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طِبقاِ ِللمادةِِ 6من ِالقانونِالتنظيميِرقمِِ 128.12المتعلقِبالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئيِ،قرر
المجلس بتاريخ فاتح شتنبرِِ،2016فيِإطارِإحالةِذاتيةِ،إعدادِتقريرِحول موضوعِ"إنجاحِاالنتقالِنحوِ
عه ِدَ ِمكتب المجلس ِللجنةِالدائمةِالمكلفةِبالبيئةِوالتنميةِالمستدامةِ
المدنِالمستدامة" .وفيِهذاِالصددَ ِ،
بإعدادِتقرير ورأيِحولِالموضوعِ .
وقدِصادقتِالجمعيةِالعامةِللمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئي ِباإلجماعِ ،خاللِدورتهاِِ 81العاديةِ
المنعقدةِفيِِ21دجنبرِِ،2017علىِتقريرِيحملِعنوانِ"إنجاحِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامة".
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سادس ،نصره هللا ،إلى المشاركين
مقتطف من الرسالة الملكية السامية التي وجهها جاللة الملك مح ّمد ال ّ
في منتدى كرانز مونتانا ،في  18مارس  2016في مدينة الداخلة:

العالمَ ِمطالب ِاليوم ِبابتكار ِأنماط ِتنمويةِ ،من ِشأنها ِضمان ِعيش ِأرغد ِلشعوبناِ ،مع ِالحفاظ ِعلىِ
"إنِ ِ ِ
شروطِاستدامتهِ.فلنجتهدِجميعاِفيِهذاِاالتجاهِ،ولنصغيِللمبدعينِوللشبابِ؛ِالذينِيجددونِباستمرارِ،
ويهيؤونِلناِعالمِالغدِ .
حضراتِالسيداتِوالسادةِ ،
إنِمنِمسؤوليةِالدولِأنِتتبنىِرؤىِمستقبليةِ،وتعملِعلىِبلورتها ِعلىِأرضِالواقعِ،منِخاللِتدابيرِ
مهمةِوأوراشِمهيكِلةِ .
غيرِأنِالسياساتِالعموميةِ،مهماِكانتِطموحةِ،تظل هشة ما لم تتملكها الساكنة ومنظمات المجتمع
المدنيِ .
هذاِهوِالمعنىِالحقيقيِللتنميةِالمستدامةِ.فلكيِتكونِالتنميةِدائمةِوقويةِوغنيةِ،ال بد لها أن ترتكز على
رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع ،بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة".
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ملخص تنفيذي
 .1مقدمةِ ِ
ارتفعِعددِسكانِالمدنِفيِالعالمِخاللِالسنواتِالعشرينِاألخيرةِبأزيدِمنِِ 50فيِالمائةِ،كماِأُحدثتِ
مليارِشخصِفيِ
ِأكثرِمنِِ3.7
خاللِالفترةِذاتهاِِ160مدينةِِيفوقِعددُِسكانهاِمليونَ
ٍ
ِنسمةِ.ويعيشِاليوم ُ
َ
المدنِ،وسيتجاوزِهذاِالرقمِِ 4.7مليارِنسمةِفيِأفقِسنةِِ،2030علما ِأنِِ 90فيِالمائةِمنِهذاِالنموِ
سجلِفيِالبلدانِذاتِالدَّخل ِالضعيفِأوِالمتوسطِ .وفيِأفقِسنةِِ،2050سيعيشِِ 70فيِالمائةِمنِ
ست ُ َ
سكانِالعالمِفيِالمدنِوكبرياتِالمدنِ .
وعلىِالصعيدِالعالميِ،تغطيِالمدنِِ 3فيِالمائةِفقطِمنِمساحةِاألرضِغيرِأنهاِتض ُّم ِأكثرِمنِِ 50فيِ
المائةِمنِسكانِالعالمِ،وتستهلكِأزيدِمنِِ 75فيِالمائةِمنِالطاقةِ،وتنبعثِمنهاِأكثرِمنِِ 80فيِالمائةِ
منِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ،وتنتجِحالياِِ80فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِالعالميِ .
وتُولدِالمدنِالمائةِاألغنىِفيِالعالمِِ 35فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِالعالميِ.ومنِالمتوقعِأنِتُولدِ
أكبر ِِ 600مدينة ِفي ِالعالم ِأزيد ِمن ِِ 60في ِالمائة ِمن ِالنمو ِالعالمي ِبحلول ِسنة ِِ 34(ِ 2025تريليونِ
دوالر)ِوأنِتضمِِ25فيِالمائةِمنِسكانِالعالمِ(ِِ2مليارِنسمة)ِ .
منِجهةِأخرىِ،تضمِالمدنِالمتوسطةِ(التيِيتراوحِعددِسكانهاِماِبينِِ 50.000ومليونِنسمة)ِِ 20فيِ
المائة ِمن ِسكان ِالعالم ِوثلث ِمجموع ِسكان ِالمناطق ِالحضريةِ .ويمكن ِلهذه ِالمدن ِأن ِتوفر ِلهم ِالسكنِ
واالحتياجات ِاألساسية ِالكفيلة ِبضمان ِتمتعهم ِبمواطنتهمِ ،وذلك ِبطريقة ِفعالة ِوبتكلفة ِأقل ِمن ِكبرياتِ
المدنِ .
كما ِنالحظ ِأنه ِيمكن ِللمدن ِالمتوسطة ِأنِتضطلعِبدور ِأكثر ِأهمية ِمن ِالمدن ِالكبرى ِفي ِتسريعِتمدنِ
البلدانِالناميةِوفيِتحقيقِتوازنِالمجاالتِالترابيةِوالتخفيفِمنِحدةِالهجرةِالقرويةِ .
فبينِسنتيِِ2000وِ،2010كانتِالتجمعاتِالعمرانيةِالتيِيقلِعددِسكانهاِعنِِ300ِ000نسمةِتمثلِِ58
في ِالمائة ِمن ِالنمو ِالحضري ِفي ِإفريقياِ،بينماِشكلتِالتجمعاتِالتيِيبلغ ِعدد ِسكانها ِماِبينِِ300ِ 000
ومليون ِنسمةِ 13ِ ،في ِالمائة ِفقطِ ،وتلك ِالتي ِيزيد ِعدد ِسكانها ِعن ِمليون ِنسمة ِِ 29في ِالمائةِ .ووفقاِ
للتوقعات ِبين ِسنتي ِِ 2010و ِِ ،2030ستساهمِالمدنِالصغيرةِبنسبة ِِ 51في ِالمائة ِمن ِالنمو ِالحضريِ،
والمدنِالمتوسطةِبنسبةِِ16فيِالمائةِ،والمدنِالكبرىِبنسبةِِ33فيِالمائةِ .
منِناحيةِأخرىِ،ومنِأجلِمواكبةِهذهِالوتيرةِالمتسارعةِللنموِالديموغرافيِوالتوسعِالحضريِ،يتعينِ
علىِالمدنِمواج هةِالعديدِمنِالتحدياتِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئيةِ.وإذاِكانتِالمدنِبمثابةِأقطابِ
لفتحِاآلفاقِالواعدةِوخلقِفرصِالشغلِوتوفيرِشروطِالرفاهيةِ،وتطويرِالتكنولوجياتِ،وتحقيقِالتنميةِ
االقتصادية ِواالجتماعيةِ ،فهي ِأيضا ِالمصدر ِالرئيسي ِالنبعاثات ِغازات ِالدفيئةِ ،واالنعكاسات ِالبيئيةِ
واالجتماعيةِالسلبيةِ،كماِأنهاِالجبهةِاألكثرِنجاعةِفيِمكافحةِالتغيراتِالمناخيةِومواجهةِالرهاناتِذاتِ
الصلةِبالتنميةِالمستدامةِ .
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" ِمنِالواضحِأنِالمدنِهيِالتيِسيفوزِبهاِالعالمِفيِمعركةِاالستدامةِأوِيخسر"ِ،تصريحِنائبةِاألمينِ
العام ِلألمم ِالمتحدةِ ،خالل ِاجتماع ِرفيع ِالمستوى ِحول ِأجندة ِالتحضر ِالعمراني ِالجديدةِ ،في ِِ 5شتنبرِ
ِ 2017
وقد تجسد هذا الوعي الدولي برهانات االنتقال نحو المدن المستدامة ِفيِجميعِاإلعالناتِالصادرةِعنِ
مؤسساتِالتعاونِالدوليةِواإلقليميةِ،وعلىِمستوىِالجهاتِالمانحةِالدوليةِ.كماِتُجمعِاألطرافِالمعنيةِ
الدولية ِعلى ِأهمية ِاغتنام ِالفرص ِاالجتماعية ِواالقتصادية ِالمستقبلية ِالتي ِيتيحها ِفي ِأفق ِِ ،2050منِ
خاللِِالتمدنِالجماعيِللسكانِ،وذلكِمنِأجلِالتمكنِمنِرفعِالرهاناتِالعالميةِالكبرىِ،المتمثلةِفيِِ:
ضمانِاستقرارِالدولِ،والتخفيفِمنِوطأةِالفقرِوتقليصِالفوارقِاالجتماعيةِوالجغرافيةِ،وتحفيزِالنموِ
االقتصادي ِالمدمج ِوالمستدامِ ،وتعزيز ِقدرة ِالمجتمعات ِالمحلية ِعلى ِمواجهة ِالكوارث ِواألزماتِ،
وضمانِاألمنِالغذائيِ،وتأمينِولوجِالساكنةِإلىِالمياهِوالطاقةِ،ومكافحةِالتغيراتِالمناخيةِبشكلِفعال.
وفيِالوقتِالذيِتنكبِفيهِالدولِعلىِوضعِالتدابيرِالعمليةِالمتعلقةِبالشفافيةِوبالتمويلِمنِأجلِالوفاءِ
بالتزاماتها ِبموجب ِالخطة ِالحضرية ِالجديدة ِ(المعتمدة ِفي ِأكتوبر ِِ )2016واتفاق ِباريس ِبشأن ِالمناخِ
(دجنبرِِ)2015وأهدافِالتنميةِالمستدامةِالسبعةِعشرِ(شتنبرِِ،)2015يبرزِالدورِالحاسمِوالجوهريِ،
الواقعِعلىِعات قِالفاعلينِغيرِالحكوميينِوِالحواضرِالكبرىِوالمدنِ،فيِالنجاحِفيِتحقيقِأهدافِخطةِ
التنميةِالمستدامةِلعامِ.2030
وتحقيقا ِلهذه ِالغايةِ ،يتعينِعلىِالمدنِأن ِتحرصِعلىِإدماج ِالخططِالمتعلقة ِبالطاقةِوالمناخِوأهدافِ
التنميةِالمستدامةِفيِرؤيتهاِوبرامجهاِالخاصةِبالتنميةِالمحليةِوأنِتنخرطِفيِديناميةِاالنتقالِالطاقيِ
والبيئيِوالصمودِإزاءِالتغيراتِالمناخيةِ،منِخاللِاعتمادِأنماطِاالستهالكِواإلنتاجِالمسؤولةِ .
ومنِهذاِالمنطلقِ،فإنِتحقيقِهدفِوطموحِاالنتقالِنحوِمدنِمستدامةِيقتضيِبالضرورةِالعملِعلىِ
تنزيلِبرامجِالخططِالدوليةِوتدابيرِالسياساتِالعموميةِومشاريعِالتنميةِالترابيةِعلىِمستوىِالمدنِ .
وفي ِهذاِاإلطارِ،تتمتعِالمملكةِالمغربية ِبمزاياِمؤسساتيةِالِيمكنِإنكارهاِتؤهلهاِللنجاحِفيِرفع ِهذهِ
التحديات ِالعالمية ِالمشار ِإليها ِوتحقيق ِأهدافها ِالوطنيةِ ،عن ِطريق ِتنزيل ِأهداف ِالتنمية ِالمستدامةِ
ومكافحةِالتغيراتِالمناخيةِعلىِمستوىِالمدنِ ِ.
وفيِهذاِالصددِ،فإنِالتنزيلِالترابيِالناجعِللجهويةِالمتقدمةِولإلستراتيجيةِالوطنيةِللتنميةِالمستدامةِ،
السيماِفيِمحاورهاِالمتعلقةِبتنميةِاالقتصادِاألخضرِومكافحةِالتغيراتِالمناخيةِ،يتيحِللمدنِوالحواضرِ
الكبرىِوالجهاتِبالمغربِفرصةِثمينةِلت َ َملُّكِرؤيةِطويلةِالمدىِووضعِبرامجِتنمويةِمدمجةِومستدامةِ
وقادرةِعلىِالصمودِمعِإشراكِجميعِالفاعلينِالمحليينِ(منِالقطاعينِالعامِوالخاص)ِ،وذلكِفيِإطارِ
مشروعِمجتمعيِيشتركِفيِبنائهِوت َ َملُّكهِجمي ُعِالمواطنينِ .
سادس ،في رسالته الموجهة إلى المشاركين في منتدى كرانز مونتانا ،في
وقد أكد جاللة الملك مح ّمد ال ّ
 18مارس  2016في مدينة الداخلة:
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العالمَ ِمطالب ِاليوم ِبابتكار ِأنماط ِتنمويةِ ،من ِشأنها ِضمان ِعيش ِأرغد ِلشعوبناِ ،مع ِالحفاظ ِعلىِ
"أنِ ِ ِ
شروطِاستدامتهِ.فلنجتهدِجميعاِفيِهذاِاالتجاهِ،ولنصغيِللمبدعينِوللشباب ِ؛ِالذينِيجددونِباستمرارِ،
ويهيؤونِلناِعالمِالغدِ .
حضراتِالسيداتِوالسادةِ ،
إنِمنِمسؤوليةِالدولِأنِتتبنىِرؤىِمستقبليةِ،وتعملِعلىِبلورتهاِعلىِأرضِالواقعِ،منِخاللِتدابيرِ
مهمةِوأوراشِمهيكِلةِ .
غيرِأنِالسياساتِالعموميةِ،مهماِكانتِطموحةِ،تظل هشة ما لم تتملكها الساكنة ومنظمات المجتمع
المدنيِ .
هذاِهوِالمعنىِالحقيقيِللتنميةِالمستدامةِ.فلكيِتكونِالتنميةِدائمةِوقويةِوغنيةِ،ال بد لها أن ترتكز على
رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع ،بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة".
ِ
إنِالمغربِ،وهوِالبلدِالذيِانخرطِفيِهذهِالديناميكيةِالدوليةِ،والذيِأطلقِمؤخراِمسلسلِتفكيرِمعمقِ
منِأجلِإعادةِصياغةِنموذجهِالتنمويِ،مدعوِإلىِأنِيضعِعمليةِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِفيِصلبِ
نموذجهِالجديدِللتنميةِولإلقالعِاالقتصاديِواالجتماعيِلمجاالتهِالترابيةِ.وفيِماِيستقبلِمنِالسنواتِ،
نحوِمدنِمغربيةِمستدامةِهوِالمعيار ِالرئيسيِلتقييمِمدىِنجاحِالنموذجِالوطنيِالجديدِ
سيكونِاالنتقالِ
َ
للتنمية المستدامةِ .
ولهذاِ ،ينبغي ِأنِتتسم ِمدننا ِالمستقبلية ِبالجاذبية ِواالبتكار ِوبالقدرة ِعلى ِالتكيف ِوالصمود ِإزاء ِمختلفِ
األزمات ِالدولية ِذات ِالطابع ِاالقتصادي ِوالمالي ِوالتكنولوجي ِوكذا ِالكوارث ِالطبيعيةِ ،والتحكم ِفيِ
انعكاساتهاِالبيئيةِواالجتماعيةِالسلبيةِ،كماِينبغيِعليهاِتدبيرِمواردهاِالطبيعيةِوالماليةِوالبشريةِبطريقةِ
تتسم ِبالنجاعة ِوالمسؤوليةِ.وأخيراِ ،ينبغي ِأن ِيسهم ِاالنتقال ِنحو ِالمدن ِالمستدامةِفي ِخلق ِفرص ِشغلِ
جديدةِ ،السيما ِلفائدة ِالنساء ِوالشباب ِوضمان ِالتماسك ِاالجتماعي ِواألمن ِوالرفاهية ِللمواطنينِ
والمواطناتِ .
ومعِذلكِ،منِالمهمِالتأكيدِعلىِأنِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِهوِمشروعِسياسيِومجتمعيِبامتيازِ
يروم ِتحرير ِالطاقات ِالكامنة ِللمدينة ِمن ِحيث ِاالستدامة ِواإلبداع ِوالتنافسيةِ ،كما ِأنه ِسيتطلب ِاعتمادِ
مقاربةِللتغييرِتتسمِبتعددِاألبعادِوالفاعلينِوالمستوياتِ.وهكذاِ،فإنِنجاحِهذاِالمشروعِرهينِبإطالعِ
األحزابِالسياسيةِبدورِالريادةِعلىِمستوىِالمحليِوتحليهاِبإرادةِسياسيةِغايتهاِإعادةِبناءِالثقةِلدىِ
الساكنة ِالمحليةِ .وينبغي ِأن ِيُجسد ِهذه ِالريادة ِالسياسية ِمنتخبون ِمحليون ِملتزمون ِومؤهلون ِوواعونِ
برهانات ِالحكامة ِالمحليةِوتدبير ِالتنمية ِالمستدامةِ ،في ِظل ِديمقراطي ٍة ِتمثيلية ِقوامها ِالشفافية ِوالتعبئةِ،
وديمقراطي ٍة ِتشاركيةِمهنيةِومسؤولةِ،و ُموا َ
طن ٍة ِفاعلةِوواعيةِبماِعليهاِمنِواجباتِوماِلهاِمنِحقوقِ،
قِوتكام ٍلِمهيكلِلبرنامجِتنميةِالمدنِالمستدامةِمعِالتخطيطِاإلستراتيجيِالجهويِوالوطنيِ .
وتناس ٍ
 .2أهداف اإلحالة الذاتية ومنهجية العمل
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وعياِمنهاِبحاجةِالمغربِإلىِإدماجِأهدافِالتنميةِالمستدامةِفيِسياساتهِالعموميةِ،وفيِسياقِالهدفِرقمِ
ِ 11منِأهدافِالتنميةِالمستدامةِ("جعلِالمدن ِوالمستوطناتِالبشريةِشاملةِللجميعِوآمنة ِوقادرةِعلىِ
الصمودِومستدامة")ِ،ارتأتِاللجنةِالدائمةِالمكلفةِبالبيئةِوالتنميةِالمستدامةِاالنكبابِعلىِدراسةِسبلِ
نجاحِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِفيِالمغربِ،وذلكِفيِإطارِدراسةِاستشرافيةِحولِمدينةِالمستقبلِ .
ويتمثلِالهدفِمنِهذهِاإلحالةِالذاتيةِفيِتحديدِالتدابيرِالعمليةِالالزمةِمنِأجلِِ :
 إضفاءِاالستدامةِعلىِعملياتِتجديدِوتوسيعِالمدنِالكبرىِوالمدنِوالمدنِالمتوسطة؛
ِ تقليصِالفوارقِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئيةِ،وخلقِفرصِالشغلِلفائدةِالنساءِوالشباب؛
ِ تحسينِالجاذبيةِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالثقافيةِللمدن؛
ِ المساهمةِفيِالمحافظةِعلىِالبيئةِوالتنوعِالبيولوجيِوتحسينهما؛
 ِ تعزيز ِقدرة ِالمدن ِعلى ِالتكيف ِوالصمود ِإزاء ِالتقلبات ِاالقتصادية ِوالتغيرات ِالمناخية ِوعلىِ
االستخدامِالمسؤولِللموارد؛
ِ ضمانِالتماسكِاالجتماعيِبالمدنِورفاهِساكنتهاِ .
وفضال ِعن ِذلكِ ،اقترحت ِاللجنةِ ،في ِإطار ِرؤية ِمشتركة ِمع ِجميع ِالفاعلينِ ،جملة ِمن ِالمداخلِ
والتوصيات ِالعملية ِوالمبادئ ِالتوجيهية ِالمو َّجهة ِإلى ِالدولة ِوالفاعلين ِوالمسؤولين ِالمباشرين ِوغيرِ
المباشرينِعنِتدبيرِالمدنِ،وذلكِمنِأجلِإرساءِنظامِلتدبيرِوتنظيمِالمدنِالحاليةِ،بماِيكفل ِوضعهاِ
على ِسكة ِالتنمية ِالمستدامةِ .وأخيراِ ،تم ِوضع ِجدول ِلألهداف ِالمنشودة ِولمؤشرات ِقياس ِأداء ِمدينةِ
المستقبل ِالمستدامةِ ،كأداة ِللرصد ِواإلشراف ِالعملي ِعلى ِعملية ِانتقال ِالمدن ِالمغربية ِنحو ِالمدنِ
المستدامةِ .
وقد ِمكنت ِعملية ِالتشاور ِمع ِجميع ِالفاعلين ِالمؤسساتيين ِالعموميين ِوالخواصِ ،ومع ِمختلف ِمكوناتِ
المجتمعِالمدنيِالمعنيةِبمسألةِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِ،فضالِعنِالنقاشاتِداخلِاللجنةِ،منِتنزيلِ
مفهومِالمدنِالمستدامةِعلىِالمدنِالقائمةِوالمدنِالجديدةِفيِالمغربِ،استناداِإلىِمختلفِالمعاييرِالدوليةِ
المعمولِبهاِ،السيماِالمعيارِالدوليِ"إيزوِِ"37101الذيِيحددِمتطلباتِتدبيرِالتنميةِالمستدامةِللمدنِ،
وذلكِمعِمراعاةِالخصوصياتِالترابيةِوالسياسيةِواالقتصاديةِوالثقافيةِللمدنِالمغربيةِ.وفيِهذاِالصددِ،
ارتكزتِاللجنةِفيِعملهاِعلىِأربعةِ ُمدخالت:
 الخالصات ِالمستمدة ِمن ِتحليل ِالتقارير ِالمرجعية ِالوطنية ِوالدولية ِالمتعلقة ِبموضوع ِالتقريرِ
باإلضافةِإلىِالدراساتِالموضوعاتيةِالتيِأنجزهاِالبنكِالدولي.
 تنظيم ِجلسات ِإنصات ِوورشات ِعمل ِموضوعاتية ِمع ِممثلي ِالفاعلين ِالمؤسساتيين ِوالقطاعِ
االقتصاديِومكوناتِالمجتمعِالمدنيِ(جمعياتِعاملةِفيِمجاالتِالبيئةِوحقوقِاإلنسانِوالتنميةِ
االقتصاديةِواالجتماعيةِ،وقادةِالرأيِ،وباحثونِ،وجماعاتِترابيةِ،ومنظماتِمهنيةِونقابية).
 خالصاتِالدراسةِالمقارنةِالدوليةِحولِمشاريعِالمدنِالمستدامةِالناجحة.
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 تحليلِتجاربِالمدنِالمغربيةِالجديدة.

 .3المدن المغربية ورهانات التنمية المستدامة وتحدياتها
أ) نمو قوي للدينامية الديموغرافية والتضخم الحضري
شَهدِالمغربِتسارعاِ ُم َّ
طرداِفيِنموِساكنةِالمدنِ،وخاصةِمنذِمنتصفِالقرنِالعشرينِ.وبعدِأنِكانِ
معدلِالتمدنِالِيتجاوزِِ 8فيِالمائةِفيِبدايةِالقرنِ،ارتفعِإلىِِ 29.2فيِالمائةِفيِسنةِِ،1960ثمِإلىِ
ِ51.3فيِالمائةِفيِسنةِِ،1994وِِ55.1فيِالمائةِفيِِ2004وِ60.3فيِالمائةِفيِِ.2014ومنِالمتوقعِ
أنِيصلِهذاِالمعدلِإلىِِ67.8فيِالمائةِبحلولِسنةِِ2030وِِ73.6فيِالمائةِفيِأفقِسنةِِ .12050
ويطرح ِهذا ِالنمو ِالديموغرافي ِلسكان ِالمدنِتحديات ِالحد ِمن ِمظاهر ِالتمييز ِذات ِالصبغة ِاالجتماعيةِ
والمجاليةِ ،واإلدماج ِاالقتصادي ِواالجتماعي ِللمهاجرين ِالحاليين ِوالمستقبليين ِالقادمين ِمن ِالقرى ِومنِ
بلدانِإفريقياِجنوبِالصحراءِعلىِمستوىِحكامةِالمدنِوالبرامجِالراميةِإلىِتنميتهاِ .
يضمِالترابِالوطنيِِ278مدينةِوِِ74مركزاِمحدداِ،أيِماِمجموعهِِ352منطقةِحضريةِ.وتضمِمجاالِ
متراميا ِمن ِالمدن ِالصغيرة ِالتي ِيقل ِعدد ِسكانها ِعنِِ 50ِ 000نسمة ِوالمدن ِالمتوسطة ِالتي ِيقل ِعددِ
سكانهاِعنِِ 100ِ 000نسمةِ،والتيِتشكلِمجتمعةِماِيقربِمنِِ 70فيِالمائةِمنِمجموعِعددِالمدنِ.
ويقطنِبهذهِالمناطقِالحضريةِأقلِمنِِ 15فيِالمائةِمنِمجموعِساكنةِالمدنِ.ويشكلِالمجالِالحضريِ
المصغرِ،علىِالرغمِمنِوزنهِالديموغرافيِالمحدودِ،عنصرِتوازنِداخلِالمنظومةِالحضريةِ .
ومنِالمحتملِأنِيتجاوزِعددِسكانِالمدنِالمشارِإليهمِِ 26مليونِنسمةِوِ 32مليونِنسمةِعلىِالتواليِ
بحلولِسنتيِِ2030وِ .2050
واعتبارا ِألوجهِالقصورِالهيكليةِهذهِ ،فإن ِالمدينة ِلم ِتعد ِتشجع ِعلىِالهجرة ِألنها ِتشهدِركوداِ ِعمرانياِ،
تجسدِعلىِوجهِالخصوصِفيِانتشارِالسكنِالعشوائيِوظهورِماِيسمىِبالقطاعِغيرِالمنظمِ،الذيِيولدِ
مجموعة ِمن ِالعواملِالتيِتكرسِمظاهرِالفقر ِتتجسدِمنِخاللِأنماطِمعيشة ِهشةِيعيشِفيِظلهاِجزءِ
كبير ِمن ِسكان ِالمناطق ِالحضريةِ .ومعِذلكِ،فإن ِالهجرة ِالقرويةِتعدِظاهرة ِالِرجعيةِوالِتزالِتولدِ
هوامشِحضريةِومدنِصفيحِتستقبلِسنوياِأكثرِمنِِ10.000أسرةِ،فيِحينِتتعاملِالسياساتِالحضريةِ
مع ِهذهِالظاهرةِعلىِأنهاِكمِمن ِالمشاكلِالطارئةِ،وتذهبِفيِذلكِحدِالوصمِالضمنيِلهؤالء ِالسكانِ
المهاجرين ِنحو ِالمدينةِ ،بدل ِالتخطيط ِالستقبالهم ِومواكبة ِاندماجهم ِالثقافي ِواالجتماعي ِواالقتصاديِ
والبئيِ .
إنِهذه ِالوضعيةِليست ِمجرد ِرد ِفعل ِآنيِعلى ِأزمة ِاقتصاديةِ،بل ِهي ِأيضاِبدايةِتشكلِواقع ِاجتماعيِ،
متجذر ِفي ِالحياة ِالحضريةِ ،ربما ِيزيدِمنِتفاقم ِمظاهرِالتمييزِاالجتماعي ِوالمجالي ِالتيِتعيشهاِالمدينةِ
المغربيةِ.ويمكنِالقولِإنِتحولِالمجتمعِالمغربيِنحوِمجتمعِحضريِباألساسِيتيحِفرصاِكبيرةِويخلقِ
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مشاكلِمتعددةِللسلطاتِالعموميةِ،منِأجلِالمواكبةِوالتحكمِفيِعملياتِالتغييرِوالتأهيلِالمترتبةِعنِهذاِ
التمدنِالسريع.
ب) تمركز متنام للتمدن في المناطق الساحلية
يقطن ِنصفِسكانِالمغربِفيِمناطقِساحليةِتمتدِعلىِِ 30كيلومترِمن ِشاطئِالبحرِ.ويحتضن ِهذاِ
الشريطِالساحليِنفسهِمعظمِأنشطةِاالقتصادِالوطنيِ،أيِِ 53فيِالمائةِمنِاإلمكاناتِالسياحيةِوِ 92فيِ
المائة ِمن ِالوحدات ِالصناعيةِ .كما ِنالحظ ِأن ِِ 78في ِالمائة ِمن ِسكان ِالمدن ِيتمركزون ِفي ِالمناطقِ
الساحليةِ،حيثِتسجلِكثافةِسكانيةِمرتفعةِتبلغِِ598نسمةِفيِالكيلومترِالمربعِالواحد.
ويتناقضِهذاِالتمركزِالمتناميِفيِالمناطقِالساحلية ِمعِأهدافِالسياسةِالوطنيةِفيِمجالِإعدادِالترابِ.
إذ ِمن ِشأنه ِتعميق ِالفوارق ِاالقتصادية ِواالجتماعية ِوالمجالية ِبين ِالمناطق ِالتي ِتستفيد ِمن ِالواجهاتِ
الساحلية ِوالمناطق ِالداخليةِ ،دون ِأن ِننسى ِما ِينجم ِعنه ِمن ِضغط ِمتفاقم ِعلى ِالموارد ِفي ِالمساحاتِ
ضيقة.
ج) ُمصالحة المواطنات والمواطنين مع الحياة السياسية ومع قيم الموا َطـنة الفاعلة
بلغتِنسبةِالمشاركةِفيِاالنتخاباتِالجماعيةِليومِِ 4شتنبرِِ 53.67ِ،2015فيِالمائةِ.ويعكسِهذاِالرقمِ
نسبةِالمشاركةِالمحتسبةِوفقاِللمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابيةِ .
واستنادا ِإلى ِنتائج ِاإلحصاء ِالعام ِللسكان ِوالسكنى ِلسنة ِِ ،2014نالحظ ِأن ِعدد ِالسكان ِالبالغين ِسنِ
التصويتِيصلِإلىِِ23مليونِنسمةِ،ويتجاوزِبكثيرِعددِالمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابيةِ(ِ14.303.140
نسمة)ِ.
وعالوة ِعلى ِذلكِ ،فإن ِهذه ِالنسبةِ ،البالغة ِِ 53.67في ِالمائةِ ،ال ِتعكس ِالتباينات ِالمتزايدة ِبين ِالمدنِ
سجلتِفيِالوسطِالحضريِ،
والجماعاتِالمحليةِاألخرىِ.وفيِالواقعِ،نالحظِأنِأدنىِنسبِالمشاركةِ ُ
حيثِانخفضتِإلىِِ30فيِالمائةِمقارنةِمعِاالنتخاباتِالماضيةِ .
إنِهذهِاألرقامِتُسائلِالفاعلينِالسياسيينِبخصوصِمدىِفعاليةِالحكامةِالمحاليةِ،وتقتضيِالعملِعلىِ
تعزيز ِمبادئ ِالديمقراطية ِالتمثيلية ِعبر ِتوسيع ِنطاق ِالديمقراطية ِالتشاركيةِ ،مع ِإشراك ِحقيقي ِوقويِ
للمجتمعِالمدنيِمنِخاللِآلياتِمتنوعةِ،مالئمةِومبتكرةِ،وذلكِبغيةِضمان ِتملكِعلىِأوسعِلمشاريعِ
المدنِوإرساءِحكامةِمحليةِمنفتحةِعلىِالمواطناتِوالمواطنينِ،بوصفِذلكِشرطِقبليِلتحقيقِالحكامةِ
الجيدةِ .
وينبغي ِالمجتمع ِالمدني ِوالسلطات ِالعمومية ِأن ِتعمق ِالتفكير ِفي ِنظرة ِالشباب ِإلى ِاألحزاب ِالسياسيةِ
ومستوىِثقتهمِفيهاِ،وبالتاليِأنِتعملِعلىِتكثيفِالمبادراتِالراميةِإلىِتعبئةِالشبابِواألطرِوالنساءِ
وإشراكهم ِفي ِالحياة ِالسياسيةِ ،بما ِيكفل ِالنهوض ِبمشاركة ِالمواطنين ِوالمواطناتِ ،طبقا ِلمقتضياتِ
الفصلِِ11منِالدستورِ .
وتحقيقا ِلهذهِالغايةِ،ينبغيِأنِتبذلِالفاعلونِالسياسيون ِجهداِإضافياِلالضطالعِبمسؤولياتهم ِفيِمجالِ
تخليقِالحياةِالسياسيةِوتأطيرِالمواطنينِ،وإعدادِنخبِسياسيةِمحليةِمؤهلةِومسؤولةِوذاتِمصداقيةِ .
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د) النمو المستدام للمدن الكبرى ووزنها داخل االقتصاد الوطني والدولي
تعتبر ِالمدن ِالكبرى ِقاطرات ِللنمو ِاالقتصاديِ .وحسب ِدراسة ِأنجزتها ِمؤخرا ِمديرية ِالدراساتِ
والتوقعات ِالمالية ِبوزارة ِاالقتصادية ِوالماليةِ ،فإن ِِ 51في ِالمائة ِمن ِالنمو ِالوطني ِيتأتى ِمن ِالمدنِ
المغربيةِالتسعِالكبرىِ،معِتسجيلِديناميةِخاصةِفيِمدينتيِالدارِالبيضاءِوطنجةِ .
وتعدِهذهِالنسبِمماثلةِلماِهوِمسجلِعلىِالمستوىِالدوليِ،إذِأنِِ 9مدنِكبرىِمنِبينِِ 250التيِتمتِ
درا ستهاِتساهمِبالثلثِفيِنموِبلدانِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِالمعنيةِ.وتساهمِالمدنِ
الكبرىِالمغربيةِبنسبةِِ83فيِالمائةِمنِالقيمةِالصناعيةِعلىِالمستوىِالوطنيِ .
وبخصوصِالتشغيلِداخلِالمناطقِالحضريةِالكبرىِ،نالحظِأنِمعدلِالبطالةِيبلغِِ14.9فيِالمائةِ،وهوِ
أعلىِبقليلِمنِالمستوىِالوطنيِ(ِ10.6فيِالمائة)ِ.وبالمقابلِ،فإنِمعدلِاألجورِ،البالغِِ66.2فيِالمائةِ،
هوِأعلىِمنِالمستوىِالوطنيِبـِِ8.4نقاطِ.وهذاِيعنيِأنهِعلىِالرغمِمنِارتفاعِمعدلِالبطالةِ،فإنِجودةِ
الشغلِتسجلِبشكلِأكبرِفيِكبرياتِالمدن.
هـ) ارتفاع قوي لمعدالت البطالة في أوساط الشباب والنساء واتساع الفوارق االجتماعية في المدن
إذاِكانتِالعديدِمنِالمؤشراتِإيجابيةِنسبياِ،فإنِموضوعِإدماجِالشبابِفيِالمجتمعِيشكلِموطنِضعفِِ
تتعينِمعالجتهِ.ويشكلِإدماجِالشبابِفيِسوقِالشغلِتحدياِكبيراِ،حيثِالِيتوفرِإالِنصفِالشبابِمنِ
المتراوحةِأعمارهمِبينِِ25وِ35عاماِ،علىِمنصبِشغلِ،علماِأنِهؤالءِيشتغلونِفيِالغالبِفيِالقطاعِ
غيرِالمنظمِويمارسونِعمالِغيرِمستقرِ .
ِوخالل ِالسنوات ِالخمس ِاألخيرة ِ(ِ ،)2016-2012لم ِيتم ِإحداث ِسوى ِِ 26.400منصب ِشغ ٍل ِصافٍ ِ
جديدِفيِالمتوسطِسنوياِبالنسبةِلفئةِالسكانِالبالغينِسنِالشغلِ(ِ 65-15سنة)ِ،التيِنمتِبمعدلِسنويِ
صافٍ ِبلغ ِ ِ 270.000نسمةِ .وتشير ِأحدث ِاألرقام ِالتي ِنشرتها ِالمندوبية ِالسامية ِللتخطيط ِبشأنِتطورِ
البطالةِالحضريةِبينِالفصلِالثالثِمنِسنةِِ 2016والفصلِالثالثِمنِسنةِِ 2017إلىِأنِأعلىِمعدالتِ
البطالةِتهمِبشكلِخاصِالشبابِالمتراوحةِأعمارهمِبينِِ 15وِ 24سنةِ(ِ 29.3فيِالمائةِعلىِالمستوىِ
الوطنيِوِ 45,2في ِالمدن) ِواألشخاص ِالحاصلين ِعلى ِشهادات ِ(ِ 18.2في ِالمائةِ ،بمعدل ِمتوسط ِيبلغِ
ِ14,9فيِالمائةِفيِالوسطِالحضريِوِ10,6فيِالمائةِعلىِالمستوىِالوطني)ِ .
من ِجهة ِأخرىِ ،تظل ِقدرة ِاقتصاد ِالمدن ِعلى ِخلق ِفرص ِشغل ِجديدة ِضعيفةِ ،إذ ِيبلغ ِمعدل ِالتشغيلِ
بالوسطِالحضريِِ35,3فيِالمائةِ،مقابلِِ40,7فيِالمائةِعلىِالصعيدِالوطني.
أماِالمعطياتِالمتوفرةِبشأنِالبطالةِفيِصفوفِالنساءِ،فهيِباعثةِعلىِالقلقِبشكلِأكبرِ،إذِانخفضِ
معدلِتشغيلِالنساءِانخفاضاِكبيراِحتىِبلغِِ 25,3فيِالمائةِسنةِ(ِ 2014بعدماِبلغِِ 30فيِالمائةِسنةِ
ِ،)1999مقابلِِ72,4فيِالمائةِفيِصفوفِالذكورِ،أيِبفارقِِ47نقطةِ.ومماِيُعمقِهذهِالنسبةِالضعيفةِ،
كونِالنساءِيشتغلنِأساساِفيِقطاعاتِتتسمِبالضعفِسواءِعلىِمستوىِاإلنتاجيةِأوِالمؤهالتِالالزمةِ
لمزاولتهاِأوِاألجرةِالمؤداةِعنهاِ.ويتجلىِالفارقِبينِالذكورِواإلناثِبشكلِأكبرِفيِالوسطِالحضريِ،
حيثِيجاوزِمعدلِتشغيلِالذكورِبأزيدِمنِثالثةِأضعافِمعدلِتشغيلِاإلناثِ،فيماِيبلغِهذاِالفارقِأزيدِ
من ِالضعفين ِفي ِالوسط ِالقرويِ .ذلك ِأن ِالنساء ِالقاطنات ِفي ِالمناطق ِالحضريةِ ،السيما ِالحامالتِ
لشهاداتِعلياِ،يعانينِمنِالبطالةِأكثرِمنِالذكورِ،حيثِبلغتِنسبةِالبطالةِفيِصفوفهنِِ22,8فيِالمائةِ
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بينِسنتيِِ 1999وِ،2014مقابلِِ 14,9فيِالمائةِفيِصفوفِالذكورِ،أيِبفارقِيناهزِِ 8نقطِ.أماِفيِ
الوسطِالقرويِ،فإنِالنساءِتعانينِباألحرىِمنِالتمييزِفيِماِيتصلِبالولوجِإلىِالعملِالمؤدىِعنهِ(فيِ
سنةِِ2013كانِِ73,6فيِالمائةِمنِالنساءِالقروياتِالنشيطاتِالمشتغالتِيعملنِكمساعداتِأسرياتِأوِ
متعلماتِبدونِأجر)ِ .
و) تدهور البيئة والتنوع البيولوجي وجودة الحياة في المدينة
إنِتكلفةِالتدهورِالبيئيِفيِالمغربِتتجاوزِبالضعفِالتكلفةِالمسجلةِعلىِالصعيدِالعالميِ 2وقدِقُدرتِ
هذه ِالتكلفة ِالتدهور ِسنة ِِ 2014بحوالي ِِ 32,5مليار ِدرهمِ ،أي ِما ِيعادل ِِ 3,52في ِالمائة ِمن ِالناتجِ
الداخليِالخامِ،وهوِماِيمثلِِ960درهماِلكلِفردِسنوياِ .
ومنِبينِالعواملِالرئيسيةِللتلوثِالتيِلهاِآثارِخطيرة ِعلىِالصحةِالعموميةِ،الِسيماِاألطفالِ،نذكرِ
تلوثِالهواءِالسيماِفيِالمدنِالكبرىِ.حيثِتقدرِالكلفةِاإلجماليةِلتلوثِالهواءِبـ ِ9,7مليارِدرهمِ(ِ1,05
فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام).3
ويُعزى ِهذا ِالتلوث ِفي ِجزء ِكبير ِمنه ِإلى ِتحويل ِالمناطق ِذات ِالكثافة ِالسكانية ِالمنخفضة ِإلى ِمناطقِ
تشييدِعماراتِ،وتداخلِالمناطقِالصناعيةِالملوثةِوالمناطقِالسكنيةِ،باإلضافةِإلىِالعجزِالكبيرِال ُمسجلِ
كماِوكيفاِ،فيِاعتمادِأنماطِللنقلِالجماعيِذكيةِونظيفةِومراعيةِللبيئة.
وفيِنفسِاالتجاهِ،يشكلِتلوثِالمياهِوالتربةِأحدِاإلشكاالتِالرئيسيةِ.إذِيبلغ ِحجم ِالمياه ِالعادمةِالمتأتيةِ
سط ِالطبيعي ِحواليِ ِِ 964مليون ِمتر ِمكعب ِسنوياِ ،كما ِالِ
من ِاألنشطة ِالصناعية ِوالتي ِتلقى ِفي ِالو َ
يتجاوزِمعدلِمعالجةِالمياهِالعادمةِبالوسطِالحضريِِ38فيِالمائة.
ينتج ِالمغرب ِِ 1,5مليون ِطن ِمن ِالنفايات ِالصناعية ِسنوياِ ،منها ِِ 256.000طن ِتعتبر ِنفايات ِخطرةِ.
وغالباِماِيتمِالتخلصِمنِالنفاياتِالصناعيةِفيِمطارحِعشوائيةِأوِفيِنقاطِسوداءِوفيِمجاريِالمياهِ
دون ِالخضوع ِألي ِمعالجة ِأو ِمراقبةِ ،مع ِما ِيترتب ِعن ِذلك ِمن ِعواقب ِوخيمة ِعلى ِالصحة ِالعامةِ
والبيئةِ.وفيِماِيتعلقِبالنفاياتِالمنزليةِ،ينتجِالمغربِِ5,4مليونِطنِسنوياِ،منهاِِ26فيِالمائةِفيِمدينةِ
الدارِالبيضاءِ.وتتمِمعالجةِِ 37فيِالمائةِفقطِمنِالنفاياتِالمنزليةِفيِمطارحِتخضعِللمراقبةِ،كماِأنِ
أقلِمنِِ10فيِالمائةِمنهاِيتمِإعادةِتدويرهاِ،لكنِفيِظلِظروفِغيرِمطابقةِللقواعدِالواجبِإعمالهاِ .
ز) ضغوط قوية على مستوى تزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب تزيد من حدتها التغيرات المناخية
بخصوصِمواردِالمياهِالسطحيةِ،تقدرِإمكاناتِالمغربِالمائيةِفيِالسنةِالمتوسطةِبحواليِِ 22مليارِ
مترِمكعبِسنوياِ،أيِماِيعادلِحواليِِ 700مترِمكعبِللفردِفيِالسنةِ،وهوِأقلِمنِعتبةِِ 1.000مترِ
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مكعبِللفردِفيِالسنةِ،التيِيقرِبهاِالجميعِباعتبارهاِالعتبةِالتيِينذرِالنزولِعنِمستواهاِبظهورِندرةِ
المياهِواألزماتِالكامنةِذاتِالصلةِ .
ويوجدِالمغربِفيِالمرتبةِِ 19منِبينِبلدانِمنطقةِالشرقِاألوسطِوشمالِإفريقياِاألكثرِعرضةِلخطرِ
ندرة ِالمياهِ .وعلى ِالمدى ِالقصيرِ ،سيبلغ ِاإلجهاد ِالمائي ِمستويات ِحرجة ِفي ِالمغرب ِابتداء ِمن ِسنةِ
ِ،2020وم نِثمِفإنِالحاجةِأضحتِملحةِإلىِإعمالِالمخططِالوطنيِللماءِوتحيينهِبوضعِأفقِزمنيِ
يمتدِإلىِسنةِِ،2050معِأخذِانعكاساتِالتغيراتِالمناخيةِبعينِاالعتبار.
وتواجهِالمدنِالمغربيةِفيِهذاِاإلطارِأربعةِتحدياتِكبرىِ،تتمثلِفيِِ :
 التدبير الجيد لكميات المياه الصالحة للشرب التي يتوصل بها المستهلكِ:إنِجزءاِِكبيراِِمنِمياهِالشربِالتيِيتمِإدراجهاِفيِشبكةِالتوزيعِبالمدنِيُهدرِلألسفِبسببِحاالتِتسربِالمياهِسواءِ،
تلكِالمعلنِعنهاِأوِغيرِالمعلنِعنهاِمنِلدنِالفاعلينِالمشرفينِعلىِالتوزيعِ.وقدِتصلِأحياناِ
نسبة ِهدر ِالمياه ِفي ِبعض ِالمدنِ ،إلى ِِ 45في ِالمائةِ .لذلكِ ،من ِالضروري ِإرساء ِالمزيد ِمنِ
الشفافية ِومضاعفة ِجهود ِصيانة ِشبكات ِالتوزيع ِبدال ِمن ِاللجوء ِإلى ِعمليات ِجديدة ِلتعبئةِ
ومعالجةِالمياهِمكلفةِمادياِوبيئيا.
 ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب بناء على تخطيط جيد ومقاربة استباقيةِ،مماِيمكنِمنِتجنبِحدوثِانقطاعات ِمؤقتةِ ،سواءِلمدةِقصيرةِأوِمتوسطِ،فيِتزويدِالساكنةِبالمياهِ،لماِلتلكِ
االنقطاعات ِمن ِانعكاسات ِاجتماعية ِواقتصادية ِعلى ِسكان ِبعض ِالمدنِ .وفضال ِعما ِيتطلبهِ
تحقيقِهذاِاألمرِمنِتشاور ِبينِالفاعلينِ،فإنهِيقتضيِمنِالوكاالتِالحضريةِأو ِالمنتخبين ِأنِ
يعملواِ ،عند ِتخطيط ِوبرمجة ِمشاريع ِعمرانية ِأو ِسياحية ِجديدة ِتتطلب ِاستهالكا ِمفرطا ِللمياهِ
(مالعبِغولفِجديدةِ ،مناطقِصناعية ِجديدةِ،تحويلِالمناطق ِالمخصصةِللفيالتِإلىِسكنىِ
منِفئةِطابقِأرضيِزائدِأربعةِطوابق)ِعلىِإبرامِاتفاقِمسبقِمن المكتبِالوطنيِللكهرباءِ
والماء ِالصالح ِوالشربِ ،على ِاعتبار ِأن ِزيادة ِحاجة ِمدينة ِما ِمن ِمنسوب ِتدفق ِالمياه ِيتطلبِ
تخطيطاِعلىِالمدىِالطويلِ.
 إعادة استعمال المياه العادمة ومياه األمطار :لقد ارتفع الحجم السنوي للمياه العادمة ارتفاعاكبيرا خالل العقود الثالثة الماضية .فقد انتقل من  48مليون إلى  500مليون متر مكعب ما بين
سنتي  1960و  ،1996وبات يبلغ حاليا  700مليون متر مكعب .كما أن حجم مياه
السيالن/المياه السائلة أضحى مع التوسع العمراني في تزايد مستمر.
 لقد أصبحت المياه العادمة ومياه األمطار موارد ثمينة للغاية يجب معالجتها وتثمينها بدل أن تُهدرفي قنوات الصرف الصحي .ومن ثمة تبرز الحاجة ،على األقل بالنسبة إلى التجزءات السكنية
الجديدة ،إلى وضع شبكات خاصة بالمياه العادمة وأخرى بمياه األمطار باإلضافة إلى تعميم
محطات المعالجة.
  -ضمان التمويل المستدام :لقد تم تكليف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجانبكبير من تدبير برامجين وطنيين كبيرين للصرف الصحي بالوسط الحضري والقروي (البرنامج
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الوطني للتطهير السائل ،البرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي) دون إمكانية للتحصيل
أو حتى فتح النقاش والتشاور الواضح ،مما ساهم في تعميق المشاكل القائمة.
ح) الولوج إلى السكن الالئق
بلغتِحظيرةِالسكنِفيِالمغربِ،خاللِسنةِِ8,86 ِ،2014مليونِوحدةِسكنيةِ،منهاِ ِ6,19ماليينِوحدةِ
متواجدةِفيِالوسطِالحضريِ،وتمثلِِ69,8فيِالمائةِمنِمجموعِالوحداتِالسكنيةِ.ويُظهرِتوزيعِاألسرِ
حسبِنوعِالمساكنِالمأهولةِفيِالوسطِالحضريِارتفاعاِفيِعددِالمساكنِالمغربيةِالعصريةِ،إذِانتقلتِ
نسبتُها ِمنِِ 62,6فيِالمائة ِسنةِِ 2004إلىِِ 65فيِالمائة ِسنةِِ .2014االرتفاعِذاته ِه َّم ِالشققِ ،خاللِ
الفترةِذاتهاِ،إذِانتقلتِنسبتُهاِمنِِ12,4فيِالمائةِسنةِِ2004إلىِِ17,5فيِالمائةِسنةِِ.2014كماِنالحظِ
أنهِبالنسبةِللمساكنِالمغربيةِالتقليديةِ،فقدِتراجعتِنسبتهاِحيثِانتقلتِمنِِ 8,1فيِالمائةِإلىِِ 5,5فيِ
سكنِالهشِ،أوِمدنِالصفيحِ،فقدِتراجعِبدورهِمنِِ8,2فيِالمائةِإلىِِ5,2فيِالمائةِ ِ.
المائةِ.وبخصوصِال َّ
وارتفعتِنسبةِالمساكنِالمأهولةِفيِالمناطقِالحضريةِمنِِ 60,1فيِالمائةِإلىِِ 65,4فيِالمائةِ.وبلغِ
عددِالمساكنِالفارغةِ ِ1 087 146وحدةِفيِسنةِِ،2014منهاِِ90,7فيِالمائةِفيِالوسطِالحضري.
ومنِناحيةِأخرىِ،بلغِعددِاألشخاصِبدونِمأوىِبالمغربِ ،خاللِسنةِِ ِ7226ِ،2014شخصِمقابلِ
ِ 7308سنةِِ،2004حيثِانخفضِعددهمِبنسبةِضئيلةِتعادل ِِ1.1فيِالمائةِ.ويعيشِمعظم ِهؤالء ِ(ِ89
فيِالمائة)ِفيِالوسطِالحضري.
ط) التعليم الجيد للجميع
بخصوصِالتعليمِومحوِاألميةِفيِالمدنِ،انخفضتِنسبةِاألميةِمنِ 29,4فيِالمائةِفيِسنةِِ 2004إلىِ
ِ 22,6فيِالمائةِفيِسنةِِ.2014ويعكسِهذاِاالنخفاضِتحسناِعاماِسجلِعلىِالصعيدِالوطنيِ،حيثِ
انتقلِهذاِالمعدلِمنِِ 43.0فيِالمائةِإلىِِ 32.2فيِالمائةِ.وباإلضافةِإلىِذلكِ،وفيِسنةِِ،2014أفادِ
ِ 27.7في ِالمائة ِمن ِسكان ِالمدن ِالبالغين ِمن ِالعمر ِِ 10سنوات ِفما ِفوق ِأنهم ِلم ِيلتحقوا ِأبدا ِبمؤسسةِ
تعليميةِعموميةِأوِخاصةِ،مقابلِِ29.5فيِالمائةِفيِسنةِِ .2004
لكي يكون إصالح المنظومة التربوية فعاال ،يجب أن يستهدف اإلكراهات الكبرى للقطاع ،في إطار
”معالجة بالصدمات“ ترمي إلى إحداث ”معجزة تربوية ” بمعنى تحقيق تحسن كبير للغاية في مستوى
التالميذ .وهذا يستدعي تحديث النظام التربوي برمته؛ وتحسين اختيار وتكوين المدرسين؛ وتبني حكامة
جديدة للمدرسة العمومية قائمة على التعاقد واستقاللية المؤسسات التعليمية وتحميل المسؤولية
والمحاسبة ،وضع نظام قوي للتقييم يتسم باستمراريته واستقالليته؛ وتطوير عرض تربوي بديل
(المدارس بموجب ميثاق ،القسائم التربوية ،المدارس الحرة ،إلخ).؛ وتشجيع مهارات وكفاءات القرن
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.
ففي ِمجال ِالتربية ِوالتعليم ِالذي ِيعتبر ِمجاال ِحساسا ِوله ِعظيم ِاألهمية ِفي ِتحقيق ِالتنمية ِالبشريةِ
واالقتصاديةِللمدنِ،تقعِعلىِعاتقِأصحابِالقرارِوالقائمينِعلىِتدبيرِالمدنيةِمسؤوليةِكبيرةِتتمثلِفيِ
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ضرورةِاالنخراطِفيِإصالحِهذاِالقطاعِوفيِمواكبةِالمؤسساتِالتعليميةِ،وذلكِمنِخاللِالترافعِلدىِ
الحكومات ِ(حيث ِتوجد ِأحزابهم ِالسياسية ِممثلة) ِمن ِأجل ِتسريع ِاإلصالحاتِبالمنظومة ِالتعليميةِ .كماِ
يجبِتفعيلِالعملِبالمناهجِذاتِالحمولةِالجهويةِوالمحليةِوالتيِيتعينِأنِيخصصِلهاِِ30فيِالمائةِمنِ
الزمن ِالمدرسي ِكما ِنص ِعلى ِذلك ِالميثاق ِالوطني ِللتربية ِوالتكوينِ ،باإلضافة ِإلى ِالتدخل ِفي ِمجالِ
صيانةِالمؤسساتِالتعليميةِفيِإطارِممارسةِالتخصصاتِالمشتركةِبينِالجهةِوالدولةِ .
كما ِينبغي ِعلى ِالمدن ِبذل ِمجهود ِحقيقي ِفي ِخلق ِإطار ِبيئيِوثقافي ِمالئم ِحول ِالمؤسسات ِالتعليميةِ،
باإلضافة ِإلى ِتشجيع ِودعم ِاألنشطة ِالمدرسية ِالموازية ِواالنخراط ِفي ِجهود ِمكافحة ِالهدر ِالمدرسيِ
والعنفِفيِالوسطِالمدرسيِوتعاطيِالمخدراتِ،...كماِينبغيِعلىِالمدنِالسهرِعلىِالنهوضِبخزاناتِ
الكتب ِالبلدية ِوالمكتبات ِالمتعددة ِالوسائط ِوالمراكز ِالثقافيةِ ،مع ِتعبئة ِالموارد ِالالزمة ِللنهوض ِبالنقلِ
المدرسيِوالنقلِالمخصصِللخرجاتِوالزياراتِالميدانيةِ ِ.
إن رفع رهان تعزيز تنافسية المدينة ومجموع مناطق التراب الوطني يظل رهينا بإرساء عقد اجتماعي
قائم على النهوض بمجتمع منفتح ،ويقتضي تعزيز المؤسسات ،وإعادة تركيز عمل الدولة على مهامها
السيادية ،وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال االجتماعي .وينبغي إيالء أهمية خاصة لتكوين
موارد بشرية ذات كفاءة عالية ،من خالل تعزيز التكوين المهني ،وتحسين معدالت التمدرس ،ومالءمة
التكوين الحتياجات سوق الشغل وتسريع تنفيذ اإلصالحات الواردة في ميثاق التربية والتكوين .ويجب أن
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
الحضري وإعادة اإلدماج السوسيو-مجالي.
ك) الحركية والربط والنقل المستدام
سيكون ِعلى ِالحركية ِالحضرية ِاالستجابة ِلمتطلبات ِالنمو ِالديموغرافي ِوالتوسع ِالحضريِ ،من ِخاللِ
تعزيزِال سالمةِالطرقيةِ،والحدِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ،وتمكينِالفئاتِاالجتماعيةِاألكثرِخصاصاِ
منِالولوجِإلىِوسائلِنقلِآمنةِوبأسعارِمعقولةِ .
وبالنسبةِللمدينةِالتيِتسعىِإلىِأنِتكونِفعالةِومستدامةِومدمجةِمنِالناحيةِاالقتصاديةِ،يشكلِتطويرِ
وسائلِالنقلِالعموميِالحضريِرهانا ِاقتصادياِواجتماعياِكبيراِ.وهذهِالعمليةِليستِغايةِفيِحدِذاتهاِ،
بلِهيِبمثابةِرافعةِأساسيةِفيِخدمةِسياساتِالتهيئةِالمستدامةِ .
ويعتبر ِاالرتباط ِوالنقل ِوالتنقالت ِالحضرية ِقضايا ِشائكة ِتدخل ِضمن ِانشغاالت ِالمواطن ِالعادي ِكماِ
السلطات ِالعموميةِ.وتعد ِهذه ِالقضايا ِمحل ِجدال ِسياسي ِواجتماعي ِواقتصادي ِوتقني ِبشأن ِالتجمعاتِ
الحضريةِ ،السيما ِالمدن ِالكبرى ِالتي ِتواجه ِثالثة ِتحدياتِ ،تتمثل ِفيِ :ضبط ِالتوسع ِالعمرانيِ ،وتلبيةِ
االحتياجات ِالمتنامية ِالمرتبطة ِبالحركيةِ ،وضمان ِالتماسك ِاالجتماعي ِعن ِطريق ِإدماج ِالتدابير ِذاتِ
الصلةِفيِمقاربةِللتنميةِالمستدامةِ .
ويعدِاالرتباطِ(ِ)connectivitéمسألةِأساسيةِبالنسبةِللمدينةِ،وهوِمكونِالِيمكنِوضعِتصورهِوالِ
إعمالهِإالِفيِعالقةِمباشرةِوقويةِمعِالعناصرِالتاليةِ :
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 التخطيط الحضري ِ ِ :ذلك ِأنه ِبالنسبة ِللمدن ِالتي ِتسعى ِإلى ِتحقيق ِاالستدامة ِوتبني ِتدبير ِأمثلِ
لمختلفِجوانبهاِ،فإنِتوزيعِمختلفِأحواضِالتشغيلِ(تجزئاتِمخصصةِلألنشطةِالصناعيةِأوِ
أنشطة ِالخدمات) ِعلى ِمختلف ِمناطق ِالمدينة ِمن ِشأنه ِأن ِيمكن ِمن ِتقليص ِتنقالت ِالمواطنينِ
لاللتحاقِبمقرِعملهمِ،مماِيسمحِبتوزيعِمحاورِالتنقلِوتجنبِاالكتظاظِوتيسيرِالنقلِالجماعيِ .
 إقامةِترابطِجيدِبينِالمدينةِوالمراكزِالتابعةِلهاِعبرِ"الترامواي"ِأوِباقيِوسائلِالنقلِالجماعيِ.
وتعدِهذهِالمقاربةِالطريقةِالوحيدةِالتيِبمقدورهاِوضعِحدِللتوسعِالحضريِالالنهائيِوماِلهِ
منِانعكاساتِسلبيةِ.إذِستسمحِلألشخاصِباالستقرارِفي ِضاحيةِالمدينةِوستؤديِإلىِتطويرِ
أقطابِحضريةِمتعددةِبالمدينة ِوأحوزهاِ،كما ِستمكنِمنِإقامةِمجاالتِبينِالمدينةِوالمراكزِ
التابعةِلهاِعبارةِعنِغاباتِحضريةِومستغالتِفالحيةِحضريةِتشكلِفضاءاتِللعيشِوللترفيهِ
وتلعبِدوراِأساسياِفيِتحقيقِالرفاهِالذيِتطمحِإليهِالساكنةِالحضريةِ .
 النهوضِبالحكومةِاإللكترونيةِمنِخاللِتعميمِاستعمالِتكنولوجياتِاإلعالمِواالتصالِمنِأجلِ
توفيرِالخدماتِاإلداريةِعنِبعدِ،أوِمنِخاللِالعملِبآليةِالشباكِالوحيدِ،مماِمنِشأنهِتقليصِ
تنقالتِالمواطنينِلقضاءِأغراضِإداريةِيمكنِقضاؤهاِعنِبعدِأوِلدىِجهةِإداريةِواحدةِ .
 العملِعلىِإرساءِالنقلِمتعددِالوسائطِ،الذيِمنِشأنهِأنِيخلقِتكامالِبينِوسائلِالنقلِالعموميِ
ِ:التراموايِ– ِالحافلةِوبينِاستعمالِوسيلةِالنقلِاألكثرِمراعاةِللبيئةِأالِوهيِالدراجةِالهوائيةِ.
ولتحقيق ِهذا ِالغرضِ ،ينبغي ِتطوير ِحلول ِخاصة ِبالمسافات ِالقصيرةِ ،بناء ِعلى ِتصوراتِ
وآلياتِمالئمةِللسياقِالمغربيِ.ففيِمدنِبلدانِشمالِالمتوسطِنعاينِعودةِقويةِجداِالستعمالِ
الدراجةِالهوائيةِِ:إذِيفوقِعددِالدراجاتِالهوائيةِبمدينةِأمستردامِمثالِعددِالسكانِ.فيِالمقابلِ،
أصبحِسكانِمدينةِمراكشِيتخلونِعنِاستعمالِالدراجةِالهوائيةِلعدةِأسبابِ،جزءِمنهاِثقافيِ،
إذِيتمِاعتبارِاستعمالِالدراجة ِعالمة ِعلىِالفقرِ.لذلكِفثمةِمجهودِكبيرِيتعينِبذلهِفيِمجالِ
تحسيسِالمواطنينِوتغييرِالسلوكات.
 النهوض ِبالتربية ِعلى ِثقافة ِالتنقل المراعي ِللبيئة ِالمحيطةِ ،من ِأجل ِتشجيع ِالمواطنين ِعلىِ
اختيارِوسائلِنقلِمختلفةِمالئمةِلكلِوضعيةِعلىِحدةِ،وذلكِمنِأجلِوقفِالتوجهِالمتناميِنحوِ
استعمالِالسيارةِفيِكلِالتنقالت.
وبالنسبة ِللمدينة ِالتي ِتطمح ِأن ِتكون ِفعالة ِاقتصاديا ِومتماسكة ِاجتماعيا ِومستدامة ِبيئياِ ،فإن ِتطويرِ
وسائلِالنقل ِالعمومي ِالحضري ِيشكل ِتحديا ِمجتمعيا ِكبيراِ.وهو ِليس ِغاية ِفي ِحد ِذاتهِ ،بل ِهوِرافعةِ
أساسية ِفي ِخدمة ِسياسات ِالتهيئةِوالتعميرِ ،الذي ِيرتبط ِارتباطا ِوثيقا ِبعدة ِاعتبارات ِمترابطةِفيماِبينهاِ،
وهيِ:الطفرة ِاالقتصاديةِ ،والعدالة ِاالجتماعيةِ ،وجودة ِالحياة ِالحضريةِ ،واالنسجامِالمجاليِ ،والمحافظةِ
علىِالبيئةِوتعزيزهاِ،وحتىِالخصوصياتِالثقافيةِ .
إن ِالرهانات ِالمطروحة ِفي ِهذا ِالصدد ِمتعددةِ .ففي ِالبدءِ ،فإن ِالحق ِفي ِالتنقل ِهو ِجزء ِمن ِالحق ِفيِ
المدينةِ .ثم ِإن ِالرهانات ِاالجتماعية ِواالقتصادية ِتحيلنا ِعلى ِاالنعكاسات ِالسلبية ِالمترتبة ِعلى ِتناميِ
استخدام ِالسيارات ِالخاصةِ ،مما ِيؤثر ِسلبا ِعلى ِسير ِمرافق ِالمدينةِ ،ويكرس ِالفوارق ِاالجتماعيةِ
والمجالية ِويولد ِتكاليف ِإضافيةِ.ويستهلك ِالتنقلِبالسيارة ِالخاصة ِمساحة ِوبنيات ِتحتية ِأكبر ِب ِِ 90مرةِ
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من ِالتنقلِعبرِوسائلِالنقلِالعموميِ،علماِأنِتلكِالبنياتِالتحتيةِتمولهاِالجماعةِ.ويشكلِاالستثمار ِفيِ
مجالِالنقلِالعموميِقوةِدفعِاقتصادية ِإيجابية ِويمكن ِأن ِيساهمِفيِتخفيضِنفقات ِالتنقل ِبنسبةِِ 50فيِ
المائةِ .وأخيراِ ،تشمل ِالتحديات ِالبيئية ِالضوضاء ِوالتلوث ِوالصخب ِواالزدحام ِواستهالك ِالطاقةِ
األحفوريةِ.وتولد ِوسائلِالنقل ِالحضري ِفي ِالمغربِ ُخ ُمسِ(ِ)5/1انبعاثات ِغازات ِالدفيئة ِوثُلُثِ(ِِ)3/1
إجمالي ِكمية ِثاني ِأكسيد ِالكربونِ ،بمعدل ِنمو ِسنوي ِيقارب ِِ 5فيِالمائةِ.وبلغِتلوث ِالغالفِالجويِفيِ
كلِمنِالدار ِالبيضاء ِوطنجة ِومراكشِ ،مستوياتِ،منِحيث ِقياس الجزيئات ِالدقيقة ِ(الجسيمات)ِمن ِفئةِ
(ِ،)PM2,5أعلىِبكثيرِمنِالعتبةِالتيِتوصيِبهاِمنظمةِالصحةِالعالميةِ.4وتقدرِكلفةِهذاِالتلوثِبنسبةِ
ِ 0.8فيِالمائةِمن ِالناتج ِالداخليِالخامِ.وهذا ِماِيجعلِسهامِالنقد ِتوجهِللسيارات ِباعتبارهاِمسؤولةِعلىِ
التلوثِبشكلِأكبرِمنِوسائلِالنقلِالعموميِ .
ل)تطوير إمكانات المدن في مجاالت اإلبداع واالبتكار وتثمين الرأسمال غير المادي والثقافي
الِيزالِاقتصادِالمدنِمرتكزاِبشكلِضعيفِعلىِاالبتكارِواإلبداعِوالبحثِالتطبيقيِ.ففيِسنةِِ،2014لمِ
يتمِإيداعِسوىِِ 300براءةِاختراعِفيِالمغربِ،أيِماِيعادلِأقلِمنِِ 10براءاتِلكلِمليونِنسمةِ،منهاِ
ِ 50فقطِتمِإيداعهاِمنِقبلِشركاتِ.وعلىِسبيلِالمقارنةِ،سجلتِالبرازيلِِ 24براءةِاختراعِلكلِمليونِ
نسمةِ،وتركياِِ،65وبولونياِِ .124
ومن ِاألهمية ِبمكان ِالعمل ِعلى ِتغيير ِالعقليات ِوبناء ِثقافة ِلتشجيع ِاإلبداع ِواالبتكار ِداخل ِالمدرسةِ
واألسرةِواإلدارةِ.ويكمنِالرهانِالمطروحِفيِتوفيرِمناخِمالئمِوضمانِانخراطِواسعِالنطاقِمنِلدنِ
جميع ِالفاعلين ِفي ِإحداث ِالتغييرات ِاالجتماعية ِوالثقافية ِالمنشودةِ ،على ِدرب ِترسيخ ِثقافة ِالمبادرةِ
والمقاولةِواالبتكارِ .
إنِالغايةِالمثلىِهيِتوجيهِالكفاءاتِنحوِالقطاعاتِالصاعدةِلخلقِالثرواتِ،المتمثلةِفيِاالقتصادِالقائمِ
علىِاإلبداعِواالبتكارِوالمعرفةِ،والمرتكزِعلىِالتكنولوجياتِالخضراءِالجديدةِواإلعالمِواالتصال.
 .4أهمية وضرورة المقاربات معيارية من أجل تطوير المدن المستدامة بالمغرب
ال ِيمكن ِألحد ِأن ِينكر ِالمبادرات ِوالمشاريع ِوالتدابير ِالعمومية ِالتي ِتجسد ِإدماج ِالجوانب ِالبيئيةِ
واالجتماعيةِواالقتصاديةِفيِعمليتيِتخطيطِوتهيئةِالمجاالتِالترابيةِ.فقدِبذلتِجهودِلتغييرِالمسارِنحوِ
مقاربات ِتستجيب ِلمتطلبات ِاالستدامة ِوتعزز ِالتماسك ِاالجتماعي ِواإلدماج ِاالقتصادي ِفي ِظل ِاحترامِ
المعاييرِالبيئيةِ ِ.
وباإلضافةِإلىِوضعِالمغربِلمجموعةِمنِالتصاميمِوالمخططاتِ،كالتصميمِالوطنيِإلعدادِالترابِ،
والتصاميمِالجهويةِإلعدادِالترابِ،والمخططِالتوجيهيِللتهيئةِالعمرانيةِ،وتصميمِالتهيئةِ،وغيرهاِ،بغيةِ
تزويدِالجماعاتِالترابيةِ،السيما ِالمدنِ ،بأدوات ِالتخطيط ِوالتدبيرِ ،ينبغي ِالتأكيد ِعلى ِأن ِالمغرب ِحاولِ
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تمِإحرازِتقدمِكبيرِفيِالسنواتِاألخيرةِبفضلِالقيودِالمفروضةِعلىِاستيرادِالعربات ِالتيِيزيدِعمرهاِعنِِ 5سنواتِ،واعتمادِمعاييرِأكثرِصرامةِتخصِ
الوقودِ.ومعِذلكِ،فإنِالعجزِكبيرِ،علماِأنِالنقلِهوِأولِمستهلكِللطاقةِفيِالمغربِبماِيقربِمنِِ 40فيِالمائة ِ منِاالستهالكِالنهائيِللمنتجاتِالبتروليةِ.ويمثلِ
النقلِالبريِِ88فيِالمائةِمنِاستهالكِالطاقةِفيِقطاعِالنقلِ،منهاِِ35فيِالمائةِبالنسبةِللسياراتِالخاصةِوِ41فيِالمائةِبالنسبةِألسطولِالنقلِالبريِللبضائع.
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إضفاء ِالطابع ِالمؤسسي ِعلى ِموضوع ِالتنمية ِالمستدامةِ ،من ِخالل ِالميثاق ِالوطني ِللبيئة ِوالتنميةِ
المستدامةِ5ومسلسلِتفعيلهِ .
وفيِضوءِماِسبقِ،يمكنِالحديثِعنِمفارقةِبينِ"المبادرةِوالجمود"ِبخصوصِمسألةِالتنميةِالمستدامةِ
في ِالمغربِ .فال ِنعدم ِالخطاب ِالرسميِ ،والدراساتِ ،والمناقشات ِوالبرامج ِالرامية ِإلى ِإعداد ِالترابِ،
وحمايةِالبيئةِوتثمينهاِ.ومعِذلكِ،يظلِالعملِعلىِأرضِالواقعِغيرِملموسِ،بحيثِيمكنناِأنِنتحدثِعنِ
نوعِمنِالجمودِإزاءِإشكاليةِواضحةِالمعالمِ .
منِجهةِأخرىِ،تشير ِحصيلة ِوتوزيع ِالمواصفاتِالقياسيةِ(المعايير) ِالمغربية ِحسب ِالقطاعات ِإلى ِأنِ
التقييسِيشملِمجاالتِالصناعةِوالبناءِواألشغالِالعموميةِوالصحةِواألمنِوالبيئةِوماِإلىِذلكِ.فيِحينِ
الِتشملِعمليةِالتقييسِبعد ِالمعاييرِالمتعلقةِبتفعيلِاالستدامة ِفي ِالمدنِ ،مثل ِإيزو ِِ 37120و ِِ37101
ومؤشر ِ"ِ."STARوجديرِبالتذكيرِفيِهذاِالصددِ،أنِالمعهدِالمغربيِللتقييسِ6أطلقِ،بمبادرةِمشتركةِ
معِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبئيِ،ورشاِعلىِقدرِكبيرِمنِاألهميةِيتمثلِفيِمشروعِوضعِ
معيارِمغربيِفيِمجالِاستدامةِالمدنِ،وذلكِبهدفِإرساءِمعالمِمسلسلِاستدامةِالمجاالتِالحضريةِ،
وقدِحثِالمعهدِالمجالسِالمنتخبةِعلىِاالنخراطِفيِتأهيلِالمدنِللحصولِعلى ِعالمةِالمميزةِللمدنِ
المستدامةِ .
إن ِالسياسة ِالعمومية ِهي ِسلسلة ِمن ِاإلستراتيجيات ِواإلجراءات ِالتي ِتقدم ِإجابات ِقانونية ِومؤسساتيةِ
وتقنية ِلوضعيةِتخلقِإشكاليةِ.غير ِأنهِ ،وفيِظلِأوجه ِالقصور ِالمتعددة ِاألوجه ِالتيِتعانيِمنهاِ ِالمدنِ،
ليس ِثمة ِسياسة ِللمدينة ِتدعو ِإلى ِوضع ِمعايير ِتتعلقِباالستدامةِ ،وال ِإطار ِمنهجي ِمشترك ِيمكن منِ
إدماج ِهذه ِالمعايير ِبشكل ِتدريجي ِعلى ِمستوى ِالمدن ِالمغربيةِ .لذاِ ،يتعين ِتعزيز ِالترسانة ِالوطنيةِ
المتعلقة ِبالمعايير ِوالقواعد ِالتنظيميةِ ،وتشجيع ِالمبادرات ِالرامية ِإلى ِتعزيز ِاألطر ِالمرجعية ِالمتعلقةِ
بمختلف ِجوانب ِالتنمية ِالمستدامةِ ،ووضع ِوتنفيذ ِإستراتيجيات ِمشتركة ِلتطوير ِالمعايير ِوالشهادةِ
بالمطابقةِونشرهاِعلىِالصعيدِالوطنيِ،السيماِفيِمجالِاالستدامةِالحضريةِ .

ِ5ظهيرِشريفِرقمِِ1.14.09صادرِفيِِ4جمادىِاألولىِِ6(ِ1435مارسِِ)ِ2014بتنفيذِالقانونِاإلطارِرقمِِ99.12بمثابةِميثاقِوطنيِللبيئةِوالتنميةِالمستدامةِ
(الجريدةِالرسميةِعددِِ6240الصادرةِبتاريخِِ20مارسِ.)2014

6ظهير شريف رقم  1.10.15صادر في  26من صفر  11( 1431فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  12.06المتعلق بالتقييس
والشهادة بالمطابقة واالعتماد (الجريدة الرسمية عدد  5822بتاريخ  18مارس  .)2010ينص هذا القانون على إحداث مؤسسة عامة
تسمى "المعهد المغربي للتقييس" خاضعة لوصاية وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ،وتقوم بتمثيل المغرب
لدى الهيئات الدولية واإلقليمية واألجنبية.
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 .5الخالصات الرئيسة لتشخيص أوجه العجز الحاصل على مستوى استدامة التنمية الحالية للمدينة
المغربية

مالحظات تتعلق بالوضع الحالي للمدينة في مجال االستدامة
أ) لم تتحول المدينة المغربية بعد إلى مشروع مجتمعي مشترك مفتوح بشكل ديمقراطي ،يتقاسمه
ويتملكه السكان بالقدر الكافي:
الِيح ظىِمشروعِالمدينةِبالمكانةِالتيِيستحقهاِفيِالسياساتِالعموميةِ.ومنِالمؤكدِأنِهذاِالموضوعِ
يشكلِانشغاال ِوطنياِ،بيدِأنهِالِيزالِالِيرقىِإلىِحجمِالمشاكلِالهيكليةِللمدينةِووزنهاِعلىِاألصعدةِِ
الديموغرافيةِواالقتصاديةِواالجتماعيةِ .
إن ِالمدينة ِالمستدامة ِينبغي ِأن ِتجسد ِمشروعا ِمجتمعيا ِتجتمع ِفيه ِاألبعاد ِاالجتماعية ِوالسياسيةِ
واالقتصاديةِوالثقافيةِوالتربويةِوالمجاليةِ.والِيمكنناِأنِنتوقِإلىِتحقيقِتنميةِحضريةِمستدامةِدونِأنِ
نكون ِقادرين ِعلى ِمضافرة ِالمساهمات ِالفكرية ِوالعاطفية ِوتلك ِالمستمدة ِمن ِتجارب ِجميع ِالفاعلينِ
السياسيين ِوا القتصاديين ِواالجتماعيينِ .وال ِبد ِمن ِالتذكير ِبأن ِالتنمية ِالحضرية ِتستلزم ِاعتماد ِمقاربةِ
تشاركيةِوتعبئةِجميعِالفاعلينِالمعنيينِ .
وتفتقر ِالمدينة ِالمغربية ِعموما ِإلى ِرؤية ِمتبصرةِ ،وواضحة ِالمعالمِ ،ومشتركةِ .وال ِيمكن ِتقاسم ِهذهِ
الرؤيةِوت َملُّ ُكهاِإالِإذاِأُشركِالمواطنونِفيِبلورتهاِ.ومعِذلكِ،فإنِالمدينةِغالباِماِتكونِواقعاِمفروضاِِ
أوِفضاءِتكنوقراطياِبلِقدِتكونِنتاجِدينامياتِتحاكيِاالتجاهاتِالسائدةِ.ونادراِماِنجدِمنتخبينِيحملونِ
مشروع ِتنمية ِحضرية ِواضح ِالمعالم ِومتجانسِ .وال ِيَرد ِهذا ِالموضوع ِعموما ِإال ِبشكل ِمحتشم ِفيِ
برامجِ األحزابِالسياسية؛ِالتيِالِتتناولِمسألةِاالستدامةِالحضريةِإالِبطريقةِمجزأةِ.كماِأنهِليسِمنِ
المعتادِ،علىِمستوىِالمبادراتِالعموميةِوالجمعويةِ،الترويجِلمشروعِالمدينةِلفائدةِالفاعلينِوالساكنةِ .
ويالحظِالتقريرِأنِالسياساتِالقطاعيةِهيِالتيِتحددِلألسفِمعالمِالفضاءاتِالحضريةِ،وذلكِفيِظلِ
افتقارِالتدخالتِالعموميةِالتيِتشهدهاِالمدينةِلاللتقائيةِواالنسجامِ .
إنناِاليومِأبعدِماِنكونِعنِالمطالبةِبتحويلِمجالِحضريِمعينِ،أوِالتصديِلتدهورِحديقةِعموميةِأوِ
إلتالفِموقعِمخصصِلمرفقِذيِمنفعةِعامةِ.وليسِمنِالمعتادِأنِنعترضِعلىِوثيقةِ"اختيارِالتهيئة"ِ
علىِاعتبارِأنهاِغيرِمتوازنةِأوِتعسفية؛ِوالحالِأنِالوعيِالجماعيِهوِالذيِيمكنِأنِيسهمِفيِبناءِ
مدينةِمتماسكةِوتنافسيةِومستدامةِ .
ومن ِبين ِالخالصات ِالمستفادة ِمن ِالدراسة ِالمقارنة ِالدولية ِالتي ِتناولت ِكال ِمن ِمدن ِليل ِ(فرنسا)ِ
ومونتريال ِ(كندا) ِومالمو ِ(السويد) ِوسونغدو ِ(كوريا ِالجنوبية) ِوكيغالي ِ(رواندا) ِوبوغوتا ِ(كولومبيا)ِ،
تجدرِاإلشارةِإلىِأنهِالِيوجدِنموذجِيمكنِاستنساخهِللمدينةِالمستدامةِ،فالنماذجِالقائمةِمتعددةِومتنوعةِ.
ومعِذلكِ،تُبرزِالتجاربِالناجحةِبعضِعناصرِالنجاحِكالقدرةِعلىِالتعبئةِواالنخراطِوالتنظيمِفيِإطارِ
سياساتِحضريةِمتبصرةِتحفزهاِحركةِللتوعيةِالجماعية.
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ب) ينظر إلى نظام الحكامة على أنه متسم بالقصور وال يستجيب لرهانات ومتطلبات المدينة
المستدامة وخاصة بالنسبة للحواضر الكبرى:
يتسمِنظامِحكامةِالمدينةِبانعدامِالتنسيقِبينِالسلطاتِالعموميةِوالمؤسساتِالمنتخبةِوالهيئاتِاإلداريةِ.
وتبدوِبجالء ِمظاهرِالتداخلِالتيِتنشأِعن ِحاالتِالتشتت ِوالترددِبينِمستوياتِالحكامةِالترابيةِ،منِ
ناحيةِ،وبينِالدولةِوالسلطاتِالمنتخبةِمنِناحيةِأخرىِ.ويؤديِهذاِالتداخلِإلى ِحاالت ِنزاعِوعرقلةِ
تلقيِبظاللهاِعلىِعمليةِاتخاذِالقرارِ،مماِينعكسِعلىِتدبيرِالمدينةِومستقبلها.
والِيزالِثقلِسلطةِالمراقبةِالتيِتمارسهاِالدولةِعلىِالمدينةِيعتبرِمفرطاِ.ولمِتتخلىِالدولةِنهائياِعنِ
مقاربتهاِالمركزيةِ.كماِأنِالمبادئِالمتعلقةِبحريةِاإلدارةِوتفويضِالسلطِ(التفريع)ِلمِتتجسدِبعدِبشكلِ
كاملِعلىِأرضِالواقعِ.وباإلضافةِإلىِذلكِ،فإنِالالتمركزِاإلداريِلمِيحققِالنجاحِالمأمولِ،إذِلمِيتعدِ
األمر ِتفويض ِاإلمضاء ِبدل ِاتخاذ ِمبادرات ِقوية ِلنقل ِالسلطات ِمن ِالمركز ِنحو ِالمجاالت ِالترابيةِ .إنِ
التنمية ِالحضرية ِالمستدامة ِتقتضي ِبالضرورة ِاعتماد ِالمركزية ِحقيقية ِيواكبها ِأو ِحتى ِيسبقها ِتوسيعِ
نطاقِالالتمركزِاإلداريِكشرطِمسبقِالِغنىِعنهِلحسنِحكامةِالمدينة.
إنِالمدنِبحاجةِإلىِمجالسِمنتخبةِمؤهلةِوإلىِمسؤولينِفيِمستوىِالصالحياتِالموكلةِإليهمِفيِمجالِ
الحكامة ِالحضرية ِوالتدبير ِاإلجرائيِ .ومع ِذلكِ ،فإنه ِليس ِمن ِالمستغرب ِأن ِنجد ِمنتخبين ِومسؤولينِ
إداريين ِليست ِلهم ِدراية ِبالقواعد ِالقانونية ِواإلستراتيجيات ِوالمواثيق ِوالبرامج ِالمنبثقة ِعن ِالقوانينِ
وتصاميمِالتهيئةِومخططاتِالتعميرِوالدراساتِالقطاعيةِ .
وقدِشكلتِالتنميةِالمستدامةِموضوعاِجرىِتناولهِعلىِمستوىِالخطابِالرسميِ،والعديدِمنِالكتاباتِ،
والنقاشات ِوالبرامجِ .ويتعلق ِاألمر ِبما ِيليِ :اإلستراتيجية ِالوطنية ِللتنمية ِالمستدامةِ ،والمبادرة ِالوطنيةِ
للتنمية ِالبشريةِ ،واإلستراتيجية ِالوطنية ِللتنمية ِالحضريةِ ،والتصميم ِالوطني ِإلعداد ِالترابِ،
واالستراتيجية ِالوطنية ِللنجاعة ِالطاقيةِ ،واالستراتيجية ِالوطنية ِالرقميةِ ،واالستراتيجية ِالوطنية ِلتنميةِ
الل وجستيك ِالحضريِ ،وبرنامج ِالمدن ِالجديدة ِواألقطاب ِالحضرية ِالجديدةِ ،ومخطط ِالمغرب ِللسككِ
الحديديةِفيِأفقِِ،2040والمخططِالوطنيِللتطهيرِالسائلِ،والمخططِالوطنيِللتطهيرِالصلبِ،وغيرهاِ.
بيدِأنِاإلدماجِالترابيِلهذهِاإلستراتيجياتِوالبرامجِوالمخططاتِفيِبرامجِتنميةِالمدنِوفيِالتخطيطِ
الحضريِالِيتمِبشكلِ ُمهي َكلِ .
وتؤثرِمركزيةِالدولةِفيِبعضِاألحيانِسلبا ِعلىِالمدينةِ.والِيزالِقرارِإنشاءِمدينةِجديدةِحكرا ِعلىِ
السلطةِالمركزيةِوفقِمقاربةِ"تنازلية"ِوحسبِالعرضِالمتوفرِمنِالوعاءِالعقاريِالعموميِ،ودونِأنِ
يستند ِإحداث ِهذه ِالمدن ِإلى ِمقاربة ِتصاعدية ِأوِتخطيط ِاستراتيجي ِمنبثقِعن ِالتهيئة ِالمجالية ِأو ِعنِ
التعميرِالتوقعي.
وتتسمِوسائلِالجماعاتِالمحلية ِبمحدوديتهاِ،كماِأنهِالِتوجدِأيِآليةِقانونيةِومؤسساتيةِمحددةِمسبقاِ
لضمانِاستدامةِالنماذجِالحضريةِالتيِيجريِتنفيذهاِ .
وعالوةِعلىِذلكِ،هناكِالعديدِمنِالصالحياتِالواقعةِضمنِاختصاصِالدولةِوتجدِصداهاِفيِالمدنِ
ويتعلق ِاألمر ِبتمركز ِالمدن ِفي ِالمناطق ِالساحليةِ ،وتحصيل ِالضرائبِ ،ومصير ِالمدرسة ِالعموميةِ،
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وتفويتِالخدماتِالحضريةِ،وغيابِنظامِلدعمِالطاقاتِالمتجددةِ،ولولوجِمشاريعِالطاقاتِالمتجددةِإلىِ
سوقِالكهرباءِذاتِالجهدِالمتوسطِوالمنخفض.
إن ِمسطرة ِاالستثناءِ ،التي ِيتم ِالعمل ِبها ِفي ِمجال ِالتعمير ِعلى ِهامش ِالقانونِ ،تعد ِانعكاسا ِلنمط ِمنِ
الحكامة ِيقدم ِحلوال ِجزئيةِ ،لكنها ِلألسف ِتكون ِفي ِكثير ِمن ِاألحيان ِعلى ِحساب ِمصلحة ِالمجالِ
الحضريِ .
وهناكِالعديدِمنِاألدواتِالتيِتوفرهاِالترسانةِالقانونيةِالجاريِبهاِالعملِالِتنفذِتنفيذاِجيداِ.فالتعاونِ
بين ِالجماعاتِ ،ومؤسسات ِالتعاون ِبين ِالجماعاتِ ،والتجمعاتِ ،وآليات ِالتعاون ِوالشراكة ِوالتعاقدِ،
والتدبير ِالحديث ِوفق ِمؤشرات ِللتتبع ِوالتنفيذ ِواألداءِ ،وتقنيات ِالتتبع ِوالتقييمِ ،فضال ِعن ِأنظمةِ
المعلوماتِ،كلهاِنماذجِألوجهِالقصورِالمسجلةِفيِمجالِحكامةِالمدنِ .
ج) يواجه المجتمع المدني في المدن عدة إكراهات تحول دون اضطالعه بالصالحيات المتعددة المخولة
له على مستوى المشاركة والتشاور وتقييم البرامج التنموية بالتنسيق مع هيئات الحكامة المحلية
ِكرس ِالدستور ِوالقوانين ِالتنظيمية ِالخاصة ِبالجهوية ِمبدأ ِالديمقراطية ِالتشاركية ِعلى ِالمستوىِ
لقد َّ
المحليِ،كماِتمِبموجبِهذهِالنصوصِإحداثِآلياتِللتشاورِمعِالمواطنينِوالجمعياتِالمحليةِ.ومنِجهةِ
أخرىِ ،تعززت ِالترسانة ِالقانونية ِبالمغرب ِسنة ِِ 2017بالمصادقة ِعلى ِالقانون ِالتنظيمي ِرقمِ
 44.14بتحديد ِشروط ِوكيفيات ِممارسة ِالحق ِفي ِتقديم ِالعرائض ِإلى ِالسلطات ِالعمومية ِوالقانونِ
التنظيميِرقمِ. 64.14بتحديدِشروطِوكيفياتِممارسةِالحقِفيِتقديمِالملتمساتِفيِمجالِالتشريعِ،علىِ
المستوىِالوطنيِوالجهويِوالمحليِ .
كماِيتمتعِالمجتمعِالمدنيِفيِالمدنِبصالحياتِمهمةِفيِمجالِالمشاركةِفيِوضعِالسياساتِوالبرامجِ
التنموية ِللمدن ِوتتبعها ِوتنفيذها ِوتقييمهاِ .وفي ِجميع ِأنحاء ِالعالم ِكما ِفي ِكل ِاإلطارات ِالمرجعيةِ
المعياريةِ ،تعتبر ِهذه ِالمشاركة ِالفعلية ِوالموسعة ِللمواطنات ِوالمواطنين ِشرطا ِال ِغنى ِعنه ِلتحقيقِ
االنتقالِإلىِالمدنِالمستدامةِ .
ال ِشك ِأن ِالديمقراطية ِالتمثيلية ِتعد ِخيارا ِال ِرجعة ِفيه ِومكونا ِضروريا ِيقوم ِعلى ِإشراك ِالمجالسِ
المنتخبةِفيِتدبيرِالشأنِالعامِ.غيرِأنِهذهِالديمقراطيةِالتمثيليةِ،سواءِفيِالمغربِأوِفيِبلدانِأخرىِ،
تتصف ِبالمحدودية ِفي ِمجال ِحكامة ِالمجاالت ِالحضريةِ ،إذا ِلم ِيتم ِتعزيزها ِومواكبتها ِبالديمقراطيةِ
التشاركية.
ذلكِأنِعزوفِالمواطناتِوالمواطنينِعنِالمشاركةِفيِالحياةِالسياسيةِالمحليةِللمدينةِ،كماِيظهرِذلكِ
منِخاللِنسبةِالمشاركةِفيِاالنتخاباتِالجماعيةِ،يظلِواقعاِيشوبِالمسلسلِالديمقراطيِ .
إننا مدعوون لبلورة ديمقراطية تشاركية حقيقة؛ وإلى تعميق التفكير حول نظرة المواطنين لألحزاب
السياسية ودرجة ثقتهم فيها؛ وتكثيف المبادرات الرامية لتعبئة وجلب اهتمام الشباب واألطر والنساء
بالحياة السياسية ،من أجل ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في االنتخابات ،طبقا ألحكام الفصل
 11من الدستور.
من المؤكد أن مسلسل الديمقراطية المحلية يواجه العديد من الصعوبات التي تحد من التدبير األمثل لعملية
اتخاذ القرار وتنعكس سلبا على تملك المشاريع التنموية .كما أن الديمقراطية التشاركية تنحصر حاليا في
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مستوى الخطاب والنصوص القانونية واآلليات المؤسساتية ،لكن دون أن يكون لها كبير أثر على أرض
الواقع .إذ ال يمكن أن يشعر المنتخبون وال الفاعلون بالمجتمع المدني بالرضا عن بعض االجتماعات
المناسباتية التي تكشف عن تفاوتات في امتالك المعلومات بين الطرفين ،وتؤثر سلبا على عالقتهما بدل
أن تشكل قوة اقتراحية وفضاء إلطال المبادرات .إن الديمقراطية التشاركية في حاجة إلى آليات جديدة
مالئمة للسيا الوطني ومتسمة باالبتكار والشفافية .كما ينبغي على المدينة أن توفر الوسائل الالزمة
لتأهيل المجتمع المدني وتعزيز قدراته وتشجيع انتظامه في إطار شبكات.
من جانبها ،ينبغي على هيئات المجتمع المدني أن تبذل جهودا في اتجاه توسيع مجال اهتمامها لكي ال
ينحصر في االنشغاالت الموضوعاتية أو القطاعية ،وينفتح على قضايا من قبيل إرساء المدينة المستدامة،
إعادة التشكيل المجالي ،التكامل الحضري ،التماسك االجتماعي ،والعديد من القضايا األخرى المتعلقة
بسياسات المدينة.
وعلى غرار النسيج الجمعوي ،ينبغي على القطاع الخاص أن ينخرط بدوره في صياغة مستقبل المدينة.
وقد تم تعزيز العالقة بين الجماعة الترابية والقطاع الخاص من خالل الهيئة االستشارية المحدثة على
مستوى المجالس الجهوية بشراكة مع الفاعلين االقتصاديين بالجهة والتي أنيط بها االنكباب على القضايا
المتعلقة بخلق الثروة .كما يهيب القانون بالجماعات وبباقي الجماعات الترابية إبرام اتفاقيات للتعاون
وإقامة عالقات شراكة مع القطاع الخاص.
وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،فإن ِاإلجراءات ِالمتعلقة ِبإعداد ِدراسة ِاألثر ِالبيئي ِللمشاريع ِاالستثمارية ِووثائقِ
التعميرِتنصِأيضاِعلىِالتشاورِمعِالساكنةِوالجمعياتِالمحلية .غيرِأنناِنالحظِأنِهذاِالمسلسلِيعانيِ
منِجهةِمنِعدمِتوحيدِاألساليبِالخاصةِبالحوارِوالتقدمِباآلراءِوالترافعِ،كماِيواجهِمنِجهةِأخرىِ
ضعفِقدراتِالجمعياتِالمحليةِفيِماِيتعلقِبالعملِفيِإطارِشبكاتِوتحليلِالمشاريعِ .
د) تجد المدينة المغربية صعوبة في منح سكانها الشعور بالرفاه والتمازج االجتماعي والتطور الثقافي
وال تمكن من إدماج المهاجرين في انشغاالتها
يعتمد ِرفاه ِالسكان ِعلى ِتوفر ِبيئة ِحضرية ِتحمل ِقيم ِومتطلبات ِالتمازج ِاالجتماعي ِوالتضامن ِواألمنِ
والصحةِوالنظافةِوالنماءِ.وإلىِجانبِالعواملِالبنيويةِ،تكتسيِهذهِالجوانبِأهميةِبالغةِمنِأجلِِإنشاءِ
مدينةِمدمجةِوجذابةِ.ومعِذلكِ،فإنِالمدينةِفيِالمغربِهيِعموماِنتاجِمجموعةِمنِالتجزئاتِالمصممةِ
خارجِإطارِرؤيةِمندمجةِتضعِالتماسكِاالجتماعيِوالرفاهِفيِصلبِاالنشغاالتِ .
وفي ِالواقعِ ،فإن ِالمعايير ِالمعتمدة ِفي ِعمليات ِالبناء ِفي ِمجال ِالسكن ِاالجتماعي ِال ِتتيح ِأي ِتمازجِ
اجتماعيِأوِرفاهِ.والِشكِأنِالكثافةِالمفرطةِالبالغةِِ 230وحدةِللسكنِاالجتماعيِفيِالهكتارِالواحدِ،
وتقليصِارتفاعِسقفِالمنازلِ،وتقليصِمساحةِالمسالكِوالفضاءاتِالعموميةِتؤثرِعلىِتكلفةِالمنتوجِ،
إال ِأنها ِتضع ِجودة ِالحياة ِالحضرية ِموضع ِتساؤلِ .ويساهم ِهذا ِالتساهل ِفي ِتنامي ِمظاهر ِالتفرقةِ
واإلقصاءِوالمخاطرِاالجتماعيةِفيِمجمعاتِسكنيةِالِتوفرِشروطِالسكنِالالئق.
لقد ِأضحت ِالمدينة ِبشكل ِمتزايد ِمسرحا ِلمآسي ِومخاطر ِالعصر ِالحديثِ .ولذلكِ ،يجب ِأن ِنقلص ِمنِ
تجزئة ِالمدينة ِوأن ِنحد ِمن ِمظاهر ِالفصل ِالحضريِ ،من ِخالل ِتوزيع ِالوظائف ِالحضريةِ ،والمرافقِ
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العموميةِ،والفضاءاتِالعموميةِومعالمِالهويةِعلىِجميعِاألحياءِوالقطاعاتِداخلِالمدينةِ،وذلكِبغيةِِ
منحِالسكانِالشعورِبالكرامةِوالحقِفيِالعيشِفيِمدينةِتليقِبهمِ .
إنِالعيشِفيِوحدةِسكنيةِالئقةِعاملِحاسمِلتحقيقِاالندماجِوالمواطنةِوالرفاهِ.ويتمثلِالتحديِفيِأنِ
نعمل ِبشكل ِتدريجي ِعلى ِمستوى ِالوعي ِالجماعي ِعلى ِغرس ِثقافة ِحضرية ِحقيقية ِواالرتباط ِبالحيِ
الذيِينبغيِأنِينظرِإليهِباعتبارهِملكيةِمشتركةِ .
وتتطلب ِاالستدامة ِالحضرية ِإحداث ِتغيير ِفي ِالسلوكيات ِواالتجاهات ِالمتعلقة ِبالتخطيط ِواإلنتاجِ
واالستهالك ِ.وعلىِسبيلِاإلشارةِ،الِتحددِأيِقاعدةِوطنيةِملزمةِنسبةِالمساحاتِالخضراءِالتيِينبغيِ
توفيرهاِوفقا ِلكثافاتِالقطاعاتِوصبغتهاِ.والِيوجدِأيِنصِتنظيميِلتحديدِحجمِمسلكِمعينِبطريقةِ
مضبوطةِودقيقةِ.ومنِثمِيمكنِالقولِإنِالبرمجةِالحضريةِتتسمِفيِالغالبِبالتخبطِ.ومنذِالبدايةِ،يتمِ
تبنيِمنطقِتصحيحيِللتداركِوالتكيفِمعِالظروفِ،عوضِتبنيِمقاربةِاستشرافيةِ .
وتفتقر ِالمدينة ِإلى ِميثاق ِثقافي ِيسلط ِالضوء ِعلى ِالمبادئ ِوالقواعد ِالتوجيهية ِالكفيلة ِبتحقيق ِاالندماجِ
الحضريِ ،والتماسك ِاالجتماعيِ ،ومتطلبات ِالنظافة ِالحضريةِ ،واألمن ِالعموميِ ،وتعزيز ِاألبعاد ِذاتِ
الصلةِبحفظِالذاكرةِواألبعادِالرمزيةِوالطبيعيةِللمدنِ .
إنِعلىِالمدنِالمغربيةِبذلِجهودِمنِأجلِسدِالنقصِالمسجلِفيِالفضاءاتِالخضراءِ،كماِيتعينِعليهاِ
وضعِالوسائلِواآللياتِالكفيلةِبتأمينِهذهِالفضاءاتِالخضراءِومواكبةِتطورهاِونموهاِ،وذلكِمنِخاللِ
العملِعلىِِ ِ:
• مراجعة ِمخططات ِتوسيع ِالمدنِ ،عبر ِمنع ِالتمدد ِالمستمر ِوالمتصل ِللبنيات ِومنع ِاللجوء ِإلىِ
الرخص ِاالستثناءاتِ ،وذلك ِمن ِأجل ِضمان ِوجود ِمساحات ِوفراغات ِبين ِالمبانيِ ،تخصصِ
للغاباتِالحضريةِوالفالحةِالحضريةِ.ويذكرِأنِهذاِالنوعِمنِالفضاءاتِيلقىِنجاحاِكبيراِفيِ
مدنِالبلدانِالمتقدمة.
• إطالقِمشاريعِاألحياءِالصديقةِللبيئةِومسابقاتِفيِتزيينِاألحياءِبالمزهرياتِوالحدائقِالمقامةِ
علىِأسطحِالمباني....
• تمويل ِمشاريع ِللتنشيط ِالثقافي ِبالمنتزهات ِوالحدائقِ ،مما ِسيمكن ِالمواطنين ِمن ِتملك ِهذهِ
الفضاءاتِ،علىِاألقلِخاللِعطلِنهايةِاألسبوعِواألعيادِ،بدلِجعلهاِمجردِطريقِللمرورِأوِ
فضاءِيشغلهِالمنحرفون.
• استعمالِالتالميذِوالطلبةِلبعضِالمنتزهاتِالكبرىِالتيِتزخرِبتنوعِبيولوجيِهامِ،كفضاءاتِ
بيداغوجيةِوعلميةِ .
هـ)ال يوفر الفضاء العمومي في المدينة المغربية األمن ،ال سيما للنساء ،مما يعوق إدماجهن في الحياة
العملية
وفقاِلنتائجِالبحثِالوطنيِحولِانتشارِظاهرةِالعنفِضدِالنساءِ،الذيِأنجزتهِالمندوبيةِالساميةِللتخطيطِ
فيِسنةِِ، 2009يبدوِأنِاألماكنِالعموميةِالِتوفرِدائماِاألمنِللنساءِ ،السيماِفيِالمدنِ،والِيمكنهنِ،
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شأنهنِفيِذلكِشأنِالرجالِ،االستمتاعِبهذهِاألماكنِبسببِجميعِأشكالِالعنفِالممارسةِضدهنِ.ويبينِ
َّ
سنةِ،يقطن ِفيِالوسطِالحضريِ،
البحثِأنِمنِبينِِ 5.7مليونِامرأةِتتراوحِأعمارهنِبينِِ 18وِِ 64
تعرضتِِ2.3مليونِامرأةِ،أيِِ40.6فيِالمائةِ،لشكلِمنِأشكالِالعنفِمرةِواحدةِعلىِاألقلِ،فيِمكانِ
عامِفيِمدينتهنِ،خاللِاالثنيِعشرِشهراِالتيِسبقتِإجراءِالبحثِ .
وحسبِالبحثِالمشارِإليهِ،تنتميِالنساءِضحاياِالعنفِفيِاألماكنِالعموميةِفيِمدنناِإلىِجميعِالفئاتِ
العمريةِوجميعِالشرائحِاالجتماعيةِ .
وتفيدِالنساءِالقاطناتِفيِالوسطِالحضریِممنِلديهنِمستوىِدراسيِعالِأنهنِتعرضنِللعنفِأکثرِمنِ
غيرهن ِمن ِالنساءِ .وفي ِالواقعِ ،فكلما ِارتفع ِالمستوى ِالدراسي ِللمرأةِ ،كلما ِارتفع ِمعدل ِانتشار ِالعنفِ
ضدهاِ.وتتراوحِهذهِالنسبةِبينِِ 29فيِالمائةِفيِأوساطِمنِليسِلهنِأيِمستوىِدراسيِوِِ 40.6فيِ
المائةِممنِلهنِمستوىِالتعليمِاالبتدائيِوِِ 57.9فيِالمائةِممنِلديهنِمستوىِالتعليمِالعاليِ.وأخيراِ،
تظه ر ِنتائج ِالبحث ِأن ِالعنف ِضد ِالنساء ِفي ِاألماكنِالعمومية ِفي ِالوسط ِالحضري ِهو ِظاهرةِتخصِ
الشبابِباألساسِ،سواءِباعتبارهمِضحاياِأوِمعتدينِ،كماِأنِحاالتِتقديمِالضحاياِلشكاياتِلدىِالسلطاتِ
المختصةِالِتزالِضعيفةِ.لذلكِ،فقدِيشكلِانعدامِاألمنِأحدِعواملِانخفاضِمعدلِنشاطِالنساءِفيِالوسطِ
الحضريِ .
ويثيرِهذاِالوضعِالتساؤلِحولِمسألةِإدماجِالمرأةِعنِطريقِالشغلِ،وهوِموضوعِالِيترجمِإلىِتدابيرِ
تنفيذيةِفيِالمقرراتِالدراسيةِأوِالتخطيطِالحضريِأوِالخططِالتنمويةِللمدنِ .
ِ
و) يشكل ضعف تملك ثقافة التنمية المستدامة ونقص التربية على القيم الحضرية عبئا على المدينة:
يعدِتعزيزِثقافةِالتنميةِالمستدامةِواحدا ِمنِالرهاناتِالكبرىِلإلستراتيجيةِالوطنيةِللتنميةِالمستدامةِ.إنِ
السعيِإلىِبناءِمدينةِمستدامةِهوِفيِالواقعِسعيِإلىِبناءِمجتمعِمدمجِيمنحِدورا ِحيوياِللثقافةِفيِبناءِ
مشروعِالتنميةِالحضريةِ.إنِالمدينةِالتيِتريدِالنجاحِفيِتحقيقِنهضتهاِينبغيِأنِتعتمدِحتماِعلىِتثمينِ
الثقافةِوالقيمِالحضريةِ .
وعادة ِما ِال ِيتم ِإيالء ِاهتمام ِخاص ِلتقييم ِانعكاسات ِالثقافة ِعلى ِالتنمية ِالمستدامةِ .ولن ِتتكلل ِالجهودِ
الراميةِإلىِضمانِاالندماجِاالجتماعيِوالنموِالمنصفِ،والتقليصِمنِآثارِالتغيراتِالمناخيةِبالنجاحِإالِ
إذاِأخذتِبعينِاالعتبارِالجوانبِالثقافيةِللحياةِالمجتمعيةِ ِ.
والِشكِأنِثمةِنماذجِمتعددةِإلدماجِثقافةِاالستدامةِفيِالسياسةِالعموميةِالحضريةِ.وفيِهذاِالصددِ،تعدِِ
المواثيقِالخاصةِبالمدنِالمستدامةِ،مثلِتلكِالخاصةِبمدنِآلبورغِواليبزيغِوكيتوِ،وثائقِغنيةِحولِهذاِ
الموضوعِ.غيرِأنِهذاِاالنشغالِيغيبِعندِوضعِتصاميمِإعدادِالترابِوالتعميرِوكذاِفيِبرامجِعملِ
الجماعاتِ .
والِتزالِالمدينةِوالبيئةِوغيرهاِمنِالقيمِالثقافيةِواالجتماعيةِقضاياِثانويةِفيِالبرامجِالتعليميةِ.إنِت َمثُّلِ
مجالِحضريِتنافسيِوموا ٍ
ت ِومستدامِينبغيِأنِيترسخِفيِمعيشِالتلميذِكماِفيِالدروسِالتيِيتلقاهاِ.
إنِتنميةِالذوقِوالوعيِواإلحساسِبالمجالِالحضريِعندِالطفلِهوِجزءِمنِتربيتهِ.لذاِ،فإنِالمغربِ
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يحتاجِإلىِ"معجزةِتربوية"ِتقتضيِ،منِبينِأمورِأخرىِ،تحديثِالمنظومةِالتربويةِككلِواعتمادِنمطِ
حكامة ِ جديد ِللمدرسة ِالعموميةِ .ومع ِذلكِ ،يجب ِأن ِنكثف ِمن ِوحدات ِالتدريب ِوالتوعية ِالموجهةِ
للمنتخبينِواإلدارةِوالسكانِ،منِأجلِغرسِقيمِالتنميةِالمستدامةِوالقيمِالحضريةِفيِنفوسهم.
ز) يعد االبتكار والبحث والتطوير رافعات لالستدامة تفتقر إليها المدينة في المغرب:
إن ِالمدينة ِالتي ِالِتشجعِعلى ِبناء ِمجتمع ِالمعلوماتِ ،وال ِتستغل ِبشكل ِواضح ِإمكانات ِالتكنولوجياتِ
الجديدةِ،والِتيسرِولوجِالساكنةِإلىِتكنولوجياتِاإلعالمِوالتواصلِ،هيِمدينةِتتسمِبالجمودِ.فمنِدونِ
تعزيز ِثقافة ِروح ِالمقاولةِ ،ودون ِالنهوض ِبمهن ِالتميز ِودون ِضمان ِشروط ِتنفيذ ِمشاريع ِالبحثِ
والتطويرِ،الِيمكنناِأنِنتوقِإلىِبناءِمدينةِتنافسيةِومستدامة.
ويتمثل ِالرهان ِفي ِضمان ِانخراط ِواسع ِالنطاق ِلجميع ِالفاعلين ِفي ِالتغييرات ِاالجتماعيةِوالثقافية ِمنِ
أجل ِاالنتقال ِإلى ِثقافة ِالمبادرة ِوالمقاولة ِواالبتكارِ .ويتعين ِفي ِهذا ِالصدد ِخلق ِمناخ ِموا ٍ
ت ِلألعمالِ
واالبتكار ِوالمبادرة ِوانخراط ِجميع ِالدوائر ِالمعنية ِبالحكامة ِالترابية ِوجميع ِالفاعلينِ ،خدمة ِللمدينةِ
المستدامةِ .
إن ِالسياق ِالوطني ِال ِيستجيب ِلمتطلبات ِاالقتصاد ِالقائم ِعلى ِاإلبداع ِواالبتكار ِوالمعرفةِ .فالنشاطِ
االقتصاديِ،الذيِلمِيعدِيقتصرِعلىِالزراعةِأوِالصناعةِأوِالخدماتِ،أصبحِقائما ِعلىِالمعرفةِبشكلِ
متزايدِ،مماِيتهددِاإلنتاجِوالمعلوماتِوالمعرفةِويخلقِمظاهرِمنافسةِشرسةِ .
إن ِالمدن ِفي ِالمغرب ِمدعوة ِإلى ِخلق ِمناخ ِمن ِشأنه ِأن ِيحرر ِالطاقات ِالكامنة ِفي ِمجاالت ِالبحثِ
واإلبداع ِوالتنمية ِواالبتكارِ .فالمدن ِالتي ِتطمح ِإلى ِأن ِتكون ِمستدامة ِومدنا ِمستقبليةِ ،ينبغي ِأن ِتعززِ
تركيزهاِعلىِأقطابِاإلبداعِومراكزِالبحثِوالتميزِ،منِخاللِإدماجِاألبعادِالمتعلقةِبالتنميةِالمستدامةِ
فيِأهدافهاِوبرامجهاِومجاالتِتدخلهاِ .
ح) تعاني جاذبية المدن في المغرب وتنافسيتها االقتصادية من غياب اليقظة االستشرافية والذكاء
الترابي:
باستثناء ِ المدنِالعتيقةِالمغربيةِ،يتعرضِالنسيجِالحضريِلتضخمِديموغرافيِ،الِيعودِفقطِالحتياجاتِ
القطاعِاالقتصادي؛ِوالحالِأنِالمدينةِيجبِأنِتتطورِبناءِعلىِقاعدةِاقتصاديةِمتعددةِالوظائفِومتعلقةِ
بأرضياتِصناعيةِوعلميةِومعرفيةِوخدماتيةِوغيرهاِتساهمِفيِخلقِفرصِشغلِوافرةِ .
وتفتقرِالعديدِمنِالمدنِالمغربيةِإلىِالتجهيزاتِوالبنياتِالتحتيةِاالقتصاديةِ،كماِيعوزهاِاالبتكارِ،مماِ
يجعلها ِبالتالي ِمفتقرة ِللجاذبيةِ .وكثيرا ِما ِتكون ِاألنشطة ِاالقتصادية ِغير ِخاضعة ِلتخطيط ِمسبق ِوالِ
تستفيدِمنِالمواكبةِالمالئمةِ .
وتُس َّجلِأوجهِقصورِكبيرةِفيِجميعِالمدنِالمغربيةِعلىِمستوىِالقضاياِالمتعلقةِبالحركيةِوالربطِِفيِ
المدينةِ ،علما ِأن ِالترابط ِوالعالقات ِالمتبادلة ِبين ِالمدينة ِوالمناطق ِالمحيطة ِبهاِ ،وشبكتها ِالحضريةِ،
وروابطهاِاالقتصاديةِعلىِالصعيدِالدوليِ،كلهاِعواملِحاسمةِبالنسبةِلتطورهاِومستقبلهاِ .
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و تعد ِالمدينةِ ،التي ِتجمع ِبين ِالجاذبية ِاالقتصادية ِدون ِالتضحية ِبالعوامل ِالمتعلقة ِبالتكامل ِوالتماسكِ
االجتماعي ِوالتجانس ِالمجالي ِواالستدامةِ ،بطبيعة ِالحال ِإطارا ِمواتيا ِلالستثمار ِوخلق ِفرص ِوثرواتِ
متعددةِ .
وتسجل ِبالمدن ِالمغربية ِالكثير ِمن ِمظاهر ِهدر ِالطاقات ِعلى ِمستوى ِخلق ِالثروة ِوالتشغيلِ .فهي ِالِ
تستفيدِمنِإمكانيةِإعادةِتدويرِالنفاياتِالصلبةِ،إذِأنِِ 37فيِالمائةِِفقطِمنِالنفاياتِالمنزليةِتطرحِفيِ
مطارح ِخاضعة ِللمراقبة ِوأقل ِمن ِِ 10في ِالمائة ِيتم ِإعادة ِتدويرهاِ .وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،أدى ِالضغطِ
الممارسِعلىِالمواردِالطبيعيةِواألنظمةِالبيئيةِفيِسنةِِ 2014إلىِتسجيلِكلفةِتدهورِبلغتِِ 3.52فيِِ
المائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِ.والِتزالِوتيرةِاالنتقالِنحوِاقتصادِدائريِوأخضرِبطيئةِ،علماِأنِمعدلِ
استعمالِالطاقاتِالمتجددةِفيِالمدنِالِيزالِضعيفاِ .
ولم ِتنخرط ِمعظم ِالمدن ِالمغربية ِبشكل ِكاف ِفي ِالديناميات ِالدوليةِ .ويبقى ِارتباطها ِبسالسل ِالقيمةِ
العالمية ِمحدوداِ .وهذا ِما ِيجعل ِتنافسية ِاالقتصاد ِالوطني ِمرتبطة ِإلى ِحد ِكبير ِبتنافسية ِالمدن ِوالمدنِ
الكبرىِ .
إن ِالمدينة ِالمغربية ِمدعوة ِإلى ِاستلهام ِالممارسات ِالجيدةِ ،فيما ِيتعلق ِبأنظمة ِتوحيد ِالمعايير ِومنحِ
العالماتِ،المعمولِبهاِعلىِالصعيدِالدوليِ،كماِيتعينِعليهاِاالنخراطِفيِمنطقِأهدافِالتنميةِالمستدامةِ
وأنِتتموقعِمنِخاللِمجموعةِمنِالمشاريعِالمؤهلةِلالستفادةِمنِآلياتِالتمويلِالعالميةِ .
إن ِكبريات ِالمدن ِالوطنية ِغير ِمتشبعة ِبما ِفيه ِالكفاية ِبقيم ِاإلبداع ِوالتنافسيةِ ،اعتبارا ِللمخاطر ِالتيِ
تنطويِعليهاِالعولمةِ.وتبقىِفعاليتهاِفيِاستقطابِاالستثماراتِوخلقِالتنميةِرهينةِإلىِحدِكبيرِبجودةِ
البيئةِاالقتصاديةِواالجتماعيةِالحضريةِ .
وتعد ِإمكانات ِالمدن ِووزنها ِومستوى ِطموحاتها ِعوامل ِمحددة ِلمدى ِقدرتها ِعلى ِاالستجابة ِلمتطلباتِ
التنميةِ ،والتماسك ِاالجتماعيِ ،والتجانس ِالمجاليِ ،وتغير ِالمناخِ ،واالستهالك ِاألمثل ِللموارد ِالطبيعيةِ،
وجودةِالحياةِوالتنافسيةِالترابية.
ط) ال يؤخذ التنزيل المحلي ألهداف خطة التنمية المستدامة لعام  2030وتتبع تنفيذها بعين االعتبار في
مرحلتي إعداد وتقييم البرامج التنموية للمدن
كانت ِأهداف ِخطة ِالتنمية ِالمستدامة ِلعام ِِ 2030التي ِاعتمدها ِالمغرب ِفي ِشتنبر ِِ 2015محط ِنقاشِ
وتفكيرِمستفيضينِعلىِالصعيدِالوطنيِ،غيرِأنِالحكومةِلمِتنشرِحتىِاآلنِخريطةِالطريقِ،والجدولِ
الزمنيِ،والميزانيةِذاتِالصلةِبتنفيذِهذهِاألهدافِعلىِالمستوىِالقطاعيِوالجهويِوالمحليِ،والسيماِ
علىِمستوىِالمدنِ .
وعالوةِعلىِذلكِ،نالحظِأنهِالِيتمِإشراكِالمنتخبينِالمحليينِوالِالمواطنينِوالِالجمعياتِالمحليةِفيِ
النقاشاتِبشأنِهذاِالموضوعِالحيويِالمتمثلِفيِالتنزيلِالمحليِألهدافِالتنميةِالمستدامةِواستدماجهاِِ
فيِالبرامجِوالمشاريعِاالستثماريةِوالبنىِالتحتيةِالتنمويةِ .
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مالحظات تتعلق بتنظيم وتدبير وسائل المدينة:
ك) يعاني تخطيط المدينة المغربية من أوجه قصور من حيث االستدامة والتكامل على المستويين
الجهوي والوطني:
في ِغياب ِأنظمة ِللتصميم ِوتوحيد ِالمعايير ِومنح ِالعالمات ِالخاصة ِبالمدن ِالمستدامة ِعلى ِالصعيدِ
الوطنيِ،قدِتكونِالدراساتِالمتعلقةِبالتنميةِالحضريةِالطويلةِالمدىِغيرِدقيقةِ.وهناكِحاجةِإلىِإرساءِ
سياسة ِللمدينة ِمن ِأجل ِاالستدماج ِالتدريجي ِألهداف ِالحصول ِعلى ِشهادة ِإيزو ِلالستدامة ِواألطرِ
المنهجيةِذاتِالصلةِعلىِمستوىِالمدنِالمغربيةِ .
إنِالمدينةِغيرِمحصنةِمنِمخاطرِتقليصِحجمِمكوناتهاِالحضريةِ،بماِفيِذلكِالمساحاتِالخضراءِ،
واألماكن ِالعمومية ِالمفتوحةِ ،والمرافق ِالرياضية ِوالترفيهيةِ ،والطرقِ .وال ِتنص ِالترسانة ِالقانونيةِ
الوطنيةِعلىِأيِمعيارِخاصِبالمقاييسِالمناسبةِلشبكةِالطرقِالحضريةِ.والِيمكنِأليِمعيارِقطعيِأنِ
يحددِمدىِمردوديةِفضاءِعموميِأوِطريقِومدىِاستدامةِأدوارهماِ.لذاِ،فإنِتصميمِالمدنِينبغيِأنِيتمِ
وفقِمقاربةِتجريبيةِتعتمدِعلىِمستوىِطموحِالمدينةِوترتكزِعلىِاالعتباراتِالتقنيةِوالماليةِ .
وعندماِيتمِتغليبِالجوانبِالمسطريةِعلىِالمعرفةِوالكفاءةِ،فإنِالتخطيطِالحضريِيصيرِمجردِإجراءِِ
إداريِيخضع ِلطقوسِاللجانِواالجتماعاتِوالمحاضرِ.والِتزالِأوجهِالقصورِالبنيويةِقائمةِ،منِقبيلِِ
عدمِالمالءمةِبينِمتطلباتِالحركيةِالمستدامةِوالتخطيطِالحضريِاالعتياديِ.والِتتوافقِعملياتِإعدادِ
وتنفيذِمخططِالتنقالتِالحضريةِدائما ِمعِوثائقِالتخطيطِالحضريِ،السيماِالمخططِالتوجيهيِللتهيئةِ
العمرانيةِ،وذلكِمنِأجلِبناءِمدينةِمترابطةِومتناسقةِومتصلةِ .
وقدِأدتِالمقاربةِالمعتمدةِمنذِقرنِمنِالزمنِفيِمجالِالتخطيطِالحضريِفيِالمغربِإلىِأزمةِفيِ
الهويةِوالتعبيرِالثقافيِ،وبالتاليِأزمةِفيِالفعاليةِ.ويتعلقِاألمرِباللجوءِبشكلِمفرطِإلىِتقسيمِالمدينةِ
إلى ِمناطق ِمما ِأدى ِإلى ِانقسامات ِمجاليةِ ،مع ِماِيترتب ِعنها ِمن ِمظاهر ِفصل ِاجتماعيةِ.ويُنظر ِإلىِ
الفضاءِالحضريِباعتبارهِعنصراِمطلقاِوليسِمنظومةِتتكونِمنِعناصرِمتفاعلةِذات ِعمقِإنسانيِ
وثقافيِ .
والِيتيحِالتخطيطِالحضريِ،كماِيجريِتنفيذهِفيِالمغربِ،تقليصِالفوارقِاالجتماعيةِوالمجاليةِ.ومنِ
الضروريِضمانِالترابطِبينِالفضاءاتِالحضريةِواألماكنِالعموميةِعلىِمستوىِكلِحيِوقطاعِمنِ
أحياءِوقطاعاتِالمدينة.
وال ِيزال ِالتخطيط ِالحضري ِوتدبير ِالمدن ِعلى ِالصعيد ِالوطني ِبعيدين ِعن ِتلبية ِمتطلبات ِالبيئةِ
الحضريةِ.والِيحملِالتعميرِحتىِاآلنِبعداِ ِبيئياِ،يكفلِالتوفيقِبينِالمبادراتِالعموميةِومعرفةِالواقعِ
واستشرافِالمستقبلِ .
وتتسمِالعديدِمنِالمدنِالمغربيةِبكونهاِتنتظمِحولِمركزِوحيدِ.ويعدِانتظامِالمدنِحولِمراكزِمتعددةِ
عمليةِصعبةِعندماِتسعىِإلىِاالستجابةِلسياقِاجتماعيِومجاليِواقتصاديِمحددِ.ويحفزِهذاِالتعددِفيِ
المراكزِانتظامِالمدينةِحولِأقطابِمتعددةِويساهمِفيِانسيابيةِالتنقالتِ،وهوِماِيجعلِالفضاءِالحضريِ
بمثابةِمجموعةِمنِأقطابِالجذبِوالنموِ.وينبغيِتشكيلِكلِهذهِالعناصرِفيِإطارِنظامِعضويِ .
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وكيفما ِكانت ِقدرة ِالمصمم ِومرونته ِوصرامته ِالمنهجية ِوسلوكه ِالتربويِ ،فإنه ِال ِيستطيع ِأن ِيدعيِ
العقالنيةِالمطلقةِألنِتخطيطِالمدينةِيقتضيِاالنخراطِفيِمسارِمتعددِالتخصصاتِوالفاعلينِواألبعادِ
والمستوياتِ .وتستلزم ِالمدينة ِالمستدامة ِالتوليف ِبين ِالمقاربات ِاالقتصادية ِوالسوسيولوجية ِوالبيئيةِ
والتقنيةِ ،فضال ِعن ِمساهمة ِالمجتمع ِالمدني ِوالسكانِ ،لتمكينهم ِمن ِالتعبير ِعن ِتصوراتهم ِوقيمهمِ
واحتياجاتهم.
ومن ِالصعب ِالعمل ِعلى ِوضع ِمخطط ِتهيئة ِموجه ِلفضاء ِغير ِواضح ِالمعالمِ .وينبغي ِتبني ِمنطقِ
التخطيط ِمتعدد ِالمستويات ِالذي ِيراعي ِالربط ِبين ِالتصميم ِالوطني ِإلعداد ِالترابِ ،وتصميم ِالتنظيمِ
الوظيفي ِوالتهيئةِ ،والتصميم ِالجهوي ِإلعداد ِالترابِ ،والمخطط ِالتوجيهي ِللتهيئة ِالعمرانيةِ ،باعتبارهاِ
وثائقِمرجعيةِخاضعةِللتراتبيةِ،وذلكِقبلِاالنتقالِإلىِوضعِمخططِالتهيئةِ.وهناكِحاجةِإلىِتبنيِرؤيةِ
مندمجةِللمدينةِوللمناطقِالمحيطةِبهاِوإلطارهاِالترابيِ.كماِأنِبرنامجِالتنميةِالجهويةِ،وبرنامجِتنميةِ
العمالةِأوِاإلقليمِ،وبرنامجِعملِالجماعةِ،وجدولِأعمالِالقرنِِ21علىِالصعيدِالمحليِ،ومخططِالمدينةِ
منِأجلِالمناخِ،تخضعِأيضاِللتراتبيةِ،وينبغيِأنِتتالءمِمعِالتوجهاتِالتيِتنصِعليهاِمخططاتِالتهيئةِ
والتعميرِ.وعلىِهذاِالنحوِ،تجمعِالبرمجةِاالستراتيجيةِللمدينةِبينِبرامجِالتنميةِوخططِالعملِالمندمجةِ
والمتكاملةِ.وفيِغيابِرؤيةِإستراتيجيةِ،يصبحِالتخطيطِالحضريِمجردِمفاوضاتِوتوافقاتِ.وكثيراِ
ماِيكونِمخططِالتهيئةِبمثابةِتصميمِألشكالِحضريةِ"غيرِقابلةِللتغيير"ِدونِعمقِإنسانيِوالِمحتوىِ
اقتصاديِ .
ل) ال تساهم عدم نجاعة التدبير الحالي للموارد العقارية والبشرية والمالية للمدينة في تحقيق تنميتها
المستدامة :
الِتتحكمِالمدنِفيِوعائهاِالعقاريِالذيِالِيزالِيتسببِفيِزيادةِنفقاتِالماليةِالعموميةِفيِظلِغيابِ
رؤية ِاستشرافية ِفي ِتدبير ِاألراضي ِالحضرية ِوشبه ِالحضريةِ ،علما ِأنه ِتتعين ِتعبئة ِوعاء ِعقاريِ
حضريِسنويِيبلغِِ5900هكتارِ .
وهناكِتوجهِنحوِفتحِأراضيِالدولةِأمامِالتعميرِ،أحياناِعلىِحسابِالتجانسِالترابيِ،مماِيؤديِإلىِ
تكاليف ِإضافية ِمرتبطة ِبالتوسع ِالحضري ِوبالنفقات ِاإلضافية ِالتي ِتتطلبها ِالبنيات ِالتحتية ِوالتنقالتِ
الحضريةِ .
كماِأنِتمويلِالمدينةِالِتتوالهِالمد ينةِبنفسهاِ.فهيِتنتجِالثروةِوتبقىِرغمِذلكِفقيرةِ.والِتستفيدِمنِجزءِ
منِزائدِالقيمةِالنقديِالمتأتيِمنِتغييرِتنطيقِاألراضيِأوِقواعدِتحويلِاألراضيِإلىِبقعِأرضيةِ.وإذاِ
كانِمنِالضروريِضمانِالعدالةِالعقاريةِواإلنصافِالضريبيِ،فإنهِالِينبغيِتغليبِالمصلحةِالخاصةِ
علىِالمصلحةِالجماعيةِ،كماِيتعينِأالِتكونِملكيةِاألراضيِالخاصةِأكثرِتأثيراِعلىِمستقبلِالمدينة.
وتقوم ِالجماعة ِبإنشاء ِالطرقِ ،ووضع ِنظام ِالنقلِ ،ومختلف ِالشبكاتِ ،لكنها ِال ِتستفيد ِعموما ِمن ِزائدِ
القيمة ِالمترتبة ِعن ِذلكِ .وعالوة ِعلى ِذلكِ ،هناك ِمقتضيات ِتنظيمية ِال ِيتم ِتنفيذها ِرغم ِأن ِمن ِشأنهاِ
المساهمةِفيِميزانيةِالجماعةِ.وينبغيِاإلشارةِإلىِمساهمةِمالكِاألراضيِالمجاورةِللطرقِالعامةِفيِ
إنجاز ِالطرق ِالعامة ِالجماعيةِ ،طبقا ِلمقتضيات ِالمواد ِِ 37وِ 38وِ 39من ِالقانون ِِ 12.90المتعلقِ
بالتعميرِ ،وكذا ِإلى ِإمكانية ِتقاسم ِزائد ِالقيمة ِالمترتبة ِعن ِالتعمير ِبين ِالدولة ِومالك ِاألراضيِ ،وفقاِ
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للشروطِالمنصوصِعليهاِفيِالمادةِِ 59منِالقانونِرقمِِ 7.81المتعلقِبنزعِالملكيةِألجلِالمنفعةِالعامةِ
وباالحتاللِالمؤقتِ .
ويظهر ِنظام ِتمويل ِالمدن ِالجديدة ِمحدوديتهِ ،حيث ِإن ِمتعهد ِاألشغال ِوحده ِهو ِالسؤول ِعن ِإنجازِ
المرافقِفيِموقعِأشغالِالمشروعِوخارجهِ،مماِيخلقِصعوباتِعلىِمستوىِعائدِاالستثمارِفيِاألفقِ
الزمنيِللمدينةِ.وتعكسِأوجهِالقصورِالتيِيتسمِبهاِنموذجِالتمويلِالقائمِعلىِالمواردِوالمعادلةِواألثرِ
المالي ِالناجم ِعن ِعدم ِمالءمة ِالضرائب ِالعقارية ِ(الضريبة ِعلى ِاألراضي ِالحضرية ِغير ِالمبنيةِ
و الضريبةِعلىِتجزئةِاألراضيِوالبناء)ِبالنظرِإلىِطبيعةِالمدنِالجديدةِومدةِإنشائهاِ،المصاعبِالتيِ
تواجهِبلوغِمثلِهذهِالمشاريعِلألهدافِالمنشودةِ .
والِتمتلكِالمدنِماِيكفيِمنِالوسائلِوالسلطِلتتمكنِمنِتأمينِتمويلهاِ.وتبقىِمواردهاِالجاريةِغيرِكافيةِ
والِيتمِاستغاللهاِ علىِالنحوِاألمثلِ.فالميزانياتِالمحليةِمتواضعةِوتعتمدِبشكلِكبيرِعلىِالمواردِالماليةِ
التيِتحولهاِالدولةِأوِتتولىِتدبيرهاِ .
والِيحتاجِاالعتمادِالقويِعلىِالدعمِالماليِللدولةِإلىِإثباتِ.فالتمويلِالمحليِهوِبمثابةِحلقةِضعفِفيِ
سياسةِالالمركزيةِ.إنِعائداتِالضرائبِالتيِتديرهاِالدولةِغيرِمضمونةِ،كماِأنِمجلسِالمدينةِالِيملكِ
سلطة ِتحديد ِنسبة ِمن ِاالعتمادات ِالمالية ِالمخصصة ِمن ِالدولةِ ،وال ِرؤية ِواضحة ِبشأن ِتطور ِهذهِ
االعتماداتِ .
إنِالعجزِعلىِتدبيرِالضرائبِأمرِواضحِ.ففيِمعظمِالحاالتِ،الِتمتلكِالجماعاتِرؤيةِواضحةِفيِماِ
يتعلقِبالحكامةِالضريبيةِ،وتنتهجِتدبيرا ِلحظيا ِبسببِنقصِالخبرةِوالقيادةِواليقظةِالقانونيةِ،فضالِعنِ
أوجهِقصورِتنظيميةِواالفتقارِإلىِالمواردِالبشريةِالمؤهلةِوالمتحفزةِلتعبئةِاإلمكانياتِالضريبيةِ.كماِ
تشملِأوجهِالقصورِغيابِأدواتِإداريةِلتدبيرِالضرائبِ.وهكذاِ،فإنِالمبالغِالتيِيتعينِاسترجاعهاِتزيدِ
معِمرورِالوقتِ،مماِيكرسِعجزاِهيكلياِفيِتحصيلِالضرائبِالمستحقةِ .
منِجهةِأخرىِ،تهيمنِنفقاتِالتسييرِعلىِنفقاتِالمدنِ،حيثِتتراوحِبينِِ30وِ70فيِالمائةِمنِمجموعِ
النفقاتِ.وباإلضافةِإلىِذلكِ،يعدِعدمِالقدرة ِعلىِالتنفيذِالكاملِلميزانيةِاالستثمار ِمثاال ِيوضحِبجالءِ
ضعفِالقدرةِاالستيعابيةِ .
وليسِمنِالمعتادِأنِتعلنِاألحزابِالسياسيةِعنِسبلِتحسينِالحكامةِالماليةِللمدينةِ،وضمانِتوازنهاِ
الماليِ،وتخصيصِوسائلِلتمويلِالتعميرِ،والتفكيرِفيِسبلِاالبتكارِلخلقِالثرواتِوترشيدِالنفقات؛ِأوِ
حتىِالتفكيرِفيِسبلِتحريكِعجلةِاقتصادِالثقافةِواقتصادِالرفاهِ.وباإلضافةِإلىِذلكِ،وعلىِالرغمِمنِ
الصعوباتِالماليةِالتيِتعوقِالمدينةِ،فإنِالمبادراتِالراميةِإلىِتقويمِالوضعِواإلصالحِشبهِمنعدمةِ .
ويبقيِالسؤالِالمطروحِهوِهلِيمکنناِإعادةِالنظرِفيِالنظامِالضريبيِوإطارِالتمويلِلتشجيعِمشاريعِ
النجاعة ِالطاقية ِفي ِالمدنِ ،السيما ِفي ِالمباني ِوالبنيات ِالتحتية ِالخاصة ِباالقتصاد ِالدائريِ ،والحركيةِ
المستدامةِ ،والتصدي ِلفقدان ِاألراضي ِلخصائصها ِالطبيعيةِ .وعالوة ِعلى ِذلكِ ،فإن ِمناخ ِاالستثمارِ
الوطنيِوالمحليِيحتاجِإلىِتحفيزِأنماطِالتمويلِالعموميِالمبت َكـرةِ،التي ِتجمعِبينِالدولةِوالصناديقِ
الخاصةِبالتغيراتِالمناخيةِوالمستثمرينِالخواصِ،وذلكِفيِإطارِشراكةِبينِالقطاعينِالعامِوالخاصِ
دونِإغفالِالقطاعِالبنكيِالوطنيِ .
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ويمكنِأنِتتسببِسوءِحكامةِالمدينةِفيِأعباءِماليةِإضافيةِ.فإذاِقررتِجماعةِماِعلىِسبيلِالمثالِفتحِ
شارعِللتهيئ ةِدونِاحترامِالمساطرِالقانونيةِالجاريِبهاِالعملِ،فإنِاللجوءِإلىِالقضاءِفيِمواجهةِهذهِ
الجماعةِسيلزمهاِبتحملِاألعباءِالماليةِالمترتبةِعنِإدانتهاِ .
وكلِشيءِلديهِكلفةِيتعينِعلىِالمدينةِوالدولةِتحملهاِ.ومنِالمؤكدِأنِعدمِاالستثمارِفيِمجاليِالثقافةِ
والتعليمِأوِعدم ِ تسهيلِالحصولِعلىِتمويلِلمشاريعِالطاقةِالمتجددةِوالنجاعةِالطاقيةِيؤثرِعلىِفعاليةِ
المدينةِ،وعلىِالقيمِالحضريةِ،وعلىِتمويلِالتدابيرِالمتعلقةِبالتخفيفِمنِحدةِاالنعكاساتِاالجتماعيةِ
واالقتصاديةِ .إن ِأوجه ِالقصور ِالقانونيةِ ،ومظاهر ِالمحاباةِ ،والتقاعس ِعن ِتنفيذ ِالقانونِ ،وإغفالِ
الديمقراطيةِالتشاركيةِ،واالفتقارِإلىِفضاءاتِالترفيهِوالتفتحِداخلِالمدينةِ،وغيرهاِمنِالنواقصِ،تشكلِ
عبئاِمباشراِأوِغيرِمباشرِعلىِالميزانياتِالعموميةِ .
م) ال تملك المدينة خطة واضحة لتحسين نجاعتها الطاقية وذكائها الحضري واستقالليتها في مجال
الطاقات المتجددة:
الِتواكبِالمبادراتِالمحليةِبشكلِدقيقِالرؤيةِالوطنيةِفيِمجالِالطاقةِ.ويتعينِعليهاِفيِهذاِالصددِ
تنزيلِتوجهاتِالدولةِوالتزاماتهاِفيِشكلِخياراتِوتدابيرِملموسةِعلىِمستوىِالمدنِ.والِيزالِتجسيدِ
طموحات ِالمصالح ِالمركزية ِفي ِالمدن ِضعيفاِ ،في ِغياب ِوعي ِعميق ِلمواجهة ِالتحدياتِ ،وتطويرِ
الطاقاتِالمتجددةِ،وتعزيزِالنجاعةِالطاقيةِفيِجميعِالقطاعاتِاالقتصاديةِبالمدينةِ،وإرساءِنموذجِيتيحِ
ابتكارِمصادرِجديدةِللنموِاألخضرِ .
ومن ِالمفترض ِأن ِتضع ِالمدينة ِخطتها ِالطاقية ِبالتنسيق ِمع ِالجماعات ِالترابية ِاألخرىِ ،بهدف ِتسليطِ
الضوءِعلىِااللتزاماتِالطاقيةِووضعِمساهماتِمحددةِوطنياِعلىِالصعيدينِالمحليِوالجهوي؛ِوهوِماِ
قِبشأنِالتدابيرِالتيِيتعينِاتخاذهاِمنِلدنِالدولةِوالمدنِ.
يقتضيِإرساءِديمقراطيةِتشاركيةِحقيقيةِوتواف ٍ
كما ِيتطلب ِالنهوض ِبالبيئة ِالحضرية ِاعتماد ِجدول ِأعمال ِالقرن ِِ 21على ِالصعيد ِالمحليِ ،ومخططِ
المدينةِمنِأجلِالمناخِ .
ويمكنِللمدنِاالعتمادِعلىِالنجاعةِالطاقيةِللمبانيِباعتبارهاِرهاناِأساسياِ،بالنظرِإلىِالتوسعِالحضريِ
المتزايدِ .لكنها ِال ِتستفيد ِاستفادة ِكاملة ِمن ِبرنامج ِالتجديد ِالطاقي ِللبنايات ِالعمومية ِالتي ِتعتبر ِذاتِ
استهالكِمرتفعِللطاقةِ .
ويمكن ِ ترشيد ِاستهالك ِالطاقة ِباألساس ِعلى ِمستوى ِاإلنارة ِالعموميةِ ،والقطاع ِالصناعيِ ،والخدماتِ
اللوجستيةِ،والنفاياتِالمنزليةِوالنفاياتِالمماثلةِلهاِ،والتطهيرِالسائلِ،والنقلِالحضريِالعموميِ.ويقعِ
علىِعاتقِالمدينةِواجبِالمساهمةِفيِتنفيذِالمساهمةِالمحددةِوطنياِفيِمجالِالتخفيفِمنِاآلثارِالسلبيةِ،
من ِخالل ِتملك ِاالستراتيجيات ِوالبرامج ِالوطنيةِ ،وهيِ :االستراتيجية ِالوطنية ِلتطوير ِالتنافسيةِ
اللوجستيكيةِ،والبرنامجِالوطنيِلتدبيرِالنفاياتِالمنزليةِوالمماثلةِلهاِ،والبرنامجِالوطنيِللتطهيرِالسائلِ
ومعالجة ِالمياه ِالعادمةِ ،وبرنامج ِتحسين ِالنقل ِالعمومي ِالحضريِ ،والمشروع ِالنموذجي ِ"جهة ِتينوِ
ِ،"2020وغيرِذلكِ .
ويواجه ِالتحول ِالطاقي ِتحديات ِقانونية ِومالية ِومظاهر ِالجمود ِالتي ِتعرفها ِالمدنِ .كما ِتشمل ِهذهِ
التحدياتِالثغراتِالتنظيميةِ،بالنظرِإلىِأنِالعديدِمنِالنصوصِالتطبيقيةِلمِتصدرِبعدِ،ويتعلقِاألمرِ
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بمشروع ِالمرسوم ِالذي ِيحدث ِبموجبه ِاالفتحاص ِالطاقي ِاإللزامي ِوالدوري ِفي ِالمجاالت ِالمستهلكةِ
للطاقةِ ،والمراسيم ِالتطبيقية ِللقانون ِرقم ِ،09.47السيما ِفي ِما ِيتعلق ِبدراسة ِتأثير ِمشاريع ِالتهيئةِِ
الحضرية ِأوِتشييد ِالمبانيِعلى ِالطاقةِ ،والجوانب ِالمتعلقة ِبتوحيد ِالمعايير ِفي ِمجال ِالنجاعة ِالطاقيةِ،
وتعميم ِوضع ِالعالمات ِالخاصة ِباستهالك ِالطاقة ِعلى ِالتجهيزات ِالمنزليةِ ،وتوحيد ِاستهالك ِالطاقةِ
األحفوريةِفيِقطاعِالصناعةِ .
ويكمنِالعجزِالمسجلِأيضاِفيِنقصِتعبئةِالفاعلينِالسياسيينِواالقتصاديينِواالجتماعيينِ،والخصاصِ
علىِمستوىِتعميمِالتقنياتِوالمعارفِذات ِالصلة ِبالنجاعة ِالطاقيةِ ،فضال ِعن ِأوجه ِالقصور ِالمتعلقةِ
بالمعاييرِواألدواتِوبرامجِالتكوينِ.إنِالتعبئةِالجماعيةِهيِالسبيلِالوحيدِمنِأجلِتغييرِالسلوكاتِبغيةِ
تبنيِأنماطِاستهالكِأفضلِ،وتعويضِالمعداتِذاتِاالستهالكِالمرتفعِللطاقةِ ،وجعلِالنجاعةِالطاقيةِ
رافعةِللمردوديةِاالقتصاديةِ.والجديرِبالذكرِأنِِ 30فيِالمائةِمنِالمكاسبِتتمِبدونِاستثماراتِوترتبطِ
بسلوكِالمواطنينِوصناعِالقرارِ .
والِترقىِقدراتِالفاعلينِالمحليينِمنِحيثِالخبرةِوفيِمجاليِالتدبيرِوالتمويلِإلىِمستوىِاالستجابةِ
لمتطلبات ِاالنتقال ِالطاقيِ .ولذلكِ ،ينبغي ِأن ِتتجسد ِمواكبة ِالمدينة ِمن ِخالل ِدعم ِالحكامة ِالمحليةِ،
واالبتكار ِفي ِخلق ِفرص ِالشغل ِوالتكيف ِمع ِتغير ِالمناخِ ،والحصول ِعلى ِالمعلوماتِ ،ودعم ِتنفيذِ
المشاريعِاالستثماريةِفيِمجالِالتكنولوجياتِالتيِتمكنِمنِالتحكمِفيِاستهالكِالطاقةِفيِالمبانيِوالبنىِ
التحتيةِللجماعاتِ،وغيرِذلك ِ.والِتوجدِعلىِالصعيدِالمحليِمقاوالتِالخدماتِالطاقيةِوالتيِيمكنِأنِ
تساعدِالمدنِعلىِتوجيهِقطاعِالطاقةِنحوِاالستدامةِوخلقِالفرصِوالثروات.
إنِمقاربةِالنجاعةِالطاقيةِغيرِمدمجةِبشكلِتامِفيِمجموعِالسياساتِالعموميةِالقطاعية ِوفيِبرامجِ
التكوينِوالبحثِواالبتكارِ.وتجدر ِاإلشارةِإلىِأنِوثائقِالتعميرِالِتوليِاهتماماِكبيراِللنجاعةِالطاقيةِ
وللتأثير ِعلى ِالبيئةِ .ومع ِذلكِ ،ينص ِ ِالقانون ِرقم ِ 47.09على ِأن ِتصاميم ِالتهيئة ِتحدد ِالمناطق ِالتيِ
ستقامِفيهاِمشاريعِتتطلبِإنجازِدراسةِمسبقةِللتأثيرِالطاقيِ.وعالوةِعلىِذلكِ،يجبِأنِتحددِضوابطِ
البناءِالعامةِقواعدِاألداءِالطاقيِللمباني.
والِتستفيدِالمدينةِفيِالمغربِاستفادةِكاملةِمنِتطورِالتكنولوجياتِالجديدةِلإلعالمِواالتصالِمنِأجلِ
التخفيض ِمن ِاستهالك ِالطاقةِ ،من ِخالل ِاعتماد ِتدبير ِذكي ِللشبكات ِالكهربائيةِ ،عن ِطريق ِالشبكاتِ
الذكيةِ(.)Smart Grids
وتعد ِالتهي ئة ِوالتدبير ِالرقمي ِرافعتين ِلتطوير ِالمدن ِوإعادة ِتموقعهاِ ،وهو ِما ِيقتضي ِمن ِالدولةِ
والجماعات ِالترابية ِوالفاعلين ِالخواص ِإرساء ِمنظومة ِرقميةِ ،من ِأجل ِتوفير ِأسباب ِالنجاح ِليس ِفقطِ
لتقليصِالفجوةِالرقميةِ،بلِأيضاِللنهوضِبالشركاتِالناشئةِومقاوالتِالنموِالرقمي.
إنِالمدنِالمغربيةِمدعوةِإلىِمواكبةِمخططِالمغربِالرقميِلسنةِِ،2020والذيِيهدفِإلىِجعلِالبلدِ
قطبا ِرقمياِ،وتعزيزِمناخِلروحِالمقاولةِيستجيبِلمتطلباتِاالقتصادِالرقميِويتيحِخلقِالقيمةِالمضافةِ
وفرص ِالشغلِ .كما ِأنها ِمطالبة ِباالنخراط ِفي ِنمط ِحكامة ِذكيِ ،عبر ِإضفاء ِالطابع ِالالمادي ِعلىِ
اإلجراءاتِاإلداريةِ.ويمكنِأنِيتعززِهذاِالطموحِبتنفيذِالقانونِرقمِِ 61.16الذيِتحدثِبموجبهِوكالةِ
التنميةِالرقمية.
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ن) تعتبر قدرة المدن على مقاومة مخاطر التغيرات المناخية أحد الشروط األساسية لبناء المدن
المستدامة:
كيفِيمكنِجعلِمخاطرِالتغيراتِالمناخيةِفرصةِاستثماريةِلدعمِتخفيضِحجمِانبعاثاتِالكربونِوالقدرةِ
علىِالتصديِللتغيراتِالمناخية؟ِويشكلِهذاِالسؤالِأولِمدخلِإلعمالِالقدرةِالحضريةِعلىِالمقاومةِ ِ.
وتقتضيِقدرةِالمدنِعلىِمقاومةِالتغيراتِالمناخيةِبطبيعةِالحالِوضعِ"مخططِالمدينةِمنِأجلِالمناخ"ِ
باعتبارهِامتداداِلجدولِأعمالِالقرنِِ 21علىِالصعيدِالمحليِ،وذلكِبهدفِاستيعابِاالنشغاالتِالمتعلقةِ
بالمناخِوالطاقةِواستشراف ِآفاق ِالعملِ .وتحتاج ِالمدينة ِإلى ِمثل ِهذه ِاآللية ِكعملية ِتخطيطِتظهر ِمدىِ
اهتمامِالجماعةِباالنخراطِفيِجهودِالتخفيفِمنِآثارِتغيرِالمناخِأوِالتكيفِمعهاِ.وهيِممارسةِمبتكرةِ
لتعبئة ِجميع ِالفاعلين ِمن ِأجل ِالتفكير ِالمشترك ِفي ِحلول ِعلى ِمستوى ِالمدينة ِفي ِما ِيتصل ِبمجاالتِ
الطاقةِ ،والبيئة ِالحضريةِ ،واالقتصاد ِالدائري ِللحركية ِالنظيفةِ ،وتجديد ِالمساكنِ ،وغيرهاِ .وعلى ِهذاِ
النحوِ،يمكنِللجماعةِأنِتتطلعِإلىِتثمينِالمبادراتِالتيِينخرطِفيهاِفاعلونِمتعددونِفيِمجالِاإلنارةِ
العموميةِ،والنقلِالعموميِ،واإلسكانِوالتعميرِ .
إنِتدبيرِاألزماتِوالكوارثِالطبيعيةِينبغيِأنِيشكلِمحورِاهتمامِفيِسياساتِالتهيئةِوالتعميرِ،طالماِ
أنِالمدنِالمغربيةِمعرضةِلدوامةِمنِالتقلباتِوالمخاطرِالمتغيرةِوالمتنوعةِ .
ومن ِالمؤكد ِأنه ِجرى ِاعتماد ِالعديد ِمن ِالخططِ ،نذكر ِمنهاِ :المخطط ِالوطني ِللحماية ِمن ِالفيضاناتِ،
والمخططِالتوجيهيِللوقايةِومكافحةِالحرائقِ،ومخططِتنظيمِعملياتِاإلغاثةِ(ِ،)ORSECواإلستراتيجيةِ
الوطنية ِللتنمية ِالمستدامةِ ،لكننا ِنحتاجِ ،عملياِ ،إلى ِاعتماد ِمقاربة ِمندمجة ِلتدبير ِالتقلبات ِوالمخاطرِ
المتعددةِ،تتيحِإحداثِآليةِللحكامةِفيِهذاِالمجالِ .
ويتعينِعلىِالمدينةِالمستدامةِاعتمادِمقاربةِشموليةِفيِمجالِالوقايةِمنِالمخاطرِ.وينبغيِعليهاِأنِتأخذِ
بعينِاالعتبارِخارطةِالمخاطرِفيِعملياتِالتخطيطِوالتنميةِ .
ويجبِالحرصِقبلِتوسيعِالمدارِالحضريِلبعضِالمدنِالمعرضةِللمخاطرِوضعِخرائطِللقدرةِعلىِ
إنجازِأعمالِعمرانيةِ،منِأجلِتحديدِوتوجيهِالمناطقِالمسموحِببنائها ِورسمِالبنياتِالتحتيةِالخاصةِ
بالطرقِوالطرقِالسيارةِ .
ويدخلِضمنِصالحياتِالدولةِوالجماعاتِالترابيةِوضعِاستراتيجيةِمالئمةِللتمويلِتستندِإلىِتقنياتِ
ماليةِل لتعويضِأوِالتضامنِ،ناهيكِعنِاللجوءِإلىِآلياتِالتأمينِالتيِيمكنِأنِتعتمدِعلىِالشراكةِبينِ
القطاعينِالعامِوالخاصِ .
وتقتضي ِاالستدامة ِالحضرية ِتثمين ِتدبير ِالمعارف ِالمتعلقة ِبالمخاطرِ .ومن ِثم ِتقع ِعلى ِعاتق ِالدولةِ
والسلطاتِالمحليةِمسؤوليةِإرساءِثقافةِالمخاطرِ،وتعزيزِالتواصلِ،والعملِعلىِالمزيدِمنِإدماجِِالبعدِ
المتعلقِ"بالمخاطر"ِفيِالسياساتِالعموميةِ...ويعدِتضافرِالجهودِبينِالفاعلينِشرطا ِمسبقا ِلنجاحِأيِ
عملِجماعيِ.ومنِهناِتأتيِأهميةِإشراكِالمجتمعِالمدنيِوالقطاعِالخاصِواألوساطِالعلميةِفيِوضعِ
مخططاتِللوقايةِمنِالمخاطرِوتنفيذِالمقتضياتِوالتدابيرِالضروريةِلتعزيزِقدرةِالمدنِعلىِالتكيف.
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س) ال يؤخذ التخطيط لتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب والطاقة والموارد الطبيعية بعين االعتبار
بالقدر الكافي على مستوى الحكامة المحلية
يحددِالمكتبِالوطنيِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشربِاحتياجات ِكل ِمدينة ِمنِالماءِالصالحِللشربِ،فيِ
ضوء ِالمعطياتِ،والتيِتهمِالجوانب ِالديمغرافية ِمعِأخذِبعينِاالعتبارِوجودِمشاريع ِتنموية ِمحددة ِإنِ
كانتِمبرمجةِ .
وقد ِ ُوضعت ِهذه ِالتوقعات ِفي ِأفق ِسنة ِِ 2040ويجري ِتحديثها ِبانتظام ِلمراعاة ِالحقائق ِالمسجلة ِعلىِ
أرض ِالواقع ِوالعملِ ،عند ِاالقتضاءِ ،على ِإدماج ِالمشاريع ِالعمرانية ِوالصناعية ِوالسياحية ِالتي ِتمتِ
برمجتهاِحديثاِ .
غيرِأنهِالِتتمِدائماِاستشارةِالمكتبِالوطنيِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشربِبشكلِقبليِعندِالتخطيطِ
إلقامةِمناطقِعمرانيةِجديدةِأوِعندِتغييرِكثافةِالمناطقِالقائمةِ،والحالِأنِالمكتبِملزمِبتزويدِالساكنةِ
بالمياهِالصالحةِللشربِ.وينجمِعنِهذاِالوضعِزيادةِفيِالتكاليفِالملقاةِعلىِعاتقِالمكتبِواضطرارهِ
للقيامِبقراراتِواختياراتِمعنيةِتجعلهِفيِوضعيةِاقتصاديةِصعبةِ،كماِيؤديِإلىِتباطءِوتيرةِإنجازِ
مشاريعِتزويدِمجموعِالساكنةِبالمياهِالصالحةِللشربِ .
ونف سِاألمرِينطبقِعلىِالمواردِالطاقيةِوالموادِالطبيعيةِ.ذلكِأنِالتخطيطِالقبليِغيرِالجيدِيكونِأعلىِ
كلفةِوالِيسمحِبالحصولِعلىِالخدماتِبالجودةِالمثلىِ .

 .6األولويات والرؤية والمداخل المتعلقة بالتنمية المستدامة للمدن في المغرب
أ) أولويات المدن المغربية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الحكامةِالجيدةِالمحلية
سالمةِالممتلكاتِواألشخاص
خلقِفرصِالشغلِوالحدِمنِالفقرِوالحصولِعلىِسكنِالئق
توفيرِبيئةِسليمةِوالتخفيفِمنِحدةِالتلوث
الولوجِاآلمنِإلىِالمياهِالصالحةِللشربِوإلىِالطاقةِبأسعارِمعقولةِوشفافة
المحافظةِعلىِالهويةِوالثقافةِوتثمينهما

ب) رؤية التنمية المستدامة للمدن
يستنتجِمنِاألولوياتِوالخالصاتِالمستمدةِمنِالتشخيصِالمتعددِاألبعادِوالفاعلينِوالقطاعاتِأنِالرؤيةِ
المتعلقةِبالمدينةِالمستدامةِللمغربِترتكزِعلىِالمحاورِالتالية:
 .1الجاذبية :االنتماء؛ِوالثقافة؛ ِاهتمامِالمواطنين ِوغيرهمِمنِالجهاتِالمهتمةِ،كالمستثمرينِعلىِ
سبيلِالمثالِ،المكان؛ِاإلحساسِبالهوية
 .2المحافظة على البيئة وتحسينهاِ :تحسين ِاألداء ِالبيئيِ ،بما ِفي ِذلك ِخفض ِانبعاثات ِغازاتِ
الدفيئة؛ِوحمايةِواستعادةِوتحسينِالتنوعِالبيولوجيِوالخدماتِذاتِالصلةِبالنظمِاإليكولوجيةِ،
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بما ِفي ِذلك ِحماية ِاألنظمة ِاإليكولوجيةِ ،وتنوع ِالموارد ِالحيوانية ِوالنباتية ِوتنقالتهاِ ،والتنوعِ
الجيني؛ِوالحدِمنِالمخاطرِالصحية.
 .3القدرة على التكيف ِ :االستباق؛ ِالتكيف ِمع ِتغير ِالمناخ ِو ِِ /أو ِالتخفيف ِمن ِآثاره؛ ِوالتأهبِ
للصدماتِواالضطراباتِاالقتصاديةِ،والتطورِاالجتماعي.
 .4االستعمال المسؤول للمواردِ :االستهالكِوالتوزيع؛ِتحسين ِتدبيرِاألراضي؛ِتخفيضِكلفةِالموادِِ
وإعادةِاستخدامهاِوإعادةِتدويرها؛ِواحترامِندرةِالمواردِبجميعِأنواعها.
 .5التماسك االجتماعيِ :الولوجية؛ ِالثقافة؛ ِالحوار ِمع ِاألطراف ِالخارجية ِدون ِحدود؛ ِالتنوع؛ِ
اإلنصاف؛ِالتراث؛ِاالندماج؛ِالحدِمنِالفوارق؛ِالتجذر؛ِالشعورِباالنتماء؛ِوالحركيةِاالجتماعية.
 .6الرفاهِ :الوصول ِإلى ِالفرص؛ ِاإلبداعِ ،التعليمِ ،السعادة؛ ِالبيئة ِالسليمة؛ ِاالرتقاء ِبالرأسمالِ
البشري؛ ِالمدينة ِالتي ِتتوفر ِفيها ِظروف ِالحياة ِالجيدة؛ ِاالزدهارِ ،جودة ِالعيش؛ ِاألمن؛ ِالثقة؛ِ
الحمايةِاالجتماعية.
ج) غايات التنمية المستدامة للمدن المغربية على المدى الطويل
 .1البناءِالمشتركِلمشروعِمجتمعيِللمدينةِيتقاسمهِالمواطنونِوالمواطنات
 .2حكامةِمسؤولةِوتدبيرِإجرائيِناجعِللمدينة
 .3مدينةِتخلقِالثروةِوفرصِالشغلِ،ومدينةِمدمجةِومتضامنة؛ِمعِالحرصِعلىِخلقِبيئةِمواتيةِ
للمرأةِتتيحِلهاِاالضطالعِبدورهاِبصفتهاِمواطنةِبكلِمعنىِالكلمة
 .4مدينةِتعززِالروابطِاالجتماعيةِوتحسنِجودةِحياةِالمواطنينِوالمواطناتِ
 .5تأمينِتزويدِالمدينةِبالمياهِالصالحةِللشربِوالطاقةِوتدبيرِمسؤولِللمواردِالطبيعية
 .6مدينةِتتحكمِفيِاالنعكاساتِالبيئيةِالسلبيةِ،وتحافظِعلىِتنوعهاِالبيولوجيِ،وقادرةِعلىِمواجهةِ
األزماتِوالكوارثِالطبيعية
 .7تعزيزِتنافسيةِالمدينةِالمغربيةِالستقطابِالمستثمرينِالدوليين
كماِيتعينِعلىِالمدينةِالمغربيةِأنِتخططِلتنفيذِواستدماجِأهدافِالتنميةِالمستدامةِعلىِمستوىِحكامتهاِ
المحليةِوبرامجهاِالتنمويةِ.إنِالمدنِهيِالتيِستكونِمسرحا ِلمعركةِمكافحةِالتغيراتِالمناخيةِوالتنميةِ
المستدامة.
د) مداخل
المدخلِهوِمسارِيمكنِعبرهِإحداثِتغييرِنحوِنسقِإيجابيِ.ومنِالمناسبِالتركيزِعلىِالنقاطِالتيِمنِ
شأنهاِأنِتؤديِإلىِتحقيقِنتائجِهامةِفيِخدمةِاستدامةِالمدينة.
ِ
 .1مداخل حاسمة:
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تحددِالمداخلِالحاسمةِالنقاطِالتيِيجبِأنِنراهنِعليهاِلتقديمِحلولِللقضاياِالبنيويةِالتيِتشكلِعبئاِعلىِ
مستقبلِالمدينةِ.ويمكنِأنِتشكلِقوةِدافعةِللمداخلِاألساسية.
 -1جعل ِالمدينة ِمشروعا ِمجتمعيا ِمشتركا ِديمقراطيا ِبما ِفيه ِالكفايةِ ،وتشارك ِفيه ِوتتملكه ِساكنةِ
المدينةِ
 -2إضفاءِطابعِمهنيِعلىِأساليبِالحكامةِوالتدبيرِاإلجرائيِللمدينة
 -3مواكبةِمختلفِمكوناتِالمجتمعِالمدنيِفيِالمدنِمنِأجلِتمكينهاِمنِممارسةِصالحياتهاِفيِ
مجاالتِالمساهمةِفيِالبرامجِالتنمويةِوإبداءِالرأيِبشأنهاِوتقييمهاِ،وذلكِبالتنسيقِمعِهيئاتِ
الحكامةِالمحليةِوالجهوية
 -4جعلِتشغيلِالنساءِوالشبابِاألولويةِاألولىِلتنميةِالمدن
 -5جعلِالفضاءِالعموميِآمناِللنساء
 -6تنميةِقيمِالعيشِالمشتركِوالشعورِبالرفاهِلدىِالمواطنين
 -7إرساءِثقافةِللتنميةِالمستدامةِوالتربيةِعلىِالقيمِوالسلوكاتِالحضرية
 -8جعلِاالبتكارِوالبحثِوالتطويرِرافعاتِالستدامةِالمدنِفيِالمغرب
 -9جعل ِالجاذبية ِوالتنافسية ِاالقتصادية ِالمستدامة ِللمدينة ِفي ِالمغرب ِمحركين ِللحد ِمن ِالفوارقِ
االجتماعية
ِ
 .2مداخل أساسية:
تعتبرِالمداخلِاألساسيةِامتداداِللمداخلِالتيِوصفتِبالحاسمةِ،وتشملِالتخطيطِالحضريِ،ووسائلِتنميةِ
المدينةِوتمويلهاِ،والنجاعةِالطاقيةِللوسطِالحضريِوكذاِالذكاءِومرونةِالمدينةِوقدرتهاِعلىِالتأقلمِ .
إدماج ِأهداف ِخطة ِالتنمية ِالمستدامة ِلعام ِِ 2030في ِمرحلتي ِإعداد ِوتقييم ِالبرامجِ
-10
التنمويةِللمدنِ
إعادةِإرساءِتخطيطِالمدينةِالمغربيةِ،منِخاللِإدماجِمبادئِالتنميةِالمستدامةِوالتجانسِ
-11
معِالمستوىِالجهوي
بلورةِمقاربةِجديدةِلالستثمارِاألمثلِللمواردِالعقاريةِوالبشريةِوالماليةِللمدينةِوتنويعها
-12
تعزيزِاألمنِوالنجاعةِالطاقيةِوالمائيةِواالرتقاءِبالقدراتِالرقميةِلمدينةِالمستقبل
-13
جعل ِالمدينة ِأكثر ِقدرة ِعلى ِمواجهة ِالمخاطر ِ(االقتصادية ِوالتكنولوجية ِوالمناخيةِ
-14
وغيرها)ِ
تطوير ِأنماط ِاستهالك ِجديدة ِللموارد ِالطبيعية ِوطرق ِإنتاج ِمسؤولة ِومحاربة ِتبذيرِ
-15
الموادِالغذائيةِِ ِ
.7توصيات
يبدوِمنِغيرِالمنطقيِاستقراءِردودِفعلِجزئيةِبخصوصِإشكاليةِمتعددةِاألبعادِوالفاعلينِ.ويعرضِ
هذا ِالتقرير ِجهود ِالتقويم ِواالستشراف ِالتي ِتتيح ِإرساء ِجملة ِمن ِاإلجراءات ِذات ِاألولوية ِالتي ِتكفلِ
االنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِ.ومنِثمِ،يُقترحِتصنيفِِالتوصياتِإلىِثالثِفئاتِ :
 توصياتِلضمانِمتطلباتِالمدينةِالمستدامة؛
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 توصياتِقطاعيةِمنِأجلِإعمالِالمدينةِالمستدامة؛
 توصياتِللمواكبة.
أ -توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة
 .1ينبغيِعلىِالدولةِأنِتضعِرهانِاالنتقالِنحوِمدنِكبرىِومدنِمستدامةِفيِصلبِالسياساتِ
العموميةِ ،خاص ِالتنزيل ِالترابي ِلإلستراتيجية ِالوطنية ِللتنمية ِالمستدامة ِوإعمال ِأهداف ِخطةِ
التنميةِالمستدامةِالسبعةِعشرِلعامِِ2030علىِصعيدِالمدنِوكذاِخاللِتنفيذِالجهويةِالمتقدمة.
 .2ينبغي لمجلس المدينة أن يعمل بمعية المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني (الباحثون،
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
الحضرية الجديدة المعتمدة في أكتوبر  2016من لدن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(موئل األمم المتحدة).
 .3يتعين ِعلى ِاألحزاب ِالسياسية ِأن ِتضطلع ِبمسؤولياتها ِفي ِما ِيتعلق ِبتحقيق ِاالنتقال ِنحو ِمدنِ
مستدامةِ ،وذلك ِمن ِخالل ِإعداد ِنخبة ِسياسية ِمحلية ِمؤهلة ِفي ِمجال ِالحكامة ِالمحلية ِوإدماجِ
مبادئِالتنميةِالمستدامةِفيِبرامجهاِالسياسيةِخاللِاالنتخاباتِالجماعيةِ .
 .4علىِالمواطنينِأنِيتشبعواِبثقافةِالواجبِوالمسؤوليةِوالمواطنةِالفاعلةِإزاءِالمدينةِ ِ.
 .5ابتكارِحكامةِمحليةِمنفتحةِوإضفاءِالطابعِالمهنيِعلىِطرقِاالستشارةِوالتشاورِالتشاركيِمعِ
مختلفِمكوناتِالمجتمعِالمدنيِبالمدينةِمعِالعملِعلىِإشراكِالشبابِوالنساء ِ
 .6تخويلِالمدنِوضعاِخاصاِمنِحيثِالصالحياتِوقدراتِالتدبيرِاإلجرائيِالناجعِ،حتىِتتمكنِ
منِاالضطالعِبدورهاِكامالِباعتبارهاِمحركاِللنموِعلىِالصعيدِالعالميِ .
 .7تحسينِصورةِالمدنِالمتوسطةِوتحريرِماِتزخرِبهِمنِإمكاناتِ،حتىِتتمكنِمنِلعبِدورهاِ
اإلستراتيجي ِواالضطالع ِبمسؤوليتها ِفي ِمجال ِالتنمية ِالحضرية ِوتحقيق ِأهداف ِالتنميةِ
المستدامةِ،السيماِفيِماِيتعلقِبإرساءِالتوزانِالترابيِبينِحاضرةِالجهةِوالمناطقِالقروية.
 .8تسريعِمسلسلِإعمالِالميثاق ِالوطني ِلالتمركزِ،منِخاللِتحقيقِنقلِفعليِوتدريجيِلسلطاتِ
القرارِوللمواردِوالوسائلِإلىِاإلداراتِالترابيةِبمختلفِمستوياتهاِ .
 .9يتعينِعلىِالدولةِوالجماعاتِالترابيةِإعادةِتمكينِالنساءِمنِتملكِالفضاءِالعامِوالنهوضِبالحسِ
المدنيِوروحِالمواطنةِلدىِساكنةِالمدينةِ .
ب .توصيات قطاعية من أجل االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدن
تهمِالتوصياتِالقطاعيةِمجاالتِالتنميةِالمستدامةِلمدينةِاليومِ،أالِوهيِِ ِ:
 االقتصادِواإلنتاجِواالستهالكِالمستدام
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 األمن
 السكن
 التربيةِوالتعليم
 الصحة
 الحركيةِواالرتباطِبالشبكة اإللكترونيةِوالنقل
 البنياتِالتحتيةِوالشبكات
 الماء
 الطاقة
 التضامنِ،الدمجِ،العيشِالمشتركِ،آلياتِالحماية االجتماعيةِ،الترابط
 البيئةِالسليمةِ،التنوعِالبيولوجيِوالغاباتِالحضريةِ،تقليصِالتلوثِ،تدبيرِالنفايات
 التكيفِمعِالتغيراتِالمناخيةِوالكوارثِالطبيعيةِوتخفيفِآثارها
 التنوعِالبيولوجيِوخدماتِاألنظمةِالبيئية
 االبتكارِوالبحث
 الثقافةِوالهويةِالمشتركة
وقد ِجرى ِتحليل ِكل ِمجال ِمن ِهذه ِالمجاالت ِواقتراح ِتوصيات ِعملية ِتسعى ِلالستجابة ِللغايات ِالستِ
للتنميةِالمستدامةِللمدنِ،وهيِِ :
 الجاذبية ِ
 البيئة ِ
 االستعمالِالمسؤولِللمواردِالطبيعية ِ
 التماسكِاالجتماعي ِ
 الرفاه ِ
 المرونةِوالقدرةِعلىِالتكيفِوالتحمل
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ِ.10جعلِالمدنِالمغربيةِأقطاباِاقتصاديةِوصناعيةِتنافسيةِتتمتعِبالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِعلىِ
الصعيد ِالوطني ِوالدولي؛ ِوأن ِتكون ِأقطابا ِمنتجة ِللثروة ِوفرص ِالشغل ِالالئق ِومدمجة ِللنساءِ
والشباب ِ
ِ.11ضمانِأمنِوسالمةِاألشخاصِوالممتلكاتِبالمناطقِالحضرية ِ
• تفعيلِاعتمادِمشروعِالقانونِرقمِِ 11.10المحدثِبموجبهِمرصدِوطنيِلإلجرامِوالذيِمنِ
شأنه ِأن ِيضطلع ِبدور ِمحوري ِفي ِإعداد ِالسياسة ِالمتعلقة ِبالجريمة ِالحضرية ِوإعدادِ
الدراساتِالعلميةِحولِانعكاساتِالعقوباتِالسجنيةِوحولِحاالتِالعودِواقتراحِحلولِمنِ
أجلِتقليصِعددها.
ِ.12االنتقالِمنِالمنطقِالكميِفيِسدِالخصاصِمنِالسكنِإلىِمنطقِتوفيرِالسكنىِوالسكنِ
الالئقِ،ال ُِمدمِجِوالمستدام ِ
 تحسينِجودةِالسكن ِ
 جعلِالمبانيِأكثرِمراعاةِللبيئةِولمقتضياتِالنجاعةِالطاقية ِ
ِ.13جعلِالتربيةِ،والتعليمِالعاليِ،والتكوينِالمهنيِرافعةِللنهوضِبثقافةِالتنميةِالمستدامة ِ
ِ.14الحركيةِالحضريةِبالمدنِِ:اعتمادِرؤيةِمستدامةِودامجةِ ِ
 تعزيزِالقدراتِفيِمجالِتدبيرِخدماتِالنقلِ ِ
 تقليصِالحاجةِللتنقلِومسافةِالتنقل ِ
 أخذِمبدأِالربطِبينِوسائلِالنقلِالمتعددةِبعينِاالعتبارِعندِوضعِمخططاتِتوجيهِالتهيئةِ
العمرانيةِومخططاتِالتهئيةِ ِ
 تعميمِمخططاتِالتنقلِالحضري علىِكلِالجماعاتِ ِ
 زيادةِاستعمالِوسائلِالنقلِاألقلِاستهالكاِللطاقةِوتحسينِالنجاعةِالطاقيةِللعربات ِ
ِ.15جعلِالتراثِالثقافيِرافعةِلتعزيزِجاذبيةِالمدينةِوتنافسيتهاِالمستدامةِ ِ
ِ.16النهوضِبقيمِالتضامنِوالتماسكِوالعيشِالمشتركِفيِصفوفِالمواطنينِبالمدن ِ
ِ.17تحريرِماِتزخرِبهِالمدنِمنِالمغربيةِمنِإمكاناتِفيِمجالِالطاقاتِالمستدامةِ ِ
 .18العملِعلىِإرسائِبيئةِحضريةِسليمةِومستدامةِومحترمةِللتنوعِالبيئيِللمدينة
 .19تحسين قدرات المدن على تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتحملها
 .20جعلِالمدنِإطاراِلالبتكارِواإلبداعِوالبحثِالتطبيقيِلفائدةِالشباب
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ج) تدابير متعلقة بتسيير ومواكبة االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدن المغربية
ِ.21منِأجلِتخطيطِإستراتيجيِمرتكزِعلىِالتكاملِوالتعاونِوتضافرِالجهود ِ
ِ.22ترشيدِحكامةِالعقار ِ
ِ.23إدماجِغاياتِالتنميةِالمستدامة ِللمدنِفيِمسلسلِالتخطيطِالحضريِوالتهيئةِالحضرية ِ
ِ.24انخراطِالمدنِالجديدةِالموجودةِعلىِسكةِاالستدامةِ ِ
ِ.25إضفاءِالمهنيةِعلىِالتسييرِاإلجرائيِللتدبيرِالحضري ِ
ِ.26تسريعِمسلسلِإصالحِالنظامِالضريبيِالمحليِوتنويعِآلياتِتمويل ِالمدينةِمنِخالل ِالتمويالتِ
المناخيةِمنِأجلِمالءمةِمداخيلِالمدنِمعِحاجياتهاِالمتزايدةِفيِمجالِالتنميةِ
• اإلسراع ِبالمصادقة ِعلى ِالمرسوم ِالمتعلق ِبالسماح ِللجماعات ِالترابية ِباللجوء ِإلىِ
االقتراضِ،منِأجلِتحفيزِاألبناكِعلىِالولوجِللقطاعِالمحلي ِ
• االستفادةِمنِزائدِالقيمةِالعقاريةِِ :
• فرضِالرسومِعلىِالمتسببينِفيِالتلوثِواالستفادةِمنِالتمويالتِالخضراء ِ
• تحديدِمصادرِالتمويالتِالخضراءِوتنوعيها ِ
• تغطيةِتكاليفِالخدماتِالحضريةِبشكلِأفضل ِ
• التدخلِعلىِمستوىِمنظومةِفرضِالضريبةِِ:حالةِالكهرباءِ ِ
• ترشيدِنفقاتِالتسييرِِ:حالةِاإلنارةِالعمومية ِ
• اللجوءِللتعاونِبينِالجماعات ِ
• الرفعِمنِجودةِالحكامةِ،تغييرِالوضعِالماليِ ِ
 .27رفعِتحديِتنميةِمواردِبشريةِمؤهلةِوتبنيِمقاربةِلتعزيزِالقدراتِقائمةِعلىِهندسةِالتكوينِ
وعلىِتحقيقِالنتائج
• تعميمِإعدادِالمخططِالمديريِللتكوينِالمستمرِعلىِكلِالمدنِمعِإدماج ِاحتياجاتِالمنتخبينِ
وموظفيِاإلدارةِالمحلية
• الدولةِمدعوةِلتعزيزِالالمركزيةِوالالتمركزِاإلداريِ ِ.
د)جعل التقييس (توحيد المعايير) آلية إستراتيجية إلعمال منهجيات التدبير اإلجرائي للتهيئة الحضرية
ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المدن المستدامة
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 .28وضعِنظامِللتدبيرِيمكنِمنِادماجِالتنميةِالحضريةِالمستدامةِ،معِاالسترشادِبالمبادئِالتوجيهيةِ
لمعاييرِإيزوِ(ِ)37101 : 2016وإيزوِ(ِ.)37120 : 2014
 .29توحيد ِطريقة ِإعداد ِبرنامج ِعمل ِالجماعة ِوبرنامج ِالتنمية ِالجهوية ِوبرنامج ِتنمية ِالعمالة ِأوِ
اإلقليم ِارتكازا ِعلى ِنماذج ِمنهجية ِوموحدة ِتندرج ِفي ِإطار ِمرجعي ِمحدد ِبشراكة ِمع ِالمعهدِ
المغربيِللتقييس.
 .30إعداد ِدليل ِمعياري ِحول ِاآلليات ِوالممارسات ِالموحدة ِفي ِمجال ِالحوار ِالمدني ِوطرقِ
االستشارةِوالتشاورِومشاركةِالجمعياتِفيِالهيئاتِالمحلية؛
 . 8لوحة قيادة لقياس األداء في المجاالت االثني عشر للتنمية المستدامة للمدن مع ربطها مع أهداف
التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام .2030
يهدف هذا الجدول إلى قياس درجة تحقيق الغايات الست للتنمية المستدامة (الجاذبية ،المحافظة على
البيئة وتحسينها ،القدرة على التكيف والصمود ،االستخدام المسؤول للموارد الطبيعية ،التماسك
االجتماعي ،الرفاه) من خالل تطبيقها على الميادين الـ 12للتنمية المستدامة للمدن :
 .1الحكامة ،تحميل المسؤولية وااللتزام
 .2التربية وتعزيز القدرات
 .3االبتكار واإلبداع والبحث
 .4الصحة
 .5الثقافة والهوية الجماعية
 .6العيش المشترك ،الترابط والتضامن
 .7االقتصاد ،اإلنتاج واالستهالك المستدام
 .8إطار العيش والبيئة المهنية
 .9األمن والسالمة
.10

البنيات التحتية والشبكات

.11

.11الحركية

.12

التنوع البيولوجي وخدمات األنظمة البيئية

وتم االستناد في إنجاز هذا الجدول على خالصات التشخيص الذي تضمنه التقرير وكذا التوصيات التي
خرج بها هذا األخير والمؤشرات المعتمدة من لدن المعيار الدولي إيزو  37120والمؤشرات المقترحة
من لدن خطة التنمية المستدامة لعام  2030المتعلقة باألهداف السبعة عشر :
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الهدف 1

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

الهدف 2

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

الهدف 3

ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

الهدف 4

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

الهدف 5

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

الهدف 6

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

الهدف 7

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

الهدف 8

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع

الهدف 9

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

الهدف 10

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

الهدف  11ج ْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
الهدف  -12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
الهدف  13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره
الهدف  14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية
المستدامة
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة
الهدف  15حماية النظم اإليكولوجية ّ
الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره،
ووقف فقدان التنوع البيولوجي
الهدف  16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُه ّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات
الهدف  17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
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 .1مقدمة
"منِالواضحِأنِالمدنِهيِالتيِسيفوزِبهاِالعالمِفيِمعركةِاالستدامةِأوِيخسر ِ ."7لقدِباتِهذا الوعي
الدولي برهانات االنتقال نحو المدن المستدامة ِمجسدا ِفي ِجميع ِاإلعالنات ِالصادرة ِعن ِمؤسساتِ
التعاونِالدوليةِواإلقليميةِ،وعلىِمستوىِالجهاتِالمانحةِالدوليةِ.كماِتُجمعِالجهاتِالفاعلةِالدوليةِعلىِ
أهمية ِاغتنام ِالفرص ِاالجتماعية ِواالقتصادية ِالمستقبلية ِالمتاحة ِفي ِأفق ِِ ،2050من ِخالل ِ ِالتمدنِ
الجماعيِللسكانِ،لتمكينناِمن ِمواجهةِالمخاطرِالعالميةِالكبرىِ،المتمثلةِفيِِ :ضمانِاستقرارِالدولِ،
والتخفيف ِمن ِوطأة ِالفقر ِوتقليص ِالفوارق ِاالجتماعية ِوالجغرافيةِ ،وتحفيز ِالنمو ِاالقتصادي ِالمدمجِ
والمستدامِ،وتعزيزِقدرةِالمجتمعاتِالمحليةِعلىِمواجهةِالكوارثِواألزماتِ،وضمانِاألمنِالغذائيِ،
وتأمينِولوجِالساكنةِإلىِالمياهِوالطاقةِ،ومكافحةِالتغيراتِالمناخيةِبشكل ِفعالِوالمحافظةِعلىِالتنوعِ
البيولوجيِالعالمي.
ارتفعِعددِسكانِالمدنِفيِالعالمِخاللِالسنواتِالعشرينِاألخيرةِبأزيدِمنِِ 50فيِالمائةِ،كماِأُحدثتِ
مليارِشخصِفيِ
ِأكثرِمنِِ3.7
خاللِالفترةِذاتهاِِ160مدينةِِيفوقِعددُِسكانهاِمليونَ ِنسمةِ.ويعي
ٍ
شِاليوم ُ
َ
المدنِ،وسيتجاوزِهذاِالعدد ِِ 4.7مليارِنسمةِفيِأفقِسنةِِ،2030علما ِأنِِ 90فيِالمائةِمنِهذاِالنموِ
سجلِفيِالبلدانِذاتِالدَّخل ِالضعيفِأوِالمتوسطِ .وفيِأفقِسنةِِ،2050سيعيشِِ 70فيِالمائةِمنِ
ست ُ َ
سكانِالعالمِفيِالمدنِوكبرياتِالمدنِ .
وعلىِالصعيدِالعالميِ،تغطيِالمدنِِ 3فيِالمائةِفقطِمنِمساحةِاألرضِغيرِأنهاِتض ُّم ِأكثرِمنِِ 50فيِ
المائةِمنِسكانِالعالمِ،وتستهلكِأزيدِمنِِ 75فيِالمائةِمنِالطاقةِ،وتنبعثِمنهاِأكثرِمنِِ 80فيِالمائةِ
منِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ،وتنتجِحالياِِ80فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِالعالميِ .
وتُولدِالمدنِالمائةِاألغنىِفيِالعالمِِ 35فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام ِالعالميِ.ومنِالمتوقعِأنِتُنتجِ
أكبر ِِ 600مدينة ِفي ِالعالم ِأزيد ِمن ِِ 60في ِالمائة ِمن ِالنمو ِالعالمي ِبحلول ِسنة ِِ 34(ِ 2025تريليونِ
دوالر)ِوأنِتضمِِ25فيِالمائةِمنِسكانِالعالمِ(ِِ2مليارِنسمة)ِ .
ومنِأجلِمواكبةِهذهِالوتيرةِالمتسارعةِللنموِالديموغرافيِوالتوسعِالحضريِ،تُواجه ِالمدنِالعديدِمنِ
التحدياتِاالقتصاديةِواالجتماعية ِوالبيئيةِ .وإذاِكانتِالمدنِبمثابةِأقطابِواعدة ِفيِمجالِخلقِفرصِ
الشغل ِوتوفير ِشروط ِالرفاهيةِ ،وتطوير ِالتكنولوجياتِ ،وتحقيق ِالتنمية ِاالقتصادية ِواالجتماعيةِ ،فهيِ
أيضاِالمصدرِالرئيسيِالنبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ،واالنعكاساتِالبيئيةِواالجتماعيةِ،كماِأنهاِالجبهةِاألكثرِ
نجاعةِفيِمعركةِمكافحةِالتغيراتِالمناخيةِومواجهةِالرهاناتِذاتِالصلةِبالتنميةِالمستدامةِ .

 7تصريح ِ ِنائبةِاألمينِالعامِلألممِالمتحدةِ ،خاللِاجتماعِرفيعِالمستوى ِحولِأجندةِالتحضرِالعمرانيِ
الجديدةِ،فيِِ5شتنبرِ2017
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وفي ِالوقت ِالذي ِتدرس ِفيه ِالدول ِوضع ِالتدابير ِالتنفيذية ِومتطلبات ِالشفافية ِذات ِالصلة ِبإعمال ِاتفاقِ
باريس ِوأهداف ِالتنمية ِالمستدامةِ ،يبرز ِالدور ِالمحوري ِالذي ِيضطلع ِبه ِالفاعلون ِغير ِالحكوميينِ،
السيماِعلىِمستوىِالحواضرِالكبرىِوالمدنِ،فيِتحقيقِأهدافِخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِ.2030
وتحقيقا ِلهذه ِالغايةِ ،يتعينِعلى ِالمدن ِأن ِتحرص ِعلى ِتنزيل ِالخططِالمتعلقةِبالطاقةِوالمناخِوأهدافِ
التنميةِالمستدامةِفيِرؤيتهاِوبرامجهاِالخاصةِبالتنميةِالمحليةِوأنِتنخرطِفيِديناميةِاالنتقالِالطاقيِ
والبيئيِ،منِخاللِاعتمادِأنماطِاالستهالكِواإلنتاجِالمسؤولةِ .
ومنِهذاِالمنطلقِ،فإنِتحقيقِاألهدافِالمنشودةِوتجسيدِالطموحاتِسيقتضيِال ِمحالة ِتنزيل ِالمبادراتِ
والمشاريعِعلىِمستوىِالمدنِ .
وفيِهذاِالسياقِالدوليِ،تتمتعِالمملكةِالمغربيةِبمزاياِمؤسساتيةِالِيمكنِإنكارهاِتؤهلها ِللنجاحِفيِرفعِ
هذه ِالتحديات ِالعالمية ِوتحقيق ِأهدافها ِالوطنيةِ ،عن ِطريق ِتنزيل ِأهداف ِالتنمية ِالمستدامة ِومكافحةِ
التغيراتِالمناخيةِعلىِمستوىِالمدنِ ِ.
وفيِهذاِالصددِ،فإنِالتنزيلِالترابيِالناجعِللجهويةِالمتقدمةِولإلستراتيجيةِالوطنيةِللتنميةِالمستدامةِ،
السيماِفيِمحاورهاِالمتعلقةِبتنميةِاالقتصادِاألخضرِومكافحةِالتغيراتِالمناخيةِ،يتيحِللمدنِوالحواضرِ
ِومستدامِوقادرِعلىِالصمودِ
ٍ
الكبرىِوالجهاتِفرصةِثمينةِلت َ َملُّكِرؤيةِطويلةِالمدىِوبرنامجِتنميةِمدمجٍ
ينخرط ِفيه ِجميع ِالفاعلين ِالمحليين ِ(من ِالقطاعين ِالعام ِوالخاص)ِ ،وذلك ِفي ِإطار ِمشروع ِمجتمعيِ
يشتركِفيِبنائهِوت َ َملُّكهِجمي ُعِالمواطنينِ .
سادس ،في رسالته الموجهة إلى المشاركين في منتدى كرانز مونتانا ،في
وقد أكد جاللة الملك مح ّمد ال ّ
 18مارس  2016في مدينة الداخلة:

العالمَ ِمطالب ِاليوم ِبابتكار ِأنماط ِتنمويةِ ،من ِشأنها ِضمان ِعيش ِأرغد ِلشعوبناِ ،مع ِالحفاظ ِعلىِ
"أنِ ِ ِ
شروطِاستدامتهِ.فلنجتهدِجميعاِفيِهذاِاالتجاهِ،ولنصغيِللمبدعينِوللشبابِ؛ِالذينِيجددونِباستمرارِ،
ويهيؤونِلناِعالمِالغدِ .
حضراتِالسيداتِوالسادةِ ،
إنِمنِمسؤوليةِالدولِأنِتتبنىِرؤىِمستقبليةِ،وتعملِعلىِبلورتهاِعلىِأرضِالواقعِ،منِخاللِتدابيرِ
مهمةِوأوراشِمهيكِلةِ .
غيرِأنِالسياساتِالعموميةِ،مهماِكانتِطموحةِ،تظل هشة ما لم تتملكها الساكنة ومنظمات المجتمع
المدنيِ .
هذاِهوِالمعنىِالحقيقيِللتنميةِالمستدامةِ.فلكيِتكونِالتنميةِدائمةِوقويةِوغنيةِ،ال بد لها أن ترتكز على
رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع ،بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة".
ِ
إنِالمغربِ،وهوِالبلدِالذيِانخرطِفيِهذهِالديناميةِالدوليةِ،والذيِبدأِالتفكيرِفيِإعادةِصياغةِِنموذجهِ
التنمويِ ،مدعو ِإلى ِأن ِيضع ِعملية ِاالنتقال ِنحو ِالمدن ِالمستدامة ِفي ِصلب ِنموذجه ِالجديد ِللتنميةِ
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ولإلقالع ِاالقتصادي ِواالجتماعي ِلمجاالته ِالترابية ِولفائدة ِالمواطنين ِوالمواطناتِ .وفي ِما ِيستقبل ِمنِ
ِالمعيار ِالرئيسي ِلتقييم ِمدى ِنجاح ِالنموذجِ
السنواتِ ،سيكون ِاالنتقال ِنحو ِمدن ِمغربية ِمستدامة ِهو
َ
الوطنيِالجديدِللتنميةِ .
ولهذاِ ،ينبغي ِأن ِتتسم ِمدننا ِالمستقبلية ِبالجاذبية ِواالبتكار ِوالقدرة ِعلى ِالصمود ِوالتكيف ِمع ِمختلفِ
األزماتِالدوليةِوالكوارثِالطبيعيةِ،والتحكمِفيِانعكاساتهاِالبيئيةِواالجتماعيةِالسلبيةِ،كماِينبغيِعليهاِ
تدبير ِمواردها ِالطبيعية ِوالمالية ِوالبشرية ِبطريقة ِتتسم ِبالنجاعة ِوالمسؤوليةِ .وأخيراِ ،ينبغي ِأن ِيسهمِ
االنتقال ِنحو ِالمدن ِالمستدامة ِفي ِخلق ِفرص ِشغل ِجديدة ِلفائدة ِالنساء ِوالشباب ِوضمان ِالتماسكِ
االجتماعيِواألمنِوالرفاهيةِللمواطنينِوالمواطناتِ .
غيرِأنهِ،منِالمهمِالتأكيدِعلىِأنِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِهوِمشروعِسياسيِومجتمعي ِبامتيازِ
يروم ِتحرير ِالطاقات ِالكامنة ِللمدينة ِفي ِمجال ِاالستدامة ِواإلبداع ِوالتنافسيةِ ،كما ِأنه ِسيتطلب ِاعتمادِ
مقاربةِللتغييرِتتسمِبتعددِاألبعادِوالفاعلينِوالمستوياتِ.وهكذاِ،فإنِنجاحِهذاِالمشروعِرهينِبإرساءِ
قيادة ِفعالةِووجود ِوإرادةِسياسيةِمحليةِقوية ِلدىِاألحزابِالسياسيةِيجسدهاِعلىِأرضِالواقعِمنتخبونِ
محليون ِمنخرطون ِومؤهلون ِوواعون ِبرهانات ِالحكامة ِالمحلية ِوتدبير ِالتنمية ِالمستدامةِ ،في ِظلِ
ديمقراطي ٍِة ِتمثيليةِمتسمة ِبالشفافيةِوقادرةِعلىِالتعبئةِ،وديمقراطي ٍة ِتشاركيةِمهنيةِومسؤولةِ،و ُموا َ
طنةٍِ
ق ِوتكام ٍل ِمهي َِكل ِلبرنامج ِتنمية ِالمدنِ
فاعلة ِوواعية ِبما ِعليها ِمن ِواجبات ِوما ِلها ِمن ِحقوقِ ،وتناس ٍ
المستدامةِمعِالتخطيطِاإلستراتيجيِالجهويِوالوطنيِ .
أهداف اإلحالة الذاتية
 .1تعريفِمحددات ِمفهوم ِالمدن ِالمستدامة ِفي ِالمغرب ِاستنادا ِإلى ِمختلف ِاألطر ِالمرجعية ِالدوليةِ
ذاتِالصلةِ،معِالحرصِعلىِإدماج ِالممارسات ِالجيدة ِالمحلية ِفي ِما ِيتعلق ِبالتراث ِالمعماريِ
والمهاراتِالمتوارثةِوالخصوصياتِالثقافيةِالمغربية.
 .2تحليلِواقعِسياسةِالمدينةِوتسليطِالضوءِعلىِالتجاربِالمتعلقةِبتصميمِوتخطيطِوحكامةِوتدبيرِ
المدنِالمستدامةِفيِالمغربِوعلىِالصعيدِالدولي.
ِ .3تحديدِالتدابيرِالعمليةِالالزمةِمنِأجلِِ :
• إضفاءِاالستدامةِعلىِعملياتِتجديدِوتوسيعِالمدنِالكبرىِوالمدنِوالمدنِالمتوسطة؛
• ِتقليصِالفوارقِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئيةِ،وخلقِفرصِالشغلِلفائدةِالنساءِوالشباب؛
• ِتحسينِالجاذبيةِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالثقافيةِللمدن؛
• ِالمساهمةِفيِالمحافظةِعلىِالبيئةِوالتنوعِالبيولوجيِوتحسينهما؛
• ِ تعزيز ِقدرة ِالمدن ِعلى ِالتكيف ِوالصمود ِإزاء ِالتقلبات ِاالقتصادية ِوالتغيرات ِالمناخية ِوعلىِ
االستخدامِالمسؤولِللموارد؛
• ِضمانِالتماسكِاالجتماعيِبالمدنِورفاهِساكنتهاِ .
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 .4العملِ،فيِإطارِرؤيةِمشتركةِمعِمجموعِالفاعلينِ ،علىِاقتراح ِجملةِمنِالمداخلِوالتوصياتِ
العمليةِالمو َّجهةِإلىِالدولةِوالفاعلينِوالمسؤولينِالمباشرينِوغيرِالمباشرينِعلىِتدبيرِالمدن.
 .5اقتراح ِجدول ِلألهداف ِالمنشودة ِولمؤشرات ِقياس ِأداء ِمدينة ِالمستقبل ِالمستدامةِ ،استنادا ِإلىِ
اآلليات ِالقائمة ِالتي ِوضعتها ِالمندوبية ِالسامية ِللتخطيطِ ،ووزارة ِالبيئةِ ،والمعهد ِالمغربيِ
للتقييسِ،وبرنامجِاألممِالمتحدةِللمستوطناتِالبشرية.
منهجية العمل
ارتكزتِمنهجيةِإعدادِتقريرِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئيِوالرأيِالمنبثقِعنهِعلىِمقاربةِ
تشاركية ِواستشرافية ِلتنزيل ِمفهوم ِالمدن ِالمستدامة ِعلى ِمستوى ِالمدن ِالجديدة ِومناطق ِالتوسعِ
الحضريِ،منِجهةِ،وعلىِصعيدِالمدنِالحاليةِ،منِجهةِثانيةِ ِ.
وفيِهذاِالصددِ،ارتكزتِاللجنةِفيِعملهاِعلىِأربعةِ ُمدخالت:
 الخالصاتِالمستمدةِمنِتحليلِالتقاريرِالمرجعيةِالدوليةِالمتعلقةِبموضوعِالدراسةِ ،والدراساتِ
الموضوعاتيةِالتيِأنجزهاِالبنكِالدولي .وسوفِيستندِوضعِوتحليلِالرافعاتِوالمداخلِالمتعلقةِ
بإعمالِمبادئِالمدينةِالمستدامةِفيِالمغربِعلىِالمتطلباتِوالمبادئِالتوجيهيةِللمعيارِالمرجعيِ
الدولي ِ"إيزو ِِ "37101المعتمد ِعلى ِالصعيد ِالدولي ِفي ِيوليوز ِِ ِ 2016والقائم ِعلى ِمقاربةِ
متعددةِالفاعلينِوالمستويات؛
 تنظيم ِجلسات ِإنصات ِوورشات ِعمل ِموضوعاتية ِمع ِممثلي ِالفاعلين ِالمؤسساتيين ِوالقطاعِ
االقتصاديِومكوناتِالمجتمعِالمدنيِ(جمعياتِعاملةِفيِمجاالتِالبيئةِوحقوقِاإلنسانِوالتنميةِ
االقتصادية ِواالجتماعيةِ ،وقادة ِالرأيِ ،وباحثونِ ،وجماعات ِترابيةِ ،ومنظمات ِمهنية ِونقابية)؛ِ
انظرِالملحقِرقمِ.3
 خالصاتِالدراسةِالمقارنةِالدوليةِحولِمفهومِالمدنِالمستدامة؛
 زياراتِميدانيةِلمشاريعِالمدنِالخضراء؛
 نقاش ِمع ِأعضاء ِوفئات ِالمجتمع ِالمدني ِالمنظم ِالممثلة ِفي ِالمجلس ِاالقتصادي ِواالجتماعيِ
والبيئيِ،مكنِمنِإغناءِأعمالِاللجنة.

 .2المدينة في السياق الدولي :االتجاهات والتحديات والرهانات
أ) التمدن وتنامي المدن الكبرى  :اتجاهان عالميان ال رجعة فيهما
يعيش ِاليومِأكثر ِمن ِنصف ِسكان ِالعالم ِفي ِالمدنِ .ومنِالمتوقعِأن ِتصل ِنسبتهم ِإلى ِِ 66في ِالمائة ِفيِ
سنةِِ2050وماِيقربِمنِِ85فيِالمائةِفيِسنةِِ.2100كماِيتوقعِأنِينتقلِسكانِالمدنِمنِأقلِمنِمليارِ
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نسمة ِالمسجل ِفي ِسنة ِِ 1950إلى ِحوالي ِِ 6مالييرِنسمة ِسنة ِِ ،2050وقدِيصلِهذاِالرقمِإلىِحوالي ِِ9
مالييرِِبحلولِنهايةِهذاِالقرنِ،قرنِتوسعِالمناطقِالحضريةِبامتيازِ .8
وتغطي ِالمدنِحاليا ِِ 3فيِالمائةِمنِمساحةِالكرةِاألرضيةِ ،وتنتجِِ 80فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِ
العالميِ.وتُولدِالمدنِالمائةِاألغنىِفيِالعالمِِ35فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِالعالميِ.ومنِالمتوقعِ
أن ِتُولد ِأكبر ِِ 600مدينة ِفي ِالعالم ِأزيد ِمن ِِ 60في ِالمائة ِمن ِالنمو ِالعالمي ِبحلول ِسنة ِِ34(ِ 2025
تريليونِدوالر)ِوأنِتضمِِ 25فيِالمائةِمنِسكانِالعالمِ(ِِ 2مليارِنسمة)ِ .وتجعلِالتنمية ِالحضرية ِمنِِ
هذه ِاألقطابِالحضريةِ ،وعاء ِوقوةِدافعةِفي ِالوقت ِنفسهِلديناميات ِالحواضرِالكبرىِ ،علما ِأن ِرهاناتِ
التنمية ِتبرز ِعلى ِمستوىِاألقطابِالحضريةِالكبرى ِوالجهات ِالكبرى ِوالممرات ِالكبرىِ.وقدِانخفضِ
متوسط ِالمسافة ِبين ِالمدن ِمن ِِ 111كلم ِإلى ِِ 28كلم ِ(ِ 9منظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِ،
ِ .)2016
وتخلق ِالمدن ِالكبرى ِبالنظر ِلحجمهاِ ،ديناميات ِمتعددة ِوتؤدي ِإلى ِتفاعالت ِوعمليات ِديموغرافيةِ
واجتماعية ِوسياسية ِواقتصادية ِوبيئيةِ.وتضطلع ِهذهِالمدنِبمهام ِالريادةِفيِمجاالتِاالقتصاد ِوالتكوينِ
والبحثِ،كماِأنهاِتتوفرِعلىِالبنياتِالتحتيةِللنقلِواالتصاالتِالتيِتمكنهاِمنِاستقطابِتدفقاتِالرساميلِ
والسلع ِوالمعلوماتِ.ويمتدِتأثيرِمدن ِمثل ِنيويورك ِولندن ِوطوكيو ِوباريس ِوهونغ ِكونغ ِوسيول ِوبكينِ
وغيرها ِمن ِكبريات ِالمدن ِليشمل ِمجاالت ِحضرية ِشاسعةِ ،مع ِما ِيواكب ِذلك ِمن ِمنافسة ِمستمرةِ
للتموقعِ .
وتضطلعِهذهِالمدنِومثيالتهاِبدورِمتزايدِاألهميةِفيِخلقِالثروةِواستقطابِاالستثماراتِ.وتضمِكلِمنِ
ساو ِباولو ِوبانكوك ِِ 12في ِالمائة ِمن ِسكان ِبلديهماِ ،لكنهما ِتنتجان ِأكثر ِمن ِِ 40في ِالمائة ِمن ِالناتجِ
الداخليِالخامِ.وتعتبرِالكثافةِوالتمركزِفيِالحواضرِعاملينِمنِعواملِالتنافسيةِاالقتصاديةِ،لكونِالسلعِ
والخدماتِتنتجِبطبيعةِالحالِبشكلِأكبرِفيِالمناطقِالمكتظةِبالسكانِ .
وتساهمِعمليةِالتمدنِفيِتحسينِظروفِالتنميةِاالقتصاديةِ.ومنِالمؤكدِأنِهذهِالعمليةِتقدمِ،إنِهيِتمتِ
بشكل ِمضبوطِ ،إجابات ِواضحة ِللقضايا ِالمتعلقة ِبالرأسمال ِالبشري ِوالبنيات ِالتحتية ِوالتجهيزاتِ
واألشكال ِالعمرانية؛ ِمما ِيؤثر ِإيجابيا ِعلى ِالمقاولة ِوالتجارة ِوالخدمات ِوالتصنيعِ.ومن ِثمِيساهمِالتمدنِ
فيِتعزيزِاإلنتاجيةِوالنهوضِباالبتكارِ.وبعبارةِأخرىِ،ترتبطِالدينامياتِالحضريةِارتباطاِوثيقاِبالدخلِ
القوميِ.فالبلدان ِالتي ِيتجاوزِفيهاِدخلِالفردِالواحدِعتبةِِ 10ِ 000دوالر ِأمريكي ِتسجلِمعدل ِتمدنِالِ
يقلِعنِِ50فيِالمائةِ .10
وتتيحِاألقطابِالحضريةِالكبرىِوالمدنِالكبرىِ،بشكلِأفضلِمنِالمدنِالصغرىِ،للمقاوالتِأنِتتطورِ،
وذلكِبفضلِأسواقهاِذاتِالحجمِاألكبرِوالتيِتوفرِفرصاِوخياراتِأكبرِ.فهيِالِتمكنهاِمنِالوصولِإلىِ
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مجموعة ِأوسع ِمن ِالخدمات ِوالبنيات ِالتحتية ِفحسبِ ،بل ِتتيح ِلها ِأيضا ِاالستفادة ِمن ِتدفق ِالمعلوماتِ
الذي ِيعزز ِاالبتكار ِويزيد ِمن ِالقيمة ِالمضافة ِللمنتجات ِوالعملياتِ .وبعيدا ِعن ِهذه ِالقاعدة ِالعامةِ ،فإنِ
الشبكة ِالحضرية ِفي ِبلدان ِمثل ِألمانيا ِأو ِإيطالياِ ،هي ِأكثر ِتوازناِ ،كما ِأن ِالمدن ِالمتوسطةِ ،مثلِ
شتوتغارتِأوِتورينوِ،تدفعِأيضاِبمجالِالتصنيع.11
ومنِشأنِعواملِمنِقبيلِاالزدحامِ،واالكتظاظِالسكانيِ،وعدمِكفايةِالبنيةِالتحتيةِ،والضغوطِالممارسةِ
على ِاألنظمة ِاإليكولوجيةِ ،وارتفاع ِتكلفة ِالمعيشةِ ،وارتفاع ِكلفة ِاألجور ِوالعقارِ ،أن ِتحد ِمن ِمزاياِ
التمركز ِالجغرافي ِللموارد ِاالقتصاديةِ .وتنحو ِهذه ِاالنعكاسات ِالسلبية ِنحو ِالتنامي ِكلما ِتطور ِحجمِ
المدنِ .
إن ِالقارة ِاإلفريقية ِتتمدن ِبوتيرة ِسريعةِ ،حيث ِارتفعت ِحصة ِسكان ِالمدن ِمن ِِ 14في ِالمائة ِفي ِسنةِِ
ِ 1950إلى ِِ 40في ِالمائة ِفي ِسنة ِِ.2015ويتوقعِأنِيعيش ِِ 50في ِالمائة ِمن ِاألفارقة ِفي ِالمدن ِبحلولِ
سنةِِ.2035وتنموِالمدنِاإلفريقيةِبسرعةِفائقةِ،وتستقبلِماِبينِِ15وِِ18مليونِنسمةِمنِالسكانِالجددِ
سنوياِ.12وبحلولِسنةِِ،2050سيزدادِعددِسكانِالمدنِاإلفريقيةِواآلسيويةِبمقدارِِ2.1مليارِنسمةِ ِ.13
وتقع ِمدن ِكبرىِمثل ِالغوس ِوأبوجا ِولومي ِوأكرا ِوأبيدجان ِعلى ِامتداد ِممر ِغرب ِإفريقيا ِوتستفيد ِمنِ
وجود ِتجمعات ِكثيفة ِمن ِالمدن ِالثانوية ِوالمدن ِمن ِالدرجة ِالثالثة ِالتي ِتكمل ِبعضها ِالبعض ِفي ِإطارِ
تسلسل ِهرمي ِعمراني ِتساهمِفيِتعزيزهِ.ويمكن ِتقسيم ِالقارة ِإلى ِأربع ِمناطق ِرئيسيةِ ،تعتمدِكلِمنطقةِ
منها ِعلى ِمدن ِرائدة ِعلى ِالصعيد ِالعالميِ ،مثل ِجوهانسبرغ ِوالقاهرة ِوالدار ِالبيضاء ِوالغوس؛ ِحيثِ
تربط ِهذه ِالمدن ِتلك ِالمناطق ِباالقتصاد ِالعالميِ .كما ِتعتمد ِهذه ِالمناطق ِأيضا ِعلى ِوجهات ِصاعدةِ
لالستثمارِ،مثلِمابوتوِوكيغاليِ .14
وتضطلع ِالمدن ِودينامية ِالتمدن ِبدور ِهام ِفي ِتصنيع ِإفريقياِ .حيث ِيعتمد ِقطاع ِالسيارات ِفي ِديربانِ
(جنوب ِإفريقيا) ِوفي ِالدار ِالبيضاءِ ،ومؤخراِ ،في ِطنجة ِعلى ِخزان ِمهم ِمن ِاليد ِالعاملة ِالمؤهلةِ،
والكفاءات ِالمتوفرة ِعلى ِالصعيد ِالمحليِ ،وشبكات ِمترابطة ِمن ِالجامعاتِ ،ومعاهد ِالبحوث ِوجمعياتِ
المقاوالتِ،التيِترمزِإلىِقوةِالمدن.15
إن ِالبلدان ِذات ِاالقتصاد ِالمتنوع ِهي ِالتي ِتتوفر ِعلى ِمدن ِذات ِخدمات ِحديثةِ ،مثل ِالخدمات ِالمقدمةِ
للمقاوالتِ،وخدماتِالنقلِواالتصاالتِ،والتيِتشكلِأكبرِحصةِمنِاإلنتاجِ.وتستقطبِهذهِالمدنِمستوىِ
أعلى ِمن ِاالستثمارات ِاألجنبية ِالمباشرةِفيِمجالِاالبتكارِمقارنةِبالمستوىِالذي ِيمكنِأن ِيتيحه ِناتجهاِ
11

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

12

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

13

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

14

15

BAD, OCDE et PNUD : Perspectives économiques en Afrique 2016, Villes durables et transformation structurelle, Éditions
OCDE
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الداخلي ِالخامِ .16وتسجل ِ ِ"مدن ِمثل ِالقاهرة ِواإلسكندرية ِوالدار ِالبيضاء ِوالرباط ِوكيب ِتاونِ
وجوهانسبرغ ِأكثر ِمن ِنصف ِالقيمة ِالمضافة ِالتي ِتولدها ِالخدمات ِالحديثة ِفي ِجميع ِأنحاء ِالبالد"ِ.17كماِ
تبديِمدن ِأخرى ِرغبتهاِفيِرفعِرهانِتحقيقِالتنمية ِالمستدامةِ.وفيِهذاِاإلطارِ،تعتبرِكيغالي ِواحدةِ
من ِالمدن ِاإلفريقية ِالتي ِتسعى ِإلى ِأن ِتصبح ِنموذجا ِللمدينة ِالمستدامةِ.وهي ِاليومِمدينةِكبرىِمتطورةِ
جداِتحبلِبالعديدِمنِالتجاربِالناجحةِفيِالميادينِاالجتماعيةِواالقتصاديةِوالبيئيةِ .
ب) المدن والحواضر الكبرى في مواجهة تحدياتها
على ِالصعيد ِالعالميِ ،تستهلك ِالمدن ِِ 75فيِالمائة ِمن ِالطاقة ِالعالميةِ ،وتنبعث ِمنهاِماِبين ِِ 70وِ 80فيِ
المائة ِمن ِغازات ِالدفيئةِ ،وتنتج ِِ 50في ِالمائة ِمن ِالنفايات ِالصلبة ِفي ِالعالمِ .ومع ِتزايد ِوتيرة ِالتمدنِ
وانتشار ِاإلشكاالتِالمجتمعية ِفي ِالمدينةِ ،فقدِأضحتِهذهِاألخيرةِبمثابةِ"وعاء ِرئيسي ِللمآسيِالجديدةِ
للعصر"ِ ،18السيما ِفي ِبلدان ِالعالم ِالثالثِ.وتتمثلِالتحدياتِالتيِتواجهها ِاليوم ِالمدن ِوالحواضرِالكبرىِ
فيِالفقر ِالعمرانيِ ،وهشاشة ِالسكنِ ،وسيادةِمناخِانعدامِاألمنِأو ِاالنعدام ِالفعلي ِلألمنِ ،فضال ِعن ِعددِ
كبيرِمنِالمخاطرِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئيةِ .
وما ِفتئت ِدائرة ِالمخاطر ِتتوسع ِبشكل ِكبيرِ ،مما ِيؤدي ِإلى ِاختالالت ِعميقة ِتلقي ِبثقلها ِعلى ِالجانبِ
المادي ِللمدينة ِكما ِعلىِجانبهاِاإلنسانيِ.ويعيش ِماِيقرب ِمن ِِ 500مليون ِشخصِفي ِالمناطق ِالحضريةِ
الساحليةِ،مماِيجعلهمِأكثرِعرضةِللعواصفِوارتفاعِمنسوبِمياهِالبحرِ ِ.19
ومنِالمؤكدِأنِعمليةِالتمدنِتعتبرِعامال ِمهما ِبيدِأنها ِغير ِكافية ِلتحقيقِالتحول ِالهيكليِ.وهي ِال ِتولدِ
نمواِاقتصادياِفيِحدِذاتهاِ،علىِالرغمِمنِأنِالتمركزِالجغرافيِللمواردِاالقتصاديةِيمكنِأنِتترتبِعنهِ
انعكاساتِإيجابيةِ.20إنِالمدن ِالصغيرة ِوالمدن ِالمتوسطة ِهي ِمصدرِالتمدنِالسريع ِفي ِإفريقياِ ،وليسِ
المدنِالكبرىِ.فبينِسنتيِِ2000وِ،2010كانتِالتجمعاتِالعمرانيةِالتيِيقلِعددِسكانهاِعنِِ300ِ000
نسمة ِتمثل ِِ 58في ِالمائة ِمن ِالنمو ِالحضري ِفي ِإفريقياِ ،بينماِشكلتِالتجمعاتِالتيِيبلغ ِعدد ِسكانها ِماِ
بينِِ 300ِ 000ومليون ِنسمةِ 13ِ ،في ِالمائة ِفقطِ ،وتلك ِالتي ِيزيد ِعدد ِسكانها ِعن ِمليون ِنسمة ِِ 29فيِ
المائةِ.ووفقا ِللتوقعاتِبينِسنتيِِ 2010و ِِ ،2030ستساهمِالمدنِالصغيرةِبنسبةِِ 51في ِالمائة ِمن ِالنموِ
الحضريِ،والمدنِالمتوسطةِبنسبةِِ16فيِالمائةِ،والمدنِالكبرىِبنسبةِِ33فيِالمائةِ .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,
ÉDITIONS OCDE
Claude Chaline : Les politiques de la ville, presses universitaires de France, 1997, p.3.
19

18

http://www.banquemondiale.org/fr/topic/urbandevelopment/overview

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.
BAD, OCDE, PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes durables et transformation structurelle, 2016, p.167
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ومن ِثم ِيمكننا ِأن ِنستنتج ِأن ِالنمو ِالكبيرِللمناطقِالحضريةِيشكل ِفرصة ِوتحديا ِفيِاآلنِذاتهِ.إنه ِتحدِ،
ألن ِمعالجة ِالمخاطر ِالمترتبة ِعنه ِمكلفة ِجداِِ .وكلما ِكبر ِحجم ِالمدينةِ ،كلما ِأصبحت ِأكثر ِعرضةِ
للمخاطرِالطبيعيةِوتلك ِالناجمةِعنِأنشطةِبشريةِ .فاالزدحامِ،والتضخم ِالسكانيِ،والضغوطِالممارسةِ
علىِاألنظمةِاإليكولوجيةِ ،وعدمِكفايةِالبنيةِالتحتيةِ،وارتفاعِتكلفةِالمعيشةِ،وارتفاعِكلفةِالعقارِ،كلهاِ
عوامل ِمن ِشأنها ِأن ِتحد ِمن ِمزايا ِالتمركز ِالجغرافي ِللموارد ِاالقتصادية ِالذي ِيتيحه ِتنامي ِالمناطقِ
الحضريةِ .
وتنحوِهذه ِاالنعكاساتِالسلبية ِإلى ِالتناميِكلماِازدادِحجمِالمدنِ.وسيسجلِمعظم ِهذا ِالنمو ِفي ِالمناطقِ
السكنيةِالعشوائيةِ،حيثِسيعيش ِِ 100مليون ِمواطنِإفريقي ِفي ِأحياء ِفقيرة ِبحلول ِسنة ِِ.2020وسينجمِ
عنِتطورِالمدنِضغطِغيرِمسبوقِعلىِالمواردِالطبيعيةِوالبنياتِالتحتيةِ،والخدماتِوأسواقِالشغلِ .22
 .3المدن المغربية في مواجهة رهانات التنمية المستدامة وتحدياتها
يشكل ِاالنفجار ِالديموغرافي ِوالتنامي ِغير ِالمتحكم ِفيه ِللمناطق ِالحضرية ِوهشاشة ِاألوساط ِوتغيرِ
الهياكل ِالعمرانية ِتحديات ِكبرى ِتلقي ِبظاللها ِعلى ِمستقبل ِالمجاالت ِالترابية ِالوطنية ِوتثير ِتساؤالتِ
تتعلقِبأوجهِالقصورِالبنيويةِوباستدامةِِالمناطقِالحضريةِ .
أ) النمو الديموغرافي والتوسع العمراني غير المتحكم فيه
إذا ِكانتِالمدن ِفي ِبلدانِالشمال ِقدِتطورتِبالتزامن ِمع ِالثورات ِالتيِشهدتهاِمجاالتِالصناعة ِوالنقلِ
والفالحةِوالعلوم ِوالمعارفِ ،معِما ِواكبِذلكِمنِخلق ِفرص ِشغل ِوافرة؛ ِفإنِالتضخم ِالعمراني ِفيِ
بلدانِالجنوبِلمِيأتِاستجابةِالحتياجاتِالقطاعِاالقتصاديِ .
 .1الدينامية الديموغرافية والتضخم العمراني
شهدِالمغربِ،كماِهوِالحالِفيِجميعِبلدانِالجنوبِ،فيِالقرنِالماضيِاختالالتِعمرانيةِكبرىِ،السيماِ
فيِالمدنِالكبرىِ،التيِعرفتِتنامياِمتسارعاِواختالالِفيِالتوازنِبينِالنموِالديموغرافيِالسريعِوالنموِ
االقتصاديِ،مماِانعكسِسلباِعلىِالظروفِالمعيشيةِلسكانِالمدنِ .
وتعكس ِاألرقام ِالمتعلقة ِبالتطور ِالديموغرافي ِحجم ِالتحديات ِالتي ِواجهها ِالمغرب ِوال ِيزالِ ،علىِ
مستوىِتلبيةِاالحتياجاتِاالجتماعيةِواالقتصاديةِوالتحكمِفيِالتغيراتِالمجاليةِوالبيئيةِ .
تطور عدد سكان المغرب (بالماليين )
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وفي ِالمغربِ ،شكل ِالنسيج ِالعمراني ِالذي ِأنشأته ِأو ِأعادت ِتنظيمه ِسلطات ِالحماية ِعامل ِاختاللِ
اجتماعيِ،حيثِكانتِالمدينةِتمثلِمستوياتِالعيشِالمأمولةِكماِأنهاِحفزتِالهجرةِالقرويةِ.وهكذاِ،وفيِ
ظلِالسعيِنحوِحلمِالعيشِفيِالمدنِ ،والركود ِالفالحيِواالقتصاديِ ،والظروف ِالمعيشية ِالصعبة ِفيِ
المناطق ِالقرويةِ ،شهدتِالمدنِ ،التي ِلمِتتشكلِنتيجةِدينامية ِداخليةِ ،نموا ِديمغرافيا ِمفرطا ِلمِيواكبهِنموِ
اقتصاديِ .
وقدِعرفِالمغربِتسارعاِ ُم َّ
طرداِفيِنموِساكنةِالمدنِ،وخاصةِمنذِمنتصفِالقرنِالعشرينِ.وبعدِأنِ
كانِمعدلِالتمدنِالِيتجاوزِِ 8فيِالمائةِفيِبدايةِالقرنِ،ارتفعِإلىِِ 29.2فيِالمائةِفيِسنةِِ،1960ثمِ
إلىِِ 51.3فيِالمائةِفيِسنةِِ،1994وِ 55.1فيِالمائةِفيِِ ،2004وِ 60.3فيِالمائةِفيِِ.2014ومنِ
المتوقع ِأن ِيصل ِهذا ِالمعدل ِإلى ِِ 67.8في ِالمائة ِبحلول ِسنة ِِ 2030وِ 73.6في ِالمائة ِفي ِأفق ِسنةِ
ِ .2050
وبلغت ِظاهرةِالتمدنِمستوىِكبيراِِ،حيثِتضاعفِعددِسكانِالمدنِستِ(ِ)6مراتِمنذ ِسنة ِِ1960
وستا ِوأربعينِ(ِ) 46مرةِفيِبحرِمدةِتزيدِقليالِعنِقرنِمنِالزمنِ،حيثِانتقلِمنِِ 440.000نسمةِ
حواليِسنةِِ 1900إلىِِ 20.4مليون ِنسمةِفيِسنةِِ .2014ومنِالمحتملِأنِيتجاوزِعددِسكانِالمدنِ
المشارِإليهمِِ26مليونِنسمةِوِ32مليونِنسمةِعلىِالتواليِبحلولِسنتيِِ2030وِ .232050

تطور عدد سكان المدن (بالماليين)
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التطور المحتمل للسكان القانونيين للمغرب
السكانِباآلالف
السنة

نسبةِالنموِ)(%

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
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المصدرِ:المندوبيةِالساميةِللتخطيطِ2017ِ،

يتبينِمنِخاللِالجدولِأعالهِأنِوتيرةِنموِسكانِالمدنِآخذةِفيِاالنخفاضِ.وبلغِمعدلِالنموِفيِالمناطقِ
الحضرية ِِ 4.37في ِالمائة ِفي ِسنة ِِ ،1971وِ 4.26في ِالمائة ِفي ِسنة ِِ ،1982وِ 3في ِالمائة ِفي ِسنةِ
ِ ،1994و ِِ 2.14في ِالمائة ِفي ِسنة ِِ ،2004قبل ِأن ِيصل ِإلى ِِ 2.17في ِالمائة ِفي ِسنة ِِ .2014ومنِ
المرجح ِأن ِيستمر ِهذاِالمعدلِفي ِاالنخفاض ِليبلغ ِِ 1.38وِ 0.61فيِالمائة ِعلى ِالتوالي ِفي ِسنتي ِِ2030
وِ .2050
ومن ِالمؤكد ِأن ِالتحدي ِالمتمثل ِفي ِالنمو ِالديموغرافي ِلم ِيعد ِيطرحِبحدة ِبالنظر ِإلى ِتدنيِوتيرة ِتدفقِ
المهاجرين ِإلى ِالمدن ِالكبرى ِوتراجع ِالنمو ِالديموغرافي ِالطبيعي ِبالمدن ِألسباب ِاجتماعية ِواقتصاديةِ
وثقافيةِ.واعتبارا ِألوجهِالقصورِالهيكلية ِهذهِ ،فإن ِالمدينة ِلم ِتعد ِتشجع ِعلىِالهجرة ِألنها ِتشهدِركوداِِ
للحياةِالحضريِ ،تجلى ِعلى ِوجه ِالخصوص ِفي ِانتشار ِالسكنِالعشوائي ِوظهور ِماِيسمى ِبالقطاع ِغيرِ
المنظمِ ،الذي ِيولد ِمجموعة ِمن ِالعوامل ِالتي ِتكرس ِمظاهر ِالفقر ِوالتي ِتتجسد ِفي ِأنماط ِمعيشة ِهشةِ
يعيشِفيِظلهاِجزءِكبيرِمنِسكانِالمناطقِالحضرية.
ومعِذلكِ،فإن ِالهجرة ِالقرويةِتعدِظاهرة ِالِرجعيةِوالِتزالِتولدِهوامشا ِحضريةِومدنِصفيحِتستقبلِ
سنوياِأكثرِمنِِ 10.000أسرةِ،فيِحين ِتتعامل ِالسياساتِالحضريةِمع ِهذهِالظاهرةِعلىِأنهاِ َِكمِ ِمنِ
المشاكل ِالطارئةِ ،وتذهب ِفي ِذلك ِحد ِالوصم ِالضمني ِلهؤالء ِالسكان ِالمهاجرين ِنحو ِالمدينةِ ،بدلِ
التخطيطِالستقبالهمِومواكبةِاندماجهمِالثقافيِواالجتماعيِواالقتصاديِ .
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المصدر نفسه
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إن ِهذه ِالوضعية ِليست ِمجرد ِرد ِفعل ِظرفي ِعلى ِأزمة ِاقتصاديةِ ،بل ِهي ِأيضا ِبداية ِتشكل ِواقعِ
اجتماعي ِآخذ ِفي ِالتجذر ِفي ِالحياة ِالحضريةِ،وال ِشك ِأته ِسيزيد ِمن ِحدة ِمظاهر ِالتمييز ِاالجتماعيِ
والمجالي ِالتي ِتعيشها ِالمدينة ِالمغربيةِ .ويمكن ِالقول ِإن ِتحول ِالمجتمع ِالمغربي ِنحو ِمجتمع ِحضريِ
باألساسِيتيحِفرصاِكبيرةِ،لكنهِيخلقِمشاكلِمتعددةِللسلطاتِالعموميةِ،فيِمجالِمواكبةِمسلسلِالتغييرِ
والتأهيلِالمترتبِعنِهذاِالتمدنِالسريعِوالتحكمِفيه.
ِ
 .2مجموعة مترامية من الكيانات العمرانية ومكانة المدن الكبرى
يضمِالترابِالوطنيِِ278مدينةِوِِ74مركزاِمحدداِ،أيِماِمجموعهِِ352منطقةِحضريةِ.وتضمِمجاالِ
متراميا ِمن ِالمدن ِالصغيرة ِالتي ِيقل ِعدد ِسكانها ِعنِِ 50ِ 000نسمة ِوالمدن ِالمتوسطة ِالتي ِيقل ِعددِ
سكانهاِعنِِ 100ِ 000نسمةِ،والتيِتشكلِمجتمعةِماِيقربِمنِِ 70فيِالمائةِمنِمجموعِعددِالمدنِ.
ويقطنِبهذهِالمناطقِالحضرية ِ(المدنِالصغيرةِوالمتوسطة) ِأقلِمنِِ 15فيِالمائةِمنِمجموعِساكنةِ
المناطق ِالحضرية ِبالبالدِ .ويشكل ِهذا ِالنطاق ِالحضري ِالمصغرِ ،على ِالرغم ِمن ِوزنه ِالديموغرافيِ
المحدودِ،عنصرِتوازنِداخلِالمنظومةِالحضريةِ .
وفي ِالسياقِنفسهِ ،يبين ِتوزيع ِالسكان ِحسب ِالمدن ِأن ِسبع ِمدن ِكبرىِتضمِحوالي ِربع ِسكان ِالمملكةِ
(ِ24.9فيِالمائة)ِ،أيِماِيمثلِنسبةِِ41.3فيِالمائةِمنِسكانِالمدنِ.وهذهِالمدنِهيِالدارِالبيضاءِالتيِ
يبلغ ِعدد ِسكانها ِِ 3.359.818نسمةِ ،وفاسِ(ِ )1.112.072نسمةِ ،وطنجةِ(ِ 947.952نسمة)ِ ،ومراكشِ
(ِ 928.850نسمة)ِ ،وسال ِ(ِ 890.403نسمة)ِ ،ومكناس ِ(ِ 632.079نسمة)ِ ،وأخيرا ِمدينة ِالرباط ِالتيِ
يبلغِعددِسكانهاِِ577.827نسمةِ .
السكانِالقانونيونِللمدنِالكبرى
إحصاءِ2014

إحصاءِ2004
السكان

األسر

السكان

األسر

معدلِالنموِ
السنوي

3 032 116

639 201

3 359 818

819 954

1.03

فاس

950 240

194 582

1 112 072

257 739

1.59

طنجة

687 667

147 637

947 952

239 243

3.26

مراكش

826 634

170 342

928 850

217 245

1.17

سال

760 186

158 260

890 403

213 477

1.59

مكناس

538 343

114 407

632 079

151 579

1.62

الرباط

625 336

144 225

577 827

151 670

-0.79

المدينة
الدارِ
البيضاء
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المصدرِ:اإلحصاءِالعامِللسكانِوالسكنىِِ2004و2014
ويظهرِهذاِالجدولِبشكلِواضحِتباطؤ ِوتيرة ِالنمو ِالديموغرافيِ .إذِتتراوح ِمعدالت ِالنمو ِالديموغرافيِ
المسجلة ِفي ِهذه ِالمدن ِالكبرى ِخالل ِالفترة ِِ 2014-2004ما ِبين ِِ -0.79في ِالمائة ِفي ِمدينة ِالرباطِ
وِ3.26فيِالمائةِفيِمدينةِطنجة.

ِ
الضغطِالديموغرافيِللمدنِالكبرىِفيِالمغرب ِ

ويبين ِتوزيع ِالمدن ِحسب ِحجمها ِوجود ِخمسة ِعشر ِمدينة ِكبيرة ِتهيكلِمنظومةِالمدن ِوتشكلِشبكاتِ
حضريةِفرعيةِ.ويتعلقِاألمرِبمدنِذاتِصبغةِجهويةِ،منِشأنهاِأنِتشكلِعنصرِتوازنِمقابلِالمدينتينِ
الرئيسيتينِفيِالمغربِ،وهماِالدارِالبيضاءِوالرباطِ .
شكُّل الحواضر الكبرى في المغرب
ب) أوجه قصور بنيوية للمنظومة الحضرية وتنامي ت َ َ
يواجه ِالمغربِتحديات ِكبرىِتجعلِمنِالمدنِالفضاءِالذيِيتحدد ِفيهِمصير ِالتنمية ِاالقتصادية ِللبالدِ.
والواقع ِأن ِالعالم ِالقروي ِيعاني ِمن ِاكتظاظِسكاني ِنسبي ِيؤدي ِإلى ِضعفِاإلنتاجيةِ.وال ِتزال ِالفالحةِ،
التي ِالِتمثل ِفيِالمتوسطِسوى ِِ 14.4في ِالمائة ِمن ِالناتج ِالداخليِالخامِ ،تشكلِالنشاطِالذيِيمارسهِماِ
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يقرب ِمن ِِ 40في ِالمائة ِمن ِالساكنةِالنشيطة ِللبالدِ.25إن ِتطور ِالمغرب ِإلى ِبلد ِفالحي ِحقيقي ِيقتضيِ
حتماِتحسينِإنتاجيةِالقطاعِالفالحيِوبالتاليِانتقالِالسكانِنحوِالوسطِالحضريِ .
 .1أوجه قصور ذات طبيعة ترابية واجتماعية واقتصادية وبيئية
متنام في المناطق الساحلية
 تمركز
ٍ
يتميزِالشريطِالساحليِبتمركزِعددِكبيرِمنِالمدنِ.ومنِاالتجاهاتِالرئيسيةِللسكانِفيِالمغربِالتحولِ
التدريجي ِلمركز ِالثقلِالعمراني ِنحو ِالمنطقةِالوسطىِللساحل ِاألطلسيِ.وقد ِكرست ِالفترة ِاالستعماريةِ،
منِخاللِإرساءِاقتصادِمنفتحِ،تمركزِالمدنِفيِالمناطقِالساحليةِعلىِحسابِالمدنِالعتيقةِفيِالمناطقِ
الداخليةِ .
حجم ساكنة المناطق الساحلية وعدد والجماعات المتواجدة بها
ساكنةِالمناطقِ
الساحلية

الجماعاتِالواقعةِ
فيِالمناطقِ
الساحلية

ساكنةِالمناطقِِ
الساحلية/مجموعِ
السكانِِ

الواجهةِالبحرية

6 015 663

140

18%

علىِامتدادِِ5كلمِمنِ
شاطئِالبحر

9 356 293

189

28%

علىِامتدادِِ10كلمِمنِ
شاطئِالبحر

13 045 895

246

39%

علىِامتدادِِ15كلمِمنِ
شاطئِالبحر

13 881 220

301

41%

علىِامتدادِِ20كلمِمنِ
شاطئِالبحر

14 537 941

350

43%

علىِامتدادِِ25كلمِمنِ
شاطئِالبحر

15 453 386

401

46%

علىِامتدادِِ30كلمِمنِ
شاطئِالبحر

16 153 034

449

48%

الموقع

المصدرِ:وزارةِإعدادِالترابِالوطنيِوالتعمير
ويعيشِنصفِسكانِالمغربِتقريباِفيِمناطقِساحليةِتمتدِعلىِِ30كيلومتراِمنِشاطئِالبحرِ.ويحتضنِ
هذاِالشريطِالساحليِنفسهِمعظمِأنشطةِاالقتصادِالوطنيِ،أيِِ53فيِالمائةِمنِاإلمكاناتِالسياحيةِوِ92
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في ِالمائة ِمن ِالوحدات ِالصناعيةِ .وعلى ِالمستوى ِالماكرو ِجغرافيِ ،فإن ِتمركز ِالمدن ِفي ِالمناطقِ
الساحلية ِال ِيجسد ِالمسار ِالتاريخي ِلجغرافية ِالمغربِ ،بقدر ِما ِيعكس ِباألساس ِالبنيات ِالحضرية ِالتيِ
تشكلتِإبانِفترةِالحمايةِ .
معدلِالتعميرِفيِالشريطِالساحليِللمغرب ِ

ِ
ويوضح ِالتوزيع ِالمجالي ِللمدن ِالساحلية ِوجود ِكثافة ِعمرانية ِفي ِالمنطقة ِالممتدة ِمن ِالصويرة ِإلىِ
طنجةِ،معِامتدادِعلىِساحلِالبحرِاألبيضِالمتوسطِفيِاتجاهِتطوانِ،كماِتضمِهذهِالمنطقةِِتقطعاتِفيِ
البنيةِالحضريةِ،بلِحتىِفجواتِحضريةِفيِبعضِأجزاءِالشريطِالساحليِ.وهكذاِ،فإنِمعدلِالتمدنِفيِ
الشريط ِالساحلي ِمرتفعِ ،السيما ِفي ِالجزء ِاألطلسي ِالذيِتسجلِفيهِنسبةِِ 70فيِالمائةِ،متجاوزا ِبذلكِ
المعدلِاإلجماليِللتمدنِعلىِالصعيدِالوطنيِ.كماِيالحظِأنِِ78فيِالمائةِمنِسكانِالمدنِيتمركزونِفيِ
المناطقِالساحليةِ،حيثِتسجلِكثافةِسكانيةِمرتفعةِتبلغِِ598نسمةِفيِالكيلومترِالمربعِالواحد.
ويتناقضِهذاِالتمركزِالمتناميِفيِالمناطقِالساحلية ِمعِأهدافِالسياسةِالوطنيةِفيِمجالِإعدادِالترابِ.
إذ ِمن ِشأنه ِتعميق ِالفوارق ِاالقتصادية ِواالجتماعية ِوالمجالية ِبين ِالمناطق ِالتي ِتستفيد ِمن ِالواجهاتِ
الساحلية ِوالمناطق ِالداخليةِ ،دون ِأن ِننسى ِما ِينجم ِعنه ِمن ِضغط ِمتفاقم ِعلى ِالموارد ِفي ِالمساحاتِ
ضيقة.
 أوجه قصور ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية
ال ِيمكن ِألحد ِأن ِينكر ِانخراط ِالمغرب ِمنذ ِعقود ِفيِإستراتيجياتِترومِتعزيز ِالتنمية ِالبشرية ِالمستدامةِ
ومحاربة ِالفقرِ ،بما ِيتماشى ِمع ِالتوصيات ِوخطط ِالعمل ِالصادرة ِعنِملتقياتِدولية ِكبرىِ ،منها ِمؤتمرِ
القمة ِالعالمي ِللتنمية ِاالجتماعية ِالمنعقد ِفي ِكوبنهاغنِ .كما ِساهمت ِسياسات ِالتنمية ِاالقتصادية ِالتيِ
اعتمدتهاِالبالدِفيِتحقيقِنتائجِملموسةِفيِمجالِتشجيعِاالستثمارِوتحسينِمناخِاألعمالِ .
ومع ِذلكِ ،فإن ِدراسة ِالمؤشرات ِاالجتماعية ِواالقتصادية ِللمدن ِفي ِالمغربِ ،كما ِوردتِفيِاإلحصاءِ
العام ِللسكان ِوالسكنى ِوكذا ِالتقارير ِالموضوعاتية ِوالقطاعيةِ ،تظهر ِتباينا ِفي ِاألوضاع ِاالجتماعيةِ
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واالقتصاديةِ.وإذاِكانتِبعض ِالمؤشرات ِقدِسجلتِتحسناِِ ،فإنِالتقدم ِلمِيتحققِبالوتيرة ِالمرجوة ِكماِأنِ
أوجهِالقصورِالِتزالِكبيرةِ .
ِ
بنيةِساكنةِالمدنِالكبرىِحسبِالمستوىِالدراسيِ(ِ )2014

ِ
وإذاِماِاقتصرناِعلىِتحليلِالمعطياتِالخاصةِبالمدنِالكبرىِ،يتبينِأنِهذهِاألخيرةِتسجلِمعدلِتمدرسِ
يبلغِِ97فيِالمائةِفيِصفوفِاألطفالِالذينِتتراوحِأعمارهمِبينِِ7وِ12سنةِ،علماِأنِهذاِالمعدلِيصلِ
علىِالصعيدِالوطنيِإلىِِ95فيِالمائةِ.وفيِهذاِالسياقِ،يُسجلِتحسنِملحوظِمنِشأنهِأنِيقلصِالفارقِ
المسجلِعلىِمستوىِمعدلِاألميةِ،الذيِيبلغِِ 23.7فيِالمائةِفيِالمدن ِالكبرىِمقابلِِ 32.2فيِالمائةِ
على ِالصعيد ِالوطنيِ.وتجدر ِاإلشارة ِأيضا ِإلى ِأنِِ 9.6فيِالمائة ِمنِسكان ِالمدنِيتوفرونِعلىِمستوىِ
تعليميِعا ٍلِ،مقابلِِ6.8فيِالمائةِعلىِالمستوىِالوطنيِ.ومعِذلكِ،الِبدِفيِهذاِالمقامِمنِتسليطِالضوءِ
علىِالفوارقِالكبيرةِ،وهيِمنِبينِأكبرِالفوارقِفيِالعالمِ،بينِالمؤشرِالمتعلقِبمستوىِالتعليمِوالمؤشرِ
الخاصِبمستوىِالمعيشةِ .
وهكذاِ ،هناك ِِ 57بلدا ِفي ِجميع ِأنحاء ِالعالم ِ(بينِالمرتبةِِ 145وِ)88يقل ِدخل ِالفرد ِفيها ِعن ِدخل ِالفردِ
فيِالمغربِ ،لكن ِمؤشرِمستوىِالتعليمِهوِأعلىِبهذهِالبلدانِ.وتبين ِهذه ِالفجواتِبين ِمؤشرات ِالتنميةِ
البشرية ِأن ِالمغرب ِيمتلك ِاإلمكانات ِوالموارد ِالكفيلة ِبتحسين ِترتيبه ِفي ِمجال ِالتنمية ِالبشرية ِعلىِ
الصعيدِالدوليِ .
وأيِاِ ِكانت ِالسياسات ِالمتبعةِ ،فإن ِاألهداف ِالمنشودةِال ِيمكن ِبلوغهاِدون ِنمو ِاقتصادي ِ ُِم َّ
طردِومستدامِ.
ويعنيِالنموِاالقتصاديِإنتاجِالسلعِوالخدماتِوخلقِفرصِالشغلِوالثرواتِ .
بنيةِالشغلِفيِالمدنِالكبرىِحسبِالمهنِ(ِ )2014
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ِ
ويسجل ِفي ِالمدن ِالكبرى ِمعدل ِبطالة ِ(ِ 17.4في ِالمائة) ِأعلى ِبقليل ِمن ِالمعدل ِالوطني ِ(ِ 16.2فيِ
المائة)ِ.كماِأنِمعدلِالعملِالمأجور ِبهذهِالمدنِ،البالغِِ 66.2فيِالمائةِ،هوِأعلىِمنِالمستوىِالوطنيِ
بـِِ8.4نقاطِ .
تطورِمعدلِالبطالةِحسبِوسطِاإلقامةِ(المصدرِ:المندوبيةِالساميةِللتخطيطِ)ِ ِ

ِ
تطورِمعدلِالبطالةِفيِالمدنِحسبِالفئاتِالعمريةِ(المصدرِ:المندوبيةِالساميةِللتخطيطِ)ِ ِ
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ِ
يتبين ِأن ِحدة ِالبطالة ِتزداد ِأكثر ِفي ِالوسط ِالحضريِ ،وأنها ِتطال ِأساسا ِالفئات ِالعمرية ِالشابةِ ،وهمِ
األشخاصِالذينِتتراوحِأعمارهمِماِبينِِ15وِِ34سنة.
 أوجه قصور ذات صبغة بيئية
تشهد ِالمدن ِالمغربيةِ ،وخاصة ِالحواضر ِالكبرىِ ،بعض ِالتجاوزات ِالناجمة ِعن ِظاهرتي ِالتمدنِ
والتصنيعِ ،وتشملِعلىِالخصوصِاالستغالل ِغير ِالمعقلن ِلألراضيِ ،والتوسعِالعمراني ِغيرِالمتحكمِ
فيهِ،وانتشارِالسكنِالعشوائيِ،وتدهورِالبيئةِ،وغيرِذلكِ.وقدِقُدرتِتكلفةِالتدهورِالبيئيِفيِالمغربِفيِ
سنةِِ 2014بحواليِِ 32.5مليارِدرهمِ،أيِماِيعادلِِ 3.52فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِ،وهوِماِ
يمثلِِ 960درهما ِلكلِفردِسنوياِ.وباإلضافةِإلىِذلكِ،قدرِالضررِالذيِخلفتهِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ
علىِالبيئةِعلىِالصعيدِالعالميِفيِسنةِِ2014بنسبةِِ1,62فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِ .26
والواقعِأنِانعكاساتِالتدهورِالبيئيِعلىِالصعيدِالوطنيِهيِضعفِماِيسجلِعلىِالصعيدِالعالميِ.27
وقدرت ِتكلفة ِهذا ِالتدهور ِفي ِسنة ِِ 2000بـ ِِ 3.7في ِالمائة ِمن ِالناتج ِالداخلي ِالخام ِالعالميِ .والجديرِ
بالذكرِأن ِاالنتقالِنحو ِاالقتصاد ِاألخضر ِيقلل ِمن ِالضغط ِعلى ِالموارد ِالطبيعية ِواألوساطِالبيئيةِ ،مماِ
يخفض ِمن ِتكلفة ِالتدهور ِالبيئي ِمن ِِ 3.7فيِالمائة ِمن ِالناتج ِالداخليِالخام ِإلى ِِ 1.7فيِالمائةِ ،وهوِماِ
يتيحِتوفيرِِ2فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام.
ومنِبينِالعواملِالرئيسيةِللتلوثِالتيِلهاِآثارِخطيرة ِعلىِالصحةِالعموميةِ،الِسيما ِاألطفالِ،نذكرِ
تلوث ِالهواءِ .حيث ِتقدر ِالكلفة ِاإلجمالية ِلتلوث ِالهواء ِبـ ِ 9,7مليار ِدرهم ِ(ِ 1,05في ِالمائة ِمن ِالناتجِ
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الداخليِالخام) ،وهيِكلفةِتعودِفيِجزءِكبيرِمنهاِلعددِالوفياتِالمرتبطةِبتلوثِالهواءِالخارجيِ(ِ75
فيِالمائة)ِ،خاصةِفيِمدنِالدارِالبيضاءِومراكشِوطنجةِ .28
وهناكِالعديدِمنِالعواملِالتيِتؤثر ِسلبا ِفي ِجودة ِالهواءِ،أالِوهيِتحويلِالمناطقِذاتِالكثافةِالسكانيةِ
المنخفضة ِإلى ِمناطق ِتشييد ِعمارات ِدون ِاحترام ِالتوازن ِالضروري ِتوفره ِبين ِالفضاءات ِالفارغةِ
والفضاءات ِاآلهلة ِداخل ِالمدينةِ ،حتى ِيتسنى ِخلق ِالتهوية ِالالزمةِ ،وذلك ِفي ِوقت ِيرتفع ِفيه ِاستعمالِ
العربات ِذات ِالمحرك ِبوتيرة ِكبيرةِ ،29علما ِأن ِاستخدام ِوسائل ِالنقل ِالنظيفة ِوذات ِاإلنتاج ِالمنخفضِ
للكربون ِال ِيزال ِيتسم ِبضعف ِكبيرِ .وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،أدى ِالتوسع ِالعمراني ِإلى ِتداخل ِالمناطقِ
الصناعيةِالملوثةِوالمناطقِالسكنيةِ .
وفيِنفسِاالتجاهِ،يشكلِتلوثِالمياهِوالتربةِأحدِاإلشكاالتِالرئيسيةِ.إذِيبلغِيتمِيومياِطرحِأكثرِمنِِ7
ماليينِمترِمكعبِمنِالنفاياتِالمنزليةِالسائلةِ،علماِأنِمعدلِمعالجةِالمياهِالعادمةِبالوسطِالحضريِالِ
سطِ
يتجاوز ِِ 38في ِالمائةِ .ويبلغ ِحجم ِالمياه ِالعادمة ِالمتأتية ِمن ِاألنشطة ِالصناعية ِوالتي ِتلقى ِفي ِالو َ
الطبيعيِحواليِِِ964مليونِمترِمكعبِسنوياِ،منهاِِ80مليونِمترِمكعبِيتمِِتصريفهاِفيِالمجالِالمائيِ
العموميِِ .30
باإلضافةِإلىِذلكِ،ينتجِالمغربِِ1.5مليونِطنِمنِالنفاياتِالصناعيةِسنوياِ،منهاِِ256.000طنِتعتبرِ
نفاياتِخطرةِ.وغالباِماِيتمِالتخلصِمنِالنفاياتِالصناعيةِفيِمطارحِعشوائيةِأوِفيِنقاطِسوداءِوفيِ
مجاري ِالمياه ِدون ِالخضوع ِألي ِمعالجة ِأو ِمراقبةِ ،مع ِما ِيترتب ِعن ِذلك ِمن ِعواقب ِوخيمة ِعلىِ
الصحةِالعامةِوالبيئةِوعلىِمستقبلِاألنشطةِاالجتماعيةِواالقتصاديةِفيِبالدناِ.وفيِماِيتعلقِبالنفاياتِ
المنزليةِ،ينتجِالمغربِِ 5.4مليونِطنِسنوياِ،منهاِِ 26فيِالمائةِفيِمدينةِالدارِالبيضاءِ.وتتمِمعالجةِ
ِ37فيِالمائةِفقطِمنِالنفاياتِالمنزليةِفيِمطارحِتخضعِللمراقبةِ،كماِأنِأقلِمنِِ10فيِالمائةِمنهاِيتمِ
إعادةِتدويرهاِفيِظلِظروف مزريةِ .
وفيِهذاِالصددِ ،وضعِالقطاعِالحكوميِالمكلفِبالبيئة ِبرنامجينِ،هماِ:البرنامج ِالوطني ِلتدبيرِالنفاياتِ
الخاصةِ ،الذي ِيهم ِتدبير ِالنفايات ِالخاصة ِالتي ِتنتجها ِالوحدات ِالصناعية ِوالمستشفيات؛ ِوالبرنامجِ
الوطني ِلتدبيرِ ِالنفايات ِالمنزليةِ.ويقدر ِاإلنتاج ِالحالي ِللنفايات ِالمنزلية ِفيِالوسطِالحضري ِفي ِالمغربِ
بنحو ِِ 5ماليين ِطن ِسنوياِ ،أي ِما ِيمثل ِفي ِالمتوسط ِِ 0.76كيلوغرامات ِللفرد ِيومياِ .وبفعل ِالنموِ
الديموغرافيِ ،والتمدن ِالسريعِ ،وتغير ِأنماط ِاالستهالكِ ،فإن ِإنتاج ِالنفايات ِالمنزلية ِفي ِالمغرب ِيتزايدِ
باستمرارِ،ومنِالمتوقعِأنِيصلِإلىِمستوىِِ6ماليينِطنِسنوياِبحلولِسنةِِ .312012
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يتسبب تلوث الهواء – الهواء الخارجي والداخلي – لوحده في  6,5مليون وفاة سنويا ،أي ما يعادل  11,6في المائة من مجموع عدد الوفيات
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30

ويتوفرِالمغرب ِعلىِإمكانات ِمهمةِفيِمجالِإعادة ِالتدويرِ.وتتكون ِالنفايات ِالمنزلية ِمن ِحوالي ِِ 60فيِ
المائةِمن ِالمواد ِالعضوية ِ(قابلة ِللتثمين ِولكن ِغير ِقابلة ِللتدوير)ِوِ 40فيِالمائة ِمن ِالمواد ِالتي ِيمكنِ
إعادةِتدويرهاِأوِإعادةِاستخدامهاِ،أيِماِيمثلِحواليِِ2.000.000طنِ .
أما ِعلى ِالصعيد ِاالقتصاديِ ،فإن ِاالنتقالِنحوِاالقتصادِاألخضر ِيقومِأساسا ِعلىِإنشاء ِقطاعات ِجديدةِ
ذات ِقيمة ِمضافة ِعالية ِوفصلِالنمو ِاالقتصادي ِعنِاستهالك ِالمواردِ .ويساهمِهذاِالفصل ِفيِتحسينِ
القدرة ِالتنافسية ِللنسيج ِاالقتصادي ِويخفف ِمن ِأعباء ِصندوق ِالمقاصةِ ،السيما ِفي ِما ِيتعلق ِبمجالِِ
الطاقةِ،وذلكِمنِخاللِالرفعِمنِنسبةِاستخدامِالطاقاتِالمتجددةِ .
 .2تنامي المدن الكبرى وهيكلة المجاالت الترابية في المغرب
المدينة ِالكبرى ِهيِمدينة ِرئيسية ِفي ِمنطقة ِجغرافية ِأو ِبلد ِمعينِ،وتأتيِعلىِرأس ِمجالِحضري ِممتدِ.
وتؤدي ِالمدينة ِالكبرى ِوظائف ِتنظيمية ِوقياديةِ ،داخل ِالمجال ِالترابي ِالذي ِيشمله ِتأثيرهاِ ،سواء ِفيِ
المجاالتِاالقتصادية ِأو ِالماليةِ ،وبدرجة ِأقلِ ،السياسية ِوالثقافية ِومجالِالبحث ِالعمليِ ،وذلكِبالنظرِإلىِ
عددِسكانهاِالكبيرِ،وحجمِأنشطتهاِاالقتصاديةِوالثقافيةِ .
ومن ِثمِ ،فإن ِتناميِالمدنِالكبرىِيعدِرافعةِللتنمية ِوللتموقعِالترابيِ ،منِخاللِسماحهِبمالءمةِاألبعادِ
الجهوية ِوالوطنية ِوالدوليةِ.فكل ِاألعمالِوالتدابير ِالمتخذة ِفي ِالمدن ِتؤثر ِبالضرورة ِعلى ِإشعاعهاِعلىِ
الصعيدين ِالوطني ِوالدوليِ.ومنِهذاِالمنطلقِ ،خصصِالمغرب ِميزانية ِاستثمارية ِتبلغ ِِ 80مليار ِدرهمِ
لتحديثِمدنهِالكبرىِوتعزيزِجاذبيتهاِاالقتصاديةِ .
وتبقىِتنافسية ِاالقتصاد ِالوطني ِرهينةِبوجودِمدن ِوحواضرِكبرى ِتمتلكِمؤهالتِوإمكانات ِكبيرةِ.وقدِ
مكنت ِالدراسات ِالتي ِأنجزت ِفي ِمجال ِإعداد ِالترابِ ،السيما ِالتصميم ِالوطني ِإلعداد ِالترابِ ،منِ
استخالصِماِيليِ :32
 يمثل ِقطب ِالدار ِالبيضاء-الرباط ِقلب ِالمنطقة ِالحضرية ِالوسطى ِالممتدة ِعلى ِمسافة ِِ200
كيلومترِمنِالقنيطرةِإلىِالجديدةِ.وتشكلِمدينةِالدارِالبيضاءِداخلِهذاِالمجالِالركيزةِاألساسيةِ
التيِيعتمدِعليهاِالمغرب ِلتعزيزِتنافسيتهِعلىِالصعيد ِالدوليِ.غيرِأن ِاألداءِاالقتصاديِلهذهِ
المدينة ِال ِيزال ِدون ِما ِهوِمنتظرِمن ِهذهِالحاضرة ِالمغربيةِالكبرىِذاتِاإلشعاعِالدوليِ.ومنِ
ثمِ ،أضحىِمن ِالضروري ِتحسين ِحكامتهاِ ،وإعادة ِتفعيلِالمشاريع ِالكبرىِالمهيكلةِ ،السيما ِفيِ
مجاالت ِالنقل ِالعمومي ِوإنشاء ِمنصات ِخاصة ِبالنقل ِالمتعدد ِالوسائطِ ،فضال ِعن ِتحسين ِبيئةِ
المدينةِ ،وغير ِذلكِ .كما ِتتمتع ِمدينة ِالرباط ِبجاذبية ِجيدة ِينبغي ِدعمها ِعبر ِالعمل ِعلى ِتنويعِ
وظائفِالمدينةِ،السيماِبفضلِإمكاناتهاِفيِمجالِالصناعاتِالعاليةِالدقة.
 يشكل ِالقطب ِالمزدمج ِفاس-مكناس ِمن ِجهةِ ،ومراكش ِمن ِجهة ِأخرىِ ،أقطابا ِلخلقِالتوازنِمعِ
المنطقة ِالحضرية ِالوسطىِ .وفي ِهذا ِاإلطارِ ،يتعين ِتطوير ِأوجه ِالتكامل ِبين ِمدينتي ِفاسِ
ومكناسِ ،السيما ِعلىِمستوىِالتجهيزات ِوالبنيات ِالتحتية ِالكبرىِ.وتشهدِمدينة ِمراكش ِديناميةِ

ِ32التصميمِالوطنيِإلعدادِالترابِ،الصفحاتِِ 51-35
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اقتصادية ِتقوم ِعلى ِقطاع ِالسياحة ِوتستفيد ِمن ِغياب ِمدن ِمنافسة ِلهاِفي ِالجهةِ .وبغيةِالحفاظِ
علىِهذهِالمؤهالتِ،يتعينِعلىِالمدينةِأنِتبذلِجهداِفيِميادينِالتعميرِوالبيئةِوالعقار.
 هناك ِثالث ِمدن ِكبرى ِجهويةِ ،بعيدة ِبدرجات ِمتفاوتة ِعن ِالمنطقة ِالحضرية ِالوسطىِ ،تتولىِ
قيادة ِفضاءات ِرئيسية ِللتراب ِالوطنيِ :أكاديرِ ،بالنسبة ِللمجال ِالصحراوي ِواإلفريقيِ ،وطنجةِ
بالنسبة ِللمجال ِالمتوسطيِ ،ووجدة ِبالنسبة ِللمجال ِالمغاربيِ .ففي ِأكاديرِ ،وإلى ِجانب ِتقاليدهاِ
الراسخة ِفي ِميدان ِالثقافة ِالمقاوالتيةِ ،تتمتع ِالمدينة ِبمؤهالت ِسياحية ِوتشهد ِدينامية ِفي ِقطاعِ
الخدماتِ.أماِمدينةِطنجةِفهيِتشقِطريقهاِنحوِمستقبلِواعدِمعززِببعدِدوليِ،بفضلِالمشاريعِ
الكبرى ِالتي ِتدمجِجهةِالشمال ِوالمغرب ِبوجهِعام ِفي ِمسارِالعولمة ِاالقتصاديةِ.وبخصوصِ
مدينة ِوجدةِ ،حاضرة ِالمنطقة ِالشرقية ِوالمدينة ِالحدوديةِ ،فهي ِتعيش ِوضعاِ ِاقتصادياِ ِيعكسِ
تقلباتِالعالقاتِالمغربيةِالجزائرية.
 وفيِإطارِهذهِاألقطابِالحضريةِالجهويةِ،الِشكِأن ِمدينةِالعيونِتقعِفيِرقعةِجغرافيةِبعيدةِ،
بيد ِأن ِمؤهالتها ِالجغرافية ِتجعل ِمنها ِحاضرة ِصحراوية ِواعدةِ ،من ِالمرجح ِأن ِتستفيد ِمنِ
إطالقِِالطريقِالعابرِإلفريقيا.
وتعتبرِالمنظومة ِالحضرية ِقاطرة ِاالقتصاد ِالوطنيِ.لذلكِفإن ِفعالية ِالمدن ِال ِتعتمد ِفقط ِعلى ِالديناميةِ
الداخليةِلكلِواحدةِمنهاِ،بلِأيضاِعلىِبنيةِونمطِأداءِمنظومةِالمدنِ .
ويتيح ِتحليل ِالشبكة ِالعمرانية ِالتمييز ِبين ِالمنطقة ِالحضرية ِالوسطى ِمن ِجهة ِوباقي ِالمدن ِمن ِجهةِ
أخرىِ.فإذاِكانتِهذهِالمنطقةِالحضريةِتمثلِوحدها ِنصف ِاإلمكانات ِاالقتصادية ِللبالدِ ،فإن ِالمجاالتِ
الحضرية ِاألخرى ِتكتسي ِأهمية ِبدورها؛ ِفهي ِأيضا ِتنتج ِالثرواتِ .ومع ِذلكِ ،فإن ِالمدن ِليست ِلهاِ
الخصائصِنفسهاِوالِاإلمكاناتِنفسهاِ.لذلكِِ،يُقترحِاستخدامِشبكةِالتحليلِالرباعيِ(نقاطِالقوةِوالضعفِ
والفرص ِوالمخاطر)ِ،منِأجل ِتحديد ِالخصائص ِالرئيسية ِللمدن ِواستخدامها ِلتصنيفها ِوفقا ِلنقاط ِالقوةِ
والضعفِوالفرصِوالمخاطرِ .
شبكة تحليل المنظومة الحضرية في المغرب

دينامية نقاط القوة-
الفرص

دينامية نقاط
الضعف -المخاطر

دينامية نقاط القوة-
المخاطر
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دينامية نقاط
الضعف -الفرص

 -مؤهالتِمتنوعة

 -نقصِفيِالموارد

 فاعلونِواعونِبالرهانات

 أوجهِقصورِمتعددة

 -ديناميةِالمشروع

 فاعلونِغيرِمنخرطينِبالقدرِ
الكافي

 مواردِمتعددةِلكنهاِمهددةِ
 تدهورِونقصِفيِاالبتكار
 تعبئةِغيرِكافيةِللفاعلين

 غيابِالمشروعمدينة يمكن أن
تشكل تكتال حضريا
ممتدا

مدينة تعيش أزمة

مدينة ينبغي أن تتجه
نحو االبتكار

 تعبئةِالمواردِالكامنةِمنِقبلِ
المشروع
 فرصِينبغيِاستغاللهاِمنِ
شأنهاِمعالجةِ
النواقصِالقائمة

مدينة يتعين إعادة
تأهيلها

اِ
ِ
ويتيح ِاستخدام ِالتحليل ِالرباعي ِفي ِإطار ِعملية ِاستشرافية ِمبسطة ِاستنادا ِإلى ِالمؤشرات ِاالجتماعيةِ
واالقتصاديةِللمدنِرسمِالوضعِالتاليِ :
 مدن يتعين إعادة تأهيلها:
 oمدنِتتطلبِجهداِإلعادةِالتأهيلِ:خنيفرةِ،الرشيديةِ،ورزازاتِ .
 مدن ينبغي أن تتجه نحو االبتكارِ :
 oمدن ِذات ِإمكاناتِتنموية ِتتطلب ِدعما ِعموميا ِللنهوضِبأوضاعهاِ:تطوانِ ،وجدةِ ،بني ِماللِ،
وفيِسياقِمختلفِ،الرباطِ .
 oمدنِفيِغمرةِتوسعِمجاليِ،وتتطلبِجهداِخاصاِفيِمجاليِالتجهيزِوالتعميرِ:أكاديرِوالناظورِ .
 oمدن ِذات ِإرث ِعريق ِفي ِمجال ِالصناعة ِالتقليدية ِوذات ِمؤهالت ِاقتصادية ِعاليةِ ،السيما ِفيِ
المجالِالصناعيِ:فاس ِوطنجةِ ،وفي ِسياقِمختلف ِمراكشِ.فهذهِاألخيرةِتتمتعِبإمكاناتِمهمةِ
للتنميةِالسياحيةِ،شريطةِأنِتحافظِعلىِواحتهاِوبيئتهاِ .
 oمدنِتتمثلِاألولويةِبالنسبةِإليهاِفيِتوفيرِالخدماتِ:مكناسِ .
 مدن تعيش أزمةِ :
 oمدن ِتعرفِتحوال ِصناعيا ِأوِمدنِليس ِلديها ِوظائف ِحضرية ِتمكنهاِمنِتعزيز ِتنميتهاِ:جرادةِ
وبوعرفةِوبدرجةِأقلِآسفيِ .
 مدن يمكن أن تشكل تكتال حضريا ممتدا:
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 oيمكنِلمدنِمثلِطنجةِوالرباطِ،إذاِبذلتِمزيداِمنِالجهودِ،أنِتتطلعِإلىِأنِتشكلِتكتالِحضرياِ
ممتدا.
ومنِأجلِتأكيدِأوِنفيِشبكةِالتحليلِالمشارِإليهاِ،يتعينِاعتمادِقراءةِمستندةِإلىِمعاييرِمتعددةِ،علىِ
أساسِالخصائصِاالقتصاديةِواالجتماعيةِللمدنِ.وفيِهذاِالصددِ،ينبغيِإبرازِالجوانبِالتاليةِِ :
 المتوسط ِالسنوي ِلمعدل ِنمو ِالناتج ِالداخلي ِالخام ِللفرد ِما ِبين ِسنتي ِِ 2000وِ 2016بكلِمدينة؛ ِ
 مساهمةِكلِمدينةِفيِالثروةِالعامةِللمغربِومساهمةِكلِمدينةِعلىِحدةِفيِهذهِالثروة؛ ِ مساهمةِكلِقطاعِاقتصاديِفيِالناتجِالداخليِالخامِلكلِمدينةِوفروعِاألنشطةِاالقتصادية؛ ِ مؤشرِمناخِاألعمالِ،خاصةِبالمدنِالكبرى؛ ِ مؤشراتِالفقرِبكلِمدينةِ(األسر ِالموجودةِتحتِعتبةِالفقرِالنسبيِ،األسرِالموجودة ِتحتِعتبةِالهشاشةِ،مؤشرِشدة الفقر ،مؤشر التنمية البشرية ،مؤشر التنمية االجتماعية)؛
 النشاط والشغل بكل مدينة التربية والتعليم ،محو األمية ،التكوين والشهادات المتوفرة بكل مدينة؛من ِجهة ِأخرىِ ،نجد ِأن ِالتوسع ِالعمراني ِعلى ِالمستوى ِالوطني ِيأخذ ِحاليا ِشكل ِمجموعة ِمنِ
المشاريعِالحضريةِالمتراصةِوالتجزءاتِالالِمتناهيةِ،بينماِيقتضي ِالتوسعِالعمراني ِالفعليِإقامةِ
الحاضرةِالكبرىِبناءِعلىِهيكلةِوظيفية ِومتعددةِاألقطاب ِيتمِالتخطيطِلهاِفيِإطار ِمسلسلِإعدادِ
الترابِ .إذ ِيتعين ِوضع ِالحاضرة ِالكبرى ِفي ِسياق ِشبكة ِحضرية ِيتم ِبناء ِمستوياتها ِودرجاتِ
ترابطاتهاِ،وفقِتوزيعِدقيق ِللوظائفِاالقتصاديةِبينِالقطبِالحضريِالمركزيِوالمدنِوالمراكزِ
التابعةِلهِوالتيِتشكلِمعهِجسمِالحاضرةِالكبرىِوتؤدي رفقتهِمهامهاِ،عوضِوجودِمركزِحضريِ
مهيمنِومناطقِتعيشِتحتِهيمنتهِ،مماِيحيلِهذهِاألخيرةِإلىِمجردِفضاءاتِللنومِ .
ومنِشأنِوضعِشبكةِنقلِعمومي ِجيدة ِأنِيشكلِحلقةِوصل ِبينِالمناطقِالحضريةِالمتفرقةِ،علىِ
أنِتتمِإقامةِشريطِطبيعيِأخضرِبينهاِيكونِعبارةِعنِغاباتِحضريةِوأراضيِللفالحةِالحضريةِ،
تشكل ِفضاءات ِذات ِجمالية ِومجاالت ِلرفاه ِالساكنةِ،بل ِورافعات ِللنهوضِباقتصاد ِالترفيهِ ،وذلكِ
بدلِتحملِآثارِتمددِمستمرِوعشوائيِللمبانيِلهِعواقبِاجتماعيةِومجاليةِسلبية.
وعالوة ِعلى ِذلكِ ،فإن ِكسب ِرهان ِهيكلة ِالمدن ِوتقنين ِظاهرة ِالتمدد ِالحضري ِوتنامي ِالسكنِ
العشوائي ِفي ِمحيط ِالمدنِ ،يقتضي ِالنهوض ِبالبلدات ِوالمدن ِالصغيرة ِوالمتوسطة ِوتنظيمها ِوفقِ
رؤيةِتنمويةِوطنيةِ،بلِوجهويةِعلىِوجهِالخصوصِ.ويكمنِالهدفِمنِهذهِالمقاربةِفيِجعلِهذهِ
المناطقِأقطابِمجهزة ِعلىِمستوىِمحيطهاِالجهويِالمصغرِومراكزِللتنشيطِوالدفعِاالقتصاديِ،
كفيلةِباستقبالِأعدادِالمهاجرينِالمتوجهينِنحوِالمدينةِ.إنِالنهوضِبتعميرِالمدنِالصغرىِينبغيِأنِ
ينظرِإلىِظاهرةِالهجرةِالقرويةِكظاهرةِطبيعيةِللغايةِوأنِالسبيلِللحدِمنهاِالِيتأتىِإلىِباستباقهاِ
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ومواكبتهاِ،وهوِماِيقتضيِبناءِرؤيةِجهويةِللمشاكلِ،فيِارتباطِوثيقِبالمشاكلِالمتعلقةِببرمجةِ
إنجازِالتجهيزاتِوالبنياتِالحضريةِ .
 .3الجوانب الخاصة التي تميز المدن المغربية
تتميز ِالبنيات ِالمعمارية ِوالعمرانية ِفي ِالمغرب ِبتعددها ِوتنوعهاِ .33وتتسم ِالشبكة ِالعمرانية ِالوطنيةِ
بتعددها ِواختالفهاِمنِحيث ِطبيعة ِالمدن ِوتاريخها ِوحجمها ِوظروفِنشأتها ِومسارِتشكلهاِ.وتمتلكِهذهِ
المدنِخصائصِتتغيرِعلىِمرِالزمنِ،وفقِالسياقِالجغرافيِوالجهويِ .
وتتميز ِالمدن ِالتاريخية ِالتي ِتضم ِالمدن ِالعتيقةِبمزيج ِمن ِاألنشطة ِالبشريةِ.34وقبل ِفترة ِالحمايةِ ،كانتِ
المدن ِالعتيقة ِالمغربية ِمنظمة ِبشكل ِيسمح ِبتغليب ِمبادئ ِالتماسك ِوالتكامل ِبين ِالمكونات ِالعمرانيةِ.
وكانتِالوظائف ِالسكنية ِواالقتصادية ِواالجتماعية ِوالثقافية ِوتلكِالمتعلقةِبحركة ِالسيرِمهيكلةِبطريقةِ
تضفي ِالهدوء ِعلى ِالفضاء ِالعامِ ،وتوطد ِالتقارب ِبين ِالسكانِ ،وتكفل ِاإلنصاف ِبين ِاألفرادِ ،ومن ِثمِ
تضمنِالتماسكِاالجتماعيِوالدينيِ.وتجسدِالبنيةِالعمرانيةِللمدنِالعتيقةِالمفاهيمِالحديثةِفيِمجالِالبيئةِ،
من ِقبيل ِالهندسة ِالمعمارية ِالبيومناخيةِ ،ومدينة ِالراجلينِ ،والكثافة ِالعاليةِ ،والضغطِ ،واألثر ِالبيئيِ
المنخفضِ ،والنظام ِالبيئي ِالذيِيحققِالتوازن ِبين ِالطبيعة ِوالتوسعِالعمرانيِ ،وما ِإلى ِذلكِ.هل ِنحن ِإذنِ
بحاجة ِإلى ِإعادة ِاستكشاف ِمكونات ِومبادئ ِالمدينة ِالعتيقةِباعتبارها ِنظاما ِعمرانيا ِيتعينِإعادة ِاكتشافهِ
وتشكيله ِمن ِأجل ِتكييفه ِمع ِمتطلبات ِحركةِالمرورِوالفعالية؟ ِوهذا ِالسؤال ِيتعلقِبالمضمونِأكثر ِمماِ
يتعلق ِبالشكلِ ،ألنه ِأضحى ِمن ِالضروري ِإرساء ِتهيئة ِعمرانية ِتجمع ِبين ِالحداثة ِوالبعد ِاإلنسانيِ.
ويتمثل ِالهدف ِمن ِذلك ِفي ِالحفاظ ِعلى ِمبادئ ِاالستدامة ِوالطابع ِالعمراني ِاألصيل ِبكل ِخصوصياتهِ
الجماليةِواالجتماعيةِوالحضاريةِ .
وقدِأنشأت ِسلطات ِالحمايةِ ،انطالقا ِمن ِسنة ِِ ،1912مدنا ِبجوار ِالمدن ِالعتيقةِ ،مماِجعلِالمدن ِالمغربيةِ
تتسمِبازدواجيةِبنيتهاِ.وسعتِالسلطاتِاالستعماريةِإلىِتكريسِهيمنةِنظامِعمرانيِجديدِوجعلهِنموذجاِ
يتعين ِالحفاظ ِعليهِ .وتبعا ِلذلكِ ،شهد ِالمشهد ِالعمراني ِتغيرات ِكبيرة؛ ِحيث ِطغت ِاألشكال ِالعمرانيةِ
الحديثة ِعلى ِالعمارة ِاألصيلةِ.وبعد ِاالستقاللِ ،ومع ِعولمة ِاالقتصاد ِوتدويل ِالمبادالتِ ،استمرت ِالمدنِ
التيِِأ ُنشئتِأوِأعيدِتنظيمهاِفيِالنموِ،مماِأدىِإلىِانفصالهاِعنِالنسيجِالعمرانيِالتقليديِ.ويتعلقِاألمرِ
بالمدن ِالكبرى ِالتي ِتشكل ِحاليا ِواجهة ِللمغرب ِالحديثِ ،إال ِأن ِنموها ِالديمغرافي ِأنتج ِبنية ِعمرانيةِ
مركبة ِتتسمِبوجودِتجمعاتِسكانيةِموزعةِحسبِمستوياتِالسكنِ ،ووجودِهوامش ِعمرانية ِتتخذِشكلِ
أحياءِفقيرةِودورِصفيحِ.بيدِأنِاالنفتاحِاالقتصاديِواالجتماعيِعلىِآفاقِدوليةِالِيعنيِالبتةِاالنصهارِ
الثقافي؛ ِبل ِعلى ِالعكس ِمن ِذلكِ ،فإن ِالحفاظ ِعلى ِالهوية ِالتاريخية ِشرط ِأساسي ِلمواجهة ِرهاناتِ
العولمةِ .

ِ 33يتخذِالمشهدِالعمراني ِالمغربيِأشكاالِوجوانبِمختلفةِمنِمنطقةِإلىِأخرىِ،بفضلِتراثِمعماريِغنيِومتنوعِيعكسِالتالقحِالحضاريِوالثقافيِ.وتعتبرِ
المدنِالعتيقةِ،والرياضاتِ،والقصباتِ،والقصورِ،واألسوارِوالحدائقِوغيرهاِمنِالعناصر ِالمعماريةِوالعمرانية ِتجسيدا ِلهذاِالتراثِالغنيِالمصنفِتراثا ِعالمياِ
لإلنسانيةِ .
ِ34نحيلِهناِعلىِمدنِ:مراكشِ،فاسِ،مكناسِ،الدارِالبيضاءِ،سالِ،تطوانِ،تارودانتِ،الرباطِ،وجدةِ،تزنيتِ،الصويرةِ،بنيِماللِ،طنجةِ،شفشاونِ،أبيِالجعدِ،
فجيجِِ...لقدِتمكنتِالمدنِالعتيقةِعلىِمدىِقرونِمنِالزمنِمنِالحفاظِعلىِنسيجِاجتماعيِحيِوفعالِ،وذلكِعلىِالرغمِمنِوجودهاِخلفِأسوارِأقيمتِلحمايتهاِ .
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وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،فإن ِالمدن ِالجديدةِ35التيِتوجدِقيد ِاإلنشاءِبشكل ِرئيسي ِمن ِقبل ِمجموعة ِالعمرانِ،
وصندوق ِاإليداع ِوالتدبير ِوالمجمع ِالشريف ِللفوسفاطِ ،وهيِ :تامنصورت ِوتامسنا ِوالساحل-لخيايطةِ
والشرفات ِوزناتة ِوالمدينة ِالخضراء ِمحمد ِالسادس ِوِقُطبَِا ِمازاغان ِوفم ِالوادِ ،تضيف ِعناصر ِجديدةِ
للبنيةِالعمرانيةِالوطنيةِ.وعلىِالرغمِمنِأنِخصائصِهذهِالمدنِمختلفةِ،فإنهاِجميعاِانطلقتِفيِسنواتِ
ِ2000فيِغيابِإطارِقانونيِمنظمِووفقِالعرضِالمتوفرِمنِالوعاءِالعقاريِالعموميِ.وتجدِهذهِالمدنِ
صعوبةِفيِفرضِوجودهاِ ،علما ِأنِإنشاءهاِلمِيكن ِقائما ِعلى ِتخطيط ِإستراتيجي ِنابعِمنِإعدادِالترابِ
أو ِالتعمير ِالتوقعيِ .وفي ِغياب ِنصوص ِقانونية ِخاصة ِبالمدن ِالجديدةِ ،تخضع ِهذه ِالمشاريع ِالكبرىِ
النطاقِلمقتضياتِالقانونِرقمِِ25.90المتعلقِبالتجزئاتِالعقاريةِوالمجموعاتِالسكنيةِ .
ولم ِتؤخذ ِالوظائف ِاالقتصادية ِلهذه ِالمدن ِفي ِالحسبان ِبالقدرِالكافيِ.وتمِالتركيز ِباألساسِعلى ِالسكنِ.
ومع ِذلكِ ،يمكن ِالتأكيد ِعلى ِأن ِمدينةِالساحلِ -لخيايطةِوالمدينة ِالخضراء ِالمحاذيةِلمدينة ِبن ِجرير ِقدِ
خرجتا ِعلى ِماِيبدو ِمن ِنمط ِالمدن ِالتي ِتعد ِبمثابة ِمراقدِ ،حيث ِتوفر ِمدينة ِالساحلِ -لخيايطة ِأرضيةِ
صناعية ِولوجستيةِ ،أما ِالمدينة ِالخضراء ِفهي ِمدينة ِجامعية ِبامتيازِ .إن ِالتحديات ِالتي ِتطرحها ِالمدنِ
الجديدة ِتستدعي ِمن ِالدولة ِاعتماد ِسياسة ِعمرانية ِجديدة ِتحترم ِمبادئ ِالتنمية ِالمستدامة ِوهي ِضمانِ
الترابطِالوثيقِبينِاألبعادِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئيةِوالثقافيةِ .
ومن ِناحية ِأخرىِ ،تتخذ ِالمدن ِالمغربية ِأحجاما ِمختلفة ِوتتطور ِفي ِسياقات ِمتنوعةِ ،لكنها ِتعانيِعموماِ
منِأوجهِقصورِتتعلقِبالتدبيرِالرقميِوهدرِالطاقةِ .
ج) ينبغي أن تسعى الدولة بشكل أكبر إلى جعل المدن قضية ذات أولوية ِ
ِ
هناك ِالعديد ِمن ِالقضايا ِالتيِتدخلِضمن ِاختصاص ِالدولةِ ،لكنِتأثيرهاِيطال ِالمدنِ ،منِقبيل ِتمركزِ
المدنِالكبرىِفيِالمناطقِالساحليةِ ،وتحصيل ِالضرائبِ ،ومصير ِالمدرسة ِالعموميةِ ،وتفويت ِالخدماتِ
الحضريةِ ،وغياب ِنظام ِلدعم ِالطاقات ِالمتجددةِ ،والولوج ِمشاريع ِالطاقات ِالمتجددة ِإلى ِسوق ِالكهرباءِ
ذاتِالجهدِالمتوسطِوالمنخفضِ .
وال ِيحظى ِمشروع ِالمدينة ِبَعدُ ِبالمكانة ِالتي ِيستحقها ِفي ِالسياسات ِالعموميةِ .ومن ِالمؤكد ِأن ِهذاِ
الموضوع ِيشكل ِانشغاالِ ِوطنياِ ،بيد ِأنه ِال ِيزال ِال ِيرقى ِإلى ِحجم ِالمشاكل ِالهيكلية ِللمدينة ِووزنها ِعلىِ
األصعدة ِ ِالديموغرافية ِواالقتصادية ِواالجتماعيةِ .إذ ِنجد ِأن ِالسياسات ِالقطاعية ِهي ِالتي ِتحدد ِمعالمِ
الفضاءاتِالحضريةِ،وذلكِفيِظلِافتقارِالتدخالتِالعموميةِالتيِتشهدهاِالمدينةِلاللتقائيةِواالنسجامِ .
ويتعينِأنِتسعىِالدولةِبشكلِأكبرِإلىِجعلِالمدينةِقضيةِذاتِأولويةِ.ففيِغيابِأشكالِجديدةِللدعمِمنِ
أجل ِالنهوض ِبالمجاالت ِالحضريةِ ،كيف ِيمكننا ِأن ِنطور ِهذه ِالفضاءات ِالمتسمة ِبالتقلب ِوالهشاشةِ
والمثيرة ِلشتى ِأنواع ِاألطماعِ ،والحال ِأن ِالوسائل ِالمتوفرة ِتظل ِمحدودة ِواعتيادية؟ ِلذاِ ،يجب ِعلىِ
السلطات ِالعمومية ِأن ِتتحلى ِباإلرادة ِفي ِالنهوض ِبالمدنِ ،وأن ِتجعل ِمن ِتدابير ِتصميم ِوتهيئة ِالمدنِِ
محدداتِلمستقبلِالتنميةِالعمرانيةِ .

35

للمزيدِمنِالمعلوماتِ،يرجىِاالطالعِعلىِالجزءِِ10منِهذاِالتقريرِ،السيماِالقسمِالمعنونِ:المدنِالمغربيةِطموحِاالستدامة ِ
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وينبغيِأالِتؤديِأشكالِالدعم ِالواجبِتقديمها ِإلىِتكريسِمركزية ِالدولةِ،وهوِماِمنِشأنهِأنِينعكسِ
سلباِ ِعلى ِالمدينةِ .فعلى ِسبيل ِالمثالِ ،ال ِيزال ِقرار ِإنشاء ِمدينة ِجديدة ِحتى ِاليوم ِحكراِ ِعلى ِالسلطةِ
المركزية ِوفق ِمقاربة ِ"تنازلية"ِ.وتتسم ِوسائل ِالجماعات ِالمحلية ِبمحدوديتهاِ ،كما ِأنه ِال ِتوجد ِلحدِاآلنِ
أيِآليةِقانونيةِومؤسساتيةِمحددةِمسبقاِلضمانِاستدامةِالنماذجِالعمرانيةِالتيِيجريِتنفيذهاِ .
ويتعينِأيضاِالتركيزِعلىِمسألةِحكامةِالمدينةِالتيِظلتِمتسمةِبانعدامِالتنسيقِوسيادةِاالنغالقِ،وترددِ
السلطات ِالعمومية ِوالهيئات ِالمنتخبة ِوالمؤسسات ِاإلداريةِ .وتبدو ِبجالء ِمظاهر ِالتعدي ِعلىِ
االختصاصات ِوتداخلها ِالتي ِتنشأ ِعن ِحاالت ِالتردد ِبين ِمستويات ِالحكامة ِالترابيةِ ،من ِناحيةِ ،وبينِ
الدولةِوالسلطاتِالمنتخبةِمنِناحيةِأخرىِ.ويؤديِهذاِالتداخلِإلىِخلقِنزاعاتِتلقيِبظاللهاِعلىِتدبيرِ
المدينةِوعلىِمستقبلهاِ .
وال ِيزال ِثقل ِسلطة ِالمراقبة ِالتي ِتمارسها ِالدولة ِعلى ِالجماعةِالمحلية ِيعتبر ِمفرطاِ.فسياسةِالالتمركزِ
اإلداري ِلمِتحققِالنتائجِالمنشودة ِولمِتفضِإلىِمبادراتِقوية ِلنقل ِالسلطات ِمن ِالمركز ِنحو ِالمجاالتِ
الترابيةِ .إن ِالتنمية ِالحضرية ِالمستدامة ِتقتضي ِبالضرورة ِاعتماد ِالمركزية ِحقيقية ِيواكبها ِأو ِحتىِ
يسبقهاِتوسيعِنطاقِالالتمركزِكشرطِمسبقِالِغنىِعنهِلحسنِحكامةِالمدينةِ .
وبخصوصِالتمويلِ ،فإنِالمدينةِال ِتمولِنفسها ِبنفسهاِ .فهي ِتنتج ِالثروات ِوتبقى ِرغم ِذلك ِفقيرةِ .والِ
تستفيد ِمن ِجزء ِمن ِزائد ِالقيمة ِالنقدي ِالمتأتي ِمن ِتغيير ِتنطيق ِاألراضي ِأو ِتغير ِقواعد ِاستخدامِ
األراضيِعبرِتحويلهاِإلىِبقعِأرضيةِ.وفيِهذاِالصددِ،الِينبغيِتغليبِالمصلحةِالخاصةِعلىِالمصلحةِ
العامة ِللمدينةِ ،كما ِيتعين ِأال ِيكون ِتأثير ِمصالح ِالخواص ِمن ِمالكي ِالعقارات ِمعاكسا ِلما ِيقتضيهِ
النهوضِبمستقبلِالمدينةِوتطورهاِ .
 .4أهمية وضرورة وضع مقاربات معيارية من أجل تطوير المدن المستدامة بالمغرب
ال ِيمكن ِألحد ِأن ِينكر ِالمبادرات ِوالمشاريع ِوالتدابير ِالعمومية ِالتي ِتجسد ِإدماج ِالجوانب ِالبيئيةِ
واالجتماعيةِواالقتصاديةِفيِعمليتيِتخطيطِوتهيئةِالمجاالتِالترابيةِ.فقدِبذلتِجهودِلتغييرِالمسارِنحوِ
مقاربات ِتستجيب ِلمتطلبات ِاالستدامة ِوتعزز ِالتماسك ِاالجتماعي ِواإلدماج ِاالقتصادي ِفي ِظل ِاحترامِ
المعاييرِالبيئيةِ .
وباإلضافةِإلىِوضعِالمغربِلمجموعةِمنِالتصاميمِوالمخططاتِ،كالتصميمِالوطنيِإلعدادِالترابِ،
والتصاميمِالجهويةِإلعدادِالترابِ،والمخططِالتوجيهيِللتهيئةِالعمرانيةِ،وتصميمِالتهيئةِ،وغيرهاِ،بغيةِ
تزويدِالجماعاتِالترابيةِ،السيما ِالمدنِ ،بأدوات ِالتخطيط ِوالتدبيرِ ،ينبغي ِالتشديدِعلى ِأن ِالمغرب ِحاولِ
إضفاء ِالطابع ِالمؤسسي ِعلى ِموضوع ِالتنمية ِالمستدامةِ ،من ِخالل ِالميثاق ِالوطني ِللبيئة ِوالتنميةِ
المستدامةِ36ومسلسلِتفعيلهِ .
ويقدم ِالشكل ِالتالي ِالرهانات ِالتي ِحددها ِالقطاع ِالحكومي ِالمكلف ِبالتعمير ِوإعداد ِالترابِ ،كمعيارِ
للممارساتِالجيدةِفيِمجالِالتعميرِالمستدامِ .
ِ36ظهيرِشريفِرقمِِ1.14.09صادرِفيِِ4جمادىِاألولىِِ6(ِ1435مارسِِ)ِ2014بتنفيذِالقانونِاإلطارِرقمِِ99.12بمثابةِميثاقِوطنيِللبيئةِوالتنميةِ
المستدامةِ(الجريدةِالرسميةِعددِِ6240الصادرةِبتاريخِِ20مارسِ.)2014

68

اإلطار المرجعي للممارسات الجيدة في مجال التعمير المستدام 13 :رهانا

ِ
ِ
كما ِتم ِإيالء ِاالهتمام ِإلعداد ِاألدلة ِواألطر ِالمرجعيةِ ،ويتعلق ِاألمر ِبدليل ِالمخططات ِالعمرانيةِ
الخضراءِ ،ودليل ِاستغالل ِالفضاء ِالعمومي ِمن ِأجل ِتدبير ِأمثل ِللتنقالت ِالحضريةِ ،وكتيب ِالمعاييرِ
العمرانية ِللتجهيزات ِالجماعيةِ ،الذي ِتم ِإعداده ِفي ِيونيو ِِ ،2005واإلطار ِالمرجعي ِالوطني ِلتنفيذِ
األنشطة ِالتجاريةِ ،واإلطارِالمرجعي ِللممارسات ِالجيدة ِفي ِمجالِالتعميرِالمستدامِ ،واإلطارِالمرجعيِ
للكثافةِواألشكالِالحضريةِ،واإلطارِالمرجعيِلتفعيلِالمناطقِالمفتوحةِللتعميرِ .
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وال ِيمكن ِللمبادرات ِالمحلية ِالمندرجة ِفي ِإطار ِجدول ِأعمال ِالقرن ِِ 21أن ِتغفل ِالجهود ِالمتعلقةِ
باالستدامة ِالحضرية ِفي ِالمغربِ .وتبدي ِمدن ِمكناس ِوأكادير ِومراكشِ ،من ِخالل ِمبادراتها ِالمتعلقةِ
بجدول ِأعمال ِالقرن ِِ ،21طموحها ِفي ِاالنخراط ِفي ِمسلسل ِللتخطيط ِاالستراتيجي ِالتشاركي ِلتحقيقِ
التنميةِالحضريةِالمستدامةِ .
وفيِضوءِماِسبقِ،يمكنِالحديثِعنِمفارقةِبينِ"المبادرةِوالجمود"ِبخصوصِمسألةِالتنميةِالمستدامةِ
في ِالمغربِ .فال ِنعدم ِالخطاب ِالرسميِ ،والدراساتِ ،والمناقشات ِوالبرامج ِالرامية ِإلى ِإعداد ِالترابِ،
وحمايةِالبيئةِوتثمينهاِ.ومعِذلكِ،يظلِالعملِعلىِأرضِالواقعِغيرِملموسِ،بحيثِيمكنناِأنِنتحدثِعنِ
نوعِمنِالجمودِإزاءِإشكاليةِواضحةِالمعالمِ .
منِجهةِأخرىِ،تشير ِحصيلة ِوتوزيع ِالمواصفاتِالقياسيةِ(المعايير) ِالمغربية ِحسب ِالقطاعات ِإلى ِأنِ
التقييسِيشملِمجاالتِالصناعةِوالبناءِواألشغالِالعموميةِوالصحةِواألمنِوالبيئةِوماِإلىِذلكِ.فيِحينِ
الِتشملِعمليةِالتقييسِبعد ِالمعاييرِالمتعلقةِبتفعيلِاالستدامة ِفي ِالمدنِ ،مثل ِإيزو ِِ 37120و ِِ37101
ومؤشرِ"ِ."STARوجديرِبالتذكيرِفيِهذاِالصددِ،أنِالمعهدِالمغربيِللتقييسِ37أطلقِ،بمبادرةِمشتركةِ
معِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبئيِ،ورشاِعلىِقدرِكبيرِمنِاألهميةِيتمثلِفيِمشروعِوضعِ
معيارِمغربيِفيِمجالِاستدامةِالمدنِ،وذلكِبهدفِإرساءِمعالمِمسلسلِاستدامةِالمجاالتِالحضريةِ،
وقدِحثِالمعهدِالمجالسِالمنتخبةِعلىِاالنخراطِفيِتأهيلِالمدنِللحصولِعلى ِعالمةِالمميزةِللمدنِ
المستدامةِ .
إن ِالسياسة ِالعمومية ِهي ِسلسلة ِمن ِاإلستراتيجيات ِواإلجراءات ِالتي ِتقدم ِإجابات ِقانونية ِومؤسساتيةِ
وتقنيةِلوضعيةِتخلقِإشكاليةِ.ومعِذلكِ،وفيِظلِأوجهِالقصورِالمتعددةِاألوجهِالتيِتعانيِمنهاِِالمدنِ،
ليسِثمةِسياسة ِللمدينة ِتدعو ِإلى ِوضعِمعاييرِتتعلقِباالستدامةِ ،وال ِإطار ِمنهجيِمشترك ِيمكن ِمنِ
إدماج ِهذه ِالمعايير ِبشكل ِتدريجي ِعلى ِمستوى ِالمدن ِالمغربيةِ .لذاِ ،يتعين ِتعزيز ِالترسانة ِالوطنيةِ
المتعلقة ِبالمعايير ِوالقواعد ِالتنظيميةِ ،وتشجيع ِالمبادرات ِالرامية ِإلى ِتعزيز ِاألطر ِالمرجعية ِالمتعلقةِ
بمختلف ِجوانب ِالتنمية ِالمستدامةِ ،ووضع ِوتنفيذ ِإستراتيجيات ِمشتركة ِلتطوير ِالمعايير ِوالشهادةِ
بالمطابقةِونشرهاِعلىِالصعيدِالوطنيِ،السيماِفيِمجالِاالستدامةِالحضريةِ .
 .5المدينة المستدامة :مشروع مجتمعي
إن ِأي ِمشروع ِللمدينة ِهو ِمن ِحيث ِالمبدإ ِمشروع ِمجتمعي ِوسياسي ِواقتصادي ِوبيئي ِقبل ِأن ِيكونِِ
مشروعاِللتهيئةِوالتعميرِأوِمشروعاِللتنميةِالحضريةِالمستدامةِ.وهوِمشروعِيتعينِتجسيدهِ،وفقِنظامِ
حكامةِأمثلِ ،وبناءِعلىِخارطة ِطريق ِتحيلِرهاناتِتنمية ِالمدينة ِإلىِتدابيرِتعاقديةِ.ويتسمِهذاِالنظامِ
بطبيعتهِالمعقدة ِوالمركبةِ.ويتطلب ِتقييمِهذاِالنظامِتحليل ِعناصرهِالمؤسساتية ِوآليات ِمشاركة ِالفاعلينِِ
في ِعملية ِصنع ِالقرارِ .وينبغي ِإعادة ِإرساء ِهياكل ِالحكامة ِالمؤسساتية ِللمدن ِلتحسين ِآليات ِتمويلهاِ
37

ظهير شريف رقم  1.10.15صادر في  26من صفر  11( 1431فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  12.06المتعلق بالتقييس والشهادة
بالمطابقة واالعتماد (الجريدة الرسمية عدد  5822بتاريخ  18مارس  .)2010ينص هذا القانون على إحداث مؤسسة عامة تسمى "المعهد
المغربي للتقييس" خاضعة لوصاية وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ،وتقوم بتمثيل المغرب لدى الهيئات الدولية واإلقليمية
واألجنبية.
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وطرق ِتدبيرهاِ ،وإعادة ِترتيب ِمستويات ِالتخطيط ِاالستراتيجي ِوتثمين ِالجوانب ِالبيئية ِوتلك ِالمتعلقةِ
بالتنوعِالبيولوجيِ .
ويجب ِأن ِتندرج ِالمدينة ِالمستدامة ِفي ِإطار ِسياسة ِالمدينة؛ ِوهو ِما ِيفترض ِمسبقا ِالبناء ِالمشتركِ
للطموحِ ،أي ِاالنخراطِفيِمشروع ِمجتمعي ِينطويِعلىِرهاناتِومؤطرِبآجالِزمنيةِومنظورِمحددِ.
وقدِانخرطِالمغرب ِفي ِالمبادراتِالراميةِإلىِتحقيقِاالستدامة ِفي ِضوء ِاالتفاقيات ِالدوليةِ.ويتعينِعلىِ
المدن ِأنِتنخرطِفيِهذهِالمبادراتِوأنِتعملِعلىِتحسين ِآلياتِعملهاِالخاصةِبالمشاركة ِوتنظيم ِالعملِ
الجماعيِ .
أ) مشروع المدينة باعتباره مشروعا سياسيا ومشروعا تنمويا:
يختلفِمشروعِالمدينةِعنِوثائقِالتخطيطِالعمرانيِاالعتياديةِمنِقبيلِالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِ
ومخططِتوجيه ِا لتهيئةِالعمرانيةِوتصميمِالتهيئةِ.فهوِمشروعِينبغيِأنِتتمِترجمتهِإلىِأهدافِملموسةِ
قابلة ِللقياس ِمع ِتحديد ِدقيق ِللفئات ِالتي ِيستهدفهاِ ،وأن ِينصب ِعلى ِاإلنسان ِوعلى ِفعالية ِالمؤسساتِ
والمرافق ِالموجهة ِلهذا ِاإلنسانِ ،بشكل ِيتجاوز ِالطابع ِالمادي ِللبنيات ِالتحتيةِ ،38وذلك ِوفق ِأفق ِزمنيِ
محدد ِبدقةِ ،على ِشاكلة ِسنة ِِ 2030الذي ِحددت ِأفقا ِلتنفيذ ِأهداف ِالتنمية ِالمستدامة ِوإعمال ِالمساهمةِ
المعتزمةِالمحددةِوطنياِفيِمجالِالتخفيفِمنِآثارِتغيرِالمناخِ .
من ِأجل ِبناء ِمدينة ِمعينةِ ،ينبغي ِأوال ِبناء ِمشروع ِالمدينة ِالذي ِمن ِالمفترض ِأن ِيجسد ِمن ِالنواحيِ
االقتصادية ِوالمجالية ِواالجتماعية ِوالثقافية ِوالبيئية ِمشروعا ِسياسيا ِيحدد ِرهانات ِالتنمية ِويكشف ِعنِ
مستوى ِالطموح ِفيما ِيتعلق ِبحجم ِالمدينةِ ،ووظائفها ِالتي ِيتعين ِتعزيزها ِأو ِخلقهاِ ،وإعادة ِتموقعهاِ
المنشود ِعلى ِالمستويات ِاإلقليمية ِأو ِالوطنية ِأو ِالعالميةِ .وبذلكِ ،فإن ِهذا ِالعمل ِيكتسي ِصبغة ِسياسيةِ
وإيديولوجيةِ ،بالنظر ِإلى ِأن ِالخيارات ِوالقرارات ِتعبر ِعن ِممارسة ِالسلطة ِوتسعى ِإلى ِتفعيلِ
إستراتيجيات ِتعنيِفاعلينِمتعددينِ .وتشكلِالحمالتِاالنتخابيةِالفترة ِالمناسبةِلخلقِالمنافسةِبينِمختلفِ
مشاريع ِالنهوض ِبالمدنِ ،على ِأن ِتكون ِتلك ِالمشاريع ِواضحة ِالمعالم ِوأن ِتترجم ِرؤية ِسياسية ِتتمِ
صياغتهاِفيِشكلِأرقامِيسهلِاستيعابهاِوتقييمهاِمنِلدنِالساكنةِومختلفِالفاعلينِ .39
وعالوةِعلىِذلكِ ،يجب ِأن ِيجسد ِالتصميمِأو ِالمخططِالخاصِبالمدينةِ ،بطبيعيةِالحالِ ،مشروعا ِتنموياِ
يستندِإلىِالتوجهاتِالكبرىِالناشئةِعنِالمشروعِالسياسيِويتمِوضعهِبناءِعلىِمسلسلِتشاركيِيستعينِ
بخبرات ِمتعددة ِومشاورات ِواسعة ِالنطاق ِمع ِكافةِالفاعلينِالسياسيين ِواالقتصاديين ِواالجتماعيينِ.ومنِ
هذاِالمنطلقِ،يتعينِعلىِالمختصينِفيِمجالِالتعميرِتنزيلِالمشروعِالسياسيِللمدينةِورؤيتهاِوطموحهاِ
38

ال يمكن حصر مشروع المدينة في البنيات التحتية والتجهيزات األساسية
39

المقارنة للتجارب الدولية ،الضوء على تجارب عدد من المدن التي تعتزم الوصول إلى درجة الحياد الكربوني في أفق سنة
تسلط الدراسة
ِ
 ،2030أو التقليص من عدد المدخنين ،وذلك عبر تنفيذ برامج تقنية وتربوية يتم تقاسهما مع الساكنة .وتشكل العديد من مدن الدول اإلسكندنافية
نماذج تحتذى في هذا اإلطار .فعلى سبيل المثال ،من المرتقب أن تبلغ مدن السويد درجة الحياد البيئي سنة  .2025ومن جهة أخرى ،تواصل مدينة
سيول تزويد المنازل بلوحات الطاقة الكهربائية الضوئية والتي ستشمل مليون منزل مع سنة  ،2022وسيعادِل حجم الطاقة التي تُنتجها هذه
اللوحات الطاقة اإلنتاجية لمحطة نووية ،وذلك دون استثمارات ضخمة من لدن المدينة/الدولة.
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فيِمختلف ِوثائق ِالتخطيط ِالمجاليِ ،مع ِاألخذ ِبعين ِاالعتبار ِعلى ِوجه ِالخصوصِخصوصياتِالمجالِ
الترابيِالمعنيِ .
ويتحتمِعلىِالمؤسساتِالتيِتمارسِمهامهاِفيِإطارِالالمركزيةِالمرفقيةِوالالتمركزِاإلداريِأنِتنخرطِ
في ِهذاِالمسارِ ،وأن ِتساهمِفيِاإلستراتيجية ِالتنموية ِوالمبادئ ِالتوجيهية ِلمشروع ِالمدينةِ ،بدال ِمن ِأنِ
تقتصرِعلىِإبداءِمالحظاتِقطاعيةِوذاتِطابعِمجزأِ .
كماِينبغيِعلى ِالمنتخبين ِتقييمِمدى ِانسجامِمشروع ِالمدينة ِمعِالمشروع ِالذيِيحملونهِلتحقيقِالتنميةِ
الحضرية ِومدى ِاستجابته ِلمتطلبات ِإعداد ِالتراب ِعلى ِالمدى ِالطويلِ .والحال ِأن ِالمداوالت ِبينِ
الجماعاتِبشأن ِمشروع ِوثيقة ِالتعمير ِتتحولِفيِالغالبِإلىِمعامالتِعقاريةِ،بينما ِمنِالمفترضِأنِ
تشكلِهذهِالمداوالتِمحطةِبارزةِيحرصِفيِإطارهاِالمنتخبونِعلىِأنِيكونِالمشروعِالسياسيِللمدينةِ
مجسداِتجسيداِواضحاِفيِوثائقِالتعميرِ .
وفي ِغياب ِرؤية ِإستراتيجية ِواضحة ِالمعالمِ ،تتحول ِعملية ِالتخطيط ِالعمراني ِإلى ِمجرد ِمفاوضاتِ
وتوافقاتِ .إن ِتصميم ِالتهيئة ِالذي ِيرتكز ِعليه ِمشروع ِالمدينة ِليس ِغاية ِفي ِحد ِذاتهِ ،بل ِهو ِانعكاسِ
لسياسة ِعمرانية ِولعمل ِمنِالمفترضِأنِيكونِعمالِفكرياِ.وينبغيِأنِيكونِهذاِالتصميمِبمثابة ِوثيقةِ
تعاقديةِ ،يتم ِتقييمها ِعلىِرأسِكل ِخمس ِأو ِثالث ِسنوات ِمن ِأجل ِتعديل ِالبرنامج ِالتعاقديِالخماسيِأوِ
الثالثيِالذيِتعتمدهِالجماعة ِوشركاؤهاِ.غير ِأن ِهذه ِالوثيقةِ ،وفي ِغيابِالعملِبالدقة ِالمطلوبةِ ،تبدوِفيِ
الغالبِأقربِإلىِتصميمِأشكالِحضريةِ"جامدة"ِدونِعمقِإنسانيِوالِمحتوىِاقتصاديِ .
وعندما ِتطغىِالمقاربةِالمسطريةِعلىِالمعرفة ِوالمهاراتِالميدانيةِ ،فإن ِالتخطيط ِالعمراني ِيتحولِإلىِ
مجردِتدبيرِإداريِغارقِفيِدوامةِاللجانِواالجتماعاتِوالمحاضرِ .
ب) أشكال التفاعل بين المدينة والجهة والدولة
تتسمِهياكلِالحكامةِالمؤسساتيةِللمدينةِبتعددهاِ.ويمكنِأنِتكونِالجهةِالمسؤولةِعنِاتخاذِالقرارِ،حسبِ
الحاالت ِوالمستوياتِ ،هي ِالدولة ِأو ِمجلس ِالجهة ِأو ِالمجلس ِاإلقليمي ِأو ِمجلس ِالعمالة ِأو ِالمجلسِ
الجماعي ِأو ِمجموعة ِالجماعاتِالترابيةِ.وتتداخل ِقرارات ِهذه ِالهيئات ِعلىِالرغمِمنِأنِإعدادِمشروعِ
التنميةِالحضريةِوقيادتهِوتنسيقهِوتتبعهِ،يدخلِأساساِضمنِاختصاصاتِمجلسِالمدينةِ .
وقد ِحدد ِالقانون ِالتنظيمي ِرقم ِِ 111.14المتعلق ِبالجهاتِ ،والقانون ِالتنظيمي ِرقم ِِ 112.14المتعلقِ
بالعماالتِواألقاليمِ ،وكذاِالقانونِالتنظيميِرقم ِِ 113.14المتعلق ِبالجماعات؛ ِصالحيات ِكل ِهيئةِ،معِ
توضيح ِاختصاصاتها ِالذاتيةِ ،وتلك ِالمشتركة ِمع ِالدولةِ ،وكذا ِاالختصاصات ِالمنقولة ِإليهاِ .وتم ِتحديدِ
دور ِكل ِالفاعلينِبشكل ِواضحِ:فالجهةِتضطلع ِبمهمة ِالدفعِبعجلة ِالتنمية ِالمندمجة ِوالمستدامةِ ،السيماِ
عبر ِتحسين ِجاذبية ِالمجال ِالترابي ِالجهوي ِوتعزيز ِتنافسيته ِاالقتصادية؛ ِأما ِالعمالة ِأو ِاإلقليم ِفتتولىِ
مهمةِتعزيزِالتنميةِاالجتماعيةِ،السيماِفيِالوسطِالقروي؛ِبينماِتناطِبالجماعةِمهامِتقديمِخدماتِالقربِ
للمواطناتِوالمواطنينِ .40

40

القانونِالتنظيميِرقمِِ113.14المتعلقِبالجماعات
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وأتاحت ِالتعديالت ِالقانونية ِالتي ِجاءِبهاِعلىِوجهِالخصوصِالقانون ِالتنظيمي ِ ِِ ،113.14إعادة ِتوزيعِ
أدوار ِالفاعلينِ ،السيما ِصالحيات ِالمصالح ِالالمركزية ِوالالممركزةِ ،وإشراك ِالمجتمع ِالمدنيِ
والمواطنات ِوالمواطنين ِوالقطاع ِالخاص ِفي ِوضع ِالسياسات ِالعمومية ِوتتبعها ِوتقييمهاِ .وتؤكد ِهذهِ
التعديالتِاإلرادةِفيِتشجيعِالمقاربةِالتشاركيةِوالتنسيقِبينِمختلفِالهيئاتِ .
ومع ِذلكِ ،فإن ِالتنزيل ِالسليم ِللمقتضيات ِالقانونية ِفي ِشكل ِتدابير ِملموسة ِوالتملك ِالجماعي ِللمبادئِ
الجديدة ِلالنفتاح ِوالمشاركة ِوحدهاِالتيِتتيحِبحقِتقييمِمستوىِإدماجِالفاعلينِوتعبئتهمِومشاركتهمِفيِ
مشروعِالتنميةِالمستدامةِوالمندمجةِللمدينةِ .
 .1األساس القانوني وثنائية الالمركزية والالتمركز
تبدو ِالالمركزية ِفي ِبالدنا ِكعملية ِمستمرةِ .وهي ِخيار ِاستراتيجي ِال ِرجعة ِفيهِ ،لكن ِينبغي ِأن ِيقترنِ
أيضا ِبتدابير ِوإجراءات ِتكفل ِخلق ِالتوازن ِالمطلوب ِبين ِالالمركزية ِالترابيةِ ،والالمركزية ِالمرفقيةِ
والالتمركزِ .وبما ِأن ِهذا ِالخيار ِال ِيزال ِفي ِمراحله ِاألولىِ ،فإن ِالتفاعل ِمع ِالقضايا ِالعاجلة ِيقتضيِ
إرساءِنظامِجديدِللحكامةِ،يجعلِمنِاالنسجامِبينِالجماعاتِالترابيةِوتعزيزِالالتمركزِضرورةِملحةِ .
وقد ِشدد ِالدستور ِعلى ِأن ِالتنظيم ِالجهوي ِوالترابي ِيرتكز ِعلى ِمبادئ ِالتدبير ِالحرِ ،وعلى ِالتعاونِ
والتضامنِ .وتتوفر ِالجماعات ِالترابيةِ ،في ِمجاالت ِاختصاصاتهاِ ،وداخل ِدائرتها ِالترابيةِ ،على ِسلطةِ
تنظيميةِلممارسةِصالحياتهاِ .والِيجوزِأليِجماعةِترابيةِأنِتمارسِوصايتهاِعلىِجماعةِأخرىِ .وتمِ
تكريس ِدور ِالجماعة ِباعتبارها ِالنواة ِاألساسية ِلالمركزية؛ ِوبموازة ِذلكِ ،تتبوأ ِالجهة ِمكانة ِالصدارةِ
بالنسبةِللجماعاتِاألخرىِ،فيِعملياتِإعدادِوتتبعِبرامجِالتنميةِالجهويةِ،والتصاميمِالجهويةِإلعدادِ
التراب.41
وعلىِالرغمِمنِذلكِ،فإنِهذه ِالصورةِالمثالية ِال ِتعكس ِالواقع ِالمعقد ِوالمركبِ.فالحكامةِهيِفيِالمقامِ
األولِ ،منهج ِومسلسل ِوعقلية ِأكثر ِمما ِهي ِصالحيات ِتنظيميةِ .ويندرج ِالعمل ِداخل ِالمدينة ِفي ِإطارِِ
متعددِالمستوياتِوالفاعلينِواألبعادِويواجهِمجموعةِمنِالصعوباتِالسياسيةِوالميدانية.
ويجري ِالحديث ِباستمرار ِعن ِمظاهر ِالتداخل ِالتي ِتنشأ ِعن ِحاالت ِاالنغالق ِوالتردد ِبين ِمستوياتِ
الحكامة ِالترابيةِ ،من ِناحيةِ ،وبين ِالدولة ِوالسلطات ِالمنتخبة ِمن ِناحية ِأخرىِ .ويؤدي ِهذا ِالتداخل ِفيِ
بعضِاألحيانِإلىِخلقِنزاعاتِتلقيِبظاللهاِعلىِتدبيرِالمدينةِوعلىِمستقبلهاِ .
والِيزالِثقلِسلطةِالمراقبةِالتيِتمارسهاِالدولةِعلىِالجماعاتِالترابيةِيعتبرِمفرطاِ.42ولمِتتخلِالدولةِ
نهائياِعنِمقاربتهاِالمركزيةِ.كماِأنِالمبادئِالمتعلقةِبحريةِاإلدارةِوالتفريعِلمِتتجسدِبعدِبشكلِكاملِ
علىِأرضِالواقعِ.وباإلضافةِإلىِذلكِ،فإنِالتمركزِالسلطةِالتنفيذيةِلمِيحققِالنجاحِالمأمولِ.والِيتعلقِ
األمرِ"بقراراتِقطاعيةِمرتبطةِبمناسباتِآنيةِلتفويضِالتوقيعِفيِهذاِالمجالِأوِذاكِ،أوِبمجردِإنشاءِ
41
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ِ 42الِيصبحِقرارِمجلسِالجهة ِبشأنِبرنامجِ ِالتنميةِقابالِللتنفيذِإالِبعدِالتأشيرِعليهِمنِلدنِ السلطةِالحكوميةِالمكلفةِبالداخليةِ.أماِالقرارِالصادرِعنِالمجلسِ
اإلقليميِأوِمجلسِالعمالةِأوِالمجلسِالجماعي ِبشأنِبرنامج ِالتنميةِوبرنامجِعملِالجماعةِفال ِيصبحِقابالِللتنفيذِ ِإالِبعدِالتأشيرِعليهِ ِمنِقبل ِعاملِالعمالةِأوِ
اإلقليمِ .
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مصالحِالِممركزةِ،بلِيتعينِإقرارِالِتمركزِحقيقيِ،يهمِكلِالمستوياتِالتنظيميةِالترابيةِ،كقاعدةِعامةِ
لنقل ِحقيقيِللسلطاتِمنِالمركزِإلىِالمحيطِ ،وإعادةِالنظرِفيِمنظومةِالحكامةِاإلداريةِ،األمرِالذيِ
يتطلبِمراجعةِطرقِتنظيمِأجهزةِالدولةِومهامهاِوكيفياتِعملهاِوحضورهاِعلىِالمستوىِالترابي"ِ ِ.43
وفضالِعنِذلكِ،فإنِحدود ِمسؤولياتِكلِمستوىِمنِمستوياتِالحكامةِالترابيةِالِيتمِتوضيحهاِبماِفيهِ
الكفاية ِلمختلف ِفئاتِالمنتخبينِ.ويجب ِأن ِيفسحِترددِالبعض ِالمجال ِأمام ِإرساء ِثقافة ِالتكامل ِوالتعاونِ
وتجميعِالطاقاتِكيِالِيتمِخلقِمركزيةِجهويةِأخرىِأوِنموذجِمصغرِمحليِمغلقِ.ولربماِيتعينِتأهيلِ
المناخ ِاالجتماعي ِوالسياسي ِبما ِيكفل ِإرساء ِمجالس ِمنتخبةِ ،تكون ِفي ِمستوى ِالصالحيات ِالواسعةِ
المنوطةِبهاِفيِمجالِالحكامةِالحضريةِ .
إنِالتنميةِالحضريةِالمستدامةِتقتضيِبالضرورةِاعتمادِالمركزيةِحقيقيةِيواكبهاِأوِحتىِيسبقهاِتوسيعِ
نطاقِالالتمركزِاإلداريِكشرطِمسبقِالِغنىِعنهِلضمانِحسنِحكامةِالمدينةِ .ويكتسيِالتوفيقِبينِِ
الالمركزية ِالترابيةِ ،والالمركزية ِالتقنيةِ ،والالتمركز ِاإلداري ِأهمية ِكبرى ِلتجنب ِانتشار ِمظاهرِ
االلتباسِالتيِتثيرِتنازعِاالختصاصاتِوتخلقِحاالتِعدمِالفعاليةِأوِالجمودِ.إنِأيِحلولِوسطِفيِهذاِ
الصددِلنِيكونِلهاِإالِأثرِمحدودِ،فلمِيعدِهناكِوقتِللترددِوألنصافِالحلولِ ِ.
 .2أدوات تنظيم العمل الجماعي:
إنِالمستوى ِالحضري ِيمكنِأنِيشكلِالمستوىِاألنسبِلضمان ِالتنسيق ِوتحقيقِااللتقائيةِبين ِمجاالتِ
تدخلِالدولةِوالجماعاتِالترابيةِوتجسيدِالتكاملِواالنسجامِبينِالسياساتِالعموميةِالحضريةِ ِ.
وينصِالقانونِعلىِبرامجِتنمويةِعلىِمستوىِالجهةِواإلقليمِأوِالعمالةِ(برنامجِالتنميةِالجهويةِوبرنامجِ
تنميةِالعمالةِأوِاإلقليم)ِوعلىِمستوى ِالجماعاتِ(برنامجِعملِالجماعة)ِ،وذلكِلضمان ِمالءمةِوالتقائيةِ
اإلجراءاتِالمركزيةِوالمحليةِ .
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ِ المجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئي"ِ:متطلباتِالجهويةِالمتقدمةِوتحدياتِإدماجِالسياساتِالقطاعية"ِ،تقريرِاإلحالةِالذاتيةِرقمِِ.2016ِ/22وقدِأوصىِ
المجلسِفيِهذاِالتقريرِبالتعجيلِبإعدادِميثاقِالالتمركزِ،باعتمادِالمقاربةِالتشاركيةِوإقرارِالتمركزِشاملِتدريجيِوفيِتطورِمستمرِ،يهمِكلِالمستوياتِ
التنظيميةِالترابيةِكقاعدةِعامةِ،ويتوافقِمعِمبادئِوقيمِالالتمركزِالمعترفِبهاِعالمياِ،ويقومِعلىِنقلِحقيقيِمتدرجِللسلطاتِالتقريريةِوللوسائلِالمناسبةِلكلِ
مستوياتِالتنظيمِالترابيِكيِتضطلعِبمهامهاِ،ويجبِأيضاِوضعِخارطةِطريقِللتنزيلِ،تحددِالمراحلِذاتِاألولويةِ،والجدولةِالزمنيةِلتفعيلِالالتمركزِِِِِِ.
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مجاالتِالتطبيقِوأدواتِالتنظيم
.1

 .2المستوى الجهوي

المستوى المركزي

 التنزيل الترابي علىالمستوى الجهوي

 السياسات واإلستراتيجاتالعامة

 -التصميم الجهوي إلعداد التراب

 -اختيار

 .3العمل على المستوى الجهوي

 -سياسة التنمية

-

برنامج التنمية الجهوية والوكالة الجهوية لتنفيذ
المشاريع وشركة التنمية المحلية

 .4مستوى العمالة أو اإلقليم

 .5مستوى المدينة
 -سياسة التنمية الحضرية

 -مستوى متوسط موجه

 برنامج عمل الجماعة وشركة التنميةالمحلية والمخطط التوجيهي للتهيئة
العمرانية وتصميم التهيئة

 -برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم

وتتولى ِالجهةِ ،داخل ِدائرتها ِالترابيةِ ،مهام ِمحددة ِفي ِمجال ِتعزيز ِالتنمية ِالمندمجة ِوالمستدامةِ ،معِ
مراعاةِالسياساتِواإلستراتيجياتِالعامةِوالقطاعيةِللدولةِ.أماِالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِ،وهوِأداةِ
رئيسية ِللتخطيط ِاإلستراتيجيِ ،فيهدف ،على وجه الخصوص ،إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة
حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استشرافية ،بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية
الجهوية.
ويعتبر التصميم الجهوي إلعداد التراب وثيقة مرجعية بالنسبة للعمل العمومي .ويتعين على اإلدارة
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية األخذ بعين االعتبار مضامين التصميم
الجهوي إلعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد في شأنها .44وتخضع برامج
التنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالة أو اإلقليم وبرامج عمل الجماعة للتراتبية وينبغي أن تنسجم مع
توجهات التصميم الجهوي إلعداد التراب .وهكذا تجمع البرمجة اإلستراتيجية بين برامج التنمية وخطط
العمل المندمجة والمتكاملة بين المستويات الثالث للجماعات الترابية .وتهدف هذه البرمجة إلى إرساء
رؤية واضحة الستخدام الموارد الذاتية وتلك التي يعبئها فاعلون آخرون خدمةً للتنمية االجتماعية
واالقتصادية المستدامة وممارسة الصالحيات الموكولة إلى الجماعة .كما تسعى أيضا إلى استباق
44

الموادِِ88وِ89وِ90منِالقانونِالتنظيميِرقمِ111.14

75

االنعكاسات التي قد تترتب عن تدخالت فاعلين آخرين داخل مجالها الترابي على مستوى توقعات
الميزانية والتدبير الالحق.
وتقتضي هذه المقاربة إرساء نمط حكامة يتناسب مع كيفيات تنسيق وتنظيم العمل الجماعي ،من خالل
اإلخبار والتشاور والتنسيق واإلشراك في اتخاذ القرار في ما يتعلق بالتخطيط اإلستراتيجي الذي يتعلق
في نهاية األمر بالمدينة .ومع ذلك ،هناك بعض االختالالت على مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات
المؤسساتية للمدينة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ .وثمة إقرار بأن العالقة بين الجماعات الترابية،
السيما بين الجهة والجماعة ،وكذا بين بعض المصالح اإلدارية المحلية والجماعة الحضرية ،تبقى دون
المستوى المطلوب.
ج) آليات مشاركة الفاعلين في عملية صنع القرار
تحدد ِالنصوصِالقانونية ِالجاريِبهاِالعمل ِإطارا ِمنهجيا ِومسطريا ِجديداِ،عبرِتعزيز ِآلياتِالمشاركةِ،
ليس ِفقط ِمن ِقبل ِالفاعلين ِالعموميينِ ،بل ِأيضا ِالسكانِ ،والمجتمع ِالمدنيِ ،والقطاع ِالخاص ِفي ِعمليةِ
صنعِالقرارِفيِماِيتعلقِبإعدادِالسياساتِالمحليةِوتتبعهاِوتقييمهاِ .
 .1مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص
فيِجميعِأنحاءِالعالمِكماِفيِكلِالمرجعياتِالمعياريةِ،تعتبرِهذهِالمشاركةِالفعليةِوالموسعةِللمواطناتِ
والمواطنين ِفي ِاتخاذ ِالقرار ِوفي ِبلورة ِوتفعيل ِمشاريع ِالتنمية ِالحضريةِ ،شرطا ِال ِغنى ِعنه ِلتحقيقِ
االنتقالِإلىِالمدنِالمستدامةِ .
ال ِشك ِأن ِالديمقراطية ِالتمثيلية ِتعد ِخيارا ِال ِرجعة ِفيه ِومكونا ِضروريا ِيقوم ِعلى ِإشراك ِالمجالسِ
المنتخبةِفيِتدبيرِالشأنِالعامِ.غيرِأنِهذهِالديمقراطيةِالتمثيليةِ،سواءِفيِالمغربِأوِفيِبلدانِأخرىِ،
تتصف ِبالمحدودية ِفي ِمجال ِحكامة ِالمجاالت ِالحضريةِ ،إذا ِلم ِيتم ِتعزيزها ِومواكبتها ِبالديمقراطيةِ
التشاركية.
ذلكِأنِعزوفِالمواطناتِوالمواطنينِعنِالمشاركةِفيِالحياةِالسياسيةِالمحليةِللمدينةِ،كماِيظهرِذلكِ
من ِخالل ِنسبة ِالمشاركة ِفي ِاالنتخابات ِالجماعيةِ ،يظل ِواقعا ِيشوب ِالمسلسل ِالديمقراطيِ .ففي ِسنةِ
ِ 2015وصل ِعدد ِالسكان ِالبالغين ِسن ِالتصويت ِإلى ِِ 23مليون ِنسمةِ ،وهو ِعدد ِيتجاوز ِبكثير ِعددِ
المسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابيةِوالبالغِعددهمِِ 14.303.140نسمةِ.كماِأنِأدنىِمستويات ِالمشاركةِفيِ
االنتخاباتِالجماعيةِلسنةِِ 2015سجلتِبالمدنِ،إذِبلغتِنسبةِالمشاركةِفيِبعضهاِِ 26فيِالمائةِ،فيِ
حينِبلغتِنسبةِالمشاركةِعلىِالصعيدِالوطنيِِ53,67فيِالمائةِمنِعددِالمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابيةِ.
ويبلغِحالياِعددِالمستشارينِالجماعيينِالبالغينِمنِالعمرِِ 55سنةِفماِفوق ِِ 7911مستشاراِمنِأصلِ،
ِ،30663والِيتجاوز ِعددِالمستشارينِالجماعيينِالذيِتقلِأعمارهمِعنِِ 25سنةِِ 76مستشاراِوِ693
مستشارةِ .ويشار ِأيضا ِإلى ِأن ِِ 4739مستشارا ِجماعيا ِليس ِلهم ِأي ِمستوى ِتعليميِ ،فيما ِلم ِيتجاوزِ
ِ 8792منهمِطورِالتعليمِاالبتدائيِ،بينماِلـِِ 9261منهمِمستوىِالتعليمِالثانويِ.ويبلغِعددِالمستشارينِ
الذينِالِيزاولونِأيِمهنةِِ 1548مستشاراِ.كماِيشارِإلىِأنِهناكِِ 6513منِالمستشاراتِالجماعياتِ
فقطِ،مقابلِِ24150منِالمستشارينِالجماعيينِ .
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إنِهذهِاألرقامِتسائلِالفاعلينِالسياسيينِوتقتضيِمنهمِالسعيِإلىِتعزيزِشرعيتهمِفيِتدبيرِالشأنِالعامِ
عبر ِتقويتها ِبديمقراطية ِتشاركية ِيتمكن ِمن ِاإلشراك ِالفعلي ِوالقوي ِللمجتمع ِالمدني ِمن ِخالل ِآلياتِ
متنوعةِومالئمةِومبتكرةِ،وذلكِبغيةِضمانِتملكِأوسعِمنِلدنِالمواطنينِوالمواطناتِلمشاريعِالمدينةِ،
علىِاعتبارِأنِهذاِالتملكِيعدِشرطاِأساسياِلتحقيقِالحكامةِالجيدةِ .
وتحقيقا ِلهذهِالغايةِ،ينبغيِأنِتبذلِاألحزابِالسياسيةِمجهوداِإضافياِلالضطالعِبمسؤولياتهاِفيِمجالِ
تخليقِالحياةِالسياسيةِوتأطيرِالمواطنينِ،وإعدادِنخبِسياسيةِمحليةِمؤهلةِومسؤولةِوذاتِمصداقيةِ.
ويتعين ِأن ِيستفيد ِأعضاء ِاألحزاب ِالسياسية ِمن ِبرامج ِللتكوين ِوالتأهيل ِفي ِمجال ِحكامة ِالمدينة ِقبلِ
انتخابهمِوانخراطهمِفيِتدبيرِالشأنِالعامِ .
كماِأنناِمدعوونِإلىِتعميقِالتفكيرِفيِنظرةِالشبابِإلىِاألحزابِالسياسيةِومستوىِثقتهمِفيهاِ،والعملِ
علىِتكثيفِالمبادراتِالراميةِإلىِتعبئةِالشبابِواألطرِوالنساءِوإشراكهمِفيِالحياةِالسياسيةِ،بماِيكفلِ
النهوضِبمشاركةِالمواطنينِوالمواطناتِ،طبقاِلمقتضياتِالفصلِِ11منِالدستورِ .
من المؤكد أن مسلسل الديمقراطية المحلية يواجه العديد من الصعوبات التي تحد من التدبير األمثل لعملية
اتخاذ القرار وتنعكس سلبا على تملك المشاريع التنموية .كما أن الديمقراطية التشاركية تنحصر حاليا في
مستوى الخطاب والنصوص القانونية واآلليات المؤسساتية ،لكن دون أن يكون لها كبير أثر على أرض
الواقع .45إذ ال يمكن أن يشعر المنتخبون وال الفاعلون بالمجتمع المدني بالرضا عن بعض االجتماعات
المناسباتية التي تكشف عن تفاوتات في امتالك المعلومات بين الطرفين ،وتؤثر سلبا على عالقتهما بدل
أن تشكل قوة اقتراحية وفضاء إلطال المبادرات .إن الديمقراطية التشاركية في حاجة إلى آليات جديدة
مالئمة للسيا الوطني ومتسمة باالبتكار والشفافية .كما ينبغي على المدينة أن توفر الوسائل الالزمة
لتأهيل المجتمع المدني وتعزيز قدراته وتشجيع انتظامه في إطار شبكات .ويعد إعداد التقارير
الموضوعاتية حول المدينة شرطا لتملك الشأن الحضري وتحقق مبدأي التشاور الفعلي واتخاذ القرار
بشكل مشترك .وبالموازاة مع ذلك ،يتعين التصدي لكل خلط يخلقه بعض الفاعلين السياسيين الذين
يستغلون الديمقراطية التشاركية ويسيئون لدورها ولمصداقيتها.
غير أنه إذا كانت هيئات التشاور المحدثة من لدن الجهات والجماعات تعتبر آلية قانونية إلشراك فاعلي
المجتمع المدني ،فإن هذه الهيئات ال يمكنها أن تساهم في إرساء ديمقراطية تشاركية فعلية إال إذا تم :
• 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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• 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
إشراك غالبية المواطنات والمواطنين في االختيارات المتصلة بتدبير حياتهم اليومية.
كما ينبغي أن تخضع تمثيلية جمعيات المجتمع المدني داخل الهيئات الوطنية والترابية لجملة من المعايير
والمؤشرات المتعلقة بالديمقراطية الداخلية للجمعية وأدائها الفعلي وتأثير مبادراتها على أرض الواقع وما
تتوفر عليها من موارد والشبكات التي تعمل في إطارها ومدى استقالليتها ،إلخ.
وينبغي أيضا على هيئات المجتمع المدني أن تبذل جهودا في اتجاه توسيع مجال اهتمامها لكي ال ينحصر
في االنشغاالت الموضوعاتية أو القطاعية ،وينفتح على قضايا من قبيل إرساء المدينة المستدامة ،إعادة
التشكيل المجالي ،التكامل الحضري ،التماسك االجتماعي ،والعديد من القضايا األخرى المتعلقة بسياسات
المدينة.
إنِاألمرِيتعلقِهناِبمنطق ِجديد ِيتعينِغرسه ِفي ِأوساطِالسياسيين ِوالتقنيين ِوالنشطاءِاالجتماعيينِ،منِ
أجلِإحداثِنقطة ِتحول ِحقيقية ِفيِالعالقاتِالقائمةِبين ِالدولةِوالمجتمع ِالمدنيِ،46منِجهةِ ،وبين ِالدولةِ
والقطاعِالخاصِ،منِجهةِثانيةِ .
أماِالعالقةِبينِالجماعةِالترابيةِوالقطاعِالخاصِ،فقدِتمِتعزيزهاِمنِخاللِإحداثِهيئة ِاستشاريةِ،لدىِ
مجلسِالجهةِ ،بشراكة ِمع ِالفاعلين ِاالقتصاديين ِبالجهة ِتهتم ِبدراسة ِالقضايا ِالجهوية ِذات ِالصلة ِبخلقِ
الثرواتِ.كماِيحثِالقانونِأيضاِالجماعةِوالجماعاتِالترابيةِاألخرىِعلىِإبرامِاتفاقياتِتعاونِوشراكةِ
معِالقطاعِالخاصِ .
ويتعين ِعلى ِالجماعة ِأن ِتعتمد ِعند ِإحداث ِأو ِتدبير ِالمرافقِ ،كأسواق ِالبيع ِبالجملةِ ،والمجازر ِوالذبحِ
ونقل ِاللحومِ ،وأسواق ِبيع ِالسمكِ ،سبل ِالتحديث ِفي ِالتدبير ِالمتاحة ِلهاِ ،السيما ِعن ِطريق ِالتدبيرِ
المفوضِأوِإحداثِشركاتِالتنميةِالمحليةِأوِالتعاقدِمعِالقطاعِالخاصِ.وتمارسِالجماعةِاالختصاصاتِ
المشتركة ِبينها ِوبين ِالدولة ِفي ِمجاالت ِمنِبينها القيام ِباألعمال ِالالزمة ِإلنعاش ِوتشجيع ِاالستثماراتِ
الخاصةِ ،السيما ِإنجاز ِالبنيات ِالتحتية ِوالتجهيزات ِوالمساهمة ِفي ِإقامة ِمناطق ِلألنشطة ِاالقتصاديةِ
وتحسينِظروفِعملِالمقاوالتِ .47
ومنِالمؤكدِأنِأيِإجراءِيرميِإلىِتعزيزِمشاركةِمختلفِالشركاءِفيِعمليةِصنعِالقرارِبشأنِمستقبلِ
المدينة ِهوِأمر ِجدير ِبالثناءِ.غير ِأن ِتشاور ِالمؤسسات ِالعموميةِمع ِاألطراف ِاألخرىِيتحولِفيِكثيرِ
منِاألحيانِإلىِمجردِاجتماعاتِشكلية ِيرادِلهاِأنِتبدوِاجتماعاتِتنسيقيةِ .
 .2مشاركة الفاعلين العموميين
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يتبين ِمن ِخالل ِالنظر ِفي ِالنصوص ِالتشريعية ِالمتعاقبة ِفي ِالمغرب ِالمرتبطة ِبالتخطيط ِالعمراني ِأوِ
وضعِ ِالسياسات ِالحضرية ِأن ِمسألةِالتشاورِتحتلِمكانةِماِفتئت ِتزدادِأهميةِ ،السيما ِمع ِاألشخاصِ
المعنويةِِالخاضعةِللقانونِالعامِ .
ومن ِالمؤكد ِأن ِالتشاورِ ،من ِحيث ِالمبدأِ ،منصوص ِعليه ِمع ِمجموعة ِمن ِالفاعلين ِالعموميين ِخاللِ
صياغة ِمشروع ِالتنمية ِالحضريةِ ،غير ِأن ِمصداقيته ِيمكن ِأن ِتكون ِمثار ِجدل ِبالنظر ِإلى ِأن ِهذهِ
المشاركةِتظلِرهينةِبالسياقاتِالمحليةِوكاريزميةِاألشخاصِالعموميينِ .
وفي ِالقانون ِرقم ِ12.90المتعلق ِبالتعميرِ ،من ِالضروري ِالتأكيد ِعلى ِأن ِعبارة ِ"بطلب ِمن" ِأو ِ"بعدِ
طلبِرأي"ِ ،تحيلِعلىِعمليةِاستشارةِالجماعةِ ،أثناءِعملية ِإعدادِتصميمِالتهيئةِأو ِالمخططِالتوجيهيِ
للتنميةِالحضريةِ،وليسِإلىِتشاورِأوِاتخاذِالقرارِبشكلِمشتركِ.ومنِالمهمِأيضاِأنِنالحظِأنِالمشرعِ
يستخدم ِعبارات ِفضفاضةِ ،من ِقبيل ِأن ِوثيقة ِالتخطيط ِالحضري ِيتم ِإعدادها ِ"بمشاركة" ِأو ِ"بمعية"ِ
الجماعاتِالمعنية؛ِكماِأنِطبيعةِهذاِالرأيِليستِمحددةِبدقةِ.وبعبارةِأخرىِ،هلِاالستشارةِإلزاميةِمعِ
الرأيِالمطابقِأوِالرأيِاالستشاري؟ِأمِأنهاِأمرِاختياري؟ ِ
وتكتفيِالدولةِفقطِبطلبِرأيِالجماعةِالمعنيةِدونِأنِتكونِملزمةِبأخذهِبعينِاالعتبارِ .
وال ِشك ِأن ِالهياكل ِالسياسية ِواإلدارية ِحاضرة ِفي ِاألذهانِ .لكن ِيتعين ِاستباق ِمشكلة ِالعالقات ِبينِ
الجماعات ِالمحلية ِوالوكالة ِالحضرية ِومؤسسة ِالعاملِ ،من ِأجل ِوضعِتدابيرِجديدة ِفي ِإطار ِالسياساتِ
الحضريةِحتىِوإنِكانتِسلطةِالعاملِتوجدِدائماِفيِصلبِمنظومةِصنعِالقرارِ .
ومعِذلكِ،فإنِالطموحِإلىِضمانِاالنتقالِنحوِعملِجماعيِومشتركِفيِخدمةِالمدينةِأمرِواضحِ،لكنِ
هذاِالطموحِقد ِيصطدمِبالعديد ِمن ِاإلكراهاتِ.وتستشرفِمشاريع ِالقوانين ِذاتِالصلةِتعميرا ِتشاركياِِ.
ويعدِاإلصالحِالجذريِالجاريِنتيجةِمقترحِمفادهِأالِتكونِالدولةِهيِمصدرِالقرارِالوحيدِفيِماِيتعلقِ
بإعداد ِالمجالِوحكامتهِ.كماِيُقترحِأن ِتضطلعِالهيئات ِالمنتخبة ِبأدوار ِمحورية ِفي ِعمليتي ِإعدادِوثائقِ
شركِبشكل ِعام ِفي ِعمليةِ
التعميرِوبناء ِالمشروعِالحضريِ.وإذا ِكانت ِالمرافقِوالمؤسساتِالعمومية ِت ُ َ
التشاورِ ،فإن ِالجماعةِ ،يتوخى ِمنها ِأن ِتتجاوز ِهذا ِالمستوى ِمن ِالمشاركةِ ،وأن ِيتم ِاالرتقاء ِبها ِكيِ
تصبحِشريكاِفيِاتخاذِالقرارِبفضلِإعادةِتوزيعِأدوارِالفاعلين.48
وينبغيِأنِينصبِالتفكيرِعلىِسبلِالذهابِأبعدِمنِمستويات ِاإلخبارِوالتشاور ِوالتنسيق ِمع ِالمجالسِ
المنتخبة ِومجموعِالفاعلينِالعموميين؛ ِالذينِيتعينِعليهمِاإلفصاحِعن ِأفكارهم ِوانشغاالتهم ِوتطلعاتهمِ
بشأن ِالمدينةِ.ويجب ِأن ِيمكنِهذاِالمسارِمنِاالرتقاءِباألجهزة ِالتيِتمارسِعملهاِفيِإطارِالالمركزيةِ
الترابية ِوالالمركزية ِالمرفقية ِوالالتمركز ِإلى ِمستوى ِشركاء ِيجري ِالتشاور ِمعهم ِمن ِأجل ِضمانِ
التقائيةِالرهاناتِووجهاتِالنظرِبماِيتيحِالبناءِالمشتركِللمشروعِالحضريِ .
ويتبين ِمن ِخالل ِهذه ِالنظرة ِعلى ِمنظومة ِالحكامة ِأن ِالرهان ِالرئيسي ِيكمن ِفي ِاالستفادة ِالمثلى ِمنِ
عملية ِصنع ِالقرار ِوفق ِمقاربة ِتشاركية ِمنِشأنهاِأن ِتكفلِتضافرِالمساهمات ِالفكرية ِوالعاطفية ِوتلكِ
48

يشارِ هناِإلىِمشروعِمدونةِالتعميرِومشروعِالقانونِالمتعلقِبوثائقِالتعميرِ.
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المستمدة ِمن ِتجارب ِجميع ِالفاعلين ِالسياسيين ِواالقتصاديين ِواالجتماعيينِ،بمنِفيهمِالمواطن ِالعاديِ،
بماِيتجاوزِسلوكياتِالترددِوالمماطلةِالتيِيمكنِأنِتصدرِعنِمختلفِالهيئاتِالعموميةِ .
ومن ِالمؤكد ِأن ِاالتجاه ِالحالي ِينحوِنحو ِإرساءِنضج ِتشريعيِ ،بيدِأنهِينبغيِأن ِيتكللِبترسيخِالوعيِ
الجماعي ِبضرورةِاالنتقال ِإلى ِالخطوةِاألهمِالمتمثلةِفيِالتخطيط ِلبناءِالمدينة ِالمستدامة ِوإرساءِآلياتِ
حكامتهاِ .ولعل ِالحاجة ِأضحت ِملحة ِإلى ِاالنخراط ِفي ِمشروع ِمجتمعي ِحقيقي ِيمارس ِفي ِإطاره ِكلِ
طرفِدورهِكشريك ِتحدد ِبمعيتهِخيارات ِالتنمية ِوخيارات ِالتهيئة ِوالقيم ِالحضريةِ ،من ِخالل ِعمليتيِ
التشاورِوالتفاوضِاللتينِتتيحانِاتخاذِالقرارِبشكلِمشتركِ .
 .6المدينة المستدامة :منظومة حكامة مثلى
يقتضيِإرساءِمنظومةِحكامةِمثلى ِالتنسيق ِوتعبئةِالموارد ِالبشرية ِوالمالية ِواالستخدام ِالمعقلنِللمواردِ
واعتمادِأساليبِعملِفعالةِحتىِالِيعلنِعنِإفالسِالمدينةِ .
 .1المدينة تحت تأثير التنسيق والحكامة
يتعينِعلى ِالواليِوالعاملِ ،اللذانِيشكالن ِمركزا ِللسلطة ِومؤسسة ِللتقنين ِوالتنظيمِ ،تبنيِمقاربةِتيسيريةِ
تضمن ِالتنسيق ِالالزم ِبين ِالسياسات ِالترابية ِوالقطاعيةِ ،بما ِيكفل ِالتجانس ِبين ِالنظرة ِاالستشرافيةِ
والتخطيطِالحضريِوبناءِالمجالِالحضريِ.وهناكِالعديدِمنِاآللياتِالتيِينصِعليهاِالدستورِوالقوانينِ
التنظيميةِحولِالجماعاتِالترابيةِلمِيتمِإعمالهاِبعدِبالطريقةِالمثلىِ.فالتعاونِبينِالجماعاتِ،ومؤسساتِ
التعاون ِبين ِالجماعاتِ ،ومجموعات ِالجماعات ِالترابيةِ ،وآليات ِالتعاون ِوالشراكة ِوالتعاقدِ ،والتدبيرِ
الحديث ِوفق ِمؤشرات ِللتتبع ِوالتنفيذ ِواألداءِ ،وتقنيات ِالتتبع ِوالتقييمِ ،فضال ِعن ِأنظمة ِالمعلوماتِ ،كلهاِ
نماذجِألهدافِنبيلةِتواجهِصعوبةِعلىِمستوىِتفعيلهاِعلىِأرضِالواقعِ ِ.
فعلى ِسبيل ِالمثالِ ،فإن ِالمبادرات ِالمتعلقة ِبتأسيس ِمؤسسات ِالتعاون ِبين ِالجماعات ِتظل ِإلى ِاآلنِ
متواضعة؛ِوالحالِأنِهذهِالمؤسساتِ،التيِتتمتعِبالشخصيةِاالعتباريةِواالستقاللِالماليِ،49تشكلِرافعةِ
لمضافرةِجهود ِالجماعات ِالمعنيةِ.ويتمثلِالهدف ِمن ِإحداثِهذهِالمؤسساتِفيِاالضطالعِبالمهامِذاتِ
االهتمام ِالمشتركِ ،مثل ِالنقل ِالجماعيِ ،وإعداد ِمخطط ِالتنقالتِ ،ومعالجة ِالنفاياتِ ،والوقاية ِوحفظِ
الصحةِ ،والطرقِ ،والتطهير ِالسائل ِوالصلب ِومحطات ِمعالجة ِالمياه ِالعادمةِ ،وإحداث ِالتجهيزاتِ
المهيكلةِوتدبيرهاِ،وإحداثِمناطقِاألنشطةِاالقتصاديةِوالصناعيةِ،وعملياتِالتهيئةِ،وغيرِذلكِ ِ.
وتعد ِالحكامة ِالحضرية ِانعكاساِ ِلمستوىِنضج ِالعمل ِالسياسي ِوالديمقراطية ِالمحليةِ .ومن ِأجل ِتجاوزِ
اإلكراهات ِالتي ِتعوقِتحقيق ِأهداف ِالتآزر ِوالتعاون ِبين ِمختلف ِالفاعلينِ ،يقترح ِإرساء ِالحكامة ِعلىِ
المرتكزاتِالخمسِالتاليةِ :
 تفعيل ِمبدأ ِالتفريعِ ،من ِخالل ِضمان ِنقل ِعقالني ِالختصاصات ِالدولة ِإلى ِالجماعةِ ،يواكبهِتحويلِالمواردِالالزمةِالتيِتمكنِالجماعةِالمعنيةِمنِممارسةِاالختصاصاتِالمذكورة؛
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ِتحدثِهذهِالمؤسساتِبموجبِاتفاقياتِتصادقِعليهاِمجالسِالجماعاتِالمعنيةِوتحددِغرضِ المؤسسةِوتسميتهاِومقرهاِوطبيعةِالمساهمةِأوِمبلغهاِوالمدةِ
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 اعتمادِالتمركزِإداريِفعليِ،بماِيستجيبِلمتطلباتِالالمركزية؛ الحرصِعلىِتحديثِأساليبِالعملِالعموميِ،بماِيكفلِتعزيزِشرعيتهِومصداقيتهِ،ومنِثمِكسبِثقةِورضاِجميعِالفاعلينِالسياسيينِواالقتصاديينِواالجتماعيين؛
 وضع ِآليات ِغير ِمحتكرةِلسلطةِالقرارِلتنسيق ِوتنظيم ِالعمل ِالجماعيِ،منِأجلِتدبيرِالتعدديةِوالتعبئةِوضمانِتملُّكِمشروعِالمدينةِالمستدامة؛
 تحسين ِمستوى ِتنظيم ِالسلط ِوتعزيز ِعقلنة ِالمساطرِ ،من ِأجل ِتدبير ِالتعقيدات ِومواطن ِالشكِوالمصالحِالمختلفةِوالمتضاربةِ.
ِوفي ِإطارِمجالِحضري ِمتعدد ِالفاعلين ِوالمستوياتِ ،يجب ِأن ِتستندِالحكامة ِإلى ِجميع ِآلياتِالتنسيقِ
والشراكاتِوالتجمعاتِوالعقودِالتيِيمكنِإرساؤهاِبينِمختلفِالجهاتِالفاعلةِالالمركزيةِوالالممركزةِ،
منِأجلِتدبيرِالتعقيداتِومضافرةِالمساهماتِالجماعيةِخدمةِلالستدامةِ .
كماِتحقق ِالمدينة ِأيضا ِالمرونة ِمن ِخالل ِتفويضِبعضِالخدمات ِالعموميةِ،منِأجلِتجاوزِاإلكراهاتِ
اإلدارية ِوالمحاسبية ِالتي ِتعوق ِتدبيرهاِ .وتعد ِاالستعانة ِبوكاالت ِالتوزيع ِوالتدبير ِالمفوض ِوإحداثِ
شركات ِالتنمية ِالمحلية ِخيارا ِيمكن ِاللجوء ِإليه ِشريطة ِتقييم ِاالنعكاسات ِاالجتماعية ِوتفادي ِتشتتِ
الجهودِ ،علما ِأن ِالخدمات ِالتي ِيتم ِتفويضها ِيمكن ِأن ِتخرج ِعن ِدائرة ِالتماسك ِالذي ِتقتضيه ِالحكامةِ
الجيدةِِللمدينةِالمستدامةِ .
ومنِالمؤكدِأنِمداخلِالتفكيرِالِتتعلقِفقطِبأساليبِإدارةِالمدينةِبلِأيضاِوبالخصوصِبممارسةِالسلطةِ
وتدبيرِموازينِالقوةِالتيِتتحكمِفيِتخطيطِالمجالِالحضريِوبنائهِ .
 .2آليات تمويل المدن :النطاق والحدود
 .1كيف يمكن تقييم نطاق تمويل المدن؟
يرتكز ِالتدبير ِالمتوازن ِللمدينةِ ،بطبيعة ِالحالِ ،على ِإطار ِمؤسساتي ِيتمحور ِحول ِمبادئ ِالتوازنِ
والتكامل ِوالتفريعِ .ويجب ِأن ِيعمل ِهذا ِاإلطار ِوفق ِإستراتيجية ِمتعددة ِالمستويات ِوأن ِيلتزم ِبقواعدِ
الديمقراطية ِالتشاركيةِ.وتعدِالقدرات ِالتقنية ِوالموارد ِالبشرية ِالقادرةِعلىِمواجهةِالرهاناتِالمطروحةِ
شروطاِ ِأساسية ِلهذا ِالنمط ِمن ِالحكامة ِالذي ِال ِيمكن ِأن ِيؤدي ِوظيفته ِبدون ِتمويل ِمستقل ِوقدرةِ
استثماريةِكافيةِلضمانِاستدامةِالمدينةِ .
وخاللِسنةِِ،2014شكلتِالرسومِذاتِالطابعِالعقاريِِ74فيِالمائةِمنِمداخيلِالرسومِالمحليةِالمدبرةِ
منِطرفِالجماعاتِ.وتشملِهذهِالمداخيلِباألساسِالرسمِعلىِاألراضيِالحضريةِغيرِالمبنيةِ،بنسبةِ
ِ 35فيِالمائةِمنِمجموعِتلكِالمداخيلِ،والرسومِالمرتبطةِبعملياتِتسليمِرخصِالبناء ِ(ِ 31فيِالمائة)ِ
وتجزيءِاألراضيِ(ِ9فيِالمائة)ِ ِ.50
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ومع ِذلكِ ،فإن ِالميزانيات ِالمحلية ِللمدن ِالمغربية ِتظلِمتواضعةِ.وفي ِسنة ِِ ،2015بلغتِمداخيلِالمدنِ
ونفقاتهاِعلىِالتواليِنسبةِِ50.6وِ51.3فيِالمائةِ،مقارنةِبإجماليِالمداخيلِوالنفقاتِالعموميةِ.51وعلىِ
سبيلِاإلشارةِ ،تمثل ِنفقات ِالجماعاتِالترابية ِفيِمجالِاالستثمارِفي ِفرنسا ِنحوِِ 70في ِالمائة ِمن ِنفقاتِ
الدولةِ .52
وخاللِالفترةِِ 2013-2009بلغتِمداخيلِالجماعاتِالترابيةِِ 27.5مليارِدرهمِكمعدلِسنويِ.وشكلتِ
حصةِالجماعاتِالحضريةِوالقرويةِ،ضمنِمجموعِالمداخيلِالجبائيةِللجماعاتِالترابيةِ،ماِمعدلهِِ21.5
مليار ِدرهم ِفي ِالسنةِ ،أي ِما ِيعادل ِِ 79في ِالمائةِ ،موزعة ِبين ِِ 15مليار ِدرهم ِبالنسبة ِللجماعاتِ
الحضريةِ،وِ6.5مليارِدرهمِبالنسبةِللجماعاتِالقرويةِ ِِ.53
ِ
معدلِمداخيلِالمدنِخاللِالفترةِ(ِ2013-2009ماليينِالدراهم) ِ

ِ
*الرسمِالمهنيِورسمِالسكنِورسمِالخدماتِالجماعية ِ
المصدرِ:المجلسِاألعلىِللحساباتِ 2015ِ،
ِ
51

خاللِسنةِِ،2015لمِتشكلِمداخيلِالجماعاتِالترابيةِسوىِِ11.9فيِالمائةِمنِإجماليِالمداخيلِ،وبلغتِنفقاتهاِِ10.6فيِالمائةِمنِإجماليِنفقاتِالدولةِ
والجماعاتِالترابيةِ،معِوجودِفوارقِمهمةِبينِالوسطينِالحضريِوالقرويِ .
52

الخزينةِالعامةِللمملكةِ،ورشةِنظمهاِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئيِح ولِموضوعِ"تدبيرِميزانيةِالمدنِونظامهاِالضريبيِوابتكارِأدواتِجديدةِ
للتمويلِالمحلي"ِ،فاتحِفبرايرِِ .2017
53

المجلسِاألعلىِللحساباتِ،ملخصِتقريرِحولِالجباياتِالمحليةِ،مايِِ،2015الصفحةِ.9
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ويبلغِمتوسطِاإلنفاقِفيِالمغربِلكلِمواطنِفيِالمدينةِِ800درهمِ،منهاِِ28فيِالمائةِكاستثمارِ،54فيِ
حين ِأن ِصافي ِاالدخارِ ،وهو ِفائضِالمداخيلِالجارية ِالمستخلصِمنِالنفقات ِالجارية ِبما ِفي ِذلك ِخدمةِ
الدينِ ،يمثلِِ 20فيِالمائةِمنِالمداخيلِ ،أي ِماِيعادلِِ 2مليارِدرهمِ.ويختلف ِهذا ِالوضع ِمن ِجماعة ِإلىِ
أخرىِ.ففي ِالدار ِالبيضاءِ ،تبلغ ِهذهِالنسبة ِِ 5في ِالمائةِ.وعموماِ ،فإن ِهذاِاالدخار ِغير ِكاف ِبالنظر ِإلىِ
االحتياجات ِالمتزايدة ِللمدن ِعلى ِمستوى ِالنقل ِوالطرق ِوالمرافق ِاالجتماعية ِالجماعية ِوتجهيزاتِ
التطهير ِالصلب ِوالسائلِ ،وما ِإلى ِذلكِ .وفي ِهذا ِالصددِ ،قدرت ِالدراسة ِالتي ِأنجزتها ِالمديرية ِالعامةِ
للجماعات ِالمحلية ِفي ِسنة ِِ 2009الحد ِاألدنى ِالحتياجات ِاالستثمار ِبخصوص ِمختلف ِالعناصر ِالتيِ
تدخلِضمنِصالحياتِالجماعاتِالمحليةِعلىِمدىِِ12سنةِفيِِ335مليارِدرهمِ .
وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،تبلغ ِنفقات ِالمدن ِفي ِمجال ِاالستثمار ِِ 5ماليير ِدرهمِ .ويتم ِتمويل ِهذا ِاالستثمارِ
بنسبة ِِ 40فيِالمائةِمن ِاالدخارِالصافيِ ،و ِِ 35فيِالمائة ِمن ِمخصصات ِالدولةِ ،وِ 25فيِالمائةِمنِ
القروضِ.وعالوة ِعلى ِذلكِ ،فإن ِاللجوء ِإلى ِالقرض ِال ِيزال ِمتواضعاِ.وقد ِبلغ ِرصيد ِديون ِالجماعاتِ
في ِسنةِِ 12.5ِ ،2014مليار ِدرهمِ ،يتعلق ِمعظمها ِبالجماعات ِالحضريةِ .وفي ِسنتيِِ 2014وِ،2015
اقترضت ِالمدن ِأقل ِمما ِسددته ِ(رأس ِالمال ِوالفوائد)ِ .وعلى ِمستوى ِالتدفقاتِ ،نسجل ِاستمرار ِمنحىِ
مستقرِ .55
وفيِما ِيتعلق ِبالمواردِ ،فهي ِغير ِكافيةِ.وعلىِمستوىِبنيةِالمدخرات ِالصافيةِ ،فإنِالنفقات ِالجارية ِهيِ
أقل ِمن ِالموارد ِفي ِالسنوات ِاألخيرةِ .وفي ِسنة ِِ ،2015تشكلت ِالموارد ِالجارية ِللمدن ِمن ِالتحويالتِ
بنسبة ِِ 45في ِالمائةِ ،السيما ِمن ِحصة ِالجماعات ِمن ِالضريبة ِعلى ِالقيمة ِالمضافةِ ،والمداخيل ِالتيِ
تدبرها ِالدولة ِبنسبة ِِ 26في ِالمائةِ ،والتيِتتشكلِباألساسِمنِالرسومِالثالثِالرئيسيةِ،وهيِرسمِالسكنِ
ورسم ِالخدمات ِالجماعية ِوالرسم ِالمهنيِ ،إضافة ِإلى ِالمداخيل ِالتي ِتدبرها ِالجماعات ِبنسبة ِِ 29فيِ
المائةِ،معِوجودِتباينِكبيرِبينِالمدنِ.ففيِالدارِالبيضاءِ،تبلغِهذهِالنسبِعلىِالتواليِِ18وِ50وِ22فيِ
المائةِ .
وتؤكد ِهذه ِالمعطيات ِمحدودية ِاالستقاللية ِالمفترضة ِالتي ِينبغي ِأن ِتتمتع ِبها ِالجماعات ِبوصفها ِسمةِ
رئيسية ِمن ِسمات ِالالمركزية ِالترابيةِ .والواقع ِأن ِعائد ِالرسومِالتي ِتدبرها ِالدولة ِغير ِمضمونِ ،والِ
يتمتع ِمجلس ِالمدينة ِبسلطة ِتحديد ِالنسبة ِالمستحقة ِمن ِتلك ِالرسومِ ،وال ِيملك ِرؤية ِواضحة ِبشأنِ
مخصصاتِالدولةِ،حتىِوإنِكانتِهذهِالمخصصاتِلنِتتراجعِمنِسنةِإلىِأخرىِ،لكنِالِيمكنِمعرفةِ
منحىِتطورهاِ .
 .2حدود تمويل المدن:
فيِضوءِماِسبقِذكرهِ،فإنِالتمويلِالمحليِيعتبرِالحلقةِالضعيفةِفيِسياسةِالالمركزيةِ.وتتسمِالجوانبِ
المتعلقةِبمحدوديةِتمويلِالمدنِبتعددهاِوتنوعِأشكالهاِ.ونذكرِفيِهذاِالشأنِ :

54

يتعلقِاألمرِبحساباتِوليسِبميزانيات ِ

55

إيرفيِأوكارِ(ِ،)Hervé Hocquardخبيرِ لدىِالبنكِالدوليِ،ورشةِنظمهاِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئيِحولِموضوعِ"تدبيرِميزانيةِالمدنِ
ونظامهاِالضريبيِوابتكارِأدواتِجديدةِللتمويلِالمحلي"ِ،فاتحِفبرايرِ.2017
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 االعتمادِالقويِعلىِالدعمِالماليِالذيِتقدمهِالدولة:
تجسدِتعزيزِمواردِالجماعاتِفيِتحويلِالدولةِالعتماداتِلفائدةِهذهِالهيئاتِتتشكلِباألساسِمنِعائداتِ
ضريبةِالباتانتاِوالضريبة ِالحضرية ِو ِِ 30في ِالمائة ِمن ِعائد ِالضريبة ِعلىِالقيمة ِالمضافةِ،إضافةِإلىِِ
إحداث ِضرائب ِورسوم ِجديدةِ .56غير ِأن ِالتمويل ِالمحلي ِيعتمد ِإلى ِحد ِكبير ِعلى ِالمالية ِالعموميةِ.
وتعتمد ِالميزانيات ِالمحلية ِاعتمادا ِكبيرا ِعلى ِالموارد ِالمالية ِالتي ِتحولها ِأو ِتدبرها ِالدولةِ .وشكلتِ
المداخيلِالمحولةِفي ِسنة ِِ ،2015نسبة ِِ 65في ِالمائة ِمن ِموارد ِالجماعاتِالترابيةِ ،بينماِبلغت ِالمواردِ
التيِتدبرهاِالدولةِِ15فيِالمائةِ.

بنيةِالمداخيلِاالعتياديةِللجماعاتِالترابيةِفيِِ 2015

ِ
المصدرِ:الخزينةِالعامةِللمملكةِ 2017ِ،
ويتبين ِمماِسبقِأن ِالجماعاتِالترابيةِالِتتحكم ِسوى ِفي ِِ 20في ِالمائة ِمن ِمداخيلهاِاالعتياديةِ.ويشكلِ
االعتمادِالشديدِعلىِتحويالتِالدولةِخطراِعلىِمصادرِتمويلِالجماعاتِالترابيةِبسببِالمنحىِالتنازليِ
الذيِيسجلهِأداءِالمداخيلِالضريبيةِللدولةِمنذِسنةِِ.2008وهكذاِ،فإنِالمداخيلِاإلجماليةِللدولةِتنخفضِ
بشكلِكبيرِفيِحينِأنهاِتشكلِالمصدرِالرئيسيِلتمويلِالجماعاتِالترابيةِ .57
 عدمِالقدرةِعلىِتدبيرِالنظامِالضريبيِ:

56

تمِتعزيزِمواردِالجماعاتِبشكلِتدريجيِ،السيماِمنِخاللِالقانونِرقمِِ 30.90الذيِأحدثِ ِِ37ضريبةِورسما ِمنهاِِ34لفائدةِالجماعاتِالحضريةِوالقرويةِ
وِ3لفائدةِالعماالتِِواألقاليمِ.واستمرِاإلصالحِفيِسنةِِ2008بموجبِالقانونينِرقمِِ47.06وِ،39.07لنصلِإلىِنظامِضريبيِمحليِيتضمنِاليومِِ17رسماِوِ13
حقاِمنِالحقوقِوالمساهماتِواألتاوى.
57

تفاقمِاالنخفاضِفيِالعائدِمنِالمداخيلِالضريبيةِللدولةِجراءِالمنحىِالتنازليِللضريبةِعلىِالقيمةِالمضافةِ،وعلىِاألخصِالضريبةِعلىِالقيمةِالمضافةِالفترةِ
[] 2016ِ-ِ2010؛ِوهيِأقلِبكثيرِمنِاألرقامِالمسجلةِخاللِالفترةِ[.]2009ِ-ِ2007
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يظلِنجاحِمسلسلِالالمركزيةِالترابيةِرهيناِبتعبئةِالمواردِالجبائيةِ،علماِأنِالنظامِالضريبيِالمحليِيعدِ
أداةِللسياسةِاالقتصاديةِواالجتماعيةِ،تتيحِلصناعِالقرارِالعموميينِالحصولِعلىِالمواردِالماليةِالالزمةِ
لتحقيقِالتنمية ِالمحليةِ.بيدِأنِحكامةِالنظام ِالضريبي ِالمحلي ِتعانيِمنِأوجهِقصورِعديدةِ.وال ِتمتلكِ
الجماعاتِ ،في ِمعظم ِالحاالتِ ،رؤية ِواضحة ِفي ِهذا ِالشأن؛ ِفهي ِتكتفي ِبتدبير ِلحظي ِفي ِغياب ِأيِ
تخطيطِ.وترتبطِبعضِأوجهِالقصورِباإلكراهاتِالتنظيميةِ،وغيابِتحديدِواضحِللصالحياتِ،واالفتقارِ
إلىِالمواردِالكافيةِ .
إنِالعجزِعنِتدبيرِالنظامِالضريبيِالِيحتاجِإلىِإثباتِ.فقد ِوصلتِالمداخيلِالذاتيةِللجماعاتِالترابيةِ،
التي ِتمثل ِِ 20فيِالمائةِمنِمداخيلهاِاالعتياديةِ ،في ِسنة ِِ 2015إلىِمبلغ ِِ 7.1مليون ِدرهمِ ،منها ِِ3.5
مليون ِدرهم ِكضرائب ِمحليةِ .ويرجع ِهذا ِاألداء ِالضعيف ِللضرائب ِالمحلية ِأساسا ِإلى ِغياب ِإدارةِ
ضريبية ِمحلية ِمنظمة ِذات ِهيكل ِتنظيمي ِنموذجي ِوتتوفر ِعلى ِموارد ِبشرية ِمؤهلة ِومتحفزة ِلتعبئةِ
المواردِالضريبيةِ.وتشملِأوجهِالقصورِأيضاِماِيليِ :
 االفتقارِإلىِالخبرةِالالزمةِفيِالمسائلِالضريبيةِونقصِالقيادةِواليقظةِالقانونيةِ،إضافةِإلىِعدمِوجود ِأدوات ِإدارية ِلتدبير ِالضرائبِ :إستراتيجية ِضريبيةِ ،ونظام ِمعلومات ِمخصص ِلتدبيرِ
الضرائبِالمحليةِ،وقاعدةِبياناتِِ،والتتبعِوالتقييمِ،واإلبالغ؛
 التساهلِمعِالملزمينِبدفعِالضرائب؛ النقصِالمسجلِعلىِمستوىِالتنسيقِالضريبيِوتداخلِاالختصاصاتِمعِالجهاتِالخارجيةِمثلِ:الخزينة ِالعامة ِللمملكةِ ،والمديرية ِالعامة ِللضرائبِ ،وشركة ِ"ليديك" ِفي ِحالة ِالدار ِالبيضاءِ
و"ريضال" ِفي ِحالة ِالرباطِ ،للتحكمِفيِمجموعِالوعاءِالضريبيِ .وعلى ِسبيل ِالمثالِ ،يتعاملِ
الملزمونِبدفع ِالضرائب ِمعِالوكالةِالمكلفةِبتوزيعِالماءِوالكهرباءِلدفع ِفواتيرهمِ ،لكن ِالِيتمِ
تحديدِهويتهمِلدفعِرسمِالسكنِ .
ويؤكد ِالمجلس ِاألعلى ِللحسابات ِفي ِالتقرير ِالذي ِأصدره ِفي ِماي ِِ 2015حول ِالجبايات ِالمحليةِ ،أنِ
الباقيِتحصيله ِخاللِالفترةِماِبينِِ 2009وِ 2013قدِانتقلِمنِِ 13إلىِِ 16,8مليارِدرهمِ،مسجالِبذلكِ
تفاقماِبنسبةِتصلِإلىِِ 29فيِالمائةِ،أيِبمعدلِنموِسنويِقدرهِِ 7.3فيِالمائةِ،وهوِماِيعكسِعجزاِ
بنيويا ِفي ِتحصيل ِهذه ِالمتأخراتِ .كما ِسجل ِالتقريرِعدة ِأوجه ِقصور ِتتعلق ِأساسا ِبتحديد ِاإلمكانياتِ
الجبائيةِ ،والصعوبات ِالمرتبطة ِبتعبئتهاِ ،والنقائص ِالمسجلة ِعلى ِمستوى ِالحكامة ِالجبائيةِ ،واختالالتِ
على ِمستوى ِالوعاء ِالضريبيِ ،السيما ِمن ِحيث ِالقصور ِفي ِتحصيل ِالضرائبِ ،وانخفاض ِمعدلِ
التحصيلِ،وتفاقمِالمتأخراتِ .
 هيمنةِنفقاتِالتسييرِ:
ارتفعت ِالحاجة ِإلى ِالتمويل ِالسنوي ِلنفقات ِالجماعات ِالحضرية ِالمتعلقة ِبالتسيير ِبأزيد ِمن ِِ 15.1فيِ
المائة ِخالل ِالفترة ِ[ِ.]2013-2007وشكلتِنفقاتِالتسييرِفيِسنةِِ 59.6ِ ،2015فيِالمائة ِمن ِإجماليِ
نفقاتِالجماعاتِالترابيةِ،منهاِ31فيِالمائةِكنفقاتِمرتبطةِبرواتبِالموظفينِواألعوانِ.وبالنسبةِلبعضِ
الجماعاتِ،تتجاوزِرواتبِالموظفينِبكثيرِنسبةِِ31فيِالمائةِلتصلِإلىِأزيدِمنِِ70فيِالمائةِ .
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 عدمِالقدرةِعلىِالتنفيذِالكاملِلميزانيةِاالستثمارِ :
ال ِتتمكن ِالجماعات ِالترابية ِدائما ِمن ِالتنفيذ ِالكامل ِلميزانيتها ِاالستثماريةِ .ويترتب ِعن ِذلك ِتراكمِ
المتأخراتِالتيِوصلتِإلىِِ29.5مليارِدرهمِفيِنهايةِسنةِِ.2015وهذاِماِسجلهِأيضاِالتقريرِالمتعلقِ
بتمويل ِالمدن ِاإلفريقية ِالذي ِأكد ِأن ِ"الجماعاتِالمغربية ِتعدِنموذجاِواضحاِلضعفِالقدراتِ:فهي ِغيرِ
قادرةِعلىِالتنفيذِالكاملِلميزانياتهاِاالستثماريةِ.وتنهيِالسنواتِالماليةِبفائضِيتراوحِبينِِ30وِِ40فيِ
المائة ِمقارنة ِبمبالغ ِاالستثمارات ِالتي ِنفذت ِبالفعلِ.وتعزىِهذهِالظاهرةِ،إلى ِالقدرات ِالبشرية ِوالتقنيةِ،
وإلىِتداخل ِأو ِتضارب ِاالختصاصات ِالترابيةِ ،ثمِإلىِالمساطرِاإلدارية ِالعامة ِأو ِذات ِالصلة ِبمدونةِ
الصفقاتِالعموميةِ.وفي ِالوقت ِنفسهِ ،اقترضتِهذهِالجماعاتِفي ِسنة ِِ ،2009ماِيعادلِِ 30فيِالمائةِ
منِاالستثماراتِ"ِ .58
وال ِيؤدي ِتعزيز ِالوسائل ِالمالية ِللجماعات ِبالضرورة ِإلى ِتحسين ِنجاعة ِالتدبيرِ ،السيما ِفي ِما ِيتعلقِ
بنفقاتِاالستثمارِ.ومنِالمؤكدِأنِالمدنِتمتلكِبعضِالمواردِ،إالِأنهاِالِيتمِاستغاللهاِعلىِالنحوِاألمثل.
 .3النظام الضريبي المحلي ،رافعة لتمويل المدينة المستدامة:
يكمنِالرهانِفي ِكيفية ِتطوير ِمداخيلِالجماعاتِ،من ِخالل ِإرساءِنظام ِضريبي ِمحفزِعلىِاالستثمارِ
والتقليصِمنِاالعتمادِعلىِتحويالتِالدولةِ .
تتعلق ِالتحويالت ِباألساس ِبالضريبة ِعلى ِالقيمة ِالمضافة ِالتي ِتضمن ِالوسائل ِللجماعاتِ .ويفتقر ِهذاِ
المورد ِإلى ِوضوح ِالرؤيةِوالقدرةِعلىِالتوقعِ ،كما ِأن ِارتباطه ِبنموِالمداخيلِالمحلية ِالِينظرِإليهِبعينِ
الرضاِ.كماِأنِعالقة ِالتقابلِفي ِهذا ِالصدد ِغيرِواضحة ِبما ِفيه ِالكفاية"ِ.إن ِمعايير ِالتوزيعِال ِتشجعِ
الجماعاتِالتيِتبذلِجهوداِلمواكبةِالمستثمرينِوإنشاءِمقاوالتِفيِمجالهاِالترابي"ِ.59وربماِينبغيِربطِ
هذاِالتوزيعِبجودةِالتدبيرِ،ومنِثمِجعلهِأداةِِلتشجيعِوتحفيزِالحكامةِالجيدةِ .
وحسبِالدوريةِالوزاريةِلسنةِِ،2002فإنِاإلمدادِالجزافيِاإلجماليِيمكنِأنِيصلِإلىِِ75فيِالمائةِمنِ
الغالف ِاإلجمالي ِللضريبة ِعلى ِالقيمة ِالمضافةِ ،بينما ِتبلغ ِنسبته ِحاليا ِِ 58في ِالمائةِ .ولئن ِكان ِهذاِ
اإلجراءِأداةِيمكن ِتوظيفهاِلتعزيزِالقواعد ِالمحفزةِعلىِحسنِالتدبيرِ ،فإن ِهذا ِالطموح ِيجب ِأن ِيكونِ
واقعياِ،بالنظرِإلىِاإلكراهاتِالماليةِالتيِتواجههاِالدولةِ .
وعالوةِعلىِذلكِ،فإنِالرسومِالثالثِالرئيسيةِ(رسمِالخدماتِالجماعيةِوالرسمِالمهنيِورسمِالسكن)ِ
تدبرهاِالدولةِوتضع ِالقواعدِالمتعلقةِالتيِتحددِدافعيِالضرائبِوالقيمِاإليجاريةِ،وتتولىِتحصيلهاِعنِ
طريقِالمديريةِالعامةِللضرائبِوالخزينةِالعامةِ.بيدِأنِهذاِالتدبيرِتشوبه ِبعضِالنواقصِعلىِمستوىِ
الوعاءِالضريبيِوالتحصيلِوتقييم ِالقيمةِاإليجاريةِ ،وهوِماِيشكلِعبئاِثقيالِعلى ِالماليةِالمحليةِ.وفيِ
الواقعِ ،فإنِالجماعاتِال ِتتلقىِأكثر ِمن ِثلث ِإمكاناتهاِ ،على ِالرغم ِمن ِاآللياتِالمبتكرةِالتي ِأدخلت ِعلىِ
طرقِاألداءِ ِ.
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ولعلِالمطلوبِهوِإماِضمانِالمواردِانطالقاِمنِإحصاءِشاملِ،وإجراءِتقييمِسليمِللقواعدِالمعتمدةِ،معِ
تعويضِكاف ِومحفزِ ،كما ِهو ِالحال ِفي ِفرنساِ،وإما ِتركِهذهِالمهامِللجماعةِو/أوِتفويضِالمهام ِالتقنيةِ
المتعلقةِباإلحصاء ِوالتقييم ِوالتحصيلِإلىِمتعهديِالخدمات ِالمهتمينِ ،كماِيمكنِالتفكيرِفيِمنحِبعضِ
الجماعات ِسلطة ِتحديد ِنسبة ِالضريبةِ ،كإجراء ِتحفيزي ِعلى ِحسن ِالتدبيرِ ،الذي ِيتم ِتقييمه ِبناء ِعلىِ
مؤشراتِمحددةِبشكلِمضبوطِ،أوِحتىِمنِخاللِإجراءِعملياتِافتحاصِدوريةِ .
وغنيِعنِالبيانِأنِالمداخيلِالذاتيةِللجماعاتِ60تظلِضعيفةِعلىِالعمومِ.وفيِبعضِاألحيانِ،الِتتالءمِِ
تكلفة ِالتدبيرِواإلدارة ِمعِمردوديةِالجماعاتِ.إن ِإمكانات ِنموِهذهِالمداخيلِفي ِالمدن ِكبيرةِ ،فقد ِوصلتِ
في ِغضون ِ ِخمس ِسنوات ِإلى ِزائد ِِ 58في ِالمائة ِمقابل ِزائد ِِ 27في ِالمائة ِبالنسبة ِللرسوم ِالثالثِ
الرئيسيةِالتيِتدبرها ِالدولة ِبين ِسنتيِِ 2009وِ.2015وقد ِعملتِتسع ِمدن ِبالفعل ِعلىِتعزيز ِوسائلِ
عمل ِاإلدارات ِالمحلية ِالمكلفة ِبالضرائبِ ،من ِخالل ِاعتماد ِأنظمة ِالمعلومات ِواللجوء ِعند ِالحاجةِ
لخدماتِالفاعلينِالخواصِ،منِأجلِتداركِالتأخيرِالحاصلِفيِمجالِاإلحصاءِالضريبيِ ِ.
 .7المدينة المستدامة :التدبير المالئم
أ) آليات تدبير المدينة
 .1تدبير بناء المجال الحضري
تحصرِالنصوصِالقانونيةِالجاريِبهاِالعملِعملياتِتهيئةِوبناءِالمجالِالحضريِفيِالتجزئاتِالعقاريةِ
والمجموعات ِالسكنيةِوإقامة ِاألبنية ِوتقسيم ِالعقاراتِ .وتفتقر ِهذه ِالنصوص ِإلى ِبعض ِأدوات ِالتهيئةِ
الحضرية ِالتي ِتتطلب ِمنح ِصفة ِالمنفعة ِالعامةِ ،خاصة ِفي ِما ِيتعلق ِبالمدن ِالجديدةِ ،ومناطق ِالتهيئةِ
التشاوريةِ،ومناطقِالمشاريعِالعملياتيةِ،ومناطقِلتكوينِالوعاءِالعقاريِ،ونطاقاتِالتمددِالحضريةِ .
ويتيح ِتوسيعِنطاقِمفهوم ِالمنفعة ِالعامة ِللدولةِوللمؤسساتِالتابعةِلها ِالحق ِفي ِحيازة ِاألراضي ِالالزمةِ
إلنجاز ِالمشاريع ِالكبرىِ .ومن ِالمؤكد ِأن ِهذا ِاإلجراء ِيعد ِأداة ِقانونية ِوتقنية ِتخدم ِالسياسة ِالعمرانيةِ،
ومنِشأنهاِأنِتساعدِعلىِالتحكمِفيِاستخدامِاألراضيِوتعبئتهاِوتنظيمِالسوقِالعقاريةِ.غيرِأنِمثلِهذهِ
التدابير ِالموسعة ِيمكن ِأن ِتكون ِمصدرا ِللقالقل ِاالجتماعية ِوالمنازعاتِ،في ِغياب ِالضمانات ِالالزمةِ
لممارسة ِإدارية ِغير ِتعسفيةِ.لذاِ،يتعينِبموازاةِوسائلِتدخلِالدولةِهذهِ،تحسين ِمالءةِالدولةِ ،وتوفيرِ
بيئةِاجتماعيةِوإداريةِمواتيةِيمكنِللمواطنِأنِيثقِبهاِ .
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وحسبِالقانونِرقمِِ، 47.06فإنِالرسومِالمحليةِالتيِتدبرهاِالجماعاتِتشملِِالرسمِعلىِاألراضيِالحضريةِغيرِالمبنيةِ،والرسمِعلىِعملياتِالبناءِ،والرسمِ
علىِعملياتِتجزئةِاألراضيِ،والرسمِعلىِاإلقامةِبالمؤسساتِالسياحيةِ،والرسمِعلىِمحالِبيعِالمشروباتِ،والرسمِعلىِاستخراجِموادِالمقالعِ،والرسمِعلىِ
المياهِالمعدنيةِومياهِالمائدةِ،والرسمِعلىِالنقلِالعموميِللمسافرينِ،والرسمِالمترتبِعلىِإتالفِالطرقِ،ورسمِتصديقِاإلمضاء ِواإلشهادِبالتطابقِ،والرسومِ
المفروضةِعلىِالذبحِفيِالمجازرِ،والرسومِالمقبوضةِفيِاألسواقِوأماكنِالبيعِالعامةِ،ورسمِالمحجزِ،والرسم ِالمفروض ِعلى ِوقوفِالعرباتِالمعدةِللنقل ِالعامِ
للمسافرينِ،ورسوم ِالحالة ِالمدينةِ،والرسم ِالمفروض ِعلى ِالبيع ِفي ِأسواق ِالبيع ِبالجملة ِوأسواق ِالسمكِ،والرسم ِالمفروض ِعلى ِشغل ِاألمالك ِالجماعية ِالعامةِ
مؤقتاِ،والرسم ِالمفروض ِعلى ِشغل ِاألمالك ِالجماعية ِالعامة ِمؤقتا ِبمنقوالت ِأو ِعقارات ِترتبط ِبممارسة ِأعمال ِتجارية ِأو ِصناعية ِأو ِمهنيةِ ،ومساهمة ِأربابِ
العقاراتِالمجاورةِللطرقِالعامةِفيِنفقاتِتجهيزهاِوتهيئتهاِ .
ِِ ِ
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وقد ِاتسم ِإنتاج ِالمدن ِمنذ ِاالستقالل ِبوفرة ِاألشكال ِالعمرانية ِالتي ِتعكس ِازدواجية ِالتوسع ِالعمرانيِ:
القانونيِوغيرِالقانونيِ،النظاميِوغيرِالنظاميِ،الالئقِوغيرِالالئقِ.وهذهِاالزدواجيةِمكلفةِجداِبالنسبةِ
للدولةِ.ويتعينِعقلنةِالعملِمنِأجلِالتصديِلتكديسِالفئاتِالفقيرةِفيِأحزمةِالهشاشةِوللتوسعِالعمرانيِ
الذيِتترتبِعنهِنفقات ِباهظةِ ،منِأجلِتزويدِالساكنةِبالمرافقِوالخدماتِالعموميةِ،كالماء ِوالكهرباءِ
والتطهيرِ،والطرقِ ،والتعليمِ ،والصحةِ ،وما ِإلى ِذلكِ.ومنِبينِالعقباتِالرئيسية ِفيِهذاِالشأنِالهوامشِ
الداخليةِللمدنِونموِضواحيِالمدنِغيرِالخاضعةِللمراقبةِوغيرِالقانونيةِوالناقصةِالتجهيزِ .
ومكنتِعمليات ِالتهيئةِالعقاريةِالقانونيةِ ،خالل ِالفترة ِ[ِ ،]2014-2004منِتوفيرِعرضِعقاريِيبلغِ
ِ 480.000قطعة ِأرضية ِمجهزة ِمعدة ِللسكنِ .وال ِيزال ِهذا ِالعرضِ ،الذي ِساهم ِفيه ِالقطاع ِالعموميِِ
بنسبة ِِ 80في ِالمائةِ ،محدودا ِمقارنة ِمع ِوتيرة ِالنمو ِالعمراني؛ ِوهو ِيمثل ِِ 59.3فيِالمائةِمن ِالحاجةِ
اإلجماليةِ .وِيُغطى ِهذا ِالعجز ِبالسكن ِغير ِالنظامي ِالذي ِيدمر ِمساحات ِكبرى ِمن ِاألراضي ِالصالحةِ
للزراعةِ ،بمعدل ِِ 40.7فيِالمائةِ.وفي ِسنة ِِ ،2012أحصتِوزارة ِاإلسكان ِوسياسة ِالمدينة ِِ352.613
مسكنا ِغير ِقانونيِ ،خارج ِاألحياء ِالتي ِاستفادت ِمن ِإعادة ِالهيكلةِ .ويشكل ِإنتاج ِالسكن ِغير ِالنظاميِِ
حالياِنسبةِِ50فيِالمائةِ .61
تطور العجز في السكن خالل الفترة 2014-2004
مكونات العجز
(الوسط الحضري)
مدنِالصفيح
مساكنِبدائيةِحضرية
مساكنِمهددةِبالسقوطِومساكنِ
متقادمة

العجز
المسجل
في
2004
300
000

األسر
%

-2004
2014

-

75 000

125 000 24,6
45 000

6,6 80 000

انتشارِالسكنِغيرِالالئق

100
000

8,2

-

التعايش

200
000

16,4

-

مجموع ()1

680
000

245 000 55,8
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تخفيض
العجز

العجز
المسجل
في 2014

%

230 000

145 000

24

-

125 000

21

30 000

95 000

15,8

-2004
2014

-

16,7 100 000
5,8

165 000

35 000

425 000

83,3 500 000

وزارةِالتعميرِوإعدادِالترابِالوطنيِِ،مديريةِإعدادِالترابِ:دراسةِتتعلقِبإعدادِاإلستراتيجيةِالوطنيةِلتدبيرِالعقارِ،تقريرِالمهمةِِ:IIالواقعِوالتشخيصِ
المجاليِ ِ2016ِ،
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مساكنِغيرِقانونية
مجموع ()2

540
000
1 220
000

330 000 44,3

770 000

16,7 100 000

600 000 1 195 000 575 000 100

100

المصدرِ:المندوبيةِالساميةِللتخطيطِوتقريرِوزارةِالتعميرِوإعدادِالترابِالوطنيِ2016ِ،
ِ
وفي ِمواجهة ِأوجه ِالقصور ِالمتعددة ِوالمتنوعة ِوالمتراكمةِ ،فإن ِالتدخل ِالعمومي ِهوِبمثابة ِمجموعة ِمنِ
اإلجراءات ِالعالجية ِالتي ِتحاول ِمعالجةِمظاهرِالعجز ِواالستجابةِللحاالت ِالطارئة؛ ِبيدِأنِهذه ِالجهودِ
التيِتسعىِإلىِتداركِالـنواقصِلمِتمكنِمنِالتخفيفِمنِحدةِالمشاكلِالمطروحةِ.ويجبِأالِيخفيِالعجزِ
الكميِفيِمجالِالسكنِأوجهِالقصورِعلىِالمستوىِالنوعيِ .
وينبغيِالتذكيرِبأن ِالمعايير ِالمعتمدةِبموجب ِالدوريةِرقم ِِ 6362الصادرةِبتاريخ ِِ 5أبريل ِِ 2005حولِ
المعاييرِالدنياِالواجبِمراعاتهاِفيِعملياتِالبناءِالمتعلقةِبالسكنِاالجتماعيِوحتىِالدوريةِالمؤرخةِفيِِ
ِ 14يونيوِِ ،2010تثير ِجدال ِواسعاِ.وال ِشك ِأن ِالكثافة ِالمفرطة ِالبالغة ِِ 230وحدة ِللسكن ِاالجتماعي ِفيِ
الهكتارِالواحدِ،وتقليصِارتفاعِسقفِالمنازلِ،وتقليصِمساحةِالمسالكِتؤثرِعلىِتكلفةِالمنتوجِ،إالِأنهاِ
تضع ِالسالمةِالصحيةِوحركةِالمرورِوجودة ِالحياة ِالحضرية ِموضع ِتساؤلِ.ويساهم ِهذا ِالوضع ِفيِ
تناميِمظاهرِالتفرقةِبينِساكنةِالمدنِوتجعلِبعضهمِأسيرِمجمعاتِسكنيةِالِتوفرِشروطِالسكنِالالئقِ.
فهلِنحنِإذنِبصددِإعادةِإنتاجِمظاهرِالتفرقةِواإلقصاء؟ ِ
 .2تدبير األزمات والكوارث الطبيعية
أصبحتِالمدنِفيِجميعِأنحاءِالعالمِمعرضةِبشكلِمتزايدِلخطرِالكوارثِوالمآسيِ.وأمامِتعددِالمخاطرِ
التيِتواجههاِالمدينةِوتناميهاِالمستمرِ ،فإنِالمدينة ِومخاطرها ِأضحياِاليومِ ،أكثر ِمن ِأي ِوقت ِمضىِ،
عنصرينِمترابطينِ .
ويجبِأنِتشكلِالمخاطرِالطبيعيةِ،التيِتكشفِعنِمظاهرِالهشاشةِالعمرانيةِ،محورِاهتمامِفيِسياساتِ
التهيئة ِوالتعميرِ ،بالنظر ِإلى ِأن ِالمدن ِالمغربية ِمعرضة ِلدوامة ِمن ِالتقلبات ِوالمخاطر ِالمتغيرةِ
والمتنوعةِ.والِتشكلِهذهِالمسألةِحاالتِمعزولةِفيِالمغرب؛ِبلِإنهاِتجسدِإشكاليةِحقيقيةِعلىِمستوىِ
التراب ِالوطنيِ .وباإلضافة ِإلى ِحرائق ِالغابات ِالمتكررة ِالتي ِتدمر ِِ 3000هكتار ِسنويا ِوالفيضاناتِ
والسيول ِالجارفةِ ،التي ِتحدث ِبوتيرة ِمخيفة ِمخلفة ِأضرارا ِجسيمةِ ،نشير ِأيضا ِإلى ِالزالزل ِوأمواجِ
التسونامي ِوانزالق ِالتربة ِواالنهيارات ِاألرضية ِالتي ِتشكل ِفي ِالوقت ِالحاضر ِانشغاالت ِسياسيةِ
واجتماعيةِ .
والواقع ِأن ِظاهرة ِالفيضانات ِليست ِحديثة ِالعهد ِفي ِالمغربِ ،ولكن ِبدأ ِاستشعارهاِبشكل ِمكثف ِخاللِِ
العقود ِاألخيرةِ 62بسبب ِالنمو ِالديمغرافي ِوتناميِاألنشطةِاالقتصادية ِوالتوسعِالعمراني ِالذي ِيؤدي ِإلىِ
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سجلِِ19فيضاناِمنذِسنةِِ،1995خلفتِِ1177قتيالِ،وِ350.000متضرراِ،وخسائرِتقدرِبِِ600مليونِدوالر
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احتالل ِمتزايد ِللمسالكِومجاريِالمياهِ ،التي ِتعد ِفي ِجوهرها ِمناطق ِيمنعِفيهاِالبناءِ.وقدِحدد ِالمخططِ
الوطني ِللحماية ِمنِالفيضانات ِِ 391موقعا ِمعرضا ِلخطر ِالفيضاناتِ 94ِ ،فيِالمائة ِمنها ِبسبب ِالتوسعِ
العمرانيِبشكلِغيرِقانونيِ.وينضافِإلىِذلكِضعفِآلياتِاإلنذارِالمبكرِ .
أما ِبالنسبة ِللزالزل ِومخلفاتهاِ ،فتتسببِفي ِأكبر ِالكوارث ِالعمرانيةِ.وترتبطِالخسائرِالتيِتخلفهاِبعاملينِ
ال ِيمكن ِالتنبؤ ِبهماِ ،وهماِ :درجة ِالزلزالِومركزهِ .غير ِأن ِالعديد ِمن ِالتجمعات ِالسكنية ِالكبيرةِ
والصغيرة ِتقع ِفي ِمناطق الجيولوجية ِالمعرضةِلخطرِالزالزلِ ،63دون ِإمكانيةِالتنبؤ ِبتواترِاألحداث ِأوِ
وقوعهاِ .
ويبقىِخطرِالتعرضِللزالزلِحقيقةِتاريخيةِومعاصرةِ،64وهوِماِيبرزِالحاجةِإلىِاعتمادِمخططِوطنيِ
للطوارئِيتضمنِإجراءاتِعمليةِمنِأجلِتدبيرِأمثلِلألزماتِ،دونِإغفالِإلزاميةِوضعِوتنفيذِنصوصِ
قانونيةِتتعلقِبتدبيرِمثل ِهذه ِالكوارثِ.وصحيحِأن ِالمغرب ِيمتلكِنصوصاِقانونيةِمضادةِللزالزلِ،إالِ
أنِتطبيقهاِيظلِدونِالمستوىِالمطلوبِ .
كماِتجدرِاإلشارةِأيضاِإلىِأن ِالزلزال ِالذيِوقعِفيِفاتح ِنونبر ِِ ،1755قد ِتسببِفيِموجات ِتسوناميِ
قويةِ ،65وهوِماِيقتضيِالتوفرِعلىِشبكة ِللرصد ِواإلنذارِتكونِخاصة ِفيِاآلنِنفسه ِبالزالزل ِوأمواجِ
التسوناميِ.ومنِهذاِالمنطلقِ،ينبغيِاعتمادِمقاربةِشموليةِفي ِمجالِالوقاية ِمن ِالمخاطر ِواألخذِبعينِ
االعتبارِخارطةِالمخاطرِفيِسياساتِالتخطيطِوالتنميةِ .
وفيِما ِيتعلق ِباالنهيارات ِاألرضية ِوانزالقِالتربةِ ،فإن ِسلسلة ِالريفِتعدِأهمِمنطقةِفيِالمغربِتشهدِ
عدمِاستقرارِالمنحدراتِبسببِبنيتهاِالجيولوجيةِوالمورفولوجيةِوالمناخيةِالمعقدةِ .66
ويجب ِالحرص ِقبل ِمباشرةِعملياتِتوسيع ِالمدارات ِالحضرية ِلبعض ِالمدنِ ،كتطوان ِوشفشاون ِووزانِ
وطنجة ِوالحسيمةِ ،على ِوضع ِخرائط ِالمناطق ِالمستجيبة ِلشروط ِالتعميرِ ،من ِأجل ِتحديد ِوتوجيهِ
المناطقِالمسموحِببنائهاِووضعِتخطيطِللبنياتِالتحتيةِالخاصةِبالطرقِوالطرقِالسيارةِ .
63

يقعِالمغربِفيِمنطقةِتصادمِقاريةِبسببِالتقاربِبينِالصفائحِالتكتونيةِاإلفريقيةِ–ِاألوروبية"ِ،بمعدلِيبلغِِ0.5سمِِ/سنةِعلىِمستوىِمضيقِجبلِطارق"ِ.
وفيِمحيطِ هذاِالمضيقِ،يخضعِالمغربِلتأثيرِاألنشطةِالزلزاليةِالتيِكانتِوراءِالزلزالِالكبيرِلسنةِِ،1755الذيِبلغِِ9درجاتِعلىِمقياسِريشترِ،والذيِخلفِِ
مئات ِالقتلى ِودمارا ِواسعا ِفي ِعدة ِمدنِ .وفي ِالمناطق ِالداخلية ِمن ِالبالدِ ،تقع ِالصدوع ِالرئيسية ِالنشطة ِعلى ِطول ِاألطراف ِالشمالية ِوالجنوبية ِلسلسلة ِجبالِ
األطلسِ.انظرِ:وزارةِإعدادِالترابِالوطنيِوالماءِوالبيئةِ،مديريةِإعدادِالترابِالوطنيِ:نوافذِعلىِالمجالِالمغربيِ،دارِالنشرِعكاظِ،يونيوِِ،2002الصفحةِِ.40
انظرِأيضاِ:وزارةِإعدادِالترابِالوطنيِوالماءِوالبيئة ِ ،مديريةِالمراقبةِوالوقايةِمنِالمخاطرِ:التقريرِالوطنيِحولِالوقايةِمنِالكوارثِ،ملخصِ،ينايرِِ،2005
الصفحةِِ.18
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في ِالماضيِ ،تعرضِالمغرب ِلعدة ِزالزل ِمدمرة"ِ .بعض ِالمدن ِدُمرت ِجزئيا ِأو ِإلى ِحد ِكبيرِ :أكادير ِ(ِ ،)1761ِ ،1731فاس ِ(ِ،)1755ِ ،1624ِ ،1522
مراكشِ(ِ،)1755ِ،1719مكناسِ(ِ،)1755ِ،1624مليليةِ(ِ،)1848ِ،1821الرباطِِ-سالِ(ِ،)1755وطنجةِ(ِ.)1773ِ،1755وتسببتِالزالزلِالتيِوقعتِخاللِ
القرنِالعشرينِفيِأضرارِجسيمةِ(أكاديرِِ،1960الريصانيِِ،1992الحسيمةِِ1994وِِ .)2004
65

وصلت ِموجاتِالتسونامي ِهذهِإلىِارتفاع ِِ 15متراِ.وتسببت ِفي ِأضرار ِجسيمة ِفيِمدن ِطنجةِ ،أصيلةِ ،العرائشِ ،المهديةِ ،سالِ ،الرباطِ ،الدار ِالبيضاءِ.وقدِ
امتدتِمياهِالبحرِلمسافةِتزيدِعنِكيلوميترينِفيِالمناطقِالساحليةِ.وفي ِمدنِالجديدةِ ،وآسفيِ ،والصويرةِ،غمرتِمياه ِالبحرِأسوارِهذهِالمدنِ.وفيِسنةِِ،1848
تعرضتِمدينة ِالناظور ِلتسونامي ِتسببِفي ِفتحاتِعلىِمستوىِالميناءِ.وفضالِعنِذلكِ ،أدى ِالزلزال ِالذي ِوقعِفيِِ 28فبرايرِِ 1969والذيِبلغت ِقوته ِِ7.3
درجاتِعلىِمقياسِريشترِ،إلىِحدوثِتسوناميِضعيفِالحجمِفيِالدارِالبيضاءِ .
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تسببِهذهِاالضطراباتِِخسائرِفيِاألرواحِالبشريةِوتدميرِالمساكنِوالمنشآتِالكهربائيةِوشبكةِالطرقِوماِإلىِذلكِ.وقدِأدىِانهيارِحافةِبنزاكورِفيِفاسِ،
وهو ِآخر ِحادث ِمن ِنوعهِ ،إلى ِمقتل ِِ 52شخصا ِودمار ِالعشرات ِمن ِالمنازلِ ،انظرِ:وزارة ِإعدادِالترابِالوطنيِوالماءِوالبيئةِ ،مديرية ِالمراقبةِوالوقاية ِمنِ
المخاطرِ:التقريرِالوطنيِحولِالوقايةِمنِالكوارثِ،ملخصِ،ينايرِِ،2005الصفحةِِ .24
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وفي ِغياب ِتقييم ِالحق ِلآلثار ِالحقيقية ِلخيارات ِالتعميرِوالتنمية ِالمعتمدةِفي ِتدخالتِالسلطاتِالعموميةِ،
سيستمرِالفاعلونِالعموميونِفيِالتفاعلِمعِاألزماتِبطريقةِمعزولةِوغيرِمتجانسةِ.وتعدِتعبئةِاألموالِ
في ِبالدنا ِتحت ِضغط ِاألزمة ِأمرا ِأسهلِمنِاستباقِاألزماتِوالعمل ِفيِإطارِإستراتيجية ِشاملةِ.ويعدِ
الصندوقِالوطنيِللحدِمنِآثارِالكوارثِالطبيعيةِآليةِينبغيِتعزيزهاِفيِهذاِالصددِ .
ويفتقرِالمغرب ِإلىِإستراتيجية ِفعالة ِومنسقة ِللوقايةِمنِالكوارث ِالطبيعية ِومكافحتهاِ.ويعمل ِالعديدِمنِ
الفاعلينِبشكلِمنفصلِفيِإطارِنصوصِقانونيةِوإجراءاتِقطاعيةِ.ومنِالمؤكدِأنهِجرىِاعتمادِالعديدِ
من ِالمخططاتِ ،نذكر ِمنهاِ :المخطط ِالوطني ِللحماية ِمن ِالفيضاناتِ ،والمخطط ِالتوجيهي ِللوقايةِ
ومكافحة ِالحرائقِ ،ومخطط ِتنظيم ِعمليات ِاإلغاثة ِ(ِ ،)ORSECواإلستراتيجية ِالوطنية ِللتنميةِ
المستدامةِ،لكنناِنحتاجِ،عملياِ،إلىِاعتمادِمقاربةِمندمجةِلتدبيرِالتقلباتِوالمخاطرِالمتعددةِ،تتيحِإحداثِ
آلية ِللحكامة ِفي ِهذا ِالمجالِ .ويتمثل ِالهدف ِفي ِتحديد ِالمسؤوليات ِوتعيين ِخلية ِمكلفة ِبقيادة ِالعملياتِ،
وإرساء ِأرضية ِوطنية ِلتنسيق ِعملية ِتدبير ِالمخاطر ِالكبرىِ ،وإدراج ِهذه ِالمخاطر ِضمن ِالسياساتِ
التنمويةِ .
كماِيُقترحِالعملِعلىِوضعِإستراتيجيةِتمويلِمالئمةِلمكافحةِالكوارثِالطبيعيةِ،تستندِعلىِتقنياتِماليةِ
للتعويض ِأو ِالتضامنِ ،باإلضافة ِإلى ِاعتماد ِآليات ِالتأمين ِالمرتكزة ِعلى ِالشراكة ِبين ِالدولة ِوالقطاعِ
الخاصِ .
وعالوة ِعلى ِذلكِ ،يجدر ِالنهوض ِبإدارة ِالمعارف ِوتبادل ِالمعلومات ِحول ِالمخاطرِ ،والتدخل ِعلىِ
مستوى ِالتمثالت ِاالجتماعيةِ ،وتنمية ِثقافة ِالمخاطرِ ،وتعزيز ِالتواصلِ ،والعمل ِعلى ِالمزيد ِمن ِإدماجِِ
البعد ِالمتعلق ِ"بالمخاطر" ِفي ِالسياسات ِالعموميةِ ،ووضع ِآليات ِإلدماج ِالجماعات ِالمحلية ِوالمجتمعِ
المدني ِوالمقاوالت ِواألوساط ِالعلميةِ،وتحميل ِالمسؤولية ِللفاعلين ِالمحليين ِمن ِأجل ِالسهر ِعلى ِتطبيقِ
المقتضياتِالقانونيةِالالزمةِلتحقيقِقدرةِالمدنِعلىِالتأقلمِوالصمودِ .
 .8مشروع المدينة والمشاكل البنيوية في مجالي العقار والحركية
أ .عندما ال تتحكم المدينة في وعائها العقاري
الِمراءِفيِأنِالعقارِيعتبرِعامال ِحاسما ِفي ِإنتاج ِالمدن ِوتشكيلِمعالمهاِ.وتتفاعل ِالديناميات ِالعقاريةِ
وأشكالِالتنميةِالحضريةِفيماِبينهاِتفاعالِمتواصالِ.ومنِالطبيعيِأالِيحصلِالتوافقِالتامِحولِالتخطيطِ
شأنه ِفي ِذلك ِشأن ِالتدبير ِاللذان ِيتعلقانِ ،بشكل ِمباشر ِأو ِغير ِمباشرِ ،بالملكية ِالعقاريةِ .وال ِيمكن ِأنِ
يشكالِغايةِاجتماعيةِواقتصاديةِمثلىِيتقاسمهاِجميعِالفاعلينِ،بالنظرِإلىِتنوعِوتباينِمصالحهمِ .
وهذاِماِيفسرِالطبيعةِالمعقدةِلمسألةِالعقارِ ،السيما ِفي ِالمدن ِالتي ِيكونِفيهاِالعقارِمحطِأطماعِوحيثِ
المضاربةِالعقاريةِتشكلِضغطاِعلىِسوقِالعقارِ.ويعوقِتعدد ِاألنظمة ِالعقاريةِإدماج ِاإلمكانات ِالهامةِ
التيِيتيحهاِالعقارِفي ِمجال ِالتنمية ِاالقتصادية ِواالجتماعيةِ.وتضمِالمناطق ِالحضرية ِوشبهِالحضريةِ،
ِ 518.000هكتار ِمن ِأراضي ِالملكِالخاصِللدولةِ ،وِ 300.000هكتار ِمن ِأراضي ِالجموع ِوِ20.000
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هكتار ِمن ِأراضي ِالحبوسِ .67وباإلضافة ِإلى ِهذا ِالتنوعِ ،وتعدد ِالمتدخلين ِوندرة ِالوعاء ِالعقاريِ
الحضري ِالقابل ِللتعبئة ِبسهولةِ ،تواجه ِإشكالية ِالعقار ِفي ِالمدن ِأوجه ِقصور ِعلى ِمستوى ِالمنظومةِِ
القانونيةِواإلداريةِوفيِماِيتعلقِبالحكامةِ .
فيِظلِهذهِالظروفِ،ال ِتتحكم ِالمدن ِفي ِوعائها ِالعقاري ِالذي ِال ِيزال ِيتسبب ِفي ِزيادة ِنفقات ِالماليةِ
العمومية ِفي ِظل ِغياب ِرؤية ِاستشرافية ِلتدبير ِاألراضي ِالحضرية ِوشبه ِالحضريةِ ،علماِ ِأن ِمساحةِ
مناطقِالتعميرِالجديدةِالمنصوصِعليهاِفيِوثائقِالتعميرِتتجاوزِِ 70.000هكتارِ.وقُدرت ِاالحتياجاتِ
اإلجماليةِفيِمجالِاألراضِالحضرية ِبحوالي ِِ 118.000هكتار ِخالل ِالفترة ِ[ِ ،]2034-2014بمعدلِ
ِ5900هكتارِفيِالسنةِ،بزيادةِسنويةِقدرهاِِ28فيِالمائةِمقارنةِباحتياجاتِالفترةِ[ِ،]2014-2004فيِ
وقتِيساهمِفيهِتجميد ِاألراضي ِوارتفاع ِأسعار ِالعقارِإلى ِزيادة ِتعقيد ِالتدخالتِالعموميةِ.وفي ِالواقعِ،
فإنِماِيقرب ِمن ِِ20.500هكتار ِمجمدةِفي ِالمناطق ِالحضريةِوشبهِالحضريةِ ،بقيمة ِتقدر ِب ِِ 70مليارِ
درهمِ.وتتراوح ِحصة ِالوعاءِالعقاريِبين ِِ 40وِ 60فيِالمائة ِللمشاريع ِالفندقية ِوبين ِِ 10وِ 50للقطاعِ
الصناعيِ .وتشكل ِهذه ِالكلفة ِالعقارية ِفي ِالمشاريع ِالعقاريةِ ،ما ِبين ِِ 30إلى ِِ 60في ِالمائة ِمن ِالكلفةِ
اإلجماليةِلالستثمارِ،بينماِالِتمثلِسوىِِ15إلىِِ30فيِالمائةِمنِإجماليِكلفةِالسكنِفيِفرنساِ،وِ13فيِ
المائة ِفي ِكنداِ ،وما ِبين ِِ 30إلى ِِ 40في ِالمائة ِفي ِتركيا ِوِ 15في ِالمائة ِفي ِتونس؛ ِمما ِيدل ِعلى ِأنِ
المغربِمنِبينِالبلدانِالتيِتعدِفيهاِكلفةِالعقارِباهظةِجداِِ .68
تقديرِاالحتياجاتِالعقاريةِفيِالمدنِ(بالهكتار)
2014-2004

2034-2014

4 200

5 300

400

600

مجموعِاالحتياجاتِالسنوية

4 600

5 900

مجموعِاحتياجاتِالفترة

46000

118 000

االحتياجات
االحتياجاتِالسنويةِفيِمجالِالعقار
االحتياجاتِالسنويةِفيِمجالِاألنشطةِ
االقتصادية

المصدرِ:المندوبيةِالساميةِللتخطيطِ 2016ِ،
ِ
ويتمثل ِالرهانِالرئيسيِفي ِإرساء ِسياسة ِعقارية ِمنسجمةِمع ِسياسات ِالتهيئةِوالتعميرِ ،من ِأجل ِجعلِ
العقار ِرافعة ِللتنمية ِاالقتصادية ِواالجتماعية ِفي ِالمدينةِ .فمن ِدون ِأدوات ِمؤسسية ِوتنظيمية ِوجبائيةِ
ومالية ِوتقنيةِ ،ال ِيمكن ِألحد ِأن ِيطمح ِإلى ِسن ِسياسة ِعقارية ِعقالنية ِترتكز ِعلى ِدعامات ِالتقنينِ
والتقييسِ(توحيدِالمعايير)ِوالتخطيطِالحضريِ .
67

وزارةِالتعميرِوإعدادِالترابِالوطنيِِ،مديريةِإعدادِالترابِ:دراسةِتتعلقِبإعدادِاإلستراتيجيةِالوطنيةِلتدبيرِالعقارِ،تقريرِالمهمةِِ:IIالواقعِوالتشخيصِ
المجالي2016ِ،
68

المرجعِنفسهِ،الصفحاتِِ127ِ،98ِ،96و224
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ويحددِمشروعِالمدينةِقواعدِاستخدامِاألراضيِويعيدِتنظيمِالعرضِالعقاريِ .ويتعينِأنِيكفلِالتوظيفِ
األمثلِللمجالِالحضريِ.وينبغيِأنِينصبِالتركيز ِعلىِاإلنصافِالعقاريِكقاعدةِأساسيةِ .كماِتبرزِ
األهمية ِالقصوى ِالتي ِتكتسيها ِقاعدة ِالتضامن ِبين ِال ُمالَّك ِالعقاريين ِفي ِإنجاز ِالطرق ِوالمرافقِ
والمساحات ِالخضراءِ .وقد ِسبق ِللمجلس ِاالقتصادي ِواالجتماعي ِوالبيئي ِأن ِأوصى ِبخلق ِجملة ِمنِ
اآللياتِلضبطِالعقارِ،السيماِمنِخاللِإنشاءِوكاالت ِعقاريةِجهوية ِتكونِفيِخدمةِالجماعاتِالترابيةِ
والمؤسساتِالعموميةِ،منِأجلِتدبيرِوضبطِأفضلِللوعاءِالعقاريِ .69
ب .المدينة وقضايا االرتباط والنقل والحركية
يعتبرِاالرتباط ِوالنقل ِوالتنقالتِالحضرية ِقضاياِتدخلِضمنِانشغاالتِالمواطنِالعاديِكماِالسلطاتِ
العموميةِ.وتعدِهذهِالقضاياِمحلِنقاش ِسياسي ِواجتماعي ِواقتصادي ِوتقني ِبشأنِالتجمعات ِالحضريةِ،
السيما ِالمدن ِالكبرى ِالتي ِتواجه ِثالثة ِتحدياتِ ،تتمثلِفيِ :ضبط ِالتوسع ِالعمرانيِ ،وتلبية ِاالحتياجاتِ
المتنامية ِالمرتبطة ِبالحركيةِ ،وضمان ِالتماسك ِاالجتماعي ِعن ِطريق ِإدماج ِالتدابير ِذات ِالصلة ِفيِ
مقاربةِللتنميةِالمستدامةِ .
ويعدِاالرتباطِ(ِ)connectivitéمسألةِأساسيةِبالنسبةِللمدينةِ،وهوِمكونِال ِيمكنِوضعِتصورهِوالِ
إعمالهِإالِفيِعالقةِمباشرةِوقويةِمعِالعناصرِالتاليةِ :
 التخطيط الحضري ِ ِ :ذلك ِأنه ِبالنسبة ِللمدن ِالتي ِتسعى ِإلى ِتحقيق ِاالستدامة ِوتبني ِتدبير ِأمثلِ
لمختلفِجوانبهاِ،فإنِتوزيعِمختلفِأحواضِالتشغيلِ(تجزئاتِمخصصةِلألنشطةِالصناعيةِأوِ
أنشطة ِالخدمات) ِعلى ِمختلف ِمناطق ِالمدينة ِمن ِشأنه ِأن ِيمكن ِمن ِتقليص ِتنقالت ِالمواطنينِ
لاللتحاقِبمقرِعملهمِ،مماِيسمحِبتوزيعِمحاورِالتنقلِوتجنبِاالكتظاظِوتيسيرِالنقلِالجماعيِ .
 إقامةِترابطِجيدِبينِالمدينةِوالمراكزِالتابعةِلهاِعبرِ"الترامواي"ِأوِباقيِوسائلِالنقلِالجماعيِ.
وتعدِهذهِالمقاربةِالطريقةِالوحيدةِالتيِبمقدورهاِوضعِحدِللتوسعِالحضريِالالنهائيِوماِلهِ
منِانعكاساتِسلبيةِ.إذِستسمحِلألشخاصِباالستقرارِفي ِضاحيةِالمدينةِوستؤديِإلىِتطويرِ
أقطابِحضريةِمتعددةِبالمدينة ِوأحوزهاِ،كما ِستمكنِمنِإقامةِمجاالتِبينِالمدينةِوالمراكزِ
التابعةِلهاِعبارةِعنِغاباتِحضريةِومستغالتِفالحيةِحضريةِتشكلِفضاءاتِللعيشِوللترفيهِ
وتلعبِدوراِأساسياِفيِتحقيقِالرفاهِالذيِتطمحِإليهِالساكنةِالحضريةِ .
 النهوضِبالحكومةِاإللكترونيةِمنِخاللِتعميمِاستعمالِتكنولوجياتِاإلعالمِواالتصالِمنِأجلِ
توفيرِالخدماتِاإلداريةِعنِبعدِ،أوِمنِخاللِالعملِبآليةِالشباكِالوحيدِ،مماِمنِشأنهِتقليصِ
تنقالتِالمواطنينِلقضاءِأغراضِإداريةِيمكنِقضاؤهاِعنِبعدِأوِلدىِجهةِإداريةِواحدةِ .
 العملِعلىِإرساءِالنقلِمتعددِالوسائطِ،الذيِمنِشأنهِأنِيخلقِتكامالِبينِوسائلِالنقلِالعموميِ
ِ:التراموايِ– ِالحافلةِوبينِاستعمالِوسيلةِالنقلِاألكثرِمراعاةِللبيئةِأالِوهيِالدراجةِالهوائيةِ.
ولتحقيق ِهذا ِالغرضِ ،ينبغي ِتطوير ِحلول ِخاصة ِبالمسافات ِالقصيرةِ ،بناء ِعلى ِتصوراتِ
وآلياتِمالئمةِللسياقِالمغربيِ.ففيِمدنِبلدانِشمالِالمتوسطِنعاينِعودةِقويةِجداِالستعمالِ
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الدراجةِالهوائيةِِ:إذِيفوقِعددِالدراجاتِالهوائيةِبمدينةِأمستردامِمثالِعددِالسكانِ.فيِالمقابلِ،
أصبحِسكانِمدينةِمراكشِيتخلونِعنِاستعمالِالدراجةِالهوائيةِلعدةِأسبابِ،جزءِمنهاِثقافيِ،
إذِيتمِاعتبارِاستعمالِالدراجة ِعالمةِعلىِالفقرِ.لذلكِفثمةِمجهودِكبيرِيتعينِبذلهِفيِمجالِ
تحسيسِالمواطنينِوتغييرِالعقليات.
 النهوض ِبالتربية ِعلى ِثقافة ِالتنقل المراعي ِللبيئة ِالمحيطةِ ،من ِأجل ِتشجيع ِالمواطنين ِعلىِ
اختيارِوسائلِنقلِمختلفةِمالئمةِلكلِوضعيةِعلىِحدةِ،وذلكِمنِأجلِوقفِالتوجهِالمتناميِنحوِ
استعمالِالسيارةِفيِكلِالتنقالت.
وبالنسبة ِللمدينة ِالتي ِتسعى ِألن ِتكون ِفعالة ِاقتصاديا ِومتماسكة ِاجتماعيا ِومستدامة ِبيئياِ ،فإن ِتطويرِ
وسائلِالنقل ِالعمومي ِالحضري ِيشكل ِتحديا ِمجتمعيا ِكبيراِ.وهو ِليس ِغاية ِفي ِحد ِذاتهِ ،بل ِهو ِرافعةِ
أساسية ِفي ِخدمة ِسياسات ِالتهيئةِوالتعميرِ ،الذي ِيرتبط ِارتباطا ِوثيقا ِبعدة ِاعتبارات ِمترابطة ِفيماِبينهاِ،
وهيِ:الطفرة ِاالقتصاديةِ ،والعدالة ِاالجتماعيةِ ،وجودة ِالحياة ِالحضريةِ ،واالنسجامِالمجاليِ ،والمحافظةِ
علىِالبيئةِوتعزيزهاِ،وحتىِالخصوصياتِالثقافيةِ .
إن ِالرهانات ِالمطروحة ِفي ِهذا ِالصدد ِمتعددةِ .ففي ِالبدءِ ،فإن ِالحق ِفي ِالتنقل ِهو ِجزء ِمن ِالحق ِفيِ
المدينةِ .ثم ِإن ِالرهانات ِاالجتماعية ِواالقتصادية ِتحيلنا ِعلى ِاالنعكاسات ِالسلبية ِالمترتبة ِعلى ِتناميِ
استخدام ِالسيارات ِالخاصةِ ،مما ِيؤثر ِسلبا ِعلى ِسير ِمرافق ِالمدينةِ ،ويكرس ِالفوارق ِاالجتماعيةِ
والمجالية ِويولد ِتكاليف ِإضافيةِ.ويستهلك ِالتنقلِبالسيارة ِالخاصة ِمساحة ِوبنيات ِتحتية ِأكبر ِب ِِ 90مرةِ
من ِالتنقلِعبرِوسائلِالنقلِالعموميِ،علماِأنِتلكِالبنياتِالتحتيةِتمولهاِالجماعةِ.ويشكلِاالستثمار ِفيِ
مجالِالنقلِالعموميِقوةِدفعِاقتصادية ِإيجابية ِويمكن ِأن ِيساهمِفيِتخفيضِنفقات ِالتنقل ِبنسبةِِ 50فيِ
المائةِ .وأخيراِ ،تشمل ِالتحديات ِالبيئية ِالضوضاء ِوالتلوث ِوالصخب ِواالزدحام ِواستهالك ِالطاقةِ
خ ُِمسِ(ِ)5/1انبعاثات ِغازات ِالدفيئة ِوِث ُِلُثِ(ِِ)3/1
األحفوريةِ.وتولد ِوسائلِالنقل ِالحضري ِفي ِالمغرب ِ ُِ
إجمالي ِكمية ِثاني ِأكسيد ِالكربونِ ،بمعدل ِنمو ِسنوي ِيقارب ِِ 5فيِالمائةِ.وبلغِتلوث ِالغالفِالجويِفيِ
كلِمنِالدار ِالبيضاء ِوطنجة ِومراكشِ ،مستوياتِ،منِحيث ِقياس الجزيئات ِالدقيقة ِ(الجسيمات)ِمن ِفئةِ
(ِ،)PM2,5أعلىِبكثيرِمنِالعتبةِالتيِتوصيِبهاِمنظمةِالصحةِالعالميةِ.70وتقدرِكلفةِهذاِالتلوثِبنسبةِ
ِ 0.8فيِالمائةِمن ِالناتج ِالداخليِالخامِ.وهذا ِماِيجعلِسهامِالنقدِتوجهِللسيارات ِباعتبارهاِمسؤولةِعلىِ
التلوثِبشكلِأكبرِمنِوسائلِالنقلِالعموميِ .
إن ِصناع ِالقرار ِمدعوون ِإلى ِتحديد ِالخيارات ِواألولويات ِفي ِإطار ِمقاربة ِللتنمية ِالمستدامةِ ،ترتكزِ
باألساس ِعلىِضبط ِالتنقالت ِالحضرية ِوالنقل ِالعموميِ .بيد ِأن ِأوجه ِالقصور ِالبنيوية ِفي ِقطاع ِالنقلِ
العمومي ِعديدةِ ،منهاِعلى ِوجه ِالخصوصِاإلكراهات ِالماليةِ ،ونقص ِاالستثمار ِتاريخيا ِفيِهذاِالقطاعِ،
وضعفِمستوىِالتدبيرِ ،واالفتقار ِإلى ِالتنسيق ِالمؤسسي ِوعدم ِمالءمةِمتطلبات ِالحركيةِالمستدامةِمعِ
التخطيطِالعمرانيِ .
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ومن ِهذا ِالمنطلقِ ،يتعين ِالرفع ِمن ِحجم ِاالستثمار ِفي ِالبنيات ِالتحتية ِوأنظمة ِالنقل ِالعمومي ِذاتِ
الممرات ِالخاصةِ.ويمكننا ِأن ِنعتبر ِأن ِالمغربِانخرطِفيِخيارِالتراموايِ ،بدلِالمترو ِالمعمولِبهِفيِ
كبرياتِالمدن ِالقارية ِوالعالميةِ.كماِتعتبرِالحافالت ِذاتِالخدماتِالعاليةِالمستوى ِبديال ِبالنسبةِلبعضِ
المدنِمثلِمراكشِالتيِتعكفِحالياِعلىِاستحداثِهذاِالنظامِ.ويتعينِتعزيزِوسائلِالنقلِالعموميِوتنميةِ
أنظمةِالنقلِالمراعيةِللبيئة ِالمحيطةِ.إنِالمدينة ِمدعوة ِإلى ِتحسين ِطرقِتدبيرِحركة ِالمرور ِوانسيابيةِ
حركة ِالعرباتِ ،من ِخالل ِاعتماد ِمقاربة ِالربط ِبين ِوسائل ِالنقل ِالمتعددة ِوالنقل ِمتعدد ِالوسائطِ .إنِ
معالجة ِملتقيات ِالطرق ِالتي ِتطرح ِجملة ِمن ِاإلشكالياتِ ،واعتماد ِ"أنظمة ِالمساعدة ِعلى ِاالستغاللِ
وإرشاد ِاألشخاص ِالمتنقلين"ِ(ِ ،)SAEIVووضعِنظام ِللتذاكر ِالقابلة ِللتشغيل ِالمتبادل ِبينِوسائلِالنقلِ
المختلفةِ ،واعتماد ِأقطابِلالنتقالِمنِوسيلةِنقلِإلىِأخرىِ،وتدبيرِالطلب ِعلى ِمواقف ِالسياراتِ،كلهاِ
عناصرِينبغيِدراستهاِكحلولِلمسألةِتدبيرِالنقلِالعموميِ ِ.
ولربماِينبغيِأيضاِأنِينصبِاالهتمامِعلىِتحديدِأبعادِالطرقِوالمقاييسِالخاصةِبها؟ِوحتىِاآلنِ،ليسِ
ثمة ِأي ِمعيار ِيسمح ِبتحديد ِأبعاد ِطريق ِمعينة ِبشكلِدقيقِ .فكثافة ِالمناطق ِالحضريةِ ،ونسبة ِاستعمالِ
وسائلِالنقلِ ،ووظائف ِالفضاءاتِواستخداماتهاِ،كلهاِعناصرِتتغيرِ،بينماِالِتتغيرِشبكةِالطرقِمماِقدِ
يجعلهاِغيرِمالئمةِ.وهناكِصعوبةِأخرىِتكمنِفيِطريقةِمقاربةِتحديدِالحيزِالمخصصِللطرقِ.وليسِ
ثمةِأيِمعيارِذيِطبيعةِاقتصاديةِأوِديمغرافيةِيمكنِ،علىِسبيلِالمثالِ،منِتحديدِمردوديةِطريقِمعينةِ
ومدى ِاستدامة ِدورهاِ .وعادة ِما ِيتم ِتحديد ِعناصر ِالتصميم ِهذه ِوفق ِمقاربة ِتجريبية ِترتكز ِعلىِ
اعتبارات ِتقنية ِوماليةِ .وإذا ِكان ِمن ِالصعب ِأن ِتستند ِعملية ِتحديد ِاألبعاد ِوالمقاييس ِعلى ِنموذجِ
اقتصاديِواجتماعيِومجاليِأمثلِ،فإنهِلربماِيتعينِالتفكيرِفيِتخصيصِنطاقاتِأكبرِوأوسعِعندِتحديدِ
الحيزِالمخصصِللطرقِفيِوثائقِالتعميرِ .71
وعالوة ِعلى ِذلكِ ،يتيعن ِتحقيق ِالتكامل ِبين ِالحركية ِوالتعميرِ .وينبغي ِمالءمة ِعمليات ِإعداد ِوتنفيذِ
مخططِالتنقالتِالحضريةِمعِوثائقِالتخطيطِالعمرانيِ،السيماِمخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِ،وذلكِمنِ
أجل ِبناء ِمدينة ِمترابطة ِومتناسقة ِومتصلةِ .ويجبِأنِيستهدفِإنجازِخطوطِالنقل ِالعموميِباألساسِ
ترشيد ِتوسع ِالمدينةِوتوجيه ِعملية ِتوزيع ِمناطق ِالسكنى ِونطاقات ِالتشغيلِ،وطبيعةِوموقعِاالستثماراتِ
الخاصةِوإطارِالعيشِ .
وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،فإن ِاستدامة ِالمدينة ِتبقى ِرهينة ِبالتقائية ِاستراتيجيات ِوبرامج ِالتهيئة ِالعمرانيةِ.
وفضالِعنِشبكةِالطرقِومواقفِالسياراتِوالممراتِالخاصةِبالنقلِالعموميِ،تسلطِإستراتيجيةِتطويرِ
التنافسية ِاللوجستيكية ِالضوء ِعلى ِإعادة ِتنظيم ِالخدمات ِاللوجستيكية ِالحضرية ِفي ِخمس ِمدن ِمغربيةِ،
من ِخالل ِمجموعة ِمن ِالمشاريع ِتمتد ِعلى ِالفترة ِما ِبين ِِ 2017وِ ،2021باستثمار ِيبلغ ِِ 700مليونِ
درهمِ.والجديرِبالذكرِ،أنِالقطاعِيعانيِمنِأوجهِقصورِكبيرةِ.فالمرافق ِالعموميةِالمخصصة ِللخدماتِ
اللوجستيكية ِداخل ِالمدن ِنادرةِ ،السيما ِالمرافق ِالخاصة ِبتسليم ِالسلع ِللمحالت ِالتجاريةِ .وتعد ِِ 22فيِ
71

وفقِهذاِالمنطقِفإنِاستشرافِتخصيصِحيزِأكبرِِلبعضِالطرقِِالِيولدِتكاليفِإضافيةِكبيرةِبالمقارنةِمعِعمليةِتوسيعِطرقِلمِيخصصِلهاِالحيزِالكافيِ،
التيِِقدِتكونِمكلفةِجداِأوِحتىِغيرِفعالةِ.وباإلضافةِإلىِذلكِ ِ،ينبغيِالتمييزِبينِالحيزِالعامِللطرقِوالحيزِالخاصِبوسائلِالنقلِ.وتشكلِالمساحةِالتيِتتجاوزِ
االحتياجات ِالفورية ِللعربات ِفي ِالواقع ِفرصة ِعقارية ِيتعين ِإعادة ِتركيبها ِوإعادة ِتوجيه ِاستخدامهاِ ،إذا ِلزم ِاألمرِ ،إلى ِنطاقات ِتحتضن ِمغروساتِ ،وأنشطةِ
ترفيهيةِ،وفضاءاتِلأللعابِوالتنزهِ،بلِوحتىِأنشطةِاقتصاديةِ.وتشكلِالطرقاتِالتيِتحيطِبهاِالمساحاتِالخضراءِواألنشطةِالترفيهية ِإحدىِالشروطِالرئيسيةِ
التيِتحددِمدىِتوفيرِمجالِحضريِمعينِللحفاوة.
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المائةِمنِوضعياتِوقوفِالعرباتِلنقلِالبضائعِفيِالمدنِوضعياتِغيرِقانونيةِ.وتصلِهذهِالنسبةِإلىِ
ِ88فيِالمائةِفيِالدارِالبيضاءِ.كماِأنِأكثرِمنِِ60فيِالمائةِمنِعملياتِتسليمِالبضائعِتتمِفيِالفتراتِ
التي ِتشهدِازدحاما ِكبيراِ(منِِ 8:00إلىِِ )12:00وِ 39فيِالمائة ِفقط ِمن ِهذهِالعملياتِتتبع ِمساراتِ
مخططا ِلهاِ ،علما ِأنِِ 12فيِالمائةِمن ِعرباتِتوزيع ِالبضائعِفيِالمدن ِمضىِعلىِاستخدامها ِأكثر ِمنِ
ِ15سنةِ(ِ25فيِالمائةِفيِالدارِالبيضاء)ِ .72
ومن ِهذا ِالمنطلقِ ،ينبغي ِعلى ِالمدن ِالتوفر ِعلى ِقواعد ِومخططات ِلتنظيم ِسير ِووقوف ِعربات ِنقلِ
السلعِ.ويعتبرِتطوير ِالعرضِالمتوفرِمنِالتجهيزاتِوالبنياتِالتحتية ِاللوجستيكية ِالحضرية ِحال ِلتعزيزِ
تدفقِالمبادالتِبينِالمدنِوخياراِبديالِمنِأجلِتنظيمِتخزينِالبضائعِونقلهاِفيِالمناطقِالحضريةِعاليةِ
الكثافةِ.إن ِإعمال ِ"الميثاق ِالمغربي ِلصالح ِاللوجيستيكِاألخضر" ِكخارطة ِطريق ِأضحىِأمرا ِضرورياِ
لوضع ِالخدماتِاللوجستيكية ِالحضريةِعلى ِمسارِاالستدامة ِومنِثمِخدمة ِاالقتصاد ِالمحلي ِعلىِنحوِ
أفضلِ .
أما ِعلى ِالصعيد ِالبيئيِ ،فينبغي ِاعتماد ِتدابير ِتحفيزيةِ ،من ِقبيل ِالتحديث ِالتدريجي ِللعربات ِشديدةِ
التلويثِ ،وتشجيع ِالقطاع ِالخاص ِعلى ِالحد ِمن ِاألثر ِالبيئي ِللنقل ِالحضريِ ،ومعايير ِاالنبعاثات ِالخاصةِ
بالعرباتِ ،وتحسين ِنوعية ِالوقود ِومصادر ِالطاقة ِالنظيفةِ .والجدير ِبالذكر ِأنه ِقبل ِسنة ِِ ،2009كانِ
يستخدم ِالغازوال ِمن ِنوع ِ"ِ "10.000PPMبدال ِمن ِِ 50ِ PPMحالياِ .ويعتبر ِالوصول ِإلى ِاستخدامِ
الغازوالِمنِنوعِِ،10ِPPMوفقاِللمعاييرِالدوليةِالجاريِبهاِالعملِ،أولويةِرئيسيةِفيِهذاِالشأنِ .73
وفي ِما ِيتعلق ِباالستدامة ِالمالية ِلنظام ِالنقل ِالحضريِ ،فيمكن ِتعزيزها ِمن ِخالل ِالشراكة ِمع ِالقطاعِ
الخاصِوتدبيرِالمنافسةِوالتمويلِ.ويعدِ"صندوقِمواكبةِإصالحاتِالنقلِالطرقيِالحضريِوالرابطِبينِ
المدن"ِآليةِيتعينِتعزيزهاِفيِهذاِاإلطارِ.ويخصصِلهذاِالصندوقِغالفِماليِسنويِيبلغِِ200مليونِ
أوروِ،توفرهِبالتساوي ِكلِمنِوزارة ِالداخلية ِووزارة ِالماليةِ.وتم ِتصميم ِهذا ِالصندوق ِعلىِنحوِيمكنهِ
منِتمويل ِاالستثمارات ِفي ِمجالِالنقل ِالحضريِالعمومي ِفي ِالمدن ِالرئيسية ِالعشر ِفي ِالمغربِ ،أيِماِ
يعادلِِ30مليونِدرهمِعلىِمدىِِ15عاماِ ِ.74
ومنِناحيةِأخرىِ،يوصىِبتعميم ِشركات ِالتنمية ِالمحلية ِإلنجاز ِالبنيات ِالتحتية ِوتقديم ِالخدمات ِالخاصةِ
بالنقلِالحضريِ،وبإحداثِمؤسسات ِالتعاون ِبين ِالجماعات ِمن ِأجل ِتنسيق ِالعملِعلىِمستوىِالمدينةِ.
كماِينبغيِتكثيفِأنشطةِالتحسيسِوالتكوينِلفائدةِالفاعلينِالمحليين.
ِ
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وزارةِالتجهيزِوالنقلِواللوجستيكِ/الوكالةِالمغربيةِلتنميةِاألنشطةِاللوجيستيكيةِ:اإلستراتيجيةِاللوجيستيكيةِبالمغربِ:الحصيلةِوآفاقِالتطورِ 2016ِ،
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منِالممكنِخفضِاستهالكِالطاقةِفيِقطاعِالنقلِبنسبةِِ35فيِالمائةِبحلولِسنةِِ،2030علماِأنِنقلِالبضائعِقادرِعلىِتوليدِِ28فيِالمائةِمنِحجمِاالقتصادِ
فيِاستهالكِالطاقةِالمتوقعِ،منِخاللِتنفيذِتدابيرِتشجعِالنجاعةِالطاقيةِفيِمجاليِالنقلِواللوجستيكِ .
74

يمول ِصندوق ِمواكبةِإصالحات ِالنقل ِالطرقي ِالحضري ِوالرابط ِبين ِالمدنِاالستثماراتِاألوليةِويتولىِسداد ِالدين ِ(ِ 70في ِالمائة ِمن ِاستثمارات ِالخطوطِ
العاملةِفي ِالممراتِالخاصة)ِوعجز ِاالستغالل ِخالل ِالسنوات ِالثالث ِاألولى ِمن ِاالستغاللِ.ولالستفادةِمنِدعمِهذاِالصندوقِ،ينبغيِتوفرِالشروطِالتاليةِعلىِ
المستوىِالمحليِ)1ِ:تمويلِيصلِإلىِِ30فيِالمائة؛ِِ)2التوفرِعلىِمخططِالتنقالتِالحضريةِ؛ِِ)3إنشاءِشركةِخاصةِإلنجازِالمشاريعِوِِ)4تحملِتكاليفِعجزِ
االستغاللِبعدِالسنواتِالثالثِاألولى.
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 .9المدينة المستدامة :المستويات المترابطة للتخطيط اإلستراتيجي والعمراني
إنِالتخطيطِالعمرانيِهوِفيِجوهرهِمتعددِاألبعادِومتعددِالمستوياتِ.وينبغيِأنِيكونِنابعاِمنِمشروعِ
للتنميةِاإلستراتيجيةِالكفيلِبالتصديِلمختلفِالمشاكلِالبنيويةِالتيِتثقلِكاهلِالمدينةِ .
أ) مشروع المدينة ومستويات التخطيط اإلستراتيجي:
ال ِيمكن ِصياغة ِمشروع ِالمدينة ِدون ِمراعاة ِالترابطِبين ِالتوجهات ِاإلستراتيجية ِلوثائق ِإعدادِالترابِ
ووثائق ِالتعميرِ ،وفق ِمنطق ِالتوافق ِواالنسجامِ ،إن ِلم ِنقل ِفي ِإطار ِعالقة ِتراتبية ِتحيل ِعلى ِوجوبِ
المطابقةِبينِالتصاميمِوالمخططاتِعلىِمختلفِمستوياتِالمجالِالترابيِالمتعددةِ .
ويتجسد ِالتحدي ِالذي ِيواجهه ِمشروع ِالمدينة ِأوال ِعلى ِمستوى ِالتصميمِالوطنيِإلعدادِالترابِباعتبارهِ
رؤية ِرئيسيةِتعكس ِالسياسة ِالمعتمدةِفيِمجالِإعدادِالتراب؛ِعلماِ ِأنِالتوجهاتِالكبرىِالتيِيقعِعليهاِ
االختيارِ ،تجد ِترجمتها ِومسارات ِتطورها ِوتوضيبها ِعلى ِمستوى ِالتصميم ِالجهوي ِإلعداد ِالترابِ
وتصميمِالتنظيمِالوظيفيِوالتهيئةِ،75إنِوجدِ.وبعدِذلكِ ،فإن ِالخيارات ِالرئيسية ِالتي ِتنبعِمنِالتصميمِ
الوطني ِيتم ِتنزيلها ِفي ِشكل ِتدابير ِعمرانية ِفي ِمخطط ِتوجيه ِالتهيئة ِالعمرانية ِوفي ِشكل ِمقتضياتِ
تنظيميةِإلزاميةِفيِتصميمِالتهيئةِ .
األبعاد والمستويات المتعلقة بالمشروع الحضري
التراب الوطني

المدينة

مشروع التنمية
العمرانية

السياسة العمومية
إعداد التراب

المشروع السياسي

التنزيل على المستوى
االقتصادي
التنزيل على المستويات
االجتماعية والمجالية والثقافية
السياسة العمومية
التعمير \ العقار

المشروع التنموي

المجال الترابي الجهوي الكبير
والمجال الجهوي

75

يضمن ِتصميم ِالتنظيم ِالوظيفي ِوالتهيئةِ ،الذي ِيدعو ِالتصميم ِالوطني ِإلعداد ِالتراب ِإلى ِوضعهِ ،االنتقال ِبين ِوثائق ِإعداد ِالتراب ِووثائق ِالتعميرِ .ومنِ
المفترضِ،منِحيثِالمبدأِ،أنِ تمكنِهذهِاآلليةِمنِوضعِتخطيطِمجاليِيوفقِبينِمضامينِالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِومخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِ،منِ
خاللِاقتراحِمنطقِوظيفيِللتنميةِفيِإطارِالمجالِالحضري
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والِيبدوِهذاِاالنسجامِواضحاِ،حيثِلمِيتمِإضفاءِالطابعِالرسميِعليهِبعدِمنِخاللِنصِقانونيِخاصِ،
على ِالرغم ِمن ِأن ِالقانون ِالتنظيمي ِرقم ِِ 111.14المتعلق ِبالجهات ِينص ِعلى ِأن ِالتصميم ِالجهويِ
إلعدادِالترابِيعتبر ِوثيقة ِمرجعية ِللتهيئة ِالمجالية ِلمجموع ِالتراب ِالجهويِ .76وغالباِما ِتفتقرِتصاميمِ
التهيئة ِإلى ِتوجهات ِإستراتيجيةِ ،وتنفذ ِفي ِغياب ِأو ِتغييب ِوثائق ِإعداد ِالترابِ .لقد ِآن ِاألوان ِإلرساءِ
الترابطِ،كقاعدةِقانونيةِ،بينِالتوجيهاتِوالخياراتِوالمقتضياتِالواردةِفيِالوثائقِالسالفةِالذكرِ .
وتبدأ ِعقلنة ِعملية ِاتخاذ ِالقرارِ ،في ِما ِيتعلق ِبمشروع ِالمدينةِ ،باستثمار ِالجهود ِالمبذولة ِعلى ِجميعِ
المستوياتِ.وسيكونِمنِالضروريِخلقِمسلسلِتعاونيِومفتوحِواستشرافيِلتدبيرِكلِماِيحيطِبصياغةِ
وببناءِهذاِالمشروعِالعمرانيِمنِمواطنِالشكِومنِتعقيدِ .
ويعملِمشروعِالمدينةِعلىِاعتمادِخياراتِالتهيئةِاستناداِإلىِاألبحاثِالمنجزةِعلىِاألقلِعلىِمستويينِ
اثنينِ .األول ِهو ِمستوى ِالمدينة ِوضواحيها ِالتي ِتترابط ِفي ِما ِبينها ِترابطا ِاجتماعيا ِواقتصادياِ .أماِ
المستوىِالثانيِفيتعلقِبالمجالِالترابيِالجهويِأوِالمجالِالترابيِالجهويِالكبيرِ،منِأجلِتسليطِالضوءِ
علىِالشبكاتِالعمرانيةِداخلِهذاِالمجالِوتعزيزِاإلطارِالعمرانيِ .
ويسعى ِمشروع ِبناءِالمدينة ِالمستدامة ِإلى ِتحفيز ِالديناميات ِاالقتصادية ِواالجتماعية ِوالمجالية ِوالثقافيةِ
والبيئية ِللمدينةِ ،في ِعالقتها ِمع ِالمدن ِوالمراكز ِالتي ِتحيط ِبهاِ .ويهدف ِتحليل ِالوظائف ِالعمرانية ِإلىِ
تعزيز ِأوجه ِالتضامن ِوالتكامل ِبين ِمختلف ِأجزاء ِالمجال ِالحضريِ ،بغية ِاالستجابة ِلمتطلبات ِالتنميةِ
وضمانِالتوفيقِبينِالتوسعِالعمرانيِالمستمرِللمدينةِفيِنطاقهاِالموسعِوأهميةِبناءِمدينةِمد َِمجةِ .
وبما ِأن ِمدة ِالعمل ِبوثائق ِإعداد ِالتراب ِتتراوح ِبين ِِ 10وِ 25سنةِ ،فمن ِالمناسب ِترك ِهامش ِيسمحِ
بإدخال ِبعضِالتغييراتِذاتِالطابعِالعمرانيِعلىِالرؤيةِالمسطرةِمسبقاِ،عوضِاالضطرارِإلىِالتقيدِ
الحرفي ِبالتوجهات ِاإلستراتيجيةِ .والمرونة ِالمطلوبة ِهنا ِهي ِعامل ِتسهيل ِوتيسيرِ ،وليست ِمصدراِ
لالنزالقاتِأوِتمييعِالقراراتِ.وهكذاِتصبحِالمسافةِالفاصلةِبينِالتوجيهاتِالعامةِالمسبقةِ،المحددة ِفيِ
بدايةِالمشروعِ،وتلكِالملزمةِ،وليستِمصدراِلمجموعةِمنِالصعوباتِالمنهجيةِالتيِقدِتعرقلِعمليةِ
تنفيذِوثائقِالتعميرِ .
إنِالواقع ِبعيد ِتماماِعنِهذهِالصورةِالتيِتربط ِمشروع ِالمدينة ِبمستويات ِالتخطيط ِاإلستراتيجيِ.نحنِ
نعيشِمرحلةِمخاض؛ِذلكِأنِالممارسة ِالحالية ِلمِتصلِإلىِدرجةِالفوضىِ ،لكنها ِال ِتفي ِبتاتاِبمتطلباتِ
التنمية ِالحضرية ِالمستدامةِ .وفي ِهذا ِالصددِ ،ينبغي ِالتشديد ِعلى ِأن ِاللجوءِإلىِاالستثناءاتِفيِمجالِ
التعمير ِيسيئ ِإلى ِعملية ِالتخطيط ِويمس ِبمصداقية ِمنظومة ِاتخاذ ِالقرارِ ،مما ِقد ِيحول ِتصميم ِتهيئةِ
المدينةِإلىِمجردِوثيقةِعاديةِالِتحظىِباهتمامِالمستثمرينِوالمسؤولينِعنِتدبيرِالمدينةِِِ.
ِ
76

الِيوجدِأيِنصِقانوني ِخاصِبغرضِ ِوإجراءاتِالبحثِ ِوالموافقةِعلىِ التصميمِالوطنيِإلعدادِالترابِوالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِوتصميمِالتنظيمِ
الوظيفيِوالتهيئةِ،وكذاِالعالقةِبينِهذهِالتصاميمِ ِووثائقِالتعميرِ.وقدِأشارِالقانونِالتنظيميِرقمِِ 111.14المتعلقِبالجهاتِإلىِدورِالتصميمِالجهويِإلعدادِ
التراب ِفي ِالمادتين ِِ 88و ِِ،90حيث ِتنص ِالمادة ِِ 90على ِأنه ِ"يتعين ِعلى ِاإلدارة ِوالجماعات ِالترابية ِوالمؤسسات ِالعمومية ِوالمقاوالت ِالعمومية ِاألخذ ِبعينِ
االعتبارِمضامينِالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِفيِإطارِبرامجهاِالقطاعيةِأوِتلكِالتيِتمِالتعاقدِفيِشأنها"
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ب) تخطيط تزويد المدن بالماء الصالح للشرب
تقدر ِإمكانيات ِالموارد ِالمائية ِالطبيعية ِفي ِالمغرب ِفي ِالسنة ِالمتوسطةِ،وفقا ِللمخططِالوطنيِللماءِلسنةِ
ِ ،2015بحوالي ِِ 22مليار ِمتر ِمكعب ِفي ِالسنةِ ،أي ِما ِيعادل ِحوالي ِِ 700متر ِمكعب ِللفرد ِفي ِالسنةِ،
وهو ِأقل ِمن ِعتبة ِِ 1.000متر ِمكعب ِللفرد ِفي ِالسنةِ ،التي ِيقر ِبها ِالجميع ِباعتبارها ِالعتبة ِالتي ِتنذرِ
بظهورِندرةِالمياهِواألزماتِالكامنةِذاتِالصلةِبهاِ .
جراءِالنموِالديموغرافيِومخاطرِالتغيراتِالمناخيةِ.وتعدِالسنواتِالثالثونِاألخيرةِ
وسيتفاقمِهذاِالنقصِ َّ
في ِالمتوسط ِاألكثر ِجفافا ِخالل ِالفترة ِِ.2010-1940فقدِانخفض ِمعدل ِالموارد ِالمائية ِفي ِالمغرب ِفيِ
الفترة ِما ِبين ِِ 1981وِ 2010بنحو ِِ 15إلى ِِ 20في ِالمائة ِمقارنة ِبالمعدل ِالمسجل ِخالل ِالفترة ِما ِبينِ
1940وِ .2010
ولمواكبة ِوتيرةِتنمية ِالبالد ِوتلبية ِاحتياجات ِالقطاعات ِالمستخدمةِللمياهِ،انخرطِالمغرب ِمنذ ِاالستقاللِ
فيِمسارِالتحكمِفيِمواردهِالمائيةِ .
وقد ِمكنتِهذه ِالسياسة ِالبالدِمنِالتوفرِعلىِبنياتِتحتيةِمائيةِمهمةِ ،على ِالرغم ِمن ِمحدودية ِالمواردِ
المائيةِ،ومتطلباتِتزويدِالساكنةِوقطاعِالصناعةِبالماءِالصالحِللشربِ،وتطورِالزراعةِالمسقيةِ.وعلىِ
الرغم ِمن ِهذه ِالجهودِ ،وبالنظر ِإلى ِإمكانات ِالبالدِالمائيةِالمحدودةِنسبياِ ،وفتراتِالجفاف ِالتيِتزايدتِ
وتيرتهاِوشدتهاِخاللِالعقودِاألخيرةِ،فإنِالمغربِيشهدِتفاقمِالعجزِفيِالمواردِالمائيةِ.وتعانيِالمناطقِ
الواقعة ِجنوب ِسلسلةِجبالِاألطلسِ ،وسوسِ ،والحوزِ ،والمنطقة ِالشرقيةِ ،ومنطقةِأمِالربيعِ ،بالفعل ِمنِ
عجزِفيِالمواردِالمائيةِ،ومنِالمرجحِأنِيمتدِهذاِالعجزِليشملِمناطقِأخرىِ .
ويعزى ِهذا ِالعجزِ ،من ِجهةِ ،إلى ِندرة ِالموارد ِالمائية ِبشكل ِمتزايد ِ(األمطارِ ،والموارد ِالمائية ِلملءِ
حقينةِالسدود)ِ ،ومن ِجهة ِأخرىِ ،إلى ِتناميِاالحتياجات ِمنِالموارد ِالمائيةِ،جراءِالنمو ِالديموغرافيِ
وتطورِالنشاطِاالقتصاديِ .
ويواجه ِقطاع ِالمياه ِجملة ِمن ِالتحديات ِفي ِالسنوات ِالمقبلةِ ،تشمل ِعلى ِوجه ِالخصوص ِمحدوديةِِ
الموارد ِالمائية ِوتنامي ِكلفة ِتعبئتهاِ ،وتفاقم ِالظواهر ِالمناخية ِالقصوى ِ(الجفاف ِوالفيضانات)ِ ،وتدهورِ
جودةِالمياهِنتيجةِزيادةِتلوثِالمياهِ،والتثمينِغيرِالكافيِللمياهِالمعبأةِ،واالستغاللِالمفرطِلمواردِالمياهِ
الجوفيةِ،ومحدوديةِالتمويلِ،وضعفِااللتقائيةِواالنسجامِعلىِمستوىِاإلستراتيجياتِالقطاعيةِ .
كما ِاعتمد ِالمغرب ِفي ِسنة ِِ ،2015القانون ِرقمِِ 36.15المتعلق ِبالماءِ ،الذي ِجاء ِبتدابير ِجديدة ِترومِ
تحسين ِالحكامة ِالمؤسساتية ِللتدبير ِالمندمج ِللموارد ِالمائيةِ ،واألخذ ِبعين ِاالعتبار ِإجراءات ِالتأقلم ِمعِ
انعكاساتِالتغيراتِالمناخيةِ،ووضع ِآلياتِقانونيةِلتنويعِمصادرِالمياهِغيرِاالعتياديةِ،كتصفيةِالمياهِ
المستعملةِوتحليةِمياهِالبحرِ .
وعلى ِمستوى ِالتنظيم ِالمؤسسي ِللقطاعِ ،ينتظم ِمجال ِالمياه ِالصالحة ِللشرب ِفي ِالمغرب ِوفق ِتصميمِ
مؤسسي ِيضم ِالعديد ِمن ِالفاعلينِ:كتابةِالدولة ِالمكلفةِبالمياه ِالتي ِتضطلعِبمهامِتخطيط ِالمواردِالمائيةِ
وتعبئتهاِوتدبيرها؛ ِوالمكتبِالوطنيِللكهرباء ِوالماءِالصالحِللشربِ ،77كمخطط ِومنتج ِرئيسي ِوموزعِ
77

مذكرةِوفرهاِالمكتبِالوطنيِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشربِ-القطاعِالمكلفِبالماء ِ

99

للماءِالصالحِللشرب ِوفاعلِرئيسي ِفي ِمجال ِالتطهيرِالسائل؛ ِوالجماعاتِالترابية ِالمسؤولة ِعن ِالتدبيرِِ
المباشر ِأو ِعن ِطريق ِفاعلين ِمتخصصين ِ(المكتب ِالوطني ِللكهرباء ِوالماء ِالصالح ِللشربِ ،وكاالتِ
توزيع ِالماء ِوالكهرباءِ ،وفاعلون ِخواص)ِ ،لخدمات ِتوزيع ِالماء ِالصالح ِللشرب ِوالتطهير ِالسائل؛ِ
والفاعلون ِالمكلفون ِبتوزيع ِالماء ِالصالح ِللشرب ِوالتطهير ِالسائل ِ(المكتب ِالوطني ِللكهرباء ِوالماءِ
الصالح ِللشربِ ،وكاالت ِتوزيع ِالماء ِوالكهرباءِ ،وفاعلون ِخواص)ِ .ويتوفر ِبعض ِالفاعلينِ ،من ِغيرِ
المكتبِالوطنيِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشربِ،علىِنظامِخاصِبهمِإلنتاجِالماءِالصالحِللشربِ ِ.
ويقوم ِالمكتبِ ،انطالقا ِمن ِمهمته ِاإلستراتيجية ِكمخطط ِللتزويد ِبالماء ِالصالح ِللشرب ِعلى ِالصعيدِ
الوطنيِ،بضمانِالتنسيقِالوثيقِمعِالموزعينِاآلخرينِمنِأجلِ:الحصولِعلىِمعطياتِإحصائيةِتتعلقِ
باستهالك ِالماءِالصالحِللشرب ِفيِمختلف ِمناطقِالبالدِ ،وتحديد ِاألهداف ِالمتعلقةِباألداءِ ،السيما في ما
يتعلق بمردودية تجهيزات التوزيعِ،علىِالمدىِالقصيرِوالمتوسطِوالطويلِ ِِ.
ويعملِالمكتبِبعد ِذلك ِعلىِتحديدِاحتياجات ِكل ِمدينة ِمنِالماءِالصالحِللشربِ،في ِضوء ِالمعطياتِ
السالفةِالذكرِ،والجوانبِالديمغرافيةِوأخذاِبعينِاالعتبارِمشاريعِإنمائيةِمحددةِإذاِتمتِبرمجتهاِ .
وقد ِ ُِوضعت ِهذه ِالتوقعات ِفي ِأفق ِسنة ِِ 2040ويجري ِتحديثها ِبانتظام ِلمراعاة ِالحقائق ِالمسجلة ِعلىِ
أرض ِالواقع ِوالعملِ ،عند ِاالقتضاءِ ،على ِإدماج ِالمشاريع ِالعمرانية ِوالصناعية ِوالسياحية ِالتي ِتمتِ
برمجتهاِحديثاِ .
وبخصوصِالشقِالمتعلقِبالمواردِالمائيةِ،يعملِالمكتبِالوطني ِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشرب ِبتنسيقِ
وثيقِمعِكتابةِالدولةِالمكلفةِبالماءِ،وذلكِعلىِمستوياتِمختلفةِ :
 مستوى ِالتخطيط ِاإلستراتيجيِ :من ِخالل ِمساهمة ِالمكتب ِفي ِإعداد ِمختلف ِوثائق ِالتخطيطِ(المخطط ِالوطني ِللماءِ ،والمخططات ِالتوجيهية ِللتهيئة ِالمندمجة ِللموارد ِالمائية)ِ ،حيث ِيعملِ
المكتب ِعلى ِتبليغ ِاحتياجات ِالماء ِالصالح ِللشرب ِفي ِمختلف ِمناطق ِالبالدِ ،وتخزين ِالمواردِ
المائية ِالمخصصة ِلهذا ِالغرضِ ،وكذا ِاقتراح ِمختلف ِالخيارات ِالكفيلة ِبالمالءمة ِبين ِالعرضِ
والطلبِعلىِالماءِالصالحِللشرب؛
 المستوىِاإلجرائيِ:بإشراك ِالمكتب ِفي ِالمراحل ِذات ِالصلة ِوالتيِلهاِعالقةِبمهامهِفي ِمجالِبناءِالسدودِواستخراجِمواردِالمياهِالجوفيةِواستغاللها.
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وباإلضافة ِإلى ِالجوانب ِالمتصلة ِبتقييم ِاالحتياجات ِمن ِالماء ِالصالح ِللشرب ِوتخزين ِالموارد ِالمائيةِ
الالزمة ِللمالءمة ِبينِالعرض ِوالطلب ِمنِالماءِالصالحِللشربِ ،يتولىِالمكتب ِالوطنيِللكهرباءِوالماءِ
الصالحِللشربِالبرمجةِالديناميةِللمشاريعِالتيِيتعينِتنفيذهاِ،وذلكِبماِينسجمِمعِالمحاورِاإلستراتيجيةِ
لتدخلهِ،وهيِ :
 تعزيز ِوتأمين ِوضمانِاستدامةِتزويدِمختلف ِمدن ِالمملكةِبالماءِالصالحِللشربِ ،معِالحرصِ،بالدرجةِاألولىِ،علىِاستخدامِموارد ِالمياهِالسطحية ِوغير ِاالعتياديةِ ،بما ِيسهم ِفي ِالحفاظ ِعلىِ
المياهِالجوفيةِمنِاالستغاللِالمفرط؛
 تعميمِالولوجِإلىِالماءِالصالحِللشربِفيِالوسطِالقرويِبموجبِمبدأِالحقِفيِالماء؛ إنجاز ِمشاريع ِالتطهير ِالسائل ِلتحسين ِالظروف ِالمعيشية ِللسكان ِوالمساهمة ِفي ِالحفاظ ِعلىِالبيئةِ،السيماِالمواردِالمائية.
وبخصوص ِالمحور ِاألول ِالمتعلق ِبتزويد ِالمناطق ِالحضرية ِبالماء ِالصالح ِللشربِ ،ينبثق ِالتخطيطِ
االستثماري ِللمكتب ِالوطني ِللكهرباء ِوالماء ِالصالح ِللشرب ِمن ِعملية ِالتخطيط ِالمذكورة ِأعالهِ ،التيِ
تتيح ِتحديد ِتواريخ ِتوقف ِأنظمة ِاإلنتاج ِالقائمة ِانطالقا ِمن ِتقييم ِالعالقة ِبين ِاالحتياجات ِوالمواردِ،
واالحتياجات ِوالقدراتِ ،وتحدي ِحجم ِالقدرات ِاإلضافية ِالتي ِيتعين ِتوفيرهاِ .ومن ِثمِ ،فإن ِالمقاربةِ
المعتمدةِترتكزِعلىِماِيليِ :
 تدبير ِالطلب ِعلى ِالماء ِالصالح ِللشربِ ،من ِخالل ِتحسين ِمردودية ِمنشآت ِاإلنتاج ِوالتوزيعِوتحسيسِِالسكانِبأهميةِمحاربةِتبذيرِالمياه.
 مالءمةِالعرض ِمع ِالطلبِ،مع ِالحرصِ ،بالدرجة ِاألولىِ ،على ِاستخدام ِموارد ِالمياه ِالسطحيةِوغيرِاالعتياديةِ،بماِيسهمِفيِالحفاظِعلىِالمياهِالجوفيةِ.
وفيِالواقعِ،فإنِتقييمِاالحتياجاتِمنِالماءِالصالحِللشربِينبغيِأنِيأخذِبعينِاالعتبارِتحسين مردودية
منشآت اإلنتاج والتوزيع ،بما يتيح مكافحة تبذير المياهِمنِجهةِ،واالستفادةِالمثلىِمنِاالستثماراتِالتيِ
يتعينِتعبئتهاِمنِجهةِأخرى.
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وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،يفضل ِاستخدام ِموارد ِالمياهِالسطحية ِوغير ِاالعتيادية ِ(تحلية ِالمياه ِِ /تنقيتها) ِفيِ
اختيار ِالمشاريعِ،وذلكِمنِأجلِالحفاظ ِعلى ِموارد ِالمياهِالجوفية ِالتي ِيعتبرها ِالمكتب ِالوطنيِللكهرباءِ
والماءِالصالحِللشربِاحتياطياتِإستراتيجيةِ.وهكذاِ،فإنِماِيقربِمنِِ70فيِالمائةِمنِإنتاجِالمكتبِفيِ
سنة ِِ 2016تأتى ِمن ِموارد ِسطحية ِأو ِغير ِاعتياديةِ.وتجدر ِاإلشارة ِإلى ِأن ِالطاقة ِاإلنتاجية ِللمكتب ِعنِ
طريق ِتحلية ِمياه ِالبحر ِأوِعنِطريقِتنقيةِالمياه ِالملوثة ِبلغت ِ 25مليون مترا مكعبا في السنة ِفيِنهايةِ
سنةِِ .2016
وخالل ِالفترة ِِ ،2016-2001خصص ِالمكتب ِلهذا ِالمحور ِغالفاِمالياِيتجاوز  22مليار درهمِ.وقد ِمكنِ
ذلك ِمن ِزيادة ِالطاقة ِاإلنتاجية ِبصبيب ِإضافي ِقدره ِِ 22مترا ِمكعبا ِفي ِالثانيةِ ،ليصل ِإجمالي ِالقدرةِ
اإلنتاجية ِإلى ِِ 63.5مترا ِمكعبا ِفي ِالثانيةِ.كماِتمِتركيبِأزيد ِمن ِِ 8500كيلومتراِ ِمن ِالقنوات ِ(اإلنتاجِ
والتوزيع) ِوالتكفل ِبتدبير ِخدمة ِتوزيع ِالمياه ِالصالحة ِللشرب ِفي ِِ 63مدينة ِومركزا ِليصل ِبذلك ِعددِ
المدنِالتيِيقدمِفيهاِالمكتبِهذهِالخدمةِإلىِِ264مدينةِ .
ِ
ِ

ِ
وفيِما ِيتعلق ِبخطة ِعمل ِالمكتب ِفيِمجالِتزويدِالمناطقِالحضريةِبالماءِالصالحِللشرب ِخالل ِالفترةِ
ِ،2021-2017فإنهِسيعبئِاستثماراتِتبلغ  16مليار درهمِ،وستمكنِمنِِ :
 تحسين ِمردوديةِمنشآت ِاإلنتاج ِوالتوزيع ِالتي ِستنتقلِعلى ِالتوالي ِمن ِِ 95.5وِ 75.5فيِالمائةِالمسجلةِفيِسنةِِ2016إلىِ 96وِ78فيِالمائةِبحلولِسنةِ2021؛
 تعبئةِصبيبِإضافيِيبلغِحواليِ 20مترا مكعبا في الثانيةِ90ِ،فيِالمائةِمنهاِمنِمواردِسطحيةِأوِغيرِاعتياديةِ،وتركيبِِ3000كيلومترِمنِقنواتِاإلنتاجِوالتوزيعِ .
وتجدر ِاإلشارة ِإلى ِأن ِالفترة ِِ 2021-2017ستشهد ِإنجاز ِالعديد ِمن ِمشاريع ِتحلية ِمياه ِالبحر ِومشاريعِ
تنقية ِالمياه ِالملوثةِ ،مما ِيزيد ِبأربعة ِأضعاف ِمنِالقدرة ِالحالية ِللمكتبِ،حيثِستنتقلِمن ِِ 25مليون ِمترِ
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مكعب ِفي ِالسنة ِإلى ِأزيد من  100مليون متر مكعب في السنةِ.والمدن ِالرئيسية ِالمعنية ِبهذه ِالمشاريعِ
هيِ:أكاديرِوالعيونِوالحسيمةِوسيديِإفنيِوطانطانِوطرفايةِ .
وتواجهِالمدنِالمغربيةِفيِهذاِاإلطارِأربعةِتحدياتِكبرىِ،تتمثلِفيِِ :
 التدبير الجيد لكميات المياه الصالحة للشرب التي يتوصل بها المستهلكِ:إنِجزءاِِكبيراِِمنِمياهِالشربِالتيِيتمِإدراجهاِفيِشبكةِالتوزيعِبالمدنِيُهدرِلألسفِبسببِحاالتِتسربِالمياهِسواءِ،
تلكِالمعلنِعنهاِأوِغيرِالمعلنِعنهاِمنِلدنِالفاعلينِالمشرفينِعلىِالتوزيعِ.وقدِتصلِأحياناِ
نسبة ِهدر ِالمياه ِفي ِبعض ِالمدنِ ،إلى ِِ 45في ِالمائةِ .لذلكِ ،من ِالضروري ِإرساء ِالمزيد ِمنِ
الشفافية ِومضاعفة ِجهود ِصيانة ِشبكات ِالتوزيع ِبدال ِمن ِاللجوء ِإلى ِعمليات ِجديدة ِلتعبئةِ
ومعالجةِالمياهِمكلفةِمادياِوبيئيا.
 ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب بناء على تخطيط جيد ومقاربة استباقيةِ،مماِيمكنِمنِتجنبِحدوثِانقطاعات ِمؤقتةِ ،سواءِلمدةِقصيرةِأوِمتوسطِ،فيِتزويدِالساكنةِبالمياهِ،لماِلتلكِ
االنقطاعات ِمن ِانعكاسات ِاجتماعية ِواقتصادية ِعلى ِسكان ِبعض ِالمدنِ .وفضال ِعما ِيتطلبهِ
تحقيقِهذاِاألمرِمنِتشاور ِبينِالفاعلينِ،فإنهِيقتضيِمنِالوكاالتِالحضريةِأو ِالمنتخبين ِأنِ
يعملواِ ،عند ِتخطيط ِوبرمجة ِمشاريع ِعمرانية ِأو ِسياحية ِجديدة ِتتطلب ِاستهالكا ِمفرطا ِللمياهِ
(مالعبِغولفِجديدةِ ،مناطقِصناعية ِجديدةِ،تحويلِالمناطق ِالمخصصةِللفيالتِإلىِسكنىِ
منِفئةِطابقِأرضيِزائدِأربعةِطوابق)ِعلىِإبرامِاتفاقِمسبقِمن المكتبِالوطنيِللكهرباءِ
والماء ِالصالح ِوالشربِ ،على ِاعتبار ِأن ِزيادة ِحاجة ِمدينة ِما ِمن ِمنسوب ِتدفق ِالمياه ِيتطلبِ
تخطيطاِعلىِالمدىِالطويلِ.
 إعادة استعمال المياه العادمة ومياه األمطار :لقد ارتفع الحجم السنوي للمياه العادمة ارتفاعاكبيرا خالل العقود الثالثة الماضية .فقد انتقل من  48مليون إلى  500مليون متر مكعب ما بين
سنتي  1960و  ،1996وبات يبلغ حاليا  700مليون متر مكعب .كما أن حجم مياه
السيالن/المياه السائلة أضحى مع التوسع العمراني في تزايد مستمر.
 لقد أصبحت المياه العادمة ومياه األمطار موارد ثمينة للغاية يجب معالجتها وتثمينها بدل أن تُهدرفي قنوات الصرف الصحي .ومن ثمة تبرز الحاجة ،على األقل بالنسبة إلى التجزءات السكنية
الجديدة ،إلى وضع شبكات خاصة بالمياه العادمة وأخرى بمياه األمطار باإلضافة إلى تعميم
محطات المعالجة.
  -ضمان التمويل المستدام :لقد تم تكليف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجانبكبير من تدبير برامجين وطنيين كبيرين للصرف الصحي بالوسط الحضري والقروي (البرنامج
الوطني للتطهير السائل ،البرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي) دون إمكانية للتحصيل
أو حتى فتح النقاش والتشاور الواضح ،مما ساهم في تعميق المشاكل القائمة.
لقدِصارتِاستدامةِتدبيرِالماءِعلىِالمحكِ.فإزاءِوضعِتعانيِفيِظلهِخمسِوكاالتِمنِاختاللِفيِ
توازناتهاِالماليةِ،فضالِعنِالتزاماتِماليةِضخمةِفيِإطارِالبرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج
الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي ،فقد بات من المستعجل إطالق تفكير شامل حول الموضوع
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وحول االعتمادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي توجد على عاتق الدولة لصالح المكتب
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي تبلغ مليارات الدراهم سنويا.
وينجم عن عدم إدماج الوسائل المالية وآليات تخطيط وتدبير قطاعي الماء والتطهير بين يدي فاعل واحد،
وترك االختصاصات في المقابل موزعة بين مختلف الفاعلين (وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة
بالتنمية المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكاالت المستقلة لتوزيع الماء و
الكهرباء ووكاالت األحواض المائية ،إلخ) ارتفاع التكاليف وضعف التنسيق .وهو األمر الذي حدى
ببعض الفاعلين إلى اقتراح خلق وكالة مستقلة تعمل على تقنين هذه المنظومة ،معتبرين أن وزارة
الداخلية ال يمكنها أن تستمر في لعب دور الفاعل والمقنِّن في اآلن ذات ،إذ ال بد أن يأتي الوقت الذي
سيتعين فيه لزاما التحكيم بين احتياجات الفالحة واحتياجات الساكنة الحضرية من الماء الصالح للشرب.
طرح أيضا مسألة اعتماد نموذج جديد لتدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خالل
وت ُ َ
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.
من جهة أخرى ،وقفت هذه الدراسة أيضا على مشكل آخر يتعلق باألوحال التي تخلفها محطات المعالجة
والتي ال تود الجماعات أن توجد في مطارحها .وال يتوفر لحد اآلن أي مقتضى قانوني ينظم هذا الجانب.
ورغم العديد من التقارير التي سلطت الضوء على هذه المسألة ،من قبيل تقرير المجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي حول االقتصاد األخضر سنة  ،2012فإنها ال تزال ُمعلقة.
ج) التخطيط الطاقي
مكنِالتخطيطِاإلستراتيجيِفيِمجالِالطاقةِفيِالمغربِمنِإطالقِمسلسلِانتقالِطاقيِيهدفِإلىِتعزيزِ
استخدام ِمصادر ِالطاقة ِالخضراء ِوالنهوض ِبالنجاعة ِالطاقيةِ .وقد ِوضعت ِالعديد ِمن ِاآلليات ِالماليةِ
لتحفيز ِإشراك ِالقطاع ِالخاص ِوتيسير ِإقامة ِشراكات ِبين ِالقطاعين ِالعام ِوالخاصِ.ومع ِذلكِ ،يجب ِأنِ
تكون ِالمدينة ِفي ِصميم ِهذا ِااللتزام ِالذيِينبغيِأنِيكون ِجماعياِ،منِأجلِمواكبةِالرؤية ِالوطنية ِفيِ
مجال ِالطاقةِ ،وتشجيع ِإنجاز ِمشاريع ِفي ِالمجاالت ِذات ِاألولوية ِالمتعلقة ِبالطاقة ِالمتجددة ِوالنجاعةِ
الطاقيةِ .
 .1التخطيط اإلرادي للدولة والسعي وراء تحقيق نجاعة األداء الطاقي
 سياسة عمومية ضرورية لكنها غير كافية
ِتنامِ
يستورد ِالمغرب ِِ 97في ِالمائة ِمن ِاحتياجاته ِفي ِمجال ِالطاقةِ .وال ِيزال ِاستهالك ِالبالد ِفي ٍِ
مستمرِلتلبية ِاالحتياجات ِالمتزايدةِللسكان ِولالستجابةِلمتطلباتِالنمو ِاالقتصاديِ.وتثقلِهذهِالتبعيةِ
للخارج ِوارتفاع ِأسعار ِالنفط ِكاهل ِميزانها ِالتجاريِ.ووعياِ ِبذلكِ ،وضع ِالمغرب ِإستراتيجية ِطاقيةِ
في ِأوائل ِسنواتِِ 2000لتأمين ِالتزويدِبالطاقةِ،وتقليصِالتبعيةِالطاقيةِمن ِخالل ِتعبئة ِمواردِطاقيةِ
وطنيةِ،وتطويرِالطاقاتِالمتجددةِ،وتعزيزِالنجاعةِالطاقيةِفيِجميعِالقطاعاتِ .
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وفي ِإطار ِمخطط ِاالستثمار ِاألخضر ِالذي ِاعتمده ِالمغربِ ،تعتبر ِالطاقة ِمن ِبين ِالقطاعات ِالتيِ
تتوفرِعلىِإمكاناتِحقيقيةِلضمانِانتقالِالبالدِنحوِنموِأخضرِ.وهكذاِ،فإنِاإلستراتيجيةِالوطنيةِفيِ
مجالِالطاقة ِحددتِهدفاِيتمثلِفي ِالعملِ،فيِإطارِجهودِالنجاعةِالطاقيةِ،علىِتحقيقِاقتصادِفيِ
استهالك ِالطاقة ِبنسبة ِتتراوح ِبين ِِ 12وِ 15في ِالمائة ِبحلول ِسنة ِِ 2020وِ 20في ِالمائة ِفي ِأفقِ
ِ ،2030استناداِإلىِتطورِاالتجاهاتِفيِالقطاعِ.وتهدف ِهذه ِاإلستراتيجية ِإلى ِتوفيرِِ 52فيِالمائةِ
من ِالطاقة ِالكهربائية ِمن ِمصادر ِالطاقة ِالمتجددةِ ،منهاِِ 20فيِالمائةِمن ِالطاقة ِالشمسية ِوِ 20فيِ
المائة ِمن ِالطاقة ِالريحية ِوِ 12في ِالمائة ِمن ِالطاقة ِالكهرومائيةِ ،بحلول ِسنة ِِ .2030كما ِيتمثلِ
الطموح ِأيضا ِفيِخفض ِاستهالك ِالطاقة ِفي ِالمباني ِوقطاعيِالصناعة ِوالنقل ِبنسبة ِِ 12فيِالمائةِ
بحلولِسنةِِ2020وبنسبةِِ15فيِالمائةِفيِأفقِِ.2030وتتوزعِنسبِاالقتصادِالمتوقعِفيِاستهالكِ
الطاقةِحسبِالقطاعِعلىِِ48فيِالمائةِفيِقطاعِالصناعةِ،وِ23فيِالمائةِفيِقطاعِالنقلِ،وِ19فيِ
المائةِفيِقطاعِالسكنِ،وِ10فيِالمائةِفيِقطاعِالخدمات.78
اإلستراتيجيةِالوطنيةِفيِمجالِالطاقةِفيِأفقِِ2030

القدرةِاإلنتاجيةِ
الممكنة)(MW
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القطاعِ الحكوميِالمكلفِبالبيئةِ،المساهمةِالمعتزمةِالمحددةِوطنياِفيِإطارِاتفاقيةِاألممِالمتحدةِاإلطاريةِبشأنِتغيرِالمناخِ،مساهمةِالمغربِالمعتزمةِالمحددةِ
وطنياِ،شتنبرِ.2016
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مخططاتِالتنقالتِالحضرية
تمديدِخطوطِالتراموايِالحاليةِ(الرباطِوالدارِالبيضاء)ِ.
إحداثِشبكةِالتراموايِفيِالمدنِالكبرىِللملكةِ(مراكشِ،
فاسِ،طنجةِ،أكادير)
تشبيبِحظيرةِالسياراتِمنِخاللِتحفيزاتِضريبية
تقليصِانبعاثاتِثانيِأوكسيدِالكربونِبمقدارِِ35فيِالمائةِفيِ
أفقِ2020
تخفيضِعددِاألطنانِالمنقولةِِ/الكيلومتراتِالمقطوعةِبنسبةِ
ِ30فيِالمائةِبحلولِأفقِ.2020
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(سخان الماء الشمسي) CES Chauffe-Eau Solaire Shemsi

79

(الطاقة الشمسية المركزة)CSP : Concentrator Solar Power
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المصدرِ:الوزارةِالمنتدبةِلدىِوزيرِالطاقةِوالمعادنِوالماءِوالبيئةِ،المكلفةِبالبيئةِ:تقريرِحولِالسياسةِ
المتعلقةِبتغيرِالمناخِفيِالمغربِِِ2014ِ،
ويعكس ِالمخطط ِالمغربي ِللطاقة ِالشمسيةِ ،ومخطط ِتنمية ِاستخدام ِاأللواح ِالضوئية ِفي ِقطاعي ِالسكنِ
والخدماتِ ،والبرنامج ِالمندمجِللطاقةِالريحية ِإرادة ِالدولة ِوانخراطهاِفي ِمجالِتغير ِالمناخِوالتنميةِ ،منِ
أجلِتقليصِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ(ثانيِأوكيدِالكربون)ِوالحدِمنِالتبعيةِالطاقيةِ .
وعلىِمستوىِالمدنِ،ينبغيِإيالءِمسألةِالنجاعةِالطاقيةِللمبانيِعنايةِخاصةِباعتبارهاِتحدياِرئيسياِ،فيِ
ظل ِتنامي ِالتوسع ِالعمرانيِ .وسيشكل ِسكان ِالحواضر ِثلثي ِمجموع ِالسكان ِفي ِسنة ِِ .2020والجديرِ
بالذكرِأن ِقطاعي ِالسكن ِوالخدمات ِيمثالن ِِ 30في ِالمائة ِمن ِاحتياجات ِالبالد ِفيِمجال ِالطاقةِ.ويهدفِ
برنامجِالتجديدِالطاقيِللمبانيِالعموميةِإلىِاعتمادِتدابيرِِت ُيَِسرِتجديدِهذهِالمبانيِ،األكثرِاستهالكاِللطاقةِ
في ِست ِمدنِ ،هيِ :الرباط ِوأكادير ِوفاس ِومراكش ِوإفران ِوالراشيدية؛ ِوهذه ِالمباني ِتابعة ِلقطاعاتِ
الصحةِوالتعليمِالعاليِواإلدارةِوالفندقةِ .
وتتحققِالنجاعةِالطاقية ِفي ِالمدن ِأيضا ِعبرِاإلنارةِالعموميةِ ،التي ِتتيحِ ،من ِبين ِأمور ِأخرىِ ،ضمانِ
اإلنصاف ِالطاقي ِبين ِمختلف ِأحياء ِالمدينةِ .ويجري ِتنفيذ ِبرنامج ِللنجاعة ِالطاقية ِفي ِمجال ِاإلنارةِ
العمومية ِفي ِالمدن ِالكبرى ِفي ِالمغربِ ،بتكلفة ِتقدرِبـ ِِ 310ماليين ِدوالر ِأمريكيِ.ويتوقعِأنِيبلغِحجمِ
خفض ِاالنبعاثات ِالتراكمية ِخالل ِالفترة ِ[ِ 0.719ِ ]2030-2020مليون ِطن ِمن ِمكافئ ِثاني ِأكسيدِ
الكربونِ .
وباإلضافةِإلىِذلكِ،تبلغِمساهمةِقطاعِالصناعةِفيِاقتصادِاستهالكِالطاقةِِ17فيِالمائةِمنِمجموعِماِ
تمِاقتصادهِمنِالطاقةِفيِسنةِِ.2030وفيِهذاِالصددِ،سيمكنِبرنامجِالنجاعةِالطاقيةِمنِخفضِالكثافةِ
الطاقية ِللقطاع ِبنسبة ِِ 2.5في ِالمائة ِسنويا ِفي ِأفق ِِ .2030كما ِيجدر ِالتذكير ِأيضا ِبأن ِثمة ِالعديد ِمنِِ
اإلستراتيجيات ِالقطاعية ِالتي ِتسعى ِإلى ِتنزيل ِالمساهمة ِالمعتزمةِالمحددةِوطنيا ِفيِمجالِالتخفيف ِمنِ
آثار ِتغيرِالمناخِ.ويسلطِالجدول ِالتالي ِالضوءِعلىِخطط ِالعمل ِالمتعلقة ِباللوجستيكِ ،والنفايات ِالمنزليةِ
والمماثلةِلهاِ،والتطهيرِالسائلِ،والنقلِالعموميِالحضريِ .
اإلستراتيجياتِالقطاعيةِالرئيسيةِالمعتمدةِفيِإطارِتنزيل المساهمةِالمعتزمةِالمحددةِوطنياِفيِمجالِ
التخفيفِمنِآثارِتغيرِالمناخِ
اإلستراتيجيات وخطط
العمل

اإلستراتيجية الوطنية
لتنمية التنافسية
الللوجستيكية

األهداف
 تقليصِالتكاليفِاللوجستيكيةِمقارنةِمعِالناتجِالداخليِالخامِلتصبحِ 15فيِالمائةِفيِأفقِِ2019عوضِِ20فيِالمائةِحالياِ،لفائدةِ
المستهلكينِولتعزيزِتنافسيةِالفاعلينِاالقتصاديينِ،وذلكِمنِخاللِ
إرساءِتدبيرِأمثلِيتيحِتأمينِوتجميعِتدفقِالبضائع؛
 الرفعِمنِنموِالناتجِالداخليِالخامِ،عنِطريقِزيادةِالقيمةِالمضافةِالناجمةِعنِانخفاضِالكلفةِاللوجستيكيةِ؛
 المساهمةِفيِالتنميةِالمستدامــــةِِ،عبرِتقليصِاألضرارِالبيئيةِ(علىِ107

سبيلِالمثالِ:تقليصِحجمِاالنبعاثاتِالصادرِعنِالنقلِالطرقيِ
للبضائعِبـِِِ30فيِالمائةِِوالحدِمنِاكتظاظِالطرقاتِوالمدن)
 تعميمِالمخططاتِالمديريةِلتدبيرِالنفاياتِالمنزليةِوالمماثلةِعلىِجميعِأقاليمِوعماالتِالمملكة؛
 تأمينِجمعِالنفاياتِالمنزليةِورفعِنسبتهِبالحواضرِإلىِمستوىِِ90فيِالمائةِفيِأفقِِِ2020وِ100فيِالمائةِفيِأفقِ2030؛
البرنامج الوطني
للنفايات المنزلية
والمماثلة لها

 إنجازِمراكزِلطمرِوتثمينِالنفاياتِالمنزليةِوالمماثلةِلهاِلفائدةِكلِالمراكزِالحضريةِفيِأفقِ2020؛
 إعادةِتأهيلِالمطارحِالعشوائيةِأوِإغالقهاِفيِأفقِ2020؛ إضفاءِطابعِالمهنيةِعلىِتدبيرِقطاعِالنفايات؛ تطويرِعمليةِفرزِوإعادةِالتدويرِوالتثمينِعبرِإنجازِمشاريعِنموذجيةِللوصولِإلىِنسبةِِتدويرِتبلغِِ20فيِالمائةِفيِأفقِ2020؛
 -تكوينِوِتحسيسِالفاعلينِالمعنيينِبإشكاليةِالنفايات.

البرنامج الوطني
للتطهير السائل وتنقية
المياه المستعملة

 التوصلِإلىِربطِشاملِلشبكةِالتطهيرِفيِالوسطِالحضريِبنسبةِِ70فيِالمائةِفيِِ،2016وِِ80فيِالمائةِفيِأفقِِ2020وِ90فيِالمائةِ
فيِأفقِ2030؛
 تحقيقِحجمِمياهِعادمةِمطهرةِتصلِإلىِنسبةِِ50فيِالمائةِفيِِ2016وِ60فيِالمائةِفيِِ2020وِ100فيِالمائةِفيِأفقِ2030؛
 معالجةِالمياهِالعادمةِوإعادةِاستعمالهاِبنسبةِِ50فيِالمائةِفيِالمدنِالداخليةِبحلولِ.2020

برنامج تحسين النقل
العمومي الحضري

 تزويدِالمدنِالكبرىِبوسائلِالنقلِالعموميِذاتِالقدراتِالعاليةِالتيِتستخدمِمصادرِالطاقةِالمتجددة؛
 إنشاءِصندوقِلمواكبةِالنقلِالطرقيِالحضريِ،برأسمالِيبلغِِ200مليونِدوالرِأمريكى؛
 -وضعِبرنامجِلتجديدِحظيرةِسياراتِاألجرة.

المصدرِ:القطاعِالحكوميِالمكلفِبالبيئةِ،المساهمةِالمعتزمةِالمحددةِوطنياِفيِإطارِاتفاقيةِاألممِ
المتحدةِاإلطاريةِبشأنِتغيرِالمناخِ،مساهمةِالمغربِالمعتزمةِالمحددةِوطنيا2016ِ،
وتعكس ِالبرامج ِوخطط ِالعمل ِأهمية ِالسياسة ِالعمومية ِالرامية ِإلى ِإنجاح ِعملية ِاالنتقال ِالطاقي ِعلىِ
الصعيد ِالوطنيِ ،بيد ِأن ِهذه ِالسياسة ِتظل ِغير ِكافيةِ ،بالنظر ِإلى ِالتحديات ِالقانونية ِوالمالية ِومظاهرِ
الجمودِالتيِتعرفهاِالمدنِ .
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إن ِقائمة ِالتدابير ِالتي ِاتخذتها ِالدولة ِغنيةِ ،لكن ِمن ِالواضح ِأن ِتنزيل ِالطموح ِالمركزي ِعلى ِمستوىِ
المدن ِال ِيزال ِضعيفاِ.وهناك ِحاجة ِإلى ِتعميقِالتوعية ِمنِأجلِرفعِالتحديات ِوالتغلب ِعلى ِالمعوقاتِ
وبناءِنموذجِطاقيِناجعِومستدامِويخلقِمصادرِجديدةِللنموِاألخضرِ ِ.
 تحديات االنتقال الطاقي
إنِالمعوقاتِالتنظيميةِوالماليةِوالمؤسسيةِعديدةِ.ومنِأجلِالتغلبِعليهاِوتعزيزِبرامجِالعملِفيِمجالِ
النجاعة ِالطاقيةِ ،ينبغي ِالتأكد ِمن ِأن ِجميع ِالفاعلين ِالسياسيين ِواالقتصاديين ِواالجتماعيين ِيتملكونِ
التدابير ِوالتوجيهاتِالمعتمدةِفي ِهذا ِالمجالِ.وفي ِإطارِعمليات ِالبناءِ ،فإن ِأي ِمبادرة ِستكونِغيرِذاتِ
جدوى ِإذا ِلم ِتضمن ِانخراط ِأصحاب ِالمشروعِوالجهات ِالمكلفة ِبتنفيذ ِالمشروع ِوالممولين ِوالشركاتِ
والمواطنين ِالعاديينِ .وينبغي ِوفق ِهذا ِالمنطق ِتحسين ِالظروف ِالتقنية ِوالمالية ِوظروف ِاشتغال ِجميعِ
الفاعلينِالمعنيينِمنِأجلِبناءِأقطابِالكفاءاتِوالتميزِ،وتشجيعِالشراكاتِبينِمختلفِاألطرافِالمعنيةِ
ومواكبةِظهورِسوقِللنجاعةِالطاقيةِ .
وفي ِقطاعاتِحضرية ِمثل ِالسكنِوالصناعة ِوالنقلِ ،يتعينِاعتمادِالتقنيات ِوالمعارف ِالمتعلقةِبالنجاعةِ
الطاقية ِونشرهاِ ،إلى ِجانب ِوضع ِالمعايير ِواألدوات ِوبرامج ِالتكوين ِذات ِالصلةِ .كما ِينبغي ِتعزيزِ
القدرات ِفي ِمجال ِالمساعدة ِالتقنية ِوالخبرة ِوالتدبيرِوالتمويل ِلفائدة ِجميع ِالفاعلينِالمحليين ِفي ِمجاليِ
التعميرِوالتهيئةِالعمرانيةِ .
وعلى ِالصعيد ِالماليِ ،ينبغيِتيسير ِالولوجِإلىِتمويل ِمشاريع ِالطاقات ِالمتجددة ِوالنجاعةِالطاقيةِ.وعلىِ
المستوى ِالتشريعيِ ،ال ِبد ِمن ِاإلسراع ِبتحرير ِالقطاع ِوإنشاء ِهيئة ِلتقنين ِقطاع ِالطاقةِ ،التي ِكان ِمنِ
المزمعِإحداثهاِفي ِِ.2014كماِيسجلِتأخرِعلىِمستوى ِنشر ِالمراسيم ِالتطبيقيةِللقانونِِ 13.09المتعلقةِ
بشروط ِالنهوض ِبمشاريع ِالطاقة ِالمتجددة ِذات ِالجهد ِالضعيف ِوالمتوسط ِ(الجهد ِالمنخفض)علىِ
المستوىِالجهويِ .
وصحيحِأنهِتمتِالمصادقةِفيِنونبرِِ2014علىِضابطِالبناءِالعامِالمحددِلقواعدِاألداءِالطاقيِللمبانيِ،
الذي ِينص ِعلى ِإحداث ِلجنة ِوطنية ِللنجاعـة ِالطاقية ِفي ِالمبانيِ ،إال ِأن ِمشروع ِالمرسوم ِالمتعلقِ
باالفتحاص ِالطاقي ِاإللزامي ِوالدوري ِالخاص ِبالمجاالت ِذات ِاالستهالك ِالمرتفع ِمن ِالطاقةِ،لمِيخرجِ
بعدِإلىِحيزِالوجودِ .
ويبقىِالنجاحِفيِتنفيذِالبرامجِالمتعلقةِبالنجاعةِالطاقيةِرهيناِأيضاِبإدراج ِمقاربة ِالنجاعة ِالطاقية ِفيِ
مجموع ِالسياسات ِالعمومية ِالقطاعية ِوفي ِبرامج ِالتكوين ِوالبحث ِواالبتكارِ.ومنِالعواملِالكفيلةِأيضاِ
بإنجاحِهذهِالبرامجِنشرِالمراسيمِالتطبيقيةِللقانونِرقمِِ47.09المتعلقِبالنجاعةِالطاقيةِ،السيماِماِيتعلقِ
بدراسة ِالتأثير ِالطاقي ِلمشاريع ِالتهيئة ِالحضرية ِأو ِمشاريع ِإنشاء ِالبناياتِ ،وبالجوانب ِالمتعلقةِ
بالتقييس(توحيد ِالمعايير) ِفي ِمجال ِاألداء ِالطاقي ِوتعميم ِنظام ِالعنونة ِالطاقية ِللتجهيزات ِالسكنية ِوتعميمِ
التقييسِفيِماِيتصلِباستهالكِالطاقةِاألحفوريةِفيِقطاعِالصناعةِ .
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وعالوة ِعلى ِذلكِ ،يتعين ِتشجيع ِإحداث ِشركات ِالخدمات ِالطاقية ِ(ِ ،81)ESCOوغيرها ِمن ِاألوراشِ
التيِينبغيِفتحهاِبماِيكفلِالتأطيرِوالتوجيهِاألمثلِلقطاعِالطاقةِنحوِاالستدامةِوخلقِالفرصِوالثرواتِ .
 .2فرصة أمام المدينة لتحقيق االستدامة الحضرية
فيِضوءِنشر ِالتقرير ِالمتعلقِبمساهمة ِالمغرب ِالمعتزمة ِالمحددة ِوطنياِ،في ِشتنبر ِِ،2016أضحىِمنِ
الملح ِاتخاذ ِتدابير ِعلى ِجميع ِالمستويات ِللمساهمة ِفي ِالتحكم ِفي ِآثار ِتغير ِالمناخ ِوتعزيز ِاالقتصادِ
األخضر ِواإلفادة ِمن ِاالستثمارات ِالخضراء ِمن ِحيث ِخلق ِالثروة ِوفرصِالشغلِ.والِشكِأنِمبادراتِ
الدولة ِفيِهذاِاإلطارِعديدةِ ،لكنها ِال ِيمكنِأنِتحل ِمحل ِمبادراتِالجماعاتِ .إنِالطموح ِعلىِالمستوىِ
المركزي ِليس ِكافياِ.لذاِ،يجب ِإرساءِالتزام ِمحلي ِعلى ِمستوى ِكل ِمدينةِ،بماِيكفلِترجمةِالتوجهاتِ
الوطنيةِإلىِخياراتِوتدابيرِملموسةِعلىِالصعيدِالمحليِ .
وتشكل ِالظرفية ِالوطنية ِواالرتباط ِبين ِالنجاعة ِالطاقية ِوخلق ِالقيمة ِالمضافة ِاالقتصادية ِفرصة ِأمامِ
الجماعاتِالترابيةِلترسيخ ِخبراتها ِفي ِمجال ِالطاقةِ ،التي ِتعول ِعليها ِالدولة ِمنِأجلِتخفيض ِالفاتورةِ
الطاقيةِ.ويجب ِعلى ِالمدن ِأن ِتنخرطِفي ِإعداد ِخطط ِللوقاية ِأو ِالتكيفِ،منِشأنهاِأن ِتشكل ِنقطة ِتحولِ
فيِمهامهاِالتقليديةِ،المتعلقةِبالسكنِوالتعميرِوالنقلِ .
ويتعينِعلىِكلِمدينةِأنِتضعِمخططهاِفيِمجالِالطاقةِبالتنسيقِمعِالجماعاتِالترابيةِاألخرىِ.ويجبِ
أن ِيتمخض ِالنقاش ِالمحلي ِبشأن ِهذه ِالمسألة ِعن ِالتزامات ِفي ِمجال ِالطاقة ِوعن ِتنزيل ِالمساهماتِ
المعتزمةِالمحددةِوطنياِعلىِالصعيدينِالمحليِوالجهويِ.وفيِهذاِالصددِ،تشكلِالنجاعةِالطاقيةِمجاالِ
يحبلِبالفرصِالتيِينبغيِاستثمارهاِ.ويتعينِبموازاةِبرمجةِهذاِالموضوعِعلىِمستوىِالمدينةِالحرصِ
على ِتوعية ِالمنتخبين ِوالسكان ِبأهمية ِهذا ِالرهان ِوإرساء ِرؤية ِواضحة ِفي ِهذا ِالشأنِ .وتتيح ِاآلثارِ
االقتصاديةِوالماليةِواالجتماعيةِوالتقنيةِللنجاعةِالطاقيةِللمدنِتعديلِسياساتهاِفيِمجاالتِالنقلِالعموميِ
والسكنِوالتعميرِوالتهيئةِالعمرانيةِ.ويقتضيِوضوحِالرؤيةِإعماالِحقيقياِللديمقراطيةِالتشاركيةِوتوافقِ
اآلراء ِبشأن ِالتدابير ِالتي ِيتعين ِاتخاذها ِبين ِالدولة ِوالمدنِ .إن ِالرهان ِالمطروح ِهو ِجعل ِالمواطنينِ
ومنتخبيهم ِالمحليين ِفي ِصلب ِدينامية ِالتغييرِ ،بوصفهم ِدعامة ِإستراتيجية ِومحفزا ِللمبادرات ِفيِمجالِِ
الطاقةِعلىِصعيدِالمجاالتِالترابيةِ .
ومن ِخالل ِتنزيل ِجدول ِأعمال ِالقرن ِِ 21على ِالصعيد ِالمحلي ِوخطة ِالمدينة ِفي ِمجال ِالمناخِ ،يمكنِ
للجماعات ِأو ِالتعاون ِبين ِالجماعات ِاالستجابة ِلالنتظارات ِاالجتماعية ِفي ِما ِيتعلق ِبالنهوض ِبالبيئةِ،
بالنظرِإلىِأنهاِتشكلِآليةِللقربِوحلقةِوصلِبينِالسكانِوالدولةِ.ومعِذلكِ،ينبغيِأالِينحصرِهذاِالعملِ
داخلِدائرة ِصغيرة ِمن ِالمطلعين ِعلىِبواطنِاألمورِ.والحالِأن ِهذاِالموضوعِهوِأبعدِماِيكون ِمنِأنِ
يشكلِانشغاالِجماعياِحقيقياِ .
وبغيةِاستثمارِهذهِالفرصة ِالمتاحةِأمامِالمدينة ِلتحقيقِاالستدامة ِالحضريةِ ،ينبغيِتفعيلِمدونة ِالنجاعةِ
الطاقية ِفي ِالمبانيِ ،وتعميم ِاالفتحاص ِالطاقي ِفي ِقطاع ِالصناعةِ ،واعتماد ِاستخدام ِالمصابيح ِذاتِ
االستهالكِالمنخفضِللطاقةِ،وتفعيلِالتسعيرةِاالجتماعيةِوالتحفيزيةِمنِقبيلِصيغةِِ20-20القائمةِعلىِ
81

يمكنِأنِتوفرِشركات ِالخدماتِالطاقيةِللمقاوالتِإمكانيةِتمويلِمشاريعهاِفيِمجالِاقتصادِاستهالكِالطاقةِ.ويمكنِأنِتقدمِلزبنائهاِحلوال ِإلنجازِتدابيرِ
النجاعةِالطاقيةِوتمويلها.
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االستفادةِمنِخصم ِبنسبة ِِ 20فيِالمائةِنظيرِتخفيضِاالستهالك ِبنسبةِِ 20فيِالمائة"ِ،وغيرِذلكِمنِ
التدابيرِ .
وعلىِالرغمِمنِذلكِ ،يالحظِأنِالنجاعةِالطاقية ِوالتأثير ِعلى ِالبيئة ِالِتدرجانِبماِفيهِالكفايةِفيِوثائقِ
التعميرِ ،علماِ ِأن ِالقانون ِرقم ِِ 47.09ينص ِعلى ِتحديد ِالمناطق ِالتي ِيخضع ِفيها ِكل ِمشروع ِبرنامجِ
تهيئةِعمرانيةِلدراسةِالتأثيرِالطاقيِ.82كماِتحددِضوابطِالبناءِالعامِقواعدِاألداءِالطاقيِللمبانيِ .83
وعالوة ِعلى ِذلكِ ،تستفيدِسياسة ِالطاقات ِالمتجددة ِوالنجاعةِالطاقيةِفي ِالمدن ِمن ِالمشروع ِالرائد ِ"جهةِ
تينوِ ،84"2020الذيِيهدفِإلى ِتشجيع ِالمبادرات ِالمحليةِ،وتشجيعِتنزيلِاإلستراتيجية ِالوطنية ِفيِمجالِ
الطاقة ِفي ِالمجاالت ِالترابية ِوالجماعات ِالمحليةِ .ويعد ِ"جهة ِتينو" ِعالمة ِوشهادة ِمصادقة ِلألداء ِفيِ
مجال ِالتدبير ِالمستدام ِللطاقةِ .وتشمل ِهذه ِالمبادرة ِحاليا ِثالث ِمدن ِهيِ :أكاديرِ ،وشفشاونِ ،ووجدةِ،
ويمكن ِتوسيعها ِلتشمل ِمدناِأخرىِ.وتأتيِهذهِالمبادرةِلدعم ِالفاعلينِالمحليينِ ،من ِخالل ِتقديم ِالمساعدةِ
عن ِقرب ِوالمواكبة ِطوال ِعملية ِالتخطيطِ .وتشمل ِهذه ِالمواكبةِ ،على ِوجه ِالخصوصِ ،دعم ِالحكامةِ
المحليةِ ،وإدخال ِتدابير ِمبتكرة ِفي ِمجالي ِخلق ِفرص ِالشغل ِوالتكيف ِمع ِتغير ِالمناخِ ،والولوج ِإلىِ
المعلوماتِ ،ودعم ِإنجاز ِالمشاريع ِاالستثماريةِ ،عبر ِوضع ِمخططات ِمؤسسية ِومالية ِتمكن ِالجماعاتِ
المحلية ِمن ِاالستثمار ِفي ِالتكنولوجيات ِالتي ِتمكنها ِمن ِالتحكم ِفي ِاستهالك ِالطاقة ِفي ِالمباني ِوالبنىِ
التحتيةِالتابعةِلهاِ،وماِإلىِذلكِ .
ويتمثل ِالرهانِالمطروحِفي ِتعزيز ِوإضفاء ِالطابع ِالرسمي ِعلى ِالشراكة ِبين ِالجماعةِواإلقليمِوالجهةِ
والدولةِ ،وكذا ِمع ِالقطاع ِالخاص ِواألوساط ِاألكاديمية ِوالجمعويةِ ،التي ِتشكل ِآليات ِمحلية ِلدعمِ
إستراتيجيةِجهةِتينوِ.وسيمكنِهذاِالتنزيلِالمحليِوالجهويِوالوطنيِالمدينةِمنِضمانِاستدامةِسياستهاِ
المحليةِفيِمجالِالطاقةِ .
ومهماِيكنِمنِأمرِ ،هناك ِجملةِمن ِاألسئلة ِتطرحِأمامِالمسؤولينِعنِتدبيرِشؤونِالمدنِ.كيف ِالسبيلِ
إلىِالتحكم ِفي ِتكاليف ِالطاقة؟ ِكيف ِيمكنِاستثمارِرافعةِالطاقة ِلتحسين ِاألداء ِالطاقيِعلىِنحوِمستدام؟ِ
كيفِيمكنِخلقِديناميةِللتقدمِواالبتكار؟ِكيفِيمكنِتدبيرِمجالِالطاقةِبشكلِمستدام؟ِكيفِيمكنِاحترامِ
النصوص ِالتنظيمية ِالوطنية ِواالستفادة ِالمثلى ِمنها؟ ِما ِهي ِالطاقة ِالتي ِينبغي ِالتركيز ِعليها ِلالستفادةِ
الكاملةِمنِظروفِالسوقِالمحلية؟ِهذهِاألسئلةِتفرضِنفسهاِاليومِأكثرِمنِأيِوقتِمضىِليتمِتضمينهاِ
فيِأجندةِالمدنِ .

82

انظرِالموادِِ3وِ8وِ10منِالقانونِِ47.09المتعلقِبالنجاعةِالطاقية
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يتمثل ِالهدف ِفي ِضمان ِحصيلة ِطاقية ِأفضل ِللبنايات ِحسب ِالمناطق ِالمناخية ِمن ِخالل ِاألخذ ِبعين ِاالعتبار ِعلى ِالخصوص ِالوجهة ِواإلضاءة ِوالعزلِ
والتدفقات ِالحرارية ِوكذا ِكميات ِالطاقة ِالمتجددة ِالمستعملة ِبهدف ِتقوية ِمستويات ِأداءِالمباني ِالمزمع ِإنشاؤها ِأو ِتغييرهاِ.ومنِناحيةِأخرىِ،حين ِيكون ِالمشروعِ
خاضعاِأيضاِلدراسةِتأثيرِعلىِالبيئةِوفقاِألحكامِالقانونِرقمِِ12.03المتعلقِبدراساتِالتأثيرِعلىِالبيئةِ،تتممِهذهِالدراسةِبدراسةِالتأثيرِالطاقيِ .
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تمِوضعِ هذاِالبرنامجِبالتعاونِمعِوزارةِالداخليةِ،وهوِ مستوحىِمنِإطارِمنهجيِأوروبيِ،بهدفِتطويرِجائزةِالشرقِاألوسطِوإفريقياِفيِمجالِالطاقةِ
( ِ،)Middle East & Africa Energy Awardوتكييفهاِمعِالسياقِالمحليِ.وتهدفِاستراتيجيةِ"جهة ِتينو"ِالتيِأطلقتِفيِسنة ِِ 2012وتمتدِعلىِمدىِِ8
سنواتِإلىِتحسينِقدراتِالفاعلينِالمحليينِعلىِالمساهمةِ،علىِمستوياتهمِ،فيِتحقيقِأهدافِالمغربِفيِمجالِالطاقةِبحلولِسنة ِِ،2020منِخاللِتشجيعِ
التحكمِفيِاستهالكِالطاقةِعلىِالصعيدِالمحليِ،وتعزيزِقدراتِالجماعاتِوالجهاتِعلىِتثمينِالمواردِالمحليةِللطاقاتِالمتجددة.
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والواقع ِأن ِالتقليص ِمن ِانبعاثات ِغازات ِالدفيئةِ ،والتحكم ِفي ِالفاتورة ِالطاقية ِللمباني ِوشبكات ِاإلنارةِ
العموميةِ ،والمساهمة ِفي ِاالنتقال ِالطاقيِ ،وتحديد ِمجاالت ِجديدة ِلالقتصاد ِاألخضر ِالتي ِتتيح ِخلقِ
الفرصِوالثرواتِ،اليومِ،كلهاِرهانات ِأساسيةِالِغنىِعنهاِبالنسبةِللمدنِوالمجاالتِالترابيةِ.ويقودِهذاِ
االهتمام ِبمجالِالطاقة ِإلى ِاستكشافِنماذج ِجديدةِ ،سواء ِعلىِمستوىِاستهالك ِالمدن ِللطاقةِأوِتزويدهاِ
بهاِ،وهيِ :
 إضفاءِالطابعِالفرديِعلىِالتحكمِفيِاستهالكِالطاقةِ،عنِطريقِالعملِبالعداداتِالذكية؛ وضعِمعاييرِجديدةِللمباني؛ تطويرِأنماطِووسائلِالتنقلِالمراعيةِللبيئة؛ إرساءِالمركزيةِإنتاجِالطاقةِالكهربائيةِوتقليصِاستخدامِالكربونِفيِهذاِالمجال.وينبغي ِالتأكيد ِعلى ِأن ِاالندماجِالصناعي ِعبرِإحداثِقطاعات ِجديدة ِيمكن ِمن ِخلق ِأزيدِمنِِ13ِ 000
منصبِشغلِفي ِالمغربِ.وكماِهوِمعروفِعلىِالصعيدِالعالميِ ،فإن ِاستثمارِدوالرِواحدِفيِمجالِ
النجاعةِالطاقيةِيولِدِأربعِ(ِ)4دوالراتِ.وإذا ِنجحتِالمدن ِفيِتخفيضِفاتورتها ِالطاقية ِبنسبة ِِ 10فيِ
المائةِ ،فستكون ِبذلك ِقد ِوفرت ِِ 100مليون ِدرهمِ .بيد ِأنه ِينبغي ِلتحقيق ِذلك ِضمان ِانخراط ِجميعِ
الجماعاتِالترابيةِ،والسيماِالمدنِالمدعوةِإلىِتحسينِمواردهاِالبشريةِوالماليةِ .
وتظل ِالنجاعة ِالطاقية ِفي ِالمدن ِرهينة ِبشكل ِكبير ِبمجاالت ِالبناء ِوالحركية ِوالنقل ِالعموميِ .ويرتكزِِ
تحقيق ِالنجاعة ِالطاقية ِعلى ِخيار ِسياسي ِيتعين ِتجسيده ِفي ِبرامج ِعمل ِالجماعات ِوبرامج ِالتنميةِ
الجهويةِ،منِأجلِالتخفيف ِمن ِآثارِالتلوث ِوتحسين ِجودة ِالحياةِ.إن ِالتعبئة ِالجماعية ِهي ِالسبيل ِالوحيدِ
من ِأجل ِتغيير ِالسلوكيات ِبغية ِتبني ِأنماط ِاستهالك ِأفضلِ ،واستبدال ِالمعدات ِذات ِاالستهالك ِالمرتفعِ
للطاقةِ ،وجعل ِالنجاعة ِالطاقية ِرافعة ِللمردودية ِاالقتصاديةِ .والجدير ِبالذكر ِأن ِِ 30في ِالمائة ِمنِ
المكاسب ِتتم ِبدون ِاستثمارات ِوترتبط ِبسلوك ِالمواطنين ِوصناع ِالقرارِ .إن ِالهدفِإذن ِهوِالنجاحِفيِ
تحقيقِانتقالِتدريجيِوواعِحتىِالِننتقلِمنِتبعيةِطاقيةِإلىِتبعيةِتكنولوجيةِ .
 .10الجوانب البيئيّة واألحيائية من أجل توفير عيْش أفضل
سيكونِمنِالمفيد ِتسليطِالضوءِعلىِمصادرِوتكاليفِالتدهورِالبيئيِفيِالمدنِالمغربيةِ.ويتمثلِالرهانِ
في ِتجاوزِأوجهِالقصورِمنِأجلِالتطلع ِإلى ِتوفير ِبيئةِحضريةِمستدامةِ ،وإعطاءِصورةِعنِالمدينةِ
التيِتتبنىِعالمةِللمدينةِالخضراءِ .
أ) مصادر وكلفة التدهور البيئي في المدن المغربية:
 .1مصادر التدهور البيئي في المدن المغربية:
على ِالرغم ِمن ِأن ِتدهور ِالبيئة ِقد ِانخفض ِبنسبة ِِ 20في ِالمائة ِما ِبين ِسنتيِ ِِ 2000و ِِ ،2014فإنِ
المعطيات ِالمتعلقة ِبحالة ِالبيئة ِفي ِالمغرب ِالتزا ُل ِمثيرة ِللقَلَقِِ ،حيث ِتكشف ِهذه ِال ُمعطيات ِعن ِبلوغِ
نِ
مستويات ِمقلقة ِلتدهور ِالموارد ِالطبيعية ِولألضرار ِالتي ِلحقت ِبإطار ِعيش ِالساكنةِ .وما ِفتئت ِال ُِم ِدُ ُِ
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جه ِقصور ِبارزة ِفيِ
والمناطق ِالصناعيِة ِتواصل ِتطورها ِبصورة ِعشوائيةِ ،مع ِما ِيستتبع ِذلك ِمن ِأوِ ُِ
مجالِالتطهيرِالسائلِومعالجةِالمياهِالعادمةِ،األمرِالذيِيجعلِمنِهذهِالفضاءاتِنقطاِسوداءِحقيقيةِمنِ
حيثِتدهورِالبيئةِوالمسِبصحةِوسالمةِالساكنةِ .
ذلك ِأن ِتلوث ِالهواء ِالخارجي ِوالهواء ِالداخلي ِتنتُج ِعنه ِأضرار ِوخيمة ِعلى ِصحة ِاإلنسانِ ،بسببِ
تعرضه ِللجسيمات ِالدقيقة ِالعالقة ِفيِالهواء ِ(ِ.)PM 2,5ويشكل ِالقطاع ِالصناعي ِفي ِالمغرب ِمصدراِ
منِمصادر ِهذاِالتلوثِ.كماِيتجلى ِتلوث ِالهواء ِفي ِتدهور ِنوعية ِالهواء ِالناجم ِعن ِاالنبعاثات ِالغازيةِ،
التيِتظلِفيِغالبِاألحيانِبدونِمعالجةِوبدونِتطهيرِالز ٍِمِ.ويُعتبرِثانيِأكسيدِالكربونِ(ِ)CO2وثانيِ
أكسيدِالكبريتِ(ِ)SO2وأكاسيدِالنيتروجين )ِ(NOxوأُحاديِأكسيدِالكربونِ(ِ)COأبرزِهذهِاالنبعاثات.
حسب ِمديرية ِاألرصاد ِالجوية ِالوطنيةِ ،مكنت ِشبكة ِمراقبة ِنوعية الهواء في  15مدينة من مدن
المملكةِ،سنةِِ،2013منِإبرازِماِيليِ :
 بالنسبة ِلثاني ِأكسيد ِالكبريتِ ،تم ِتجاوز ِالقيمة ِالقصوى ِلحماية ِالنظم ِاإليكولوجية ِ(ِ20
ميكروغرام ِفيِالمترِالمكعب)ِفي ِمدينة ِالدارِالبيضاءِ(عينِالسبعِ،عينِحرودةِ،الزرقطونيِ،
درب ِالسلطان ِوعين ِالشق) ِوالمحمديةِ .وقد ِتم ِتجاوزِالقيمة ِالقصوى ِللحماية ِالصحية ِ(ِ125
ميكروغرامِفيِالمترِالمكعب)ِفيِعينِالسبع.
 وبالنسبةِلثانيِأكسيدِالنتروجينِ،هناكِتجاوزِلمقياس ِحمايةِالنباتاتِ(ِ 30ميكروغرامِفيِالمترِ
المكعب)ِعلىِصعيدِالدارِالبيضاءِ(عينِالسبعِ،عينِحرودة)ِومراكشِ(جامعِالفنا) ِ.أماِالقيمةِ
القصوى ِلحماية ِالصحة ِ(ِ 50ميكروغرام ِفي ِالمتر ِالمكعب) ِبمنطقة ِعين ِحرودةِ ،فقد ِتمِ
تجاوزهاِ،فيِحينِأنِِمراكشِقريبةِمنِهذاِالحد.
 أماِبالنسبةِللجسيماتِالدقيقةِالعالقةِ)ِ، (PM10فقدِتجاوزتِقيمتهاِمعيارِالحمايةِالصحيةِ(ِ50
ميكروغرام ِفي ِالمتر ِالمكعب) ِفي ِجميع ِمحطات ِالمراقبة ِتقريباِ .وإذا ِكانتِ ِهذه ِالتجاوزاتِ
كبيرةِفي ِمدن ِالمحمديةِوالدارِالبيضاءِومراكشِ،فإنِ ِمدنا ِأخرىِ ،مثلِطنجةِوفاسِوسطاتِ،
تعانيِبدورهاِمنِالتلوث.
 بخصوص ِغاز ِاألوزون ِِ ،O3فقد ِتمِ ِتجاوز ِالقيمة ِالقصوى ِالمتعلقة ِبحماية ِالصحة ِ(ِ110
ميكروغرامِفيِالمترِالمكعب) بكيفيةِأساسيةِبمدنِالدارِالبيضاءِوالمحمديةِوخريبكةِوبنسليمانِ
وطنجةِومراكش.
 وبالنسبة ِلثانيِأكسيدِالكربونِ ،فلم ِيتمِ ِتجاوزِالقيمةِالقصوىِللحمايةِالصحيةِ(ِ 10ميكروغرامِ
فيِالمترِالمكعب)ِقياساِِإلىِالحدِِاألقصىِاليوميِإالِِخاللِخمسةِأيامِفقطِبمدينةِفاس.

يفرضِمفهومِالمخاطرِالحضرية ِنفسهِفيِمجال ِالتلوِثِوالتدهورِ .ذلكَ ِأنه ِيرتبطِبمخاوفِبشأنِمصيرِ
ضريِان ِإلى ِ ُِمشكلة ِتأثير ِسلبي ِعلى ِالبيئةِ
ح َِ
البيئة ِوالمجال ِالحضريِ .وبالتالي ِيتحول ِالنموِ ِوالتوسع ِال َِ
عندما ِيجريان ِفي ِمواقعِغيرِصالحة ِللتوسع ِالعمراني ِوالبناءِ ،سيما ِفي ِالمناطق ِالمهددة ِبالفيضاناتِ،
ودونِاتخاذِاالحتياطاتِالالزمةِ .
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كما ِأن ِالتوسعِالعمرانيِالمتزايدِوالتغييراتِالتيِعرفتهاِأنماط ِاإلنتاج ِواالستهالكِتؤديِباستمرارِإلىِ
تفاقم ِالعجز ِالحاصل ِعلى ِمستوى ِالتطهير ِالسائل ِوالصلبِ ،وذلك ِبخلق ِتحديات ِصعبة ِفي ِالمناطقِ
الحضريةِوشبهِالحضريةِبالمغربِ .
وبالفعلِ ،فإن ِال ُح ُموالت ِالمنزلية ِالملوثة ِالناتجة ِعن ِالنفايات ِالسائلةِ ،خاصة ِالنفايات ِالحضريةِ ،تُقد َّرِ
سطِ
بحواليِ ِِ 400ِ 000طنِ ِمن ِالمواد ِالقابلة ِللتأكسدِ ،فيما ِيبلغ ِحجم ِالمياه ِالعادمة ِالتي ِتنتشر ِفي ِالو َ
الطبيعيِحواليِِِ964مليونِمترِمكعبِسنوياِ،منهاِِ80مليونِمترِمكعبِيتمِِتصريفهاِفيِالمجالِالمائيِ
العموميِِ.85وإذا ِكانتِنسبةِمعالجة ِالمياهِالمنزلية ِالعادمة ِفي ِالوسط ِالحضريِال ِتتجاوز ِِ 38في ِالمائةِ،
بكثير ِعن ِِ 50في ِالمائةِ ،أي ِحواليِ ِِ 471مليون ِمترِ
فإنِ ِنسبة ِمعالجة ِالنفايات ِالسائلة ِالصناعية ِتقلِ ِ ٍِ
مكعبِفيِالسنةِ .
وفي ِما ِيخصِ ِالنفايات ِالصلبة ِالمنبعثة ِمن ِالمدنِ ،فإنه ِيتبيِن ِأنِ ِِ 20في ِالمائة ِمن ِالساكنة ِفي ِالوسطِ
ضري ِما ِزالت ِمحرومة ِمن ِخدمات ِتجميع ِهذه ِالنفاياتِ .وبالتاليِ ،فإنِ ِتزايد ِوحجم ِكمية ِالنفاياتِ
الح َِ
يطرحانِ ِمشاكل ِالِيُستهانِبهاِ ،سواءِ ِعلىِصعيد ِتجميعِالنفايات ِ(حيثِيتمِ ِتجميعِِ 86فيِالمائة ِفقطِمنِ
النفاياتِالمنزلية)ِوالتخلصِمنهاِ،أوِعلى ِصعيد ِرميهاِفي ِالمطارح ِ(ِ 44فيِالمائة ِفقطِمنِالنفاياتِيتمِ
وضعها ِفي ِمطار َح ِخاضعة ِللمراقبةِ ،وأقل ِمن ِِ 10في ِالمائة ِيتم ِإعادة ِتدويرها)ِ .86ونتيجة ِللنموِ
االقتصاديِوالتوسعِالعمرانيِ ،فقد ِانتقل ِاإلنتاجِالمحليِمنِالنفاياتِالمنزليةِالمماثلةِمنِِ 6.3إلىِِ7.4
مليونِطنِ ِسنوياِبينِسنتيِِِ 2007وِ،2015أيِِبمعدلِارتفاع ِقدرهِِ 17.5فيِالمائةِ.وتبلُغ ِكمِيِةِالنفاياتِ
الصناعية ِالتي ِيتم ِإنتاجها ِسنويا ِِ 1.5مليون ِطنِِ ،منها ِِ 256.000طنِ ِِت ُعتبر ِنفايات ِخطيرةِ .وتجدرِ
اإلشارةِإلىِأنِ ِمدينة ِالدارِالبيضاء ِلوحدها ِتتركزِفيها ِِ 26فيِالمائة ِمنِهذهِالقمامةِالمنزليةِ ،وِ 37فيِ
المائةِمنِالنفاياتِالخطيرةِ .
ومنِالواضحِأنِِإشكاليةِالنفاياتِالصلبةِالمنزليةِوالصناعيةِوالطبيةِتُطرحِبحدةِ.حيثِإنِِكميةِالنفاياتِ
َّ
كمِأن ِالشروط ِالحاليةِالتيِتعرفهاِ
المنت َجةِباتت ِتشكل ِتهديدا ِخطيرا ِبالنسبةِلإلنسان ِوالمدينة ِوالبيئةِ،ب ُح
عملياتِتجميعِهذهِالنفاياتِونقلهاِوالتخلصِمنهاِماِزالتِتعانيِمنِقصورِكبيرِ.إنِالنقصِالحاصلِفيِ
معدالت ِالتجميعِ ،وانتشار ِالمطارح ِالعشوائيةِ ،وضعف ِمحطات ِالمعالجةِ ،وتلوث ِالمياه ِالجوفية ِبسببِ
انتقال ِسائل ِالنفايات ِالمركز ِ(ِ )lixiviatsإلى ِالفرشات ِالمائية ِالباطنية ِفي ِالمطارح ِغير ِالخاضعةِ
للمراقَبَةِ ،وإفالت ِالمخالفينِللقوانين ِمن ِالعقابِعلىِوجهِالخصوصِ ،هيِأبرز ِالمؤشرات ِالدالة ِعلىِ
الخطورةِ.وإذاِكانِاألمرِكذلكِ،فإنِهذهِالنفاياتِباتتِتشكلِمصدرِقلقِسوسيوِ-بيئيِكبيرِ .
مصدَرِ
َ
وبالمثلِ،فإنِِالمواردِالمائيةِتعرفِندرةِمتفاقمةِبسببِسوءِتدبيرِواستعمالِالقدراتِالمائيةِ.كماِأنِِحالةِ
تدهور ِشبكات ِالربط ِبالماء ِالصالح ِللشرب ِداخل ِالمدن ِتؤدي ِإلى ِضياعِ ِِ 25في ِالمائة ِمن ِالمياهِ
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انتقلِمعدلِطرحِالنفاياتِالخاضعةِللمراقبةِمنِِ 10فيِالمائةِسنةِِ 2007إلىِِ 44فيِالمائةِسنةِِ،2007وذلكِبفضلِالزيادةِفيِعددِالمطارحِالخاضعةِ
للمراقبةِالتيِباتتِتتوفرِعلىِأنظمة ِمقاومةِتسربِالسوائلِللماءِأوِعلىِجامعيِالغازِالعضويِ،وبالتاليِأصبحتِهناكِحمايةِللتربةِوللمياهِضدِسائلِالنفاياتِ
المركز.
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المعبِأةِ.87ذلكِأنِ ِالمياه ِالنادرةِأصالِ،تتعرضِالستغاللِ ُمتزايد ِبالنظرِإلى ِالحاجيات ِالمتزايدة ِلساكنةِ
ب ِهذه ِالضغوطِ
المدنِ ،وإلى ِالتطور ِالصناعي ِوالنموِ ِوالتطور ِوالحاجيات ِالفالحية ِمن ِالماءِ .ويُصاح ُِ
نام ِيشكل ِخطورة ِمتزايدة ِعلى ِجودتهاِ .وإذا ِكانت ِنسبة ِالفرد ِتقدر ِبِ
على ِالموارد ِالمائية ِتدهورِ ِمت ٍِ
ِ1700مترِمكعبِللفردِالواحدِسنوياِخاللِعقدِالسبعينياتِ،وِ1000مترِمكعبِسنةِِ،2000وِ700مترِ
مكعبِسنةِِ،2016فإنهِمنِالمتوقعِأالِِتتجاوزِمقدارِِ411متراِِمكعباِللفردِالواحدِفيِسنةِِ 88.ِ2020
ِتنعكس ِبكيفية ِمباشرة ِعلى ِالموارد ِالمائيةِ .حيث ِإنِ
وفضال ِعن ِذلكِ ،فإنِ ِآثار ِالتغيرات ِالمناخية
ُ
اإلمدادات ِالمائيةِقدِعرفتِتراجعاِ ِبنسبة ِِ 20في ِالمائة ِفي ِالمتوسط ِمنذ ِسنة ِِ ،1950مما ِيؤثر ِسلباِفيِ
الوقت ِنفسهِِعلى ِالمجالين ِالقروي ِوالحضريِ.كماِأنِِوتيرةِتجاوز ِالحد ِاألقصى ِلقيمةِال ُجسيماتِالعالقةِ
تصلِإلىِِ35يوماِِفيِالدارِالبيضاءِ،وِ32يوماِِفيِالرباطِوِ28يوماِِفيِمراكشِ .
سط ِالحضريِ ،التدهورِ ،الركودِ ...بهذه ِالعباراتِ
ُ
النقص ِالحاصل ِفي ِالتجهيزِ ،األزم ِةُ ِالتي ِيعرفها ِالو َ
يصف ِالتصميمِالوطنيِإلعدادِالتراب ِالمجال ِالحضري ِالوطنيِ،مؤكداِفيِاآلن ِنفسهِعلى ِأنِ ِ"المواردِ
ُ
89
الطبيعية ِللبالد ِمحدودة ِوهشة ِوتتعرض ِالستغالل ِمفرط" ِ .إن ِالجمع ِبين ِتدهور ِالبيئة ِالحضرية ِفيِ
المدنِ ،وسلوك ِالساكنة ِوالسلطات ِالعموميةِ ،يعمل ِعلى ِتحويل ِالخطر ِوالكارثة ِالناتجة ِعنها ِإلى ِبناءِ
تِسياسيةِواقتصاديةِوسوسيوِ-مجاليةِ.كماِأنِعواقبِهذاِالتدهورِواضحةِللعيانِ،
اجتماعيِوإلىِرهانا ٍِ
بماِأنِِال ُكلفةِالمقدرةِللتدهورِتظلِمكلفةِجداِ .
 .2التكاليف االقتصادية للتدهور البيئي في المدن المغربية:
بلغتِ ُكلفةِالتدهورِالبيئيِفيِالمغربِسنةِِ2014حواليِِِ32.5مليارِدرهمِ،أيِِماِيعادلِِ3.52فيِالمائةِ
من ِالناتج ِالداخليِالخامِ ،ممثلةِبذلكِحوالي ِِ 960درهمِللفردِالواحدِسنوياِ.ومنِجهةِأخرىِ،بلغِحجمِ
األضرارِالتيِتسببتِفيهاِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِللبيئةِاإلجماليةِ،سنةِِ،2014نسبةِِ1.62فيِالمائةِمنِ
الناتجِالداخليِاإلجمالي.
كلفةِالتدهورِالبيئيِفيِالمغربِ(بالنسبةِالمائويةِمنِالناتجِالداخليِالخامِ) ِ
الماء

الهواء

التربة

النفايات

الساحل

الكلفةِ1

انبعاثاتِ
الكربون

الكلفةِ2

ِ 1.26

ِ 1.05

ِ 0.54

ِ 0.40

ِ 0.27

ِ 3,52

ِ 1.62

ِ 1.62

فيِالمائة

فيِالمائة

فيِالمائة

فيِالمائة

فيِالمائة

فيِالمائة

فيِالمائة

فيِالمائة

كلفةِِ:1كلفةِبالنسبةِللمجتمعِالمغربيِِ-كلفةِِ:2كلفةِبالنسبةِللبيئةِاإلجمالية ِ
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ِيمكنِكذلكِإضافةِخزاناتِالسدودِالتيِتعد ِعامالِيمس ِبمردوديةِالمنشآتِالمائيةِ،مماِأدىِإلىِضياعِانتقلِمن ِ 60مليونِمترِمكعبِ،سنةِِ،2000إلىِِ75
مليونِمترِمكعبِسنةِِ 2016منِحقينةِالتخزينِالسنوية .انظرِفيِهذاِالصددِ:وزارةِالتوقعاتِاالقتصاديةِوالتخطيطِِ:البنيةِالتحتيةِاألساسيةِ،2004-2000ِ،
المجلدِِ،3ص . 24
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القطاعِالوزاريِالمكلفِبالبيئةِ،المرصدِالوطنيِللبيئةِفيِالمغربِ:تقريرِعنِحالةِالبيئةِفيِالمغربِ،وثيقةِتركيبيةِ،أكتوبرِِ،2001ص.8ِ.
ِ وزارةِإعدادِالترابِوالماءِوالبيئةِ:مديريةِإعدادِالترابِ:التصميمِ الوطنيِإلعدادِالترابِ،وثيقةِتركيبيةِ،طبعةِعكاظِ،غشتِِ،2004صِ .13ِ.
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المصدرِ:القطاعِالوزاريِالمكلفِبالبيئةِومجموعةِالبنكِالدوليِ 2017ِ،
إن ِآثارِالتدهورِالبيئيِعلىِالمستوىِالوطنيِتشكلِضِعفِآثارهِمرتينِعلىِالصعيد ِالعالميِ،90فيِحينِ
أنِِكلفةِهذاِالتدهورِ،فيِسنةِِ،2000كانتِتبلغِِ3.7فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِِ .
والواقعِأنِ ِاالستغالل ِال ُمفرط ِللمياهِالجوفيِةِ ،وصرف ِالمياهِالصِناعيةِغير ِالخاضعةِلل ُِمعالجةِ ،يطرحانِ
مشاكلِكبيرةِ.ذلكِأنِِتلوثِالمياهِيستدعيِكلفةِتمثلِِ1.26فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِِ،مماِيشكلِ
أوِلِمؤشرِعلىِالتدهورِالبيئيِ .
وإذاِأخذناِفيِاالعتبارِكونِ ُِكلفةِمعالجةِالمياه ِالمنزلية ِالعادمةِتتراوح ِما ِبيِنِِ 1.5وِ 3.5دراهم ِللمترِ
المكعبِ،بحسبِمستوىِالتلوثِودرجةِمحاربةِالتلوثِالمسته ِدَفِ،فإنِ ِاألضرارِالبيئيةِالناجمةِعنِذلكِ
سوف ِتتراوح ِما ِبيِن ِِ 491مليون ِدرهمِ ،وِ 1.145.8مليون ِدرهمِ ،أيِ ِبمعدِل ِيصل ِإلى ِِ 818مليونِ
درهمِ.وباالستنادِِإلىِمتوسِطِِكلفةِمعالجةِالمياهِالصناعيِةِالعادمةِتبلغِقيمتهاِِ7دراهمِللمترِالمكعبِ،فإنِِ
نتيجةِالكلفةِستبلغِِ3.297مليونِدرهم.
إضافة ِإلى ِذلكِ ،فإن ِال ُِكلفة ِاإلجمالية ِلتلوث ِالهواء ِتصل ِإلى ِِ 9.7مليار ِدرهمِأو ِِ 1.05في ِالمائة ِمنِ
ِ.وتعودِالغالبيةِالعظمىِمنِالتكاليفِإلىِالوفَِياتِالناجمةِعنِتلوثِالهواء ِالخارجيِ
َِ
الناتج ِالداخليِالخامِ
(ِ75فيِالمائة)ِ،خاصةِفيِمدنِالدارِالبيضاءِومراكشِوطنجةِ .
ومنِناحيةِأخرىِ،فإنِ ِلتدهور ِالتربة ِ ُكلفة ِباهظة ِ(ِ 0.54في ِالمائة ِمن ِالناتج ِالداخليِالخامِ)ِ.أما ِبالنسبةِ
لألضرار ِالناجمة ِعن ِتدهور ِالمناطق ِالساحليةِ ،فإن ِ ُكلفتهاِتتجاوزِِ 2.5مليار ِدرهمِ ،أي ِِ 0.27فيِالمائةِ
من ِالناتج ِالداخلي ِالخامِِ.أماِ ُكلفة ِالنفاياتِفإنهاِتصلِإلى ِِ 3.7مليار ِدرهمِ ،أي ِبنسبة ِِ 0.4فيِالمائة ِمنِ
الناتجِالداخليِالخامِِ 91.
ِتتراوح ِما ِبين ِِ 8.2ماليير ِدرهم ِوِ9
وبصفة ِعامةِ ،فإنِ ِال ُكلفة ِاإلجمالية ِلآلثار ِعلى ِالبيئة ِواالقتصاد
َ
مالييرِ،بمتوسطِبلغِِ8.6مالييرِدرهمِسنةِِ .2014
عالوةِعلى ِذلكِ ،يُكلف ِتدبير ِالنفايات ِداخل ِالمدن ِالشيءِالكثير ِللمجتمعِ ،ويؤدي ِإلى ِضياعِالمصالحِ
االقتصادية ِبسبب ِضعف ِمعدل ِإعادة ِالتدويرِ ،وبسبب ِتدهور ِالتربة ِال ُمحيطة ِبالمطارح ِالمفتوحةِ.
وبالتاليِ،فإن ِاعتما ِدَ ِتدبير ِمستدام ِللنفاياتِسيمكنِليسِفقط ِمن ِتجنب ِالتكاليف ِالبيئيةِ ،بقدرِماِسيمكنِ
كذلكِمنِتحقيقِالعديد ِمنِالمكاسبِ .لهذا ِالسببِ ،ت َّم ِإيالءِأهميةِخاصة ِللبرنامج ِالوطني ِلتدبيرِالنفاياتِ
المنزلية ِوالمماثلةِخالل ِالفترةِماِبين ِِ2008وِ.2023وهوِالبرنامج ِالذيِتوقعِتحقيق ِاستثمارِيصلِإلىِ
ِ40مليارِدرهمِطوالِالفترةِبأكملها.
ب) المدن والبُعد اإليكولوجي
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ِالقطاعِالوزاريِ المكلفِبالبيئةِِ/البنكِالدوليِ:تقريرِحولِكلفةِالتدهورِالبيئيِفيِالمغربِ،ينايرِ،2017ِ،ص.22-16ِ.
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يمثلِأثرِالنفاياتِالصناعيةِكلفةِتعادلِ ِ0.14فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِ،كماِتقدرِقيمةِتدبيرِالنفاياتِالمنزليةِبنسبةِِ0.26فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِ
الخام.
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تنطوي ِالبيئةِالحضرية ِعلى ِالعديدِمنِالرهانات ِالتيِتهمِ ِالنهوض ِبنمطِعيش ِمستدامِداخل ِالمدينةِ.ذلكِ
أنِهِمنِخاللِالتعميرِوالنقلِوالسِكنِوالمناخِوالتنوعِالبيولوجيِواستهالكِالطاقةِوحمايةِالبيئةِوتثمينهاِ،
ومن ِخالل ِاالقتصاد ِالحضريِ ،يمكن ِأن ِتنخر َ
ط ِالمدن ِفي ِطريق ِتحقيق ِبيئة ِحضرية ِكفيلة ِبتوفيرِ
ضريةِ .
ح َِ
الظروفِاالقتصاديةِوالبيئيةِوالماديةِواالجتماعيةِوالثقافيةِالستدامةِ َِ
الهدف ِالمنشود ِهو ِضمان ِانتقال ِنحو ِمدن ِمستدامة ِوخضراء ِتوفر ِمجاالت ِللشغل ِوللقاءاتِ
َِ
إن ِ
االجتماعيةِ،وتوليِأهميةِللمجالِالحضريِِباعتبارهِيشكلِوحدةِعضويةِوفضاءِِلخلقِالثروةِ،كماِيشكلِ
مجموعاِثقافيِاِ .
 .1من أجل بيئة حضرية مستدامة:
تشيرِالبيئةِالحضريةِإلى ِمبادئِوقواعدِالتنميةِالمستدامةِداخل ِالمدينةِ.وهيِتُعتبر ِمجاال ِللعملِيهدفِ
سط ِالحضريِِ.وسيكونِمنِالمهمِ ِإبراز ِأثرِالجوانبِاإليكولوجيةِ
إلىِتحسينِإطارِونوعيةِالعيشِفيِالو َ
فيِبناءِصورةِالمدينةِوفيِتنشيطِاقتصا ٍِدِحضريِأخضر.
 الجوانب اإليكولوجيّة وبناء صورة المدينة
يتعي ُنِعلىِكلِِمدينةِتقديمِحلولِبشأنِتدهِ ُِورِالبيئةِالحضريةِ،والتقليصِمنِالكلفةِاإليكولوجيةِ،وتحسينِ
ج ِهذا ِاالنشغال ِفي ِإطار ِسياسة ِحضرية ِمندمجةِ .إنِ
إطار ِونوعية ِعيش ِالسِاكنةِ .وينبغي ِأنِ ِيندر َِ
األجنداتِ 21المحلية ِوبرامج ِتهيئة ِالسواحلِ ،ووثائق ِالتعميرِ ،ومخطِط ِالتنقالت ِالحضريةِ ،وضابطِ
البناءِ،هيِبمثابةِدعاماتِلهذهِالسياسةِالتيِيجبِأنِِتتضمنِمؤشراتِومعاييرِلقياسِالجودةِاإليكولوجيِةِ
للمدينةِ .
وبالفعلِ،هناك ِالعديد ِمن ِالعناصر ِالتي ِتستحق ِاهتماماِ ِخاصِاِ ِعندِتحديدِمشروعِالتهيئةِ،وبالخصوصِ
االرتفاقاتِالعمرانيةِ ،و ُِمعامل ِاستخدام ِالتربةِ ،و ُمقتضيات ِتنبيتِالتربةِواألسقف ِوالسطوحِوالجدرانِ،
و ُمعاملِالمحيا ِِ.biotopeويحدد ِهذا ِاألخير ِنسبة ِاألمتار ِالمربعة ِمن ِالمساحات ِالخضراء ِبالنسبةِللفردِ
الواحد ِويظلِ ِالمؤشر ِاألكثر ِاستعماالِ ،من ِأجل ِترجمة ِأهداف ِالتدبير ِاالقتصادي ِللتربةِ ،وحمايةِ
المجاالت ِالطبيعيةِ ،ومحاربة ِالتوسع ِالعمراني ِالمفرطِ.وينبغيِأنِيتم ِاعتمادِِالقواعد ِالتي ِتفرض ِحصةِ
دنيا ِمن ِالسطوحِالمفتوحةِأوِالقابلةِللتهيئةِالبيئية ِفيِإطارِمقاربةِإراديةِومالئمةِللسياقِالمحليِ،منِ
أجلِالمساهمةِفيِالمحافظةِعلىِالتنوعِالبيولوجيِفيِالمدينة.
مثلِهذهِالقواعدِتسمحِليسِفقطِبتقييمِالجودةِالبيئيةِللقطعةِاألرضيةِوالحيِِوالقطاعِواالمتدادِالعمرانيِ،
بلِتسمحِأيضاِ،فيِغالبِاألحيانِ،بمعرفِضعفِأوِعدمِضعفِسلطاتِالمدينةِوصورتهاِوإشعاعهاِ .
تتأثرِصورةِالمدينةِبشكلِكبيرِبمظاهرِالهشاشةِ.ذلكِأنِتقادمِمنظومةِالتطهيرِالسائلِوالصِلبِوالركودِ
الحضري ِوالتلوث ِتؤثر ِبصورة ِكبيرة ِعلى ِصورة ِالمدينة ِومستقبلها ِوعلى ِجودة ِالعيش ِالحضريِ.
وبالتالي ِفإنِ ِقيمةِاالستعمال ِوالقيمةِالرمزية ِيلعبان ِدورا ِكبيرا ِفي ِبناء ِصورة ِالحيِ ِوصورةِالمدينةِ.
ل ِالتِزايد ِالعمراني ِوالبناء ِالمتواصل ِوالتمر ُكز ِالمطرد ِلألشخاص ِواألنشطة ِفيِ
وفي ِالمغربِ ،حو َِ
فضاءات ِضيِقة ِالمدن ِإلىِأماكن ِمعرضةِبشكلِكبيرِللهشاشةِأمام ِالتقلبات ِالطبيعيةِأوِالتقنيةِ.وسيكونِ
منِاألجدر تعويضِهذهِالهشاشةِبخلقِفضاءاتِحرةِوممراتِخضراءِداخلِالمدينةِ .
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ب ِاجتماعي ِوسياسي ِلفائدة ِمدينة ِتكون ِأكثر ِإنسانيةِ،
يجب ِأن ِتعبر ِاإليكولوجيا ِالحضرية ِعن ِمطل ٍِ
وتتجاوب ِبشكلِأفضلِمعِاالستياء ِالكبير ِللمجتمعِمنِإطارِعيشهِ.والِيزالِالتخطيطِالحضريِوتدبيرِ
َِ
ِينطوي
المدن ِعلى ِالصعيد ِالوطني ِبعيديِن ِكل ِالبُعد ِعن ِاالستجابة ِلهذا ِالمطلبِ .وبالتالي ِيتعين ِأن
التخطيطِالحضريِعلىِفكرِإيكولوجي .كماِيتعينِالعملِعلىِمالءمة ِالفعلِالعمومي ِوالمعرفةِالبيئيةِ
والتوقع ِالمستقبلي .وإذا ِكانَِ ِالتوجه ِاإليجابي ِموجودا ِوال ِيحتاج ِإلى ِبرهانِ ،فإنه ِينبغي ِترسيخه ِفيِ
الوعيِالجماعيِوجعلهِواقعاِمستداماِ .
كما ِأنِ ِاإليكولوجيا ِالحضرية ِترتبط ِبأنماط ِالتنقِالت ِالمراعية ِللبيئةِ .ذلك ِأن ِالمدينة ِالتي ِتشجع ِعلىِ
المشي ِوعلىِتفضيلِركوب ِالدراجات ِوالنقل ِالعموميِتكونِجاذبيتهاِأكبرِ .كماِأنِتوفير ِممراتِخاصةِ
بالدراجاتِ،وأرصفةِ،وأشرطةِخضراءِ،وتوفيرِمواقعِنظيفةِللمتروِوالتراموايِِوالحافالتِذاتِالخدمةِ
العاليةِ ،أو ِتوفير ِمحطات ِللدراجات ِذات ِالخدمة ِالذاتيةِ ،كلها ِعوامل ِكفيلة ِبتمكين ِالمدينة ِمن ِبنيةِ
حضريةِجذابةِ .
إنِ ِالمدينةِتمثل ِنظاما ِبيئياِحضرياِال ِيجب ِأن ِينظم ِالعالقة ِبين ِاإلنسان ِوبيئته ِالمادية ِفقطِ ،بل ِينبغي ِأنِ
يحقِ،أيضا ِوقبل ِكلِ ِشيءِ ،توازنا ِمع ِالنظام ِالبيئيِالطبيعي ِالشبه ِالحضريِ.فالبيئة ِالحضريةِهي ِالتيِ
تؤكد ِأو ِتلغي ِالبُعد ِاإلنساني ِللمدينةِ ،وهي ِالتي ِتبني ِصورتها ِالجذابة ِأو ِالمنفرة ِتُجاه ِالسكان ِوتُجاهِ
المستثمرينِ .
إنِبناءِصورةِإيجابيةِللمدينةِأصبحِيشكلِرهاناِكبيراِ،ألنهِيتعلقِبتوفيرِبيئةِاقتصاديةِإيجابيةِ،وصحةِ
عموميةِ ،ونجاعة ِطاقيةِ ،وعالقات ِاجتماعيةِ ،وإمكانات ِثقافيةِ.لذلكِينبغيِعلىِكلِ ِمدينةِعلىِحدة ِأنِ
سطها ِالطبيعيِ ،والحفاظ ِعلى ِاالستداماتِ
تنخرط ِفي ِتحقيق ِتنظيم ِحضري ِمتوازنِ ،وتثمين ِ َو َ
اإليكولوجيةِ .
وال ِيمكن ِألحد ِأنِ ِينكر ِالحاجة ِالملحة ِإلى ِالتقريب ِوالجمع ِبين ِاإليكولوجيا ِوالتعمير ِوالتهيئةِ ،بهدفِ
الرفعِمنِالحماسِالجماعيِمنِأجلِضمانِتنميةِمستدامةِ،وهوِماِيمكنِأنِِيعززِالجاذبيةِالديموغرافيةِ
والسياحيةِللمدنِ،ويحفزِعلىِتحقيقِاقتصادِأخضرِ .
 جوانب إيكولوجيّة لفائدة اقتصاد أخضر
أبرزتِالدراسةِالتيِأنجزتهاِالوزارةِالمكلفةِبالبيئةِسنةِِ2011فيِموضوعِالنهوضِبخلقِفرصِالشغلِ
في ِالمهن ِالبيئيةِأنِ ِنموذجِاقتصادِالسوقِ ،كما ِهوِمطبقِفيِالمغربِ ،يفضلِالنموِعن ِطريقِ ِتراكمِ
الثروات ِواسِتهالكهاِ،معِالمخاطر ِالمرتبطة ِبتدهورِالمواردِالطبيعية ِواستنزافهاِ.وبالتاليِ،فإنهاِأكدتِ
ِمقارب ٍة ِجديدة ِلالقتصاد ِبالعمل ِعلى ِتوجيهه ِنحو ِالبحث ِعن ِتوازن ِإيكولوجيِِ
على ِضرورة ِاعتماد
َ
واجتماعيِعلىِال َمدَىِالطويلِ .
مستدام ِلمشكلِالتشغيلِواإلدماج ِفيِإطار ِاالقتصاد ِالحديثِ.
ٍِ
ومن ِالجليِ ِأن ِهناك ِعجزاِ ِعلى ِإيجاد ِحلِ ِ
كماِأن ِاألمل ِالقائم ِعلى ِاإليكولوجيا ِالحضرية ِكمصدر ِللتشغيل ِوخلقِالثروة ِيتزايدِباستمرار؛ ِغيرِأنِ
هذا ِاألمل ِيحتاج ِإلى ِتجسيده ِعمليا ِفي ِشكل ِبرامج ِوعمليات ِملموسةِ .فلم ِيعدِ ِمن ِالمقبول ِجعل ِالبيئةِ
مقتصرةِعلىِالتشغيلِالظرفيِ .
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وفي ِهذاِالسياقِ ،فإنِ ِالجهودِالمبذولةِلفائدة ِالبيئةِوالتشغيل ِهي ِجهود ِجبارةِ .وبكل ِتأكيدِ ،فإن ِاإلطارِ
التشريعيِِومختلفِالبرامجِالوطنيةِوالميثاقِالوطنيِللبيئةِ،كلهاِترميِإلىِتعزيزِالتنميةِالمستدامة؛ِغيرِ
أنهاِلمِ ِتتمكِنِ ِمنِتعبئةِجميعِالفاعلينِ ،سيِماِالفاعلينِالمحليِينِ،منِأجلِتوفير ِالمواردِالبشريةِوالماليةِ
الالزمةِ،وتعزيزِالمهنِوالتشغيلِفيِمجالِالبيئةِ .
وهكذاِ،فمنِأجلِتوظيفِالجوانبِاإليكولوجيةِبهدفِخلقِاقتصادِأخضرِ،ينبغيِتحفيزِانخراطِاإلداراتِ
والجماعات ِالمحلية ِوالمشغلين ِمن ِالقطاع ِالخاصِ .فإذا ِكان ِيتعين ِعلى ِالدولة ِخلق ِسوق ِكفيل ِبجلبِ
المبادرات ِالخاصةِ ،وتكريس ِدورها ِالمركزي ِبصفتها ِمستثمرا ِوموفرا ِلمشاريع ِعملية ِو ُمهيكلةِ ،فإنهِ
يتعينِعلى ِالمدينةِ،من ِخالل ِمجلسهاِ ،االنخراط ِفي ِعملياتِتنصب ِعلى ِاالستثمار ِاألخضرِ ،واعتمادِ
مقاربةِتهدفِإلىِاالستدامةِوتشجعِأيِعمليةِتهيئةِيكونِلهاِأثرِإيجابيِعلىِاالقتصادِاألخضرِ .
ويجبِجعلِالنهوضِبالتشغيلِالبيئيِوسيلةِإلنجاز ِمخططات ِوبرامج ِعلى ِمستوى ِالمدينةِ .ذلكِأنهِفيِ
إطار ِمنطقِيقومِعلى ِاقتصاد ِدائريِ ،تغدوِنفاياتِقطاع ِمعين ِمورداِ ِبالنسبةِلقطاع ِآخرِ.ويمكن ِللكتلةِ
األحيائيةِالقادمةِمنِالمساحاتِالخضراء ِأنِتغذيِوحداتِمحليةِلإلنتاجِالطاقيِوالفالحيِ.وبالتاليِ،فإنِ
تدبيرِالمطارحِالعموميةِ ،وتجميع ِومعالجة ِالمياه ِالعادمةِ ،وتوفيرِالنقل ِالحضريِ ،والنجاعةِالطاقيةِفيِ
التجهيزات ِالعمومية ِوفي ِقطاعي ِالسكن ِوالصناعةِ ،والتصميم ِاإليكولوجي ِلألحياء ِالسكنية ِوالمشاريعِ
الحضريةِ،وغيرهاِمنَ ِالعناصرِ،تشكلِحقالِواسعاِمنِأجلِإنجازِعملياتِمحليةِ .
لذلك ِيتعين ِوضع ِأحكام ِتتعلق ِبالبيئة ِوإدراجها ِبصورة ِتلقائية ِفي ِبرامج ِتهيئة ِالسواحلِ ،وفي ِطلباتِ
عروضِإعدادِالوثائق ِالخاصةِبالتهيئةِوالتعميرِ .كماِيتعينِعلىِالمدينةِأنِ ِتستعمل ِالصفقاتِالعموميةِ
باعتبارهاِرافعةِلإلدماجِوالتشغيل.
خبين ِوالدولة ِإزا َِء ِاإليكولوجيا ِالحضرية ِفي ِمجال ِالنهوض ِبالمشاريعِ
ويجب ِتعزيز ِمسؤوليات ِالمنت َِ
نظام ِللحوافز ِالمالية ِولإلعفاءاتِ
المستدامةِ .وبالتالي ِينبغي ِدعم ِالمبادرات ِالجماعية ِعن ِطريق ِتوفير ِ ٍِ
الضريبيةِلفائدةِالمشاريعِالخضراءِوالتشغيل ِالبيئيِ.كماِينبغي ِتحسين ِدعِم ِال ُمقاوالت ِقصد ِمساعدتهاِ
علىِتحسينِتنظيمِبنياتهاِوأنشطتهاِفيِأفقِتحقيقِالتنميةِالمستدامة.
وقدِسبقِللوزارةِالمكلفةِبالبيئةِأنِاقترحتِِدعمِإنشاءِوتأطيرِمقاوالتِصغيرةِومتوسطةِتعملِفيِمجالِ
البيئةِ ،وتوفير ِمساعدة ِتقنية ِومالية ِلفائدة ِاألنشطة ِالمولدة ِللدخل ِفي ِمجال ِالبيئةِ ،وكذا ِإعداد ِمنظومةِ
تتعلقِبوضِعِعالمةِلفائدةِاألنشطةِالخضراءِالمولدةِللدخلِ،وإنشاءِبنكِللمشاريعِذاتِاألولويةِ،وإحداثِ
92
مرصدِوطنيِللمهنِالبيئيةِوالتشغيلِالبيئي.
إن ِهذا المجال ِينطويِعلىِجوانبِقصورِكبيرةِينبغيِتداركهاِ.ففيِفرنساِ ،مثالِ،يقوم ِإنشاء ِوصيانةِ
بنياتِتحتيةِخضراءِبدعمِالتشغيلِالمحليِ.حيثِتمِإحصاءِِ28.600مقاولةِتُعنىِبالبيئةِتشغلِِ91.100
شخصِ .وينضاف ِإلى ِهذا ِالتشغيل ِالخاصِ ِآالف ِالعمال ِالتابعين ِللبلديات ِالذين ِيعملون ِفي ِالفضاءاتِ
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الوزارةِالمكلفةِبالبيئةِ:تقريرِعنِالمهنِالبيئيةِم نِأجلِالنهوضِبالتشغيلِالبيئيِكدعامةِللمبادرةِالوطنيةِللتنميةِالبشريةِ،2011ِ،ص.197-177ِ.
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الخضراءِ .وتحقق ِالمقاوالت ِالبيئية ِرقم ِمعامالت ِيبلغ ِِ 5.3مليار ِيوروِ ،بينما ِبلغت ِاستثماراتها ِِ285
مليونِيوروِسنةِ. 932014
 .2نحو مدن خضراء
المدينة ِالمغربية ِهي ِأساسا ِمدينة ِتهيمن ِعليها ِالمبانيِ ،إذ ِتتجلى ِفيها ِبحدة ِالكثافة ِالحضرية ِونقصِ
المساحات ِالخضراء ِوالمفتوحةِ .ففي ِمدن ِمثل ِالدار ِالبيضاء ِوسال ِوطنجة ِتكاد ِالفضاءات ِالخضراءِ
المهيئة ِتكون ِرمزية ِال ِتذكر ِمقارنة ِمع ِمدريد ِوكوبنهاغن ِوبرلين ِولندنِ .94إذ ِبفضل ِاعتماد ِمعاييرِ
واضحةِ،حققتِغالبيةِالمدنِاألوروبيةِالكبرىِنسباِمهمةِمنِالمجاالتِالخضراءِداخلهاِ.ففيِفرنساِ،
حددتِدوريةِصادرةِفيِِ 8فبرايرِِ 1973بشأنِسياسةِالمساحاتِالخضراءِهدفِبلوغِمساحةِِ 25متراِ
مربعاِمنِالمجاالتِالخضراءِللفردِالواحدِفيِالمناطقِالمحيطةِبالمدنِوِِ10أمتارِمربعةِللفردِفيِوسطِ
المدينة.95
وفيِنفسِالسياقِ،توصيِالمكسيكِباحترامِمساحةِخضراءِبالمدنِتتراوحِماِبينِِ 9وِِ 12متراِمربعاِ
للفرد ِالواحدِ .وفي ِحين ِكانت ِمدينة ِمكسيكو ِتسجل ِقبل ِسنة ِِ 2000مساحة ِقدرها ِِ 4أمتار ِمربعة ِمنِ
المساحةِالخضراءِللفردِ،فقدِارتفعتِهذهِالنسبةِإلىِِ 7أمتارِمربعةِبفضلِإنشاءِحدائقِحضريةِجديدةِ.
وفيِتونسِ،تطورتِحصةِالفردِمنِالمساحاتِالخضراءِفيِالمناطقِالحضريةِتطوراِمهماِ،إذِانتقلتِ
منِِ4,4مترِمربعِسنةِِ1994إلىِِ14,65مترِمربعِسنةِِ .962007
وبغضِالنظرِعنِنسبةِالمساحاتِالخضراءِ،فإنِالمدنِالخضراءِتعتمدِجملةِمنِالمعاييرِتهمِاإلطارِ
القانونيِوالمعياريِالمتعلقِبحمايةِالبيئةِ،كماِتهمِاستعمالِالطاقاتِالمتجددةِ،وتعزيزِنمطِحياةِمراعيِ
للبيئةِ ،وإنشاء ِشركات ِالتكنولوجيات ِالنظيفةِ ،ونظام ِحكامة ِقائم ِعلى ِاالبتكار ِفي ِما ِيتصل ِباعتمادِ
إستراتيجياتِمبتكرةِغايتهاِإرساءِمجتمعِأخضرِ .
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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.
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تبلغ حصة الفرد من المساحات الخضراء بمدينة سال  1,19متر مربع ،وأقل من  1متر مربع بمدينتي الدار البيضاء وطنجة .ويوصي المعيار
الدولي بتوفير  10أمتار مربعة للفرد ومساحة خضراء في الوسط الحضري تتجاوز مساحتها  6في المائة من مساحة المدينة .يذكر أن حصة الفرد
من المساحات الخضراء تبلغ  10أمتار مربعة في تونس العاصمة و 11,5متر متر مربع في مدريد و 23,60متر مبرع في برلين و 45متر مربع
في لنن و 35متر مربع في كوبنهاغن.
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.
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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.

تتوفر باريس مساحات خضراء قليلة مقارنة مع مدن أوروبية أخرى .إذ تبلغ حصة الفرد الواحد من المساحات الخضراء  11متر مربع ،وتنخفض
هذه الحصة إلى  3,5متر مربع في قلب المدينة
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وزارة البيئة والتنمية المستدامة والوكالة الوطنية لحماية البيئة  :مؤشرات البيئة في تونس2008 ،
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أما ِعلى ِالمستوى ِالوطنيِ ،فإن ِمعايير ِالتوزيع ِالمجالي ِللمساحات ِالخضراء ِتتسم ِبالضعفِ .ويوضحِ
الجدولِالتاليِمعيارِأوجهِاستخدامِاألراضيِوسقفِعددِالسكانِالمستفيدينِ،كماِحددتهِالدوريةِالجاريِ
بهاِالعملِفيِهذاِالمضمارِوالصادرةِسنةِ.972005
مساحةِالمجاالتِالخضراءِوسقفِعددِالسكان ِ
المجاالت الخضراء
حديقة عمومية كبيرة
حديقة عمومية
صغيرة

المساحة

حصة
سقف عدد السكان
بالمتر المربع

ِ6هكتار كلِساكنةِالمدينة
ِ 450مترِ ِ1000نسمةِ(وحدةِالجوار)
مربع

الفرد

الواحد

منِِ2إلىِِ3أمتار
0,45

ِ
المصدرِِ:شبكةِالمعاييرِالحضرية ِ
يتبين ِمن ِخالل ِشبكة ِالمعايير ِالمشار ِإليهاِ ،أن ِبرمجة ِالمساحات ِالخضراء ِداخل ِالتجزئات ِهي ِدونِ
المعايير ِالدوليةِ .وكمثال ِعلى ِذلكِ ،نجد ِأنه ِفي ِتجزئة ِتضم ِِ 200سكن ِفي ِالهكتارِ ،يتم ِتحديد ِنسبةِ
المساحةِالخضراءِالواجبِإحداثهاِبحسبِسقفِعددِالساكنةِ.فإذاِكانِعددِالسكانِيبلغِِ 1000نسمةِالِ
يتعين ِإحداث ِسوى ِحديقة ِتبلغ ِمساحتها ِِ 450مترا ِمربعاِ ،أي ِبمعدل ِِ 0,45متر ِمربع ِللفرد ِالواحدِ.
وانطالقا ِمن ِسقف ِعدد ِساكنة ِيتراوح ِما ِبين ِِ 10000وِ 20000نسمة ِوفي ِتجزئة ِتبلغ ِمساحتها ِِ10
هكتاراتِ،تتعينِبرمجةِحديقةِكبيرةِ،أيِبنسبةِِ3أمتارِمربعةِللفردِالواحدِ .
ويعتبر ِهذا ِاإلطار ِالمرجعي ِاألداة ِالوحيدة ِلبرمجة ِالتجهيزات ِعند ِإعداد ِوثائق ِالتعمير ِوالتدبيرِ
الحضريِ.غيرِأنهِلمِيحددِالِطريقةِالتمويلِوالِكيفياتِالتنفيذِ.وحتىِهذهِالمعاييرِالموصىِبهاِالِيتمِ
احترامهاِبسببِالبيروقراطيةِاإلداريةِوتكلفةِالعقارِوالعسرِالماديِللمدن.
ليس ِهناك ِأي ِمعيار ِوطني ِملزم ِقانونيا ِيحدد ِنسبة ِالمساحات ِالخضراء ِالواجب ِإحداثها ِبحسب ِكثافةِ
السكان ِوصبغة ِالمناطق ِالحضريةِ .وغالبا ِما ِتتم ِالبرمجة ِالحضرية ِدون ِإطار ِموجه ِوإنما ِمن ِخاللِ
التجريبِ.لذلكِ،يجبِتداركِالخصاصِالحاصلِفيِبرمجةِتصميمِالمتنزهاتِوالحدائقِوالساحاتِ.لقدِ
حانِالوقتِلتصميمِوإنتاجِمدنناِبشكلِأفضلِ،عبرِالتوفيقِبينِالتنميةِالحضريةِوالمحافظةِعلىِالتنوعِ
البيئي.
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وعلىِعكسِدليلِالمعاييرِالحضريةِالمشارِإليهِأعالهِ،أعدِالقطاعِالوزاريِالمكلفِبالتعميرِسنةِِ ِ2008
"دليل ِتهيئة ِالمخططات ِالحضرية ِالخضراء ِبالمغرب"ِ ،وهو ِدليل ِيتماشى ِمع ِتوصيات ِاألمم ِالمتحدةِ
ذاتِالصلةِ،ويقترحِثالثةِعتباتِوثالثةِنسبِمنِالمساحاتِالخضراءِيتعينِتحقيقهاِفيِالمدينةِ،وذلكِ
حسبِالكثافةِالحضريةِ،وهيِ :
ِالعتبةِالصغرىِِ10مترِمربع/للفردِلنسيجِحضريِذيِكثافةِمرتفعة؛ِالعتبةِالمتوسطةِِ15ِ:مترِمربع/للفردِلنسيجِحضريِذيِكثافةِمتوسطة؛ ِِالعتبةِالمثلىِِ25ِ:مترِمربعِلنسيجِحضريِذيِكثافةِضعيفةِ .ويعتبرِالدليل ِنسبةِِ25مترِمربع/للفردِعتبةِمثلىِيتعينِبلوغهاِبشكلِتدريجيِ.كماِيشيرِالدليلِإلىِأن
المتنزهاتِالعموميةِالكبرىِوالحدائقِالعموميةِتوجهِلساكنةِالحيِومعهاِساكنةِالمدينةِ،مبرزاِأنهِيجبِِ
إقامتهاِعلىِبعدِِ750متراِكحدِأقصىِأوِعلىِبعدِعشرِدقائقِمنِالمشيِ.أماِالحدائقِالعموميةِالمصغرةِ
فينبغيِأنِتكونِمقامةِعلىِبعدِمسافةِتتراوحِماِبينِِ 300و ِِ 750مترِمشياِعلىِاألقدامِفيِاألحياءِِ
وجوارهاِ.وينبغيِأنِتكونِتلكِالحدائقِقابلةِلالندماجِومحاذيةِللمؤسساتِالتربويةِ،منِأجلِخلقِأجواءِ
اللعبِوتقاسمهاِ.غيرِأنهِلمِتتمِبعدِترجمةِالدليلِإلىِقواعدِملزمةِللدولةِوالمدنِواألغيارِ ِ.
منِجهةِأخرىِ،فإنهِمنِغيرِالمعقولِأنِتصبحِمواقعِمخصصةِبموجبِوثائقِالتعميرِإلقامةِالفضاءاتِ
المفتوحةِوالتجهيزاتِالعموميةِمعرضةِلغزوِاإلسمنتِبصفةِنهائيةِ،تحتِذريعةِعدمِامتالكِالفاعلينِ
العموميينِالمكلفينِبإنجازِالمرافقِالموجهةِللصالحِالعامِللقدرةِِالماليةِ ِِ.
إنِالحديقةِالعموميةِليستِمجردِفضاءِللترفيهِأوِللممارسةِالرياضيةِ،وإنماِهيِباألساسِحقِمنِحقوقِ
اإلنسانِمرتبطِبنموهِوتطورهِوتنشئتهِاالجتماعيةِ.فالمساحاتِالخضراءِتشكلِأحدِالدعائمِالتيِالِغنىِ
عنهاِلممارسةِاألنشطةِاالجتماعيةِوالثقافيةِوالترفيهيةِوالرياضيةِوالسياحيةِ.ومنِثمِ،فمنِغيرِالمقبولِ
أنِتتعرضِهذه الفضاءات لغزو اإلسمنت العتبارات مرتبطة بـ"النصوص التنظيمية" أو لمحاباة السلطة
القائمة ِ .لذلكِ ،يتعين ِالمحافظة ِعلى ِديمومة ِالمرافق ِالمخصصة ِللصالح ِالعام ِمثل ِالطرق ِوالساحاتِ
ومواقف ِالعربات ِوالمساحات ِالخضراءِ .وينبغي أن يمثل الفضاء العام ،بما فيه المساحات الخضراء،
فضاء اجتماعيا مثاليا له "قدسيته" ،مما يقتضي اتخاذ تدابير خاصة تهم الجانب النفسي واالجتماعي
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
الجانب ،ال يعني بأي حال التسامح مع التخطيط التعسفي .كما ينبغي أن تحول مبادئ اإلنصاف العقاري
والتضامن الحضري دون الشطط في استعمال السلطة والمخاطر االجتماعية.
إنِعلىِالمدنِالمغربيةِبذلِجهودِمنِأجلِسدِالنقصِالمسجلِفيِالفضاءاتِالخضراءِ،كماِيتعينِعليهاِ
وضعِالوسائلِواآللياتِالكفيلةِبتأمينِهذهِالفضاءاتِالخضراءِومواكبةِتطورهاِونموهاِ،وذلكِمنِخاللِ
العملِعلىِِ ِ:
 مراجعة ِمخططات ِتوسيع ِالمدنِ ،عبر ِمنع ِالتمدد ِالمستمر ِوالمتصل ِللبنيات ِومنع ِاللجوء ِإلىِالرخص ِاالستثناءاتِ ،وذلك ِمن ِأجل ِضمان ِوجود ِمساحات ِوفراغات ِبين ِالمبانيِ ،تخصصِ
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للغاباتِالحضريةِوالفالحةِالحضريةِ.ويذكرِأنِهذاِالنوعِمنِالفضاءاتِيلقىِنجاحاِكبيراِفيِ
مدنِالبلدانِالمتقدمة.
 إطالقِمشاريعِاألحياءِالصديقةِللبيئةِومسابقاتِفيِتزيينِاألحياءِبالمزهرياتِوالحدائقِالمقامةِعلىِأسطحِالمباني....
 تمويل ِمشاريع ِللتنشيط ِالثقافي ِبالمنتزهات ِوالحدائقِ ،مما ِسيمكن ِالمواطنين ِمن ِتملك ِهذهِالفضاءاتِ،علىِاألقلِخاللِعطلِنهايةِاألسبوعِواألعيادِ،بدلِجعلهاِمجردِطريقِللمرورِأوِ
فضاءِيشغلهِالمنحرفون.
 استعمالِالتالميذِوالطلبةِلبعضِالمنتزهاتِالكبرىِالتيِتزخرِبتنوعِبيولوجيِهامِ،كفضاءاتِبيداغوجيةِوعلميةِ .
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الجماعات مدعوة العتماد مواثيق وجدول أعمال القرن  21وبرامج تثمين
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
الفئوية على المصلحة العامة ،وذلك لتجنب أسباب القلق الجماعي.
 .11الجاذبية والتنافسية االقتصادية للمدن المستدامة
 1.4القدرة على التكيف والصمود في الميدان االقتصادي  :اإلكراهات والطموحات
أ .التنافسية االقتصادية وتموقع الحواضر الكبرى المغربية
 .1التنافسية االقتصادية للمدن
تم في إطار سياسات التنمية االقتصادية المعتمدة من لدن المغرب بذل مجهودات ملموسة في مجال تحفيز
االستثمار وتحسين مناخ األعمال .وقد صنف البنك الدولي في تقريره حول ممارسة األعمال لسنة 2014
المغرب في المرتبة  87على الصعيد العالمي ،لسهولة ممارسة األعمال في المملكة ،وهو ما يمثل تحسنا
بـ 8نقط مقارنة مع سنة  .2013كما يعد المغرب ثاني أكبر بلد إفريقي جاذبية لالستثمار األجنبي ،حسب
مركز ( )FDI Intelligenceلرصد االستثمارات األجنبية في العالم.
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كيفما كانت السياسات المتبعة ،ال يمكن تحقيق األهداف المرسومة بدون إرساء نمو اقتصادي مطرد
ومستدام .وإن النمو االقتصادي مرادف إلنتاج السلع والخدمات وخلق مناصب الشغل والثروة.

يتم خلق  53في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمدن الكبرى 12 ،في المائة بمدينة الرباط و 19في
المائة بمدينة الدار البيضاء ،أي بنسبة تزيد بـ  20في المائة على المستوى الوطني .وفي ما يتعلق بنسبة
النمو الوطني التي تبلغ  6في المائة ،فإن  51في المائة من هذا النمو الوطني يتأتى من المدن المغربية
الكبرى مع دينامية أكبر نسبيا بمدينتي الدار البيضاء وطنجة .وتساهم المدن الكبرى بنسبة  83في المائة
من القيمة الصناعية على المستوى الوطني.
رغم أن المدن الكبرى المغربية تركز  60في المائة من الناتج الداخلي الخام وتنتج  51في المائة من
النمو الوطني ،فإنها ،تعاني على العموم من بعض مظاهر الخصاص على المستوى نموها الذي يقل قليال
عن الدينامية المسجلة على المستوى الوطني .كما أن معدل البطالة بهذه المدن يظل أكبر بـ 17,4في
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المائة من المستوى الوطني الذي تبلغ نسبة البطالة فيه  16,2في المائة ،وذلك رغم أنها تسجل نسبة
أجراء تبلغ  66,2في المائة ،أي أكثر من المستوى الوطني بـ 8,4نقط.

بنية اقتصاد المدن الكبرى المغربية

يكشفِتحليلِبنيةِاقتصادِالمدنِالكبرىِالحضورِالقويِللقطاعِالثانيِ،بشكلِأكبرِمنِالمستوىِالوطنيِ.
حيثِتساهمِهذهِالمدنِبـِ83فيِالمائةِمنِالقيمةِالمضافةِالصناعيةِالوطنية.
ويتجلىِهذاِالحضورِالقويِللقطاعِالثانيِبشكلِأكبرِفيِالدارِالبيضاءِوطنجةِ.وقدِتمكنتِهذهِاألخيرةِ
بفضلِمركبهاِالصناعيِالمينائيِوبنياتهاِالتحتيةِاللوجيستيةِومشاريعهاِالمهيكلةِمنِتحقيقِأعلىِنسبةِ
نموِ،بلغتِفيِالمتوسطِِ+7,7فيِالمائةِسنوياِخاللِالفترةِِ 2001-2014مقابلِِ+6فيِالمائةِالمسجلةِ
على ِالمستوى ِالوطنيِ .هكذا ِعززت ِمدينة ِطنجة ِحصة ِالقيمة ِالمضافة ِالصناعية ِفي ِناتجها ِالداخليِ
الخامِ،بزائدِِ 4نقطِخاللِالفترةِِ،2001-2014أيِماِيعادلِِ 35فيِالمائةِمنِناتجهاِالداخليِالخامِسنةِ
.2014
وتظل ِمدينة ِالدار ِالبيضاء ِالمنصة ِالصناعية ِاألساسية ِفي ِالبالدِ ،إذ ِتخلق ِِ 59في ِالمائة ِمن ِالقيمةِ
المضافةِالصناعيةِالوطنيةِ،وقدِسجلتِنسبةِنموِتبلغِفيِالمتوسطِِ +6,5فيِالمائةِسنوياِخاللِالفترةِ
ِ .2001-2014وتستحوذ ِالدار ِالبيضاء ِعلى ِِ 29,9في ِالمائة ِمن ِحجم ِالصادرات ِوتساهم ِبـِ 38,4فيِ
المائةِمنِصادراتِالمهنِالعالميةِللمغربِ .
وتبرز ِهذه ِاألرقام ِبشكلِمقتضبِمستوى ِالتنمية ِاالقتصادية ِبالمدن ِالمغربيةِالكبرىِ.غيرِأنِالمؤشراتِ
تظلِأكثر ِداللة ِفي ِمدينتيِالدار ِالبيضاء ِوطنجة ِأكثرِمنها ِفي ِالحواضرِالجهويةِالكبرى ِاألخرىِ ،علماِ
أن ِأغلب ِالمؤشرات ِاالقتصادية ِتهم ِالقيمة ِالمضافة ِالصناعيةِ ،ومعدل ِنمو ِهذه ِالقيمة ِالمضافةِ ،ومعدلِ
النشاطِ،ومعدلِالبطالةِ،إلخ.
إن ِترشيد ِالنمو ِاالقتصادي ِيمر ِعبر ِتنويع ِالمكونات ِاألساسية ِالقتصاد ِالمدن ِواستغالل ِسبل ِأخرىِ
للتنميةِ.فالنشاط ِاالقتصادي ِلم ِيعد ِفالحيا ِأو ِصناعياِ ،بل ِباتِيقومِبشكلِمتزايدِعلىِاقتصادِالمعرفةِ،
حيثِيشملِجوانبِاإلنتاجِوالمعلوماتِوالمعرفة.
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إنِالمدن ِالكبرى ِمدعوةِإلىِالعملِبشكلِأكبرِعلىِاستدماج ِقيم ِاإلبداع ِوالتماسك ِاالجتماعي ِوالتنوعِ
والتمازج ِالحضري ِواالنسجام ِالمجاليِ.وأمام ِالمخاطر ِالتيِتنطويِعليها ِالعولمةِ ،فإن ِفعالية ِالمدن ِفيِ
جلب ِاالستثمار ِوتحقيق ِالتنمية ِاالقتصادية ِواالجتماعية ِللبالد ِتظل ِرهينة ِإلى ِحد ِكبير ِبنوعية ِالمناخِ
االقتصاديِواالجتماعيِالحضريِالذيِيتمِخلقه.

 .2تموقع المدن المغربية الكبرى في سالسل القيمة الدولية
على ِالصعيد ِاإلفريقيِ ،يحتل ِالمغرب ِالمرتبة ِالثامنة ِفي ِمجال ِالرأسمال ِاالجتماعي ِوالتربية ِوالتعليمِ.
ويتبوأ ِالمرتبة ِاألولى ِعلى ِالمستوى ِاالقتصاديِ ،والثالثة ِفي ِمجال ِالصحة ِوالرابعة ِفي ِميدان ِفرصِ
األعمالِومجالِالمقاولة.98
بفضل ِمجاالته ِالحضريةِ ،السيما ِاألقطاب ِالرائدةِ ،وعلى ِرأسها ِمدينتي ِالدار ِالبيضاء ِوطنجةِ ،للدفعِ
بمكانة ِالمغرب ِعلى ِالصعيد ِالدوليِ.وتنقسم ِالقارة ِاإلفريقية ِإلى ِأربعة ِمناطق ِرئيسية ِتعتمد ِكلِواحدةِ
منها ِعلى ِمدن ِذات ِطابع ِعالمي ِمثل ِجوهانسبرغ ِوالقاهرة ِوالدار ِالبيضاء ِوالغوسِ ،حيث ِتربط ِهذهِ
المدنِالقارةِاإلفريقيةِباالقتصادِالعالمي.
إذا ِكانت ِلمدينة ِالدار ِالبيضاء ِمكانةِاقتصاديةِوازنةِ ،فإن ِطنجةِتعدِحاليا ِبفضلِمنطقتهاِالحرة ِلألنشطةِ
الصناعية ِوخدمات ِاللوجستيكِ ،التي ِتم ِإحداثها ِمنذ ِسنة ِِ،1999فوق ِوعاءِعقاريِيبلغ ِِ 350هكتاراِِ،
ثاني ِقطب ِاقتصادي ِبالمملكةِ،إذِتساهم ِبنحو ِِ 10فيِالمائة ِمن ِالناتج ِالداخلي ِالخامِ.ويوفرِهذا ِالقطبِ،
الذي ِيشهد ِدينامية ِاقتصادية ِقويةِ ،تدابيرا ِتحفيزية ِلالستثمارِ ،السيما ِفي ِقطاع ِالسياراتِ ،إذ ِتحتضنِ
المدينةِحالياِزهاء ُِ ِ 30مصنعا ِللمعدات ِينشطونِفي ِالعديد ِمنِمستويات ِسلسلة ِالقيمةِ.ومماِيعزز ِهذاِ
النمو ِوجودِبنية ِمينائية ِللتميز ِمتصلة ِبالتدفقاتِالعالمية ِومرتبطةِبالتاليِبكبرياتِالمنشآت ِالصناعيةِ.99
100
وتشهدِهذهِاألرضيةِاستثماراتِخاصةِتبلغِحواليِِ1,5مليارِأوروِوتخلقِِ500.000منصبِشغل.
وتلعب ِظاهرة ِتناميِالمدنِالكبرى ِدورا ِحاسما ِفي ِتعزيزِتوجهِإفريقياِنحوِالتصنيعِ .وإذاِكان ِقطاعِ
السياراتِفيِمدنِكالدارِالبيضاءِأوِطنجةِأوِغيرهاِمثلِدوربانِبجنوبِإفريقياِ،يعتمدِعلىِبنياتِتحتيةِ
للوجيستيك ِوالموانئ ِوالمطاراتِ ،فإنه ِيستند ِأيضا ِعلى ِتطوير ِخبرة ِمحلية ِوعلى ِإقامة ِروابط ِبينِ
مؤسسات ِالتعليم ِوالبحث ِوالمنظمات ِالمهنية ِالتي ِتمثل ِالفاعلين ِاالقتصاديينِ.إنِهذا ِالترابط ِهوِالكفيلِ
بتحقيقِإشعاعِالحواضرِالكبرى.
وعالوة ِعلى ِذلكِ ،ال ِيمكن ِدعم ِتنويع ِالقاعدة ِاالقتصادية ِللبلد ِإال ِبالمدن ِالتي ِتوفر ِلمستخدميها ِوسكانهاِ
شبكةِحديثةِمنِالمعداتِوالهياكلِاألساسيةِلخدماتِالنقلِواالتصاالتِوالخدماتِالبيئيةِ.الشركاتِ.وهذاِ
هو ِالسبب ِفي ِأنها ِتبرز ِمع ِأكبر ِحصة ِمن ِاإلنتاج ِعلى ِالصعيد ِالوطنيِ.وهذه ِالمدن ِهي ِأساسا ِالمدنِ
Voir Legatum Institute : The Africa Prosperity Report, rapport publié en 2016.
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وقد تعزز هذا التطور بتعبئة وعاء عقاري تبلغ مساحته أكثر من  3000هكتار ،داخل قطر  80كيلومتر من المركب المينائي طنجة المتوسط ،مخصص إلقامة
مناطق صناعية حديثة .وتهدف هذه األرضية الصناعية إلى تمكين المقاولين الصناعيين الراغبين في االستثمار بالجهة من مساحات عقارية كافية ومهيأة وفق
المعايير الدوليةِ.
http://www.tangermedzones.com/fr/chiffres-cles
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التي ِتمدد ِنفوذها ِاالقتصادي ِعلى ِالمناطق ِالحضريةِ ،وتجتذب ِمستوى ِأعلى ِمن ِاالستثمار ِاألجنبيِ
المباشر ِمما ِهو ِمتوقع ِنظرا ِلمستوى ِالناتج ِالداخليِالخامِ.101وإلعادة ِالتأكيد ِعلى ِأن ِمدن ِمثل ِالقاهرةِ
واإلسكندرية ِوالدار ِالبيضاء ِوالرباط ِأو ِكيب ِتاون ِوجوهانسبرج ِتمثل ِأكثر ِمن ِنصف ِالقيمة ِالمضافةِ
التيِتخلقهاِالخدماتِالحديثةِفيِجميعِأنحاءِالبالدِ ِ.102
و ثمةِالعديدِمنِالمؤشراتِالتيِتساعدِعلىِتحديدِتصنيفِبلدِماِعلىِالصعيدِالدوليِ.ومنِضمنِهذهِ
المؤشرات ِ ِنذكر ِالمؤشر ِالعالمي ِلالبتكارِ .103وقد ِاحتل ِالمغرب ِالمرتبة ِِ 72ضمن ِهذا ِالمؤشر ِسنةِ
ِ،2016متقدماِعلىِتونسِ(المرتبةِِ)77ومصرِ(المرتبةِِ)107والجزائرِ(المرتبةِِ.)113وعلىِمستوىِ
القارةِاإلفريقيةِ،يحتلِالمغربِالمرتبةِالثالثةِفيِهذاِالمؤشرِبعدِجزرِموريسِوجنوبِإفريقياِ.وقدِتمِ
تحقيقِهذاِالتصنيفِبفضلِالتقدمِالمسجلِفيِمجالِالملكيةِالصناعيةِوجودةِالبنياتِالتحتية.
وعلىِصعيدِآخرِمنِالتحليلِ،انتقلِمعدلِانفتاحِاالقتصادِالوطنيِمنِِ 51فيِالمائةِسنةِِ،2000إلىِ
ِ 64.8فيِالمائةِسنةِِ،2011وذلكِبفضلِمساهمةِالمدنِالكبرىِللبالدِ.وبالمقارنةِمعِالبلدانِالصاعدةِ
األخرىِ ،بلغ ِمتوسط ِمعدل ِانفتاح ِاقتصاد ِالمغرب ِِ 60.5في ِالمائة ِخالل ِالفترة ِِ .2011-2006وعلىِ
سبيلِالمقارنةِ،فإنِهذاِالمعدلِيفوقِالمعدلِالمسجلِبمصرِ(ِ 39.5فيِالمائة)ِوالهندِ(ِ 36.6فيِالمائة)ِ
واألرجنتينِ(ِ35.8فيِالمائة)ِوتركياِ(ِ43.6فيِالمائة)ِ ِ.
وعالوةِعلىِذلكِ،نسجلِبروزِمحركاتِجديدةِللتصديرِ.وقدِكانِلظهورِبعضِالمهنِاتيِتساهمِبشكلِ
كبيرِفيِتحديثِالنسيجِالصناعيِللمغربِتأثيرِإيجابيِعلىِالميزانِالتجاريِالوطنيِ.وفيِهذاِالصددِ،
ركزِالميثاقِالوطنيِلإلقالعِالصناعيِلسنةِِ،2009علىِتطويرِهذهِالمهنِالعالميةِوعلىِديناميتهاِعلىِ
المستوىِالدوليِوعلىِالمميزاتِالتنافسيةِالتيِتوفرهاِ ِ.
وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،بلغت ِقيمةِصادرات ِالمهنِالعالمية ِللمغرب ِما ِيقرب ِمن ِِ 97مليار ِدرهم ِفي ِسنةِ
ِ ،2012مقابل ِحوالي ِِ 75.5مليار ِدرهم ِفي ِسنة ِِ .2008وقد ِسجلت ِهذهِالصادرات ِاستقراراِفيِسنةِ
ِ،2009ثمِعرفتِنمواِفيِسنةِ(ِ 2010زائدِِ 17فيِالمائة ِمقارنة ِبسنة ِِ ،2009أي ِبزيادة ِقدرها ِِ12
مليار ِدرهم)ِ،وفي ِسنةِ(ِ 2011زائد ِِ 9فيِالمائة ِمقارنة ِمع ِِ ،2010أيِبارتفاعِبلغِِ 7.7ماليير ِدرهم)ِ،
ثمِفيِ(ِ2012زائدِِ6.5مقارنةِبـِِ،2011أيِبزيادةِِ5.88مالييرِدرهم).
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Banque mondiale: Competitive Cities for jobs and Growth: What, Who, and How, Banque mondiale, Washington DC.
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BAD, OCDE et PNUD : Perspectives économiques en Afrique 2016, Villes durables et transformation structurelle, Éditions
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متوسطِالنموِالسنويِلصادراتِالمهنِالعالميةِللمغربِ(ِ )2012-2008

المصدرِ:مكتبِالصرفِومديريةِالدراساتِوالتوقعاتِالماليةِ 2015ِ،
ويعزىِهذاِالنموِباألساسِإلىِالنتائجِالجيدةِالتيِحققهاِقطاعاتِالسياراتِ(ِزائدِِ98فيِالمائةِبينِسنتيِ
ِ 2008و ِِ ،2012بحجم ِصادرات ِإضافية ِبلغت ِقيمتها ِِ 13.36مليار ِدرهم)ِ ،والطيران ِ(زائد ِِ 76فيِ
المائةِ،وحجمِصادراتِإضافيةِيفوقِِ2.75مليارِدرهم)ِ،وقطاعِترحيلِالخدماتِ(زائدِِ70.2فيِالمائةِ،
وصادرات ِإضافية ِبقيمةِِ 2.9مليار ِدرهم)ِ ،وبدرجة ِأقل ِقطاع ِالصناعة ِالغذائية ِ(زائد ِِ 11في ِالمائةِ،
وحجمِصادراتِإضافيةِتقدرِبِ1.71مليارِدرهم)ِ .104
وعلىِالرغمِمنِذلكِ،تكشفِالتقارير ِالدولية ِعن ِأوجهِقصورِتتعلقِبالرأسمال ِالبشريِ ،وخلق ِالمعرفةِ
ومستوى ِالجامعاتِ ،وعدد ِاإلصدارات ِالعلمية ِوعدد ِطلبات ِبراءات ِاالختراع ِالمودعة ِعلى ِالصعيدِ
الدوليِ،وماِإلىِذلكِ ِ.105
ويسعى ِالمغرب ِإلى ِتدارك ِالتأخر ِالحاصل ِفي ِمجال ِالتنمية ِاالجتماعية ِواالقتصادية ِوتحسين ِترتيبهِ
لالرتقاء ِإلى ِمصاف ِالبلدان ِالمماثلة ِلهِ ،أو ِحتى ِالبلدان ِالصاعدةِ .إن ِالرهان ِالمطروح ِفي ِهذا ِالشأنِ
كبيرِ ،إذ ِأنه ِلو ِاستمرت ِوتيرة ِالنمو ِالمسجلة ِفي ِبداية ِالقرنِ ،كان ِسيلزم ِالمغرب ِِ 65سنة ِحتى ِيبلغِ
المستوى ِالحالي ِللتنمية ِفي ِماليزياِ ،وِ 129سنةِلبلوغِمستوىِكوريا ِالجنوبية ِوحواليِقرنينِمنِالزمنِ
للوصول ِإلى ِالمستوىِالذيِبلغتهِالواليات ِالمتحدةِ.ولتقليصِهذه ِالفجوةِ ،ينبغيِتسريعِوتيرةِالنموِ.106
ويظهرِتقييمِالمؤشراتِالرئيسيةِلتنافسيةِالمغربِمنِخاللِمدنهِالكبرىِأنهِعلىِالرغمِمنِالجهودِالتيِ
تبذلها ِالسلطات ِالعمومية ِورغم ِبعض ِالنجاحات ِالظرفية ِأو ِالقطاعيةِ ،ال ِيزال ِالمغرب ِغير ِقادر ِعلىِ
بلوغِالمستوىِالذيِيمكنهِمنِمواجهةِالمنافسةِالعالميةِ،بسببِاستمرارِالعديدِمنِالمعوقاتِالبنيويةِ .
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تبلغِنسبةِاإلنفاقِعلىِالبحثِوالتطويرِمنِالناتجِالداخليِالخامِحواليِِ 0.8فيِالمائةِ.وبمعدل ِيبلغِِ 1.87باحثِلكلِِ 1000عاملِنشيطِ،فإنِاالنتاجِالعلميِ
الوطنيِالِيمثلِسوىِِ0.122فيِالمائةِمنِاإلنتاجِالعالميِ.وتبعاِلذلكِ،سيكونِمنِالصعبِمنافسةِاالقتصاداتِالصاعدةِ،مثلِتركيا.
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وفيِهذاِالصددِ ،يتيحِاالستثمارِفي ِالصناعات ِالخضراء ِفرصا ِحقيقيةِ ،ذلكِأنِمنِشأنِالميزة ِالتنافسيةِ
التي ِيمكن ِللمغرب ِأن ِيكتسبهاِفي ِهذه ِالقطاعات ِأنِتمنحهِموقعِالريادةِعلىِالصعيدِالجهويِ،وحتىِ
القاري ِ .لذاِ ،يتعين ِاالستناد ِعلى ِإطار ِمفاهيمي ِيرتكز ِعلى ِأربع ِرافعات ِتكفل ِتحقيق ِتنمية ِاجتماعيةِ
واقتصاديةِوبشريةِقوامهاِالمواردِالماديةِوغيرِالماديةِللمدينةِ .
وهذا ِيؤكد ِأن ِتجسيد ِطموحات ِالمغرب ِفي ِمجال ِاالستثمار ِاألخضر ِيبقى ِرهينا ِبشكل ِخاصِ
باإلصالحات ِالبنيوية ِذات ِالصلة ِبالنصوص ِالقانونية ِوالحكامة ِوتحسين ِمناخ ِاالستثمارِ .وقد ِأطلقتِ
الدولة ِسلسلة ِمن ِاإلصالحات ِلتقليصِاإلعاناتِ ،وتحسين ِالتنافسيةِ ،وخلق ِفرص ِالشغلِ ،وتحسين ِجودةِ
الخدماتِفيِالعديدِمنِالقطاعاتِ.وفيِهذاِاإلطارِ،يمكنِاإلشارةِإلىِالتقدمِالمحرزِفيِمجاالتِمنِقبيلِ
خلق ِالمقاوالت ِونقل ِالملكية ِودفع ِالضرائب ِوحل ِإشكالية ِاإلعسارِ .وقد ِانعكس ِهذا ِالتقدم ِعلى ِتدفقِ
االستثمار ِاألجنبي ِالمباشر ِالذي ِبلغ ِِ 3.4ماليير ِدوالر ِأمريكي ِفي ِسنة ِِ (ِ 2013تقرير ِاالستثمارِ
العالميِ .)ِ2014ِ،
وعالوةِعلىِذلكِ،فإنِكسبِرهانِالتنافسيةِيظلِرهيناِأيضاِبتنميةِالرأسمالِالبشريِ.ولذلكِينبغيِإيالءِ
أهمية ِخاصة ِلتكوينِموارد ِبشرية ِذاتِمستوىِعا ٍلِ ،من ِخالل ِتعزيز ِالتكوين ِالمهنيِ ،وتحسين ِمعدالتِ
التمدرسِ ،ومالءمة ِبرامجِالتكوينِمع ِاحتياجات ِسوق ِالشغلِ ،واإلسراع ِبتنفيذ ِاإلصالحات ِالتيِينصِ
سقة ِتتيح ِإجراء ِتقييمات ِمنتظمةِ
عليها ِالميثاق ِالوطني ِللتربية ِوالتكوينِ ،في ِإطار ِحكامة ِشاملة ِومن َّ
وتعديالتِمستمرةِللتكيفِمعِالتغيراتِ،واستثمارِالفرصِالجديدةِالمتاحةِ .
ومن ِهنا ِتأتي ِأهمية ِاعتماد ِوتفعيل ِاالستراتيجية ِالوطنية ِللتنمية ِالمستدامة ِبهدف ِالعمل ِوفق ِرؤيةِ
منسجمة ِومندمجة ِلالستثمار ِاألمثل ِللتمويالت ِوتعزيز ِأثر ِالسياسات ِالعمومية ِوالبرامج ِوالمشاريعِ
المعتمدة ِاستجابة ِلالحتياجات ِالمختلفة ِللساكنة ِالمستهدفة ِولمتطلبات ِتحقيق ِجاذبية ِوتنافسية ِالمدنِ
والحواضرِالكبرىِ .
ومنِثمِ ،سيكون ِمن ِالممكن ِتعزيز ِأنظمةِالتتبع ِوالتقييم ِ(المؤشرات ِالتركيبية ِالتيِتغطي ِمجموع ِمحاورِ
اإلطارِالتنمويِالجديدِالقائمِعلىِأنظمةِالمعلوماتِالتيِيتمِإغناؤهاِبانتظام)ِ،عنِطريقِنظامِللمعلوماتِ
وإطار ِمعياريِ،يتيحِإجراءِتقييم ِمضبوطِللجهود ِالتي ِتبذلها ِالدولة ِوالفاعلون ِالمحليون ِلتحقيق ِأهدافِ
التنميةِالمستدامةِ .
ب) من أجل تنويع القاعدة االقتصادية وتطوير األنشطة
 .1تخطيط وتنويع القاعدة االقتصادية للمدن
تواجهِالمدنِالمغربيةِخلالِفيِالتوازنِبينِارتفاعِالنموِالديمغرافيِوحجمِالنموِاالقتصاديِ،والحالِأنِ
تنمية ِأي ِمدينة ِينبغي ِأن ِترتكز ِعلى ِقاعدة ِاقتصادية ِمتعددة ِالوظائف ِتشمل ِاألرضيات ِالصناعيةِ
والخدماتيةِوالعمليةِوالمعرفيةِ،إلخِ .
وفيِهذاِالمضمارِ،نجدِأنِاألنشطةِاالقتصاديةِالِتحظىِفيِالغالبِالِبالتخطيطِوالِبالمواكبةِ.بلِوحتىِ
المدنِالجديدةِالتيِجرىِإحداثهاِسنواتِِ 2000تشهدِنفسِالوضعِ،والحالِأنِضمانِاالستدامةِيقتضيِ
الفعالية ِاالقتصاديةِ ،أي ِاالستعمال ِالمعقلن ِللموارد ِالمادية ِوالبشرية ِوالماليةِ .وتتطلب ِهذه ِالفعاليةِ
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المنشودةِوجودِاستدامةِمجاليةِ،حيثِتقومِهذهِاألخيرةِعلىِالتوزيعِالجغرافيِالجيدِللساكنةِوالتجهيزاتِ
والبنياتِالتحتيةِوالمنشآتِالصناعيةِوأنشطةِالخدماتِ .
ومنِهذاِالمنطلقِ،فإنِاالستدامةِهيِفيِجانبِمنهاِ،مقاربةِاقتصاديةِومسلسلِوعقليةِ،أكثرِمنِكونهاِ
وصفة ِجاهزة ِيضمن ِمجرد ِتطبيقها ِالحصول ِعلى ِالنتيجة ِالمرغوبةِ ،لذلك ِينبغي ِالعمل ِعلى ِتحديدِ
الشروطِالالزمةِلخلقِالثرواتِومناصبِالشغلِدونِأنِيكونِذلكِعلىِحسباِمقوماتِالتكيفِوالصمودِ
االقتصاديِوالمناخيِوالتماسكِاالجتماعيِواالنسجامِالمجاليِواالستدامةِ .
ال ِيمكن ِإعمال ِالوظائف ِاالقتصادية ِللمدينة ِإال ِفي ِإطار ِتنظيم ِالمجال ِالجهويِ ،إذ ِينبغيِتحديدها ِفيِ
التصميمِالجهويِإلعدادِالترابِومخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِوتصميمِالتهيئةِوبرنامجِالتنميةِالجهويةِ
وبرنامجِعملِالجماعةِ.غيرِأنناِنجدِأنِهذهِالوثائقِالِتشيرِإلىِالمسألةِاالقتصاديةِإالِبشكلِعارضِ،
كما ِأن ِتصاميم ِومخططات ِالتهيئة ِتظل ِحبيسة ِالمستوى ِمحلي ِدون ِاالهتمام ِباآلفاق ِاالقتصاديةِ
واالجتماعية ِوالمجالية ِعلى ِمستوى ِ ِالمدن ِالكبرىِ .لذلكِ ،فمن ِشأن ِاعتماد ِمقاربة ِمنهجية ِتدمجِ
المعطياتِوالمؤشراتِسواءِعلىِالمستوىِالوطنيِأوِالدوليِ،تيسيرِاإلحاطةِبالدينامياتِوالتفاعالتِبينِ
النظمِالحضريةِالجهويةِوماِفوقِالجهويةِوالوطنيةِبلِوحتىِالدوليةِ.ويتعينِأنِيتضمنِمشروعِالتنميةِ
الحضريةِتصوراِعنِالطموحِالمستقبليِال ُمرادِللمدينةِفيِماِيتصلِبحجمهاِووظائفهاِالواجبِتعزيزهاِ
أوِبناؤهاِوتموقعهاِالمنشودِعلىِالمستوىِالجهويِوالوطنيِوالعالميِ .
 .2تطوير مقاربة التنزيل الترابي لألنشطة االقتصادية (ال سيما الصناعية) على مستوى المدن
في ِالسابقِ ،كان ِيتم ِعلى ِالعموم ِتفضيل ِسياسة ِإقامة ِالمنشآت ِالصناعيةِ .لكنِ ،انطالقا ِمن ِسنواتِ
الستينياتِتمِاكتشافِأهميةِالتزيلِالترابيِألنشطةِقطاعِالخدماتِ.إذِثمةِمدنِمنِقبيلِدبيِوسنغفورةِ،
جعلتِمنِأنشطةِقطاعِالخدماتِرافعةِكبرىِللتنميةِ.أماِفيِالمغربِ،فرغمِأنهِيتمِأخذِهذاِالمعطىِبعينِ
االعتبارِفيِالسياساتِالقطاعيةِ،فإنِالنسيجِالصناعيِالوطنيِيظلِمتسماِبالضيقِوالتشتتِوقلةِالمرونةِ
وضعفِاالبتكارِ.
سجلِخاللِالعقدِاألخيرِمنِنموِقويِللناتجِالداخليِالخامِالصناعيِ107فيِ
إنِالصناعةِالمغربيةِ،رغمِماِ ُ
بعضِالمجاالتِ(السياراتِ،الطيرانِ،ترحيلِالخدمات)ِ،غيرِمهيأةِبالقدرِالكافيِللتعاطيِمعِالتغيراتِ
العميقةِالناجمةِعنِالثورةِالصناعيةِالمستمرةِ .
وتضطلع ِالصناعة ِبدور ِالقاطرة ِالتي ِتجر ِباقي ِقطاعات ِاالقتصادِ ،كما ِتوفر ِأعدادا ِكبيرة ِمن ِفرصِ
الشغلِ ،وهما ِبعدان ِيكتسيان ِأهمية ِإستراتيجية ِبالنسبة ِللمغربِ .لهذاِ ،يتعين ِمن ِأجل ِكسب ِمعركةِ
التنافسية ِفي ِالمستقبل ِواالرتباط ِبسالسل ِالقيمة ِالدوليةِ ،مواكبة ِأحدث ِاالبتكارات ِوتجاوز ِالعائقِ
التكنولوجيِ،منِأجلِتقديمِعرضِصناعيِجديرِبرهاناتِالمستقبلِومطابقِللمعاييرِالدوليةِللسوق.
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سجل المغرب ،منذ أكثر من عقد من الزمن ،متوسط نمو سنوي يفوق  4,5في المائة (في حين كانت هذه النسبة تبلغ أقل من  3في المائة في
الفترة  .) 1999-2002غير أن هذا النمو ال يمنع من كون هذه الدينامية جرت دون ترابط وانسجام مع السياسات األخرى لتحفيز االقتصاد ،السيما
المجهود المهم والمتواصل الذي تم على مستوى االستثمار العمومي ( 32في المائة من الناتج الدخلي الخام على امتداد مدة طويلة) وبالتالي لم
تستفد من آثار القوة الدفعة للتظافر بين مجموع السياسيات العمومية
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ويحث ِالمجلس ِاالقتصادي ِواالجتماعي ِوالبيئيِ ،في ِتقريره ِاألخير ِالذي ِيحمل ِعنوان ِ"تغيير ِالنموذجِ
المعتمدِمنِأجلِبناءِصناعةِديناميةِفيِخدمةِتنميةِ ُم َّ
طردةٍِو ُمدمجةٍِومستدام ٍِة"ِ،علىِرسمِالتوجهِوتعبئةِ
الفاعلين ِوتوفير ِالوسائل ِمن ِأجل ِاالنخراط ِفي ِالتحوالت ِالتي ِستسفر ِعن ِصناعة ِالغدِ ،وهي ِصناعةِ
تعتمدِبشكلِمتزايدِعلىِالروبوتاتِوتتسمِبكونهاِمتربطةِبالشبكةِاإللكترونيةِوذاتِقيمةِعاليةِكبيرةِ.
هكذاِ،يجبِأنِنجعلِمنِالرقمنةِمحوراِرئيسياِلتنميةِالصناعةِوأنِنضعِالبحثِالعلميِواالبتكارِفيِ
صلبِالتنميةِالصناعيةِ.لقدِآنِاألوانِلدعمِالجامعاتِودفعهاِأنِتعتبرِأنشطةِالبحثِواالبتكارِعناصراِ
إستراتجيةِللتنميةِالسوسيو-اقتصاديةِللبالدِ،وذلكِبغيةِخلقِمنظومةِومناخِيجلبِالمقاوالت.108
وارتباطا ِبذلكِ ،من ِالضروري ِاالنخراط ِفي ِمقاربة ِجديدة ِترتكز ِعلى ِرؤية ِطموحة ِومرنة ِتستجيبِ
لتحديِتحقيقِاإلقالعِمعِاستدماجِالتحوالتِالعالميةِ.ويقتضيِهذاِاألمرِالبناءِالمشتركِلرؤيةِطموحةِ،
يُغينهاِويحملهاِكلِالفاعلينِعلىِ عاتقهمِ.وينبغيِأنِتوليِهذهِالمرونةِاإلستراتيجيةِاألولويةِلتنميةِالثقافةِ
الصناعةِالمغربيةِبماِيمكنِمنِقيامِمجتمعِمتشبعِبقيمِالجدِوالعملِ.إنِمسألةِالثقافةِالصناعيةِالمغربيةِ،
معِكلِماِتقتضيهِمنِتكوينِالمخيالِالجماعيِوالطموحِالمشتركِوالرؤيةِالمشتركةِللمستقبلِ،لتعدِحجرِ
الزاويةِأليِمجهودِيرميِتحقيقِتنميةِقويةِلهذاِالقطاعِ ِِ.
ويتعين في هذا السياق ،االرتقاء بوضع ِالمناطق ِالصناعية ِومناطق ِاألنشطة ِومناطق ِاللوجيستيك ِإلىِ
بنيات ِتحتية ِإستراتيجية ِتقع ِتحت ِالمسؤولية ِالمباشرة ِللجهاتِ .ومن ِشأن ِتهيئة ِالمناطق ِالصناعيةِ،
بمبادرة ِوإش راف ِالجهة ِوإنجاز ِمن ِلدن ِالمدينةِ ،أن ِتمكن ِمن ِتحقيق ِاإللتقائية ِبين ِاألجندة ِالصناعيةِ
للمجاالتِالترابيةِوتلكِالخاصةِبالدولةِ.وفيِهذاِالمضمارِ،منِالمهمِتعزيزِظهورِآلياتِماليةِبإمكانهاِ
توفيرِالعقارِالصناعيِبأسعارِتنافسيةِ .
ويجبِعلىِالمدنِأنِتدمجِديناميةِبناءِصناعةِالغدِ.صناعةِيكونِبمقدروهاِأنِتشكلِقوةِدافعةِللتنميةِ
الشاملة ِوالمستدامة ِعلى ِالصعيدين ِالمحلي ِوالوطنيِ .وبالتاليِ ،يجب ِأن ِيكون ِالقطاع ِالصناعي ِفيِ
انسجام ِمع ِالتغيرات ِالتي ِتحبل ِبها ِالثورة ِالصناعية ِالمتواصلة ِسيرورتهاِ ،وهي ِتغيرات ِتهم ِانتشارِ
الرقمنة ِواإلنتاج ِوفق ِتقنية ِالطباعة ِثالثية ِاألبعادِ ،وتنمية ِقطاع ِالطاقةِ ،ودمج ِاألشياء ِالمتصلةِ،
والروبوتاتِ،والذكاءِاالصطناعيِ،إلخِ.إنِصناعةِالغدِتتسمِبكونهاِستحتاجِلرأسمالِأكبرِوللمزيدِمنِ
االبتكار ِومن ِذوي ِالكفاءات ِوالمواهب ِالمكونين ِتكوينا ِجيداِ .باإلضافة ِإلى ِذلكِ ،أضحى ِالبعد ِالبيئيِ
قاعدةِصناعيةِفيِحدِذاتهِ،بعدماِكانِيعتبرِفيِالسابقِإكراها.
وفيماِيتعلقِبهذهِالرهانِ،يجبِأنِتكونِالمدينةِفيِتجانسِوتكاملِتامِمعِالجهةِ،إذِينبغيِأنِتشكلِهذهِ
بِيكونِبمثابةِ"مصنعٍِأخضر"ِعلىِمستوىِ
األخيرةِالفاعلِالرئيسيِلتنزيلِالتوجهِالراميِإلىِبناءِمغر ٍ
المجالِ الترابيِ.ويقتضيِهذاِاألمرِأنِتتمتعِالجهات ِبجميعِالصالحياتِوالوسائلِالكفيلةِبتمكينهاِمنِ
االضطالعِبهذه ِالمسؤوليةِ .كما ِأن ِأعمال ِالتهيئة ِالصناعية ِ(المناطق ِالصناعيةِ،صبغة ِالجهةِ ،اختيارِ
األنشطةِ،اللوجستيكِ،واالرتباطِااللكترونيِ،توفيرِالدعمِوالخدماتِللمقاوالت)ِيجبِأنِتدمجِبشكلِقبليِ
البعدِالمتعلقِبالمحافظةِعلىِالبيئةِواالستهالكِالرشيدِللمواردِ .

108

ينبغي الرفع من الوسائل الممنوحة للجامعات مراكز البحث من أجل إرساء ثقافة االبتكار .يتعين اعتماد زيادة مهمة في االعتمادات
المخصصة من ميزانية الدولة أو المقاوالت للبحث والتطوير خاصة في مجال الصناعة.

131

 .3ضرورة إرساء اليقظة اإلستراتيجية
لطالما كانت الدعوة إلى اعتماد اليقظة اإلستراتيجية حاضرة بقوة في عدد من التوصيات ،السيما في
التقارير السابقة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي .ومرد ذلك إلى القناعة التي يقتسمها الجميع
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
موحدة للجهود وتنتظم في إطار شبكة مع االعتماد على النواة المركزية التي وضعتها وزارة
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي .كما ينبغي إضفاء طابع مؤسساتي على إطار
التنسيق وانتظام تبادل المعطيات ،وطرق تجميع وتدقيق المعلومات والتواصل داخل الشبكة.
تقتضي مواكبة تنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وفقا ً للرؤية ذات الصلة إرساء سياسة وطنية أقوى
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
يمتلك الوسائل التي تمكنه من إدماج عملية التبادل هذه وتدبيرها.
 .4النشاط االقتصادي للمرأة  :رهان أساسي
لقد سبق وأن أوصى المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقاريره حول المساواة بين النساء
والرجال 109بتعزيز ولوج النساء إلى مجال النشاط االقتصادي وجعل الرفع من معدل مشاركتهن
أولوية وطنية .ذلك أن معدل نشاط النساء تراجع إلى مستوى مقلق في الوسط الحضري (أقل من 18
في المائة سنة  )2015كما أن معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة في الوسط القروي ( 27في
المائة) تتعلق بأنشطة مساعدة األسر ،والتي تكون في غالب األحيان غير مدفوعة األجر ودون
مستوى معايير العمل الالئق .وبالفعل ،وحتى إذا عملنا على رفع هذه النسبة بمعدل نقطة واحدة
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
الزم للنمو الضروري لتعزيز القدرات اإلنتاجية للبالد وتنافسيتها االقتصادية وللحد من الفقر ،مثلما
هو ضروري لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع المغربي.
يهم البعد االقتصادي حصة النساء في مجال اإلنتاج وتبادل السلع والخدمات ،كما يهم الوقوف عند
مدى تأثير مختلف السياسات العمومية على حصة النساء في توزيع المداخيل والثروات ،وعلى
المكانة المخصصة لهن داخل المؤسسات واآلليات االقتصادية .وقد عرفت المشاركة االقتصادية
للمرأة انخفاضا في السنوات األخيرة  :فقد انتقلت نسبة النساء النشيطات من  28,1في المائة سنة
 2000إلى  20,4في المائة سنة .2014
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وتنعكس هذه األرقام على التصنيفات الدولية للمغرب ،إذ احتل المملكة المرتبة  133من أصل 142
بلدا في مؤشر التفاوت بين الجنسين ،في سنة  ،2014بينما كان يحتل المرتبة  129سنة 2013
والمرتبة  127سنة  .2010أما على صعيد المشاركة االقتصادية للمرأة ،فقد جاء المغرب في
المرتبة  ،135برسم سنة  .2014كما يحتل المرتبة  116من أصل  128بلدا فيما يخص نجاعة
السياسات التدابير المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا ،ويحتل المرتبة  24من أصل  30في ما يتعلق
بسياسات وآليات دعم ومواكبة المقاوالت النسائية ذات اإلمكانات القوية ،عالوة على تصنيفه ضمن
البلدان التي لها ثقافة محافظة من حيث قبول الدور السوسيو-اقتصادي للنساء في المجتمع.
ج .من أجل أقطاب حضرية لالبتكار واقتصاد الثقافة
ال يزال االقتصاد المغربي ضعيف التركيز على االبتكار واالستثمار والمنافسة .ففي سنة  2014تم
تسجيل  300براءة اختراع فقط في المغرب ،أي ما يعادل أقل من  10براءات اختراع عن كل
مليون نسمة ،وسجلت  50منها فقط باسم شركات .وعلى سبيل المقارنة ،سجلت البرازيل  24براءة
اختراع عن كل مليون نسمة وتركيا  65وبولندا  .124وتوظف المقاوالت الصناعية المغربية التي
تعمل في أنشطة متعلقة باقتصاد اإلبداع والثقافة 40.000 ،من العاملين الدائمين ،وهو ما يعادل 7
110
في المائة من الوظائف الدائمة التي يوفرها قطاع الصناعة التحويلية.
إن تغيير العقليات وبناء ثقافة االبتكار داخل المدرسة وبنية األسرة واإلدارة يعتبر أمرا ضروريا.
وحسب بحث قامت به وزارة التربية الوطنية والمدرسة العليا للتدبير ( )HEMسنة  2015في
صفوف تالميذ الثانوي التأهيلي ،فإن  13,4في المائة فقط من المقبلين على نيل الباكالوريا يرغبون
في االندماج في القطاع الخاص ،بينما يطمح  60في المائة منهم في ولوج الوظيفة العمومية.
ويمكن التحدي في ضمان انخراط واسع النطاق لجميع الفاعلين من أجل إحداث التحوالت االجتماعية
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
واإلبداع .فمن الضروري إذن خلق مناخ موا ٍ
ت لألعمال التجارية واالبتكار والمبادرة الحرة ،يشجع
جميع الفاعلين على االنخراط في خدمة الصالح العام.
ويتمثل الطموح في توجيه المواهب نحو القطاعات والمجاالت الصاعدة المنتجة للثروة ،وهي اقتصاد
اإلبداع واالبتكار والمعرفة ،والمتمحورة حول التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال .إذ ينبغي
العمل على المزيد من تشجيع روح المقاولة ،علما أن السوق االقتصادية والمجتمع أصبحا يتسمان
بارتباطهما المتزايد بالتكنولوجيات الحديثة .إذ تشكل الروابط االقتصادية واالجتماعية شبكات تترابط
في إطارها المقاوالت والمنظمات واألفراد .ولم يعد النشاط االقتصادي مقتصرا على الفالحة أو
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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تشكل المدينة فضاء مميزا ومختبرا مواتيًا لتحرير الطاقات في مجال البحث واإلبداع والتنمية
واالبتكار .فالمدن التي تطمح إلى أن تكون مستدامة ومدنا ً مستقبلية ،ينبغي أن تعزز توجهها نحو
احتضان مجمعات التكنولوجيات واالبتكار ومراكز البحث واالمتياز ،مع إدماج أبعاد التنمية
المستدامة ضمن أهداف هذه البنيات وبرامجها ومجاالت تدخلها .وتسعى التجارب النموذجية
للمدينتين الجديدتين  :المدينةِالخضراءِمحمدِالسادسِببنِجريرِوزناتةِإلىِتحقيقِمثلِهذاِالطموحِ .
يكتسي ِإدماج ِالثقافة ِفي ِمخططات ِالتهيئة ِالعمرانية ِوبرامج ِعمل ِالجماعات ِأهمية ِكبرى ِمن ِأجلِ
تنشيطِالمدينةِوالنهوضِبصورتهاِ.لذلكِ،ينبغيِمضاعفةِدوراتِالتكوينِوالتحسيسِلفائدةِالمنتخبينِ
وموظفيِاإلدارةِفيِمجالِحكامةِالمشاريعِالثقافيةِ.كماِأنِنجاحِهذهِالحكامةِيظلِرهيناِبوجودِثقافةِ
خلقِالمقاوالتِفيِميدانِالصناعةِوالسياحةِالثقافيينِ.وفضالِعنِذلكِ،ينبغيِأنِتتجسدِجهودِتثمينِ
التراثِالمعماريِوالحضريِوالصناعةِالتقليديةِفيِشكلِمشاريعِمدرةِللثروةِاالقتصاديةِ.وفيِهذاِ
الصددِ،فإنِتعزيزِالالمركزيةِوالالتمركزِفيِمجالِتدبيرِالشؤونِالثقافيةِيجبِأنِيتمِبشكلِتلقائيِ
ومنطقيِفيِإطارِورشِالجهويةِالمتقدمة.
إن التجديد في هذا المجال ممكن لكنه يتطلب التحلي بالنفس الطويل ،كما أن تحقيقه يتوفق على وجود
سياسة عمومية إرادية توفر آليات لتمويل ِالمدينةِوتضمنِالتقائيةِالمشاريعِوالبرامجِالمبتكرةِوتيسرِ
تضافر ِجهود ِالفاعلين ِمن ِأجل ِتعزيز ِإسهاماتهم ِفي ِتقوية ِقدرة ِالفضاء ِالحضري ِعلى ِالتكيفِ
والصمودِ .إن ِهذا ِالتجديد ِسيمكن ِمن ِتسليط ِالضوء ِعلى ِالتقاطع ِالجدلي ِالقائم ِما ِبين ِالحقلِ
االقتصاديِ،بوصفهِمجاالِلخلقِالثروةِوفرصِالعملِ،وبينِالحقلِالثقافيِبماِهوِميدانِإنتاجِالقيمِ
والمعنىِ .هكذا ِفإن ِاقتصاديات ِالثقافةِ ،وهي ِمجموعة ِاألنشطة ِوالتبادالت ِالثقافيةِالخاضعة ِلقواعدِ
اقتصاديةِ،منِإبداعِوإنتاجِوتوزيعِواستهالكِلسلعِثقافيةِ،تشكل ِرافعةِلتنميةِالمدينةِ.ذلكِأنِالثقافةِ
ليستِ"وسيلةِلتحقيقِالنموِفقطِ،وإنماِهيِعاملِفيِالتنميةِومحركِلها"ِ .111
إنِاقتصاديات الثقافة تمثل رهانا استراتيجيا للمجاالت الترابية على عدة أصعدة .ويتعين على الدولة
والجماعات الترابية دعم تنامي المنتوجات غير المادية والدفع بتنمية النسيج الثقافي الوطني ،في
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
صندوق تشجيع التجديد في التكنولوجيات الحديثة ومن برامج "تطوير" و"انطالق" و"صندوق
الخدمة العامة".112
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
تميز تطور التكنولوجيات الجديدة ،يقتضي العمل على إدماج تكنولوجيات اإلعالم في المنظومة
التربوية من أجل جعلها فرصة أساسية للتحقيق التنمية .وقد سبق للمجلس االقتصادي واالجتماعي
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والبيئي أن اقترح في تقريره حول "المدرسة ،التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية" الصادر سنة
 2014تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في البرامج الدراسية وإحداث
مؤسسات مندمجة رقميا (مدارس رائدة).
ال يمكن أن نتصور تحقيق استدامة المدينة وإعادة تموقعها على المستوى االجتماعي واالقتصادي
والثقافي دون أن تمكن هذه األخيرة من الولوج المنصف والمفتوح إلى أنشطة اإلبداع واالبتكار،
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
االجتماعية والبيئية والثقافية للمدن ،من خالل االستفادة من صناديق التمويل األخضر الجديدة
المخصصة للبحث ونقل التكنولوجيات النظيفة في مدن الغد.
 2.4مدن ذات قدرة على الصمود والتكيف ومستدامة تشكل مصدرا للفرص وللثروات
بحلول عام  ،2030إذا لم تعمل المدن على تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف إزاء الكوارث ،فإن
الصدمات واالضطرابات بجميع أنواعها ،والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ستكلفها 314
مليار دوالر سنويا.
إذ كان بإمكان المدن المستدامة أن تساهم في التنمية البشرية عن طريق الرفع من النشاط االقتصادي
ومضاعفة فرص الشغل وتحسين الولوج إلى الخدمات األساسية ،فإن التدبير غير المالئم من شأنه
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
النشاط االقتصادي واإلنتاجية والمبادالت .ويمكنها تيسير االبتكار وتحفيز اعتماد التكنولوجيات
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.
لقد تبين من خالل تجربة أجريت في أديس أبابا أن من شأن تخفيض كلفة النقل أن يرفع من وتيرة
جهود البحث عن عمل ،وأن يخفض من نسبة العمل المؤقت والعمل في القطاع غير المنظم وأن
يحسن بمقدار ست نقط احتمال العثور على منصب شغل دائم .113وفي مدينة الغوس ،حيث تمثل
تكلفة النقل  20في المائة من دخل السكان الحضريين الفقراء ،مكن نظام النقل بالحافالت السريعة
الذي تم إحداثه سنة  2008من توفير  2000منصب شغل مباشر و 500.000منصب شغل غير
مباشر .وقد سمح هذا النظام بتخفيض مصاريف النقل العمومي بنسبة  30في المائة ،كما أنه يضمن
استقرار األسعار ،حتى خالل فترات نقص المحروقات.
113

Franklin, S. : « Location, search costs and youth unemployment: A randomized trial of transport subsidies in Ethiopia »,
SCAE Working Paper Series, n° 11/2015, Centre for the Study of African Economies, Université d’Oxford, 2015 in
http://EconPapers.repec.org/RePEc:csa:wpaper:2015-11.

135

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
االقتصادي ،من خالل األنشطة الحضرية التي تمكن من تخفيف التأثير على البيئة ،من قبيل تقليص
تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،فضال عن استهالك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة
واألراضي غير المستغلة ،والتي تحمي الخدمات اإليكولوجية ".114
وتتيح مبادئ االستدامة للسلطات العمومية إمكانية استعمال وتدبير الموارد الطبيعية والنفايات بطريقة
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.
ويمكن أن تساهم الطاقات المتجددة في تدار العجز في مجال الطاقة .إذ من شأن االستثمار في هذا
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
تسمح باالقتصاد في التكاليف ،كما أن تدبير النفايات يمكنه توفير موارد قيمة وإنتاج الطاقة وخلق
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
ما بين  60و  90في المائة من الكربون المنبعث.115

أنشطة حضرية من شأنها تخفيف التأثيرات البيئة للمدن وتحقيق استفادة اقتصادية
األنشطة

القطاع
التخطيطِ
الحضري ِ

 ِاعتمادِتقسيمِيحدد ِالمناطق ِذات ِاالستخدامات ِالمختلطةِ ،من ِأجل ِتقليص ِالوقتِالذيِيستغرقهِقطعِالمسافةِبينِالمنزلِومقرِالعملِوغيرهِمنِأماكنِالنشاط ِ

وإعدادِالتراب

ِالقيامِبإصالحِضريبيِيشجعِعلىِاالستغاللِالجيدِلألراضيِغيرِالمبنيةِالموجودةِفي ِقلب ِالمناطق ِالحضرية ِويثني ِعن ِتعمير ِاألراضي ِغير ِالمجهزة ِالواقعة ِ فيِ
ضواحيِالمدينةِ
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النقل ِ

ِتوسيعِو/أوِتحسينِوسائلِالنقلِالعمومي ِ ِ تحسين ِالبنية ِالتحتية ِالمادية ِالتي ِتشجع ِعلى ِالتنقل ِمشيا ِأو ِباستعمال ِالدراجاتِالهوائية
ِ-سنِرسومِعلىِالسياراتِالخاصةِ(ِرسمِعلىِاالزدحامِالطرقيِعلىِسبيلِالمثال)

البناء ِ

ِتحسينِالنجاعةِالطاقيةِللمبانيِالقائمة ِِ-تطبيقِمعاييرِدنياِللنجاعةِالطاقيةِعلىِالمبانيِالجديدة

الطاقة ِ

ِتركيبِأنظمةِإلنتاجِالطاقةِانطالقاِمنِمصادرِالطاقاتِالمتجددةِ(مثالِألواحِتوليدِالطاقةِالشمسية) ِ
ِأنظمةِالتدفئةِوالتبريدِبالمناطقِالحضريةِ-ضرائبِتثنيِعنِاستهالكِالطاقةِخاللِساعاتِالذروة

النفايات ِ

ِإعادةِتدويرِالنفاياتِالمنزليةِوالنفاياتِالصناعية ِ ِ توليد ِالطاقة ِمن ِالنفايات ِوغاز ِالميثان ِالمتأتي ِمن ِمطارح ِالنفايات ِ(التثمينِالطاقي)ِ
ِ-تطبيقِأسعارِتثنيِعنِاإلكثارِمنِإنتاجِالنفايات

الماء ِ

ِسنِرسومِضريبيةِتشجعِعلىِالحفاظِعلىِالمواردِالمائية ِِ-اعتمادِآلياتِللحكامةِتمكنِمنِتحسينِفعاليةِشبكاتِالمياه

المصدر  :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
يتطلب تحقيق استدامة المدينة أن تقوم التنمية الحضرية على الفعالية االقتصادية ،والمتمثلة في االستخدام
المعقلن للموارد المادية والبشرية والمالية .كما يقتضي هذا المفهوم أيضا االستدامة اإليكولوجية والثقافية
والمجالية .فاألمر يتعلق بمقاربة اقتصادية وقانونية وسياسية وسويو -ثقافية ،ومسار واستعداد نفسي
وقناعة وليس وصفة جاهزة توتي أؤكلها بمجرد تطبيقها.
وتعد ِالمدينةِ ،التي ِتوفر الجاذبية ِاالقتصادية ِدون ِالتضحية ِبالعوامل ِالمتعلقة ِبالتكامل ِوالتماسكِ
االجتماعي ِوالتجانس ِالمجالي ِواالستدامةِ ،بطبيعة ِالحال ِإطارا ِمواتيا ِلالستثمار ِوخلق ِفرص ِوثرواتِ
متعددة.
تتمتع المدن بمؤهالت مادية وغير مادية وتتوفر على جملة من الثروات يتعين إبرازها ،تتجلى فيما تمتاز
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
من جهود االندماج في سالسل القيمة العالمية.
ويمكن مباشرة جهود تحقيق االنسجام المنشود استئناسا بنموذج اجتماعي  -اقتصادي بدأ يعطي ثماره،
في بلدان من قبيل البلدان االسكندنافية وفي بلدان جنوب شرق آسيا ،أال وهو النموذج القائم على اقتصاد
المعرفة.
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ويُق ّدِر برنامج األمم المتحدة للبيئة السوق العالمية للسلع والخدمات المتعلقة بمجال حماية البيئة بـ1400
مليار أورو أي  2,5في المائة من الناتج الداخلي الخام ،مع معدل نمو سنوي يبلغ  10في المائة يعزي
باألساس إلسهام القطاعات الجديدة (الطاقات المتجددة ،النجاعة الطاقية).
وعالوة على ذلك ،يمر االنتقال إلى االقتصاد األخضر عبر إدماج البعد البيئي في جميع القطاعات
االقتصادية القائمة وعبر إحداث صناعة جديدة تشمل القطاعات الصناعية الخضراء .ويشكل تطوير
التمويل األخضر المخصص لالقتصاد األخضر ،والتكوين المسبق للكفاءات ومواكبتها ،وإنشاء مراكز
وطنية للخبرة والبحث واالبتكار في المهن الخضراء الجديدة ،المفتاح الرئيسي لنجاح عملية االنتقال نحو
االقتصاد األخضر ،كما أن هذا االنتقال رهين باالنخراط القوي للدولة والقطاع الخاص في رؤية تنموية
طويلة األمد.
 3.4فرص التحول نحو االقتصاد األخضر:
ينبغي النهوض بتدبير مندمج للنفايات من أجل إرساء اقتصاد دائري يسمح بتحويل النفايات من إكراه إلى
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 :
"التثمين المادي" و "التثمين الطاقي" (السماد ،والغاز الحيوي  ،)...ويتوقع أن يبلغ رقم معامالت السوق
العالمي لعمليات تثمين النفايات هذه 20 ،مليار دوالر سنة  ،2050مع تحقيق هامش للنمو يبلغ  30في
المائة ،ابتداء من سنة .2014
وفي هذا الصدد ،يتوفر المغرب على إمكانيات مهمة جدا في مجال إعادة التدوير .حيث إن  60في المائة
من النفايات المنزلية هي عبارة عن مواد عضوية (قابلة للتثمين ولكن غير قابلة إلعادة التدوير) ،في
حين تضم  40في المائة من النفايات موادا يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها ،أي حوالي
 2.000.000طن.
تيح تدوير ما بين  10و  15في المائة في حجم النفايات تحقيق ربح إجمالي يبلغ  204مليون درهم.
ويرتبط تحقيق معدل  15في المائة من تدوير النفايات بتنفيذ برنامج إلحداث مطارح مراقبة تقام فيها
مراكز لفرز وتثمين النفايات ،مما يسمح بإعادة تدويرها في ظروف تحقق أفضل قدر من المردودية .كما
يرتبط تحقيق هذا المعدل بطريق إشراك العاملين في القطاع غير المنظم ،مع تمكينهم من تحقيق دخل
أفضل والعمل في ظروف صحية أكثر.
وفي ميدان تدبير النفايات دائما ،ثمة إمكانات ال يستهان بها في مجال توليد الكهرباء لكنها غير مستثمرة.
ذلك ،أن استرداد غاز الميثان (عن طريق عملية استخراج الميثان من النفايات) يمكن من إنتاج الطاقة
الكهربائية عوض إنتاجها انطالقا من الوقود األحفوري ،مما يسمح بالتالي بتفادي انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون .وفي هذا الصدد ،فإن تجربة مدينة فاس مثيرة لالهتمام .حيث يتم حاليا تأمين  30في الماءة من
الطاقة الكهربائية الالزمة لإلنارة شوارع المدينة انطالقا من نفاياتها المنزلية ،وذلك من خالل استخراج
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الغاز الحيوي الناجم عن التحلل البيولوجي للمواد العضوية وتحويله إلى طاقة كهربائية .116وقد كلف
إنجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية الحيوية  100مليون درهم .وبفضل هذا المشروع ،أصبحت النفايات
المنزلية ،البالغ حجمها  800طن في اليوم ،توفر  1ميكاواط في الساعة ،وسيتم رفعها لتصل إلى 5
ميكاواط .وبالنظر لكون احتياجات اإلنارة العمومية في مدينة فاس تتطلب  3,5ميكاواط ،فسيتم بيع
فائض الطاقة المولدة.
أماِعلىِالصعيدِاالقتصاديِ،فإنِاالنتقالِنحوِاالقتصادِاألخضرِيقومِأساساِعلىِإنشاءِقطاعاتِجديدةِ
ذات ِقيمةِمضافةِعاليةِوفصلِالنموِاالقتصاديِعنِاستهالكِالمواردِ.ويساهمِهذاِالفصلِفي ِتحسينِ
القدرة ِالتنافسية ِللنسيج ِاالقتصادي ِويخفف ِمن ِأعباء ِصندوق ِالمقاصةِ ،السيما ِفي ِما ِيتعلق ِبمجالِ
ِالطاقةِ،وذلكِمنِخاللِالرفعِمنِنسبةِاستخدامِالطاقاتِالمتجددة.
وعالوة ِعلى ِذلكِ ،تتبنى ِاالستراتيجية ِالوطنية ِللتنمية ِالمستدامة ِرؤية ِترتكز ِعلى ِتشجيع ِقيام ِمجتمعِ
متسامح ِومدمجِ ،وتعزيز ِالتنافسيةِ ،وتحقيق ِالتنمية ِالبشرية ِوالتماسك ِاالجتماعيِ ،وأخيرا ِالعمل ِبشكلِ
دائمِعلىِأخذِالرهاناتِالبيئيةِبعينِاالعتبارِ.ومنِشأنِهذاِالمقاربةِأنِتساهمِفيِالتحولِنحوِ"اقتصادِ
أخضر ِودامج" ِبحلول ِسنة ِِ .2020ولتحقيق ِهذه ِالرؤيةِ ،تم ِتقسيم ِاالستراتيجية ِإلى ِِ 7رهانات ِو ِِ31
محوراِإستراتيجياِوِِ 132هدفاِ.وسيتطلبِتنفيذهاِغالفاِمالياِيبلغِِ 97مليارِدرهمِبينِسنتيِ-ِ 2015
ِ.2020وسيمثلِإعمالِهذهِاالستراتيجيةِتجسيداِلعمليةِالتحولِنحوِاالقتصادِاألخضرِ،وستمكنِمنِربحِ
ِ6فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِ،مقابلِكلفتهاِاإلجماليةِالتيِتبلغِِ2فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِ.
ومنِبين ِهذهِالمكاسبِ،يمكنِتحقيقِِ 2فيِالمائةِمنِخاللِتخفيضِتكلفةِالتدهورِالبيئيِمن ِ 3,7فيِ
المائةِ(سنةِِ)2000إلىِِ1,7فيِالمائةِبحلولِسنةِِ .2020
ويدفعناِهذاِاألمرِإلىِالتأكيدِعلىِأنِنجاحِطموحاتِالمغربِفيِاالستثمارِاألخضرِيعتمدِبشكلِخاصِ
على ِالقيام ِبإصالحات ِمهيكلة ِتتعلق ِباإلطار ِالتنظيمي ِوالحكامة ِوتحسين ِمناخ ِاالستثمارِ .وقد ِشرعتِ
الدولة ِفي ِسلسلة ِمن ِاإلصالحات ِالرامية ِإلى ِتقليص ِالدعمِ ،وتحسين ِالقدرة ِالتنافسيةِ ،وخلق ِفرصِ
الشغلِ ،وتحسين ِجودة ِالخدمات ِفي ِالعديد ِمن ِالقطاعاتِ .وفي ِهذا ِالصددِ ،تجدر ِاإلشارة ِإلى ِالتقدمِ
المحرزِفيِمجالِإحداثِالمقاوالتِونقلِالملكيةِوأداءِالضرائبِوتسويةِحاالتِالعسرِ.وقدِانعكستِهذهِ
التطورات ِعلى ِحجم ِاالستثمارات ِاألجنبية ِالمباشرة ِالذي ِسجل ِِ 3,4مليار ِدوالر ِأمريكي ِسنة ِِ2013
(تقريرِاالستثمارِالعالمي.)2014ِ،
ِ
116

قامت الشركة المكلفة بتدبير مطرح مدينة فاس بإقامة محطتين لتجميع الغاز الحيوي ومحطة لالستخراج بقدرة  500متر مكعب جديد في
الساعة ،وتجهيزات أخرى من أجل إطالق مسلسل استخراج غاز الميتان .انظر الرابط التالي :
www.lesaffaires.com/dossier/changementsclimatiques-40-solutions-qui-font-une-/la-ville-de-fes-au-maroc-seclairegrace-ases-dechets/583395

139

.12التماسك االجتماعي والتنمية الثقافية المستدامة
 4.4رافعات اجتماعية وثقافية من أجل مدن ُمد ِْم َجة
أ .المؤشرات االجتماعية للمدن وجهود تدارك الوضع
تبينِالمؤشراتِالمتعلقةِبالفقرِتحسناِملموساِبينِسنتيِِ 2004وِِ.2014فحسبِاإلحصاءِالعامِللسكانِ
والسكنىِلسنةِِ2004بغلتِنسبةِاألسرِالموجودةِتحتِعتبةِالفقرِالنسبيِوعتبةِالهشاشةِ ِ14,2فيِالمائةِ
وِِ 17,3فيِالمائةِعلىِالتواليِ.كماِأنِمؤشراتِشدةِالفقرِ(ِ،)1,7والتنميةِالبشريةِ(ِ،)0,53والتنميةِ
االجتماعيةِ(ِ)0,46كانتِتكشفِعنِأوجهِقصورِاجتماعيةِكبيرةِجداِ .
في المقابل ،أبرزت نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  2014أن المعدل الصافي للنشاط في
المدن بلغ  49,1في المائة مقابل  47,6في المائة على الصعيد الوطني مع تباين بين الجنسين ،أي 73,4
في المائة لدى الذكور و  25,8في المائة لدى اإلناث .أما نسبة البطالة في الوسط الحضري ،فقد بلغت
نحو  ٪19,3مقابل  ٪16,2على الصعيد الوطني ،علما بأن هذا المعدل يبلغ  15,2في المائة في صفوف
الذكور و  30,5في المائدة في صفوف اإلناث .وبطبيعة الحال فإن هذه األرقام تختلف من مدينة إلى
أخرى .هكذا ،بلغ معدل البطالة  16,2في المائة بالدار البيضاء و  17,2في المائة بأكادير و  15,8في
المائة بطنجة و  20,6في المائة بمراكش و  21,1في المائة بالحسيمة و 24,6في المائة بآسفي.
بالنسبة لمجال التربية والتعليم ومحو األمية في المدن ،ارتفع معدل األمية من  29,4في المائة سنة
 2004إلى  22,6سنة  .2014ويعكس هذا االنخفاض التحسن العام الذي عرفته هذه النسبة على
المستوى الوطني ،حيث انتقلت من  43,0في المائة إلى  32,2في المائة .وفي سنة  2014صرح 27,7
في المائة من سكان الوسط الحضري البالغين من العمر  10سنوات فما فوق أنهم لم يرتادوا قط مؤسسة
تعليمية عمومية أو خاصة ،فيما كانت هذه النسبة تبلغ  29,5في المائة سنة .2004
من المؤكد أن المغرب حقق في السنوات الخمس عشرة الماضية تقدما على المستوى االجتماعي
واالقتصادي ،السيما في المدن .117ويتجلى هذا التقدم في نمو الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة
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
هذا التقدم ،تمكن المغرب من إطالق مسلسل اللحاق االقتصادي ببلدان جنوب أوروبا( 118إسبانيا وفرنسا
وإيطاليا والبرتغال) ،غير أن الوتيرة الحالية اللتقائية االقتصاد المغربي مع هذه البلدان ال تزال بطيئة
117

بفضل تحقيقه لمعدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام للفرد بلغ  3,3في المائة ما بين سنتي  2000و ،2015تمكن المغرب من تقليص نسبة
الفقر وبدأ في توزيع ثمار هذا النمو .وقد تقلصت عتبة الفقر على المستوى الوطني (المحددة في  2,15دوالر في اليوم) بشكل ملحوظ ،إذ انتقلت
من  15,3في المائة سنة  2001إلى  4,8في المائة سنة  .2014كما أن مستوى رفاه  40في المائة من السكان شهد تحسنا .وارتفعت الثروة
اإلجمالية للفرد بـ 2,8في المائة في المتوسط سنويا ،ما بين سنتي  1999و ،2013حيث مرت من  28663دوالر إلى  43535دوالر.
118

نجح المغرب في بحر  15سنة ،في تقليص الفارق بينه وبين إسبانيا والبرتغال على مستوى الدخل للفرد الواحد بنسبة تتراوح ما بين  8و10
في المائة
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وغير مكتملة .119وفي وقت تم فيه تسجيل مؤشرات إيجابية نسبيا ،فإن إدماج الشباب في المجتمع يمثل
فجوة يتعين سدها .إذ يشكلِإدماجِالشبابِفيِسوقِالشغلِتحدياِكبيراِ،حيثِالِيتوفرِإالِنصفِالشبابِ
تقريباِمنِالمتراوحةِأعمارهمِبينِِ25وِ35عاماِ،علىِمنصبِشغلِ،علماِأنِهؤالءِيشتغلونِفيِالغالبِ
فيِالقطاعِغيرِالمنظمِويمارسونِعمال ِغيرِمستقرِ.وخاللِالسنواتِالخمسِاألخيرةِ(ِ،)2016-2012
لمِيتمِإحداثِسوىِِ26.400منصبِشغ ٍلِصافٍ ِجديدِفيِالمتوسطِسنوياِبالنسبةِلفئةِالسكانِالبالغينِسنِ
الشغلِ(ِ65-15سنة)ِ،والتيِنمتِبمعدلِسنويِصافٍ ِبلغِِ270.000نسمةِ .
وتشير المذكرة التي أصدرها البنك الدولي سنة  2017تحت عنوان "المغرب في أفق  : 2040االستثمار
في الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي" إلى أن الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في المغرب
يمكن أن يصل إلى حوالي  45بالمائة من نظيره في دول جنوب أوروبا بحلول سنة  2040مقابل 22
بالمائة حاليا .ويفترض هذا السيناريو زيادة في اإلنتاجية اإلجمالية للعوامل بنسبة  2بالمائة سنويا،
وارتفاعا في نسبة تشغيل الساكنة في سن العمل ،التي من المتوقع أن تنتقل من  45بالمئة سنة  2015إلى
 55بالمائة في سنة  ،2040أساسا بفعل تأثير ارتفاع معدل تشغيل النساء الذي يظل حاليا جد منخفض في
حدود  23بالمائة .إن األثر التراكمي لزيادة اإلنتاجية ونسبة التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى نمو تصاعدي
أقوى وأكثر استدامة ،ال يقل عن  5,4بالمائة سنويا حتى سنة .2040
هكذا ،يظل تحسين المؤشرات االجتماعية رهينا بتسريع اللحاق بالركب االقتصادي ،وهو ما يقتضي
زيادة مستدامة في اإلنتاجية عبر الدفع بالرأسمال المادي وتراكم الرأسمال غير المادي .ذلك أن هذا
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
يتعين إطالق العنان لمحرك التنمية البشرية واالجتماعية ووضع قطاعات مثل التربية والصحة في صلب
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 ؟

119

شكلت سنوات  2000عقدا لتدارك التأخر االقتصادي بالنسبة لمجموع البلدان النامية .وقد سجلت كل من البلدان األقل تقدما والبلدان الصاعدة
ذات الدخل المرتفع (كوريا الجنوبية ،ماليزيا ،الشيلي ،تركيا ،إلخ) متوسط نمو ونسبة اندماج اقتصادي بوتيرة أسرع من المغرب .ومن أجل تقييم
حدود دينامية االندماج االقتصادي للمغرب ،ال بد من اإلشارة إلى أن الدول التي نجحت في تحقيق إقالع اقتصادي تمكنت من الحفاظ على معدل
نمو لناتجها الداخلي الخام للفرد الواحد يفوق  4في المائة على امتداد العديد العقود.
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لكي يكون إصالح المنظومة التربوية فعاال ،يجب أن يستهدف اإلكراهات الكبرى للقطاع ،في إطار
”معالجة بالصدمات“ ترمي إلى إحداث ”معجزة تربوية ” بمعنى تحقيق تحسن كبير للغاية في مستوى
التالميذ .وهذا يستدعي تحديث النظام التربوي برمته؛ وتحسين اختيار وتكوين المدرسين؛ وتبني حكامة
جديدة للمدرسة العمومية قائمة على التعاقد واستقاللية المؤسسات التعليمية وتحميل المسؤولية
والمحاسبة ،وضع نظام قوي للتقييم يتسم باستمراريته واستقالليته؛ وتطوير عرض تربوي بديل
(المدارس بموجب ميثاق ،القسائم التربوية ،المدارس الحرة ،إلخ).؛ وتشجيع مهارات وكفاءات القرن
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.
ففي ِمجال ِالتربية ِوالتعليم ِالذي ِيعتبر ِمجاال ِحساسا ِوله ِعظيم ِاألهمية ِفي ِتحقيق ِالتنمية ِالبشريةِ
واالقتصاديةِللمدنِ،تقعِعلىِعاتقِأصحابِالقرارِوالقائمينِعلىِتدبيرِالمدنيةِمسؤوليةِكبيرةِتتمثلِفيِ
ضرورةِاالنخراطِفيِإصالحِهذاِالقطاعِوفيِمواكبةِالمؤسساتِالتعليميةِ،وذلكِمنِخاللِالترافعِلدىِ
الحكومات ِ(حيث ِتوجد ِأحزابهم ِالسياسية ِممثلة) ِمن ِأجل ِتسريع ِاإلصالحاتِبالمنظومة ِالتعليميةِ .كماِ
يجبِتفعيلِالعملِبالمناهجِذاتِالحمولةِالجهويةِوالمحليةِوالتيِيتعينِأنِيخصصِلهاِِ30فيِالمائةِمنِ
الزمن ِالمدرسي ِكما ِنص ِعلى ِذلك ِالميثاق ِالوطني ِللتربية ِوالتكوينِ ،باإلضافة ِإلى ِالتدخل ِفي ِمجالِ
صيانةِالمؤسساتِالتعليميةِفيِإطارِممارسةِالتخصصاتِالمشتركةِبينِالجهةِوالدولةِ .
كما ِينبغي ِعلى ِالمدن ِبذل ِمجهود ِحقيقي ِفي ِخلق ِإطار ِبيئيِوثقافي ِمالئم ِحول ِالمؤسسات ِالتعليميةِ،
باإلضافة ِإلى ِتشجيع ِودعم ِاألنشطة ِالمدرسية ِالموازية ِواالنخراط ِفي ِجهود ِمكافحة ِالهدر ِالمدرسيِ
والعنفِفيِالوسطِالمدرسيِوتعاطيِالمخدراتِ،...كماِينبغيِعلىِالمدنِالسهرِعلىِالنهوضِبخزاناتِ
الكتب ِالبلدية ِوالمكتبات ِالمتعددة ِالوسائط ِوالمراكز ِالثقافيةِ ،مع ِتعبئة ِالموارد ِالالزمة ِللنهوض ِبالنقلِ
المدرسيِوالنقلِالمخصصِللخرجاتِوالزياراتِالميدانيةِ ِ.
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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
وتحسين فعالية االعتمادات المخصصة للصحة لفائدة الرعاية الصحية األولية؛ وبالموازاة ،تعزيز حكامة
المنظومة الصحية بشكل فعال ،بغية ضمان نجاعة الوسائل الجديدة ،وذلك عبر تعزيز مساءلة جميع
الفاعلين ،وتعبئة الطواقم العاملة في مجال الصحة وتبني نظام معلوماتي للتدبير الصحي المندمج.120
إن نجاح هذه األوراش يرتبط أيضا بتعزيز الرأسمال االجتماعي .ويجب في هذا المضمار ،العمل على
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
شأن المعارف والمهارات المتصلة بطرق العيش والسلوك والعمل الجماعي تعزيز الرأسمال االجتماعي.
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
والمعايير السوسيو ثقافية ،بما في ذلك من خالل حمالت إعالمية" خاصة بهذه المجاالت.121
إن رفع رهان تعزيز تنافسية المدينة ومجموع مناطق التراب الوطني يظل رهينا بإرساء عقد اجتماعي
قائم على النهوض بمجتمع منفتح ،ويقتضي تعزيز المؤسسات ،وإعادة تركيز عمل الدولة على مهامها
السيادية ،وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال االجتماعي .وينبغي إيالء أهمية خاصة لتكوين
موارد بشرية ذات كفاءة عالية ،من خالل تعزيز التكوين المهني ،وتحسين معدالت التمدرس ،ومالءمة
التكوين الحتياجات سوق الشغل وتسريع تنفيذ اإلصالحات الواردة في ميثاق التربية والتكوين .ويجب أن
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
الحضري وإعادة اإلدماج السوسيو-مجالي.
ب) التنوع الحضري والدمج االجتماعي  :شرط لتحقيق األمن واالستدامة
يعتبر ِالتمازج ِالحضري ِوالتماسك ِاالجتماعي ِوالمجالي ِواإلدماج ِرافعات ِلتحقيق ِالسلم ِاالجتماعيِ.
وتجدرِاإلشارةِفيِهذاِاإلطارِإلىِتناميِالجريمةِالذيِيغذيِالشعورِبانعدامِاألمنِفيِصفوفِساكنةِ
المدنِ .فحسب ِالمديرية ِالعامة ِلألم ن ِالوطنيِ ،بلغ ِعدد ِاألشخاص ِالذين ِتم ِاعتقاالتهم ِبسبب ِارتكابهمِ
جرائمِعنفِبالدارِالبيضاءِخاللِسنةِِ 2015ماِمجموعهِِ 63 200شخصِتمِاعتقالهمِفيِحالةِتلبسِ
ألسبابِعدةِ،باإلضافةِإلىِحجزِِ24 000قطعةِسالحِأبيضِ .
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ِ
إنِمكافحةِالجريمةِتقتضيِاعتمادِاستراتيجياتِتركزِأساساِعلى ِالعائلةِوالمدرسةِوالعدالةِوالمنظومةِ
السجنيةِ،منِأجلِإرساءِتدابيرِاستباقيةِوإعادةِالنظرِفيِمنظومةِالقيمِ .
ومنِبين ِالتحديات ِالتي ِتلقي ِبكاهلها ِأيضاِعلى ِالمدن ِالمغربيةِ،نجد ِمظاهر ِالتسول ِوأطفال ِالشوارعِ
واألشخاصِبدونِمأوىِ،وهيِمظاهرِآخذةِفيِالتناميِوالِيمكنِالتغاضيِعنهاِ.إنِمعالجةِهذهِالمشاكلِ
الِيمكنِأنِتظلِرهينة ِفقطِبجهودِالتطوع ِومبادراتِالمجتمعِالمدنيِ،ذاتِاإلمكانياتِالضئيلةِ،والحالِ
أنه ِعلى ِمجلس ِالمدينة ِوالسلطات ِالمحلية ِتحمل ِمسؤوليتهما ِكاملة ِفي ِهذا ِالمضمارِ ،من ِخالل ِتعبئةِ
الموارد ِالبشرية ِوالمالية ِوإقامة ِالبنيات ِالتحتية ِالخاصة ِباالستقبالِوالمساعدة ِوإعادة ِالتأهيلِ ،من ِأجلِ
القضاءِعلىِهذهِالظواهرِ .
وعلىِصعيدِآخرِ،يمرِفكِالعزلةِعنِمختلفِمكوناتِالمناطقِالحضريةِوجوباِعبرِإلغاءِالتقسيماتِ
المفرطةِواعتمادِالتنوعِوالتمازجِالحضريِوالوظيفيِفيِمختلفِوحداتِالفضاءِالحضريِ.الِشكِأنِ
المستوياتِاالجتماعيةِمختلفةِومتعددةِ،شأنهاِشأنِأنماطِالحياةِ،والِشكِأنِاالحتياجاتِمتنوعةِومتباينةِ.
لذلكِ،يتعينِالعملِمنذِمرحلةِالتخطيطِالحضريِعلىِتحديدِأصنافِومستوياتِالسكنىِوالسهرِعلىِ
مزجهاِوخلقِالترابطِبينهاِمنِأجلِتفاديِالتمييزِالسوسيوِمجاليِ.إنِنهجِتدبيرِحضريِ،يعتمدِعلىِ
تسليمِاألذونِبإحداثِالتجزئاتِالعقاريةِوإحداثِالمجموعاتِالسكنيةِوالمشاريعِالعقاريةِ،يمكنِأنِيشجعِ
علىِتقليصِالمسافةِالمجاليةِبينِمختلفِالفئاتِاالجتماعيةِ،عبرِضمانِالترابطِبينِالمكوناتِالحضريةِ
والفضاءاتِالعامةِعلىِمستوىِكلِحيِوكلِقطاعِبالمدينةِ.كماِأنِالسهرِعلىِإقامةِتوزيعِمتوازنِبينِ
سكنِالفئاتِالميسورةِوالسكنِاالجتماعيِيعتبرِبمثابةِصمامِسوسيو-مجاليِ،إذِتكتسيِالمحافظةِعلىِ
التوازنات ِاالجتماعية ِالمجالية ِأهمية ِقصوى ِمن ِأجل ِتفادي ِالوصم ِالسلبي ِالذي ِقد ِيسيء ِإلى ِصورةِ
بعضِاألحياء.
الِريبِأنهِسيكونِهناكِعلىِالدوامِسكنِللفئاتِالفقيرةِوآخرِللفئاتِالغنيةِ ،ولكن ِيمكنِدائماِبفضلِ
اعتماد ِتصميم ِحضري ِمتوازن ِوحكامة ِمعقلنة ِللمناطق ِالحضريةِ ،إيجاد ِطرق ِلتدبير ِالمجال ِوخلقِ
الترابطاتِمنِشأنهاِتخفيفِأشكالِالفصلِاالجتماعيِوالدفعِنحوِتضاؤلهاِِ،وهوِفيِالواقعِفصلِناتجِ
عنِال تمثالتِأكثرِمنهِإفرازِللبنيةِالماديةِللفضاءِالحضريِ،خاصةِوأنِثمةِصعوباتِفيِتناميِحجمِ
الطبقةِالمتوسطة"ِ.إذِيبدوِأنِِ 25بالمائةِفقطِمنِساكنةِالمغربِتنتميِإلىِالطبقةِالمتوسطةِ،فيِحينِ
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تحتلِهذهِالطبقةِنسبةِمهمةِفيِالدولِالصاعدةِ(حواليِِ 50فيِالمائةِفيِالبرازيلِأو ِتركيا)ِ،بلِكانتِ
الطبقةِالمتوسطةِتمثل ِ53فيِالمائةِمنِساكنةِكورياِالجنوبيةِفيِسنواتِالثمانينيات".122
تكتسيِقيمةِاالستخدامِوالقيمةِالرمزيةِأهميةِكبيرةِفيِالحدِمنِالفصلِالحضريِوتشكيلِصورةِالمجالِ.
ذلكِأنِطريقةِتوزيعِالتجهيزاتِالمشتركةِوالفضاءاتِالعموميةِومعالمِالهويةِ،تحددِجودةِالحيِوتمنحِ
السكان ِالشعور ِبالكرامة ِوبممارسة ِحقهم ِفي ِالمدينةِ .ألن ِالعيش ِفي ِبيئة ِحضرية ِالئقة ِيشكل ِعامالِ
أساسياِلإلدماجِوالنهوضِبالمواطنة.123
إلىِجانبِتنويعِأصنافِالسكنِوالتوزيعِالمتوازنِللعرضِمنِالمساكنِوتوزيعِالتجهيزاتِوالفضاءاتِ
العامةِعلىِمجموعِمكوناتِالحيِ،ينبغيِوضعِمعاييرِتؤطرِهذهِالتركيبةِالحضريةِالمنشودةِ.وفيِهذاِ
الصددِ،فإنِالحدِاألقصىِمنِعددِالوحداتِالسكنيةِالمسموحِبإقامتهاِفيِالهكتارِالواحدِبموجبِالدوريةِ
الوزاريةِالصادرةِبتاريخِِ 14يونيوِِ،ِ 2010منِشأنهِأنِيفرزِكثافةِسكانيةِمفرطةِ.مماِيطرحِالتساؤلِ
فيِماِإذاِكانِاألمرِينطويِعلىِنوعِمنِإعادةِإنتاجِالهشاشةِواإلقصاء.
إنِإرساءِالتنوعِوالتمازجِالحضريةِواالجتماعيِوالوظيفيِيجبِأنِيتمِأساساِبواسطةِسياساتِالتهيئةِ
والتعميرِوالسكنىِ،وليسِمنِخاللِبرامجِاإلسكانِالتيِتسعىِفيِالواقعِإلىِسدِنقصِكميِفيِمجالِ
السكنِوإلىِتحقيقِعددِمعينِمنِالوحداتِالسكنيةِ.كماِأنِعمليةِتقييمِاالحتياجاتِفيِمجالِالسكنِتدخلِ
فيِنطاقِالتخطيطِالحضريِ،ويجبِأنِيعملِمخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِوتصميمِالهيئةِوبرنامجِ
عملِالجماعةِعلىِتقديمِالحلولِالمالئمةِلسدِهذهِاالحتياجاتِ .
إذاِكانِينبغيِتنزيلِمبدأِالتمازجِوالتنوعِالحضريِواالجتماعيِعلىِصعيدِالوحدةِاألساسيةِللمدينةِ،أالِ
وهيِالحيِ،فكيفِيمكنِضمانِهذاِالتمازجِعلىِالمستوىِالوظيفي؟ِ.الِشكِأنِهذاِاألمرِيتطلبِدراسةِ
خاصةِتقفِعندِكلِحالة ِعلىِحدةِمنِأجلِتحديد ِاألنشطة ِوالخدماتِأوِالصناعاتِالمالئمةِالواجبِ
إرساؤهاِداخلِكلِحيِأوِبجوارهِ.والِيعنيِالسعيِنحوِرفعِهذاِالرهانِإلغاءِوظائفِالمدنِوالصبغةِ
المميزةِلألحياءِ(قدِتكونِجامعيةِ،سياحيةِ،إداريةِأوِالصناعيةِ،الخ)ِ،بلِإنِجوهرِالتمازجِالمطلوبِ
يقومِعلىِإدماجِكلِحيِفيِالمدينةِ.غيرِأنِالحرصِعلىِتوزيعِوظيفتيِالتجارةِوالترفيهِعلىِمجموعِ
أحياءِالمدينةِ،يجبِأنِيكونِمبدأِثابتاِسواءِفيِتصميمِالمناطقِالحضريةِأوِفيِتدبيرها.
منِأجلِتفاديِخطرِالفصلِالسوسيو-مجاليِالناجمِعنِتقسيمِالمدينةِإلىِمناطقِللفئاتِالمدمجةِوأخرىِ
للفئات ِالمقصيةِ ،ينبغي ِأن ِيتمتع ِكل ِحي ِبالقربِ ،من ِواحد ِأو ِأكثر ِمن ِمراكز ِالتسوق ِوالساحاتِ
 122قدرت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة  2007نسبة الطبقة المتوسطة في  53في المائة من مجموع الساكنة ،وذلك
باستعمال منهجية ترتكز على متوسط حجم االستهالك ،في حين يقدر البنك الدولي في تقريره المعون ب"المغرب في أفق : 2040
االستثمار في الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي" هذه النسبة في  25في المائة .والواقع أن وجه قصور السياسات
العمومية تسفر عن تكاليف إضافية هامة بالنسبة لألسر :غالء العقار ،غالء كلفة تعليم األطفال في القطاع الخاص ،الذي بات يفرض
نفسه بشكل متزايد كبديل للنظام التربوي العمومي الضعيف ،ضعف وسائل النقل العمومية ذات جودة ،ضعف جودة المنظومة
الصحية العمومية ،إلخ .هكذا ،عندما تؤخذ هذه التكاليف بعين االعتبار ،فإن  15في المائة فقط من األسر المغربية تنمي إلى الطبقة
المتوسطة أو الميسورة
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يحتل المغرب المرتبة  126عالميا )من أصل  187بلد (من حيث مؤشر التنمية البشرية ،ويحتل المرتبة  91من بين  157بلدا من حيث مؤشر
السعادة ،وهو مؤشر أكثر ذاتية يقيس درجة الرفاه والثقة في المجتمع والتضامن واإلحساس بالحرية.
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والحدائق ِوخزانات ِالكتب ِوباحات ِاللعب ِوالمالعب ِالرياضيةِ .وتشكل ِهذه ِاألماكن ِفضاءات ِللتبادلِ
ونسجِالعالقاتِ،كماِتشجعِعلىِبروزِأقطابِحضريةِمندمجةِ.لكنِ،منِأجلِالنهوضِبفضاءِحضريِ
ماِ،يجبِخلقِترابطِجيدِبينِنطاقاتِ(أحواض)ِالسكنىِوالتشغيلِ.أماِالبنياتِالخاصةِبالتعليمِوالتجارةِ
وحتىِتلكِالخاصةِباإلدارةِفيمكن إدماجهاِبسهولِفيِالحيِ .
وباإلضافةِإلىِضمانِالترابطِبينِالمجاالتِوالمناطقِ،يتعينِعلىِالمدينةِضمانِشروطِالولوجِلفائدةِ
جميع ِالمواطنينِ ،السيما ِاألشخاص ِالذين ِلديهم ِمحدودية ِوظيفية ِفي ِالحركة ِواألشخاص ِفي ِوضعيةِ
إعاقةِ .ويقدر ِالمعدل ِالوطني ِالنتشار ِاإلعاقة ِفي ِالمغرب ِحوالي ِِ 6.8في ِالمائةِ ،124حيث ِصرحِ
 ِ 2.264.672شخصاِأنهمِفيِوضعيةِإعاقةِبدرجاتِمتفاوتةِ(خفيفةِ،متوسطةِ،عميقةِ،عميقةِجدا)ِمنِ
مجموعِالساكنةِالبالغِِ33.304.000نسمةِ(اإلحصاءِالعامِللسكانِوالسكنى.)2014ِ،
وعلى ِمستوى ِاألسرِ ،تضم ِأسرة ِمن ِبين ِأربع ِأسر ِ(ِ 24.5في ِالمائة) ِشخصا ِواحدا ِعلى ِاألقل ِفيِ
وضعيةِإعاقةِ،منِمجموعِاألسرِالبالغِعددهاِِ7.193.542أسرةِ ِ.
وعلى ِالمستوى ِالتشريعيِ ،اعتمد ِالمغرب ِقانونا ِيتعلق ِبالولوجيات ِفي ِسنة ِِ ،2011وهو ِالقانونِ
(ِ.)10.03وينصِهذاِالقانونِعلىِالولوجياتِالعمرانيةِوالولوجياتِالمعماريةِوولوجياتِالنقلِ.وتنصِ
أحكام ِهذا ِالقانون ِبصراحة ِعلى ِوجوب ِتمكين ِاألشخاص ِذوي ِاإلعاقة ِمن ِالولوج ِإلى ِالطريق ِالعامِ
ووسائل ِالنقل ِووسائل ِاالتصالِ .ومع ِاألسفِ ،نالحظ ِأن ِمقتضيات ِهذا ِالقانون ِال ِتطبقِ .والحال ِأنِ
المدينةِلنِتكونِمستدامةِإالِإذاِكانِالولوجِإليهاِمتاحاِأمامِجميعِالمواطنينِ ِ.
وعالوةِعلىِذلكِ،فإنِتنافسيةِالمدينةِرهينةِبالعملِعلىِالتخطيطِإلحداثِتجهيزاتِومرافقِذاتِقوةِ
دافعة ِتمكن ِمن ِالنهوض ِبالوضع ِاالجتماعي ِواالقتصاديِ ،وذلك ِبالنظر ِإلى ِترابط ِوارتباط ِوحداتِ
المدينةِومكوناتهاِ معِبعضهاِالبعضِ.كماِتعدِالجوانبِاالجتماعيةِواألمنيةِوكذاِالعواملِالمتعلقةِبالبنياتِ
التحتية ِالخاصةِبالمدينةِوالبنياتِالتحتيةِالموجودةِعلىِمستوىِالجهة ِمحدداتِحاسمةِمنِأجلِإحداثِ
مدينةِدامجةِوشاملةِ،ذاتِهويةِاجتماعيةِإيجابيةِوقادرةِعلىِخلقِصورةِوتموقعِجديدِلهاِعلىِمستوىِ
المجالِالترابيِ .
يجبِأنِتصبحِالمدينةِالفعالةِوالدامجةِوالتنافسيةِ،الواقعيةِغيرِالمتخليةِ،مطمحاِاجتماعياِومثاالِأعالهِ
يُسعىِإلىِإدراكهِ.ويقومِهذاِالتجديدِالمنشودِعلىِاإلعالءِمنِقيمةِالفضاءِالملموسِوالمعاشِلجعلهِملكاِ
جماعيا ِوأن ِيتجلى ِهذا ِالتملك ِفي ِالممارسات ِالسوسيو-مجاليةِ .ويكمن ِالهدف ِمن ِذلك ِفي ِالغرسِ
التدريجي ِلـ"للثقافة ِالحضرية" ِفي ِالوعي ِالجماعيِ .وهي ِثقافة ِتبرز ِفي ِارتباط ِالمرء ِبحيه ِوتعلقه ِبهِ
وتعبيرهِصراحةِعنِمواطنتهِ.لكنِيالحظِاليومِ،أنِممارساتِمنِقبيلِالتنديدِبتدهورِحديقةِعموميةِأوِ
بالمسِبمكانِمخصصِلمرفقِذيِمنفعةِعامةِأوِاالعتراضِعلىِاختيارِللتهيئةِيتسمِبكونهِغيرِمتوازنِ
أو ِتعسفيِ ،ال ِتدخل ِبعد ِضمن ِثقافة ِوسلوكات ِسكان ِالمناطق ِالحضريةِ ،والحال ِأن ِهذه ِالعناصرِ
الحضريةِهيِالتيِتجعلِالمدينةِدامجةِومضيافةِ .
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إذا ِكانت ِالمساحات ِالمخصصة ِللسكن ِولزيادة ِرأس ِالمال ِمتوفرةِ ،فإن ِندرة ِالفضاءات ِالمخصصةِ
للترفيهِتزدادِحدةِيوماِبعدِيومِ.ولطالماِاستثرِهذاِاألمرِباالهتمامِوكانِمثارِالتعاليقِ،غيرِأنِالتخطيطِ
الحضريِالِيبذلِجهداِكبيراِمنِأجلِتحقيقِالفعاليةِالحضريةِالمنبثقةِمنِإجماعِالساكنةِ.إذِالِيمكنِ
إنجاحِعمليةِتحويلِالفضاءِالعامِإالِإذاِتمِإشراكِالمواطنينِفيِتشكيلهِوالتمتعِبخصائصهِالرمزيةِ .
وفقِهذاِالمنظورِ،يمكنِأنِتصبحِالمدينةِملكاِمشتركاِأوِملكاِعلىِالشياعِتكونِأجزاؤهِالمشتركةِهيِ
المرافق ِالعامة ِوالفضاءات ِالمفتوحة ِومناطق ِالراحة ِوالرياضة ِوالسير ِوالجوالنِ .بعبارة ِأخرىِ ،كلماِ
تجاوزِتصم يمِالمدينةِمستوىِالنظرةِالعابرةِلمستقبلهاِواهتمِأكثرِبتفاصيلهاِ،كلماِارتبطِالسكانِعاطفياِ
ببيئتهمِالحضريةِ .
إنِتلبيةِاالحتياجاتِاالجتماعيةِالجماعيةِللساكنةِهيِبمثابةِتمكينِألفرادِالمجتمعِمنِإعادةِتملكِالمدينةِ.
فإرساء ِالمدينة ِعلى ِأسس ِصحيحة ِال ِيستقيم ِمع ِمظاهر ِالتفاوت ِوالحيـف ِفي ِالولوج ِلبنيات ِومرافقِ
وخدماتِالمدينةِ،والِمعِالفوارقِاالجتماعيةِوالمجاليةِالمفرطةِ.فإنِلمِيكنِباإلمكانِإيجادِحلِللتفاوتاتِ
االجتماعيةِ ،فمن ِالممكن ِتخفيف ِحدتها ِوالعمل ِعلى ِتشجيع ِاستعمال ِبنيات ِالمدينة ِبطريقة ِعادلةِ
ومتساويةِ ،منسجمة ِمعِمبدأِالتم اسكِ،وهوِمبدأِينبغيِأنِيشملِأيضاِالمقيمينِ،الحاليينِوالمستقبليينِ،
المنحدرين ِمن ِبلدان ِإفريقيا ِجنوب ِالصحراءِ ،وذلك ِفي ِإطار ِتنفيذ ِالسياسة ِالوطنية ِالجديدة ِفي ِمجالِ
الهجرةِ .
 5.4القيم الثقافية كرافعة لتنمية المدن والنهوض بتنافسيتها
يمتازِالرأسمالِالثقافيِالوطنيِبأ هميتهِوغناهِوتنوعهِ،لكنهِيشكوِمنِقلةِجهودِالتثمينِونقصِالبنياتِ
التحتيةِ ،باإلضافة ِإلى ِكونه ِغير ِ ُمد َمج ِبالقدر ِالكافي ِفي ِمؤسسات ِالتنشئة ِاالجتماعيةِوالتعليم ِووسائلِ
اإلعالم ِوأماكن ِالعيشِ .كما ِال ِيتم ِاستثمار ِهذا ِالرأسمال ِبشكل ِفعال ِفي ِالوثائق ِالخاصة ِبتخطيطِِ
وتصمي م ِوإنجاز ِالمناطق ِالحضريةِ .والحال ِأن ِالتهيئة ِالعمرانية ِيتعين ِأن ِتقيم ِالتوازن ِبين ِالعالقاتِ
االقتصاديةِوالمجتمعيةِوأنِتضمنِالتوفيقِبينِمقتضياتِضمانِتنافسيةِالمدنِوإلزاميةِالنهوضِبالثقافةِ،
كرافعة ِلتحقيق ِالتغيير ِلالنتقال ِنحو ِوضع ِالمجتمعاتِالمستدامةِ ِ .وتتطلب ِاالستدامة ِالحضرية ِإحداثِ
تغييرِفيِالسلوكياتِواالتجاهاتِالمتعلقةِبالتخطيطِواإلنتاجِواالستهالكِ،كماِتستلزمِخلقِمناخِمواتٍِ
لألعمالِواالبتكارِوالمبادرةِ،فضالِعنِانخراطِجميعِالفاعلينِفيِبلوغِالرفاهِالمشتركِومنِثمةِتحقيقِ
التميةِالحضريةِالمستدامةِ .
أ .ضرورة اإلعالء من قيمة التراث الثقافي والمعماري
تعدِالمدينةِنتاجِثقافةِمعينةِوانعكاسِلهاِفيِاآلنِذاتهِ.فهيِحاملةِلرسالةِحضاريةِنابعةِمماِتختزنهِكلِ
مكوناتهاِمنِجوانبِهوياتيةِوسماتِأصيلةِومعاصرةِ.غيرِأنِالمنهجيةِالمعتمدةِ،منذِقرنِمنِالزمنِ،
في ِمجال ِالتخطيط ِالحضري ِبالمغربِ ،أفرزت ِأزمة ِهوية ِوتعبير ِثقافيِ ،فتولدت ِعنها ِمن ِثمة ِأزمةِ
فعاليةِ.لذلكِ،ينبغيِالتركيزِعلىِالقيمِالثقافيةِوالمجتمعيةِوإعادةِالنظرِفيِعملياتِإنجازِالمدنِبشكلِ
يرتكزِعلىِالخصوصياتِالتراثيةِوالسوسيو-ثقافيةِوالمجاليةِالمحلية.
عادت ِفي ِأوروباِ ،خاصة ِفي ِالسنوات ِاألخيرةِ ،جملة ِمن ِالمفاهيم ِمن ِقبيل ِالحضارة ِوالثقافة ِوالهويةِ
لتبرزِبقوةِفيِالخطابِالسياسيِ.أماِفيِالمغربِ،فإنِالخطابِالمتعلقِبتثمينِالهويةِالثقافيةِوالحضاريةِ
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ليسِوليدِاليومِ.لماذاِإذنِنركزِهناِعلىِالنهوضِبالهويةِالحضريةِوتثمينها؟ِأوالِألنِالسياسةِالعموميةِ
في ِهذا ِالمجال ِت تسم ِبعدم ِالوضوحِ .فإذا ِكان ِهناك ِالعديد ِمن ِالبرامج ِالتي ِأطلقتها ِالدولة ِوالجماعاتِ
الترابية ِمن ِأجل ِالنهوض ِبالثقافة ِوجعلها ِرافعة ِللتنميةِ ،فقليلة ِهي ِالتدابير ِالملموسة ِالتي ِحققت ِنتائجِ
مستدامةِ ،وذلك ِبالنظر ِلغياب ِاستراتيجية ِواضحة ِقادرة ِعلى ِتعبئة ِالوسائل ِالمالية ِوالموارد ِالبشريةِ
وخلقِالقيمةِالمضافةِاالقتصاديةِ،عبرِالعملِبشكلِخاصِعلىِإنجازِمشاريعِلترميمِوإعادةِتأهيلِالمدنِ
العتيقةِوالمبانيِالتاريخيةِ.ثانياِ،تجبِاإلشارةِإلىِأنِتنميةِالمدينةِوتعزيزِتنافسيتهاِيرتكزانِعلىِهويتهاِ
وخصائصهاِالمميزةِ.ثالثاِ،يشكلِاإلحساسِباالنتماءِللحيِوللمدينةِ،حاجةِطبيعيةِلدىِالفردِ،إذِيتقبلِهذاِ
األخير ِاالنفصال ِعن ِجذورهِ .وتعتبر ِالهوية ِحافزا ِلإلنسان ِيشجعه ِعلى ِالتفكير ِوالعمل ِلما ِفيه ِصالحِ
الجماعةِ.بيدِأنهِالِيمكنِتلخيصِهذاِاالنتماءِفيِمجردِاالنتماءِاإلداريِ،بلِإنِتملكِالمدينةِهوِالمحددِ
الحاسمِواألساسيِلتشكيلِاالنتماءِالفعليِإليهاِ ِ.
إن ِالمدينة ِمدعوة ِبطبيعة ِالحال ِإلى ِاالنفتاح ِعلى ِالحداثة ِوالمستقبلِ ،لكن ِدون ِأن ِتحدث ِقطيعة ِمعِ
الماضيِ،بلِيجبِأنِيشكلِهذاِاألخيرِرافعةِللهويةِ،يتمِاستلهامهاِمنِأجلِالتقدمِدونِالركونِالسلبيِ
إليهاِ.فبينِاالنغالقِالتامِواالنصهارِالكليِ،يجبِإيجادِمنطقةِتوازنِ،نابعةِمنِرؤيةِمستنيرةِلألمورِ.
ذلكِأنِاالنفتاحِعلىِالمستويينِاالقتصاديِواالجتماعيِالِيعنيِالبتةِالذوبانِفيِالثقافةِالغربيةِ،ألنِحفظِ
هويةِالمدينةِيعدِشرطاِأساسياِلتموقعهاِفيِعصرِالعولمةِ .
ومما ِال ِشك ِفيهِ ،أن ِليست ِهناك ِهوية ِثابتة ِأو ِأحادية ِالبعدِ ،فهي ِبالضرورة ِمركبة ِودينامية ِوحبلىِ
بالتفاعالتِوالتمازجاتِ.لذلكِ،يجبِالعملِ،عندِإحداثِمدينةِماِأوِالنهوضِبمدينةِقائمةِ،على ضمانِ
تقاطعِوجهاتِالنظرِوالجهودِحولِتثمينِهويتهاِالحضاريةِوطابعهاِالثقافيِالتعدديِ .
إن ِالمدينة ِالمحققة ِلشروط ِالطمأنينة ِوالراحة ِهي ِتلك ِالمدينة ِالتي ِتحافظ ِعلى ِطابعها ِالثقافي ِالمميزِ
وتحرص ِعلى ِتنميتهِ ،وهي ِالتي ِتخلق ِفضاءات ِمتعددة ِتسمح ِبالتالقح ِاالجتماعي ِوالتواصلِ .وينبغيِ
للمدنيةِ،بوصفهاِوحدةِماديةِووجودِثقافيِ،إقامةِعالقةِمعِسكانهاِملؤهاِالسكينةِواالنسجامِ،مماِيضمنِ
لهمِمناخاِإنسانياِيلبيِاحتياجاتهمِالروحيةِوالوجوديةِ،ويسعفهمِلمواجهةِاآلثارِالضاغطةِللتعميرِ.يجبِ
أن ِتعمل ِالبرامج ِالمستدامة ِعلى ِالتوفيق ِبين ِالمحافظة ِعلى ِالبيئة ِوالتنمية ِاالقتصادية ِوالتماسكِ
االجتماعيِوالتنوعِالثقافيِ.إنِالسعيِنحوِتحقيقِمدينةِمستدامةِ،هوِفيِالواقعِبحثِعن ِإقامةِمجتمعِ
دامجِومزدهرِ،مماِيستوجبِضرورةِإعطاءِدورِمركزيِللثقافةِفيِبناءِأيِمشروعِللتنميةِالحضريةِ ِ.
يجبِإيالءِأهميةِللمركباتِالثقافيةِوالمكتباتِالجماعيةِوالمتاحفِوالمسارحِوالمعاهدِالفنيةِوالساحاتِ
العمومية ِوالمنتزهات ِومراكز ِالترفيه ِورياض ِاألطفال ِوالمركبات ِالرياضية ِوالمنشآت ِالحضريةِ
األخرىِالتيِتشكلِمرافقاِأساسيةِمنِشأنهاِأنِتدفعِبمستقبلِالمدينةِنحوِاألفضلِ .
فعلى ِسبيل ِالمثالِ ،تعد ِ"الساحة" ِ(الساحة ِالعمومية) ِفضاء ِتلتقي ِفيه ِالمكونات ِالطبيعية ِوالماديةِ
والثقافيةِللمدينةِ.فمنِخاللِشحنتهاِالالماديةِواألغراضِالتيِتستعملِفيهاِوبناياتهاِومعالمهاِ،تعدِتعبيراِ
عن ِالقيم ِالمشتركة ِللساكنةِ .ويمكنها ِأن ِتشكل ِفضاء ِديناميا ِمتعدد ِالوظائف ِومجاال ِلخلق ِاألجواءِ
واألنشطة ِالثقافيةِ .ويبدو ِأن ِالساحة ِتشكل ِفي ِالوقت ِذاته ِانعكاسا ِورافعة ِللهوية ِوالتنشئة ِاالجتماعيةِ
والتنشيطِاالقتصاديِوتجسيداِلقطبِحضريِ.كماِتوفرِباحةِماِعلىِمجاالتِخضراءِ(أشجارِ،نخيلِ،
أزهار)ِيمنحِالساكنةِلحظاتِمنِالطمأنينةِوالهدوءِيجدونِمعهاِالسكينةِالنفسيةِوالروحيةِ.كماِأنِالمنتزهِ
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ليسِمجردِفضاءِللترفيهِوالهروبِمنِصخبِالمدينةِوممارسةِالرياضةِ،بلِهوِبالفعلِحقِمنِحقوقِ
اإلنسانِيرتبطِبنموهِواندماجهِاالجتماعيِ.فكلِفضاءِأخضرِيمكنِأنِيشكلِمهرباِيسمحِللفردِبتحفيزِ
ملكاتهِوالتمتعِبـ"وقتِاجتماعي"ِ.وعموماِ،يؤثرِالفضاءِالعامِعلىِسلوكِاإلنسانِِ:فإماِأنِيزرعِفيهِ
سلوكِاالنفتاحِأوِاالنغالقِعلىِالذاتِ،اتخاذِالمبادرةِأوِالسلبيةِ،اإلحساسِبالرفاهِأوِبضيقِالعيشِِ .
تحظى المباني التاريخية والمواقع الحضرية أو الطبيعية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو
طريف بالحماية بموجب القوانين الجاري بها العمل ،125والتي تنص على ارتفاقات خاصة لحمايتها
وتثمينها .غير أن اإلطار القانوني يظل غير كاف لترسيخ الوعي الجماعي بضرورة حفظ التراث الثقافي
والطبيعي والمعماري وجعله رافعة للتنافسية الحضرية .ومن المعلوم أن الثقافة أضحت ،منذ قمة
جوهانسبورغ سنة  ،2002الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة إلى جانب الركاز االجتماعية واالقتصادية
والبيئية.
ب .الهوية في قلب المشروع الحضري :
من الصعب االنكباب على بلورة تصميم تهيئة لمجال مشوش ليست له هوية واضحة .فإذا كان اإلطار
المرجعي الثقافي والحضاري يمكن من مضافرة الطاقات وإحياء االهتمام المشترك بالفضاء العام بدل
الفردانية ،فإن الهوية تشكل لبنة أساسية في إعداد التصور للمجال الحضري ،ألنها تساعد على توضيح
الوظائف الحضرية التي سترتكز عليها التنمية االقتصادية والسوسيو-مجالية.
يجب أن يكون للجاذبية المنبثقة عن الهوية وعن الجانب الروحي األولوية عن المظهر المادي للمدينة .إذ
ينبغي تعكس المساكن والتجهيزات العمومية والمعالم األثرية والساحات والفضاءات الخضراء وكل
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.
إن تحديد تعريف للهوية الحضرية ينبغي أن يتم في إطار مشروع مجتمعي شامل .ويتعين تثمين
الموروث الثقافي والحضاري من خالل قناتي التعليم والتكوين .فالمنظومة التربوية ومناهج
التكوين واللغة ،كلها محددات تشكل نمط تفكير المرء وكيفية بنائه للمفاهيم واألفكار .لذلك يجب الحرص
منذ الطور االبتدائي حتى مستوى التعليم العالي ،على أال يتم تناول مواضيع المدينة والبيئة وباقي القيم
الثقافية والمجتمعية بشكل هامشي وعارض في البرامج التعليمية .إنه لمن المهم العمل ،سواء في المعيش
اليومي للتلميذ أو في الدروس التي يتلقاها ،على بناء تمثل ذهني يقوم على تصور المدينة كمجال ترابي
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حضري ُم َّ
نظم 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
والهوية ،أي من قيم اإلنسان والمجال .إنها أبعاد تعزز الطموح المجتمعي الرامي إلى إعمال مبادئ
حقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي والتماسك المجالي والفعالية االقتصادية .إن لإلنسان أن يتمتع بالحق
في العيش في فضاء منسجم والئق ومتوازن ،لذلك يشكل التشتت السوسيو-مجالي والجهل بالذات ومحو
الهوية انتهاكا لهذا الحق .هكذا ،تلتقي األبعاد الثقافية والتربوية واالجتماعية والسياسية والمجالية في
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
بعدم إغفال منظومتنا القيمية وخصائصنا الثقافية وتراثنا المعماري في هذا المشروع .ولن يفوت الميثاق
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.
فعلى سبيل المثال ،لن يصبح باإلمكان بعد اآلن السماح بالبناء فوق مساحة خضراء العتبارات مرتبطة
بـ"النصوص التنظيمية" أو لمحاباة السلطة القائمة.
ِ.13االبداع واالبتكار والبحث والتطوير ِ
 1.8التهيئة والتدبير الرقمي كخاصية للمدن الذكية
لكي تكون المدينة ذكية ،يجب أن يكون اقتصادها ذكيا ،وأن تمتلك نظام تنقل ذكي وبيئة ذكية وساكنة
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
للتنمية والتموقع وخلق فرص الشغل .ويتعين أن ينخرط الفاعلون العموميون والخواص في إرساء
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
الصعيدين الوطني والدولي ،كما يقدمون الدعم للشركات الناشئة األخرى العاملة في مجالهم ،السيما من
خالل تقاسم خبرتهم في ميدان تدبير المقاوالت.
وعلى الدولة والمجالس المسيرة للمدن الكبرى استثمار هذه الدينامية الجماعية من أجل النهوض بتنمية
منظومات الشركات الناشئة والمقاوالت العاملة في المجال الرقمي.
وفيِهذاِالصددِ،يهدفِمخططِالمغربِالرقميِلسنةِِ،2020إلىِجعلِالبلدِقطبا ِرقمياِعلىِالمستوىِ
اإلقليمي ِوأحد ِالرواد ِبمنطقة ِالشرق ِاألوسط ِوإفريقيا ِفي ِمجال ِالبنيات ِالتحتية ِالخاصة ِشركاتِ
المعطيات ِومناخِاألعمالِالمتعلقةِبتكنولوجياتِالمعلوماتِ ِ.ويرميِالمخططِإلىِتعزيزِالصادراتِفيِ
المجالِالرقميِوبلوغِمعدلِنموِسنويِترحيلِالخدماتِ(األوفشورينغ)ِيتراوحِبينِِ 5وِِ 10فيِالمائةِ.
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ويترجم ِهذا ِالتوجه ِاإلرادة ِالوطنية ِلضمان ِتموقع ِإستراتيجي ِفي ِمجال ِإسناد ِالعمليات ِالتجارية ِإلىِ
جهاتِخارجية ِمعِأوروباِوتحسينِمقاربةِالنهوضِبصورةِالمغربِ .
وتتمِالمراهنةِفيِهذاِالمضمارِعلىِتطويرِالخبرةِالوطنيةِمنِأجلِتسريعِاالنتقالِالرقميِبالمغربِمعِ
االرتكاز ِعلى ِبرنامج ِالحكومة ِاإللكترونية ِالذي ِيتوفر ِعلى ِاالعتمادات ِالمالية ِويتضمن ِنحو ِعشرينِ
مشروعاِمهيكالِ80ِ،فيِالمائةِمنهاِترميِإلىِتحقيقِتحولِعميقِفيِالعلمياتِاإلداريةِ .
ويهدف ِالمخطط ِإلى ِسد ِالهوة ِالرقمية ِمن ِخالل ِمحو ِاألمية ِالرقمية وتطوير ِمجموعة ِمن ِالخدماتِ
االجتماعية ِالرقمية ِالتي ِتغطي ِالمجاالت ِاألساسية ِللتنمية ِاالجتماعيةِ .126كما ِيسعى ِلتحويل ِجملة ِمنِ
قطاعاتِاالقتصادِالوطنيِنحوِاعتمادِالتدبيرِالرقميِأالِوهيِِ:التدبيرِالحضريِ،اللوجيستيكِالمينائيِ،
الصحةِ،والتربيةِوالتجارةِوالمقاوالتِالصغرىِوالمتوسطةِ .
على ِالمستوى ِالقانوني ِوالمؤسساتيِ ،يجدر ِالتذكير ِبمشروع قانون ِرقم ِِ 61.16المحدث ِلوكالة ِالتنميةِ
الرقمية التيِسيُسنَدِإليهاِتنفيذِإستراتيجيةِالدولةِفيِمجالِتنميةِاالقتصادِالرقميِوتشجيعِنشرِالوسائلِ
الرقميةِوتطويرِاستخدامهاِبينِالمواطنينِ .
 2.8تكنولوجيات المعلومات كرافعة للتنمية
يجبِعلىِالمدينةِالتيِتطمحِأنِتكونِذكيةِومستدامةِ،اعتبارِتكنولوجياتِالمعلوماتِكرافعةِلتنميةِ.ألنِ
هذهِالتكنولوجياتِتحفزِالتنميةِالبشريةِواالقتصاديةِومنِثمِتعززِالتنافسيةِالحضرية.
يوفر ِاالرتباط ِباألنترنت ِللمدينة ِوالسكان ِوالشركات ِالناشئة ِومختلف ِالمقاوالت ِسرعة ِاتصال ِذاتِ
صبيبِعاليِجداِ،مماِيسمحِبالرفعِمنِاإلنتاجيةِوالتبادلِالسريعِللمعطياتِعلىِنطاقِواسعِوتخزينهاِ
فيِمراكزِبياناتِخارجيةِعنِطريقِشبكةِاألنترنتِ(الحوسبةِالسحابية)ِفضالِعنِاالستفادةِمنِمرونةِ
مختلفِاألرضياتِالرقميةِ .
على ِالمستوى ِالعمرانيِ ،يجب ِعلى ِالمدينة ِأن ِتوفر ِبيئة ِحضرية ِواضحة ِالمعالمِ ،ومكونات ِجغرافيةِ
منظمةِ،وبنياتِتحتيةِوخدماتِومرافقِخاصةِبمجالِالتكنولوجياتِ،بماِفيِذلكِإنشاءِبنايةِعلىِاألقلِ
فيِكلِمدينةِمخصصةِللنهوضِبتكنولوجياتِالمعلوماتِوتمثلِرمزاِللمدينةِومعلمةِونقطةِالتقاءِكلِ
مكوناتِمنظومتهاِالرقميةِ .
ومنِالمهمِأيضاِوضعِنظامِلمنحِالعالماتِللمدنِالمغربيةِالتيِتستثمرِفيِإرساءِحكامةِذكيةِمنِخاللِ
تجريد ِالمساطر ِاإلدارية ِمن ِالصفة ِالمادية ِوإحداث ِتجمع ِ(كونسورتيوم) ِبين ِالفاعلين ِالعموميينِ
والخواصِ.وهوِاألمرِالذيِسييسرِإنشاءِمنظوماتِرقميةِمنِشأنهاِتوفيرِمناخِأعمالِيتفاعلِإيجابياِمعِ
االقتصادِالرقميِويدمجهِ،يخلقِالقيمةِالمضافةِ،ويحدثِفرصِالشغل.
 .14قدرة المدن على التكيف والصمود  :المقاربة والفرص
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سيتم إحداث صندق لالبتكار في المجال االجتماعي .ويتمثل الهدف منه في تقليص عدد المغاربة الذين اليمكنهم الولوج لشبكة األنترنت إلى
النصف ،ورفع نسبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة المتوفرة على ربط باألنترنت لتبلغ  20في المائة من مجموع المقاوالت
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 3.8قدرة المدن على التكيف والصمود إزاء التغيرات المناخية
أ .مخطط المدينة من أجل المناخ
من ِشأن ِإعداد ِمخطط ِللمدينة ِفي ِمجال ِالمناخِ ،يراعي ِاحتياجاتها ِفي ِما ِيتعلق ِبالتكيف ِمع ِالتغيراتِ
المناخيةِوتخفيفِآثارهاِ،كماِيأخذِبعينِاالعتبارِمؤهالتهاِفيِمجالِاإلنتاجِالذاتيِللطاقةِ،أنِيمكنِمنِ
تحسينِقدراتهاِفيِمجالِالتخطيطِواالستباقِوالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِ .
وينبغيِأنِيمكنِهذاِالمخططِمنِجعلِاألنشطةِوالتدابيرِالمتخذةِفيِمجاالتِالسكنىِوالتعميرِوالنقلِ
مراعية ِللمعايير ِوالمقتضيات ِالبيئيةِ .127إذ ِيتعلق ِاألمر ِبمشروع ِحضري ِمستدام ِيسعى ِمن ِجهة ِإلىِ
تشجيعِتنفيذِأنشطةِللتنميةِالمحليةِمالئمةِللسياقِالمناخيِوالرفعِمنِقدرةِالمدنيةِعلىِالتكيفِوالصمودِ،
ومنِجهةِأخرىِإلىِتشجيعِاللجوءِإلىِأنشطةِذاتِإصداراتِمنخفضةِمنِغازاتِالدفيئةِواإلقبالِعلىِ
استعمالِالتكنولوجياتِالنظيفةِ .
بعد ِمؤتمر ِاألمم ِالمتحدة ِبشأن ِتغير ِالمناخ ِ(ِ ،)COP22صار ِعلى ِالمدن ِاتخاذ ملموسة ِأكثر ِفي ِهذاِ
المجالِ .وبالنظر ِلعملهم ِالميداني ِالقائم ِعلى ِالقربِ ،فإن ِللمنتخبين ِامكانية ِتحفيز ِالساكنة ِوتشجيعِ
انخراطهاِ.ويعودِلمجالسِالمدنِتقديرِالمشاكلِالحضريةِوإيجادِالحلولِلهاِِ.ويشكلِمخططِالمدينة ِمنِ
أجلِ المناخِتمريناِمبتكراِبالنظرِلكيفيةِتنفيذهِوتتبعهِ.وهوِتمرينِيقتضيِاعتمادِمنهجيةِجديدةِلتعبئةِكلِ
الفاعلينِالسياسيينِواالقتصاديينِواالجتماعيينِحولِمجموعِالمواضيعِالمعنيةِ،واالرتكازِعلىِذكائهمِ
الجماعيِمنِأجلِالعملِالمشتركِعلىِإيجادِحلولِلفائدةِالمدينةِفيِمجاالتِالطاقةِ،والبيئةِالحضريةِ،
واالقتصادِالدائريِ.ويمرِإنجازِجزءِمنِالتدابيرِعبرِتعاقداتِمعِالقطاعاتِالصناعيةِ .
ينبغي ِأن ِيجسد ِ"مخطط ِالمدينة ِمن ِأجل ِالمناخ" ِانسجام ِالتدابير ِالقطاعية ِوالتقائيتهاِ ،من ِأجل ِتحقيقِ
االنتقال ِالطاقي ِواإليكولوجيِ .ويقع ِعلى ِعاتق ِالمدينة ِاعتماد ِجملة ِمن ِالتدابير ِلكي ِتكرس ِفي ِتدبيرِ
الشأنِالمحليِأهدافِالمواثيقِواالتفاقاتِالدوليةِوتشركِالمواطنينِوالمستهلكينِفيِالتعبئةِالضروريةِ
إلنجاحِمخططِالمدينةِمنِأجل ِالمناخِ.ذلك ِأن ِهدفِالمخطط ِيكمنِفيِالمساهمةِفي ِهذهِالتعبئةِالتيِ
يجب ِأن ِتنبثق ِليس ِفقط ِمن ِالدولة ِولكن ِمن ِكل ِمكونات ِالمجتمع ِوالمقاوالت ِوالجمعيات ِواألوساطِ
األكاديميةِوالجماعاتِالترابيةِوالشركاءِاالجتماعيينِ .
إذاِكانِمنِالمعروفِأنِسياساتِمكافحةِالتغيراتِالمناخيةِتشكلِمصدراِلتحقيقِاالزدهارِوخلقِفرصِ
الشغلِوتعزيزِاالبتكارِوتحقيقِجودةِالعيشِ،فقدِحانِالوقتِللرفعِمنِمستوىِالتعبئةِفيِكلِالقطاعاتِِ:
البناءِ،النقلِ،الطاقةِ،الصناعةِ،النفاياتِ...ومنِشأنِتضافرِهذهِالعواملِالحبلىِبالفرصِأنِتمكنِالمدينةِ
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يمكن أن يكون لسياسة المدينة تأثير في االستجابة الحتياجات السكان في مجال التنقل (علما أنها احتياجات محددة بالمسافة الفاصلة بين السكن
ومقر العمل) .من خالل اعتماد سياسات في مجال التعمير والتهيئة ،تتوفر المدن على آليتين في هذا المضمار :
-

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
شبكة مهمة من وسائل النقل العمومي ،مما يسمح بتقليص الحاجة إلى التنقل بشكل فردي والتقليل من استعمال السيارة.
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من ِالوقوف ِعند ِحجم ِالهدر ِالطاقي ِوالنهوض ِبالمجال ِالطاقي ِبما ِيحقق ِمنافع ِاقتصادية ِواجتماعيةِ
وبيئيةِ .
يجبِيقدمِمخططِالمدينةِمن ِأجل ِالمناخِحلوالِللمواطنينِفيِمجالِوسائلِوأنماطِالتنقلِالمراعيةِللبيئةِ
وتجديدِوإصالحِالمساكنِومكافحةِالهشاشةِالطاقيةِواالقتصادِفيِالطاقةِ.كماِيجبِأنِيمكنِمنِحمايةِ
االقتصاد ِمن ِآثار ِالتغيرات ِالمناخيةِ ،وأن ِيشجع ِأنماط ِاستهالك ِأكثر ِاستدامةِ ،من ِأجل ِتقليص ِآثارِ
ا لفضاء ِالحضري ِعلى ِالبيئة ِوإعادة ِتأهيل ِاألنظمة ِالبيئية ِللمدينةِ .وبغية ِدعم ِالمقاوالت ِوالفاعلينِ
االقتصاديينِ ،على ِالمخطط ِإعطاء ِدفعة ِلالبتكار ِولجهود ِتحول ِالنظام ِالطاقي ِنحو ِالطاقات ِالمتجددةِ
ونحوِبلوغِالمزيدِمنِالنجاعةِالطاقيةِ ِِ.
ِمخططِالمدينةِمنِأجلِالمناخِِ:اإلعدادِوالتنفيذ ِ

ِ
كماِيتبينِمنِخاللِالنموذجِالخاصِبإعدادهِوتنفيذهِ،يعتبرِمخططِالمدينةِمنِأجل ِالمناخِمسلسِمفتوحِ
يشملِتحديدِإطارِالتنسيقِوالشراكة؛ِإعدادِوتنفيذِسلةِمنِالمشاريع؛ِوضعِسياسةِعموميةِتشملِجميعِ
المراحلِ،بدءِبتقاسمِالرؤيةِبينِالفاعلينِانتهاءِبتدابيرِالتتبعِوالرصدِ،مروراِبتحديدِالتمويالتِالالزمةِ .
 .1مخطط المدينة من أجل المناخ  :آلية لتقييم السياسة الطاقية والبيئية للمدينة
ثمةِالعديدِمنِالسيناريوهاتِالمفضيةِإلىِتحقيقِالنجاعةِالطاقيةِ.وفيِهذاِالصددِ،تقومِالمدينةِبتحديدِ
جملة ِمن ِاالختيارات ِووضع ِاألولوياتِ .فقد ِيقتضي ِاالستعجال ِاالهتمام ِبضمان ِمراعاة ِوسائل ِالتنقلِ
للبيئةِأوِاالنكبابِعلىِنظامِاإلنارةِ(الذيِغالباِماِيكونِضعيفِالنجاعة)ِ،أوِبناءِمصانعِلحرقِالنفاياتِ
تكونِتحتِمسؤوليةِالجماعةِأوِفيِإطارِالتعاونِبينِالجماعاتِ،مماِيمكنِالمدينةِمنِإعادةِالنظرِفيِ
طرق ِإنتاجها ِالطاقيِ ،حيث ِيعتبر ِالتثمين ِالطاقي ِللنفاياتِ ،من ِخالل ِإقامة ِمحطات ِالتوليد ِالمشتركِ
للطاقةِ(توليدِالحرارةِوالطاقة)ِ،حالِمهماِبالنسبةِللمغربِونقصاِيتعينِتداركه.
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تتوفرِالمدينةِعلىِالعديدِمنِرافعاتِالعملِفيِعدةِميادينِ.لذلكِينبغيِأنِتمتلكِاآللياتِالتيِتمكنهاِمنِ
تقي يمِنتائجِسياستهاِالطاقيةِوالبيئيةِ.وفيِهذاِالصددِ،يمكنِأنِينصِمخططِالمدينةِفيِالمجالِالطاقيِ
علىِاعتمادِمنهجيةِقياسِحصيلةِالكربونِ،ونماذجِلدرجةِإصدارِاالنبعاثاتِوطرقِاالستهالكِ،وإحداثِ
المراصدِكآلياتِتقنيةِتساعدِعلىِالوقوفِعلىِالوضعيةِالبيئيةِللمدينةِ.كماِيمكنِأنِيشيرِالمخططِإلىِ
الشراكاتِالممكنِإبرامهاِمنِأجلِإرساءِسياسةِطاقيةِللمدينةِ.وبذلكِ،ستتمكنِالجماعةِمنِتثمينِالتدابيرِ
التيِينخرطِفيهاِمختلفِالفاعلينِ،بماِيعودِبالنفعِعلىِمجاالتِاإلنارةِالعموميةِوالنقلِالعموميِوالسكنىِ
والتعميرِ .
إن ِالجماعة ِمدعوة ِإلى توظيف ِمخطط ِالمدينة ِمن ِأجل ِالمناخ ِبشكل ِيسمح ِلها ِبالتدخل ِوفق ِنظرةِ
مستبصرةِومستشرفةِللمستقبلِوتجنبِأيِعملِمعزولِ.إذِسيكونِمنِغيرِالمعقولِعدمِإعمالِالتدابيرِ
التيِيوصيِبهاِمخططِالتنقالتِالحضريةِفيِمجالِالحركيةِوالنقل؛ِأوِحصرِبرنامجِاإلنارةِالعموميةِ
فيِتغييرِالمصابيعِذاتِاالستهالكِالمرتفعِمنِالطاقةِ،دونِاالستنادِعلىِمخططِمديريِلتهيئةِاإلنارةِ
العموميةِمنسجمِمعِالسياسةِالطاقيةِوالبيئيةِالمحليةِ ِ.
لقدِأضحتِالمدنِأكثرِوعياِبأهميةِهذهِالسياسيةِوهذاِالمنطقِالراميانِإلىِترشيدِالتدبيرِوتنميةِالمواردِ
والتحكمِفيِالطلبِعلىِالطاقةِ وتعزيزِتنافسيةِاألنشطةِاالقتصاديةِواعتمادِالتكنولوجياتِالجديدةِالتيِ
يمكنِأنِتشكلِعنصراِأساسياِلتحقيقِالقطيعةِفيِتدبيرِمجالِالطاقةِوالحركيةِ.وغنيِعنِالقولِأنهِعلىِ
المدنِاالستفادةِمنِتطورِالتكنولوجياتِالجديدةِلإلعالمِواالتصالِمنِأجلِتقليصِاستهالكِالطاقةِمنِ
خاللِاللجوءِإلىِتدبيرِذكيِللشبكاتِ(الشبكاتِالذكية)ِ.ويعزىِهذاِالوعيِإلىِالبحثِعنِتحقيقِالتنميةِ
الحضريةِالمستدامةِوالتماسكِاالجتماعيِوالتطورِالتكنولوجيِوالنموِاالقتصاديِ.ويعملِمخططِالمدينةِ
من ِأجل ِالمناخِ ،على ِترجمة ِهذه ِاألهداف ِإلى ِتدابير ِمبرمجةِ ،كما ِيبث ِنوعا ِمن ِالصرامة ِفي ِتنفيذِ
المسلسالتِالمتعلقةِبهاِ .
 4.8التمويل المحلي للمناخ
لقد ِعمل ِالمغرب ِعلى ِإعداد ِمخطط ِاالستثمار ِاألخضر ِالخاص ِبهِ ،غير ِأنه ِظل ِمقتنعا ِأن ِإدراكِ
الطموحات ِالشاملة ِالرامية ِإلى ِتحقيق ِنمو ِأخضر ِيستلزم ِتوفير ِتمويل ِمناخي ِمهمِ .وأمام ِعدم ِكفايةِ
الموارد ِالما لية ِعلى ِالمستوى ِالوطنيِ ،فإن ِالدعم ِالمتأتي ِمن ِالتعاون ِالدولي ِوتعبئة ِالمواد ِاإلضافيةِ
يكتسيانِأهميةِقصوىِفيِتنفيذِمختلفِالمشاريعِوالتدابيرِالمخططِلهاِ .
أ .خطوط التمويل
تبلغ ِاحتياجات ِتمويل مشاريع ِالتخفيف ِبرسم ِالفترة ِِ 2030-2012حوالي ِِ 56,7مليار ِدوالر ِأمريكيِ.
ويمثل ِمكون ِإنتاج ِالطاقة ِانطالقا ِمن ِالطاقة ِالمتجددة ِوالغاز ِالطبيعي ِِ 58في ِالمائة ِمن ِهذا ِالغالفِ
الماليِ.وتأتيِالنجاعةِالطاقيةِفيِقطاعِالنقلِفيِالمرتبةِالثانيةِبنسبةِِ 22فيِالمائةِ.وفيماِيتعلقِبتنفيذِ
تدابيرِتعزيزِالقدراتِ128التيِأوصىِبهاِالبالغِالوطنيِالثالثِحولِتغيرِالمناخِ،فقدِقدرتِاالحتياجاتِ
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إضافة إلى التمويل المالي ،يأمل المغرب أيضا في التمكن من االستفادة من الدعم في مجال تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية ،خاصة في ما
يتعلق بإنتاج المعطيات وتقاسم المعار ف ،وكذا الجوانب القانونية والمالية وهندسة تصميم وتنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي والمحلي وتتبع
وتقييم انعكاساتها االجتماعية واالقتصادية
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منِالتمويلِبـِِ 111,7مليونِدوالرِأمريكيِ.أماِبالنسبةِلكلفةِاالستثمارِفيِالتكنولوجياتِكماِتمِاقترحهاِ
فيِإطارِإجراءاتِالتخفيفِالمالئمة وطنيا (ِ،129)NAMAفتقدرِبحواليِِ 2543مليونِدرهمِ ،فيِحينِ
تقدرِاحتياجاتِتمويلِاألنشطةِالمواك َبةِبـِِ56مليونِدرهم.
وفيماِيتصلِبالتمويلِالدوليِالمخصصِللمغربِ،تجدرِاإلشارةِإلىِأنهِمنِأصلِِ 21مشروعاِاقترحهاِ
المغربِوحظيتِبالدعمِ،فإنِِ13مشروعاِيهمِجهودِالتخفيفِ(ِ769,93مليونِدوالر أمريكيِ،أيِبنسبةِ
ِ 94,6في ِالمائة)ِ ،وِ 7مشاريع ِمخصصة ِلمشاريع ِالتكيف ِ(ِ 41,22مليون ِدوالر ِأمريكيِ 5,06ِ :فيِ
المائة) ِومشروع ِواحد ِمختلط ِ(التخفيف ِوالتكيف ِبغالف ِمالي ِيصل ِإلى ِِ 2,8مليون ِدوالر ِأمريكي ِِ:
 ِ0,34فيِالمائة)ِ.ويعزىِهذاِالتوزيعِإلىِالتأخيرِالذيِشهدهِبشكلِعامِتمويلِمشاريعِالتكيفِمقارنةِمعِ
مشاريعِالتخفيفِ،باإلضافةِإلىِالصعوبةِالتيِوجدتهاِاألطرافِالمعنيةِفيِاقتراحِمشاريعِللتكيفِتكونِ
مطابقةِلالحتياجاتِولطباتِالجهاتِالمانحةِ .
ويبلغِالغالفِاإلجماليِللتمويلِالذيِحصلِعليهِالمغربِإلىِغايةِفبرايرِِ،2016ماِمجموعهِِ813,95
مليونِدوالر ِأمريكيِ،منهاِِ 9,84فيِالمائةِفقطِ(ِ 80,07مليونِدوالرِأمريكي)ِهيِعبارةِعنِهباتِ
فيماِ ِ90,16فيِالمائةِهيِعبارةِعنِقروضِميسرةِ.وهكذاِيظهرِأنِالمغربِيسجلِتأخيراِفيِاالستفادةِ
من ِتمويل ِالمناخِ ،خاصة ِعلى ِمستوى ِمشاريع ِالتكيفِ ،مقارنة ِببلدان ِمثل ِمصر ِواألردن ِوالسنغالِ.
ورغمِأنهِيتمِبذلِجهودِمهمةِفيِهذاِالنطاقِ،غيرِأنهاِتتعلقِبمشاريعِصغيرةِذاتِتمويلِمحدودِتقدمتِ
بطلبِالتمويلِوحصلتِعليهِ .130
وتجدرِاإلشارةِإلىِأنِالمغربِاستفادِمؤخراِمنِخطِتمويلِجديدِللطاقةِالمستدامةِ(ِ،131)MorSEFF
تبلغِقيمتهِِ80مليونِأوروِ،132موجهِللمقاوالتِالمغربيةِالخاصةِ.ويتيحِهذاِالخطِللمقاوالتِالراغبةِفيِ
االستثمارِفيِالنجاعةِالطاقيةِأوِالطاقاتِالمتجددةِالحصولِعلىِالتمويلِمنِخاللِبنوكِمحليةِشريكةِ،
وعلىِتحفيزاتِعلىِاالستثمارِ،والمواكبةِالتقنيةِبشكلِالمجانيِ .
إن ِتحقيق ِتنمية ِقليلة ِاالنبعاث ِالكربوني ِرهين ِبإعتماد ِهندسة ِمالية ِتقوم ِعلى ِتطوير ِآليات ِماليةِ
وضريبيةِوآلياتِمتعلقةِبالسوق ِكفيلةِبتحفيزِاالستثماراتِالخاصةِ(الشراكاتِبينِالقطاعينِالعامِ
والخاصِ،شركاتِاالستشثمارِ،إلخ)ِ .
ب .مصادر تمويل المشاريع
يتطلب ِاالنتقال ِالطاقي ِتوفر ِموارد ِمالية ِمهمةِ ،وهي ِموارد ِينبغي ِتعبئتها ِمن ِالقطاعين ِالخاصِ
والعامِ.وفيِهذاِالصددِ،يسعىِالمغربِإلىِتسريعِالتمويلِالمناخيِالمتأتيِمنِالقطاعِالخاصِوذلكِ
 )NAMA( 129إجراءاتِالتخفيفِالمالئمةِوطنيا
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يشرف على هذا الخط البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بتعاون مع البنك الدولي لالستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العمومي
األلماني لالستثمار
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منِخاللِوضعِإطارِقانونيِومؤسساتيِكفيلِبإطالقِديناميةِانتقالِاالستثماراتِنحوِعدةِقطاعاتِ
مثل ِإنتاج ِالطاقة ِالنظيفة ِأو ِالنجاعة ِالطاقية ِأو ِاالبتكارِ .لذلكِ ،على ِالمملكة ِبذل ِجهود ِمالية ِعلىِ
المستوىِالمحليِواالستفادةِمنِالدعمِالدوليِبفضلِاآللياتِالجديدةِلتمويلِالمناخِ،بماِفيهاِالصندوقِ
األخضرِللمناخ.
وفيِالواقعِ،فإنِمنِشأنِاألهدافِالمتعلقةِبحصةِالطاقاتِالمتجددةِ(ِ 42فيِالمائةِفيِأفقِِ 2020وِ
ِ 52في ِالمائة ِفي ِأفق ِِ ،)2030وبتحسين ِالنجاعة ِالطاقية ِ(االقتصاد ِفي ِاستهالك ِالطاقة ِبـ ِ ِ12
بالمائة فيِأفقِسنةِِ،) 2020أنِتحفزِاالستثمارِفيِالمشاريعِالخضراءِ.غيرِأنِالمغربِحينماِأعلنِ
عن ِمخططه ِلالستثمار ِاألخضر ِوعن ِمساهمته ِالمعتزمة ِالمحددة ِوطنياِ ،فقد ِظل ِمقتنعا ِبأن ِبلوغِ
طموحاته ِفي ِتحقيق ِنمو ِأخضر ِيتطلب ِتمويالت ِمناخية ِهامةِ ،من ِأجل ِدعم ِالتنمية ِاالقتصاديةِ
المستدامةِ .
ويوفر ِمخطط ِاالستثمار ِاألخضر ِمجموعة ِمن ِفرص ِالشراكة ِبين ِالقطاعين ِالعام ِوالخاص ِيمكنِ
إبرامهاِ.وترميِهذهِالمشاريعِ،التيِتناهزِميزانيتهاِِ52مليارِدوالرِأمريكيِعلىِفترةِتبلغِِ18سنةِ،
إلىِإدراجِالمغربِفيِاقتصادِقليلِاالنبعاثِالكربونيِوأكثرِقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِإزاءِآثارِ
التغيراتِالمناخيةِ .133
المخططاتِالقطاعيةِواالستثماراتِ(مليونِدوالرِأمريكي( ِ
المخطط
القطاعي

المدن

النقل

الطاقة

النفايات

الماء

الغابات

الفالحة

الميزانية
الالزمة

3 048

3 994

15,442

246

843

359
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المصدرِِ:القطاعِالوزاريِالمكلفِبالبيئةِِ:تقريرِحولِانخراطِالمغربِفيِمكافحةِآثارِالتغيراتِ
المناخية2014ِ،
تحبل ِمجاالت ِتدبير ِالمدن ِوالطاقة ِوالنقل ِوتدبير ِالنفايات ِالصلبة ِوقطاعات ِأخرى ِبإمكانات ِمهمة ِفيِ
مجالِتخفيفِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ.وقدِتمِاقتراحِنحوِخمسينِمشروعاِمنِأجلِتعبئةِتمويالتِإضافيةِ
متأتيةِمنِالصناديقِالدوليةِالخاصةِبتمويلِمشاريعِالمناخِومنِالقطاعِالخاصِ ِ.
يعتزمِالمغربِتخصيصِِ 15فيِالمائةِعلىِاألقلِمنِميزانيةِاالستثمارِللتكيفِمعِآثارِتغيرِالمناخِ.134
ويعولِالمغربِعلىِتعبئةِمواردِالصندوقِاألخضرِللمناخِمنِأجلِالمساهمةِفيِتمويلِمشاريعِالمملكةِ
فيِمجاليِالتخفيفِوالتكيف ِ .ومنِشأن ِهذهِالمواردِأن ِتمكنِمنِتعبئةِمبالغِأخرىِأكبرِلدىِالقطاعِ
133
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الخاصِيتمِتوجيههاِلدولِتوفرِمناخاِذيِجاذبيةِعلىِالمستوىِالسياسيِوفيِمجالِاالستثماراتِ،كماِهوِ
الشأنِبالنسبةِللمغربِ ِ.
غيرِأنِتمويلِالمناخِعلىِالصعيدِالمحليِيحتاجِإلىِالدعمِمنِأجلِتحفيزِتمويالتِعموميةِمبتكرةِتقومِ
على ِإشراك ِالدولة ِوصناديق ِالمناخ ِوالمستثمرين ِالخواصِ ،في ِإطار ِالشراكة ِبين ِالقطاعين ِالعامِ
والخاصِ ،دون ِإغفال ِالقطاع ِالبنكي ِالوطنيِ .وقد ِتعهدِ 135هذا ِاألخير ِبالمساهمة ِفي ِتمويل ِالمشاريعِ
الخضراءِ .
ويجبِوضعِإطارِضريبيِوتمويليِِيوفرِامتيازاتِتشجعِاألنشطةِالتيِتهمِتحقيقِالنجاعةِالطاقيةِفيِ
المدنِ ،ال ِسيما ِفي ِالمباني ِوالبنيات ِالتحتية ِاألساسية؛ ِواالقتصاد ِالدائري؛ ِوالتنقل ِالمستدام؛ ِومكافحةِ
فقدان ِاألراضي ِلطابعها ِالطبيعيِ .ويتيعن ِعلى ِالدولة ِأن ِتتخذ ِتدابيرا ِللدعم ِوالتمويل ِفي ِشكل ِمنحِ
وقروضِبمعدالت فائدةِتفضيليةِلصالحِالمدنِمنِأجلِتشجيعهاِودعمهاِفيِهذاِالنوعِمنِالمشاريع.
إنِالرهانِمنِوراءِهذاِالتوجهِيكمنِفيِتحويلِالمخاطرِالمناخيةِإلىِفرصةِلالستثمارِ،يماِيساهمِفيِ
إرساءِنموِقليلِانبعثاتِالكربونِومتمتعِبالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمود.
إن ِمسألة ِتمويل ِاالستثمارات ِالمتربطة ِباالنتقال ِالطاقي ِتعد ِبحق ِرهانا ِأساسيا ِبالنسبة ِللمدنِ .ويعتمدِ
تحقيق ِالطموحات ِفي ِمجال ِاالستثمار ِاألخضرِ ،بشكل ِخاصِ ،على ِالقيام ِبإصالحات ِهيكلية ِتتعلقِ
باإلطارِالتنظيميِوالقانونيِوالحكامةِوتحسينِمناخِاالستثمار.
 .15الدروس المستقاة من الدراسة المقارنة على المستوى الدولي والوطني ِ
تمثلِالهدفِمنِالدراسةِالمقارنةِفيِالوقوفِعندِوضعيةِبعضِالمدنِالمعروفةِبكونهاِمدنِمستدامةِ،
وتحليلِالعواملِالتيِمكنتهاِمنِالنجاحِثمِاستخالصِالدروسِمنِذلكِ.وإنِالتجاربِالمدروسةِسواءِ
الدوليةِأوِالوطنيةِ،التيِحققتِنتائجِجيدةِ،لمنِشأنهاِأنِتساعدِالِمحالةِفيِتحسينِأوِتصحيحِأوِإعادةِ
توجيهِ،عندِاالقتضاءِ،منطقِوآلياتِوكيفياتِوأساليبِالحكامةِالمعتمدةِفيِالمدنِالمغربيةِالتيِتسعىِ
إلىِتحقيقِاالستدامةِ .
أ .الدروس األساسية المستخلصة من الدراسة المقارنة الدولية
إن ِمسألة ِالتدبير ِالحضري ِالمستدام ِهي ِبالضرورة ِمسألة ِقائمة ِعلى ِمنطق ِالتعددِ .إذ ِال ِيوجد ِنموذجِ
وحيدِيمكنِاستنساخهِللمدينةِالمستدامةِ،فالنماذجِالقائمةِمتعددةِومتنوعةِ ِ.
وقد ِسمحت ِالدراسة ِالمقارنة ِبتحليل ِوضعية ِست ِمدن ِهي ِِ :ليل ِ(فرنسا) ِومونتريال ِ(كندا) ِومالموِ
(السويد)ِوسونغدوِ(كورياِالجنوبية)ِوكيغاليِ(رواندا)ِوبوغوتاِ(كولومبيا)ِ.وتجسد ِهذهِالمدنِتجاربِ
متنوعة ِجرت ِفي ِظل ِسياقات ِاقتصادية ِواجتماعية ِوسياسية ِمختلفةِ .كما ِتتميز ِكل ِتجربة ِمن ِهذهِ
التجاربِباعتمادهاِلمناهجِمتعددةِفيِالتخطيطِوالتدبير.
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ويظهرِمنِخاللِعملياتِالتقييمِالمتوفرةِعنِتجاربِبعضِالمدنِالرائدةِقدرةِهذهِاألخيرةِعلىِالتعبئةِ
واالنخراطِوالتنظيمِفيِإطارِسياساتِحضريةِمتبصرةِواستشرافيةِتحفزهاِحركةِوعيِجماعيةِ.ومنِ
المسلم ِبه ِأن ِالسلطات ِالسياسية ِتتحمل ِمسؤولة ِوتضطلع ِبدور ِحاسم ِفي ِمسلسل ِإعمال ِاالستدامةِ
الحضريةِ .
غيرِأنِالمدينةِالمستدامةِينبغيِأنِتجسدِأفقاِمثالياِيرنوِالجميعِإليهِومشروعاِمجتمعياِ.وسنكونِواهمينِ
إنِنحنِأملناِفيِتحقيقِتنميةِحضريةِمستدامةِدونِأنِنكونِقادرينِعلىِمضافرةِالمساهماتِالفكريةِ
والعاطفيةِوتلك ِالمستمدة ِمن ِتجارب ِجميع ِالفاعلين ِالسياسيين ِواالقتصاديين ِواالجتماعيينِ.وال ِبد ِمنِ
التذكيرِبأنِالتنميةِالحضريةِتستلزمِاعتمادِمقاربةِتشاركيةِوتعبئةِجميعِالفاعلينِالمعنيينِ .
إذاِكانتِالمدنِالمستدامةِمرادفِإلرساءِالحكامةِالجيدةِوقدرةِالمجالِالترابيِعلىِالتكيفِوالصمودِ
وتحقيق ِالتماسك ِاالجتماعيِ ،فإنها ِترتبط ِبشكل ِكبير ِأيضا ِبخصوصياتها ِوهويتهاِ .لذلكِ ،فمن ِغيرِ
الممكن ِإعادة ِإنتاج ِنموذج ِتنموي ِمعينِ ،وذلك ِبالنظر ِالختالف ِمؤهالت ِوإكراهات ِكل ِمدينة ِعلىِ
المستوىِاالجتماعيِواالقتصاديِوالمؤسساتيِوالثقافيِوكذاِالجغرافيِ .
ويمكنِالقولِبأنِأحدِمفاتيحِنجاحِمدينةِلـيـلِالمستدامةِ(فرنسا)ِيكمنِفيِاعتمادهاِنظامِحكامةِسياسيةِ
يولي ِاألهمية ِإلحداث ِلجان ِموضوعاتية ِوهيئات ِللقيادة ِوالتنسيقِ ،مما ِسمح ِلهذه ِالمدينة ِبرفع ِتحديِ
اعتمادِمقاربةِأفقيةِفيِالتدبيرِ.وفضالِعنِهذاِالمستوىِمنِالتدبيرِ،انخرطتِحاضرةِليلِالكبرىِفيِ
مقاربة ِتقوم ِعلى ِإبرام ِتعاقدات ِبين ِالمجاالت ِالترابية ِوذلك ِمن ِأجل ِاالستفادة ِمن ِمزايا ِالتعاون ِبينِ
الجماعاتِ .ويتمثل ِالهدف ِمن ِهذا ِالتوجه ِفي ِتجميعِومعاضدة ِالممارسات ِواألفكار ِبين ِالجماعات ِمنِ
أجل ِرفع ِثالثة ِرهانات ِأساسية ِِ :النهوض ِبمبدأ ِالتضامن ِبين ِالجماعات؛ ِوإرساء ِمنظومة ِلتقديمِ
االستشارةِوالخبرةِلفائدةِاألطرافِالمعنية؛ِوتعزيزِمنطقِالعملِفيِإطارِشبكةِمعِالتركيزِعلىِالتشاورِ
والتعاونِ ِِِ.
أما ِفي ِمدينة ِمونتريالِ ،ففضال ِعن ِالدينامية ِالقائمة ِبين ِالفاعلين ِوحرصهم ِعلى ِمضافرة ِجهودهمِ
وانتظامهمِفيِإطارِشبكاتِ،تتميزِهذهِالمدينةِباعتمادهاِتخطيطاِإستراتيجياِمتعددِالسنواتِ،يضمِأهدافاِ
وغاياتِقابلةِللقياسِوالتقييمِوالتعديلِ .
في ِوقت ِيلعب ِفيه مفهوم ِاالستدامة ِفي ِمدينة ِمالمو ِحافزا ِلعملية ِالتحول ِالحضري ِأمام ِالصعوباتِ
الناجمةِعنِتراجعِالنشاطِالصناعيِ،تشكلِمشاريعِالطاقةِالشمسيةِوالريحيةِوتجاربِاألحياءِالمراعيةِ
للبيئةِوالمبادراتِالمجتمعيةِ،رافعاتِإلعادةِبناءِصورةِجديدةِللمدينةِ ِِ.
أماِمدينةِسونغدوِفهيِمختلفةِعنِالحاالتِالسابقةِ،إذِتقومِالتنميةِالحضريةِفيهاِعلىِتعميرِمتطور جداِ
وإرادي ِومرتكز ِعلى ِاإلشعاعِ ،يرمي ِإلى ِإقامة ِمدينة ِذكية ِومعتمدة ِبشكل ِكبير ِعلى ِالتكنولوجياتِ
الرقميةِ.ففيِسونغدوِوضعِالتوجهِنحوِالمستقبلِوالتكنولوجياتِعاليةِالدقةِفيِخدمةِالمدينةِالمستدامةِ ِ.
وفيِمدينةِكيغاليِ،يتمِتدبيرِالتنميةِالحضريةِالمستدامةِمنِخاللِسلطةِسياسيةِباألساسِتشرفِعلىِ
استراتيجياتِعملِالفاعلينِوعلىِانخراطِمختلفِالمتدخلينِ،السيماِفيِديناميةِتحقيقِاستهالكِحضريِ
مستدامِ.ورغمِالنقصِالحاصلِفيِالمواردِإالِأنِذلكِالِيمكنِأنِيثنيِالطموحِالقويِللفاعلينِفيِإعادةِ
تنظيمِالمدينةِوجعلهاِحاضرةِمستدامةِ،وإنِكانِالقصورِالمسجلِفيِالمواردِالبشريةِيذكيِالصعوباتِ .
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وفي ِنفس ِاالتجاهِ ،ترتكز ِالتنمية ِالمستدامة ِفي ِمدينة ِبوغوتا ِعلى ِالربط ِالوثيق ِبين ِالنقل ِالعموميِ
والتخطيطِ .
ِيرتبطِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِبمدىِقدرةِالدولِعلى ِتحملِكلفةِاالستثماراتِ،كماِأنهِرهينِبقدرتهاِ
علىِالعملِبفعاليةِوبشكلِمستدامِوفقِاإلمكانياتِالتيِتتوفرِعليهاِوبحسبِالوضعيةِاالقتصاديةِللمدنِ.
هكذاِ،يمكنِتلخيصِالدروسِاألساسيةِالمستقاةِمنِالتجاربِالدوليةِفيِماِيليِِ ِ:
ِِالمدينةِالمستدامةِمشروعِمجتمعيِتنهضِبهِاإلرادةِوالكاريزماِالسياسية؛ ِ ِ تمتلك ِالمدن ِالسلطات ِوالقدرات ِمن ِأجل ِتحقيق ِالتنميةِ .وتناط ِبالفاعلين ِالمحليينِ ،وعلى ِرأسهمِالمنتخبونِ،المسؤوليةِ،وذلكِانطالقاِمنِالصالحياتِالمخولةِلهمِفيِمجالِالتخطيطِوالتهيئةِوالتدبير؛ ِ
وضعِآلياتِغيرِمحتكرةِلسلطةِالقرارِلتنسيقِوتقنينِالعملِالجماعيِ،منِأجلِتدبيرِالتعدديةِوالتعبئةِ.
ويعدِتبنيِمقاربةِمنهجيةِومضافرةِجهودِالفاعلينِمتطلباتِقبليةِالِغنيِعنهاِفيِهذاِالمجال؛ ِ
تستمدِالمدينةِالمستدامةِمرجعيتهاِمنِالترسانةِالقانونيةِوالنصوصِالمرجعيةِالوطنيةِوالدوليةِوالمعاييرِ
المعتمدة ِ
تسمح ِمسلسالت ِالتنمية ِالمستدامة ِبتحقيق ِالجاذبية ِالحضرية ِوخلق ِالفرص ِوالثرواتِ .ويعد ِاالقتصادِ
األخضرِمجاالِمواتياِمنِأجلِتنميةِالمدنِوإعادةِتموقعها؛ ِ
إنِالمدينةِالمستدامةِهيِمرادفِللبحثِوالتطويرِوالتكنولوجياتِالمبتكرةِواالستثمارِاألخضر؛ِ ِ
تتصفِاالستدامةِالحضريةِبكونهاِمتعددةِاألشكال ومتعددةِالمستوياتِ.ويُقاسِأداءِكلِمدينةِعلىِضوءِ
خصوصياتهاِوقدراتهاِ.لذلكِ،الِيمكنِأنِتشكلِتجربةِماِنموذجاِيتعينِنسخهِأوِنقله؛ ِ
الِيمكنِأنِيكونِبناءِالمدنِالمستدامةِأبداِعمالِمعزوالِأوِحالِجزئياِ،بلِيشكلِثمرةِنقاشاتِكبرىِ
وينفذِبناء ِ علىِمخططِمتأتِمنِتفكيرِرصينِومندرجِفيِرؤيةِتنمويةِمتعددةِالمستوياتِتشملِتهيئةِ
المجالِالترابيِوالتعميرِوالسكنىِوالعقارِ.ومنِهذاِالمنظورِ،يكونِالتخطيطِبالضرورةِمنفتحاِوتطورياِ
وخاضعاِللمبادئِاألساسيةِللتنميةِالمستدامة؛
الِيعتمدِتطورِالمدينةِفقطِعلىِالعواملِالذاتيةِ،بلِيحتاجِإلىِفضاءاتِللتعاونِولتقديمِالمشورةِوتبادلِ
الخبراتِ.كماِأنِتشجيعِانتظامِالمدينةِفيِشبكاتِمعِالمدنِاألخرىِالتيِيتشكلِمنهاِسياقهاِالجهويِوماِ
فوقِالجهويِ،يعتبرِشرطاِضرورياِلتموقعها؛ ِ
تولدِالمشاريعِالكبرىِللتهيئةِالحضريةِ،فضالِعنِانعكاساتهاِاالقتصاديةِ،تمثالتِاجتماعيةِإيجابيةِ.كماِ
تشكلِعاملِاندماجِبالمدينةِمنِشأنهِتقليصِالتشتتِوالفوارقِواألخطارِاالجتماعيةِ .
 5.8الدروس المستخلصة من التجارب الوطنية
أ .التنمية الحضرية المستدامة  :المنطلقات األساسية واإلستراتجيات الوطنية
 .1مجهود قانوني كخطوة أساسية نحو االستدامة
159

قبلِتناولِمسألةِإدماجِالتنميةِالمستدامةِفيِأبرزِاإلستراتيجياتِالتيِتهمِمنِقريبِأوِمنِبعيدِالمجالِ
الحضريِ ،تجدر ِاإلشارة ِإلى ِأن ِالترسانة ِالقانونية ِالوطنية ِغنية ِبالمقتضيات ِوالمبادئ ِوالعناصرِ
التأطيريةِالتي ِتشددِعلىِالتنميةِالمستدامةِكمبدأِوواجبِوسلوكِ .فدستورِالمملكةِالمعتمدِسنةِِ2011
يحث ِالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة،
لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ،على قدم المساواة من الحقِفيِالتنميةِالمستدامةِ.وتنيطِ
الوثيقةِالدستوريةِبالدولةِالعملِعلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة ،من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية،
والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية ،وعلى حقو األجيال القادمة.136
ِ
وعلىِنفسِالمنوالِ،ينص القانون اإلطار رقم  99.12بمثابة ميثا وطني للبيئة والتنمية المستدامة على
إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد إسترتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
ويتضمن القانون اإلطار في هذا الصدد مبادئ توجيهية وأهدافا يتعين على الجهات والجماعات الترابية
األخرى أن تسهر على إدماجها ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي .وتهم هذه
المبادئ التوجيهية في مجال البيئة والتنمية المستدامة  :االندماج ،الترابية ،التضامن ،االحتراز ،الوقاية،
المسؤولية ،المشاركة.137
ِولم يغفل هذا القانون اإلطار اإلشارة إلى مقتضيات تشريعية وتنظيمية تحدد التدابير التحفيزية المالية
والجبائية المخصصة لتشجيع تمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا لتمويل
برامج للبحث التنمية .138ومن بين النصوص القانونية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ،نذكر القانون
رقم  11.03والقانون رقم  12.03والقانون رقم  13.03باإلضافة إلى القانون رقم  81.12المتعلق
بالساحل ،الرامي إلى التوفيق بين ضرورة حماية الساحل ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية
والثقافية.139
 .2إستراتيجيات متعددة
ثمة العديد من المبادرات والتدابير العمومية ،سواء جاءت في صيغة إستراتيجيات أو برامج أو
مخططات ،إلخ ،التي تهم القضايا المتعلقة بآفاق المجال الحضري ومستقبل المدن .ونذكر في هذا الباب

136

الفصول من  31إلى  35من الظهير الشريف رقم  1.11.91الصادر في  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011بتنفيذ نص الدستور
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المواد  1و 2و 3و 13و 20من الظهير الشريف رقم  1.14.09الصادر في  4جمادى األولى  6( 1435مارس  )2014بتنفيذ القانون اإلطار
رقم  99.12بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
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المواد  28و 29و 30من الظهير الشريف رقم  1.14.09الصادر في  4جمادى األولى  6( 1435مارس  )2014بتنفيذ القانون اإلطار
رقم  99.12بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

 139يتعلق األمر بالظهير الشريف رقم  1.03.59الصادر في  10ربيع األول  12( 1424ماي  )2003بتنفيذ القانون رقم 11.03
المتعلق بحماية واستصالح البيئة والظهير الشريف رقم  1.03.60الصادر في  10ربيع األول  12( 1424ماي  )2003بتنفيذ
القانون رقم  12.03المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والظهير الشريف رقم  61.03.1الصادر في  10ربيع األول 12( 1424
ماي  ( 2003بتنفيذ القانون رقم  03.13المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
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اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واإلستراتيجية الوطنية للتنمية
الحضرية والتصميم الوطني إلعداد التراب.140
ويَعتبر التصميم الوطني إلعداد التراب أن النجاح في رهان التنافسية وتهيئة التراب رهين بالتوزيع
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

من جهة أخرى ،تعتبر اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ،التي تم اعتمادها رسميا في  25يونيو
 2017من لدن المجلس الوزاري ،مسلسال مستمرا يتركز على سبعة راهانات وعلى جملة من األهداف
يجب تحقيقها .وتترجم هذه الرهانات السبعة انخراطا من أجل اإلعمال الملموس للتنمية المستدامة .وهي
كالتالي :
 .1تعزيز حكامة التنمية المستدامة
 .2إنجاح االنتقال نحو االقتصاد األخضر
 .3تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية ،ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي
 .4تسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية
 .5إيالء عناية أكبر بالمجاالت الترابية الهشة
 140نكر أيضا اإلستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية ،اإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية ،اإلستراتيجية الوطنية الرقمية ،مخطط
اإلقالع الصناعي ،اإلستراتيجية الوطنية للتنمية السياحة (رؤية  ،)2020االستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع اللوجستيك ،اإلستراتيجية
الوطنية لتنمية اللوجستيك بالمناطق الحضرية ،البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" ،البرنامج الوطني للتدخل في األنسجة العتيقة،
البرنامج الوطني للمدن الجديدة واألقطاب الحضرية الجديدة ،إستراتيجية التطهير السائل ،المخطط الوطني للنفايات الصلبة...
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 .6دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية
 .7النهوض بثقافة التنمية المستدامة

وتلتقي هذه الرهانات مع االنشغاالت المعبر عنها في الميثاق الوطني إلعداد التراب والتنمية المستدامة
الذي يضم التوجهات األساسية التالية  :تأهيل النسيج االقتصادي الوطني ،تكوين الموارد البشرية ،التدبير
الحضري وسياسة المدينة ،حماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ،تثمين المجاالت الترابية ومناطق
المشاريع ،تنمية المدن ذات الصبغة الوطنية واألقطاب الجهوية ،الجهوية والتنمية المحلية المندمجة،
تعزيز الالمركزية وتوسيع نطاق الالتمركز ،الديمقراطية ،الشراكة والمشاركة.
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
االجتماعي وتحرص على االقتصاد في استهالك الموارد .وتطمح هذه اإلستراتيجية الوطنية التي تتمحور
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.
اإلطار التوجيهي التي وضعته اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية
 .2وضع إطار للتحفيز والقيادة على
مختلف المستويات

يضطلع بالوظائف التالية :

 .4إعداد إطار مرجعي وطني

 تنزيلِالجانبِالمخصصِفيِالتصميمِالوطنيِإلعدادِالترابِ
ِ
للمجالِالحضري
 العملِبتنسيقِمعِاإلصالحاتِالهيكلية ِ
 تثمينِمفهومِ"االختيارِالحضري"ِبالمغرب

ِ
ِ

ِ

 التنسيقِبينِالقطاعاتِالوزارية أرضيةِوطنية/محلية تعبئة ِالخبرة ِوتطوير ِالمهاراتِوالمعارف

.1

مقاربات
تطوير
محلية
إستراتيجية
يتقاسمها الفاعلون

 لتحقيق ِاإلشعاع ِالدولي ِللمدنِالمغربيةِالكبرى
 من ِأجل ِتطوير ِمحركات ِحضريةِللنمو
 لتعزيزِدورِالمدنِالمتوسطةِكرافعةِلتنميةِالمجاالتِالترابية

ِ
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 .3تنظيم المساهمات الوطنية في
التنمية الحضرية

 مساهمات ِمن ِخالل ِبرامج ِأوِطلباتِمشاريعِقطاعية
 اعتمادات ِماليةِتوجهِللجماعاتِعنِطريقِصناديقِ

تحملِرؤيةِالتنميةِالحضريةِفيِطياتهاِتغييراِفيِمنطقِالتدخلِ141وتقومِعلىِالوعيِبضرورةِانسجامِ
السياساتِالعموميةِالقطاعيةِوالتقائيةِالتدابيرِوإدماجِمفهومِاالستدامةِومستلزماتهاِ .
منِجهةِأخرىِ،فتحِالمغربِسنةِِ2016حواراِمعِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصادي بشأنِ
سياساتِتنميةِالمجاالتِالترابيةِ.وقدِهمِهذاِالحوار عمليةِخلقِالحواضرِالكبرىِِكمسلسلِلتعميمِ
التحولِالحضريِ.وتمِالتركيزِفيِهذاِاإلطارِعلىِضرورةِِ :
 تجنبِتشتتِوتعددِالمتدخلين ِ التغلبِعلىِأوجهِالقصورِالتيِتمتِمعاينتهاِعندِإعمالِالتعاونِبينِالجماعات تشجيعِإقامةِعالقاتِمتوازنةِبينِالمركزِوالضاحية ترشيدِاالستثمارِوتحسينِالفعاليةِاالقتصادية تشجيعِبروزِمنظوماتِحضريةِمتعددةِالمستويات االبتكارِفيِمجالِالشراكاتِوالتمويل ِالنهوضِباستدامةِالمجاالتِالترابية خلقِمنظوماتِمندمجة تجويدِاألداءِفيِمجالِالحكامة تحسينِصورةِالمجاالتِالترابية تشجيعِانفتاحِالمجاالتِالترابيةِعلىِالمستوىِالدولي.ب .مدن مغربية وطموح االستدامة
منذِبدايةِاأللفيةِالجديدةِ،تمِإحداثِسلسلةِمنِمدنِومناطقِحضريةِجديدةِ،الِتدخلِضمنِالمقارباتِ
الكالسيكيةِلالنعاشِالعقاريِ،علىِاعتبارِأنهاِتدمجِأبعاداِاجتماعيةِوثقافيةِوبيئية.
هكذاِتندرجِالمشاريعِالمنجزةِفيِهذاِاإلطارِِمنِلدنِمجموعةِالعمرانِوصندوقِاإليداعِوالتدبيرِ
والمجمعِالشريفِللفوسفاطِمشاريعهاِفيِنطاقِاالستدامةِوتتبنىِتوجهاِجديداِيرتكزِعلىِمقوماتِ
ومبادئِالمدنِالخضراءِ ،المستدامةِذاتِ،ذاتِالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِ.وفيِهذاِالصددِتنجزِِ

141

رؤية التحديث ،إعادة التأهيل ،النهوض بالمدينة وتثمينها ،التسويق الحضري ووضع الميزانية .وتعبئ مشاريع "الرباط مدينة األنوار"" ،طنجة
الكبرى"" ،مراكش ..الحاضرة المتجددة" ،مبادرة "حنا كازا بالنكا" غالفا ماليا يبلغ  80مليار درهم مخصص لتنفيذ برامج العمل ،كما جاء في
تدخل مديرية التعمير التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب ،خالل ورشة نظمها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول موضوع "المدن
المستدامة بالمغرب" في  8شتنبر 2016
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مجموعة ِالعمران ِالمدن ِالتالية ِِ :تمنصورتِ ،تامسناِ ،ساحل ِالخيايطة ِوالشرافاتِ .142ومن ِبينِ
المشاريع ِالتي ِتم ِإطالقها ِمن ِلدن ِفروع ِصندوق ِاإليداع ِوالتدبير ِنذكر ِالقطب ِالحضري ِالجديدِ
أنفاِ 143ومدينة زناتةِ .أما ِالمجمع ِالشريف ِللفوسفاط ِفقد ِأطلق ِورش ِبناء ِالمدينة ِالخضراء ِمحمدِ
السادسِببنِجريرِ،والمنجمِاألخضرِبخريبكةِ،144وأقطابِمازاغانِ،145وفمِالوادِ.146ونقترحِفيِ
هذاِالصددِاالكتفاءِبتجربتينِتشهدانِنسبياِتقدماِفيِاإلنجازِوتجسدانِمفهومِالمدينةِالمستدامةِ،أالِ
وهماِمدينةِزناتةِوالمدينةِالخضراءِمحمدِالسادسِ ِ.
 .1مدينة زناتة ،رمز للمدينة المراعية للبيئة
انطلق ِإنجاز ِالمدينة ِالجديدة ِ"زناتة" ِسنة ِِ ،2006كمدينة ِمراعية ِللبيئة ِتقع ِعلى ِمساحة ِِ1860
هكتارا ِوتطل ِعلى ِالواجهة ِاألطلسيةِ ،بين ِمديني ِالدار ِالبيضاء ِوالمحمديةِ .وتوجد ِالمدينة ِضمنِ
المجاليِالترابيِلجماعةِعينِحرودةِ.وتهدفِالمدينةِإلىِاستيعابِِ300.000نسمةِوخلقِِ100.000
منصبِشغلِ.ويشرفِعلىِإنجازِالمشروعِشركةِتهيئةِزناتةِ،وهيِشركةِتابعةِلصندوقِاإليداعِ
والتدبيرِ .وقد ِقاد ِهذا ِاألخير ِحملة ِتواصلية ِقوية ِللترويج ِلهذا ِالمشروع ِاألول ِمن ِنوعه ِوالذيِ
اعتبرته الوكالةِالفرنسيةِللتنميةِمشروعاِنموذجيا.
وتهدف ِمدينة ِزناتة ِإلى ِتحقيق ِعدة ِتطلعات ِوأهداف ِتشمل ِِ ِ :خلق ِفرص ِالشغل ِالالزمة ِلتنميةِ
المدينةِ،وإعادةِإسكانِِ 6000أسرةِتعيشِفيِمساكنِغيرِالئقةِتوجدِبموقعِإنجازِالمشروعِ،تنويعِ
العرضِمنِخاللِاقتراحِفضاءاتِللسكنِ،مكاتبِ،مناطقِلخلقِالقيمةِالمضافةِكترحيلِالخدماتِ
(األوفشورينغ)ِوخدماتِاللوجستيكِ...ويرميِهذاِالورشِالكبيرِإلىِإحداثِفضاءِشاطئيِسياحيِ
ذي ِجودة ِعاليةِ ،وإنشاء ِمتنزهات ِموضوعاتية ِذات ِصبغة ِجهوية ِوساحات ِباإلقامات ِالسكنيةِ،
وتعزيز ِالقطب ِالصناعي ِالمحمدية-زناتةِ ،وإحداث ِقطب ِحضري ِتجاري ِقوي ِبين ِالدار ِالبيضاءِ
والمحمديةِ،دونِإغفالِالبعدِالجامعيِوالتكنولوجيِللمدينةِ،منِخاللِخلقِمدينةِجامعيةِمهمةِ.ويقومِ
المشروعِعلىِمبادئِاالبتكارِواالستدامةِوالسلمِاالجتماعيِ .
142

تمتد المدن التي تنجزها حاليا مجموعة العمران على مساحة  5241هكتا ر ،بطاقة استعابية تصل إلى  1.150.000نسمة ،ويتطلب إنجازها
غالفا ماليا إجماليا يبلغ  114مليار درهم .ويتعلق األمر بمدن تمنصورت ( 1931هكتار) وتامسنا ( 840هكتار) ،ساحل الخيايطة ( 1700هكتار)
والشرافات ( 770هكتار) .وقد تم إطالقها سنوات  2004و 2007و 2008و 2009على التوالي.
143

ينجز القطب الحضري ألنفا فوق موقع مطار أنفا القديم الذي تم ترحيل أنشطته .ويقع المشروع على مساحة  350هكتار ويهدف إلى إقامة
قطب حضري من شأنه أن يساهم في نقل مدينة الدار البيضاء إلى مصاف كبريات الحواضر العالمية من خالل احتضانه "للمركز المالي للدار
البيضاء" .ويخصص المشروع مساحة من  100هكتار للمساحات الخضراء منها حديقة حضرية كبيرة تقع على  50هكتار
144

جرى إطالق مشروع التهيئة "المنجم األخضر" بخريبكة سنة  .2012وسيتم إنجازه فوق مناجم للمجمع الشريف للفوسفاط على مساحة 294
هكتار بتكلفة مالية تقدر بـ  1,5مليار درهم .ويشمل المشروع إحداث مدينة وحديقة ألعاب تضم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية.
145

يقع القطب الحضري مازاغان على بعد  90كلم جنوب مدينة الدار البيضاء ،ويمثل رابطا حضريا بين مدينتي أزمور والجديدة .ويمتد القطب
على مساحة  1300هكتار ،منها  294هكتار مخصصة للمساحات الخضراء .ويقوم على مفهوم تشييد مدينة مستدامة مرتكزة على المعرفة
والمعلومات واالبتكار .ومن المتوقع أن تتمكن المدينة من استقبال  134.000نسمة في أفق سنة  .2034ويبلغ الغالف المالي المخصص إلنجاز
هذا المشروع  5ماليير درهم.
146

تم إطالق القطب التكنولوجي (تكنوبول) فم الواد ،الذي يبعد بـ  18كلم من مدينة العيون ،سنة  .2016ويقع على مساحة تبلغ  126هكتار،
ويتطلب إنجازه غالفا ماليا يصل إلى  2مليار درهم .ويطمح القطب التكنولوجي أن يكون مدينة ذكية مراعية للبيئة.
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هكذاِ،يقومِاختيارِالتهيئةِالذيِتبنتهِمدينةِزناتةِعلىِإحداثِقطبِلوجيستيِوصناعيِعلىِمساحةِ
ِ400هكتارِمكونِمنِمنطقةِصناعيةِممتدةِعلىِِ80هكتارِوأرضيةِلوجيستيةِتابعةِللمكتبِالوطنيِ
للسككِالحديدةِممتدةِعلىِمساحةِِ 120هكتارِ،وميناءِجافِتابعِللوكالةِالوطنيةِللموانئِيمتدِعلىِ
 ِ 200هكتارِ،باإلضافةِإلىِثالثةِأقطابِألنشطةِتضطلع ِبدورِقاطرةِالتنميةِِِ:قطب ِصحيِ(ِ10
هكتار)ِوقطبِللتعليمِ(ِ20هكتار)ِفيِشكلِمدينةِجامعيةِمندمجةِوقطبِتجاريِ(ِ25هكتار)ِ .
وقد ِتم ِتعزيز ِالتصور ِالعمراني ِللمشروع ِبمجموعة ِمن ِالمساهمات ِالفكرية ِوالدراسات ِبما ِفيهاِ
دراسة ِتأثيره ِعلى ِالبيئةِ ،وذلك ِبغية ِاالنخراط ِمنذ ِالبداية ِفي ِمسلسل ِلالستدامةِ .ويتمحور ِهذاِ
التصورِالعمرانيِللمشروعِحولِالجوانبِالخمسةِالتاليةِِ :

ِِ
تمِإعدادِتصميمِالتهيئةِالخاصِبمدينةِزناتةِوفقِهاجسِتقليصِالتنقلِبالسيارةِوتشجيعِوسائلِالنقلِ
العموميةِوالمراعيةِللبيئةِ.وفيِهذاِاإلطارِتمتِبرمجةِإحداثِشبكةِالتراموايِواستعمالِالحافالتِ
ذاتِالخدماتِالعاليةِالمستوىِ(ِ)BHNSوإقامة ِمواقفِذكيةِللعربات ِومسلكِللراجلينِيمتد ِعلىِ
ِ 20كلمِ .147ومن ِخالل ِالدراسة ِالمنجزة ِحول ِوضعية ِالهواء ِوالماء ِوالمناظر ِالطبيعيةِ ،يسعىِ
القائمونِعلىِالمشروعِإلىِضبط ِتغيرِمتوسط ِدرجةِالحرارة ِماِبينِِ+3وِ،-3معِاستغاللِالمياه
األمطارِمنِأجلِضمانِنموِالنباتاتِوالمحافظةِعلىِالتنوعِالبيولوجيِ .
ومنِخاللِاالهتمامِبالجانبِالمتعلقِبأشعةِالشمسِوالظلِ،يسعىِالمشروعِإلىِإقامةِمدينةِبيومناخيةِ
وذات ِاستهالك ِمنخفض ِمن ِالطاقة ِومتكيفة ِمع ِالمناخ ِالمحليِ .148أما ِفيما ِيتعلق ِبالبنيات ِالتحتيةِ
للمشروعِوبتطورهِ،فسيتم ِالعملِعلىِالتنفيذِالتدريجيِواألمثلِلمختلفِمكوناتهِوتدبيرِالشبكاتِعنِ
بعدِ،معِاالعتمادِالممنهجِوالمتسمرِلمقاربةِالتنميةِالمستدامة.
يشتملِتصميمِتهيئةِمدينةِزناتةِعلىِمجموعةِمنِأماكنِالعيشِمخصصةِلحواليِِ 28.000نسمةِ،
ويتضمن ِكل ِواحد ِمنها ِحدائق ِعمومية ِوتجهيزاتِ .ويجسد ِالشريط ِاألخضر ِجوهر ِوفلسفةِ
المشروعِ،إذِتتوفرِالمدينةِعلىِِ 470هكتاراِمنِالفضاءاتِالخضراء ِموزعةِعلىِأرجاءِالمدينةِ
147

ينص تصميم التهيئة على إحداث فضاءات عيش على نمط المدن المغربية العتيقة .كما ينص على إحداث أقطاب حياة تنتظم حول تجهيزات
للقرب يمكن الوصول إليها في أقل من  5دقائق مشيا على األقدام .فيما يحدد مدة الوصول للتجهيزات األساسية ،العمومية والخاصة ،في  10دقائق
بالدراجة الهوائية ،باإلضافة إلى إحداث مسلك متواصل للراجلين يمتد على  20كلم ويمر عبر كل مكونات المدينة.
148

تهدف هذه المقاربة إلى تلطيف الجو بشكل طبيعي خالل الصيف ،من خالل اللعب على مكان تشييد المباني وتموقع الفتحات بين البنايات من
أجل الحصول على التهوية والتعرض للشمس ،كما تسعى لتدفئة الجو خالل فصل الشتاء (بنايات عازلة ،جدران سميكة ) ...مع العمل على غرس
األشجار والنباتات على طول الطرقات وفق مسافات فاصلة وارتفاعات مدروسة بعناية من أجل خلق الظل اإليجابي
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غايتهاِضمانِأفضلِضبطِلدرجةِالحرارةِ.كماِتمكنِأحواضِتجميعِالمياهِخاللِفصلِالشتاءِمنِ
إعادةِتزويدِالفرشاتِالمائيةِوتشجيرِالمدينةِ.ويتمِالتركيزِفيِهذاِالمشروعِعلىِخلقِاالنسجامِِمعِ
اإلطارِالمرجعيِوالمعاييرِالدوليةِللمدنِالبيئةِالمستجيبةِلمتطلباتِالسياقِالوطنيِ.ونجدِفيِالخطابِ
القوي ِوالطموح ِحول ِتنمية ِمدينة ِزناتة ِحضورا ِمهما ِلمواضيع ِمن ِقبيلِ :رصد ِالتلوثِ ،وضعِ
خرائط ِالضوضاءِوشريط ِالمساحات ِالخضراء ِوالمجاالت ِالمائيةِ ،اعتماد ِالخدمات ِاإللكترونيةِ،
الخدماتِالعموميةِالذكيةِ،الفضاءاتِالعموميةِالرقميةِ ...
 .2المدينة الخضراء محمد السادس وعالمة االستدامة
أطلق ِالمجمع ِالشريف ِللفوسفاطِ ،الفاعل ِاالقتصادي ِاألول ِبالمغربِ ،سنة ِِ ،2009عبر ِفرعهِ
(ِ)SADEVمشروعاِكبيراِلبناءِمدينةِجديدةِبمنطقةِبنِجريرِ،الواقعةِعلىِبعدِِ 70كلمِمنِمدينةِ
مراكشِوِ170كلمِمنِمدينةِالدارِالبيضاءِ.ويبلغِالوعاءِالعقاريِالمخصصِللمشروعِِ1000هكتارِ
موجهِالستقبالِِ100.000نسمةِ.وتبلغِالميزانيةِالتوقعيةِالمخصصةِللمشروعِِ4,5مليارِدرهم.
ِِِوتعبرِعالمةِالتنميةِالمستدامةِواحترامِالبيئةِوالطابعِالجامعيِأبرزِالرافعاتِلتحقيقِجاذبيةِهذهِ
المدينةِالتيِيحذوهاِطموحِقويِبأنِتصبحِفضاءِمتماسكاِللعيشِوأنِتكونِمنظومةِللمعرفةِ،وذلكِ
في ِأفق ِتجسيد ِنموذج ِحضري ِعلى ِالمستوى ِالقاريِ .وتعد ِالمدينة ِالجامعية ِوالشريط ِاألخضرِ
(الممتد ِعلى ِطول ِِ 4,5كلم) ِالواقعان ِعلى ِمساحة ِِ 83هكتارِ ،العالمتان ِالمميزتان ِلهوية ِالمدينةِ
واللتانِتشكالنِعمودهاِالفقريِوتضمنانِترابطهاِمعِمدينةِبنِجريرِ .
هكذاِ ،يضم ِالمشروع ِمركزا ِللطاقة ِالخضراء ِ(منصة ِللبحث ِواالختبار ِوالتكوين ِفي ِمجال ِالطاقةِ
الشمسية)ِ،وجامعةِمتعددةِالتخصصاتِ،ومدرسةِللتميزِ،ومركزاِللتكوينِالمهني ،ومركزاِللبحثِ
والتطويرِ،ومجمعاِتكنولوجياِ(تيكنوبارك)ِالحتضانِالمقاوالتِالعاملةِفيِمجالِالتكنولوجياِ.ويبينِ
الجدولِأدناهِالمكوناتِالكبرىِلهذاِالمشروع.
المكوناتِاألساسيةِللمدينةِالخضراءِمحمدِالسادس ِ
المكون

الطاقةِاالستعابية/المساحة

وضعيةِتقدمِاإلنجاز
انطلقِالعملِبه

مركزِالطاقةِالخضراء

ِ8هكتار

جامعةِمتعددةِالتخصصات

ِ 12000طالبِوِ 5000طالبِ انطلقِالعملِبالمرحلةِاألولىِ
دكتوراهِوباحث
منذِأكتوبرِ2013

مدرسةِالتميز

ِ1000طلب

انطلقِالعملِبهاِمنذِشتنبرِ
2015

مركزِالتكوينِالهني

ِ1500متعلم

انطلقِالعملِبه

مجمعِتكنولوجي

ِ60هكتار

قيدِاإلنجاز

ِ
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يقوم ِالتصور ِالعمراني ِللمدينةِعلى ِقيم ِالدمج ِاالجتماعي ِوالتماسك ِالمجالي ِمعِالمنطقة ِالحضريةِ
القائمةِببنِجريرِ.وفيِماِيليِالخياراتِاألساسيةِالتيِيتبناهاِمشروع :
 تنظيمِمتعددِالمراكزِِ:منِخاللِِ 5مراكزِتسمىِ«واحات»ِتنتظمِحولِكلِواحدةِمنهاِمراكزِحضريةِبأقطابِاقتصاديةِوثقافيةِوفضاءاتِعمومية؛
 جودة ِالمناظر ِالطبيعية ِِ :بنسبة ِِ 20مترا ِمربعا ِللفردِ ،تتجاوز ِالمعيار ِالذي ِتوصي ِبه ِمنظمةِالصحةِالعالميةِ(ِ10أمتارِمربعةِللفرد)
 مالءمة ِالتعمير ِللبيئة ِمن ِخالل ِإقامة ِالطرق ِوالمباني ِبناء ِعلى ِاعتبارات ِبيومناخيةِ ،حسبِاتجاهاتِالرياحِالسائدةِومناطقِالظلِوالشمسِ .اعتمادِتقنياتِللتهويةِالطبيعيةِللمدينةِوغرسِ
األشجارِفيِجنباتِالمدينةِلصدِالرياح.
 وسائل ِوأنماط ِتنقل ِمراعية ِللبيئةِ ،مع ِوضع ِهدف ِيتمثل ِفي ِاعتماد ِمنظومة ِموحدة ِللنقلِوالحركيةِ.
وقد ِحصل ِالجامعة ِمتعددة ِالتخصصات ِالمقامة ِبالمشروعِ ،وألول ِمرة ِبالمغربِ ،على ِشهادةِ
"القيادةِفيِمجالِالطاقةِوالتصميمِالبيئي"ِ(ِ.149)LEEDوتتمثلِتحدياتِالتيِيتعينِعلىِأيِمدينةِ
خضراءِومستدامةِرفعهاِفيِالمحافظةِعلىِالمواردِالطبيعيةِ،والتماسكِاالجتماعيِ،وضمانِديمومةِ
الخدمات ِالحضرية ِالدامجة ِواستدامة ِاالستثماراتِ .إذ ِيكمن ِالرهان ِفي ِتشجيع ِاندماج ِالمدينة ِفيِ
مجالها ِالترابي ِمن ِخالل ِخلق ِدينامية ِتنمويةِ ،وتنشيط ِالمجال ِالترابيِ ،والرفع ِمن ِالجاذبيةِ
االقتصاديةِ،وتحفيزِخلقِفرصِالشغلِ،وضمانِجودةِالحياةِ،باإلضافةِإلىِالمحافظةِعلىِالمنطقِ
االقتصاديِلضما نِاستدامةِالمشروعِ،وذلكِعبرِإحداثِبنياتِدائمةِللتدبيرِوإرساءِحكامةِحضريةِ
جيدة.
 .3حدود تجربة مشاريع المدن الجديدة
منِالواضحِأنهِيتمِإحداثِالمدنِالمغربيةِحسبِالفرصِالمتوفرةِمنِالعقارِالعموميِدونِأنِيستندِ
إحداثها ِعلى ِتخطيط ِإستراتيجي ِمستمد ِمن ِإعداد ِالتراب ِأو ِالتعمير ِالتوقعيِ .ال ِشك ِأن ِبعضِ
المشاريع ِتكتسي ِأهمية ِال ِغبار ِعليهاِ ،لكن ِسيكون ِمن ِالصعبِ ،في ِظل ِغياب ِدراسات ِووثائقِ
توجيهيةِ ،تناول ِتصميم ِتهيئة ِمن ِشأنه ِتنظيم ِوإدماج ِالمدينة ِالمعنية ِفي ِسياقها ِالجهوي ِوالوطنيِ
والدوليِ .فعلى ِسبيل ِالمثالِ ،سيكون ِمن ِالمشروع ِالتعبير ِعن ِاالنشغال ِبخصوص ِمدى ِالترابطِ
واالنسجامِبينِالمدينةِالخضراءِمحمدِالسادسِومدينةِبنِجرير.
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شهادةِ"القيادةِفيِمجالِالطاقةِوالتصميمِالبيئي"ِ(ِ) LEEDهيِشهادةِبيئيةِأمريكيةِمعترفِبهاِعلىِالصعيدِالدوليِفيِمجالِتقييمِاستدامةِ
المبانيِ،والتهيئةِالحضريةِالمستدامةِلألحياءِ،والوقايةِمنِالتلوثِ،وأنماطِتدبيرِالطاقةِوالماءِوالنقلِالحضريِوالنفاياتِالمحترمةِللبيئةِ
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علىِالمستوىِالقانونيِ،وفيِغيابِنصِقانونيِخاصِينظمِمسطرةِوآلياتِتخطيطِوإنجازِوتدبيرِ
المدنِالجديدةِ،فإنِإنجازِهذهِالمشاريعِالهامةِيتمِفيِصورةِتجزئاتِعقاريةِومجموعاتِالسكنيةِ،
طبقاِلمقتضياتِالقانونِرقمِِ .15025.90
وفي ِغياب ِمنظومات ِوطنية ِخاصة ِبتصميم ِالمدن ِالمستدامة ِوإنجازها ِووضع ِمعاييرها ِواعتمادِ
نظام ِلمنحها ِالعالماتِ ،فمن ِالصعب ِالمجازفة ِبإنجاز ِدراسات ِاستشرافية ِتحدد ِخيارات ِالتنميةِ
االجتماعيةِواالقتصاديةِوالحضريةِعلىِالمدىِالبعيدِ،وذلكِبالنظرِللمتطلباتِالمنهجيةِالتيِينبغيِ
أنِيستندِعليهاِأيِتخطيطِحضريِفعال.
وفي ِنفس ِالسياقِ ،يواجه ِتدبير ِوحكامة ِالمدن ِالطامحة ِألن ِتكون ِمدنا ِمستدامة ِصعوبات ِكبرىِ.
فحالياِيتمِاإلشرافِعلىِهذهِالمشاريعِومواكبتهاِمنِلدنِفاعلينِعموميينِكبارِِ،لكنِالِيوجدِهناكِ
وضوحِبخصوصِالجهةِالتيِسيؤولِإليهاِتدبيرهاِ.كماِأنِالوسائلِالتيِتتوفرِعليهاِالجماعاتِالتيِ
تقعِهذهِالمدنِضمنِمجالهاِالترابيِتظلِمحدودةِ،فضالِعنِعدمِتوفرِأيِإطارِقانونيِومؤسساتيِ
لحدِاآلنِلضمانِاستدامةِالنماذجِالحضريةِالموجودةِقيدِاإلنجازِ .
كماِيسجلِفيِبعضِاألحيانِتأخيرِفيِبدءِالعملِبالتجهيزاتِالمنجزةِ.وفيِهذاِالصددِ،أليسِمنِ
الضروري ِإعادة ِالنظر ِفي ِاإلطار ِالتعاقدي ِالقائم ِبين ِالفاعل ِالحامل ِلمشروع ِإنجاز ِالمدينة ِوبينِ
شركائهِ ،من ِأجل ِتحديد ِمسؤوليات ِكل ِطرف؟ ِأليست ِهناك ِحاجة ِإلى ِتشكيل ِلجنة ِخاصة ِكفيلةِ
بضمانِالتقائيةِالتدخالتِالعموميةِوالتعاونِبينِالقطاعاتِالوزاريةِمنِأجلِإخراجِالمدينةِالجديدةِ
إلىِحيزِالوجود؟ِأمِهلِيجبِتحسينِإطارِالمواكبةِاالجتماعيةِمنِأجلِضمانِأفضلِاندماجِللسكانِ
فيِمحيطِعيشهمِالجديد؟
منِجهةِأخرىِ،تعانيِمنظومةِتمويلِالمدنِالطامحةِلتحقيقِالتنميةِاالستدامةِمنِبعضِالمحدوديةِ،
وذلكِبالنظرِالضطالعِالفاعلِالحاملِلمشروعِإنجازِالمدينةِلوحدهِبإنجازِالتجهيزاتِ(سواءِداخلِ
المشروعِأوِخارجه)ِ،مماِيطرحِصعوباتِمرتبطةِبعائدِاالستثمارِ .
إنِنموذجِالتمويلِغيرِالكافي ِوالمرتكزِعلىِالمواردِالمتأتيةِمنِالموازنةِ،وكذاِاالنعكاسِالماليِ
الناجمِعنِعدمِمالءمةِالرسومِالعقاريةِ(الرسمِعلىِاألراضيِالحضريةِغيرِالمبنيةِ،الرسمِعلىِ
عملياتِالبناء ،الرسمِعلىِعملياتِتجزئةِاألراضيِ)...لطبيعةِومدةِالمدنِالجديدةِ،عامالنِِيؤثرانِ
سلباِعلىِإتمامِمثلِهذهِالمشاريع.
يجبِإيالءِاالهتمامِأيضاِبعمياتِتفويتِالخدماتِالعموميةِوإعادةِالنظرِفيهاِ.ففيِمجالِالتطهيرِ
السائلِ ،يجب ِالحرص ِعلى ِأن ِيشمل ِالتفويت ِمعالجة ِالمياه ِالعادمة ِباإلضافة ِإلى ِاإلشراف ِعلىِ
محطة ِالمعالجةِ .كما ِينبغي ِأن ِيكون ِمبدأ ِتفويت ِخدمة ِاإلنارة ِالعمومية ِفي ِخدمة ِتحقيق ِهدفِ
االقتصاد ِفي ِاستهالك ِالطاقةِ .وعندما ِيكون ِصاحب ِاالمتياز ِهو ِنفسه ِالممول ِللطاقةِ ،فمن ِالالزمِ
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الحرصِبشكلِأكبرِعلىِاالستثمارِفيِتجهيزاتِأكثرِاقتصاداِفيِالطاقةِ،منِشأنهاِأنِتعودِفيِماِ
بعد ِبمردودية ِأكبرِعلى ِالجماعة ِحتى ِإن ِكانت ِمرتفعة ِالكلفة ِعند ِاقتناءهاِ .وعالوة ِعلى ِذلكِ ،الِ
يجبِأنِتغفلِعملياتِتفويتِالخدماتِ،مياهِاألمطارِالمتأتيةِمنِاألحواضِالمائيةِالموجودةِفيِعاليةِ
المشروعِ ،وذلك ِحتى ِتكون ِقياسات ِالمجاري ِصحيحة ِومناسبةِ .إن ِقدرة ِالمدينة ِعلى ِالتكيفِ
والصمود ِرهينة ِبشكل ِخاص ِبمدى ِقدرتها ِعلى ِتصريف ِأكبر ِقدر ِمن ِالتدفقات ِالمائيةِ ،والتيِ
أضحتِأكثرِتواتراِوشدةِ،بسببِالتغيراتِالمناخيةِ ِِ.
وفيِمجالِآخرِ،تجدرِاإلشارةِإلىِأنِغيابِآليةِلدعمِالطاقاتِالمتجددةِيشكلِعائقاِاقتصادياِأمامِ
مشاريعِإنتاجِهذهِالطاقاتِ.كماِأنِالقوانينِالجاريِبهاِالعملِفيِمجالِإنتاجِوتوزيعِالكهرباءِالِ
تسمحِبولوجِالمنتجينِالخواصِإلىِسوقِالكهرباءِذاتِالجهدِالمتوسطِوالمنخفضِ ِ.
ورغمِذلكِ،فإنِالمشاريعِالمنجزةِعلىِالصعيدِالوطنيِتظلِواعدةِشريطةِالعملِعلىِتقديمِإجاباتِ
عنِالنقائصِوالتحدياتِالمشارِإليهاِوالتيِقدِتنعكسِسلباِعلىِاستدامةِهذهِالنماذجِالحضريةِ .
ِ
 .4كيف يمكن التدخل بشكل مغاير :
إذِكانتِالنقائصِالتيِتهمِجوانبِالتصميمِوالتدبيرِوالحكامةِوالتمويلِ،إلخِمحددةِبشكلِواضحِ،فإنِ
الحلولِالمناسبةِلهاِليستِبذلكِالقدرِمنِالوضوحِ.لذاِ،منِاألجدرِالقيامِبإصالحاتِهيكليةِوإرساءِ
جسورِبينِالتخطيطِاإلستراتيجيِللمدنِالمستدامةِواإلطارِالقانونيِوالمؤسساتيِوالتقنيِذيِالصلةِ
ووسائل ِاإلنجازِ .ويقدم ِالجدول ِأسلفه ِجملة ِمن ِالمقترحات ِمن ِأجل ِإعادة ِتأطير ِالمدن ِالجديدةِ
المستدامةِوالنهوضِبهاِ .
منِأجلِمدنِجديدةِمستدامة ِ
المحاور

مقترحات/تدابير

الحكامة

تتبعِوتقييمِوإعادةِتأطيرِاإلستراتيجيةِالحكوميةِفيِمجالِإنجازِالمدنِالجديدةِ
المستدامةِ،والعملِعلىِاتخاذِالقرارِبشأنِجدوىِإحداثِالمدنِالجديدةِالمستدامةِفيِ
إطار اللجنةِبينِالوزاريةِالدائمةِلسياسةِالمدينةِ(هيئةِللتنسيقِوضمانِالتقائيةِ
السياساتِالعموميةِ،يرأسهاِرئيسِالحكومة)
وضعِآليةِللقيادةِالعمليةِوتخويلهِالصالحياتِالالزمةِفيِمجالِالتعميرِ(إحداثِشركةِ
مختلطةِبكلِمدينةِتضمِالدولةِوالفاعلِالحاملِلمشروعِإنجازِالمدينةِوالجماعاتِ
المعنيةِ،وذلكِمنِأجلِضمانِمواكبةِالمشروعِفيِالجوانبِالمتعلقةِبالتنفيذِوتعبئةِ
مصادرِالتمويلِوتدبيرِالمدينة).
وضعِإطارِتعاقديِمالئمِلإلرساءِالتدريجيِللمدينةِالمستدامةِالجديدةِ،منِأجلِتنظيمِ
وتحديدِالتزاماتِمختلفِالشركاءِواالضطالعِببرمجةِالميزانيةِالقطاعيةِالسنوية
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وضع ِنظام ِللتقييس ِ(توحيد ِالمعايير) ِونظام ِلمنح ِالعالمات ِالمميزة ِخاصين ِبإنجازِ
التخطيطِ
واإلدماجِالقبليِ المدنِالمستدامةِ
لتدابيرِالتنميةِ
االستنادِفيِإحداثِالمدنِالجديدةِعلىِالتوجيهاتِالواردةِفيِالوثائقِالتاليةِِ :
المستدامة
 التصميمِالوطنيِإلعدادِالتراب دراسات ِاستشرافية ِتحدد ِصبغة ِالمدينة ِالجديدة ِالمستدامة ِوتموقعها ِوفق ِرؤيةِتنمويةِشموليةِعلىِالمستوىِالجهوي
 دراسات ِتحدد ِالتأثيرات ِالمحتملة ِللمشروع ِعلى ِالبيئةِ ،وتوضح ِكيفيات ِإدماجِاالعتباراتِالبيئيةِعندِاإلنجازِ
العمل ِبشكل ِتلقائي ِعلى ِمواكبة ِتصاميم ِتهيئة ِالمدن ِالجديدة ِالمستدامة ِبدراساتِ
موضوعاتية ِِ :الحركية ِالحضرية ِووسائل ِالتنقل ِالمراعية ِللبيئةِ ،الولوجيةِ ،مخططِ
النقلِواالرتباطِ،تثمينِالتراثِ،النجاعةِالطاقيةِ،النهوضِبالطاقاتِالمتجددةِ،معالجةِ
المياهِالعادمةِ،النفاياتِ،إلخ
النهوضِبمشاريعِاألحياءِالمراعيةِللبيئةِفيِالمدنِالجديدةِالمستدامة
التعمير ِ

 تبنيِتعميرِتطوريِ(وفقِمقاربةِالمشاريع)ِمالءمِإلنجازِالمدنِالجديدةِالمستدامةِعلىِالمدىِالطويلِ(اإلنجازِعبرِاألشطر)ِوإقامةِالمشاريعِالكبرىِالمهيكلة ِ
 إدماجِتدابيرِتحقيقِاالستدامةِفيِوثائقِالتعميرحمايةِمحيطِالمدنِالجديدةِالمستدامةِمنِإقامةِمشاريعِعمرانيةِجديدةِ(االستثناءاتِ
فيِمجالِالتعمير)ِ،علىِأنِتسريِهذهِالحمايةِعلِمساحةِمعينةِيتمِتحديدهاِبهدفِ
الحفاظِعلىِجاذبيةِوتنافسيةِالمدنِالجديدةِالمستدامة

الجانبِالقانوني

اعتمادِنصِقانونيِخاصِبالمدنِالجديدةِالمستدامةِيحددِآلياتِتصميمهاِوإنجازها

التمويل ِ

إحداثِصندوقِموجهِلتهيئةِوتجهيزِالمدنِالجديدةِالمستدامةِ(صندوقِالتضامنِ
للسكنىِواالندماجِالحضري)ِفيِإطارِسياسةِالمدينةِ(الطرقِالمؤديةِللمدينةِ
والمنشآتِالمقامةِبمحيطهاِ،شبكةِالنقلِالعموميِ،)....وكذاِلتمويلِاالستثماراتِ
المرتبطةِبإدماجِتدابيرِالتنميةِالمستدامةِ(مطرحِمراقبِ،محطةِالمعالجةِ
والتطهير)...

اإلطارِ
الضريبي

مالءمةِالضرائبِعلىِالعقاراتِمعِمشاريعِالمدنِالمستدامة
سن ِتحفيزات ِضريبية ِلتشجيع ِإنتاج ِالطاقات ِالمتجددة ِوتثمين ِمناطق ِاألنشطةِ
والمناطقِالصناعيةِبالمدنِالجديدةِالمستدامة

ِ
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ينبغيِالعملِعلىِاإلعمالِالفعليِللخطابِالمتعلقِبتعزيزِالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِوإرساءِالذكاءِ
الترابيِواالستدامةِ،علىِمستوىِالتدخالتِالعموميةِالجماعيةِوأنِيتمِتوظيفِهذهِالمبادئِلالبتكارِفيِ
طريقةِعملِمختلفِالفاعلينِ .
 .16األولويات والرؤية والمداخل المتعلقة بالتنمية المستدامة للمدن في المغرب
أ) أولويات المدن المغربية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الحكامةِالجيدةِالمحلية
سالمةِالممتلكاتِواألشخاص
خلقِفرصِالشغلِوالحدِمنِالفقرِوالحصولِعلىِسكنِالئق
توفيرِبيئةِسليمةِوالتخفيفِمنِحدةِالتلوث
الولوجِاآلمنِإلىِالمياهِالصالحةِللشربِوإلىِالطاقةِبأسعارِمعقولةِوشفافة
المحافظةِعلىِالهويةِوالثقافةِوتثمينهما

ب) رؤية التنمية المستدامة للمدن
يستنتجِمنِاألولوياتِوالخالصاتِالمستمدةِمنِالتشخيصِالمتعددِاألبعادِوالفاعلينِوالقطاعاتِأنِالرؤيةِ
المتعلقةِبالمدينةِالمستدامةِللمغربِترتكزِعلىِالمحاورِالتالية:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

الجاذبية :االنتماء؛ِوالثقافة؛ ِاهتمامِالمواطنين ِوغيرهمِمنِالجهاتِالمهتمةِ،كالمستثمرينِعلىِ
سبيلِالمثالِ،المكان؛ِاإلحساسِبالهوية
المحافظة على البيئة وتحسينهاِ :تحسين ِاألداء ِالبيئيِ ،بما ِفي ِذلك ِخفض ِانبعاثات ِغازاتِ
الدفيئة؛ِوحمايةِواستعادةِوتحسينِالتنوعِالبيولوجيِوالخدماتِذاتِالصلةِبالنظمِاإليكولوجيةِ،
بما ِفي ِذلك ِحماية ِاألنظمة ِاإليكولوجيةِ ،وتنوع ِالموارد ِالحيوانية ِوالنباتية ِوتنقالتهاِ ،والتنوعِ
الجيني؛ِوالحدِمنِالمخاطرِالصحية.
القدرة على التكيفِ:االستباق؛ِالتكيفِمعِتغيرِالمناخِو/أوِالتخفيفِمنِآثاره؛ِوالتأهبِللصدماتِ
واالضطراباتِاالقتصاديةِ،والتطورِاالجتماعي.
االستعمال المسؤول للمواردِ :االستهالكِوالتوزيع؛ِتحسينِتدبيرِاألراضي؛ِتخفيضِكلفةِالموادِِ
وإعادةِاستخدامهاِوإعادةِتدويرها؛ِواحترامِندرةِالمواردِبجميعِأنواعها.
التماسك االجتماعيِ :الولوجية؛ ِالثقافة؛ ِالحوار ِالمقترح ِمع ِاألطراف ِالخارجية؛ ِالتنوع؛ِ
اإلنصاف؛ِالتراث؛ِاالندماج؛ِالحدِمنِالفوارق؛ِالتجذر؛ِالشعورِباالنتماء؛ِوالحركيةِاالجتماعية.
الرفاهِ :الوصول ِإلى ِالفرص؛ ِاإلبداعِ ،التعليمِ ،السعادة؛ ِالبيئة ِالسليمة؛ ِاالرتقاء ِبالرأسمالِ
البشري؛ ِالمدينة ِالتي ِتتوفر ِفيها ِظروف ِالحياة ِالجيدة؛ ِاالزدهارِ ،جودة ِالحياة؛ ِاألمن؛ ِالثقة؛ِ
الحمايةِاالجتماعية.

ج) غايات التنمية المستدامة للمدن المغربية على المدى الطويل
 .1البناءِالمشتركِلمشروعِمجتمعيِللمدينةِيتقاسمهِالمواطنونِوالمواطنات؛ ِ
 .2حكامةِمسؤولةِوتدبيرِإجرائيِناجعِللمدينة؛
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.3
.4
.5
.6
.7

مدينةِتخلقِالثروةِوفرصِالشغلِ،ومدينةِمدمجةِومتضامنة؛ِمعِالحرصِعلىِخلقِبيئةِمواتيةِ
للمرأةِتتيحِلهاِاالضطالعِبدورهاِبصفتهاِمواطنةِبكلِمعنىِالكلمة؛
مدينةِتعززِالروابطِاالجتماعيةِوتحسنِجودةِحياةِالمواطنينِوالمواطنات؛
تأمينِتزويدِالمدينةِبالمياهِالصالحةِللشربِوالطاقةِوتدبيرِمسؤولِللمواردِالطبيعية؛
مدينةِتتحكمِفيِاالنعكاساتِالبيئيةِالسلبيةِ،وتحافظِعلىِتنوعهاِالبيولوجيِ،وقادرةِعلىِمواجهةِ
األزماتِوالكوارثِالطبيعية؛
تعزيزِتنافسيةِالمدينةِالمغربيةِالستقطابِالمستثمرينِالدوليين.

كما ِيتعين ِعلى ِالمدينة ِالمغربية ِأن ِتخطط ِلتنفيذ ِواستدماج ِأهداف ِالتنمية ِالمستدامة ِعلى ِمستوىِ
حكامتها ِالمحلية ِوبرامجها ِالتنمويةِ .إن ِالمدن ِهي ِالتي ِستكون ِمسرحا ِلمعركة ِمكافحة ِالتغيراتِ
المناخيةِوالتنميةِالمستدامة.

د) مسالك التحول
مسالكِالتحول ِهوِمسارِيمكنِعبرهِإحداثِتغييرِنحوِنسقِإيجابيِ.ومنِالمناسبِالتركيزِعلىِالنقاطِ
التيِمنِشأنهاِأنِتؤديِإلىِتحقيقِنتائجِهامةِفيِخدمةِاستدامةِالمدينة.
أ .مسالك حاسمة:
تحددِالمسالكِ الحاسمةِالنقاطِالتيِيجبِأنِنراهنِعليهاِلتقديمِحلولِللقضاياِالبنيويةِالتيِتشكلِعبئاِعلىِ
مستقبلِالمدينةِ.ويمكنِأنِتشكلِقوةِدافعةِللمسالكِاألساسية.
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-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9

جعل ِالمدينة ِمشروعا ِمجتمعيا ِمشتركا ِديمقراطيا ِبما ِفيه ِالكفايةِ ،وتشارك ِفيه ِوتتملكه ِساكنةِ
المدينة؛
إضفاءِطابعِمهنيِعلىِأساليبِالحكامةِوالتدبيرِاإلجرائيِللمدينة؛
مواكبةِمختلفِمكوناتِالمجتمعِالمدنيِفيِالمدنِمنِأجلِتمكينهاِمنِممارسةِصالحياتهاِفيِ
مجاالتِالمساهمةِفيِالبرامجِالتنمويةِوإبداءِالرأيِبشأنهاِوتقييمهاِ،وذلكِبالتنسيقِمعِهيئاتِ
الحكامةِالمحليةِوالجهوية؛
جعلِتشغيلِالنساءِوالشبابِاألولويةِاألولىِلتنميةِالمدن؛
جعلِالفضاءِالعموميِآمناِللنساء؛
تنميةِقيمِالعيشِالمشتركِوالشعورِبالرفاهِلدىِالمواطنين؛
إرساءِثقافةِللتنميةِالمستدامةِوالتربيةِعلىِالقيمِوالسلوكاتِالحضرية؛
جعلِاالبتكارِوالبحثِوالتطويرِرافعاتِالستدامةِالمدنِفيِالمغرب؛
جعل ِالجاذبية ِوالتنافسية ِاالقتصادية ِالمستدامة ِللمدينة ِفي ِالمغرب ِمحركين ِللحد ِمن ِالفوارقِ
االجتماعية.
ب .مسالك التحول األساسية:

تعتبرِالمداخلِاألساسيةِامتداداِللمداخلِالتيِوصفتِبالحاسمةِ،وتشملِالتخطيطِالحضريِ،ووسائلِتنميةِ
المدينةِوتمويلهاِ،والنجاعةِالطاقيةِللوسطِالحضريِوكذاِالذكاءِومرونةِالمدينةِوقدرتهاِعلىِالتأقلم.
ِ
إدماج ِأهداف ِخطة ِالتنمية ِالمستدامة ِلعام ِِ 2030في ِمرحلتي ِإعداد ِوتقييم ِالبرامجِ
-10
التنمويةِللمدن؛
إعادةِإرساءِتخطيطِالمدينةِالمغربيةِ،منِخاللِإدماجِمبادئِالتنميةِالمستدامةِوالتجانسِ
-11
معِالمستوىِالجهوي؛
بلورةِمقاربةِجديدةِلالستثمارِاألمثلِللمواردِالعقاريةِوالبشريةِوالماليةِللمدينةِوتنويعها
-12
تعزيزِاألمنِوالنجاعةِالطاقيةِوالمائيةِواالرتقاءِبالقدراتِالرقميةِلمدينةِالمستقبل
-13
جعل ِالمدينة ِأكثر ِقدرة ِعلى ِمواجهة ِالمخاطر ِ(االقتصادية ِوالتكنولوجية ِوالمناخيةِ
-14
وغيرها)؛
تطوير ِأنماط ِاستهالك ِجديدة ِللموارد ِالطبيعية ِوطرق ِإنتاج ِمسؤولة ِومحاربة ِتبذيرِ
-15
الموادِالغذائية.

173

 .17توصيات
يبدوِمنِغيرِالمنطقيِاستقراءِردودِفعلِجزئيةِبخصوصِإشكاليةِمتعددةِاألبعادِوالفاعلينِ.ويعرضِ
هذا ِالتقرير ِجهود ِالتقويم ِواالستشراف ِالتي ِتتيح ِإرساء ِجملة ِمن ِاإلجراءات ِذات ِاألولوية ِالتي ِتكفلِ
االنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِ.ومنِثمِ،يُقترحِتصنيفِِالتوصياتِإلىِثالثِفئات:
 توصياتِلضمانِمتطلباتِالمدينةِالمستدامة؛ ِ
 توصياتِقطاعيةِمنِأجلِإعمالِالمدينةِالمستدامة؛
 توصياتِلمواكبةِالمواردِوتدبيرها.
أ -توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة
.1جعل المدن الكبرى والمدن أولوية وطنية للدولة ووضع رهان االنتقال نحو االستدامة الحضرية
في صلب السياسات العمومية .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،ينبغي:
 oإدماج ِتعميم ِاالنتقال ِنحو ِالمدن ِالمستدامة ِفي ِأولويات ِالبرامج ِ(دستور ِِ )2011الحكوميةِ
المستقبلية؛
 oتخويلِالمدنِالكبرىِوضعاِخاصاِمنِحيثِالصالحياتِوقدراتِالتدبيرِاإلجرائيِالناجعِ،حتىِ
تتمكنِمنِاالضطالعِبدورهاِكامالِباعتبارهاِمحركاِللنموِعلىِالصعيدِالعالمي.
 oتحقيق ِمبدأ ِالتفريعِ ،من ِخالل ِضمان ِنقل ِعقالني ِلصالحيات ِمن ِالدولة ِنحو ِالمدن ِالكبرىِ
والمدنِ،يصاحبهِنقلِالمواردِالتيِتتيحِممارسةِهذهِالصالحيات.
.2يتعين على مجلس المدينة أن يبني بمعية المواطنين ،وفق مقاربة تشاركية مالئمة ،طموحا ً ومشروعا ً
مجتمعيا ً لمدينة المستقبل يمتد على المدى الطويل ويكون مندمجا ً مع متطلبات الجهة:
ينبغي ِأن ِيضع ِمشروع ِالمدينة ِهذا ِانشغاالت ِالساكنة ِوتطلعاتهم ِفي ِصلب ِأولوياته ِوأن ِيأخذ ِبعينِ
االعتبارِإمكانياتهاِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئيةِوخصوصياتهاِالثقافيةِ.ويجبِأنِتكفلِآلياتِالتشاورِ
مع ِالسكان ِتج انس ِهذا ِالمشروع ِمع ِصبغة ِالجهة ِوطابعها ِوأن ِتتملكه ِجميع ِمكونات ِالجهة ِوالفاعلينِ
داخلهاِ،وأنِيتمِتنزيلهِعلىِصعيدِمختلفِالمستوياتِواألحياء.
ولهذه ِالغايةِ ،ينبغي ِاالستفادة ِمن ِعملية ِإعداد ِالمخططات ِالتوجيهية ِوفقاِ ِلمقتضيات ِالمرسوم ِرقمِ
ِ 2.17.583المتعلق ِبتحديد ِمسطرة ِإعداد ِالتصميم ِالجهوي ِإلعداد ِالتراب ِوتحيينه ِوتقييمهِ ،لضمانِ
االنسجامِوااللتقائيةِبينِالمشروعِالمجتمعيِلكلِمدينةِوالتخطيطِاالستراتيجيِللجهةِورؤيتهاِ .
ِ
.3يتعين على األحزاب السياسية أن تضطلع بمسؤولياتها في ما يتعلق بتحقيق االنتقال نحو مدن
مستدامة .وفي هذا الصدد ،ينبغي أن تعمل على :
 oالقيامِبمهامها ِفي ِمجالِتأطير ِالمواطنين ِوإعداد ِنخبة ِسياسية ِمحلية ِمؤهلة ِفي ِمجال ِالحكامةِ
المحلية؛ ِ
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 oإدماجِالتنميةِالمستدامةِفيِبرامجهاِالسياسيةِخاللِاالنتخاباتِالجماعية؛ ِ
 oتقديم ِمرشحين ِللمجالس ِالمنتخبة ِقادرين ِعلى ِحمل ِمشروع ِالمدينة ِوتتوفر ِفيهم ِالشروطِ
والكفاءاتِالالزمةِلتشكيلِمجالسِمدنِبمقدورهاِرفعِتحديِالتنميةِالمستدامةِ .
.4على المواطنين أن يتشبعوا بثقافة الواجب والمسؤولية إزاء المدينة وأن ينهضوا بقيم المواطنة
الفاعلة .ومن أجل النجاح في رفع هذا الرهان ينبغي على السلطات العمومية العمل على :
 oالتعريفِبهيئاتِالحكامةِالمحليةِوتبسيطِآلياتهاِفيِالمنظومةِالمدرسيةِوإحداثِمراكزِللتربيةِ
في ِمجال ِالبيئة ِوالتنمية ِالمستدامةِ ،وذلك ِمن ِأجل ِترسيخ ِقيم ِالعيش ِالمشترك ِواحترام ِالبيئةِ
والمشاركةِفيِاتخاذِالقرار؛ ِ
 oجعلِالقيامِبأعمالِللصالحِالعامِفيِالمدينةِوالتطوعِإلزاميين ِبالنسبةِللتالميذِوالطلبةِوإشراكهمِ
في ِمشاريع ِلفائدة ِ ُمدنهم ِوالمجاالت ِالترابية ِالتي ِينتمون ِإليهاِ .وفي ِمجال ِإعادة ِاإلدماجِ
االجتماعيِللسجناءِ،ينبغيِأيضاِتشجيعِممارستهمِألشغالِلفائدةِالمصلحةِالعامةِبالمدينةِوجعلهاِ
آليةِللتصديِلحاالتِالعودِووسيلةِلتعزيزِالتضامنِوإعمالِقيمِالتمدنِ .
.5مأسسة آليات االستشارة والتشاور التشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة مع العمل
على إشراك الشباب والنساء ،من خالل :
 oإعداد ِدليل ِمنهجي ِموحد ِخاص ِبكل ِآلية ِوهيئة ِللحوار ِواالستشارة ِوالتشاور ِمع ِالمواطنينِ
والمجتمع ِالمدنيِ .وينبغي ِأن ِيحدد ِكل ِدليل ِمعايير ِأهلية ِالجمعيات ِوكيفيات ِتنظيم ِاللقاءاتِ
التشاوريةِوضمانِتوفرِوسائلِالعملِوالمواردِالواجبِوضعهاِرهنِإشارةِالجمعيات؛ ِ
 oوينبغيِأنِيتمِإعدادِهذهِالدالئلِبطريقةِتشاركيةِفيِإطارِ"لجنةِالعملِالتقنيةِفيِمجالِتقييسِ
التنميةِالمستدامةِللمدنِوالجماعات"ِ ،التيِأحدثهاِالمعهدِالمغربيِللتقييسِسنةِِ،2017بتعاونِ
مع ِالمديرية ِالعامة ِللجماعات ِالمحلية ِوكتابة ِالدولة ِالمكلفة ِبالتنمية ِالمستدامة ِووزارة ِإعدادِ
الترابِالوطنيِوالتعميرِوالسكنىِوسياسةِالمدينةِ .
 oتشجيعِجمعياتِالمدينةِعلىِاالنتظامِفيِإطارِشبكةِ،وتكوينِأعضائهاِفيِمجالِاختصاصاتهمِ
والكيفيات ِالجديدة ِللمشاركة ِوتقديم ِالعرائض ِوالملتمسات ِوالتقدم ِبالشكايات ِلدى ِالجماعاتِ
واإلداراتِالترابيةِ ِ.
 .6تخويل المدن الكبرى وضعا خاصا من حيث الصالحيات وقدرات التدبير اإلجرائي الناجعِ،حتىِتتمكنِ
منِاالضطالعِبدورهاِكامالِباعتبارهاِمحركاِللنموِعلىِالصعيدِالعالمي.
 .7تحسين صورة المدن المتوسطة وتحرير ما تزخر به من إمكانات ،حتى ِتتمكن ِمن ِلعب ِدورهاِ
اإلستراتيجيِواالضطالعِبمسؤوليتهاِفيِمجالِالتنميةِالحضريةِوتحقيقِأهدافِالتنميةِالمستدامةِ،السيماِ
فيِماِيتعلقِبإرساءِالتوزانِالترابيِبينِحاضرةِالجهةِوالمناطقِالقروية.
.8تسريع مسلسل إعمال الميثاق الوطني لالتمركزِ،منِخاللِتحقيقِنقلِفعليِوتدريجيِلسلطاتِالقرارِ
وللمواردِوالوسائلِإلىِاإلداراتِالترابيةِبمختلفِمستوياتهاِ .
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 .9يتعين على السلطات العمومية والجماعات الترابية إعادة تمكين النساء من تملك الفضاء العام
والنهوض بالحس المدني وروح المواطنة لدى ساكنة المدينة ،وذلك من خالل :
 oإشراكِالنساءِفيِإعدادِكلِرؤيةِللتنميةِالحضرية؛ِدعمِالمجتمعِالمدني؛ِتنظيمِحمالتِتحسيسيةِ
ذاتِصلةِ،وذلكِبغايةِالدفعِبتطورِالعقلياتِوالمعاييرِالسوسيوثقافيةِالقائمة؛ ِ
 oتعزيزِاألمنِالعامِ،كشرطِمسبقِلتحقيقِاالستدامةِالحضريةِ .
ِ
ب .توصيات قطاعية من أجل االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدن
تهمِالتوصياتِالقطاعيةِمجاالتِالتنميةِالمستدامةِلمدينةِاليومِ،أالِوهيِِ ِ:
 .1االقتصادِواإلنتاجِواالستهالكِالمستدام ِ
 .2األمن
 .3السكن
 .4التربيةِوالتعليم
 .5الصحة
 .6الحركيةِواالرتباطِوالنقل
 .7البنياتِالتحتيةِوالشبكات
 .8الماء
 .9الطاقة
.10

التضامنِ،اإلدماجِ،العيشِالمشتركِ،آلياتِالحماية االجتماعيةِ،الترابط

.11

البيئةِالسليمةِ،التنوعِالبيولوجيِوالغاباتِالحضريةِ،تقليصِالتلوثِ،تدبيرِالنفايات

.12

التكيفِمعِالتغيراتِالمناخيةِوتخفيفِآثارهاِوالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِإزاءِالكوارثِ
الطبيعيةِ

.13

التنوعِالبيولوجيِوخدماتِاألنظمةِالبيئية

.14

االبتكارِوالبحث

.15

الثقافةِوالهويةِالمشتركة
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وقد ِجرى ِتحليل ِكل ِمجال ِمن ِهذه ِالمجاالت ِواقتراح ِتوصيات ِعملية ِتسعى ِلالستجابة ِللغايات ِالستِ
للتنميةِالمستدامةِللمدنِ،وهيِ:
 الجاذبية ِ
 البيئة ِ
 االستخدامِالمسؤولِللمواردِالطبيعية ِ
 التماسكِاالجتماعي ِ
 الرفاه ِ
 القدرةِعلىِالتكيفِوالصمود ِ
.10جعل المدن المغربية أقطابا اقتصادية وصناعية تنافسية تتمتع بالقدرة على التكيف والصمود على
الصعيد الوطني والدولي؛ وأن تكون أقطابا منتجة للثروة وفرص الشغل الالئق ومدمجة للنساء والشباب
على المستوى الوطني
 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
مع صبغة الجهةِكماِهيِموثقةِفيِالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِ،معِضمانِالتكاملِبينِمدنِ
الجهة ِ ،ومع ِالسياسة ِالصناعية ِالوطنيةِ .وينبغي ِأن ِيتم ِإعداد ِهذه ِالرؤية ِبشكل ِتشاركي ِفيِ
مرحلتها ِأولىِ ،من ِلدن ِمختلف ِالفاعلين ِبالمدينة ِعلى ِأن ِيتم ِإشراك ِباقي ِالفاعلين ِبالجهة ِفيِ
المرحلةِالثانيةِ ِ.
ِ توفير الظروف الالزمة لتنمية القطاع الخاص المحلي واستقطاب االستثمارات الدولية ،من
خالل وضع قواعد منصفة وفعالة وشفافةِِ:إعطاءِمكانةِمهمةِللمدنِالكبرىِوالمدنِفيِمشروعِ
الميثاق ِالوطني ِلالستثمارات ِوتسريع ِاإلصالحات ِالتي ِتمت ِمباشرتها ِمن ِأجل ِإعادة ِهيكلةِ
المراكز ِالجهوية ِلالستثمار ِوتحسين ِمناخ ِاألعمال ِعلى ِالمستوى ِالجهوي ِوإحداث ِالمقاوالتِ
الصغيرةِجداِوالصغرىِوالمتوسطةِوالشركاتِالناشئةِ(ِ)Startupsبالمدنِوضمانِاستدامتهاِ.
ومنِشأنِهذهِالتدابيرِأنِتمكنِمنِالنهوِضِبشكلِكبيرِبسوقِالشغلِالمحليِوالجهويِوتعزيزِ
المكانةِالمميزةِللمدنِالمغربيةِفيِالتصنيفِالدوليِالسنويِلممارسةِأنشطةِاألعمالِوفيِسالسلِ
القيمةِالعالمية.
 ضمان إنصاف أفضل بين المدن في التنزيل الترابي للمشاريع المهيكلة المنبثقة عن السياسات
القطاعية وعن االستثمارات العمومية.
 إدراج الرؤية االقتصادية للمدن ومناطقها الصناعية ال ُمهيئة في برنامج العمل للتسويق الترابي
الدولي للجهات ِوفيِعملِالوكالةِالمغربيةِلتنميةِاالستثماراتِوالصادراتِالمحدثةِمؤخراِ،معِ
الحرصِعلىِضمانِتوزيعِترابيِأفضلِلالستثماراتِاألجنبيةِالخارجيةِبينِالمدن.
177

على المستوى المحلي
 العملِعلىِتحليِاقتصادِالمدينةِبقدرةِأكبرِعلىِالتكيفِوالصمودِ،منِخالل ِتنويعِاقتصادهاِ
(اقتصاد ِالمعرفةِ ،االقتصاد ِالتضامني ِواالجتماعيِ ،القطاعات ِالصناعية ِالخضراء ِالجديدة)ِِ
وإرساء ِآلية ِمؤسساتية ِللذكاء ِاالقتصادي ِوذلك ِمن ِأجل ِضمان ِاستباق ِوتكيف ِأفضل ِمعِ
التغيراتِالتكنولوجيةِوالصناعيةِوالطاقيةِوالمناخيةِالمستقبلية؛
 تحسين ِاإلدماج ِاالقتصادي ِوالمالي ِللنساء ِوالشباب ِوالمهاجرينِ ،من ِخالل ِالمواكبة ِالمالئمةِ
للمقاوالتِالصغيرةِجداِوِالصغرىِوالمتوسطةِفيِماِيتعلق ِبالولوجِإلىِالتمويالتِ،والنهوضِ
بروح ِالمقاولة ِعبر ِإطار ِالتشغيل ِالذاتي ِوتشجيع ِاالنتقال ِمن ِالقطاع ِغير ِالمنظم ِإلى ِالقطاعِ
المنظم.
على المستوى المجتمعي
 تشجيع ِإرساء ِنظام ِلتدبير ِالمسؤولية ِالمجتمعية ِللمقاوالت ِيرتكز ِعلى ِالمعيار ِالدولي ِ(إيزوِ
ِ )26000وبذل ِالمزيد ِمنِالجهود ِلتحفيز ِالقطاع ِالخاص ِالجهوي ِعلى ِاالضطالع ِبدور ِجديدِ
يكون ِفيه ِمستثمرا ِمواطنا ِمنخرطا ِفي ِمسعى ِالرفع ِمن ِتنافسية ِالمدن ِالمغربية ِعلى ِالصعيدِ
الدولي؛
 تأهيلِالمعاييرِالخاصةِباستدامةِالمناطقِالصناعيةِوالعملِبشراكةِمعِالمعهدِالمغربيِللتقييسِ
على ِتوحيد ِدفاترالتحمالت ِالمتضمنة ِللقواعد ِوالممارسات ِالفضلى ِفي ِميدان ِتهيئة ِومعالجةِ
وإعادةِتدويرِوتثمينِالنفاياتِالصناعيةِالتيِتنتجهاِهذهِالمناطق؛ ِ
 اإلسراع باعتماد مشروع القانون رقم ِ 49.17المتعلق ِبالتقييم ِالبيئي ِوالرامي ِإلصالح ِإطارِ
دراسةِتأثيرِالمشاريعِاالستثماريةِعلىِالبيئةِوتعزيزِالوسائلِالبشريةِوالماديةِلمراقبةِاحترامِ
دفاترِالتحمالتِوالنصِعلىِمبدأِإخضاعِالسياساتِالعموميةِوالبرامجِالتنمويةِعلىِالمستوىِ
الجهويِوالمحليِللتقييمِالبيئيِاإلستراتيجيِالمسبقِ.وبغيةِضمانِاإلعمالِالفعليِلهذهِالمتطلباتِ
واإلصالحات ِالجديدة ِوتملكها ِمن ِلدن ِاألطراف ِالمعنيةِ ،ينبغي ِأنِيتم ِمسلسل ِاعتماد ِمشروعِ
القانون ِرقم ِِ 49.17في ِإطار ِمن ِالتشاور ِمع ِمجموع ِالفاعلين ِبالقطاع ِالخاص ِوالجمعياتِ
ومكاتبِالدراسات.
 اإلسراعِبتعديلِظهيرِِ 1914المتعلقِبـ"تنظيمِالمحالتِالمضرةِبالصحةِوالمزعجةِوالمحالتِ
الخطرة" ِبتشاور ِمع ِوزارة ِالصناعة ِوالتجارة ِووزارة ِالتعمير ِوالمديرية ِالعامة ِللجماعاتِ
المحليةِواالتحادِالعامِلمقاوالتِالمغربِوالمجتمعِالمدني؛
 وضعِخطةِعملِلمكافحةِالتبذيرِالغذائيِفيِمختلفِاألنشطةِالسوسيو-اقتصاديةِبالمدينةِ،بشكلِ
منسجمِمعِالبرنامجِالوطنيِلمكافحةِالتبذيرِالغذائيِالذيِتسهرِوزارةِالفالحةِوالصيدِالبحريِ
علىِإعدادِصيغتهِالنهائية.
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 .11ضمان األمن والسالمة الحضرية
 اإلسراع ِباعتمادِمشروعِالقانونِرقمِِ 11.10المحدثِبموجبهِمرصدِوطنيِلإلجرامِوالذيِ
من ِشأنه ِأن ِيضطلع ِبدور ِمحوري ِفي ِإعداد ِالسياسة ِالمتعلقة ِبالجريمة ِالحضرية ِوإعدادِ
الدراساتِالعلميةِحولِانعكاساتِالعقوباتِالسجنيةِوحولِحاالتِالعودِواقتراحِحلولِمنِ
أجلِتقليصِعددهاِ .
ينبغي ِأن ِيضم ِمجلس ِإدارة ِالمرصد ِالمشار ِإليه ِالقطاعات ِالوزارية ِالمكلفة ِبالشبابِ
والرياضة ِوالسكنى ِوالتعمير ِوالثقافة ِوالداخلية ِوالدفاع ِوالماليةِ ،باإلضافة ِإلى ِممثليِ
المجتمع ِالمدني ِالمختصين ِفي ِهذا ِالمجالِ .ومن ِاألهمية ِبمكان ِأن ِتضم ِهذه ِالهيئة ِأيضاِ
خبراءِفيِعلومِالجريمةِواإلحصاءِواالجتماعِ ...
ويتعين ِأن ِيعمل ِهذا ِالمرصد ِعلى ِتجميع ِودراسة ِمؤشرات ِاإلجرام ِوتحليل ِاتجاهاتهِ
وا ألسباب ِاالقتصادية ِواالجتماعية ِوالثقافية ِوالدينية ِالكامنة ِوراءهِ .كما ِينبغي ِأن ِيقترحِ
وسائال ِللوقاية ِمن ِظواهر ِالعنف ِوعدم ِاحترام ِقيم ِالمواطنة ِواالنحراف ِواإلرهاب ِوآليةِ
الستشرافِتطورهاِالمستقبليِ.ولتحقيقِهذاِالغرضِ،ينبغيِأنِتتوفرِالمدنِالمغربيةِعلىِ
خريطةِوطنيةِللجريمةِ،تقدمِالمعطياتِحسبِنوعِالجريمةِوالحيِوالمدينةِوالجهةِوالفئةِ
السوسيوِمهنيةِوالسن...وكلهاِمؤشراتِمنِشأنهاِأنِتمكنِمنِفهمِكلِنوعِمنِأنواعِالجرائمِ
وإيجادِالحلولِالمناسبةِله؛ ِ
 جعل ِمسألة ِسالمة ِالمرأة ِفي ِصلب ِانشغاالت ِسياسة ِالمدينة ِوالمؤشرات ِالرئيسية ِلقياسِ
جودةِحياةِالمواطنينِوكذاِفيِبرامجِاألحزابِالسياسية؛ ِ
 النهوضِبقيمِاالحترامِوالحوارِوالتسامحِداخلِاألسرةِوعلىِمستوىِنمطِالحكامةِالمحليةِ
وفيِالمدرسةِ،السيماِإزاءِاألشخاصِالمنحدرينِمنِبلدانِإفريقياِجنوبِالصحراء.
 .12االنتقال من المنطق الكمي في سد الخصاص من السكن إلى منطق توفير السكنى والسكن
دمج والمستدام
الالئق ،ال ُم ِ
تحسين جودة السكن بوصفها شرطا بيئيا لتحقيق الرفاه والعيش المشترك الجيد
 العملِبشراكةِمعِالمعهدِالمغربيِللتقييسِ،علىِوضعِ"عالمةِخضراء"ِموجهةِلسوقِ
السكن ِاالجتماعيِ ،وذلك من ِأجل ِإدماج ِالمتطلبات ِالبيئية ِوالمائية ِوالطاقية ِفي ِدفاترِ
التحمالتِالخاصةِبالمنعشينِالعقاريين؛ ِ
 اإلسراع ِبإخراج ِالنصوص ِالتطبيقية ِالخاصة ِبالقانون ِرقم ِِ 66.12المتعلق ِبمراقبةِ
وزجرِالمخالفاتِفيِمجالِالتعميرِوالبناءِوإلغاءِالممارسةِالقائمةِعلىِمنحِاالستثناءاتِ
لبناءِالمساكنِاالجتماعيةِخارجِضوابطِوثائقِالتعمير؛ ِ
 تطوير ِعرض ِمن ِالسكن ِاالجتماعي ِموجه ِللكراء ِوإعادة ِالنظر ِفي ِعدد ِالوحداتِ
السكنيةِالمسموحِبإقامتهاِفيِالهكتارِالواحدِبموجبِالدوريةِالوزاريةِالصادرةِبتاريخِ
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ِ 14يونيو ِِ 230(ِ 2010وحدة ِسكنية ِفي ِالهكتار)ِ،وهي ِنسبة ِتنجمِعنها ِكثافةِسكانيةِ
مفرطةِوقدِتتسببِفيِإعادةِإنتاجِالهشاشةِواإلقصاء؛
 اعتمادِمقارباتِجديدةِللبرنامجِالوطنيِ"مدنِبدونِصفيح"ِبشكلِيسمحِبإعادةِِتأطيرهِ
فيِسياقِسياسةِللمدينةِ،منِأجلِالقضاءِعلىِمدنِالصفيحِوتعويضهاِبفضاءاتِللعيشِ
والتنشئةِاالجتماعيةِالمندمجةِفيِالمدينة؛ ِ
 اإلعمالِالفعليِللتدابيرِالمنصوص ِعليهاِفيِالقانونِرقمِِ 94.12المتعلقِبالمبانيِاآليلةِ
للسقوطِوتنظيمِعملياتِالتجديدِالحضريِ،خاصةِمنِخاللِإعمالِاإلجراءاتِالراميةِ
إلى ِمعالجة ِالمباني ِاآليلة ِللسقوط ِوإحداث ِالوكالة ِالوطنية ِللتجديد ِالحضري ِوتأهيلِ
المبانيِاآليلةِللسقوطِ .
جعل المباني أكثر مراعاة للبيئة ولمقتضيات النجاعة الطاقية
 سن إجبارية اإلدالء بالوثيقة المتعلقة بدرجة النجاعة الطاقية للمبنى المراد إقامته ،عند
إيداع طلب رخصة البناء (وفق نظام النجاعة الطاقية للمباني)
 العمل ِفي ِإطار ِالبرنامج ِالتعاقدي ِالقائم ِبين ِالدولةِوالوكالة ِالمغربية ِللنجاعة ِالطاقيةِ
برسمِالفترةِِ 2020-2017علىِوضعِبرنامجِوطنيِللنهوضِبالنجاعةِالطاقيةِللمبانيِ
وتشجيع ِإنتاجها ِبشكل ِذاتي للكهرباء ِانطالقا ِمن ِمصادر ِالطاقات ِالمتجددةِ ،وذلك ِمنِ
خالل ِإرساء ِآلية ِمندمجة ِ(تشمل ِالتمويل ِالدوليِ ،الدعم ِالتقنيِ ،وضع ِإستراتيجيةِ
صناعيةِ ،تحفيز ِالسوقِ ،تقليص ِالدعمِ ،سعر ِالكربون ِالمنخفض)ِ .ويشكل ِهذا ِاإلطارِ
توليفا ِمندمجا ِوشامال ِبين ِتدخالت ِمختلف ِالفاعلين ِالعموميين ِوالخواص ِوبين ِتنفيذِ
النصوصِالتطبيقيةِللقانونِرقمِِ 47.09المتعلقِبالنجاعةِالطاقيةِوالقانونِِ 58.15الذيِ
يسمح ِبربط ِأصحاب ِمنشآت ِإنتاج ِالطاقة ِالكهربائية ِانطالقا ِمن ِمصادر ِالطاقاتِ
المتجددةِبالشبكةِالكهربائيةِالوطنيةِذاتِالجهدِالمنخفضِ.
 بلورةِمنتجاتِماليةِخضراءِموجهةِلسوقِالتجهيزاتِالمنزليةِذاتِاالستهالكِالمنخفضِ
من ِالطاقةِ ،بشراكة ِمع ِالوكالة ِالمغربية ِللنجاعة ِالطاقيةِ ،المسؤولة ِعنِوضع ِبطاقةِ
المعلومات ِالطاقية ِعلى ِاألجهزةِ ،وشركات ِقروض ِاالستهالك ِوالفاعلين ِالخواصِ
وممثليِالمجتمعِالمدنيِوجمعياتِحمايةِالمستهلكِ .
 وضع ِإطار ِمرجعي ِلمشاريع ِ"األحياء ِالمراعية ِللمعايير ِالبيئة" ِمن ِأجل ِتشجيعِ
السلوكات ِالمحافظة ِعلى ِالبيئةِ ،باإلضافة ِإلى ِالعمل ِعلى ِتأطير ِعمليات ِالتهيئةِ
الحضرية ِالمحترمة ِلمبادئ ِالتنمية ِالمستدامة ِمع ِالحرص ِعلى ِمالءمتها ِلخصائصِ
المجال ِالترابيِ .وينبغي ِأن ِيسعى ِمشروع ِالحي ِالمراعي ِللمعاير ِالبيئية ِإلى ِمساعدةِ
المواطنينِعلىِاالضطالعِبأنفسهمِبرفعِالتحدياتِالبيئيةِالتيِيواجهونهاِبشكلِجماعيِِ.
ِ
 .13جعل التربية ،والتعليم العالي ،والتكوين المهني رافعة للنهوض بثقافة التنمية المستدامة
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 إدماجِمبادئِالتنميةِالمستدامةِوالتربيةِعلىِالبيئةِفيِمنظومةِالتربيةِالوطنية ِمنِأجلِ
تغييرِعقلياتِوسلوكياتِالمواطنين؛ ِ
 إدراجِمهنِالتنميةِالمستدامةِفيِبرامجِمدارسِتكوينِالمختصينِفيِالتعميرِوالمهندسينِ
المعماريين
 إدراجِالتربيةِعلىِالبيئةِوالتنميةِالمستدامةِفيِالمناهجِالبيداغوجيةِ
 ضمانِاإلنصافِبينِالمدرسةِالعموميةِوالمدرسةِالخاصةِ .
 ِ يتعينِأنِتشاركِالمدينةِفيِجهودِصيانةِوتأهيلِالمدارسِالعموميةِوفتحِماِتتوفرِعليهِ
منِفضاءاتِرياضيةِوتجهيزاتِتعليميةِفيِوجهِمحيطها.
 .14بلورة وتنفيذ رؤية للحركية والربط ووسائل والنقل الحضري المستدام والمدمج بالمدن
اعتماد مشروع اإلستراتيجية الوطنية للتنقالت المستدامة على مستوى المجلس الحكومي
تعزيز القدرات في مجال تدبير خدمات النقل
 رقمنة ِتدبير ِفضاءات ِوقوف ِالعربات ِوتدبير ِالسير ِالطرقيِ ،مع ِإيالء ِأهمية ِخاصةِ
للمدارات ِالحضرية ِالتي ِتطرح ِجملة ِمن ِاإلشكالياتِ ،واعتماد ِ"أنظمة ِالمساعدة ِعلىِ
االستغاللِوإرشادِاألشخاصِالمتنقلين"ِ(ِ .)SAEIV
 تعزيزِوتعميمِشركاتِالتنميةِالمحليةِ(لتخطيطِوتنفيذ ِوتتبعِإنجازِالبنياتِالتحتيةِوتقديمِ
الخدمات) ِومؤسسات ِالتعاون ِبين ِالجماعات ِ(من ِأجل ِالتنسيق ِبين ِمجموع ِالجماعاتِ
الداخلِضمنِنطاقها)ِِفيِمجالِالنقلِالحضريِ .
 تعزيزِقدراتِالفاعلينِالمحليينِفيِمجالِتدبيرِخدماتِالنقلِالعموميِوالتركيبِالماليِ
للمشاريعِللحصولِعلىِتمويلِالصندوقِالمخصصِلتمويلِالتنقالتِالحضريةِالمسمىِ
"صندوقِمواكبةِإصالحاتِالنقلِالطرقيِالحضريِوالرابطِبينِالمدن"ِ.
تقليص الحاجة للتنقل ومسافة التنقل
 ترشيدِعملياتِالتنقلِمنِخاللِتجريدِالمساطرِاإلداريةِمنِالصفةِالماديةِوالعملِخاللِ
مرحلةِالتخطيطِالحضريِعلىِالتوزيعِالعقالنيِلنطاقاتِ(أحواض)ِالسكنىِوالتشغيلِ .
 أخذ ِمبدأ ِالربط ِبين ِوسائل ِالنقل ِالمتعددة ِبعين ِاالعتبار ِعند ِوضع ِمخططات ِتوجيهِ
التهيئةِالعمرانيةِومخططاتِالتهيئةِ،خاصةِبالنسبةِللمدنِومناطقِالتعميرِالجديدةِ،منِ
خالل ِالتنصيص ِعلى ِإقامة ِممرات ِومسالك ِخاصة ِبالنقل ِمتعدد ِالوسائط ِوالدراجاتِ
الناريةِوالهوائيةِوالراجلينِ ِ.
 تعميم ِمخططات ِالتنقل ِالحضري على ِكل ِالجماعات ِوربط ِاستفادتها ِمن ِالمساعداتِ
والتمويالت ِبإنجاز ِهذه ِالمخططاتِ .إدراج ِمخطط ِالتنقل ِالحضري ِفي ِإطار ِتوجهاتِ
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ومقتضياتِوثائقِالتخطيطِالحضريِ،السيماِمخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِ،وذلكِبغيةِ
سقةِومرتبطةِبالشبكة؛ ِ
إقامةِمدينةِمد َمجةِ،من َّ
 ترشيدِتوسعِالمدينةِوتوجيهِعمليةِتوزيعِمناطقِالسكنىِونطاقاتِالتشغيلِعبرِإنجازِ
خطوطِالنقلِالعموميِ .
زيادة استعمال وسائل النقل األقل استهالكا للطاقة وتحسين النجاعة الطاقية للعربات
 العملِفيِالمدىِالمتوسطِعلىِإعدادِالبنيةِالتحتيةِللمدنِالستقبالِالسياراتِالكهربائيةِ،
بوصفهاِوسيلةِرئيسيةِللحركيةِالحضريةِالمستقبلية؛ ِ
 النهوض ِباستعمال ِوسائل ِتنقل ِمراعية ِللبيئة ِالمحيطة ِوإيالء ِأهمية ِخاصة ِلحركيةِ
األشخاصِفيِوضعيةِإعاقةِداخلِالمدينة؛ ِ
 وضعِإستراتيجيةِلتنميةِالتنافسيةِاللوجيستيةِالحضريةِوإعمالِ"الميثاقِالمغربيِلصالحِ
اللوجيستيك ِاألخضر"ِ .وينبغي ِعلى ِالمدن ِالتوفر ِعلى ِقواعد ِومخططات ِلتنظيم ِسيرِ
ووقوفِعرباتِنقلِالسلعِ .
 .15جعل التراث الثقافي رافعة لتعزيز جاذبية المدينة وتنافسيتها المستدامة
 إبراز ِمقومات ِالهوية ِوالقيم ِالروحية ِفي ِتصميم ِوإنجاز ِمشاريع ِالسكن ِوالتجهيزاتِ
العموميةِ،والمعالمِالتراثيةِوالساحاتِوالفضاءاتِالخضراءِومنشآتِالتأثيثِالحضريةِ .
 إعدادِميثاقِثقافيِوطنيِيكونِبمثابةِإطارِللتخطيطِالحضريِللمدنِالقائمةِوالمستقبليةِ.
ويتعين ِأن ِيتضمن ِهذا ِالميثاق ِالخصوصيات ِالثقافية ِالمحلية ِوالتراث ِغير ِالماديِ
واإلرثِالمعماريِوالقيمِالمتوارثةِ،وأن ِيساهمِفيِترسيخِالمبادئِوالقواعدِالتوجيهيةِ
لالندماجِالحضريِوالتماسكِاالجتماعيِوتثمينِذاكرةِالمدنِوأبعادهاِالرمزيةِوالطبيعيةِ
وترشيدِاستهالكِالموارد؛ ِ
 إعادةِالنظرِفيِمقارباتِوبرامجِالتنشيطِالثقافيِبالمدنِوالعملِعلىِتحسينهاِ،بماِيتيحِ
جعلهاِفيِمتناولِجميعِالمواطنين؛
 خلقِصندوقِوطنيِللتمويلِوإطارِضريبيِتحفيزيِلالستثماراتِالموجهةِإلعادةِتأهيلِ
مباني ِالمدن ِالعتيقة ِوالقديمة ِوبنياتها ِالتحتيةِ ،وتعزيز ِقدرات ِجماعات ِهذه ِالمدن ِفيِ
مجالِإعدادِوتدبيرِمشاريعِالتثمينِاالقتصاديِللتراثِالتاريخيِوالثقافيِ .
 .16النهوض بقيم التضامن واإلدماج والعيش المشترك في لدى المواطنين بالمدن
 إلغاء ِالتقسيم ِالمفرط ِللمناطق ِفي ِوثائق ِالتعميرِ ،عبر ِاعتماد ِالتمازج ِالحضريِ
والوظيفيِ .كما ِينبغي ِأخذ ِبعين ِاالعتبار ِضرورة ِتوزيع ِمنسجم ِبين ِمختلف ِأصنافِ
السكنِوبينِالسكنِاالجتماعيِ،منِأجلِتفاديِالتمييزِالسوسيوِمجالي؛ ِ
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 التوزيع ِالمتوازن ِبين ِأحياء ِالمدينة ِللمرافق ِالجماعية ِواألماكن ِالعامة ِومعالم ِهويةِ
المدينةِ،وهيِمرافقِتحددِجودةِالحيِوتمنحِالسكانِالشعورِبالكرامةِوبممارسةِحقهمِ
فيِالمدينةِ.إذِيجبِأنِيتمتعِكلِحيِبالقربِ،منِبينِأمورِأخرىِ،منِواحدِأوِأكثرِمنِ
مراكز ِالتسوق ِوالساحات ِوالحدائق ِوالمكتبات ِوباحات ِاللعب ِوالمالعب ِالرياضيةِ.
وتشكل ِهذه ِاألماكن ِفضاءات ِللتبادل ِونسج ِالعالقاتِ ،كما ِتشجع ِعلى ِبروز ِأقطابِ
حضرية صغرى؛ ِ
 وفي ِإطار ِتنفيذ ِالسياسة ِالوطنية ِالجديدة ِإزاء ِالمهاجرينِ ،ينبغي ِجعل ِإدماجهم ِمحوراِ
هاما ِفي ِحكامة ِالمدن ِوالتمازج ِاالجتماعي ِأثناء ِالتخطيط ِإلجراء ِتوسيعات ِحضريةِ
جديدة؛ ِ
 وضعِآلياتِوطنيةِمبتكرةِفيِمجالِالحمايةِاالجتماعيةِوتعميمهاِعلىِالفئاتِاالجتماعيةِ
األكثرِخصاصاِفيِمدنِالغدِ،والتيِستضمِكلِالساكنةِالوطنيةِتقريبا؛
 العملِعلىِأنِتأخذِالهيئاتِالعموميةِأوِالخاصةِالتيِتوفرِمرافقاِأوِخدماتِمفتوحةِفيِ
وجهِالعمومِبعينِاالعتبارِكلِالجوانبِالمتعلقةِبتوفيرِالولوجياتِلألشخاصِفيِوضعيةِ
إعاقةِ،طبقاِلمقتضياتِالقانونِِ10.03المتعلقِبالولوجيات؛ِ
 اعتمادِعالماتِتشويرِحضريةِمالئمةِلمختلفِأصنافِاإلعاقةِ،والعملِعلىِأنِتأخذِ
المنشآت ِالحضرية ِبعين ِاالعتبار ِالشروط ِالخاصة ِالتي ِيتطلبها ِتنقل ِاألشخاص ِذويِ
الحركيةِالمحدودة؛ِ ِ
 بلورة ِبرامج ِفي ِوسائل ِاإلعالم ِوالمدارس ِالوطنية ِتعنى ِبتعزيز ِقيم ِاالنفتاح ِوالحوارِ
واحترام ِعلى ِالثقافات ِواألديان ِوالمجموعات ِالعرقية ِاألخرى ِوتوطيد ِالوشائجِ
االجتماعية؛ ِ
 إدراجِمادةِالتراثِالثقافيِفيِالمناهجِالدراسيةِوفيِالتعليمِالعاليِتثمنِالخصوصياتِ
التيِتزخرِبهاِكلِجهةِومدينةِمعِتوفيرِالمواردِالبشريةِالمختصصةِ .
 .17تحرير ما تزخر به المدن المغربية من إمكانات في مجال الطاقات المستدامة
 تبنيِممارساتِتدبيريةِجديدةِفيِمجالِالطاقةِبالمدنِ،منِخاللِاعتمادِالمعيارِالدوليِ
إيزوِِ 50001فيِتدبيرِالطاقةِعلىِمستوىِالبنياتِالتحتيةِالجماعيةِوالمقراتِاإلداريةِ
واإلنارةِالعموميةِ.وفيِهذاِالصددِ ،ينبغيِتعميمِوتوحيدِاستعمالِالتكنولوجياتِالجديدةِ
"الشبكةِالكهربائيةِالذكية"ِ(ِ)Smart gridفيِتدبيرِشبكاتِتوزيعِالكهرباءِ،وترشيدِ
استهالك ِالطاقة ِفي ِاإلنارةِ ،وتطوير ِشركات ِالخدمات ِالطاقية ِوِِ /أو ِشركات ِتنميةِ
محلية ِمتخصصةِ ،في ِكل ِالمدن ِالمغربية ِخاصة ِعلى ِمستوى ِالتوسعات ِالحضريةِ
الجديدةِ .
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 وضع ِلوحة ِقيادة ِطاقية ِوطنية ِتمكن ِمن ِتتبع ِومقارنة ِوتصنيف ِالنجاعة ِالطاقية ِلكلِ
مدينةِ ،من ِخالل ِمؤشرات ِرئيسية ِمن ِقبيل ِالكثافة ِالطاقيةِ ،النجاعة ِالطاقية ِواإلنتاجِ
الذاتيِللطاقةِالحراريةِوالكهربائيةِانطالقاِمنِمصادرِالطاقاتِالمتجددةِ .
 تطويرِسوقِوطنيِللكربونِوبيعِالرصيدِمنِاالنبعاثاتِ،ارتكازاِعلىِمشاريعِنموذجيةِ
منصوصِعليهاِفيِبرنامج "شراكةِالتأهبِللسوق"ِ(ِ)PMRفيِانسجامِمعِالمادةِِ6.2
منِاتفاقِباريسِلتغيرِالمناخِومعِآلياتِالتعاونِالمتشاورِحولهاِللسوقِالدوليِللكربونِ ِ.
 إحداثِصندوقِللنجاعةِالطاقيةِخاصِتقومِعلىِتدبيرهِالوكالةِالمغربيةِللنجاعةِالطاقيةِ
ويتم ِتمويله ِمن ِالرسوم ِواالقتطاعات ِعلى ِالمحروقات ِ(زائد ِِ 1في ِالمائة ِمن ِثمنِ
المحروقات)؛ ِ
 إنجازِبرامجِإعالميةِلتحقيقِتعبئةِجماعيةِمنِأجلِتغييرِالسلوكاتِ(االستهالكِبطريقةِ
أفضلِ،تعويضِاألجهزةِذاتِاالستهالكِالمرتفعِمنِالطاقةِبأخرىِأقلِاستهالكا)ِوجعلِ
النجاعةِالطاقيةِرافعةِلتحقيقِالمردوديةِاالقتصادية؛ ِ
 تفعيلِإصدارِالنصوصِالتطبيقيةِللقانونينِِ58.15و(ِ47.09المراسيمِالمتعلقةِبالكيفياتِ
التقنية ِلضخ ِالطاقة ِالمتأتية ِمن ِمصادر ِالطاقات ِالمتجددة ِفي ِالشبكة ِمنخفضة ِالجهدِ
ألغراضِتجاريةِ،االفتحاصِالطاقيِ،دراسةِالتأثيرِالطاقيِلمشاريعِالتهيئةِالحضريةِأوِ
مشاريعِإنشاءِالبنايات ،وبالجوانبِالمتعلقةِبالتقييسِفيِمجالِاألداءِالطاقيِوتعميمِنظامِ
ال َِعنِ َِوِنَة ِالطاقية ِللتجهيزات ِالسكنية ِوتعميم ِالتقييس ِ(توحيد ِالمعايير) ِفي ِما ِيتصلِ
باستهالك ِالطاقة ِاألحفورية ِفي ِالصناعةِ ،فتح ِالشبكة ِالكهربائية ِمنخفضة ِومتوسطةِ
الجهدِفيِوجهِمشاريعِإنتاجِالطاقةِالكهربائيةِالمتأتيةِمنِمصادرِالطاقاتِالمتجددةِ )...
 .18من أجل بيئة حضرية سليمة ومستدامة ومحترمة للتنوع البيئي للمدينة
 خلق الترابط بين المنظومة الصحية واالنعكاسات البيئية السلبية التي تتعرض لها المدينة ِِ:منِ
خاللِوضعِنظامِللرصدِواإلنذارِالصحيِمرتبطِباالنعكاسات ِالبيئيةِالسلبيةِالتيِتتعرضِلهاِ
المدينةِ(ذروةِتلوثِالهواءِوالتربةِوالماءِ،النفاياتِالصلبةِ،اإلجهادِ،إلخ)ِ،باإلضافةِإلىِوضعِ
مخططِعملِللصحةِوالبيئةِخاصِبكلِمدينة؛
 إرساءِحكامةِبيئيةِجديدةِللمدنِمرتكزةِعلىِتوفيرِوسائلِمراقبةِمدىِاإلعمالِالفعليِللقوانينِ
والنصوص ِالتنظيمية ِفي ِمجال ِالبيئةِ ،من ِخالل ِتعميم ِالشرطة ِاإلدارية ِالبيئية ِوضمان ِولوجِ
مجموعِالمواطنينِللمعلوماتِالبيئيةِ.أماِفيِماِيتعلقِبتدبيرِمجلسِالمدينةِللمجالِالبيئيِ،فينبغيِ
إرساءِالممارسةِالقائمةِعلىِتقديمِالمجلسِعندِنهايةِواليتهِالسياسيةِلحصيلةِوضعيةِالرأسمالِ
الطبيعيِوللمنجزاتِالتيِتمِالقيامِبهاِفيِماِيتصلِبحمايةِالبيئةِ،كماِيتعينِوضعِنظامِلتدبيرِ
المتطلباتِالبيئيةِبناءِعلىِاإلطارِالمرجعيِالدوليِإيزوِِ 14001معِاالستفادةِمنِتجربةِمدينةِ
مراكشِفيِهذاِالبابِ .
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فيِماِيتعلقِبتدبيرِالنفاياتِالسائلةِ،فقدِباتِمنِالمستعجلِِ :
 نشرِمقاييسِالكمياتِالقصوىِمنِالنفاياتِالسائلةِالممكنِإلقاؤهاِفيِالساحلِوإعدادِ
التصاميمِالجهويةِللساحلِطبقاِلمقتضياتِالقانونِرقمِِ81.12المتعلقِبالساحل
ِ اإلسراع ِبتنفيذ ِالبرنامج ِالوطني ِللوقاية ِمن ِالتلوث ِالصناعي ِوتوسيع ِطريقة ِعملِ
محطات ِتطهير ِالمياه ِالعادمة ِالحضرية ِلتشمل ِالمستوى ِالثالث ِللمعالجة ِوإصدارِ
المراسيمِالمتعلقة ِبإعادةِاستعمالِالمياهِالعادمةِبعدِتطهيرهاِونقلِاألوحالِالمتأتيةِ
منِمحطاتِتطهيرِالمياهِالعادمةِواستعمالهاِكمصادرِطاقةِ(التثمينِالطاقي).
 جعلِالغاباتِوالتنوعِالبيولوجيِالحضريِرافعةِلتحسينِجودةِحياةِالمواطنينِبالمدنِ.وفيِ
هذا ِاإلطارِ ،ينبغي ِأن ِتعمل ِمجالس ِالمدنِ ،بمعية ِاإلدارة ِالترابية ِوالمندوبية ِالسامية ِللمياهِ
والغابات ِومحاربة ِالتصحر ِوالمواطنينِ ،على ِوضع ِمخطط ِلحماية ِوتهيئة ِوتثمين ِالغاباتِ
الحضريةِالمصنفةِوالنهوضِبهاِ .
 وضعِالتصورِلبرنامجِلتغييرِعقلياتِوسلوكاتِسكانِالمناطقِالحضريةِفيِماِيتعلقِبتدبيرِ
النفاياتِالمنزليةِ،منِأجلِاالنتقالِمنِتدبيرِكالسيكي قائمِعلىِجمعِالنفاياتِوطمرهاِفيِ
المطرحِنحوِإرساءِقطاعِصناعيِأخضرِجديدِقائمِعلىِتقنياتِفرزِالنفاياتِفي ِالمصدرِ
ومعالجتها ِوإعادة ِتدويرها ِوتثمينها ِداخل ِمراكز ِالطمر ِوالتثمينِ .وتقتضي ِهذه ِالمقاربةِ
الجديدة ِمن ِجهة ِمراجعة ِالقانون ِرقم ِِ 28.00وإعادة ِالنظر ِبشكل ِجذري ِفي ِطريقة ِتنفيذِ
المرحل ةِالثانيةِمنِالبرنامجِالوطنيِللنفاياتِالمنزليةِوالوقوفِعندِحصيلةِمرحلتهِاألولىِ،
ومن ِجهة ِأخرىِ ،النهوض ِبدور ِجديد ِللمواطن-الفاعل ِفي ِتدبير ِالنفايات ِوتعبئة ِوسائلِ
اإلعالمِ ،وذلك ِمن ِأجل ِالتمكن ِمن ِتخفيض ِالتكاليف ِوخلق ِموارد ِمن ِخالل ِتدبير ِوإعادةِ
تدويرِالنفاياتِالتيِيمكنِأنِتولدِالطاقةِوتخلقِفرصِالشغلِ .
 استباقِوضعيةِشحِالماءِالصالحِللشربِفيِالمدنِمنِخاللِتطويرِاستعمالِمصادرِغيرِ
تقليديةِللمياهِ(إعادةِاستعمالِالمياهِالعادمةِبعدِتطهيرهاِ،تحليةِماءِالبحرِفيِالمدنِالساحلية)ِ
وترشيدِالطلبِعبرِتحسينِأداءِشبكاتِالتوزيعِوتحسينِاستعمالِاألسرِللمياهِ،إدراجِدراسةِ
تأثيرِالمشاريعِاالستثماريةِالمستقبليةِعلىِالوضعيةِالمائيةِفيِالتخطيطِالحضريِ،وأخيراِ
منِخاللِإعادةِتحديدِالنموذجِاالقتصاديِلتدبيرِخدماتِتوزيعِالماءِالصالحِللشربِوتجميعِ
ومعالجةِالمياهِالعادمةِ .
 إحداثِمركزِوطنيِللكفاءةِواالبتكار ِالتكنولوجيِفيِميدانِترشيدِاستهالكِالمواردِالطبيعيةِ
والبيئةِ ،يسهر ِعلى ِالمواكبة ِالتقنية ِوالمنهجية ِللجماعات ِالترابية ِوالوحدات ِالصناعية ِفيِ
اعتماد ِالطرق ِالجديدة ِلالستهالك ِالمسؤول ِومكافحة ِالتلوثِ ،السيما ِفي ِما ِيتصل ِبتدبيرِ
النفاياتِالصلبةِوجودةِالهواءِومعالجةِالمياهِالعادمة.
ِ
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 .19تحسين قدرات المدن على تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتحملها
 العمل ِفي ِإطار ِ مركز ِالكفاءات ِللتغير ِالمناخي ِبالمغرب ِ(ِ )C4 Marocعلى ِإحداث ِمنصةِ
وطنيةِللشراكةِ،مكرسةِلتعزيزِقدراتِالفاعلينِاألساسيينِبالمدنِومواكبتهمِ(المنتخبونِ،اإلدارةِ
َّ
المحليةِ ،المصالح ِالخارجيةِ ،المجتمع ِالمدني ِوالقطاع ِالخاص) ِوتهدف ِإلى ِالتنزيل ِالترابيِ
للمشاريع ِالمدرجة ِضمن ِالمساهمات ِالمحددة ِوطنيا ِ(ِ )NDCمن ِلدن ِالمغربِ ،والعمل ِوفقِ
طريقةِتشاركيةِعلىِبلورةِمخططاتِالمدنِفيِمجالي ِالطاقةِوالمناخِ،والتركيبِالتقنيِوالماليِ
لمشاريعِالتخفيفِ،وتعبئةِوتنويعِموارد تمويلِجهودِمواجهةِتغيرِالمناخِ،وإرساءِآلياتِتستندِ
إلى ِطريقة ِ"اإلجراءات ِالقابلة ِللقياس ِواإلبالغ ِعنها ِوالتحقق ِمنها" ِ(ِ ،)MRVوذلك ِمن ِأجلِ
الرفعِمنِاألهدافِالوطنيةِبرسمِالمساهماتِالمحددةِوطنيا.
ينبغيِأنِيأخذِمسلسلِإعدادِمخططاتِالطاقةِالخاصةِبالمدنِبعينِاالعتبار التوجيهاتِوالتدابيرِ
المقترحة ِ ِفي ِاإلستراتيجية ِالوطنية ِلتحقيق ِتنمية ِمنخفضة ِاالنبعاثات ِفي ِأفق ِِ ،2050تعضيدِ
االستثمارات ِمع ِالجماعات ِاألخرى ِبالجهة ِومع ِاالستثمارات ِالمزمع ِالقيام ِبها ِفي ِإطارِ
اإلستراتيجياتِوالبرامجِالوطنيةِِ:اإلستراتيجية ِالوطنيةِفيِمجال ِالطاقةِ،اإلستراتيجيةِالوطنيةِ
للوجيستيكِ ،المخطط ِالمغربي ِللطاقة ِالشمسيةِ ،البرنامج ِالوطني ِللنفايات ِالمنزلية ِوالمشابهةِ،
البرنامج ِالوطني ِللتطهير ِالسائل ِومعالجة ِالمياه ِالعادمةِ ،برنامج ِتحسين ِالنقل ِالحضريِ،
وغيرهاِ .
 الحرصِقبلِمباشرةِعملياتِتوسيعِالمداراتِالحضريةِللمدنِالتيِتواجهِمخاطرِ،علىِوضعِ
خرائط ِالقابلية ِللتعميرِ ،من ِأجل ِتحديد ِوتوجيه ِالمناطق ِالقابلة ِللبناء ِووضع ِتخطيط ِالبنياتِ
التحتيةِالطرقيةِوالطرقِالسيارةِ .
 وضع ِاستراتيجية ِفعالة ِوتكون ِموضوع ِتنسيق ِبين ِالمتدخلين ِبكل ِمدينة ِللوقاية ِمن ِالكوارثِ
الطبيعيةِومكافحتهاِ،وذلكِمنِأجلِِ :
ِ oتحديد ِالمسؤوليات ِوتعيين ِخلية ِمكلفة ِبقيادة ِالعملياتِ ،وضمان ِالتنسيق ِمع ِاألرضيةِ
الوطنيةِلتدبيرِالمخاطرِالكبرىِ،وإدراجِهذهِالمخاطرِضمنِالسياساتِالتنموية؛ ِ
 oالنهوضِبتقاسمِأوِاقتسامِتدبيرِالمعارفِوالمعلوماتِحولِاألخطارِوتدبيرِاألزماتِفيِ
المدن؛
 oتحميلِالمسؤوليةِلكلِالفاعلينِالمحليينِمنِأجلِالسهرِعلىِتطبيقِالمقتضياتِالقانونيةِ
الالزمةِلتحقيقِقدرةِالمدنِعلىِالتكيفِوالصمود.
 حث ِالمقاوالتِ ،السيما ِالوكاالت ِوالمناطق ِالصناعيةِ ،على ِوضع ِسيناريوهات ِأزمة ِخاصةِ
بقطاعاتهمِ،ووضعِإطارِمالئمِلتدبيرِاألزماتِواختبارهِ .
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 العمل ِمن ِخالل ِالسلطات ِالعمومية ِوالجماعات ِالترابية ِعلى ِوضع ِإستراتيجية ِتمويل ِمالئمةِ
لمكافحة ِالكوارث ِالطبيعيةِ ،مرتكزة ِعلى ِتقنيات ِمالية ِللتعويض ِأو ِالتضامنِ ،باإلضافة ِإلىِ
اعتمادِآلياتِالتأمينِالمرتكزةِعلىِالشراكةِبينِالدولةِوالقطاعِالخاصِ .
 مواكبة ِالجمعيات ِالمحلية ِفي ِعملية ِتركيب ِالمشاريع ِالمناخية ِوطلب ِتمويلها ِلدى ِالصندوقِ
األخضرِللمناخ.
 .20جعل المدن إطارا لالبتكار واإلبداع والبحث التطبيقي لفائدة الشباب
 تطويرِخبرةِومهاراتِوطنيةِفيِمجالِخدماتِالمدنِالذكيةِ(ِ ،)Smart citiesمنِخاللِ
تعزيز ِالبنيات ِالتحتية ِللتدبير ِالرقمي ِللمدنِ ،السيما ِالمدن ِالكبرىِ ،واستخدام ِمختلفِ
توظيفاتِالتكنولوجياتِالحديثةِفيِالخدماتِالعموميةِالمقدمةِللمواطنين؛
 تعميمِ"الشبكةِالكهربائيةِالذكية"ِ(ِ)Smart gridوالع ِدَّا ِدَّاتِالذكيةِعلىِجميعِالمدن؛
 النهوضِبثقافةِاالبتكارِداخلِاألسرةِوالمدرسةِوالجامعةِواإلدارة؛
 تعزيزِتوجهِالمدنِنحوِاحتضانِمجمعاتِالتكنولوجياتِواالبتكارِومراكزِالبحثِواالمتيازِ،
مع ِإدماج ِأبعاد ِالتنمية ِالمستدامة ِوالتكنولوجيات ِالنظيفة ِالجديدة ِضمن ِأهداف ِهذه ِالبنياتِ
وبرامجها ِومجاالت ِتدخلها؛ ِوالرفع ِمن ِعدد ِمشاريع ِالبحث ِالتطبيقي ِفي ِميادينِ
التكنولوجيات ِالجديدة ِلالقتصاد ِاألخضر ِواقتصاد ِالمعرفة ِواالقتصاد ِالرقميِ ،من ِخاللِ
االستفادةِمنِصناديقِالتمويلِالجديدةِالموجهةِللبحثِ.ويجبِأنِيرتكز ِهذاِالتدبيرِعلى
احتضان ِوتشجيع ِالشركات ِالناشئة ِوالمقاوالت ِالصغرى ِوالمتوسطة ِبهدف ِالنهوضِ
بالتكنولوجياتِوتشجيعِبروزِفاعلينِرائدينِفيِالمجالِ(أبطالِوطنيين)ِقادرينِعلىِتصديرِ
معارفهمِومهاراتهمِعلىِالصعيدِالدولي؛
 دراسة ِإمكانية ِاحتضان ِالمدن ِالكبرى ِلمعاهد ِبحث ِمتخصصة ِفي ِاإلشكاليات ِالمتعلقةِ
بالمدينة ِ(الحركيةِ ،تدبير ِالنفاياتِ ،النجاعة ِالطاقيةِ ،)...وذلك ِبشراكة ِمع ِمراكز ِالبحثِ
القائمةِوبتنسيقِمعِالجهةِ ِ.
ج) تدابير متعلقة بتسيير ومواكبة االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدن المغربية
 .21من أجل تخطيط إستراتيجي مرتكز على التكامل والتعاون وتضافر الجهود على الصعيد المحلي
والجهوي والوطني
 استثمار ِآليات ِتنظيم ِالعمل ِالجماعيِ ،السيما ِالتصميم ِالجهوي ِإلعداد ِالتراب ِالذي ِيعتبرِ
وثيقةِمرجعيةِفيِتدبيرِالشأنِالعامِ.كماِينبغيِأنِتندمجِبرامجِالتنميةِالجهويةِوبرامجِتنميةِ
العمالةِأوِاإلقليمِوبرامجِعملِالجماعةِضمنِتوجيهاتِالتصميمِالجهويِالمشارِإليهِ .
 تفعيل ِاآلليات ِالمنصوص ِعليها ِفي ِالدستور ِوالقوانين ِالتنظيمية ِحول ِالجماعات ِالترابيةِ،
وهي ِِ :التعاون ِبين ِالجماعاتِ ،مؤسسات ِالتعاون ِبين ِالجماعاتِ ،مجموعات ِالجماعاتِ
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الترابيةِ ،آليات ِالتعاون ِوالشراكة ِوالتعاقدِ ،نظام ِالتدبير ِالعصري ِبحسب ِاألهداف ِعبرِ
مؤشراتِالتتبعِواإلنجازِواألداءِ،تقنياتِالتتبعِوالتقييمِوأنظمةِالمعلوماتِ .
وفي ِهذا ِاإلطارِ ،من ِشأن ِت بني ِآلية ِالتعاون ِبين ِالجماعات ِأن ِيساهم ِفي ِاالضطالع ِبمهامِ
ومشاريع ِذات ِمنفعة ِعامة ِمن ِقبيل ِالنقل ِالجماعيِ ،إعداد ِمخطط ِالتنقلِ ،معالجة ِالنفاياتِ،
الطرقِ ،التطهير ِومحطات ِمعالجة ِالمياه ِالعادمةِ ،إحداث ِوتدبير ِالتجهيزات ِالمهيكلةِ ،إقامةِ
ال ُم َجم َعاتِالصناعيةِ .
 اللجوء ِإل ى ِتفويض ِإنجاز ِبعض ِالخدمات ِالعمومية ِمن ِخالل ِوكاالت ِالتوزيع ِوالتدبيرِ
المفوض وشركات ِالتنمية ِالمحليةِ ،من ِأجل ِالتعاطي ِمع ِاإلكراهات ِفي ِالمجال ِاإلداريِ
والمحاسبي ِالتي ِيواجهها ِتدبير ِالمدينةِ ،لكن ِشريطة ِقياس ِاالنعكاس ِاالجتماعي ِلمثل ِهذهِ
التدابير؛ ِ
 تبني ِحكامة ِحضرية ِمتجددة ِمن ِخالل ِبرامج ِتعاقدية ِتجمع ِبين ِالدولة ِوالمدينةِ ،أنظمةِ
المعلوماتِ،دالئلِالمساطرِمعِتجريدهاِمنِالصفةِالماديةِ،وذلكِمنِأجلِخلقِالقوةِالدافعةِ
التيِتنعكسِإيجابياِعلىِفعاليةِتدبيرِالمدينةِوعلىِجاذبيتها؛ ِ
 وضعِآلياتِتنسيقِمبتكرةِوتعزيزِمشاركةِالمجتمعِالمدنيِوالقطاعِالخاصِ،منِأجلِتدبيرِ
تعدديةِمشروعِالمدينةِالمستدامةِوضمانِالتعبئةِحولهِوتملكه؛ ِ
 إحداث ِشركة ِمختلطة ِبكل ِمدينة ِجديدة ِتضم ِالدولة ِوالفاعل ِالمشرف ِعلى ِإحداث ِالمدينةِ
والجماعات ِالمعنيةِ ،من ِأجل ِضمان ِمواكبة ِالمشروع ِفي ِالجوانب ِالمتعلقة ِبالتنفيذ ِوتعبئةِ
مصادرِالتمويلِوتدبيرِالمدينةِ .
 وضع ِإطار ِتعاقدي ِمالئم ِلإلرساء ِالتدريجي ِللمدينة ِالمستدامة ِالجديدةِ ،من ِأجل ِتنظيمِ
التزاماتِمختلفِالشركاءِواالضطالعِببرمجةِالميزانيةِالقطاعيةِالسنوية؛ ِ
 العمل ِبشكل ِدوري ِعلى ِإجراء ِتقييم ِإستراتيجي ِبيئي ِواجتماعي ِلبرامج ِعمل ِالجماعةِ
وبرامج ِالتنمية ِالجهويةِ ،بما ِيتماشى ِمع ِمضامين ِمشروع ِالقانون ِرقم ِ 49.17المتعلقِ
بالتقييمِالبيئيِ .
.22ترشيد حكامة العقار
 إرساء ِآليات ِمؤسساتية ِوقانونية ِللتحكم ِفي ِالعقار ِوتدبيرهِ ،كشرط ِمسبق ِلتعبئة ِالمواقعِ
المخصصةِللتجهيزاتِوالمنشآتِذاتِالمنفعةِالعامةِوتكوينِالرصيدِالعقاريِالعموميِ:
 إحداث ِهيئات ِجهوية ِتكون ِفي ِخدمة ِالجماعات ِالترابية ِوالمؤسسات ِالعمومية ِمن ِأجلِضمان ِأفضل ِتدبير ِوتحكم ِفي ِمسألة ِالعقارِ .وفي ِهذا ِالصددِ ،يعد ِمقترح ِمشروع ِمدونةِ
التعميرِالقاضيِبإحداثِوكاالتِعقاريةِجهويةِمقترحاِوجيها؛ ِ
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 وضعِآلياتِقانونيةِلتملكِاألراضيِمنِلدنِالدولةِوفروعهاِاإلداريةِمنِأجلِتكوينِرصيدِعقاريِوتعبئةِالمواقعِالمخصصةِللتجهيزات ِوالمنشآتِذاتِالمصلحةِالعامةِ،أالِوهيِحق
الشفعة؛ ِ
 العملِفيِكلِمنطقةِمشمولةِبوثيقةِتعميرِمصادقِعليهاِ،علىِتكريسِسموِقواعدِالتعميرِعلىِالمقتضياتِالمنظمةِلألنظمةِالعقاريةِفيِحالةِتعارضهما؛ ِ
 إرساء ِقواعد ِالتضامن ِبين ِمالكي ِالعقارات ِفي ِإنجاز ِالطرق ِوالتجهيزات ِوالمناطقِالخضراءِ .وينبغي ِالتركيز ِعلى ِاإلنصاف ِالعقاري ِكمبدأ ِأساسي ِفي ِتخطيط ِالمدينةِ
وتدبيرهاِ .
 .23إدماج غايات التنمية المستدامة للمدن في مسلسل التخطيط الحضري والتهيئة الحضرية
وثائق التعمير :
 إدما ج ِتوجيهات ِاإلستراتيجة ِالوطنية ِللتنمية ِالمستدامة ِفي ِقواعد ِإعداد ِمختلف ِوثائقِ
التخطيطِالحضريِ،الِسيماِمخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِ،تصميمِالتهيئةِالحضرية؛ ِ
 إرساءِقواعدِقانونيةِمنِأجل ِضمانِالترابطِبينِالتصميمِالوطنيِإلعدادِالتراب ِوتصميمِ
التنظيمِالوظيفيِوالتهيئة ِوالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِ،ومخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِ
وتصميم ِالتهيئةِوبرنامجِعمل ِالجماعة ِومشروع ِالمدينةِ ،مع ِالحرص ِعلى ِتحقيق ِالتالؤمِ
واالنسجامِبينِالتوجهاتِواالختياراتِوالمقتضياتِالتيِتتضمنهاِهذهِالوثائق؛
 جعلِتصميمِالتهيئةِوثيقةِتعاقديةِتخضعِللتقييم ِكلِخمسِأوِثالثِسنواتِ،منِأجلِتعديلِ
البرنامجِالتعاقديِالخماسيِأوِالثالثيِالمعتمدِمنِلدنِالجماعةِوشركائها؛ ِ
 االعتماد ِعلى ِآليات ِالتخطيط ِالحضري ِمن ِأجل ِتشجيع ِالكثافة ِوالحد ِمن ِالتمدد ِوالتشتتِ
الحضريِ،عبرِسياساتِفيِمجالِالعقارِوالحركيةِوالنقلِوعبرِتجديدِالفضاءِالحضري؛ ِ
 اإلدراجِالتلقائيِلدراسةِالتأثيرِفيِمجالِالطاقةِوالماءِوالبيئةِفيِمخططاتِتوجيهِالتهيئةِ
العمرانيةِ،وتصاميمِالتهيئةِوالمشاريعِاالستثمارية؛ ِ
 النهوض ِبالممارسات ِالجيدة ِوالمعايير ِالمتعلقة ِباألحياء ِالمراعية ِللبيئة ِفي ِالمدن ِالجديدةِ
المستدامةِ .
 .24انخراط المدن الجديدة القائمة في مسار االستدامة
 ربط ِإحداث ِالمدن ِالجديدة ِبتوجهات ِالتصميم ِالوطني ِإلعداد ِالتراب ِوالتصميم ِالجهويِ
إلعدادِالترابِوبالدراساتِاالستشرافيةِالمحددةِلصبغةِالمدينةِوتموقعهاِوفقِرؤيةِتنمويةِ
علىِالمستوىِالجهويِوكذاِبدراساتِالتأثيرِالبيئيِوإدماجِالبعدِالبيئيِوالطاقي؛ِ ِ
 العمل ِبشكل ِتلقائي ِعلى ِمواكبة ِتصاميم ِتهيئة ِالمدن ِالجديدة ِبدراسات ِموضوعاتيةِ ،طبقاِ
لمقتضيات ِالمادة ِِ 3من ِالقانون ِالمتعلق ِبالوكاالت ِالحضرية ِِ :الحركية ِالحضرية ِووسائلِ
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التنقل ِالمراعية ِللبيئةِ ،الولوجيةِ ،مخطط ِالنقل ِواالرتباطِ ،تثمين ِالتراثِ ،النجاعة ِالطاقيةِ،
النهوضِبالطاقاتِالمتجددةِ،معالجةِالمياهِالعادمةِوالنفاياتِالصلبةِ،إلخِ.العملِعلىِتقييمِ
درجة ِاستدامةِمخططاتِاالستثمارِالحاليةِالمخصصةِلتأهيلِالمدنِالجديدةِوإطالقِعلميةِ
تحيينهاِ،وذلكِمنِأجلِضمان استدامتهاِوجاذبيتهاِوارتباطهاِمعِأحواضِالتشغيلِومعِالمدنِ
األخرىِ .
 .25إضفاء المهنية على التدبير الحضري
 تبني ِتدبير ِحضري ِيقومِ ،من ِخالل ِتسليم ِاألذون ِبإحداث ِالتجزئات ِالعقارية ِوإحداثِ
المجموعات ِالسكنية ِوالمشاريع ِالعقاريةِ ،على ِتشجيعِتقليص ِالمسافة ِالمجالية ِبين ِمختلفِ
الفئاتِاالجتماعيةِوضمانِالترابطِبينِالمكوناتِالحضريةِوالفضاءات ِالعامةِعلىِمستوىِ
كلِحيِوكلِقطاعِبالمدينة؛
 وضعِآلياتِللتهيئةِالحضريةِمنِقبيلِالمدنِالجديدةِومناطقِالتهيئةِالمتشاورِحولهاِاآللياتِ
العملياتية ِللتعمير ِومناطق ِالرصيد ِالعقاري ِومدارات ِالضم ِالحضريِ ،علما ِأن ِالقوانينِ
الجاري ِبها ِالعمل ِتحصر ِعمليات ِتهيئة ِوإنتاج ِالفضاء ِالحضري ِفي ِإحداث ِالتجزئاتِ
العقاريةِوالمجموعاتِالسكنيةِوتقسيمِالعقارات؛ ِ
 إنشاء ِبناية ِعلى ِاألقل ِفي ِكل ِمدينة ِتمثل ِرمزا ِللمدينة ِومعلمة ِونقطة ِالتقاء ِكل ِمكوناتِ
منظومتها؛
 وضعِنصِقانونيِخاصِبالمدنِالجديدةِالمستدامةِيحددِآلياتِتصميمهاِوإحداثها؛ ِ
 وضعِإطارِقانونيِخاصِبحكامةِالمدنِالكبرىِوتدبيرهاِ؛ ِ
 اإلسراعِبالمصادقةِعلىِمشروعِالقانونِرقمِِ61.16المحدثةِبموجبهِوكالةِالتنميةِالرقميةِ .
 .26تسريع مسلسل إصالح النظام الضريبي المحلي وتنويع آليات تمويل المدينة عبر التمويالت
المناخية من أجل مالءمة مداخيل المدن مع حاجياتها المتزايدة في مجال التنمية المستدامة
يوجدِإصالحِالنظامِالضريبيِالمحليِ،الذيِنصِعليهِالمشرعِ،قيدِاإلنجازِ.وثمةِالعديدِمنِالسبلِ
التي ِيمكن ِسلكها ِمن ِأجل ِمالءمة ِموارد ِالجماعات ِالحضرية ِمع ِاحتياجاتها ِالمتزايدةِ .وفي ِهذاِ
الصددِينبغيِالعملِعلىِ:
 اإلسراع بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالسماح للجماعات الترابية باللجوء إلى
االقتراض ،من أجل توفير الضمانات الالزمة لألبناك للولوج إلى القطاع المحلي؛
 االستفادة من زائد القيمة العقارية :
ثمةِمقتضياتِقانونية الِيتمِإعمالهاِوالحالِأنِمنِشأنهاِالمشاركةِفيِميزانيةِالجماعةِ.ونذكرِفيِ
هذا ِالصددِ ،مساهمة ِمالك ِاألراضي ِالمجاورة ِفي ِإنجاز ِالطرق ِالعامة ِالجماعيةِ ،طبقا ِللموادِِ37
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وِ 38وِ 39للقانونِرقمِِ 12.90المتعلقِبالتعميرِ،151كماِنذكرِإمكانيةِتقاسمِزائدِالقيمةِالمتأتيِمنِ
عملياتِالتعميرِبينِالدولةِوأصحابِاألمالكِالخاصةِ،وفقاِللشروطِالمنصوصِعليهاِفي ِالمادةِِ59
منِالقانونِرقمِِ7.81المتعلقِبنزعِالملكيةِألجلِالمنفعةِالعامةِوباالحتاللِالمؤقتِ .152
إنه ِألمر ِمنطقي ِأن ِتعمل ِالمدينة ِعلى ِتمويل ِنفسها ِبنفسهاِ .ففي ِحالة ِتغيير ِالغرض ِاألساسيِ
الستعمالِبقعةِأرضيةِماِ(تغييرِالتنطيق)ِأوِتغييرِقواعدِاستعمالِاألراضيِ(العلوِ،الكثافةِ،)...يجبِ
السعيِإلىِ استفادةِالمدينةِمنِجزءِمنِزائدِالقيمةِالماليِ،وفقِإطارِقانونيِضريبيِيسمحِبتحقيقِ
العدالةِالعقاريةِواإلنصافِالضريبيِ .
إنِمبدأِاسترجاعِجزءِمنِتكاليفِاالستثمارِعلىِإثرِإنجازِبنيةِتحتيةِأوِأحدِالتجهيزاتِالممولةِمنِ
لدن ِالمدينة ِتعد ِعملية ِمشروعة ِتماماِ .ذلك ِأن ِالجماعة ِتشق ِالطرق ِوتقوم ِبأعمال ِتهيئة ِوتجهيزِ
العقاراتِ وإنجازِشبكاتِالنقلِ،وغيرهاِ،غيرِأنهاِالِتستفيدِمنِزائدِالقيمةِالمترتبِعنِهذهِاألعمالِ.
لذلك ِيتعين ِخالل ِإجراء ِالمعامالت ِأو ِعمليات ِالبناءِ ،إعادة ِتحديد ِالقيمة ِالكرائية بطريقة ِمنصفةِ
ومضبوطةِ،حسبِتطورِسوقِالعقارِ .
 فرض الرسوم على المتسببين في التلوث واالستفادة من التمويالت الخضراء
 تفعيل ِاإلتاوات ِالمتعلقة ِبطرح ِالمخلفات ِالصناعية ِالسائلةِ ،استنادا ِإلى ِمعايير ِيتمِ
وضعهاِلهذاِالغرضِودراسةِإمكانيةِإحداثِمساهمةِيؤديهاِأصحابِالسياراتِفيِ
شكلِأداءِعنِالسيرِفيِالفضاءِالحضريِأوِجزءِمنِمبلغِالضريبةِعلىِالسياراتِ
أوِجزءِمنِالرسومِعلىِالمحروقات؛ ِ
 تسريع ِوضع ِآليات ِالنظام ِالجبائي ِالبيئي ِوالصندوق ِالوطني ِللبيئة ِوالتنميةِ
المستدامةِ،المنصوصِعليهماِفيِالمادتينِِ 29وِ 30منِالقانونِاإلطارِرقمِِ99.12
بمثابةِميثاقِوطنيِللبيئةِوالتنميةِالمستدامة؛
 تحديد مصادر تمويل المناخ وتنويع التمويالت الخضراء
إن ِمن ِشأن ِعملية ِاالعتماد ِالجارية ِلصندوق ِالتمويل ِالجماعي ِ"بنك ِالجماعات ِالمحلية" ِلدىِ
الصندوق ِاألخضر ِللمناخ ِوصندوق ِالتكيف ِأن ِتقدم ِحلوال ِملموسة ِلالحتياجات ِالمتعلقة ِبإيصالِ
وتخصيصِالتمويالتِللمشاريعِالمحليةِفيِمجالِمواجهةِالتغيراتِالمناخيةِ،مماِسيمكنِبالتاليِمنِ
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تنص المادة  37من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير على ما يلي  " :يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة
الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيال يكون عرضه عشرة أمتار
وطوله مساويا لطول واجهة األرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن ال تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة األرضية"

 152إذاِكانِإعالنِأوِتنفيذِاألشغالِأوِالعملياتِالعامةِيدخلِعلىِقيمةِبعضِاألمالكِالخاصةِزيادةِتتجاوزِِ%20فإنِالمستفيدينِمنِ
هذه ِالزيادة ِأو ِذوي ِحقوقهم ِيلزمون ِعلى ِوجه ِالتضامن ِبدفع ِتعويض ِيعادل ِنصف ِمجموع ِزائد ِالقيمة ِالطارئ ِبهذه ِالكيفية ِإلىِ
الجماعةِالمعنيةِباألمرِ.ويخفضِعندِاالقتضاءِالتعويضِعنِزائدِالقيمةِبكيفيةِالِيمكنِأنِيقلِمعهاِفيِأيِحالِمنِاألحوال ِعنِ
ِ%20مبلغِالزيادةِالذيِيبقىِكسباِللملزمِ .

191

ِ)1ِ:تيسيرِالحصولِِعلىِالتمويالتِمنِلدنِالجماعاتِالمحليةِ)2ِ،تشجيعِتطويرِوسائلِومنتجاتِ
ماليةِجديدةِمنِقبيلِالسنداتِالخضراءِلفائدةِالفاعلينِالمحليينِوِ)3السماحِبتطويرِونقلِالمعارفِ
والمهاراتِفيِمجالِالماليةِالمناخيةِالمحليةِ .
من ِجهة ِأخرىِ ،يُمكن ِاإلعمال ِالفعلي ِلمركز ِالكفاءات ِللتغير ِالمناخي ِبالمغرب ِ(ِ)C4 Maroc
المنفتح ِعلى ِمجموع ِالقارة ِاإلفريقيةِ ،من ِوضع ِحلول ِملموسة ِرهن ِإشارة ِالفاعلين ِالمحليينِ
والفاعلين ِعلى ِمستوى ِالقارةِ ،في ِمجال ِتعزيز ِالقدرات ِوتقاسم ِالخبرات ِالسيماِفي ِمهن ِالتركيبِ
التقنيِوالماليِلمشاريعِالتكيفِوتخفيفِآثارِالتغيراتِالمناخيةِ .
 تغطية تكاليف الخدمات الحضرية بشكل أفضل
تشهد ِالخدمات ِتطورا ِمطردا ِوأضحت ِكلفتها ِفي ِارتفاع ِمتزايدِ .لذلك ِيجب ِتغطية ِتلك ِالتكاليفِ
بطريقةِسليمةِ،وإنِكانتِالمداخيلِالمباشرةِلنِتتمكنِأبداِمنِتغطيتهاِكاملةِ،كماِهوِالشأنِبالنسبةِ
لقطاعِالنقلِ.لذلكِ،فمنِالممكنِمنِخاللِإقرارِمبدأِ"المساهمةِفيِالنقل"ِجعلِالمقاوالتِالمستفيدةِ
منِالحركيةِالحضريةِتساهمِفيِتمويلِهذاِالقطاعِ .
من ِجانب ِآخرِ ،يتم ِتحديد ِرسوم ِجمع ِومعالجة ِالنفايات ِالمنزلية ِفي ِبعض ِالمدن ِبناء ِعلى ِوزنهاِ
الحقيقيِعندِالجمعِ.غيرِأنِهذهِالخدمةِ،التيِيتمِتمويلهاِضمنِرسمِالخدماتِالجماعيةِ،يمكنِأنِ
تخضعِإلتاوةِخاصةِبهاِوذلكِبالنظرِلكونهاِمحددةِوذاتِتكلفةِمرتفعةِ،قدِتصلِإلىِِ 20فيِالمائةِ
من ِميزانية ِتسيير ِبعض ِالجماعاتِ .لذلك ِسيكون ِمن ِالمقبول ِفرض ِإتاوة ِعلى ِالنفايات ِالمنزليةِ
واالنكبابِفيِالوقتِذاتهِعلىِتثمينِالنفاياتِالحضريةِ .
 التدخل على مستوى منظومة فرض الضريبة  :حالة الكهرباء
يفكرِبعضِالخبراءِ،ألسبابِإيكولوجيةِواجتماعيةِوماليةِ،فيِمراجعةِمنظومةِفرضِالضريبةِعلىِ
الماء ِوالكهرباءِ .من ِأجل ِتبرير ِهذه ِالفكرةِ ،يتم ِالتأكيد ِعلى ِأن ِِ 15في ِالمائة ِمن ِنفقات ِاألسرِ
المخصصة ِللكهرباء ِتمثل ِمجموع ِالمداخيل ِالمتأتية ِمن ِالرسوم ِالجماعية ِالثالث ِالرئيسيةِ .بمعنىِ
آخرِ،إذاِتمتِزيادةِثمنِاستهالكِالكهرباءِبـِ15فيِالمائةِفإنِذلكِسيعادلِمداخيلِالرسمِعلىِالسكنِ
والرسمِالمهنيِوالرسمِعلىِالخدماتِالجماعيةِمجتمعةِ،153السيما ِوأنِكلفةِتحصيلِغالبيةِالرسومِ
مرتفعةِفيماِتظلِالمداخيلِالتيِستتأتىِمنِخاللِالحلِالمقترحِسهلةِالتحصيلِ .
 ترشيد نفقات التسيير  :حالة اإلنارة العمومية
إذاِكانِمنِالضروريِالتدخلِعلىِمستوىِالمداخيلِ،فإنهِمنِالواجبِأيضاِالتدخلِعلىِمستوىِ
النفقاتِ.لهذاِالسببِ،فإنِالمدينةِمدعوةِبشكلِملحِإلى ِترشيدِنفقاتهاِالخاصةِبالتسييرِ،السيماِفيِ
مجال ِاستهالك ِالطاقةِ .ذلك ِأن ِفاتورة ِاإلنارة ِالعمومية ِتثقل ِكاهل ِميزانيات ِالجماعاتِ ،مما ِيبرزِ
أهميةِإعدادِمخططِمديريِلتهيئةِاإلنارةِالعموميةِمنِأجلِاالستعمالِالفعالِوالناجعِلإلنارةِالعموميةِ
وترشيدِالنفقاتِوالسعيِنحوِتحقيقِالنجاعةِالطاقيةِباإلضافةِإلىِإضفاءِنوعِمنِ"الجماليةِالليلية"ِ
153
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تمثلِبصمةِمميزةِللمدينةِمنِشأنهاِالرفعِمنِجاذبيتهاِ.ويمثلِهذاِالمخططِفرصةِمهمةِلتخفيضِ
تكاليفِالكهرباءِ ،السيماِوأنِشبكةِاإلنارةِالعموميةِغالباِماِتكونِمتقادمةِومزودةِبمصابيحِذاتِ
استهالكِمرتفعِمنِالكهرباءِ .
 اللجوء للتعاون بين الجماعات
يُمك ُن ِللتعاون ِبين ِالجماعات ِأن ِيشكل ِرافعة ِلفائدة ِتدبير ِالمدينة ِوتمويلهاِ .إذ ِتضطلع ِمؤسساتِ
التعاونِالجماعيِبالخدماتِالعموميةِالحضريةِاألكثرِعبئاِعلىِالجماعةِ،أالِوهيِالنقلِالجماعيِ
والحركيةِوفضاءاتِوقوفِالعرباتِ،الطرقِ،وغيرهاِ.ويحيلِالقانونِالتنظيميِرقمِِ 113.14علىِ
إبرامِاتفاقياتِمحليةِدونِأنِينصِعلىِالمواردِالماليةِلتنفيذهاِ،والحالِأنِاضطالعِهذهِالمؤسساتِ
بمهامها ِيفترض ِتوفر ِموارد ِخاصة ِتسمح ِلها ِببرمجة ِالمشاريع ِوتجعلها ِفي ِمنأى ِعن ِالتقلباتِ
السياسيةِ .إن ِخلق ِمثل ِهذه ِالمؤسسات ِيمثل ِإمكانية ِأخرى ِينبغي ِإعمالها ِوجعلها ِمعيارا ِللحصولِ
على ِاالعتمادات ِالتي ِتخصصها ِالدولة ِلفائدة ِالجماعات ِالتي ِتضافر ِجهودها ِفي ِإطار ِمؤسساتِ
التعاونِالجماعيِ .
 الرفع من جودة الحكامة ،تغيير الوضع المالي
إنِتجد يدِالحكامةِ،معِماِيقتضيهِمنِإبرامِلبرامجِتعاقديةِبينِالدولةِوالمدينةِوعقودِتدبيرِمفوضِ
وإحداث ِشركات ِالتنمية ِالمحلية ِوبناء ِالشراكات ِواعتماد ِأنظمة ِالمعلومات ِودالئل ِالمساطر ِورفعِ
الطابعِالماديِعنِالمساطرِ،الِيمكنِإالِأنِيكونِلهِأثرِالقوةِالدافعةِاإليجابيةِعلىِالماليةِالمحليةِ
وعلىِجاذبيةِالمدينةِ ِ.
يمكنِتحسينِاألداءِالماليِللمدينةِمنِخاللِإضفاءِالمهنيةِعلىِتدبيرِالمرافقِمنِقبيلِسوقِالجملةِ،
المحطةِالطرقيةِ،المجازرِ،وغيرهاِ.ويمكنِلتحسينِمواردِالمدينةِأنِيغيرِوضعهاِالماليِويسمحِلهاِ
باالنفتاحِعلىِآفاقِجديدةِفيِمجالِالتمويلِ.ذلكِأنِاالستفادةِمنِاالقتراضِ،وفقِأفضلِالشروطِ،
رهينِبتنقيطِماليِإيجابيِيخلقِالثقةِلدىِالمستثمرينِوالجهاتِالمقرضةِ.154هكذاِ،يمكنِللجماعةِأنِ
تصبحِشريكاِذا ِمصداقيةِومؤهال ِلتنفيذِشراكاتِبينِالقطاعِالعامِوالخاصِمنِخاللِتحملِحصتهِ
منِاالستثماراتِومنِمخاطرِمشاريعِالنقلِوالمرافقِالمؤدىِعنهاِِ ِِ....
إنِمثالِمدينةِالدارِالبيضاءِيظهرِاألثرِاإليجابيِللرفعِمنِحجمِالمواردِعلىِاالستثمارِ.إذِيتعينِ
علىِالمدينةِأن ِتنفذِمخططِتنميةِالدارِالبيضاءِالكبرىِالذيِيبلغِغالفهِالماليِِ 32,4مليارِدرهمِ
والذي ِتساهم ِفي ِميزانيته ِبمبلغ ِ 3,5ماليير ِدرهمِ .وقد ِبلغ ِحجم ِاالدخار ِالصافي ِسنة ِِ 2014ماِ
مجموعهِِ 146مليونِدرهمِ،أيِِ 5فيِالمائةِمنِمجموعِالمداخيلِالجاريةِ .وسيمكنِاستقرارِنموِ
المداخيلِفيِنسبةِِ1فيِالمائةِسنوياِمنِتوفرِِ1مليارِدرهمِ،أيِماِيعادلِناقصِِ0,4نقطةِمنِنسبةِ
االستدانةِ،فيِأفقِِ5سنواتِ .
 .27ر فع تحدي تنمية موارد بشرية مؤهلة وتبني مقاربة لتعزيز القدرات قائمة على هندسة التكوين
وعلى تحقيق النتائج
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 تعميم إعداد المخطط المديري للتكوين المستمر على كل المدن مع إدماج احتياجات
المنتخبين وموظفي اإلدارة المحلية ،السيما تلك المتعلقة بـ :
 تعزيزِقدراتِمنتخبيِمجلسِالمدينةِفيِمجالِالريادةِوالتدبيرِاإلجرائي؛ ِ
 تعزيز ِقدرات ِموظفي ِاإلدارة ِالمحلية ِفي ِمجال ِالتدبير ِالمفوض ِوتدبير ِشركاتِ
التنميةِالمحلية؛ ِ
 اإلستراتيجياتِالوطنيةِ،المقتضياتِالقانونيةِوالتنظيميةِفيِمجالِمكافحةِالتغيراتِ
المناخيةِوتحقيقِالتنميةِالمستدامة؛ ِ
 تعزيز ِالقدرات ِفي ِمجال ِالتركيب ِالتقني ِوالهندسة ِالمالية ِللمشاريع ِاالستثماريةِ
ومساطرِاالستفادةِمنِاآللياتِالجديدةِلتمويلِالمناخ.
 وضع ِبرامج ِللتكوين ِبشراكة ِمع ِاألكاديمية ِاإلفريقية ِللجماعات ِالترابية ِالتابعةِ
لمنظمة ِالمدن ِوالحكومات ِالمحلية ِالمتحدة ِِ -فرع إفريقياِ ،باعتبار ِهذه ِاألكاديميةِ
مركزا ِللتميزِ .ويكمن ِالهدف ِالمنشود ِمن ِهذه ِالبرامج ِفي ِضمان ِتحديث ِوتعزيزِ
مهنيةِتدبيرِاإلداراتِالترابيةِفيِالقارةِاإلفريقيةِ .
 تعزيز الالمركزية والالتمركز اإلداري ،من خالل :
 oتزويدِاإلداراتِالمحليةِللمدنِبأنظمةِإدارةِالجودةِ(ِ)SMQحسبِمرجعِالمعيارِالدوليِإيزوِ
(ِ)9001 v2015منِأجلِالتحكمِفيِإنجازِاألنشطةِوالخدماتِالمقدمةِوتنميةِثقافةِااللتزامِتجاهِ
المواطنينِوقياسِدرجةِرضىِالمواطنينِ.وفيِهذاِالصددِ،ينبغيِعلىِالحكومةِأنِتعملِعلىِ
اإلسراعِبإعدادِميثاقِالمرافقِالعموميةِ،الذيِسيشكلِأساساِمتيناِوحافزاِنحوِإرساءِنظامِإدارةِ
الجودةِعلىِمستوىِإداراتِالمدن؛ ِ
إعدادِميثاقِالالتمركزِوفقِمقاربةِتشاركيةِ،منِأجلِالنهوضِبالتمركزِمكرسِقانونياِومتسمِ
o
َّ
بطابعِتطوريِوتدريجيِ،يُمكنِمنِتحقيقِنقلِفعليِوتدريجيِلسلطاتِالقرارِوللمواردِوالوسائلِ
إلىِاإلداراتِالترابيةِ .
 إيالءِاألهميةِلتكوينِمواردِبشريةِعاليةِالكفاءةِ،منِخاللِِ ِ:
 تعزيزِالتكوينِالمهنيِوتحسينِنسبة ِالتمدرسِوالسعيِنحوِتحقيقِالمالءمةِالجيدةِبينِالتكوينِواحتياجاتِسوقِالشغل؛ ِ
 اإلسراعِبتفعيلِاإلصالحاتِالواردةِفيِميثاقِالتربيةِوالتكوين؛ ِ القيام ِبعمليات ِتقييم ِمنتظمة ِوتعديالت ِمستمرة ِمن ِأجل ِالتالؤم ِمع ِالتطوراتِوالفرصِالتنمويةِ .
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 المراهنةِعلىِتطويرِالخبرةِالوطنيةِمنِأجلِتسريعِاالنتقالِالرقميِبالمغربِمعِاالرتكازِ
علىِبرنامجِالحكومةِاإللكترونيةِالذيِيتوفرِعلىِاالعتماداتِالماليةِويتضمنِنحوِعشرينِ
مشروعاِمهيكالِ ِ.
 تبسيطِوتعميمِالتقنياتِوالمعارفِالمتعلقةِبالنجاعةِالطاقية؛ ِ
 إدراجِمقاربةِالنجاعةِالطاقيةِفيِمجموعِالسياساتِالعموميةِالقطاعيةِوفيِبرامجِالتكوينِ
والبحثِواالبتكار؛ ِ
 مضاعفة ِالدورات ِالتكوينية ِوالتحسيسية ِلفائدة ِالمنتخبين ِوموظفي ِاإلدارة ِفي ِجملة ِمنِ
المجاالتِمنِبينهاِحكامةِالمشاريعِالثقافيةِوالطاقاتِالمتجددةِوالنجاعةِالطاقية؛ ِ
 إقرارِإلزاميةِقيامِالجماعةِبإصدارِتقريرِللتقييمِمرةِكلِسنتين؛ ِ
 تعزيزِنظامِتتبعِوتقييمِعملِالجماعةِفيِمجالِحكامةِالمدينةِ،وذلكِمنِخاللِِ ِ:
 وضعِميثاقِالمرافقِالعموميةِوإقامةِمنصةِدائمةِللتواصلِمفتوحةِفيِوجهِالمواطنين؛ ِ تكوين ِالجمعيات ِحول ِالطرق ِالجديدة ِللمشاركة ِوتقديم ِالعرائض ِوالملتمسات ِوالتقدمِبالشكاياتِلدىِالجماعاتِواإلداراتِالترابية؛
 ِمؤشراتِموجزةِتغطيِمجموعِمحاورِالحكامةِالحضرية؛ وضعِنظامِللمعلوماتِيتمِتحيينهِوتزويدهِبالمعطياتِبشكلِمنتظم؛ إرساء ِنظام ِللرصد ِالبيئي ِلإلحاطة ِبالمعلومات ِوأشكال ِاالبتكار ِواإلحصائياتِوالنصوص ِالتنظيمية ِوالتنوع ِالبيولوجي ِواألنظمة ِالبيئية ِوالتوازنات ِاإليكولوجية ِأوِ
المناخيةِفضالِعنِاآلفاقِواالتجاهاتِالمتعلقةِبالبيئةِالحضريةِوالتنميةِالمستدامة؛
 تحديد ِإطار ِمعياري ِإلجراء ِتقييم ِدقيق ِومنصف ِللجهود ِالتي ِتبذلها ِالجماعة ِوالدولةِوالفاعلونِالمحليونِمنِأجلِتنفيذِأهدافِالتنميةِالمستدامةِ.
ِ العمل ِبشكل ِدوري ِعلى ِتنظيم ِمنتديات ِتضم ِفاعلين ِمتعددين ِمن ِأجل ِمناقشة ِاإلشكالياتِ
الحضريةِومضامينِالتقاريرِحولِالمدينةِوآفاقِالتنمية.
 تتبع ِالمؤشرات ِاالجتماعية ِوالرأسمال ِاالجتماعي ِللمدينة ِمن ِأجل ِتطوير ِرفاه ِالمواطنينِ
ورخائهمِوتعزيزِالسلمِواالستقرارِاالجتماعي؛ِ
 ِ تحديثِمنظومةِالتربيةِوالتعليمِوالنهوضِبحمايةِوتربيةِالطفولةِالمبكرةِوبرمجتِاستثماراتِ
كبرىِفيِمجالِالتعليمِاألولي.
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د .توحيد المعايير (التقييس) آلية مرجعية لتدبير االنتقال نحو مدن مستدامة وتنزيل أهداف التنمية
المستدامة
 .28وضع نظام للتدبير يمكن من ادماج التنمية الحضرية المستدامة ،ارتكازا على معايير إيزو
( )37101 : 2016وإيزو ( .)37120 : 2014إن المدن مدعوة إلى االستفادة من مثل هذا
اإلطار المرجعي من أجل إرساء وهيكلة تنميتها ،بناء على مؤشرات األداء :
إن ِهذه ِالمعايير ِترمي ِإلى ِتعزيز ِقدرات ِالمنتخبين ِالمحليين ِفي ِمجال ِالتدبير ِوإلى ِالنهوضِ
بالمبادرات ِالمحليةِ .وهي ِتهم ِالرهانات ِالبيئية ِواالجتماعية ِواالقتصادية ِوتدمج ِتحسين ِخدماتِ
الجماعةِالترابيةِوالفوائدِالسوسيو-اقتصاديةِ،فضالِعنِدعمِأهدافِواضحةِمنِأجلِتنميةِمستدامةِ
فيِالجماعاتِالترابيةِوتشجيعِأنظمةِالتخطيطِالعقالنيِالكفيلةِبتحقيقهاِ .
ويركزِهذاِاإلطارِالمرجعيِعلىِالمدنِبوصفهاِلبنةِأساسيةِفيِالتنميةِالمستدامةِللمجتمعِبأسرهِ.
ورغمِأنِلكلِجماعةِترابيةِقيمهاِومصالحهاِالخاصةِ،فإنِكلِالجماعاتِالترابيةِيمكنِأنِتستفيدِ
بشك لِجماعيِمنِخاللِتقاسمِقيمِوأهدافِمشتركةِ،لكنِدونِإعفاءِالفاعلينِاألفرادِمنِمسؤولياتهمِ.
إنِالنجاحِفيِإعمالِمعيارِإيزوِ(ِ)37101منِشأنهِأنِيسمحِبـ ِِ :
 المساعدةِعلىِخلقِتوافقِحولِالتنميةِالمستدامةِداخلِالجماعةِالترابية؛ ِ
 تحسينِاستدامةِوذكاءِوتكيف ِوصمودِاإلستراتيجياتِوالبرامجِوالمشاريعِوالمخططاتِ
والخدمات ِالتي ِتشرف ِعليها ِالجماعات ِالترابية ِبشكل ِمباشر ِأو ِالمنفذة ِداخل ِنطاقِ
اختصاصهاِالترابي؛
 تطويرِمقاربات مشتركةِبينِالقطاعاتِومتعددةِالتخصصاتِمتعلقةِبقيمةِدورةِالحياةِ
والكلفةِالشاملة؛
 تشجيعِمضافرةِالجهودِبينِالعديدِمنِالفاعلينِمنِخاللِتبنيِمقاربةِشمولية؛
 تحسينِفعاليةِأداءِوجاذبيةِالجماعاتِالترابية.
ومنِالنتائجِالمرجوةِمنِاعتمادِنظامِتدبيرِلتحقيقِالتنميةِالمستدامةِداخلِالجماعاتِالترابيةِنذكرِماِيليِ
:
 تدبير ِالتنمية ِالمستدامة ِوتشجيع ِذكاء ِالجماعات ِالترابية ِوقدرتها ِعلى ِالتكيف ِوالصمودِ ،أخذاِ
بعينِاالعتبارِحدودهاِالترابية؛ ِ
 تحسينِمساهمةِالجماعاتِالترابيةِفيِنتائجِالتنميةِالمستدامة؛ ِ
 تنظيمِطرقِتنزيلِأهدافِالتنميةِالمستدامةِعلىِمستوىِالمدن
 تقييمِأداءِالجماعاتِالترابيةِفيِالتقدمِالمحرزِفيِميدانِالتنميةِالمستدامةِوالمستوىِالمحققِمنِ
الذكاءِوالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمود؛ ِ
196

 تحديدِالمقتضياتِاإللزاميةِالمتعلقةِباحترامِالمعاييرِ ِ.
ِ
إن ِالمعيار ِيحدد ِمتطلبات ِدقيقة ِمن ِأجل ِالتحكم ِفي ِمراحل ِالريادة ِوتحسينهاِ ،وفي ِالتخطيط ِوتدبيرِ
المواردِالماديةِوالماليةِوالمعطياتِ،كماِتهمِهذهِالمتطلباتِالتدبيرِاإلجرائيِوإنجازِاألنشطةِاإلجرائيةِ
وتقييمِاألداءِ،فضالِعنِإرساءِآلياتِالقياسِوالضبطِوالتحكيمِوالتحسينِالمستمرِلمنظومةِالتدبير ِمنِ
أجلِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِداخلِالمدينةِ .

ِ
و خاللِعمليةِتقييمِأداءِالمدنِالمغربيةِفيِماِيتعلقِبتحقيقِغاياتِالتنميةِالمستدامةِ،المشارِإليهاِبتفصيلِ
أعالهِ ،ومع ِمراعاة ِمجاالت ِعمل ِالتنمية ِالمستدامةِ ،يتعين ِعلى ِمجلس ِالمدينة ِأخذ ِأهداف ِالتنميةِ
المستدامةِالتيِاعتمدتهاِمنظمةِاألممِالمتحدةِبعينِاالعتبارِ(السيماِالهدفِرقمِِ 11الراميِإلىِ"جعلِ
المدن ِوالمستوطنات ِالبشرية ِشاملة ِللجميع ِوآمنة ِوقادرة ِعلى ِالصمود ِومستدامة")ِ ،وكذا ِإدراجهاِ
المحتملِفيِالتخطيطِالترابيِوفيِبرامجِالتنميةِالمحليةِ .
وينبغيِعلىِمجلسِالمدينةِأيضاِوضعِخارطةِطريقِللنتائجِالمرجوةِوالعملِبشكلِدوريِعلىِتحديدِ
نسبةِالتقدمِفيِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِوذلكِاستناداِعلىِمصفوفة معاييرِتطورِنضجِمنظومةِالتدبيرِ
المحليِ.وتضمِهذهِالمصفوفةِأربعِأوِخمسِمراحلِعلىِمستوىِمحورهاِاألفقيِوماِيكفيِمنِالعناصرِ
لمحورها ِالعمودي ِ.ويجبِأن ِتكون ِالعناصر ِالتي ِسيتم ِاختيارها ِمالئمة ِللمدينة ِومجاالت ِتدخلهاِ .كماِ
يتعينِأنِيتمِالتخطيطِلمختلفِالمراحلِعلىِأبعدِمدىِيمكنِتحقيقهِ .
 .29توحيد طرق إعداد برنامج عمل الجماعة وبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو
اإلقليم ارتكازا على نماذج موحدة مستمدة من إطار مرجعي معياري محدد بشراكة مع المعهد
المغربي للتقييس
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 .30إعداد دليل معياري حول اآلليات والممارسات الموحدة في مجال الحوار المدني ِوطرقِ
االستشارةِوالتشاورِومشاركةِالجمعياتِفيِالهيئاتِالمحلية؛
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 .18لوحة قيادة لقياس األداء في المجاالت االثني عشر للتنمية المستدامة للمدن مع ربطها مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة في خطة
التنمية المستدامة لعام .2030
يهدف هذا الجدول إلى قياس درجة تحقيق الغايات الست للتنمية المستدامة (الجاذبية ،المحافظة على البيئة وتحسينها ،القدرة على التكيف والصمود ،االستخدام
المسؤول للموارد الطبيعية ،التماسك االجتماعي ،الرفاه) من خالل تطبيقها على الميادين الـ 12للتنمية المستدامة للمدن :
.10

الحكامة ،تحميل المسؤولية وااللتزام

.11

التربية وتعزيز القدرات

.12

االبتكار واإلبداع والبحث

.13

الصحة

.14

الثقافة والهوية الجماعية

.15

العيش المشترك ،الترابط والتضامن

.16

االقتصاد ،اإلنتاج واالستهالك المستدام

.17

إطار العيش والبيئة المهنية

.18

األمن والسالمة

.11

البنيات التحتية والشبكات

.20

الحركية

.21

التنوع البيولوجي وخدمات األنظمة البيئية
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وتم االستناد في إنجاز لوحة القيادة على خالصات التشخيص الذي تضمنه التقرير وكذا التوصيات التي خرج بها هذا األخير والمؤشرات المعتمدة من لدن المعيار
الدولي إيزو  37120والمؤشرات المقترحة من لدن خطة التنمية المستدامة لعام  2030المتعلقة باألهداف السبعة عشر :
الهدف 1

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

الهدف 2

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

الهدف 3

ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

الهدف 4

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

الهدف 5

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

الهدف 6

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

الهدف 7

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

الهدف 8

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع

الهدف 9

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

الهدف 10

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

الهدف  11ج ْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
الهدف  -12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
الهدف  13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره
الهدف  14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصححر ،ووقحف تحدهور
الهدف  15حماية النظم اإليكولوجية ّ
األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
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الهدف  16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُه ّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
الهدف  17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

مجاالت التدخل لتحقيق
التنمية المستدامة بالمدن
 .1الحكامة،
تحميل
المسؤولية
وااللتزام

مؤشرات األداء المستدام للمدينة












مستوىِإدراجِغاياتِالتنميةِالمستدامةِللمدنِفيِبرامجِاألحزابِالسياسية
المستوىِالدراسيِالمنتخبينِالمحليين
نسبةِالنساءِمنِالعددِاإلجماليِللمستشارينِالجماعيينِ
نسبةِعددِالناخبينِالمسجلينِمنِمجموعِالسكانِالبالغينِسنِالتصويت
نسبةِالمشاركةِفيِاالنتخاباتِالجماعيةِاألخيرةِ(منِمجموعِالناخبينِالمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابية)
نسبةِالنساءِمنِمجموعِاليدِالعاملةِفيِاإلدارةِالمحلية
عددِأحكامِاإلدانةِفيِقضاياِاإلرشاءِو/أوِاإلرتشاءِفيِحقِالموظفينِالمحليينِمنِبينِكلِِ100.000نسمةِِ
نسبة ِالمدن ِالمتوفرة ِعلى ِآلية ِلضمان ِالمشاركة ِالمباشرة ِللمجتمع ِالمدني ِفي ِتدبير ِوتهيئة ِالمدن ِوالتي ِتعمل ِبشكلِ
منتظمِوديمقراطي
عددِالمدنِا لمتوفرةِعلىِبرنامجِعملِالجماعةِوالتيِتدمجِفيِبرامجهاِالغاياتِالستةِللتنميةِالمستدامةِمعِأخذِبعينِ
االعتبارِاإلسقاطاتِالديموغرافيةِوتدفقِالمهاجرينِوتوفرِالمواردِالضرورية
نسبةِخدمةِالدينِ(النفقاتِالمرتبطةِبخدمةِالدينِمنِمجموعِالمواردِالذاتيةِللجماعة)
نسبةِنفقاتِاالستثمارِمنِمجموعِالنفقات
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أهداف
التنمية
المستدامة
الهدف رقم
16
الهدف رقم
11
الهدف رقم
5
الهدف رقم
8
الهدف رقم
10

مجاالت التدخل لتحقيق
التنمية المستدامة بالمدن

مؤشرات األداء المستدام للمدينة








نسبةِالمواردِالذاتيةِمنِمجموعِالمواردِ
نسبةِالضرائبِالمحصلةِفعلياِمنِمجموعِالرسومِواجبةِاألداءِ
عددِالمدنِالتيِتمِالتأشيرِعلىِميزانيتهاِالسنويةِمنِلدنِوزارةِالداخليةِمنِالمرةِاألولى
عددِالمدنِالتيِقامتِباعتمادِووضعِمخططِللمناخِوالطاقة
عددِالمدنِالتيِاعتمدتِووضعتِإستراتيجياتِمحليةِلتقليصِخطرِالكوارثِالطبيعيةِ،طبقاِإلستراتيجياتِالتتبعِعلىِ
ِالدوليِ
ِاإلطار
ِمع
ِانسجام
ِوفي
ِالوطني
المستوى
"إطارِسندايِللحدِمنِمخاطرِالكوارثِللفترةِ"2030-2015
عددِالشراكاتِبينِالقطاعاتِالعموميةِفيِماِبينها ِوالشراكاتِبينِالقطاعينِالعام ِوالخاصِ(علىِالمستوىِالوطنيِ
والدولي)ِالراميةِإلىِتنفيذِأهدافِوبرامجِالمدينةِالمستدامة
عددِحامليِشهاداتِالتعليمِالعاليِمنِبينِكلِِ100.000نسمة
معدلِبطالةِالشباب
نسبةِاإلناثِفيِسنِالتمدرسِالمسجالتِفيِمؤسساتِتعليمية
نسبةِالتالميذِالمسجلينِفيِنهايةِالطورِاالبتدائيِِ:معدلِاالستمرارِفيِالتمدرسِ
نسبةِالتالميذِالمسجلينِفيِنهايةِالطورِالثانويِِ:معدلِاالستمرارِفيِالتمدرس
نسبةِالسكانِالبالغينِسنِالتمدرسِالمسجلينِفيِالمؤسساتِالتعليمية
عددِالتالميذِلكلِمدرسِفيِالتعليمِاالبتدائي

 .2التربية
وتعزيز
القدرات









 .3االبتكار
واإلبداع

 عددِبراءاتِاالختراعِالجديدةِمنِبينِكلِِ100.000نسمةِ(مؤشرِتكميلي)
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أهداف
التنمية
المستدامة
الهدف رقم
13
الهدف رقم
17

الهدف رقم
4
الهدف رقم
5
الهدف رقم
10
الهدف رقم
9

مجاالت التدخل لتحقيق
التنمية المستدامة بالمدن

مؤشرات األداء المستدام للمدينة

أهداف
التنمية
المستدامة

والبحث
 .4الصحة



















عددِاألس َّرةِالمخصصةِالستشفاءِالمرضىِلكلِِ100.000نسمةِ
عددِاألطباءِلكلِِ100.000نسمة
عددِالممرضينِوالقوابلِلكلِِ100.000نسمة
معدلِمطابقةِالماءِالصالحِللشربِلمعاييرِالجودة
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعيشِفيِظروفِسكنِغيرِالئقة
عددِاألشخاصِبدونِمأوىِمنِبينِكلِِ100.000نسمة
نسبةِتركيزِالجزيئاتِالدقيقةِ(الجسيمات)ِمنِفئةِ()PM2,5
نسبةِتركيزِالموادِالجزيئيةِ(الجسيمات)ِمنِفئةِ()PM10
تركيزِثنائيِأكسيدِالنيتروجينِ()NO2
تركيزِثنائيِأكسيدِالكبريتِ()SO2
التلوثِالسمعي
متوسطِأمدِالحياة
عددِاألس َّرةِالمخصصةِالستشفاءِالمرضىِلكلِِ100.000نسمةِ
وفياتِاألطفالِدونِالسنِالخامسةِمنِبينِكلِِ1000والدةِحية
عددِحاالتِالوفاةِالمرتبطةِبوسائلِالنقلِمنِأصلِكلِِ100.000نسمة
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعانيِمنِسوءِالتغذية
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعانيِمنِزيادةِالوزنِأوِمنِالسمنة
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الهدف رقم
11
الهدف رقم
1
الهدف رقم
3
الهدف رقم
6
الهدف رقم
10

مجاالت التدخل لتحقيق
التنمية المستدامة بالمدن

 .5الثقافة
والهوية
الجماعية

 .6العيش
المشترك،
الترابط
والتضامن

مؤشرات األداء المستدام للمدينة




















نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِقنواتِالصرفِالصحيِ
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِمعالجةِالمياهِالعادمة
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِتوزيعِالماءِالصالحِللشرب
عددِالمؤسساتِالثقافيةِوالبنياتِالتحتيةِالرياضيةِلكلِِ100.000نسمة
نسبةِالميزانيةِالبلديةِالمخصصةِللبنياتِالتحتيةِالثقافيةِوالرياضية
مجموعِالنفقاتِ(العموميةِوالخاصة)ِالمخصصةِللمحافظةِعلىِالتراثِالثقافيِوحمايتهِوصونهِ
العددِالسنويِللتظاهراتِالثقافيةِِ:المعارضِ،المهرجاناتِ،العروضِالموسيقيةِ،إلخ(ِ.حصةِالفردِالواحد)
عددِالمؤسساتِالثقافيةِوالبنياتِالتحتيةِالرياضيةِلكلِِ100.000نسمة
معدلِالبطالةِالحضرية
نسبةِاألشخاصِالذيِيعملونِبدوامِكامل
معدلِالبطالةِفيِصفوفِالشباب
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعيشِفيِظروفِسكنِغيرِالئقةِ
نسبةِالسكانِالذينِيعيشونِفيِسكنِذيِسعرِمناسب
الميزانيةِالمخصصةِإلقامةِالمبانيِالمستدامةِوالمقاومةِوالمقتصدةِفيِاستهالكِالموادِولتأهيلِالمبانيِالقديمة
عددِاألشخاصِبدونِمأوىِمنِبينِكلِِ100.000نسمة
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعيشِوضعيةِالفقر
معاملِالفوارقِاالجتماعيةِ(جيني)
نسبةِمعدلِاستهالكِاألراضيِإلىِمعدلِالنموِالديموغرافي
نسبةِالمناطقِذاتِالمساكنِالعشوائيةِمنِمجموعِمساحةِالمنطقةِالحضرية
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أهداف
التنمية
المستدامة

الهدف رقم
11

الهدف رقم
1
الهدف رقم
11

الهدف رقم
5
الهدف رقم
10

مجاالت التدخل لتحقيق
التنمية المستدامة بالمدن

 .7االقتصاد،
اإلنتاج
واالستهالك
المستدام

مؤشرات األداء المستدام للمدينة


















معدلِالبطالةِالحضرية
معدلِالبطالةِفيِصفوفِالشباب
معدلِالبطالةِفيِصفوفِالنساء
نسبةِالنساءِالمقاوالت
نسبةِالقيمةِالمقدرةِللممتلكاتِالعقاريةِالتجاريةِوالصناعيةِمنِالقيمةِاالجماليةِالمقدرةِلمجموعِالممتلكاتِالعقاريةِ
عددِالمقا َِوالتِلكلِِ100.000نسمة
العددِالسنويِللزوارِلكلِِ100.000نسمة
متوسطِالعددِالسنويِلساعاتِانقطاعِخدماتِالكهرباءِبالنسبةِلكلِأسرة
متوسطِالعددِالسنويِلساعاتِانقطاعِالماءِبالنسبةِلكلِأسرة
معدلِالتبذيرِالغذائيِبالمدينةِ
استهالكِالطاقةِبالنسبةِلكلِفردِوعلىِمستوىِكلِقطاعِبالمدينةِ(كلواط/فرد/سنة)
نسبةِاالستهالكِالكليِالنهائيِللطاقةِالمتأتيةِمنِمصادرِالطاقةِالمتجددةِ،منِمجموعِاالستهالكِالطاقيِالكليِ
الحضري
استهالكِكهرباءِاإلنارةِالعموميةِبكلِكلمترِمنِالشوارعِالمضاءةِ(كلواط/كلمتر/سنة)
االستهالكِالطاقيِالنهائيِالسنويِللبناياتِالعموميةِ(كلواط/مترِمربع/سنة)
مجموعِالمساحةِالفالحيةِالحضريةِلكلِِ100.000نسمةِ
نسبةِاالستهالكِالغذائيِالذيِيؤمنهِاإلنتاجِالحضري/المحلي
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أهداف
التنمية
المستدامة
الهدف رقم
12
الهدف رقم
1
الهدف رقم
2
الهدف رقم
5
الهدف رقم
6
الهدف رقم
7
الهدف رقم
8

مجاالت التدخل لتحقيق
التنمية المستدامة بالمدن

 .8إطار العيش
والبيئة
المهنية

مؤشرات األداء المستدام للمدينة

أهداف
التنمية
المستدامة
الهدف رقم
10








مجموعِكميةِاستهالكِالماءِمنِلدنِالفردِالواحدِ(لتر/يوم)
نسبةِهدرِالماءِالصالحِللشربِفيِشبكةِالتوزيعِ(المياهِغيرِالمحتسبة)
حجمِإصداراتِالغازاتِالدفيئةِبالطنِمنِلدنِكلِفرد
الكميةِاإلجماليةِللنفاياتِالصلبةِالحضريةِالتيِتتمِإعادةِتدويرها
نسبةِالنفاياتِالصلبةِالحضريةِالتيِتتمِإعادةِتدويرها
كميةِالنفاياتِالخطرةِالتيِينتجهاِالفردِالواحدِ(بالطن)



نسبةِالسكانِالذينِيبعدِمقرِسكناهمِبأقلِمنِِ 500مترِعنِوسائلِالنقلِالعموميِالتيِتمرِعلىِاألقلِكلِِ 20دقيقةِ الهدف رقم
11
خاللِفتراتِالذروة
الفضاءاتِالخضراءِ(بالهكتار)ِلكلِِ100.000نسمة
الهدف رقم
نسبةِالساكن ةِالتيِتتمكنِبسهولةِمنِالولوجِلوسائلِالنقلِالعموميِ،حسبِالفئاتِالعمريةِوالجنسِواألشخاصِذويِ
1
االحتياجاتِالخاصة
الهدف رقم
عددِاألشخاصِبدونِمأوىِمنِبينِكلِِ100.000نسمة
6
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعيشِفيِطروفِسكنِغيرِالئقة
نسبةِالمناطقِذاتِالمساكنِالعشوائيةِمنِمجموعِمساحةِالمنطقةِالحضريةِ
الهدف رقم
حصةِالفردِالواحدِمنِفضاءاتِالترفيهِالعموميةِفيِالهواءِالطلقِ(بالمترِالمربع)
10
تركيزِالجزيئاتِالدقيقةِ(الجسيمات)ِمنِفئةِ()PM2,5
تركيزِالموادِالجزيئية (الجسيمات)ِمنِفئةِ()PM10
التلوثِالسمعي
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الهدف رقم
11

مجاالت التدخل لتحقيق
التنمية المستدامة بالمدن

 .9األمن
والسالمة
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البنيا
.10
ت التحتية






نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِقنواتِتصريفِالمياهِالعادمةِ
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِمعالجةِالمياهِالعادمة
نسبةِمساحةِالمطارحِالعشوائيةِمنِمجموعِمساحةِالمنطقةِالحضرية
نسبةِاألشخاصِضحاياِالتحرشِالجسديِأوِالجنسيِ،حسبِالجنسِوالسنِووضعيةِاإلعاقة
حاالتِاالعتداءِعلىِبالممتلكاتِمنِبينِِ100.000نسمة
حاالتِالقتلِفيِصفوفِكلِِ100.000نسمة
عددِاإلطفائيينِلكلِِ100.000نسمة
عددِحاالتِالوفاةِالمرتبطةِبالحرائقِمنِبينِكلِِ100.000نسمة
عددِحاالتِالوفاةِالمرتبطةِبالكوارثِالطبيعيةِمنِبينِِ100.000نسمة
نسبة ِالخسائر ِاالقتصادية ِالمباشرة ِمن ِالناتج ِالداخلي ِالخام ِالوطنيِ ،الناجمة ِعن ِاألضرار ِالملحقة ِبالبنيات ِالتحتيةِ
الحيويةِوعنِاختالالتِالخدماتِاألساسيةِجراءِالكوارثِالطبيعية
عددِضباطِالشرطةِلكلِِ100.000نسمة
التوقيتِالفاصلِماِبينِأولِنداءِاستغاثةِ(حالةِالطوارئ)ِوتدخلِمصالحِاإلغاثة
مساحةِمحطات التجمعِواالنطالقِالمحوريةِلوسائلِالنقلِ،المتاحةِللجمهورِوالمشمولةِبنظامِلكاميراتِالمراقبةِداخلِ
دائرةِمغلقةِلكلِِ100.000نسمةِ(المساحةِبالمترِالمربع)
عددِالوفياتِالناجمةِعنِحوادثِصناعيةِمنِبينِكلِِ100.000نسمة
وفياتِمرتبطةِبوسائلِالنقلِمنِبينِكلِِ100.000نسمةِِِ
نسبةِالساكنةِالحضريةِالمرتبطةِبتجهيزاتِإلكترونيةِمعتمدةِ
عددِمراتِالولوجِلألنترنتِمنِبينِكلِِ100.000نسمةِ
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عددِاالتصاالتِبالهاتفِالمتنقلِمنِبينِكلِِ100.000نسمةِ
طولِشبكةِالنقلِالعموميِبالكلتمرِلكلِِ100.000نسمة
متوسطِمدةِالرحلةِ(بينِالمنزلِومقرِالعمل)
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِخدمةِتوزيعِالماءِالصالحِللشرب
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِالجمعِالمنتظمِللنفاياتِالصلبةِ(المنزلية)
نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِالتخلصِمنهاِفيِمركزِللطمرِالتقني
نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِتتمِمعالجتهاِفيِمنشأةِلتوليدِالطاقةِمنِالنفاياتِ(التثمينِالطاقيِللنفايات)
نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِإحراقهاِفيِمطرحِفيِالهواءِالطلق
نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِالتخلصِمنهاِفيِمطرحِفيِالهواءِالطلق
نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِتتمِإعادةِتدويرها
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِقنواتِتصريفِالمياهِالعادمة
نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِالِتستفيدِمنِمعالجةِالمياهِالعادمة
نسبةِمطابقةِمعالجةِالمياهِالعادمةِللمعايير
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 طولِشبكةِالنقلِالعموميِبالكلمترِلكلِِ100.000نسمةِ
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وخدمات
األنظمة
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أهداف
التنمية
مؤشرات األداء المستدام للمدينة
المستدامة
نسبةِالسكانِالذينِيبعدِمقرِسكناهمِبأقلِمنِِ 500مترِعنِوسائلِالنقلِالعموميِالتيِتمرِعلىِاألقلِكلِِ 20دقيقةِ 11
خاللِفتراتِالذروة
الهدف رقم
متوسطِمدةِالرحلةِ(بينِالمنزلِومقرِالعمل)
1
العددِالسنويِللرحالتِالتيِيقومِبهاِالفردِالواحدِعلىِمتنِوسائلِالنقلِالجماعي
الهدف رقم
نسبةِالسكانِالذينِيستعملونِطريقةِأخرىِللتنقلِلاللتحاقِبمقرِعملهمِغيرِعربةِفرديةِ
10
طولِشريطِالدراجاتِومسلكِالدراجاتِبالكلمترِلكلِِ100.000نسمة
حاالتِالوفاةِالمرتبطةِبوسائلِالنقلِمنِبينِكلِِ100.000نسمة
الميزانيةِالمخصصةِللمحافظةِعلىِالغاباتِالحضريةِوتدبيرهاِ
الميزانيةِالمخصصةِللمحافظةِعلىِالشواطئِوتدبيرها
نسبةِالفضاءاتِالطبيعيةِالمحمية
النسبةِالمئويةِلتغيرِأعدادِأصنافِالتنوعِالبيولوجيِالحضري
المناطقِالخضراءِ(بالهكتار)ِلكلِِ100.000نسمة
عددِاألشجارِالتيِيتمِغرسهاِسنوياِلكلِِ100.000نسمة
المساحةِاإلجماليِلألراضيِالفالحيةِالحضريةِلكلِ100.000
حجمِإصداراتِالغازاتِالدفيئةِبالطنِللفردِالواحد
نسبةِمطابقةِمعالجةِالمياهِالعادمة ِللمعايير
نسبةِإعادةِتدويرِالمياهِالعادمةِالمعالجة
نسبةِتوليدِالطاقةِمنِالمياهِالعادمةِالمعالجةِ(التثمينِالطاقي)
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نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِالتخلصِمنهاِفيِمركزِللطمرِالتقني
نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِتتمِمعالجتهاِفيِمنشأةِلتوليدِالطاقةِمنِالنفاياتِ(التثمينِالطاقيِللنفايات)
نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِإحراقهاِفيِمطرحِبالهواءِالطلق
نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِالتخلصِمنهاِفيِمطرحِبالهواءِالطلق
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أهداف
التنمية
المستدامة

 .11هدف التنمية المستدامة رقم " 11مدن ومجتمعات مستدامة"  :الغايات والمؤشرات
مؤشراتِمنظمةِاألممِالمتحدة

الغايات

 1.11ضمان حصول الجميع على مساكن  1.1.11نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون
وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ،في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو
ورفع مستوى األحياء الفقيرة ،بحلول عام  2030مساكن غير الئقة.
 2.11توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل  1.2.11نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل
مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها النقل العام المناسب ،مصنفة بحسب الفئة العمرية،
ومستدامة ،وتحسين السالمة على الطرق ،وال ونوع الجنس ،واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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
 3.11تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع  1.3.11نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل
والمستدام ،والقدرة على تخطيط وإدارة النمو السكاني
المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو
 2.3.11نسبة المدن المتوفرة على آلية لضمان
قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام ،بحلول
المشاركة المباشرة للمجتمع المدني في تدبير
عام 2030
وتهيئة المدن والتي تعمل بشكل منتظم وديمقرطي
 4.11تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون ِ 1.4.11إجمالي ِالنفقات ِ(العمومية ِوالخاصة)ِ
للفرد ِالواحد ِالمخصصة ِللمحافظة ِعلى ِمجموعِ
التراث الثقافي والطبيعي العالمي
مكونات ِالتراث ِالثقافي ِوالطبيعي ِوحمايتهِ
وصونهِ ،حسب ِنوع ِالتراث ِ'(ثقافيِ ،طبيعيِ،
مختلطِ ،مصنف ِكتراث ِعالمي) واإلدارة ِالمشرفةِ
(وطنيةِ ،جهوية ِومحلية/بلدية) ِوطبيعة ِالنفقاتِ
(التسيير/االستثمار) ِونوع ِالتمويل ِالخاص ِ(هبةِ
عينيةِ،قطاعِخاصِغيرِربحيِ،احتضان)
 5.11التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات  1.5.11عدد األشخاص المتوفين أو المختفين أو
وعدد األشخاص المتضررين ،وتحقيق انخفاض المتضررين بشكل مباشر جراء الكوارث من بين
كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة  100.000شخص
بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب
الكوارث ،بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياهِ 2.5.11 ،نسبة ِالخسائر ِاالقتصادية ِالمباشرة ِمنِ
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مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين الناتجِالداخليِالخامِالوطنيِ،الناجمةِعنِاألضرارِ
يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام  2030الملحقة ِبالبنيات ِالتحتية ِالحيوية ِوعن ِاختالالتِ
الخدماتِاألساسيةِجراءِالكوارثِالطبيعية
 6.11الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن1.6.11 ،النسبة المئوية للنفايات الصلبة الحضرية
بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية التي تُجمع بانتظام ومع تفريغها نهائيا بقدر كاف
الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها ،بحلول مع اعتبار مجموع النفايات المتولدة عن المدينة.
عام 2030
 2.6.11المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات
(على سبيل المثال الجسيمات من الفئة 2,5
والجسيمات من الفئة  )10في المدن (المرجح
حسب السكان.
 7.11توفير سبل استفادة الجميع من مساحات
خضراء وأماكن عامة ،آمنة وشاملة للجميع ويمكن
الوصول إليها ،وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،بحلول
عام 2030

 – 11أ  :دعم الروابط اإليجابية االقتصادية
واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية
والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق
الريفية ،من خالل تعزيز تخطيط التنمية
الوطنية واإلقليمية

 1.7.11متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن
التي تمثل فضاء مفتوحا لالستخدام العام للجميع،
مصنفة بحسب الفئة العمرية ،ونوع الجنس،
واألشخاص ذوي اإلعاقة.
ِ 2.7.11نسبةِاألشخاصِضحاياِالتحرشِالجسديِ
أوِالجنسيِ،حسبِالجنسِوالسنِووضعيةِاإلعاقةِ
ومكان ِوقوع ِالتحرش ِ(خالل ِاالثني ِعشر ِشهراِ
الماضية)
.11أِ 1.نسبةِالسكانِالذينِيعيشونِفيِمدنِتعملِ
علىِتنفيذِمخططاتِحضريةِوجهويةِللتنميةِتأخذِ
بعين ِاالعتبار ِاإلسقاطات ِالديموغرافية ِوتوفرِ
المواردِالضروريةِ،حسبِحجمِكلِمدينة

 -11ب  :العمل بحلول عام  ،2020على الزيادة
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 .11بِ 2.نسبة ِاإلدارات ِالمحلية ِالتي ِاعتمدتِ

.11بِ 1.عدد ِالمدن ِالتي ِاعتمدت ِووضعتِ
إستراتيجياتِوطنيةِلتقليصِأخطارِالكوارثِ،طبقاِ
إلطار ِسنداي ِللحد ِمن ِمخاطر ِالكوارث ِللفترةِ
2030-2015
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على جميع المستويات ،بما يتماشى مع إطار ووضعت ِإستراتيجيات ِمحلية ِلتقليص ِأخطارِ
سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  -2015الكوارثِ،طبقاِإلستراتيجياتِالتتبعِعلىِالمستوىِ
الوطنيِ
2030
-11ج  :دعم أقل البلدان نموا ،بما في ذلك من .11ج 1.نسبة المساعدة المالية التي يتم تقديمها
خالل المساعدة المالية والتقنية ،في إقامة المباني للبدان األقل نموا والمخصصة إلقامة المباني
المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المستدامة والقادرة على الصمود وإلعادة تأهيل
المباني القديمة ،باستخدام المواد المحلية
المحلية

213

الئحة المراجع
 Ouvrages
1. Alice Gil-Beuf : ville durable et transport collectif : le Transmilenio à
Bogotá, Annales de géographie 2007.
2. Claude Chaline : Les politiques de la ville, presses universitaires de
France, 1997.
 Thèses - PFE
1. 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.
2. Sylvain Richard : La politique et la place des espaces verts en milieu
urbain, Projet de fin d’étude de master en géographie, Université FrançoisRabelais, 2013, Tours.
 Rapports – études
1. AFD, Banque mondiale, Thierry Paulais : Financer les villes d’Afrique,
L’enjeu de l’investissement local, Publié par Pearson Education France,
2012
2. Agbelie, I., S. Bawakyillenuo et X. Lemaire : Waste-to-energy: African
cities can transform their energy landscapes, 2015
3. A l’horizon 2025 par rapport à 2007
4. 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
5. BAD : Mettre fin aux conflits et consolider la paix en Afrique : Un appel à
l’action, 2014
6. BAD, OCDE et PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes
durables et transformation structurelle, Éditions OCDE, 2016
7. BAD : Mettre fin aux conflits et consolider la paix en Afrique : Un appel à
l’action, 2014
8. BAD / Fonds pour le Changement Climatique en Afrique : Rapport annuel
2015, 2016
9. BAD : Note sur la BAD et la finance climatique en Afrique, 2015
10.BAD : Indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement sur les
pays africains, 2014
11.Banque mondiale: Competitive Cities for jobs and Growth: What, Who,
and How, Banque mondiale, Washington DC. 2015
214

12.Banque mondiale : le Maroc à l’horizon 2040 : capital immatériel et les
voies de l’émergence économique, 2016
13.CESE : Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration
des politiques sectorielles, Rapport de l’auto-Saisine n° 22/2016,
Imprimerie Sipama, 2016
14.CESE : le système fiscal marocain : développement économique et
cohésion sociale, Auto-Saisine n° 9/2012, Imprimerie Cana Print, 2013
15.CESE : Etude d’impact des dérogations dans le domaine de l’urbanisme,
Rapport de la saisine n° 11/2014, Imprimerie Sipama, 2014
16.CESE : L'économie de la culture, rapport de l’auto-saisine n°25/2016,
2016
17.CESE : Inclusion des jeunes par la culture, rapport de l’auto-saisine
n°3/2012, 2012
18.CESE : Développement du monde rural : enjeux et défis
19.Chantal Gagnon (sous la supervision de) : Montréal durable, 2016-2020,
Ensemble pour une métropole durable, Canada, 2016
20.Cour des comptes : la fiscalité locale, rapport de synthèse, mai 2015
21.Département ministériel chargé de l’environnement / Banque mondiale :
Rapport sur le coût de la dégradation de l’environnement au Maroc,
Janvier 2017
22.Département Ministériel de l’Environnement, Observatoire National de
l’Environnement du Maroc : Rapport sur l’Etat de l’Environnement du
Maroc, document de synthèse, octobre 2001
23.Département ministériel chargé de l’environnement, contribution
déterminée au niveau national dans le cadre de la CCNUCC, NTC Maroc,
septembre 2016
24.Département ministériel chargé de l’environnement, contribution
déterminée au niveau national dans le cadre de la CCNUCC, NTC Maroc,
septembre 2016
25.Département ministériel de l’urbanisme, Direction de l’urbanisme :
Normes urbaines des équipements collectifs de proximité, 2005
26.Département ministériel chargé de l’environnement / Banque mondiale :
Rapport sur le coût de la dégradation de l’environnement au Maroc,
Janvier 2017
27.Département ministériel chargé de l’environnement : rapport sur les
métiers-emplois de l’environnement pour la promotion de l’emploi
environnemental comme appui à l’INDH, 2011
28.Direction de la Communication de Lille Métropole Communauté
urbaine : Rapport développement durable, La Monsoise, septembre
2013
215

29.Département ministériel chargé de l’Environnement : Convention Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques, premier rapport
biennal actualisé du Maroc, 2016
30.Département ministériel chargé de l’Environnement : CCNUCC, 1er
rapport biennal actualisé du Maroc, 2016
31.Haut-Commissariat au Plan : Les sources de la croissance économique au
Maroc, Septembre 2005
32.Legatum Institute : The Africa Prosperity Report, 2016
33.Lille Métropole Communauté urbaine, Rapport développement durable,
La Centrale – Lens, octobre 2012
34.Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Etudes et des
prévisions Financières : Compétitivité des exportations marocaines : quel
bilan ?, mai 2013
35.Ministère de l’Economie et des Finances, 2016 et Banque mondiale : le
Maroc à l’horizon 2040 : capital immatériel et les voies de l’émergence
économique, 2016
36.Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Etudes et des
prévisions Financières : Tableau de bord sectoriel, mai 2015
37.Ministère de l'Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Direction
de l’Aménagement du Territoire : Étude relative à l’élaboration de la
Stratégie Nationale de Gestion du Foncier, Rapport de la mission II : Etat
des lieux et diagnostic territorial, 2016
38.Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Eau et de
l’Environnement, Direction de la Surveillance et de la Prévention des
Risques : rapport national sur la prévention des désastres, document de
synthèse, Janvier 2005
39.Ministère de l'Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Direction
de l’Aménagement du Territoire : Étude relative à l’élaboration de la
Stratégie Nationale de Gestion du Foncier, Rapport de la mission II : Etat
des lieux et diagnostic territorial, 2016
40.Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique / Agence
Marocaine de Développement de La Logistique (AMDL) : La Stratégie
Logistique au Maroc, Bilan et perspectives de développement,
publication de l’AMDL n°16, Edition 2016
41.Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau
et de l’Environnement, chargé de l’Environnement & Groupe de la
banque mondiale : Rapport sur le coût de la dégradation de
l’environnement au Maroc, 2017
42.Ministère des Prévisions Economiques et de la Planification : les
infrastructures de base, 2000-2004
216

43.Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau
et de l’Environnement, chargé de l’Environnement & Groupe de la
banque mondiale : Rapport sur le coût de la dégradation de
l’environnement au Maroc, 2017
44.Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau
et de l’Environnement, chargé de l’Environnement & Groupe de la
banque mondiale : Rapport sur le coût de la dégradation de
l’environnement au Maroc, 2017
45.Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de
l’Environnement : Direction de l’Aménagement du Territoire : Le Schéma
National de l’Aménagement du Territoire, document de synthèse,
impression édition Okad, Août 2004
46.Ministère de l’Environnement et du Développement Durable & Agence
Nationale de Protection de l’Environnement : Les Indicateurs de
l’Environnement en Tunisie, 2008
47.OCDE : Green Growth in Cities, Études de l’OCDE sur la croissance verte,
Éditions OCDE, Paris, 2013
48.OCDE : Competitive Cities in the Global Economy, Éditions OCDE, Paris,
2006
49.The global innovation index 2016 : Winningwith global innovation, publié
le 26 mars 2017
50.Transformation structurelle, Éditions OCDE, 2016
51.Trésorerie Générale du Royaume, atelier organisé par le CESE sur
«gestion du budget et de la fiscalité des villes et innovation de nouveaux
outils de financement local », 01 février 2017
52.l’UNESCO, vers 2030, Edition UNESCO, Impression Graphius à Gand,2016
53.Union Africaine, Nations Unies / Commission économique pour l’Afrique,
Groupe de la BAD, PNUD : Evaluation des progrès réalisés en Afrique
pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement,
Rapport 2015
 Conférences, congrès et ateliers
1. Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques,
2015
2. Hervé Hocquard, expert de la banque mondiale, atelier organisé par le
CESE sur «gestion du budget et de la fiscalité des villes et innovation de
nouveaux outils de financement local », 01 février 2017
3. Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Direction
de l’Urbanisme, Atelier, Les villes durables au Maroc, CESE, 08 septembre
2016
217


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Textes juridiques et administratifs
Arrêté ministériel n°001/16.00 du 23-11-2009
Articles 136, 140 & 143 de la constitution de 2011
Article 145 de la constitution de 2011
Articles 88, 89 & 90 de la loi 111.14
Articles 13, 14,15, 27, 136 et 139 de la constitution de 2011
Article 120 de la loi organique 113-14 relative aux communes
Article 111 de la loi organique 112-14 relative aux provinces et
préfectures
8. Article 117 de la loi organique 111-14 relative aux régions
9. Articles 43, 83, 87 et 92 de la loi organique 113-14 relative aux
communes
10.Articles 44 et 94 de la loi organique 112-14 relative aux provinces et
préfectures
11.Article 101de la loi organique 113-14 relative aux communes
12.Article 37 de la loi 12-90 relative à l’urbanisme
13.Article 59 de la loi n°7-81
14.Articles 88 et 90 de la loi organique 111-14 relative aux régions
15.Articles 3, 8 et 10 de la loi 47.09 relative à l’efficacité énergétique
16.Article 32 du décret d’application de la loi n°22.80 relative à la
conservation des monuments historiques, des sites, des inscriptions, des
objets d’art et d’antiquité en date du 25 décembre 1980
17.Articles 31 et 35 du dahir n°1.11.91 du 27 Chaabane 1432 (29 juillet
2011)
18.Articles 1, 2, 13 et 20 du Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada l 1435 (6 mars
2014) portant promulgation de la loi cadre n° 99-12 portant charte
nationale de l’environnement et du développement durable
19.Articles 28, 29 & 30 du Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada l 1435 (6 mars
2014) portant promulgation de la loi cadre n° 99-12 portant charte
nationale de l’environnement et du développement durable
20.Chapitres V et VI de la loi organique 113-14 relative aux communes
21.Chapitre III de la loi 113-14
22.Chapitres IV et V de la loi organique 111-14 relative aux régions
23.Chapitre IV et V de la loi organique 112-14 relative aux provinces et
préfectures
24.Charte de la Terre (1999)
25.Code national de l’énergie pour les bâtiments de 2011
26.Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance de 1979
218

27.Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada l 1435 (6 mars 2014) portant
promulgation de la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de
l’environnement et du développement durable (BO n° 6240 du 20 mars
2014)
28.Dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation
de la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à
l'accréditation, BO n° 5822 du 1errabii II 1431(18-3-2010).
29.Dahir n° 1-03-59 portant promulgation de la loi n°11-03 relative à la
protection et à la mise en valeur de l’environnement
30.Dahir n° 1-3-60 portant promulgation de la loi n°12-03 relative aux
études d’impact sur l’environnement
31.Dahir n° 1-03-61 portant promulgation de la loi n°13-03 relative à la lutte
contre la pollution de l’air
32.Dahir n° 1-92-7 (15 hija 1412) portant promulgation de la loi n° 25-90
relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O.
15 juillet 1992)
33.Décret (2001: 1063) relatif au traitement des déchets
34.Loi n°2015-992 du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique
35.Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection
de l'environnement
36.Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l'environnement
37.Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
38.Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999
39.Loi fédérale sur le développement durable de 2008
40.Loi sur l’efficacité énergétique de 1992
41.Loi sur l’environnement et le changement climatique 2016
42.Le la loi (1999: 673) régissant la taxation relative aux déchets
43.Loi sur l'encadrement de la croissance verte faible en émission de
carbone (2009)
44.Loi sur l'allocation des quotas d'émissions de GES (2012)
45.Loi organique n°04-2005 du 8 avril 2005 portant sur la protection, la
sauvegarde et la promotion de l’environnement
46.Loi foncière n°08-2005 du 14-07-2005 portant sur le Régime Foncier au
Rwanda

1.
2.
3.

Sites Internet
http://dx.doi.org/ 10.1787/9789264027091-en
http://www.banquemondiale.org/fr/topic/urbandevelopment/overview
http://doi.org/10.1023/A:1022860800744.
219

4. http://www.hcp.ma/Population-du-Maroc-par-annee-civile-en-millierset-au-milieu-de-l-annee-par-milieu-de-residence-1960-2050_a677.html
5. http://www.environnement.gov.ma/images/Mde_PDFs/Le_Cout_de_la_
Degradation_de_l-Environnement_au_Maroc.pdf
6. www.rfsc.eu
7. http://www.oecdbetterlifeindex.org
8. https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/le-document-de-travail-decglu-contribue-au-debat-international-sur-les-indicateurs
9. http://www.starcommunities.org
10.https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37101:ed-1:v1:fr
11.http://www.tangermedzones.com/fr/chiffres-cles
12.http://EconPapers.repec.org/RePEc:csa:wpaper:2015-11
13.http://dx.doi.org/10.1787/9789264195325-en
14.www.urbanafrica.net/urban-voices/waste-to-energy-african-citiescantransform-their-energy-landscapes
15.www.lesaffaires.com/dossier/changementsclimatiques-40-solutions-quifont-une-/la-ville-de-fes-au-maroc-seclairegrace-a-ses-dechets/583395
16.http://www.leseco.ma/cop22/51751-finance-climat-les-6-engagementsdes-banques-marocaines.html
17.http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/developpem
ent-durable/developpement%20durable-integre.html
18.http://ville.montreal.qc.ca/portal
19.http://ville.montreal.qc.ca
20.http://citizenpost.fr/2015/11/suede-malmo-ville-plus-durable-deurope
21.https://www.goodplanet.info/actualite/2010/06/29/malmoe-unmodele-pour-creer-une-ville-plus-durable/
22.http://songdoibd.com/
23.www.energystream-wavestone.com/2016/06/songdo-modele-villesintelligentes-de-demain
24.http://www.maxisciences.com/ville/songdo-la-ville-dufutur_art25808.html
25.https://infoscience.epfl.ch/record/130701
26.www.ambarwanda-paris.fr/pdf/Vision-2020-fr.pdf
27.www.bogota2016.uclg.org/fr/informations-pratiques
28.http://carfree.fr/index.php/2010/09/03/bogota-un-modele-derevolution-urbaine/

220

المالحق
 .1المالحق
المقارنة حول االنتقال نحو المدن المستدامة
 .1موجز الدراسة الدولية
ِ
يتمثلِالهدفِمنِالدراسةِالمقارنةِفيِالوقوفِعندِتجاربِ ِبعضِالمدنِالمعروفةِعموماِ ِبأنهاِمستدامةِ،
ل ِللعوامل ِالرئيسِيَّةِلنجاحهاِواستخالصِالدروس ِمنهاِ.وتساعدِالتجاربِالدولية ِوالوطنيةِ
وإجراءِ ِتحلي ٍِ
الناجحةِعلىِتحسينِأوِتصحيحِأوِإعادةِتوجيهِالمنهجيةِالمعتمدةِ،وأدواتِوطرائقِوأساليبِالحكامةِ
التيِتنتهجهاِالمدنِالمغربيةِفيِسعيهاِنحوِتحقيقِاالستدامةِ .
مدنِ
ويرتكزِهذاِالعملِعلىِتحليلِالدراسةِالمقارنةِوالقانونِالمقارنِواالستفادةِالمثلىِمنهماِفيِستِ ِ ٍِ
هيِ :ليل ِ(فرنسا) ِومونتريال ِ(كندا) ِومالمو ِ(السويد) ِوسونغدو ِ(كوريا ِالجنوبية) ِوكيغالي ِ(رواندا)ِ
ِتجارب ِمتنوعةِ ِتطورت ِفي ِسياقات ِاقتصادية ِواجتماعيةِ
َِ
وبوغوتا ِ(كولومبيا)ِ .وِت ُجسِد ِهذه ِالنماذج
ِأساليب ِوآليات ِمتعددة ِلتصميم ِعملية ِاالنتقال ِنحو ِالمدنِ
َِ
وسياسية ِمختلفةِ .كما ِأنها ِتكشف ِالنقاب ِعن
المستدامةِوتدبيرهاِ .
وس واءِانطلقناِمنِاإلطارِالقانونيِأوِحجمِالمدنِموضوعِالدراسةِأوِاإلطارِالمؤسساتيِأوِحتىِأسلوبِ
الحكامةِالمعتمدِ،فإنِهذهِالمدنِتستجيبِ،وفقاِلمؤهالتهاِووزنهاِومستوياتِطموحهاِ،لمتطلباتِالتنميةِ
البشريةِ ،والتماسك ِاالجتماعيِ ،والتجانس ِالمجاليِ ،وتغير ِالمناخِ ،وترشيد ِاستهالك ِالموارد ِالطبيعيةِ،
وجودةِالحياةِ،والتنافسيةِالترابية.
أ .مدينة ليل وبناء مجال ترابي مستدام ومتضامن
ِت ُع ِدُِّليلِواحدةِ ِمنِالمدنِالفرنسيةِالتيِانخرطتِفيِعملياتِالتنميةِالحضريةِالمستدامةِ.وقدِتمكنتِليلِ
منِشقِطريقهاِنحوِاإلقالعِبفضلِإرساءِإطارِقانونيِ 155يدعمِرهانِالتنميةِالمستدامةِ،وِت ََِبنِيِمفهومِ
التنميةِاإلراديةِ،واالنخراطِفيِالتزامِجماعيِ .
وبناءِعلىِجدولِأعمالِمدينةِليلِللقرنِِ21الذيِاعِت ُمِدِفيِسنةِِ،2006وفيِضوءِالنقاشاتِ156الكبرىِ
التيِعبأتِالمنتخبينِوالخبراءِوالشركاءِوالفاعلينِفيِالمدينةِفيِِ،2009بشأنِقضاياِاإلسكانِوالتنميةِ
المستدامة ِوالحركية ِوإعداد ِالترابِ ،اعتمدت ِليل ِفي ِِ 2أبريل ِِ ،2010إطارا ِيحدد ِطموحات ِالمدينةِ
155

فضال عن المواثيقِواالتفاقاتِالدوليةِ،كمؤتمراتِقمةِا ألرضِ،وميثاقِألبورغِ،واألهدافِاإلنمائيةِلأللفيةِ،وأهدافِالتنميةِالمستدامةِ،ومؤتمراتِاألممِ
المتحدةِالمعنيةِباإلسكانِوالتنميةِالمستدامةِ ،يضمِاإلطارِالقانونيِالفرنسي ِترسانةِواسعةِمنِالنصوصِ،تشملِ:الميثاقِالبيئيِلسنة ِِ،2005الذيِينصِبصفةِ
خاصةِعلىِثالثةِمبادئِرئيسيةِهيِ:مبدأِالمنعِ،ومبدأِاالحتراسِ،ومبدأِتغريمِالملوث؛ِوالقانونِرقم ِِ 992.2015المؤرخ ِفي ِِ 17غشت ِِ 2015بشأنِاالنتقالِ
الطاقيِمنِأجلِ ِالنموِاألخضرِوخططِالعملِذاتِالصلة؛ِوالقانونِرقمِِ101.95المؤرخِفيِِ2فبرايرِِ1995بشأنِتعزيزِحمايةِالبيئةِالذيِيحددِالمبادئِالمتعلقةِ
بقانونِالبيئة؛ِوقانونِغرينيلِاألولِ،أوِالقانونِرقمِِ 967.2009المؤرخ ِفي ِِ 3غشت ِِ 2009المتعلقِبتنفيذ ِقانون ِغرينيلِللبيئة ِالذيِيضفيِالطابعِالرسميِعلىِ
ِ 268التزاماِمنِاال لتزاماتِالمتعلقةِبالبيئةِوالتنميةِالمستدامةِ،والهادفِإلىِ استعادةِالتنوعِالبيولوجيِمنِخاللِإنشاءِشبكةِخضراءِوزرقاءِومخططاتِجهويةِ
لالنسجامِاإليكولوجيِ،معِالحدِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِوتحسينِالنجاعةِالطاقية؛ِوالقانونِرقمِِ 788.2010المؤرخِفيِِ 12يوليوز ِِ 2010بمثابةِالتزامِوطنيِ
للبيئةِمكملِلقانونِغرينيلِاألول؛ِواإلستراتيجيةِالوطنيةِللتنميةِالمستدامةِللفترةِِ 2013-2010التيِتحدد ِمعالمِالسياسةِالفرنسيةِفيِمجالِالتنميةِالمستدامةِمنِ
خاللِتحفيزِاالنتقالِنحوِاقتصادِذيِاستهالكِمنخفضِللمواردِالطبيعيةِوللكربون.
156

شكلت النقاشاتِالكبرىِفرصةِهامةِلتبادلِاآلراءِواألفكارِبشأنِمستقبلِمدينةِليلِ.كماِكانتِمناسبةِلمساءلةِموقعِهذهِالمدينةِمنِحيثِمسارِتطورهاِ.كيفِ
السبيلِ،فيِإطارِديناميةِالمدنِاألوروبيةِالكبيرىِ،إلىِتحقيقِالتميزِواإلشعاعِمنِخاللِقيمتهاِالمضافةِالمستدامة؟ ِ
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والتزاماتهاِفيِمجالِالتنميةِالمستدامةِ،التيِأضحتِحجرِالزاويةِفيِبرنامجِمجتمعيِيرميِإلىِتعزيزِ
الطموحاتِالسياسيةِوضمانِإعادةِتموقعِالمدينةِباعتبارهاِواحدةِمنِكبرياتِالمدنِاألوروبيةِالمستدامةِ .
واستنادا ِإلىِإستراتيجيةِمتعددةِاألبعادِوخطةِعملِمتعددةِالسنواتِ،وفيِضوءِالمخططِالترابيِللمناخِ
والطاقةِ ،ومخطط ِالتنقل ِالحضريِ ،والتصاميم ِالشاملة ِللشبكات ِالمختلفةِ ،وغيرها ِمن ِالمخططاتِ،
نجحتِالمدينةِفيِتعزيزِالتحوالتِالمجاليةِواالجتماعيةِوالثقافيةِواالقتصاديةِوالبيئيةِ.إنناِنشهدِتجربةِ
تسعىِإلىِجعلِمفهومِالتنميةِأمراِملموساِ،باعتبارهاِعنصراِمهيكالِللمشروعِالسياسيِ،وعامالِرئيسياِ
دالَّةِِعلىِوجهِالخصوصِعلىِهويةِمدينةِليلِ .
منِعواملِالجاذبيةِ،وسمةِِ ِ
وترتكزِالرؤيةِالتيِتمتِبلورتهاِعلىِثالثةِأهدافِرئيسيةِ،157هيِ :
ةِإلنشاءِوتطوير ِالمقاوالتِعنِطريقِالتوفيقِبينِالجاذبيةِاالقتصاديةِ،والجودةِ
ُِ
ُِ
خلق ِبيئةِمواتِيَّ
البيئيةِوالكثافةِالحضرية؛
 تسريعِديناميةِمدينةِكبرىِمستدامةِ،عنِطريقِتشجيعِانبثاقِاقتصادِأخضرِوتطويره؛ دعمِإرساءِنموذجِاقتصاديِقاد ٍِرِعلىِتلبيةِانتظاراتِالساكنةِفيِمجالِالتشغيلِ .إنِالتنميةِالمستدامةِتساهمِفيِإغناءِالسياساتِذاتِالصلةِباإلسكانِوالحركيةِوالتجديدِفيِالمدينةِ.كماِ
تسهمِفيِتقليصِالفوارقِفيِالمناطقِالحضريةِوتواكبِالجهودِالراميةِإلىِتحقيقِالتماسكِاالجتماعيِ،
كماِأنهاِتتجسدِفيِتدابيرِالقربِمنِالمواطنينِالمبنيةِعلىِمبدأِاإلنصافِ،والراميةِإلىِالمساهمةِفيِ
مكافحةِمظاهرِالهشاشةِ،منِخاللِإعمالِمبدأِالتضامنِ.وفضالِعنِذلكِِ،يغذيِمفهومِالتنميةِالمستدامةِ
االقتصادِمنِخاللِإرساءِطموحِتحقيقِتنميةِديناميةِوإبداعيةِومسؤولةِ،عبرِبناءِاقتصادِأخضر ِجديدِ
وخلقِفرصِالشغلِ،معِالحرصِعلىِاحترامِمتطلباتِالمسؤوليةِالبيئيةِواالجتماعيةِ .158
ويشكلِاالقتصادِاالجتماعيِوالتضامنيِرافعةِأخرىِلتنميةِمدينةِليلِ.فقدِوضعِإطارِعملِيرتكزِعلىِ
ُ
ثالثةِمحاورِذاتِأولويةِ،تتثملِفيِ:دعمِالهياكلِالتيِتواكب ِحامليِالمشاريعِ،والمشاركة ِفيِأنشطةِ
التوعيةِوالترويجِوالتواصلِذاتِالصلةِباالقتصادِاالجتماعيِوالتضامنيِ،والربطِبينِمختلفِالفاعلينِ
فيِإطارِشبكاتِ .
ويتضح ِطموح ِالمدينة ِمن ِخالل ِالتزاماتها ِفي ِمجاالت ِالتنمية ِالحضرية ِالمستدامةِ ،واالنتقال ِالطاقيِ،
واإلنتاجِواالستهالكِالمستدامِ ،والحفاظِعلىِالصحةِالعموميةِ،وغيرِذلكِ.وقدِتطلبت ِهذهِااللتزاماتِ
تنزيالِترابياِلسياسةِاالستدامةِداخلِنا ٍد ِللتنميةِالمستدامةِبهدفِتحفيزِتبادلِالممارساتِال ُِمجِدِِيَّةِوتوطيدِ
ثقافةِمشتركةِ .159
ب .مونتريال ،مدينة تعمل ِو ْفقَ مخطط للتنمية المستدامة:
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انظرِ" ِ،"Lille Métropole Communauté urbaine, Rapport développement durable, La Centraleالنسِ،أكتوبرِِ،2012الصفحاتِ-7

ِ10
158

http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/developpement-durable/developpement%20durableintegre.html
Direction de la Communication de Lille Métropole Communauté urbaine : Rapport développement durable, La ِ 159
ِ،Monsoise,شتنبرِِ،2013الصفحاتِِ .57-44
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لِ،إال ِأنِتكونِتجسيدا ِلرؤيةِجماعيةِوسلوكِيرتكز ِفيِالبدءِعلىِ
َّ ِ
الِيمكنِلمدينةِمستدامةِ،مثلِمونتريا
160
ي ٍِقانوني ِومعياريِ
التخطيطِاإلستراتيجيِ.واألهمِهناِهوِاالنتقالِإلىِالفعلِوالعملِفيِإطار ِمرجع ِ
ٍِ
ومفتوحِوتعاقديِ .
ويغطيِالمخططِاإلستراتيجيِاألولِللتنميةِالمستدامةِلهذهِالجماعةِالفترةِ[ِ.]2009-2005وقدِاستمرِ
العملِالجماعيِمنِخاللِالمخططِالخماسيِالثانيِ(ِ،)2015-2010قبلِاعتمادِمخططِمدينةِمونتريالِ
المستدامة ِالذي ِيجري ِتنفيذه ِحالياِ ،والمصمم ِللفترة ِ[ِ .]2020-2016وهو ِالتزام ِتتضافر ِفي ِإطارهِ
مساهماتِجميعِالجهاتِالفاعلةِفيِالمدينةِبماِيحققِالتنميةِالمستدامةِ .
وفي ِهذا ِالصددِ ،حددت ِمدينة ِمونتريالِ ،في ِإطار ِمخطط ِالتنمية ِالمستدامة ِ[ِ ،]2015-2010تسعةِ
أهدافِ161تشملِتقليصِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِبنسبةِِ30فيِالمائةِ،وخفضِإنتاجِالمياهِالصالحةِللشربِ
بنسبة ِِ 15في ِالمائة ِمقارنة ِمع ِعام ِِ ،2000وتحسين ِجودة ِالمياه ِالسطحية ِالتي ِتصب ِفي ِالمجاريِ
المائيةِ،واستعادةِِ 80فيِالمائةِمنِالموادِالقابلةِإلعادةِالتدويرِوالموادِالعضويةِ،وزيادةِعددِالشهاداتِ
البيئيةِبنسبةِِ 30فيِالمائةِ،وتعزيزِالبنياتِالتحتيةِالخضراءِمنِخاللِزيادةِحجمِالغطاءِالنباتي ِبنسبةِ
تتراوحِبينِِ 20وِ 25فيِالمائةِ،162بماِيجعلِمنِمونتريالِرائدةِفيِأمريكاِالشماليةِفي ِمجالَيِ ِالصناعةِ
البيئية ِوالتكنولوجيات ِالنظيفة ِبحلول ِسنة ِِ .2020وِت ُع ِدُّ ِالنتائج ِالمحققة ِإيجابية ِعلى ِالعموم ِفي ِضوءِ
التقييمِالذيِأجرتهِمونتريالِفيِسنةِِ .2016
وتعتبر ِهذه ِالجهود ِتتويجا ِلعمل ِتكلل ِبالتوقيع ِفي ِسنة ِِ 2003على ِإعالن ِمبادئ ِمونتريال ِفي ِمجالِ
التنميةِالمستدامةِ.ومنذِذلكِالحينِِ،ت ُشِرِكِالمدينةِمجموعةِواسعةِمنِالمنظماتِمنِأجلِرفعِالتحدياتِ
المطروحةِ،وذلكِفيِإطارِالشراكةِ،معِاعتمادِإجراءاتِواضحةِالمعالمِوقابلةِللقياسِوالتقييمِوالتقويمِ .
واستكماال ِللجهود ِالمبذولة ِفي ِإطار ِمخطط ِالتنمية ِالمستدامة ِالسابقِ ،يسلط ِالمخطط ِ[ِ]2020-2016
الضوءِعلىِثالثةِتحدياتِ:163بناءِمدينةِمونتريالِذاتِاستهالكِمنخفضِللكربونِومنصفةِومثاليةِ،منِ
خاللِاتخاذِتدابيرِترومِتحقيقِعشرِغاياتِجماعيةِمحددةِفيِعملياتِالتخطيطِالخاصةِبمونتريالِ.ويعدِ
المخططِالحاليِمخططاِمتجدداِويمكنِتنقيحهِوإعادةِتوجيههِ،وفقاِألربعِأولوياتِللتدخلِ،وهيِ :164
 الحدِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِواالرتهانِللطاقاتِاألحفورية؛ تعزيزِالمساحاتِالخضراءِ،وزيادةِالتنوعِالبيولوجيِوضمانِاستدامةِالموارد؛ ضمانِالولوجِإلىِاألحياءِالمستدامةِ،علىِالمستوىِاإلنسانيِوالصحي؛160

نشيرِهناِإلىِالقانونِالكنديِلحمايةِالبيئةِ()1999؛ِوالقانونِالفدراليِحولِالتنميةِالمستدامة ِ(ِ،)2008الذيِيقضيِبوضعِوتنفيذ ِإستراتيجيةِفدرالية ِللتنميةِ
المستدامة؛ِوالقانونِالوطنيِللطاقةِالخاصِبالمبانيِ(ِ)2011الذيِيتضمنِالحدِاألدنىِمنِالمتطلباتِلتصميمِوتشييدِالمبانيِذاتِاالستهالكِالمنخفضِللطاقة؛ِ
وقانونِالنجاعةِالطاقيةِ()1992؛ِوالقواعدِالبيئيةِلقطاعاتِالطاقةِوالنقل...
161

Chantal Gagnon (sous la supervision de) : Montréal durable, 2016-2020, Ensemble pour une métropole durable, Canada,
2016, pp.36-37.
162

في أفق  2025مقارنة مع سنة 2007

163

مونتريالِذاتِاستهالكِمنخفضِللكربونِ:خفضِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِبنسبةِِ 80فيِالمائةِبحلول ِسنة ِِ -ِ 2050مونتريالِمنصفةِ:تحسينِالولوج ِإلىِ
الخدماتِوالبنياتِالتحتيةِ،والحدِمنِاالفوارقِِ-مونتريالِمثاليةِ:تحديدِالمسارِوالتعبئة ِ
164

http://ville.montreal.qc.ca/portal
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 االنتقالِنحوِاقتصادِأخضرِ،دائريِومسؤولِ .ويتمثلِالجانبِالمبتكرِفيِهذهِالمقاربةِفيِااللتزامِالمشتركِبينِالمدينةِوالمنظماتِالشريكةِفيِمشروعِ
مدينةِمونتريالِالمستدامةِ.وقدِأبِرِمتِاتفاقاتِمعِأربابِالصناعةِليتولواِعمليةِتحسينِأدائهمِالبيئيِ.165
وتم ِفتح ِآفاق ِجديدة ِللتعاونِ ،من ِخالل ِاالستفادة ِمن ِدينامية ِوتآزر ِالفاعلين ِوالعمل ِفي ِإطار ِشبكاتِ
لتعزيزِتبادلِالخبراتِونشرِالممارساتِالمجديةِفيِأنشطةِشبكةِالشركاءِ .166
ج .مالمو ،نموذج المدينة المستدامة في السويد
تعتبر ِمالمو ِمدينة ِرائدة ِفي ِمجال ِالتنمية ِالمستدامة ِفي ِأوروباِ .وهي ِاليوم ِواحدة ِمن ِأكبر ِالمدنِ
الخضراءِفيِالقارةِبفضلِأحيائهاِالمراعيةِالبيئيةِ.167ومنِالمهمِأنِنشيرِفيِهذاِالصددِإلىِأنِمالموِ
حصلت ِعلى ِهذه ِالعالمة ِبعد ِاألزمة ِاالقتصادية ِفي ِالتسعينياتِ ،علما ِأن ِهذه ِالمدينة ِفقدت ِوظيفتهاِ
الرئيسيةِبعدِالتراجعِالذيِشهدهِالنشاطِالصناعيِفيِالمدينةِفيِتلكِالفترةِ .
ومنِهناِتتضح ِأهميةِاآلليةِالتنظيميةِوتضافرِجهودِالفاعلينِفيِعمليةِتجديدِمدينةِمالموِ.وقدِتوجهِ
العمل ِالجماعيِ ،الذي ِيرتكز ِعلى ِحوار ِاجتماعيِ ،بشكل ِأساسي ِنحو ِرفع ِرهان ِالتنمية ِالمستدامةِ
باعتبارهِرمزاِِلهويةِالمدينةِوحافزاِِلتحولهاِ .
وتستندِمدينةِمالموِفيِعمليتهاِالتنمويةِعلىِالثقافةِوتكنولوجياتِاإلعالمِ.وقدِنجحتِفيِإرساءِأنظمةِ
الطاقة ِالحديثة ِواستخدام ِوسائل ِالنقل ِالمراعية ِللبيئة ِوتعزيز ِالتكنولوجيات ِالذكية ِوالبناء ِاإليكولوجيِ
وغيرِذلكِ.ويواكبِهذهِالسياسةِبطبيعةِالحالِتأثيرِإيجابيِعلىِاالقتصادِ،مماِيؤكدِالتناسبِبينِالنموِ
االقتصاديِوالتنميةِالمستدامةِ .168
وفيِهذاِالصددِ،منِالمهمِاإلشارةِإلىِاإلطارِالقانونيِ169والتشديدِعلىِأهميةِالتخطيطِوفقاِِلعمليةِتعميرِ
جديدةِمكنتِمنِتحويلِالمواقعِالصناعيةِالمهجورةِوإعادةِتأهيلِالمدينةِعلىِأساسِتوحيدِللمعاييرِيتسمِ
بالمرونةِواالستدامةِ .
ويحذو ِمدينة ِمالمو ِطموح ِكبير ِحيث ِتسعى ِإلى ِأن ِتحقق ِتأثيرا ِمحايدا ِعلى ِالمناخ ِفي ِأفق ِِ،2030
وتعويضِالطاقاتِاألحفوريةِالتيِتستهلكهاِالمدينةِبالطاقاتِالمتجددةِبحلولِسنةِِ.2020وتعتمدِمدينةِ
مالموِسياسةِحضريةِإراديةِيدعمهاِأيضاِمفهومِالمدينةِالذكيةِ.وهكذاِ،اتخذتِالمدينةِالمبادراتِالتاليةِ :
 االبتكارِفيِمجالِمصادرِالطاقة؛ ِ165

http://ville.montreal.qc.ca
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ينخرط ِأكثر ِمن ِِ 230شريكا ِمن ِمختلف ِالمشارب ِفي ِتنفيذ ِمبادرات ِللتنمية ِالمستدامة ِمن ِأجل ِمستقبل ِمونتريالِ .وتنفذ ِهذه ِالمدينة ِميثاق ِعمداء ِالمدنِ
(ِ،)Compact of Mayorsوهوِأكبرِتحالفِل لقادةِالمحليينِالملتزمينِبخفضِوتتبعِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِوالتكيفِمعِتغيرِالمناخ.
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http://citizenpost.fr/2015/11/suede-malmo-ville-plus-durable-deurope/
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انظرِالموقعينِالتاليينِhttps://urbanattitude.fr/malmo-la-ville-du-futur-durable/ :و http://citizenpost.fr/2015/11/suede-
malmo-ville-plus-durable-deurope/
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دستور ِسنة ِِ 1974الذيِيحددِالمبادئِاألساسية ِمثلِاإلسكانِوالتكوين؛ِقانونِالبيئية ِ(ِ)1999الذيِيضمِمجموعةِمنِالنصوصِالتشريعيةِفيِخمسةِعشرِ
مجاالِيتعلقِبالقانونِالبيئيِ،السيماِ:القانونِالمتعلقِبالبيئةِوتغيرِالمناخِ()2016؛ِالمرسومِ(ِ)2001ِ:1063المتعلقِبمعالجةِالنفايات؛ِالقانونِ(ِ)1999ِ:673
المنظم ِللضريبة ِعلى ِالنفايات؛ ِواتفاقية ِسنة ِِ 1979حول ِتلوث ِالهواء ِالبعيد ِالمدى ِالعابر ِللحدود؛ ِوالبرنامج ِالوطني ِللنجاعة ِوالذكاء ِالطاقي ِفي ِقطاع ِالبناء؛ِ
واإلستراتيجيةِالوطنيةِمنِأجلِتدبيرِمستدامِللنفاياتِلسنةِِ ...2005
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-

دمجِموادِجديدةِواالبتكارِفيِالتصاميمِالمعماريةِمنِأجلِتحقيقِالنجاعةِالطاقية؛ ِ
تعزيزِالتكنولوجياتِالذكيةِوالمستدامةِ،يوازيهِتأثيرِاقتصاديِيعودِبالنفعِعلىِالسكان؛ ِ
تطويرِمجالِالنقلِ،منِخاللِاستخدامِالطاقاتِالمتجددةِوتعزيزِوسائلِالنقلِالعمومي؛ ِ
تقليصِالفوارقِاالجتماعيةِ،منِخاللِإرساءِالتمازجِاالجتماعيِوالمجاليِوالحقِفيِالمدينة.

وِت ُع ِدَِّالصورةِالجديدةِللمدينةِالتيِترمزِإلىِالتنميةِالمستدامةِواحدةِمنِالثرواتِالجديدةِالتيِتزخرِبهاِ
المدينةِ .إن ِاستخدام ِالطاقة ِالشمسية ِفي ِالمبانيِ ،واستخدام ِالطاقة ِالريحيةِ ،والتكنولوجيا ِالمبتكرةِ،170
والعودةِإلىِبناءِاألسطحِالخضراءِ،وتبنيِقيمِالتمدنِ،وانخراطِالساكنةِفيِاالستفادةِالمثلىِمنِعمليةِ
صنعِالقرارِ،كلهاِعناصرِتسمحِببناءِهذهِالصورةِ.171ومنِالواضحِأنِالتنميةِالحضريةِتقتضيِاعتمادِ
مقاربةِتشاركيةِمنِشأنهاِأنِتكفلِتضافرِالمساهماتِالفكريةِوالعاطفيةِوتلكِالمستمدةِمنِتجاربِجميعِ
الفاعلينِالسياسيينِواالقتصاديينِواالجتماعيينِ .
د .سونغدو ،التكنلوجيا العالية في خدمة االستدامة ِ
شيِ ِدَتِمدينةِسونغدوِ 172لتكونِنموذجاِآخرِفيِمجالِالتنميةِالمستدامةِ،حيثِتمِتصميمهاِلتكونِمدينةِ
ُِ
ذكيةِفيِكلِمناحيهاِ،كماِتتسمِبكونهاِمدينةِمتصلةِعلىِنطاقِواسعِ،إذِيمكنِالقولِإنهاِمدينةِرقميةِيتمِ
تدبيرهاِبمساعدةِالحاسوبِ،كماِتعدِبمثابةِمختبرِمستقبليِلكورياِالجنوبيةِ .
وتتباهى ِمدينة ِسونغدو ِبجانبها ِاإليكولوجيِ ،حيث ِتضم ِِ 40في ِالمائة ِمن ِالمساحات ِالخضراءِ،
ومنتجعاتِومرافق ِترفيهيةِ،ومسالكِللدراجاتِ ،وسياراتِاألجرةِالنهريةِ،ونظامِالمتروِالذيِالِينتجِ
طحِخضراءِوألواحِشمسيةِ.وتعتبرِسونغدوِأولِمدينةِ
انبعاثاتِثانيِأكسيدِالكربونِ.وتغطيِالمبانيِأسِ ُِ
تتشكلِحصراِمنِمبانِذاتِجودةِبيئيةِعاليةِوفقاِلمعيارِليدِ(ِ .173)LEED
ٍِ
وقدِتمِتصميمِالمدينةِلتصبحِقطبا ِلتكنولوجياتِالمعرفةِ،السيماِالتكنولوجياتِالبيوِطبيةِوتكنولوجياتِ
اإلعالمِ.وهناكِمظاهرِمتعددةِلالبتكارِ 99ِ:فيِالمائةِمنِمواقفِالسياراتِتوجدِتحتِاألرض؛ِكماِأنِ
جمِعِوتدبيرِالنفاياتِالمنزليةِيقطع ِمعِالطرقِاالعتياديةِ،حيثِيتمِتجميعِالنفاياتِمنِالمساكنِونقلهاِ
َِ
مباشرةِإلىِمصنعِلحرقِالنفاياتِعنِطريقِشبكةِتحتِأرضيةِمنِاألنابيبِتمتصِالنفاياتِمنِخاللِ
نظامِهوائيِ،وِت ُ َِمكِ نِفيِنهايةِالمطافِمنِإنتاجِالطاقةِالكهربائيةِ.أماِالمياهِالعادمةِ،فتتمِمعالجتهاِفيِ
محطةِِت ُ َِمكِنِمنِإعادةِتدويرهاِبنسبةِِ40فيِالمائةِ .174
وكانت ِاألمم ِالمتحدة ِقد ِاختارت ِهذا ِالمشروع ِالحضري ِالضخم ِالحتضان ِمقر ِالصندوق ِاألخضرِ
للمناخِ.وتطمحِسونغدوِلتصبحِمرجعاِفيِمجالِالمدنِالذكيةِوالمستدامةِ.وقدِتمكنتِبالفعلِمنِالتموقعِ
170

تستفيدِالمدينةِمنِقربهاِمنِالبحرِلتطويرِتكنولوجياِتكفلِاستخدا مِمياهِالبحرِالمخزنةِتحتِاألرضِلتسخينِالمبانيِ.ويتمِتحويلِالنفاياتِالعضويةِإلىِغازِ
حيويِ .
171

Julien Leprovost, Malmö, un modèle pour créer une ville plus durable, 2010

172

تقعِالمدينةِالجديدةِسونغدوِعلىِبعدِِ65كيلومتراِغربِسيولِ،وقدِشرعِفيِبنائهاِفيِسنةِِ 2005علىِمساحةِِ610هكتاراتِ،وبميزانيةِتقدرِبأكثرِمنِِ40
مليارِدوالرِ.ومنِالمقررِاالنتهاءِمنِمشروعِالبناءِفيِسنةِِ.2018وستستقبلِالمدينةِعندِاالنتهاءِمنِاشغالِبنائهاِِ300.000نسمةِ.وقدِبلغِعددِسكانِالمدينةِفيِ
نهايةِِ70.000ِ،2013نسمة.
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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كقطبِأعمالِذيِإشعاعِإقليميِ،بفضلِبنياتهاِوموقعهاِالجغرافيِاإلستراتيجيِبالقربِمنِمطارِإنشيونِ،
مماِيوفرِلهاِربطاِدولياِجيداِ .175
وقدِاستفادِهذاِالتخطيطِاالبتكاريِمنِإطارِقانونيِ176وسياسيِواجتماعيِوثقافيِوتكنولوجيِمواتٍِ.وقدِ
ب ِوقاعدةِاقتصاديةِمتنوعةِ.والواقعِأنِنظامِالطرقِ،وشبكةِ
ارتكزِهذاِالتخطيطِعلىِاختيارِتهيئةِ ُِم َِر َِّك ٍِ
التجهيزاتِ،ومساحاتِالتشجيرِ،والتنطيقِالمتوازنِوالمتماسكِ،والمشهدِالحضريِالذيِتمِبناؤهِ،كلهاِ
مكونات ِمجالية ِجذابة ِوذات ِمردودية ِفي ِاآلن ِذاتهِ .وعالوة ِعلى ِذلكِ ،فإن ِتعزيز ِاالقتصاد ِاألخضرِ
واستخدامِالطاقاتِالمتجددةِ،واالبتكارِالمتعددِاألوجهِفيِمجالِالنقلِوالحركيةِوالشبكاتِالمختلفةِ،يبرزِ
طابعِالذكاءِواالستدامةِالذيِتتميزِبهِالمدينةِ .
ه .كيغالي أو إطالق مسلسل التنمية الحضرية المستدامة
تعتبرِمدينةِكيغاليِنموذجاِجديراِباالهتمامِ.وهوِيعكسِإرادةِالدولةِلتبديدِاألزماتِ،وتمهيدِالطريقِأمامِ
مشروعِللتنميةِالوطنيةِوجعلِكيغاليِنموذجاِللمدينةِالمستدامةِ.وبعدِالتوسعِوالفوضىِالعمرانيةِالتيِ
نجمت ِعن ِاإلبادة ِالجماعيةِ ،بزغ ِطموح ِلتحديث ِهذه ِالمدينة ِ"من ِأجل ِجعلها ِمدينة ِمن ِمستوىِ
عالمي"ِ.177كماِأنهِنموذجِمحفزِألنِكيغاليِتصنفِضمنِالمدنِالتيِتفتقرِإلىِالمواردِ،وفقاِللتقريرِ
المشتر ك ِالذي ِأصدره ِكل ِمن ِالبنك ِاإلفريقي ِللتنمية ِومنظمة ِالتعاون ِوالتنمية ِفي ِالميدان ِاالقتصاديِ
وبرنامجِاألممِالمتحدةِاإلنمائيِفيِسنةِِ.2016وعالوةِعلىِذلكِ،فإنِروانداِبلدِمنِبلدانِالجنوبِالتيِ
تواجهِمواطنِضعفِاجتماعيةِواقتصاديةِومظاهرِهشاشةِحادةِفيِالمناطقِالحضريةِ .
وقد ِاستفادت ِكيغالي ِمن ِاإلصالحات ِالتي ِقامت ِبها ِالدولة ِفي ِمجال ِالبيئةِ ،وإنشاء ِأقطاب ِاالبتكارِ،
واحتضانِالتكنولوجياِ،وتشجيعِالمقاوالتِالناشئةِعلىِاالستثمارِفيِمجالِالبحثِوالتطويرِ،وفيِميدانِ
االنفتاحِ،وماِإلىِذلكِ.وإذاِكانتِهذهِالمدينةِتشهدِتوهجاِفيِالوقتِالراهنِ،فذلكِألنهاِاعتمدتِمخططاِ
إستراتيجيا ِللتنمية ِالحضرية ِأطلق ِعليه ِاسم ِ"إستراتيجة ِالتنمية ِاالقتصادية ِلكيغالي" ِ( Kigali
)ِ،)Economic Development Strategy (KEDSوذلكِفيِإطارِسياسةِعموميةِشموليةِتعطيِ
األولويةِللبنياتِالتحتيةِوالطاقاتِالمتجددةِوالعلومِوالتكنولوجياِواالبتكارِ،واالقتصادِاألخضرِعلىِوجهِ
الخصوصِ .178
ويدعمِالصندوقِالروانديِلدعمِاالبتكارِ،الذيِأنشئِفيِسنةِِ،2012البحثِوالتطويرِمنِأجلِتطويرِ
منتجاتِوعملياتِمبتكرةِترتكزِمنِبينِأمورِأخرىِعلىِتكنولوجياتِاإلعالمِواالتصالِ.وبموازاةِذلكِ،
ِيُعَِ ِدُِّالصندوقِالوطنيِللبيئةِ وتغيرِالمناخِفيِروانداِبمثابةِآليةِتمويلِبينِالقطاعاتِلتحقيقِأهدافِالنموِ
األخضرِوالقادرِعلىِالصمودِ،كماِحددتهاِاإلستراتيجيةِالوطنيةِللنموِاألخضر ِوالقدرةِعلىِالصمودِ
175

http://www.maxisciences.com/ville/songdo-la-ville-du-futur_art25808.html

176

انظر ِالقانون ِالمتعلق ِبتأطير ِالنمو ِاألخضر ِذي ِاالنبعاثات ِالمنخفضة ِمن ِالكربون ِ(ِ )2009الذي ِيشجع ِاالقتصاد ِاألخضر؛ ِوالقانون ِالمتعلق ِبتخصيصِ
حصصِالنبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ()2012؛ِوالقانون ِاإلطار ِالمتعلقِباالنتقالِنحو ِاقتصادِمنخفضِالكربون؛ِوميثاقِاألرضِ(ِ)1999الذيِينصِعلىِأنِحمايةِ
البيئةِوحقوقِاإلنسانِوالتنميةِالبشريةِالعادلةِوالسالمِهيِعناصرِمترابطةِوغيرِقابلةِللتجزئة...
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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والتكيف ِمع ِتغير ِالمناخِ .وقد ِِأ ُطلِقت ِفي ِكيغالي ِأشغال ِبناء ِ ُِمج َِّمع ِلتكنولوجيات ِاإلعالم ِواالتصالِ،
باستثمارِإجماليِيبلغِِ150مليونِدوالرِأمريكيِ .179
وهكذاِ ،أضحت ِكيغالي ِمدينة ِكبرى ِنظيفةِومنظمةِبل ِوجد ِمتطورةِ ،تحبل ِبالعديد ِمن ِمظاهر ِالنجاحِ
على ِاألصعدة ِاالجتماعية ِواالقتصادية ِوالبيئيةِ .وهي ِتتموقع ِكوجهة ِاستثماريةِ 180صاعدة ِوواحدة ِمنِ
المدنِاإلفريقيةِالتيِتشهدِنمواِ َّ
مطرداِ.وهيِتحظىِاليومِبتقديرِواهتمامِكبيرينِعلىِالصعيدِالعالميِ .181
إنِالحكامةِالسياسيةِوالترابية ِ182هيِإحدىِالشروطِاألساسيةِلتفاديِتقويضِجهودِالتنميةِالمستدامةِفيِ
البالدِ ،كما ِأن ِثمة ِعوامل ِرئيسية ِأخرى ِللنجاح ِمنها ِعلى ِسبيل ِالذكر ِالتخطيط ِالحضريِ ،واإلطارِ
القانونيِ،183وإقامةِالشبكاتِعلىِالصعيدِالجهويِ .184
و .بوغوتا :التنمية المستدامة من خالل نظام النقل الجماعي " " Transmilenio
الَّقةِ .وقدِ
تشتهر ِبوغوتا ِبكونها ِمدينة ِتشهد ِكثافة ِسكانية ِمرتفعةِ ،ومدينة ِمتعددة ِالثقافات ِومتنوعة ِوخ ِ
عززت ِهذه ِالمدينةِ ،التي ِتعرف ِتطورا ِمستمراِ ،موقعها ِكمدينة ِهامة ِفي ِالمنطقة ِومرجع ِاقتصاديِ
وثقافيِفيِأمريكاِالالتينيةِ .185
وعانتِبوغوتاِفيِمنتصفِالتسعينياتِ،منِالعديدِمنِاألزماتِ،تمثلتِفيِمظاهرِالعنفِوانعدامِاألمنِ
واالختالالتِالكبرىِفيِمجاليِالنقلِوالحركيةِ،فيِغيابِمشروعِتنميةِحضريةِمستدامةِ.186وآنذاكِ،
اعتبرت ِالسلطاتِالسياسيةِأنِإعادةِتأهيلِالمدينةِيقتضيِإنجازِأعمالِتهيئةِحضريةِكفيلةِبحلِمشكلةِ
االزدحام ِوتعزيز ِاستدامة ِالمدينةِ .ومن ِهذا ِالمنطلقِ ،تم ِالتركيز ِعلى ِالنقل ِالعمومي ِكشرط ِمسبقِ
ِيدعمهاِفيِذلكِعمداءِيتحلَّوِنِبالديناميةِ
ِ
للنهوضِبمدينةِبوغوتاِ.وقدِانتهجتِهذهِاألخيرةِمسارا ِمتفردا
والجرأةِ.ومنِالتدابيرِالرئيسيةِالتيِاتخذتهاِسلطاتِالمدينةِ،اعتمادِنظامِنقلِعموميِفيِسنةِِ،2000
باستخدام ِحافالت ِمراعية ِللبيئةِ ،يسمى ِ"ترانسميلينيو" ِ(ِ .)Transmilenioوقد ِأصبح ِهذا ِالنظامِ
معروفاِاليومِفيِجميعِأنحاءِالعالمِفيِأوساطِالخبراءِفيِمجال ِالنقلِالحضريِ.وينظرِإليهِعلىِأنهِ
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البنك ِاإلفريقي ِللتنمية ِومنظمة ِالتعاون ِوالتنمية ِفي ِالميدان ِاالقتصادي ِوبرنامج ِاألمم ِالمتحدة ِاإلنمائيِ :آفاق ِاقتصادية ِفي ِإفريقياِ ،الجزء ِالثانيِ :المدنِ
المستدامةِوالتحولِالبنيوي،2016ِ،ص.232ِ.
181

فيِسنة ِِ،2008منحِبرنامج ِاألممِالمتحدةِللمستوطناتِالبشريةِجائزته ِالشرفية ِلكيغاليِتقديرا ِلجهودها ِالراميةِإلىِالقضاءِعلىِاألحياءِالفقيرةِوتحسينِ
التهيئةِالحضرية.
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وسيلةِمبتكرةِمنِوسائلِالنقلِ،وليسِمستنسخا ِمنِالنماذجِالمستوردةِمنِبلدانِالشمالِ،ويمكنِتطبيقهِ
فيِمدنِأخرىِتواجهِنفسِالمشاكلِالتيِتواجههاِبوغوتاِ .187
لقدِتغيرتِصورةِالمدينةِ.فنظامِترانسميلينيوِهوِبمثابةِنظامِنقلِمستدامِفيِمدينةِمنِمدنِبلدانِالجنوبِ.
وفضال ِعنِكونهِوسيلةِِنقلِغيرِمكلفةِوفعالةِتسيرِبمعدلِسرعةِيوازيِسرعةِالتراموايِ،فإنِهذاِ
النظام ِشكل ِأيضا ِعامل ِإدماج ِفي ِالمدينةِ ،من ِخالل ِربط ِالهوامش ِالحضرية ِباألقطاب ِالحضريِ
الصغرىِلبوغوتاِ .
وتكمنِجاذبيةِهذاِالنظامِأيضاِفيِكونهِيشكلِجزءاِمنِمشروعِمدينةِمستدامةِ،يهدفِإلىِتحسينِجودةِ
عيش ِالساكنةِ ،والحد ِمن ِمظاهر ِاالزدحام ِوالتلوث ِوكذا ِالتقليص ِمن ِمظاهر ِالفصل ِاالجتماعيِ
والمجاليِ،ومنِالمخاطرِاالجتماعيةِ .
ِوضِ َِعت ِجميع ِأعمال ِالتهيئة ِالحضريةِ ،بما ِفي ِذلك ِالمسالك ِالخاصة ِبالدراجاتِ ،والتجهيزاتِ
وقد ُِ
الحضريةِ ،والمساحات ِالخضراءِ ،والممرات ِالخاصة ِبالراجلين ِواإلنارة ِالعمومية ِبشكلِيضمن ِتناسقِ
المشهدِالحضريِ،ويكفلِأمنِالمدينةِ،وشروطِالعيشِالمشتركِداخلِفضاءِمزدحمِ،كماِيسمحِبمصالحةِ
الساكنةِمعِمدينتهمِ.إنِالرهانِالمطروحِكبيرِجداِبحيثِيتجاوزِالجوانبِاالقتصاديةِوالحضريةِوالبيئيةِ
ليشملِالتصوراتِاالجتماعيةِحولِالمدينةِ،التيِيرادِلهاِأنِتكونِمتماسكةِومستدامةِ،علىِالرغمِمنِ
أوجهِالقصورِالتيِالِتزالِقائمةِفيهاِ .
ِ
 .2تحليل المرجعيات والقواعد الدولية المعتمدة في مجال المدن المستدامة ِ
منِالضروريِتحديدِإطارِمفاهيميِموجزِ،قبلِإلقاءِالضوءِعلىِأجنداتِوأهدافِالتنميةِالمستدامةِ،كماِ
تمِاعتمادهاِعلىِالصعيدِالدوليِ.ويهدفِهذاِالقسمِإلىِتعزيزِالوعيِالجماعيِبرهاناتِالتنميةِالمستدامةِ
الممكنةِوتوحيدِالمعاييرِوتحديدِمسؤولياتِجميعِالفاعلينِ،بمنِفيهمِالمنتخبونِالمحليونِالمدعوونِإلىِ
اتخاذِمبادراتِووضعِبرامجِوخططِعملِقمينةِبترجمةِمضامينِتلكِاألجنداتِإلىِتدابيرِملموسةِ .
هلِسبقتِاالنشغاالتِالمتعلقةِبالتنميةِالمستدامةِوضعِهذاِالمفهوم؟ِمنِالواضحِأنِهذاِالمفهومِتطورِ
جراء ِالتدهور ِالبيئي ِومظاهر ِالحرمان ِاالجتماعي ِوالكوارث ِالطبيعية ِوالكوارث ِالناجمة ِعن ِأنشطةِ
اإلنسانِ،ولكنِأيضاِفيِضوءِالتوقعاتِالديموغرافيةِواالقتصاديةِقبلِالتوسعِليشملِأبعاداِعديدةِ .
إن ِمفهوم ِالتنمية ِالمستدامة ِيرتبط ِارتباطا ِوثيقا ِبالمدينة ِالمستدامةِ .وبعد ِفترة ِطويلة ِمن ِالشك ِأوِ
الالمباالةِ ،فرض ِهذا ِالمفهوم ِنفسهِ ،من ِخالل ِتسليط ِالضوء ِعلى ِضرورة ِالوفاء ِباحتياجات ِالحاضرِ
ظر ِإلى ِهذه ِالمسألة ِالمشتركة ِبينِ
دون ِالمساس ِبالقدرة ِعلى ِتلبية ِاحتياجات ِأجيال ِالمستقبلِ .وكان ِِيُنِ َِ
األجيال ِفي ِبداية ِاألمر ِمن ِزاوية ِالبيئة ِفقطِ .وقد ِتوسع ِمفهوم ِالتنمية ِالمستدامة ِليشمل ِاألبعاد ِالثالثةِ
االجتماعيةِواالقتصاديةِوالبيئيةِ،وهوِماِيسلطِالضوءِعلىِتعددِأبعادِالتدابيرِالتيِيتعينِتنفيذهاِلتنميةِ
المجاالتِالترابيةِ .
فمنذ ِالستينيات ِوحتى ِبداية ِالثمانينياتِ ،ظهر ِمفهوم ِالمدن ِالمستدامة ِوالتنمية ِالمستدامةِ ،إثر ِالتغطيةِ
اإلعالمية ِالتي ِواكبت ِالكوارث ِاإليكولوجية ِالكبرى ِالناجمة ِعن ِاألنشطة ِاالقتصاديةِ .وقد ِساهمتِ
المناقشاتِالمتعلقةِبالمخاطرِالقائمةِوباستنزافِالمواردِالطبيعيةِفيِتشكلِقناعةِمفادهاِأنِالشروطِالتيِ
يتطلبهاِتحقيقِالنموِالِيمكنِأنِتستمرِإلىِماِالِنهايةِ .
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ومنذ ِعقد ِالثمانينيات ِإلى ِاليومِ ،مرورا ِبعقد ِالتسعينياتِ ،برز ِمفهوم ِاالستدامة ِبشكل ِمتنامِ .وفي ِهذاِ
الصددِ،نسجلِاالعترافِالمؤسسيِبمظاهرِالتلوثِالشاملِ(تدهورِطبقةِاألوزونِفيِالغالفِالجويِ،
وزيادة ِتركيز ِثاني ِأكسيد ِالكربون ِفي ِالهواء)ِ ،وارتفاع ِحجم ِالكوارث ِالمختلفة ِالتي ِنجم ِبعضها ِعنِ
مخاطرِتكنولوجيةِكبرىِ(تشيرنوبيلِفيِِ،)1986وتناميِمخاطرِاستنزافِالمواردِالطبيعيةِِ ...وتوجِ
هذاِالوعيِبعقدِمؤتمرِاألممِالمتحدةِالمعنيِبالبيئةِوالتنميةِفيِريوِديِجانيروِفيِيونيوِِ .1881992
وقدِأثرِهذاِالتطورِ،بشكلِملموسِنوعاِماِ،علىِممارساتِالمقاوالتِأوِالمؤسساتِالعموميةِ،الِسيماِ
في ِمجال ِإعداد ِالتراب ِوالسياسات ِالحضريةِ ،حيث ِنالحظ ِأن ِهذا ِاالنشغال ِيجري ِإدماجه ِعلى ِنحوِ
تدريجيِ .وغالبا ِما ِيواجه ِهذا ِاالتجاه ِضغطا ِجراء ِوقائع ِأو ِأحداث ِكارثيةِ ،ولكن ِأيضا ِبتوجيه ِمنِ
الحكوماتِوالسلطاتِالمحليةِأوِحتىِالهيئاتِالدوليةِعلىِنحوِمتزايدِ .
إن ِالمدينة ِالمستدامة ِليست ِمجرد ِفرصة ِللحد ِمن ِالفوارق ِاإليكولوجيةِ ،بل ِيجب ِأن ِتجسد ِتقاسماِ
للمسؤولياتِبينِالفاعلينِ،الِسيماِعلىِمستوىِالشأنِالعموميِ.وينبغيِأنِيرتكزِالعملِعلىِالالمركزيةِ
التي ِتكفل ِلوحدها ِتحقيق ِاندماج ِفعالِ .ويمكن ِضبط ِتنوع ِالمشاريع ِالترابيةِ ،من ِخالل ِالتقيد ِبمبادئِ
مشتركةِ،فيِإطارِإستراتيجيةِحازمةِلالبتكارِالمؤسساتيِ .
ويقتضي ِمفهوم ِالمدينة ِالمستدامة ِوجود ِمعايير ِيتم ِاالحتكام ِإليها ِعند ِتضارب ِالمصالح ِبين ِاألجيالِ
المختلفة ِوبين ِالفاعلين ِالمتعددينِ ،وتدبير ِأوجه ِالتعارض ِالواضحة ِبين ِالمتطلبات ِاالقتصاديةِ
واالجتماعية ِواإليكولوجيةِ .بيد ِأن ِهذه ِالمعاييرِ ،ال ِسيما ِفي ِمجالي ِإعداد ِالتراب ِوالتعميرِ ،يصعبِ
تحديدهاِفي ِ ماِيتعلقِبالعتبةِالمناسبةِلقدرةِمختلفِاألوساطِعلىِالتحملِ.ويتعينِعلىِكلِمجالِترابيِ
تحديدِأهدافهِالخاصةِثمِاختيارِالوسائلِالمناسبةِلتحقيقهاِ.ولعلِالمسألةِالتيِيطرحهاِموضوعِمعاييرِ
االستدامةِالحضريةِهيِمدىِالقدرةِالجماعيةِعلىِتحديثِأشكالِالعملِالعموميِ .
وعالوةِعلىِذلكِ،فإنِالمبادئِالتوجيهيةِللمدنِالمستدامةِتلتقيِفيِبوتقةِتجتمعِفيهاِعدةِمفاهيمِ،حيثِإنِ
من ِسمات ِالمدينة ِالمستدامة ِأنها ِليست لها انعكاسات بيئية ،وقابلة للتكيف ،ومتصلة ،وتنافسية،
ومواطنة ،وتحافظ على الهوية ومبت ِكرةِ.والواقعِأنِ
دمجة،
ِ
ومنصفة وتضامنية ،وتوفر شروط الراحة و ُم ِ
هذاِالمفهومِيقتضيِمنِالمدينةِالمحافظةِعلىِالمواردِالطبيعيةِوالتنوعِالبيولوجيِ،والتمكنِمنِمواجهةِ
تحديات ِالتغييرِ ،السيما ِفي ِمجال ِإدارة ِالمخاطرِ ،وتطوير ِوتشجيع ِالشبكات ِالحضرية ِوالترابيةِ،
والتركيز ِعلى ِالنجاعةِ ،والنهوض ِبقيم ِالتضامن ِاالجتماعيِ ،وفتح ِأذرعها ِأمام ِالجميعِ ،وتشجيعِ
المشاركةِفيِالحياةِالجماعيةِ،وإتاحةِالفرصِأمامِاإلبداعِواالبتكارِ .
ويهدفِاإلطارِالمرجعيِالدوليِإلىِوضعِالمبادئِالتوجيهيةِالمستمدةِمنِالمواثيقِالقائمةِحولِالمدنِ
المستدامة ِواستخالص ِالدروس ِالمناسبة ِمنهاِ .ويتمثلِالهدف ِمن ِذلك ِفي ِقياس ِنطاق ِتوحيد ِاالستدامةِ
الحضريةِفيِالمغربِ .
أ) إطار مرجعي يزداد دقة ومالءمة:
يتسمِاإلطارِالمرجعيِالدوليِالخاصِباالستدامةِالحضريةِبتوسعِنطاقهِ.فقدِأضحىِالمجتمعِالدوليِأكثرِ
اهتماما ِبإرساء ِإطار ِيكفل ِاتساق ِوتماسك ِوترابط ِاإلستراتيجيات ِوالمبادرات ِوالبرامج ِواإلجراءاتِ
الراميةِإلىِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِ.وهناكِروابطِبنيويةِبينِمختلفِالنصوصِالدوليةِالتيِاعتمدتهاِ
الدول ِوالمجاالت ِالترابيةِ ،وهيِ :مؤتمر ِستوكهولمِ ،وجدول ِأعمال ِالقرن ِِ 21لمؤتمر ِقمة ِاألرض ِفيِ
ريوِ،وميثاقِألبورغِ،وألبورغِ،10+وخطةِعملِلشبونةِ،ومؤتمراتِكوبنهاغنِ،وكانكونِ،وأديسِأباباِ،
188

يعكسِهذاِالمؤتمرِماِذهبِإليهِتقريرِبرونتالندِالذيِنشرِفيِسنة ِِ،1987إثرِ إنشاءِاللجنةِالعالميةِالمعنيةِبالبيئةِوالتنميةِفيِسنة ِِ.1983وعموماِماِينسبِ
أصلِمصطلحِالتنميةِالمستدامةِإلىِتقريرِبرونتالند.
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وخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِِ 2030وأهدافِالتنميةِالمستدامةِذاتِالصلةِبهاِ،واتفاقِباريسِ،واألجندةِ
الحضريةِالجديدةِلمؤتمرِاألممِالمتحدةِلإلسكانِوالتنميةِالمستدامةِ-الموئلِالثالثِ،وإعالنِمراكشِِ .
التنمية المستدامة :محطات تاريخية
السنة

الحدث

تقريرِ:حدودِالنموِ" The Limits to
1972
"ِGrowth
1972

مؤتمرِستوكهولم

مالحظات
ناديِروماِ:منظمةِدوليةِغيرِحكومية
مؤتمرِقمةِاألرضِاألولِ-مؤتمرِاألممِالمتحدةِ
المعنيِبالبيئةِالبشرية

دعتِالجمعيةِالعامةِلألممِالمتحدةِإلىِإنشاءِاللجنةِ
 ِ1984إحداثِلجنةِعالميةِمعنيةِبالبيئةِوالتنمية
العالميةِالمعنيةِبالبيئةِوالتنمية
اللجنةِالعالميةِالمعنيةِبالبيئةِوالتنميةِ
1987
تنشرِتقريرِبرونتالند

اسمِرئيسةِاللجنةِغروِهارليمِبرونتالندِ،وعنوانِ
التقريرِ"مستقبلناِالمشترك"ِ( Our Common
)Future

 1992قمةِاألرضِفيِريوِديِجانيرو

مؤتمرِاألممِالمتحدةِالمعنيِبالبيئةِوالتنميةِ
(ِ:)CNUEDوضعِجدولِأعمالِالقرنِِ21

 1994ميثاقِألبورغِ(الدنمارك)

نصِمهمِيسعىِإلىِالقطعِمعِالتخطيطِالحضريِ
الناشئِعنِميثاقِأثينا

 1996خطةِعملِلشبونة

تسعى ِالخطة ِإلى ِترجمة ِالمبادئ ِالواردة ِفي ِميثاقِ
ألبورغِإلىِتدابيرِِملموسة

اتفاقيةِاألممِالمتحدةِاإلطاريةِبشأنِتغيرِ
1997
المناخ ِ

(وبروتوكولِكيوتوِ،المتعلقِبها)

 2002قمةِاألرضِالرابعةِفيِجوهانسبورغ

مؤتمرِالقمةِالعالميِللتنميةِالمستدامة

 2004ألبورغِ10ِ+

نصِجديدِجاءِلتحيينِميثاقِألبورغ

 2007اليبزيغِ(ألمانيا)

ميثاقِجديدِحولِ"المدينةِاألوربيةِالمستدامة"ِ
اعتمدهِالمجلسِاألوربي

 2009مؤتمرِكوبنهاغن

مؤتمرِكوبنهاغنِحولِالمناخ

 2010مؤتمرِكانكون

مؤتمرِكانكونِحولِالمناخ

 2010دانكيرك

مايِِ:2010المؤتمرِاألوربيِالسادسِللمدنِ
المستدامة
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 2012مؤتمرِريو20ِ+

قمةِاألرضِ،منِِ20إلىِِ22يونيوِ

 2015مؤتمرِأديسِأبابا

يوليوزِِ:2015مؤتمرِأديسِأباباِلتمويلِالتنمية

جدولِأعمالِِ2030بنيويوركِ:قمةِ
2015
األممِالمتحدةِحولِالتنميةِالمستدامة

ِ27-25شتنبرِ ِ
ِ17هدفاِمنِأهدافِالتنميةِالمستدامة ِ

 2015مؤتمرِباريسِحولِالمناخ

دجنبر

كيتوِ(اإلكوادور)ِمؤتمرِاألممِالمتحدةِ
 2016المعنيِباإلسكانِوالتنميةِالحضريةِ
المستدامةِ(الموئلِالثالث)

مؤتمرِاألممِالمتحدةِالثالثِحولِاإلسكانِوالتنميةِ
الحضريةِالمستدامةِ،منِِ17إلىِِ20أكتوبرِِ 2016
جدول األعمال الحضري الجديد

 2016مؤتمرِمراكش

مؤتمرِاالنتقالِإلىِالعمل

وقد ِسلطت ِاألهداف ِاإلنمائية ِلأللفيةِ 189الضوء ِعلى ِالدور ِاإليجابي ِالذي ِيضطلع ِبه ِالتمدن ِفي ِرفعِ
مستوياتِالمعيشةِ.وفيِهذاِالصددِ،يرميِالهدفِِ7منِاألهدافِاإلنمائيةِلأللفيةِإلىِمحاربةِالسكنِغيرِ
الالئقِ.ومنِبينِالغاياتِالتيِكانِهذاِالهدفِيسعىِإلىِبلوغهاِتحسينِالظروفِالمعيشيةِلـِِ100مليونِ
منِسكانِدورِالصفيحِبحلولِسنةِِ.2020وكانتِاألرقامِالرئيسيةِالتيِسجلتهاِإفريقياِبخصوصِمعظمِ
المؤشرات ِالمتعلقة ِباألهداف ِاإلنمائية ِلأللفية ِمنخفضة ِنسبيا ِمقارنة ِبالمناطق ِاألخرىِ .وقد ِكان ِنموِ
إفريقياِقوياِنسبياِ،بيدِأنهِلمِيكنِسريعاِأوِ ُمدمجاِبماِفيهِالكفايةِلخلقِفرصِالشغلِالالئقِ .190
وقد ِكشف ِالوقوف ِعلى ِحصيلة ِما ِتحقق ِمن ِاألهداف ِاإلنمائية ِلأللفية ِعن ِوجود ِأوجه ِقصور ِكبيرةِ
ومحدوديةِهذهِاألهدافِمنِحيثِاالستدامةِواإلدماجِسواءِبالنسبةِللساكنةِالمعنيةِأوِالمناطقِالتيِتعانيِ
الهشاشةِ.وتشكلِخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِِ 2030فرصةِعلىِالصعيدِالدوليِلتجاوزِهذهِالثغراتِإذاِ
ماِكانِلهاِصدىِفيِجميعِاإلستراتيجياتِوالسياساتِالعموميةِالوطنيةِوعلىِمستوىِالمجاالتِالترابيةِ .
وتعدِالمدينةِبشكلِعامِوالمدنِالكبرىِعلىِوجهِالخصوصِفضاءِمناسبا ِللنجاحِفيِرفعِهذاِالتحديِ.
وقدِأضحتِالحاجةِإلىِبناءِِمناطقِحضريةِمستدامةِوقادرةِعلىِالصمودِوالتكيفِفيِمجاالتِالنموِ
االقتصاديِواإلدماج ِاالجتماعي ِوتوفير ِبيئة ِسليمةِ ،تشكل ِبشكل ِمتزايد ِواحدا ِمن ِاالنشغاالت ِالكبرىِ
للبلدانِ.وفيِهذاِالصددِ،جاءتِخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِِ2030بـِِ17هدفاِللتنميةِالمستدامةِ،191نذكرِ
189

تتمثلِ األهدافِاإلنمائيةِلأللفيةِفيِماِيليِ:الهدفِِ:1القضاءِعلىِالفقرِالمدقعِوالجوع؛ِالهدفِِ:2تحقيقِتعميمِالتعليمِاالبتدائي؛ِالهدفِِ:3تعزيزِالمساواةِبينِ
الجنسينِوتمكينِالمرأة؛ِالهدفانِِ 4وِ:5تخفيفِمعدلِوفياتِاألطفالِوتحسينِالصحةِالنفاسية؛ِالهدفِِ:6مكافحةِفيروسِنقصِالمناعةِالبشرية/اإليدزِوالمالرياِ
وغيرهماِمنِاألمراض؛ِالهدفِِ:7كفالةِاالستدامةِالبيئية؛ِالهدفِِ:8إقامةِشراكةِعالميةِمنِأجلِالتنمية.
190

االتحادِاألفريقيِ،واللجنةِاالقتصاديةِألفريقياِالتابعةِلألممِالمتحدةِ،مجموعةِالبنكِاإلفريقي ِللتنمية ِ،وبرنامجِاألممِالمتحدةِاإلنمائيِ:تقييمِالتقدمِالمحرزِفيِ
إفريقياِعلىِدربِتحقيقِاألهدافِاإلنمائيةِلأللفيةِ،تقريرِِ،2015صِِ 17.
191

الهدفِ ِ :1القضاءِعلىِالفقرِبجميعِأشكالهِفيِكلِمكان؛ِالهدفِِ :2القضاءِعلىِالجوعِوتوفيرِاألمنِالغذ ائيِوالتغذيةِالمحسنةِوتعزيزِالزراعةِالمستدامة؛ِ
الهدفِِ:3ضمانِتمتعِالجميعِبأنماطِعيشِصحيةِوبالرفاهيةِفيِجميعِاألعمار؛ِالهدفِِ:4ضمانِالتعليمِالجيدِالمنصفِوالشاملِللجميعِوتعزيزِفرصِالتعلمِمدىِ
الحياةِللجميع؛ِالهدفِِِ:5تحقيقِالمساواةِبينِالجنسينِوتمكينِكلِالنساءِوالفتيات؛ِالهدفِ ِ:6ضمانِتوافرِالمياهِوخدماتِالصرفِالصحيِللجميعِوإدارتهاِإدارةِ
مستدامة؛ِالهدفِ ِ :7ضمانِحصولِالجميعِبتكلفةِميسورةِعلىِخدماتِالطاقةِالحديثةِالموثوقةِوالمستدامة؛ِالهدفِِ :8تعزيزِالنموِاالقتصاديِالمطردِوالشاملِ
للجميعِوالمستدامِ،والعمالةِالكاملةِوالمنتجةِ،وتوفيرِالعملِالالئقِللجميع؛ِالهدفِِ:9إقامةِبُنىِتحتيةِقادرةِعلىِالصمودِ،وتحفيزِالتصنيعِالمستدامِالشاملِللجميعِ،
وتشجيعِاالبتكار؛ِالهدفِ ِ:10الحدِمنِانعدامِالمساواةِداخلِالبلدانِوفيماِبينهاِ؛ِالهدفِِ:11جعلِالمدنِوالمستوطناتِالبشريةِشاملةِللجميعِوآمنةِوقادرةِعلىِ
الصمودِومستدامة؛ِالهدفِِ:12ضمانِوجودِأنماطِاستهالكِوإنتاجِمستدامة؛ِالهدفِِ:13اتخاذِإجراءاتِعاجلةِللتصديِلتغيرِالمناخِوآثاره؛ِالهدفِِ:14حفظِ
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منها ِعلى ِوجه ِالخصوص ِالهدف ِرقم ِِ ،11الذي ِيحث ِالمجتمع ِالدولي ِعلى ِالعمل ِعلى ِجعل ِالمدنِ
والمستوطناتِالبشريةِشاملةِللجميعِوآمنةِوقادرةِعلىِالصمودِومستدامةِ.ويشددِهذاِالهدفِ،الذيِيتسمِ
بطابعه ِالمركب ِوالعميقِ ،على ِأن ِالمدن ِتعد ِرافعات ِللتنمية ِالحضرية ِالمستدامةِ .وتعكس ِهذه ِاآلليةِ
طموحاِكبيراِ،يتوقفِنجاحهاِعلىِمدىِقدرةِالسلطاتِالحكوميةِعلىِِت َ َِمِلُّكِأهدافِالتنميةِالمستدامةِ،معِ
استحضارِكونِتحقيقِِتنميةِاإلنسانِوالمجاالتِالترابيةِحقا ِمنِالحقوقِالتيِيتعينِكفالتهاِوالتزاماِمنِ
االلتزامات ِالتي ِيجب ِالنهوض ِبهاِ .إن ِالمكاسب ِالتي ِحققتها ِاألهداف ِاإلنمائية ِلأللفية ِينبغي ِتعزيزهاِ
باألهدافِِ17منِأهدافِالتنميةِالمستدامةِوبالغاياتِِ169الواردةِفيِخطةِالتنميةِالمستدامةِالجديدةِلعامِ
ِ .2030
ويتعينِتجسيدِأهدافِالتنميةِالمستدامةِفيِمخططاتِوبرامجِالتخطيطِوإعدادِالترابِ،دونِإغفالِتعبئةِ
المواردِالماليةِالالزمةِلرفعِالتحديِالمتمثلِفيِالتنميةِالمستدامةِللمناطقِالحضريةِ.وفيِهذاِالصددِ،
يركز ِالهدفان ِِ 7و ِِ ،9على ِضمان ِالحصول ِعلى ِخدمات ِالطاقة ِالحديثة ِالمستدامة ِوعلى ِإقامة ِبنياتِ
تحتية ِقادرة ِعلى ِالصمودِ ،وتحفيز ِالتصنيع ِالمستدام ِوتشجيع ِاالبتكارِ .وعالوة ِعلى ِذلكِ ،تحفز ِخطةِ
التنميةِالمستدامةِلعامِِ 2030علىِتعزيزِالنموِاالقتصاديِالمطردِ(الهدفِِ،)8واتخاذِإجراءاتِعاجلةِ
للتصديِلتغيرِالمناخِ(الهدفِِ،)13وحمايةِوتعزيزِالنظمِاإليكولوجيةِالبريةِوالتنوعِالبيولوجيِ(الهدفِ
ِ،)15وأخيراِ،االنتقالِإلىِمرحلةِالتنفيذِ،منِخاللِشراكاتِمنِأجلِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِ(الهدفِ
ِ .)17
ويرتكز ِجدول ِأعمال ِاالتحاد ِاإلفريقي ِلعام ِِ ،2063من ِبين ِأمور ِأخرىِ ،على ِالمدن ِوالمستوطناتِ
البشريةِاألخرىِبغيةِإعطاءِنفسِجديدِإلفريقياِلتمكينهاِمنِتحقيقِكاملِإمكانياتِتمدن ِالقارةِ.ويهدفِ
هذاِالجدولِإلىِتسريعِوتيرةِالتحولِاالقتصاديِواالجتماعيِلالقتصاداتِالمرتهنةِبالمواردِالطبيعيةِ،
منِأجلِزيادةِالتنويعِواالنتقالِإلىِالقطاعاتِاألكثرِإنتاجيةِ،أالِوهيِالصناعةِوالخدماتِ،معِاستحضارِ
ضرورةِتحقيقِتحوالتِاجتماعيةِإيجابيةِ.كماِيدعوِجدولِأعمالِعامِِ 2063إلىِتبنيِرؤيةِترومِجعلِ
المدن ِأقطابا ِلتحقيق ِالنمو ِاالجتماعي ِواالقتصاديِ ،بما ِيكفلِتسريع ِالتحول ِالهيكلي ِوتحسين ِمستوياتِ
المعيشةِ .
ويجبِعلىِالسلطاتِالعموميةِأنِتقدمِحلوالِإلشكالياتِاإلقصاءِوالفقرِفيِالمناطقِالحضريةِوالفوارقِ
التيِ ماِفتئتِتزدادِحدةِ،إذاِأرادتِتحقيقِأهدافِخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِِ 2030وجدولِأعمالِعامِ
ِ،ِ2063المتعلقةِبإرساءِتنميةِبشريةِالِتقصيِأحداِداخلِمدنِوتجمعاتِسكنيةِمستدامةِ .192
وفيِهذاِالصددِ،تمِتسليطِالضوءِعلىِموضوعِاالنتقالِنحوِالمدينةِالمستدامةِباعتبارهاِرهانا ِرئيسياِ
فيِمؤتمرِاألممِالمتحدةِالمعنيِباإلسكانِوالتنميةِالحضريةِالمستدامةِ،الذيِعقدِفيِكيتوِفيِسنةِِ.2016
وفي ِضوء ِهذا ِالرهانِ ،جرى ِاعتماد ِجدول ِأعمال ِحضري ِجديد ِيجمع ِبين ِالبرنامج ِالعالمي ِللتنميةِ
المستدامةِ،وخطةِعملِأديسِأباباِبشأنِتمويلِالتنميةِ،واتفاقِباريسِبشأنِتغيرِالمناخِ .
المحيطات ِوالبحار ِوالموارد ِالبحرية ِواستخدامها ِعلى ِنحو ِمستدام ِلتحقيق ِالتنمية ِالمستدامة؛ ِالهدف ِِ :15حماية ِالنظم ِاإليكولوجية ِالبرية ِوترميمها ِوتعزيزِ
استخدامهاِعلىِنحوِمستدامِ،وإدارةِالغاباتِعلىِنحوِمستدامِ،ومكافحةِالتصحرِ،ووقفِتدهورِاألراضيِوعكسِمسارهِ،ووقفِفقدانِالتنوعِالبيولوجي؛ِالهدفِ
ِ:16التشجيعِعلىِإقامةِمجتمعاتِمسالمةِالِيُهمشِفيهاِأحدِمنِأجلِتحقيقِالتن ميةِالمستدامةِ،وإتاحةِإمكانيةِوصولِالجميعِإلىِالعدالةِ،وبناءِمؤسساتِفعالةِ
وخاضعةِللمساءلةِوشاملةِللجميعِعلىِجميعِالمستويات؛ِالهدفِ ِ:17تعزيزِوسائلِالتنفيذِوتنشيطِالشراكةِالعالميةِمنِأجلِتحقيقِالتنميةِالمستدامة
192

البنكِاإلفريقيِللتنميةِومنظمةِالتعاونِوالتنم يةِفيِالميدانِاالقتصاديِوبرنامجِاألممِالمتحدةِاإلنمائيِ:آفاقِاقتصاديةِفيِإفريقياِ ،2016ِ،المدنِالمستدامةِ
والتحولِالبنيويِ،منشوراتِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِ،صِ .104ِ.
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ويحددِهذاِاإلطارِالمرجعيِاإلطارِاإلستراتيجيِوالمعياريِفيِمجالِإعدادِالترابِوالتخطيطِالحضريِ
للسنوات ِالخمس ِعشرة ِالقادمةِ .ويتمثل ِالتوجه ِاإلستراتيجي ِفي ِبناء ِأساس ِجديد ِللتنمية ِالحضريةِ
المستدامةِ،بماِيكفلِتحقيقِاالنتقالِنحوِالمدينةِالمستدامةِ .
وعلىِمرِالسنينِ،ومنِخاللِمختلفِاإلعالناتِواالتفاقاتِواالتفاقياتِ،أقرِالمجتمعِالدوليِبأنِهشاشةِ
المناطقِالحضريةِتشكلِعبئاِثقيالِعلىِالتنميةِالبشريةِواالجتماعيةِواالقتصاديةِ،وأنِالتوسعِالحضريِ
غير ِالنظامي ِال ِيخلو ِمن ِانعكاسات ِسلبية ِعلى ِالبيئةِ .وما ِيزيد ِمن ِتفاقم ِالوضع ِأن ِالمدن ِالمتوسطةِ
والمدن ِالصغيرةِ ،التي ِتعد ِاليوم ِوجهة ِلتدفقات ِالهجرةِ ،ال ِتزال ِتنمو ِبوتيرة ِسريعةِ ،دون ِأن ِتكونِ
مستعدةِلمواجهةِالتحديِالحضريِ.وفيِهذاِالصددِ،فإنِجدولِاألعمالِالحضريِالجديدِالِيضعِتدابيرِ
ملزمةِ،ولكنهِيدعوِبدالِمنِذلكِإلىِبناءِ"رؤيةِمشتركة"ِتحددِمعاييرِلتحويلِالمناطقِالحضريةِإلىِ
مجاالت ِمنفتحة ِعلى ِالممارسات ِالفضلى ِفي ِمجاالت ِالتخطيط ِوالتهيئة ِوالتدبيرِ .وعالوة ِعلى ِذلكِ،
يتضمنِهذاِالجدولِأهدافاِمحددةِويقترحِأدواتِتنفيذِمبتكرةِ .
وبعبارة ِأخرىِ ،يهدف ِجدول ِاألعمال ِهذا ِإلى ِجعل ِالمدن ِمحركات ِلمكافحة ِالفقر ِومظاهر ِاإلقصاءِ،
وتطوير ِالجاذبية ِاالقتصاديةِ ،وحماية ِالبيئة ِومكافحة ِتغير ِالمناخِ ،مع ِتسليط ِالضوء ِعلى ِالمبادئِ
التوجيهية ِللبرامج ِواإلجراءات ِالتي ِتلتزم ِالبلدان ِبتنفيذها ِفي ِمجال ِالتخطيط ِالحضري ِالمستدامِ .وثمةِ
إقرارِبدورِالمدينةِفيِالتخفيفِمنِالمخاطرِ،منِخاللِأدواتِالتخطيطِوإدارةِالمواردِوسياساتِالبناءِ.
ويتمثلِالرهانِأيضاِفيِالتخطيطِبوصفهِأداةِللقيادةِاإلستراتيجيةِللتنميةِالحضريةِالمندمجةِ،عنِطريقِ
تعزيزِالكثافةِوالحدِمنِاالزدحامِمنِخاللِسياساتِمالئمةِفيِمجاالتِالعقارِوالحركيةِوالنقلِوالتجديدِ
والتأهيلِالحضريِِ ...
و يبقىِأنِنرىِكيفِيمكنِللفاعلينِالعموميينِوالسلطاتِالمنتخبةِأنِيتملكواِهذهِاألهدافِوأنِيدمجوهاِ
فيِوثائقِالتهيئةِوالتعميرِوكذاِفيِبرامجِالمجتمعِوخططِعملِالجماعةِ.وسيكونِمنِالمفيدِ،منذِالبدايةِ،
االنفتاحِعلىِالشراكاتِالوطنيةِوالدوليةِلالستفادةِمنِإمكانياتِتمويل ِالمشاريعِالمؤ َِّهلةِنظراِلمتطلباتِ
االستدامة ِواالقتصاد ِاألخضرِ .وباإلضافة ِإلى ِذلكِ ،هناك ِحاجة ِإلى ِالتدبير ِالمعقلن ِ ِللموارد ِالطبيعيةِ
وإرساءِالبنياتِالتحتيةِالمستدامةِوتعزيزِالقدرةِعلىِالصمودِوالتكيفِ.والِيزالِمنِالممکنِمنِخاللِ
برنامج ِالتنمية ِالجهوية ِوبرنامج ِتنمية ِالعمالة ِأو ِاإلقليم ِوبرنامج ِعمل ِالجماعة ِإرساء ِتركيبات ِتقنيةِ
وماليةِوإطالقِمبادراتِوتدابيرِقابلةِللتنفيذِوسهلةِالتنفيذ.
ب) األطر المرجعية المعيارية الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة للمدن:
أ .أطر مرجعية ونصوص متعددة
أدىِالتوسعِالحضريِالمتفاقمِوالمستمرِفيِالعالمِإلىِتعزيزِالتفكيرِفيِالسبلِالكفيلةِبتحويلِالوتيرةِغيرِ
المستدامةِلهذاِالتوسعِإلىِإمكانيةِلتحقيقِالتنميةِالمستدامةِ.وعلىِمدىِماِالِيقلِعنِعقدين ِمنِالزمنِ،
تبلورت ِالعديد ِمن ِالمقاربات ِوالمبادرات ِعبر ِالعالم ِلبناء ِطرائق ِلتنسيق ِوتنظيم ِالعمل ِالجماعي ِحولِ
المدينةِ،وإرساءِنمطِجديدِللتنميةِالحضريةِ .
وأفرزتِهذهِالتدابيرِالعديدِمنِالمفاهيمِواألطرِالمرجعيةِواألساليبِوالمؤشراتِواألدلةِ،علما ِأنِبناءِ
الفضاء ِالحضري ِليس ِمسألة ِتحليلية ِبسيطةِ ،وإنما ِهو ِعملية ِمعقدة ِمن ِالتفاعالت ِالتي ِينبغي ِالتعاملِ
معها ِبشكل ِمنهجي ِوتوحيدها ِعلى ِنحو ِيمكن ِمن ِبلورة ِمجموعة ِمن ِالمفاهيم ِالمشتركة ِوالحد ِمنِ
الشكوكِ.وفيِهذاِالصددِ،سعىِكلِمنِاإلطارِالمرجعيِللمدنِوالمجاالتِالترابيةِالمستدامةِ(ِ)RFSC
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ومنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِ(ِ)OCDEومنظمةِالمدنِوالحكوماتِالمحليةِالمتحدةِ
(ِ )CGLUومؤشر ِ"ِ "STARوالمنظمة ِالدولية ِلتوحيد ِالمقاييس ِ"إيزو"ِ ،193وغيرها ِمن ِالمنظماتِ
اإلقليميةِوالعالميةِ،إلىِتزويدِالفاعلينِالمعنيينِبإطارِمشتركِيقدمِالتجاربِالتيِتشجعِتبادلِالخبراتِ،
من ِخالل ِاالستعانة ِبمؤشرات ِلقياس ِنتائج ِعملية ِاالستدامةِ .وعلى ِسبيل ِالمثالِ ،فإن ِاإلطار ِالمرجعيِ
حدِدِالرؤيةِاألوروبيةِلماِ
للمدنِوالمجاالتِالترابيةِالمستدامةِسلطِالضوءِعلىِخمسةِأبعادِوِ 30هدفاِِت ُ َِ
يسمىِبمدنِالغدِ.194وهوِإطارِمرجعيِمفتوحِومرنِوقابلِللتكيفِوالتطورِواجتماعيِوعرضانيِ .
رؤية اإلطار المرجعي للمدن والمجاالت الترابية المستدامة ( 5 :)RFSCأبعاد و 30هدفا تشكل اإلطار
المرجعي للمدن والمجاالت الترابية المستدامة
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اإلطار ِالمرجعيِللمدن ِوالمجاالتِالترابية ِالمستدامة ِ(ِ.)RFSCأنشئتِهذهِالمنظمةِالفرنسيةِفيِسنة ِِ 2008منِأجلِتفعيلِمبادئِميثاقِاليبزيغِبشأنِالمدنِ
المستدامةِ .

194

 منظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصادي ِ(ِ :)OCDEحلتِهذهِالمنظمةِفيِسنة ِِ 1961محلِمنظمةِالتعاونِاالقتصاديِاألوروبي ِ(ِ)OECE
التيِتأسستِفيِسنةِِ.1948وتتيحِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِ،التيِتمتدِإلىِأبعدِمنِالمجالِالجغرافيِاألوروبيِ،لتشملِالوالياتِ
المتحدةِوكنداِثمِاليابانِفيِسنةِِ،1964للحكوماتِمنتدىِللتفكيرِوتبادلِاآلراءِواألفكارِسعياِإليجادِحلولِللمشاكلِالمشتركة.
 منظمةِالمدنِوالحكوماتِالمحلية ِالمتحدةِ(ِ:)CGLUهيِأهمِمنظمةِعالميةِللمدنِالمتوأمةِ,وتضمِهذهِالمنظمةِالتي ِأنشئتِفيِماي ِِ 2004عدداِ
كبيراِمنِالمدنِوالجمعياتِتنتميِإلىِِ136بلداِفيِجميعِأنحاءِالعالمِ،وتعمل ِ فيِمجاالتِالديمقراطيةِالمحليةِوالتعاونِالالمركزيِمنِأجلِالمساهمةِ
فيِ التنميةِالمحليةِوتحسينِالخدماتِالحضرية.
 مؤشرِ"ِ:)Sustainability Tools for Assessing & Rating Communities(ِ" STARهيِمجموعةِمنِآلياتِالتنميةِالمستدامةِالراميةِإلىِ
تقييمِورصدِالمجتمعاتِِ/المدنِاألمريكيةِ.
 المنظمةِالدوليةِلتوحيدِالمقاييس ِ"إيزو" ِ(ِ:)International Organization for Standardizationهيِهيئةِدوليةِتتألفِمنِممثلي ِالمنظماتِ
الوطنيةِللتقييسِمنِِ165بلداِ.وأنشئتِهذهِالمنظمةِفيِسنةِِ1947إلنتاجِمعاييرِدوليةِتسمىِمعاييرِإيزوِ .
انظرِالموقعِاإللكترونيwww.rfsc.euِ:
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مؤشراِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِالمتعلقينِبـِ"الرفاه"ِو"حياةِأفضل"

وثمةِالعديدِمنِالمفاهيمِوالمعاييرِوالعملياتِالمعياريةِالتيِتعززِاالستدامةِالحضريةِ.وفيِهذاِالصددِ،
هناكِ عدةِمبادراتِتندرجِفيِإطارِالجهودِالراميةِإلىِتحقيقِاستدامةِالمدنِ،نذكرِمنهاِمؤشراتِمنظمةِ
التعاون ِوالتنمية ِفي ِالميدان ِاالقتصادي ِالمتعلقة ِبالرفاه ِوحياة ِأفضلِ ،195ومقترحات ِمنظمة ِالمدنِ
والحكومات ِالمحلية ِالمتحدة ِبشأن ِمؤشرات ِِت َِت َِبُّع ِأهداف ِالتنمية ِالمستدامة ِالواردة ِفي ِجدول ِاألعمالِ
ض َِّمنة ِفي ِالوثيقة ِالتي ِتحمل ِعنوان"ِ :كيف ِيمكن ِتحديد ِغاياتِ
الحضري ِالجديد؛ ِوهي ِمقترحات ِ ُِم َِ
196
ومؤشراتِجدولِأعمالِماِبعدِِ 2015؟" ِ،والتيِتمِإعدادهاِفيِسنةِِ.2014ويرتكزِالعملِفيِهذاِ
اإلطار ِعلى ِدراسة ِالمصادر ِالمحتملة ِللبيانات ِالمتعلقة ِبجميع ِغايات ِالهدف ِرقم ِ"ِ 11جعل ِالمدنِ
والمستوطناتِالبشريةِشاملةِللجميعِوآمنةِوقادرةِعلىِالصمودِومستدامة"ِِ،فضالِعنِغاياتِأهدافِ
أخرىِذاتِأبعادِمحليةِهامةِ .
ويولىِاهتمامِخاصِلتقييمِانعكاساتِالثقافةِعلىِاألبعادِاالجتماعيةِواالقتصاديةِوالبيئيةِوالثقافيةِللتنميةِ
عقدت ِفيِ
المستدامةِ .وقد ِاعتبرت ِقمة ِالثقافة ِالثانية ِلمنظمة ِالمدن ِوالحكومات ِالمحلية ِالمتحدةِ ،التي ِ ُِ
195

http://www.oecdbetterlifeindex.org

196

https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/le-document-de-travail-de-cglu-contribue-au-debat-international-sur-lesindicateurs
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جيجوِ(كورياِالجنوبية)ِفيِالفترةِمنِِ 11إلىِِ 13مايِِ،2017أنِالجهودِالمبذولةِعلىِالصعيدِالدوليِ
لتحقيقِالتنميةِالمستدامةِ،وضمانِاإلدماجِاالجتماعيِوالنموِال ُِمنِصِفِ،والتقليصِمنِآثارِالتغيرِالمناخيِ
لنِتؤتيِأكلهاِإالِإذاِأ ُخِ ِذَتِالجوانبِالثقافيةِللحياةِفيِالمجتمعاتِبعينِاالعتبارِ .
ِ
وعالوةِعلىِذلكِ،يسلطِمؤشرِ"ِ"STARالضوءِعلىِِ10مبادئِوِِ81هدفاِ،ويعدِالمعيارِاألولِللتقييمِ
وللتصديق ِوهو ِموجه ِللمدن ِاألمريكيةِ ،197من ِأجل ِتمكينها ِمن ِقياس ِأدائها ِاالقتصادي ِوالبيئيِ
واالجتماعيِ،ومنِثمِقياسِدرجةِاستدامتهاِ .
وفي ِالسياق ِنفسهِ ،يسعى ِالمجتمع ِالدولي ِفي ِإطار ِالمنظمة ِالدولية ِلتوحيد ِالمقاييس ِإلى ِاالستفادة ِمنِ
الممارساتِالفضلىِعلىِالصعيدِالعالميِ،وتوحيدِالمعاييرِالمرجعيةِللمدنِالمستدامةِوالذكيةِ،منِأجلِ
تعزيز ِأداء ِالمناطق ِالحضريةِ .وقد ِأسفر ِعمل ِاللجنة ِالتقنية(ِ ،إيزو ِِ )ISO/TC 268بشأن ِالتهيئةِ
المستدامةِللمدنِوالجماعاتِعنِوضعِسلسلةِمنِالمعاييرِ،وهي:
o
o
o
o
o

إيزو ِ /2014ِ :37120التنمية ِالمستدامة ِللجماعاتِ -مؤشرات ِتتعلق ِبالخدمات ِالحضرية ِوجودةِ
العيش؛
إيزوِ"ِ/2014ِ:ِ" ISO/TR 37150البنياتِالتحتيةِالجماعاتيةِالذكيةِ -استعراضِاألنشطةِالقائمةِ
التيِيمكنِقياسها؛
إيزوِ"ِ/2015ِ:" ISO/TS 37151البنياتِالتحتيةِالجماعاتيةِالذكيةِ-المبادئِوالمتطلباتِمنِأجلِ
قياسِاألداء؛ِ
إيزو ِ"ِ /2016ِ :" ISO/TR 37152البنيات ِالتحتية ِالحضرية ِالذكيةِ -اإلطار ِالمشترك ِمن ِأجلِ
التنميةِوالعمليات؛ِ
إيزوِِ/2016ِ:37101التنميةِالمستدامةِللجماعاتِ -نظامِالتدبيرِمنِأجلِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِ-
المتطلباتِوالخطوطِالتوجيهيةِلتفعيلهِ.

وفيِهذاِالصددِ،يغطيِالمعيارِ"إيزوِِ "37120عدةِمجاالتِ،تشملِ:االقتصادِ،التعليمِ،الطاقةِ،البيئةِ،
الماليةِ،اإلنقاذِمنِالحرائقِوالتدخالتِفيِحاالتِالطوارئِ،الحكامةِ،الصحةِ،الترفيهِ،األمنِ،المأوىِ،
النفاياتِ،االتصاالتِواالبتكارِ،النقلِ،التهيئةِ،مياهِالصرفِالصحيِ،المياهِوخدماتِالتطهيرِ.وبفضلِ
مقاربتهاِالموحدةِ،يتيحِهذاِالمعيارِللمدنِمقارنةِبعضهاِببعضِ،بناءِعلىِمؤشرات ِتهدفِإلىِمساعدةِ
المدنِعلىِتقييمِأدائهاِوتقدمهاِ .
أماِالمعيارِ"إيزوِِ "2016ِ:37101فهوِمعيارِلمنظومةِالتدبيرِيحددِالعناصرِالعمليةِالكفيلةِبمساعدةِ
الجماعاتِعلىِتنفيذِمسلسلِلالستدامةِ.ويتوخىِهذاِالمعيارِمساعدةِهذهِالجماعاتِعلىِتحديدِأهدافِ
ووضعِإستراتيجيةِللتنميةِالمستدامةِعلىِالمستوىِالمحليِتأخذِفيِاالعتبارِتصوراتِومساهماتِجميعِ
الفاعلينِ .ومن ِثمِ ،فإن ِأهداف ِاالستدامة ِتشمل ِعدة ِعناصر ِمنها ِالجاذبيةِ ،والمحافظة ِعلى ِالبيئةِ
وتحسينهاِ ،والقدرة ِعلى ِالصمود ِوالتكيف ِاالقتصادي ِوالبيئي ِوالمناخي ِوالسوسيومجاليِ ،واالستخدامِ
المسؤول ِللمواردِ ،والتماسك ِاالجتماعيِ ،والرفاهِ .ويحدد ِهذا ِالمعيارِ ،وفق ِمقاربة ِتجميعيةِ ،متطلباتِ
تدبيرِترومِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِفيِالتجمعاتِالسكانيةِ،بماِفيهاِالمدنِ .
منظومةِِ ٍِ
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تمتِصياغةِالمبادئِالعشرةِفيِشكلِعباراتِبسيطةِوذاتِداللةThink and act systematically ; Instil resiliency ; Foster innovation ; ِ:
; Redefine progress ; Live within means ; Cultivate collaboration ; Ensure equity ; Embrace diversity ; Inspire leadership
( Continuously improveالتفكيرِوالتصرفِبشكلِمنهجي؛ ِغرسِالقدرةِعلىِالصمودِوالتكيف؛ِالتحفيزِعلىِاالبتكار؛ِإعادةِتحديدِمفهومِالتقدم؛ِالعيشِوفقاِ
لإلمكانات؛ِتطويرِومواكبةِالتعاون؛ِضمانِاإلنصاف؛ِاعتمادِالتنوع؛ِدعمِالريادة؛ِالتحسينِالمستمر)ِ.ومنذِإطالقِهذهِالمبادئِفيِسنةِِ،2012تمِاعتمادِأكثرِمنِ
ِ50مدينةِأمريكيةِ.وقدِصدرتِالنسخةِِ2.0منِمؤشرِ"ِ"STARفيِِ11أكتوبرِِ.2016انظرِ http://www.starcommunities.orgِ:
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ِب .المعيار إيزو  2016 :37101بوصفه فرصة لهيكلة عملية التنمية المستدامة للمجتمعاتِ :
إنِتسليطِالضوءِعلىِمعاييرِمنظومةِالتدبيرِالخاصةِبالمجالِالحضريِليسِغايةِفيِحدِذاتهِ.198بلِإنِ
الغايةِهيِاستبعادِاألساليبِالتيِعفاِعليهاِالزمنِوحتىِطقوسِالتخطيطِوالتدبيرِالمعتمدةِفيِمدنناِ،منِ
خاللِالوقوفِعندِالمنهجياتِوالممارساتِالفضلىِفيِتدبيرِالمناطقِالحضريةِ،التيِنجحت ِفيِمناطقِ
أخرىِ .
وفيِهذاِاإلطارِ،سيكونِمنِالمهمِجداِأنِنشددِعلىِأنِالمعيارِالدوليِ"إيزوِِ "2016ِ:37101يشكلِ
إطارا ِمعياريا ِ 199يهدفِإلىِأنِيكونِرافعةِإلرساءِتوافقِمحليِبشأنِالتنميةِالمستدامةِ،وتعزيزِأوجهِ
التآزر ِبين ِمختلف ِالفاعلين ِمن ِخالل ِاعتماد ِمقاربة ِشموليةِ ،وبلورة ِمقاربات ِمشتركة ِبين ِالقطاعاتِ
ومتعددةِالتخصصاتِ،وتحسينِنجاعةِوجاذبيةِالمجاالتِالترابيةِ .
ووفقا ِلهذا ِالمعيارِ ،تغطي ِاالستدامة ِفي ِمدينة ِما ِعدة ِجوانبِ ،وهيِ :الحكامة ِوإذكاء ِروح ِالمسؤوليةِ
وااللتزام؛ ِالتعليم ِوتعزيز ِالقدرات؛ ِاالبتكار ِواإلبداع ِوالبحث؛ ِالصحة ِوالعالجات؛ ِالثقافة ِوالهويةِ
الجماعية؛ ِالعيش ِالمشترك؛ ِالترابط ِوالتضامن؛ ِاالقتصاد ِواإلنتاج ِواالستهالك ِاالقتصادي ِوالمستدام؛ِ
إطار ِالعيش ِوالبيئة ِالمهنية؛ ِالسالمة ِواألمن؛ ِالبنيات ِالتحتية ِوالشبكات؛ ِالحركية؛ ِالتنوع ِالبيولوجيِ
والنظام ِاإليكولوجيِ .ويشدد ِهذا ِالمعيار ِعلى ِأهمية ِاتخاذ ِقرار ِجماعي ِبشأن ِاألهداف ِواإلستراتيجيةِ
وجدولِاألعمالِالتي ِينبغي ِوضعهاِ ،حتىِيتمكن ِالفاعلون ِالمعنيون ِمن ِِت َ َِمِلُّكِمقاربةِالتنميةِالمستدامةِ
المعتمدةِ،واالنخراطِفيهاِ.ويستندِهذاِالمعيارِإلىِنموذجِ"التخطيطِِ-التنفيذِ-المراقبةِ-التصرف"ِ( Plan
ِ،)- Do - Check - Act, PDCAالذيِيمكنِتعريفهِبإيجازِعلىِالنحوِالتاليِ :200
-

-

التخطيطِ(ِ:)Planتحديدِاألهدافِوالعملياتِالالزمةِلتحقيقِالنتائجِالتيِتنسجمِمعِ
األهدافِالتيِسطرتهاِالجماعةِالترابية.
التنفيذِ(ِ:)Doتنفيذِالعملياتِوبلوغِاألهداف.
المراقبةِ(ِ:)Checkتتبعِوقياسِالعملياتِفيِضوءِالسياسةِالتيِاعتمدتهاِالجماعةِ
الترابيةِواألهدافِالتيِسطرتهاِوااللتزاماتِالتيِأخذتهاِعلىِعاتقهاِ،ورصدِالنتائجِ
المحققة.
التصرفِ(ِ:)Actالقيامِبالتدابيرِالضروريةِلتحسينِاألداءِ ِ.

وتوضح ِالفقرات ِالموالية ِكيف ِينتهج ِالمعيار ِإيزو ِِ 37101مقاربة ِ"التخطيط ِِ -التنفيذِ -المراقبةِ-
التصرف"ِلتدبيرِالتنميةِالمستدامةِداخلِالجماعاتِالترابيةِ .
فالمراحلِاإلستراتيجيةِتتسمِبطابعهاِالتكراريِ،فيِحينِأنِالمراحلِالتشغيليةِتتسمِبطابعهاِالتسلسليِ.
والتنفيذِالذيِيجمعِبينِالمرحلتينِهوِالذيِيساعدِالجماعاتِالترابيةِكيِتصبحِأكثرِاستدامةِوصموداِ
وذكاءِ .
198

لفهم اإلطارِالمنهجيِالمتعلقِبالمعيارِإيزوِِ،2016ِ:37101انظرِالملحقِرقمِ.2

199

يرتكزِهذاِالمعيارِعلىِعشرةِمحاورِ،وهيِ:نطاق ِالتنفيذِ،المراجعِالمعياريةِ،المصطلحاتِوالتعاريفِ،سياقِالهيئةِالمعنيةِ،الريادةِ،التخطيطِ،الدعمِ،تنفيذِ
األنشطةِالتشغيليةِ،تقييمِاألداءِوالتحسين.
200

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37101:ed-1:v1:fr
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تدبير ِتمكنِمنِ
وبالنظرِإلىِأنِهذاِالتأطيرِيتيحِالوفاءِبالتزاماتِالمطابقةِويحددِمتطلباتِتنفيذِمنظومةِ ِ ٍِ
إدماجِالتنميةِالمستدامةِعلىِمستوىِمجالِترابيِمعينِ،فإن جماعاتنا الترابية مدعوة إلى االستفادة من
مثل هذه المنظومة المرجعية األساسيةِ ،من ِأجل ِإرساء ِوهيكلة ِالتنمية ِالمستدامة ِفي ِنطاق ِمجاالتِ
عدَّة ِأدوات ِكفيلة ِبمساعدة ِالجماعات ِالترابية ِعلى ِبلورة ِخططِ
تخصصهاِ .وتعد ِهذه ِالمنظومة ِبمثابة ِ ُ
العملِومؤشراتِاألداءِالخاصةِبهاِ،وفقاِِللخصوصياتِوالرهاناتِالمحليةِ .
وعند وضع برنامج عمل الجماعة ،أو برنامج التنمية الجهوية ،أو برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم ،أو
حتى أثناء وضع األجندة المحلية للقرن  ،21يتعين على الجماعة الترابية المعنية أن ال ت ُغَ ِيّب هذا اإلطار
المعياري ِمن ِأجل ِفهم ِأفضل ِللتفاعالت ِالكامنة ِوراء ِالمقاربات ِالمجالية ِواالقتصادية ِواالجتماعيةِ
والثقافيةِوالبيئيةِ،التيِتكونِعناصرهاِمتقطعةِوعشوائيةِوغيرِمؤكدةِ .
ج .اإلطار المفاهيمي والمعياري بوصفه أداةً لدعم التنمية المستدامة للمدن:
يولدِالبعدانِالمتعلقانِبالزمان ِوالمكانِتقلباتِعلىِمستوىِتخطيطِالمدينةِوتدبيرهاِ .ولهذاِالسببِفإنِ
المناطق ِالحضرية ِما ِفتئت ِتشكل ِفضاء ِمركزيا ِللتفكير ِوالتداول ِوالقرار ِوالعملِ ،مما ِيجسد ِإرادةِ
الهيئاتِالدوليةِللقطعِمعِالممارساتِالزائلةِوغير ِالمجديةِمنِأجلِاالنخراطِفيِعملياتِإعادةِالهيكلةِ
التي ِتخدم ِاستدامة ِالمدنِ .ويبرز ِهذا ِالسلوك ِمن ِخالل ِالمواثيق ِالمتعلقة ِبالمدن ِالمستدامة ِوالدروسِ
المستخلصةِمنهاِالتيِيمكنِأنِتثريِالتفكيرِوتعززِالمبادراتِالمتعلقةِبالمدنِفيِالمغربِ .

المواثيق المتعلقة بالمدن المستدامة :المبادئ التوجيهية والدروس المستخلصة
ظرِإلىِاإلطارِالمفاهيميِوالمعياريِبصورةِمتزايدةِباعتبارهِمنطلقا ِأساسياِ ِللتنميةِالمستدامةِللمدنِ.
ِيُن َِ
وتعدِالمواثيقِالمتعلقةِبالمدنِالمستدامةِ،كمواثيقِألبورغِأوِاليبزيغِأوِكيتوِ،مصدرِإلهامِللمسؤولينِعنِ
تدبيرِالمدنِفيِالمغربِمنِأجلِترسيخِثقافةِاالستدامةِفيِالسياساتِالعموميةِالحضريةِ .
 مواثيق ألبورغ :تح ُّمس المدن األوروبية لالستدامة
في ِأوروباِ ،كما ِفي ِغيرها ِمن ِالبلدان ِالغربيةِ ،أضحت ِاإليديولوجية ِذات ِالتوجه ِالوظيفي ِفي ِتخطيطِ
وإنتاجِالمدنِموضعِتساؤلِ.ويشددِميثاقِألبورغِ 201لعامِِ،1994الذيِينظرِإليهِقبلِكلِشيءِعلىِأنهِ
تجسيد ِللوعي ِبالمشاكل ِالحضريةِ ،على ِمعالم ِومبادئ ِالمدينة ِالمستدامة ِفي ِمواجهة ِاتجاهات ِالنزعةِ
الحضريةِالوظيفيةِإلىِحدِأنناِقدِنعتبرِأنِميثاقِألبورغِهوِميثاقِنقيضِلميثاقِأثيناِ .
وخاللِهذاِالمؤتمرِ،أعربِالمشاركونِعنِالرغبةِفيِاالنخراطِفيِجهودِالتهيئةِالحضريةِالمستدامةِ،
معِمراعاة ِاألبعادِالمتعلقةِبالكثافةِ،واألقطاب ِالحضريةِ،وتقليصِحركةِالعرباتِ،وتخفيضِمستوياتِ
استغاللِالمواردِ،واالحتباسِالحراريِ،وتلوثِالنظمِاإليكولوجيةِ .
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ميثاقِألبورغِهوِالبيانِالصادرِعنِ المؤتمرِاألوروبيِالمعنيِبالمدنِالمستدامةِالذيِعقدِفيِألبورغِبالدنماركِفيِِ27مايِ.1994
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وهذاِيتطلبِاقتصاداِيستثمرِفيِالحفاظِعلىِالرأسمالِالطبيعيِويشجعِعلىِالعائداتِالخضراءِ.وتسلطِ
هذهِالمقاربةِالضوءِعلىِأنماطِجديدةِللحكامةِترتكزِعلىِإضفاءِالطابعِالديمقراطيِعلىِعملياتِاتخاذِ
القرار ِعلى ِالصعيد ِالمحليِ ،والتعليمِ ،واالستدامة ِوالتفريع ِفي ِتدبير ِالشأن ِالعام ِالمحليِ ،والتعاونِ
المواطناتي ِبين ِجميع ِالشركاء ِوالمقاوالت ِومجموعات ِالمصالحِ .ويبين ِالجدول ِالتالي ِالمحاورِ
وااللتزاماتِالرئيسيةِلميثاقِألبورغِ(ِ)1994وميثاقِألبورغِِ :)2004(ِ10ِ+
ِ
ميثاق ألبورغ
 دورِالمدنِاألوروبية مفهومِاالستدامةِومبادؤها المخططاتِالمحليةِلالستدامة االستدامةِ،مسلسلِلالبتكارِعلىِالصعيدِالمحليِ
 التفاوضِ:منهجيةِإليجادِالحلولِللمشاكلِالمطروحة
 االقتصادِالحضريِنحوِاالستدامة عدالةِاجتماعيةِمنِأجلِاستدامةِحضرية إعدادِمستدامِللتراب حركيةِحضريةِمستدامة المسؤوليةِ/تغيرِالمناخِعلىِالصعيدِالعالمي الوقايةِمنِتلوثِالنظمِاإليكولوجية التدبيرِالذاتيِعلىِالصعيدِالمحليِ،شرطِلالستدامة
 المواطنونِ،بوصفهمِفاعلينِرئيسيينِلالستدامةِ،ومشاركةِالجماعةِ

ميثاق ألبورغ 10 +
 الحكامةِ:قراراتِفيِإطارِروحِمنِاالنفتاحِوالمسؤولية...
 التدبيرِالمحليِنحوِاالستدامةِ:تعزيزِاألجندةِالمحليةِللقرنِِ21وغيرهاِمنِعملياتِ
االستدامة
 الرصيدِالطبيعيِالمشتركِ:تحسينِجودةِالمياهِوالتربةِوالهواء...
 تحسينِالحركيةِوتقليصِحركةِالمرورِ:وضعِمخططِحضريِللحركيةِالمندمجةِوالمستدامة
 االستهالكِالمسؤولِواختيارِأسلوبِالعيشِ:تجنبِأنماطِاالستهالكِغيرِالمفيدِللطاقةِ
وتحسينِالنجاعةِالطاقية...
 التخطيطِوالتصميمِ:تفاديِالتوسعِالحضريِوضمانِالكثافةِالمناسبة...
 اإلجراءاتِالمحليةِمنِأجلِالصحةِ:الحدِمنِالفوارقِِ/الصحةِومحاربةِالفقرِ
 االقتصادِالمحليِالحيِوالمستدامِ:دعمِالتشغيلِالمحليِوالمقاوالتِالصاعدةِِ...

 اإلنصافِاالجتماعيِوالعدالةِ:ضمانِالولوجِ أدواتِالتدبيرِالحضريِالموجهةِنحوِاالستدامةالمنصفِإلىِالمرافقِالعموميةِوالتعليمِ
والشغل...
 منِالمستوىِالمحليِإلىِالعالميِ:تعزيزِمبدأِالعدالةِالبيئيةِ...
وقدِتعززتِااللتزاماتِالمنبثقةِعنِميثاقِألبورغِفيِسنةِِ.2004فعلىِمستوىِالحكامةِ،تقررِمواصلةِ
بلورةِرؤيةِمشتركةِعلىِنطاقِواسعِوطويلةِالمدىِللمدينةِالمستدامةِ،وتطويرِأوجهِمشاركةِوقدراتِ
المجتمعِالمحليِوالبلدياتِفيِمجالِالتنميةِالمستدامةِ.وقدِدعا ِهذاِالميثاقِجميعِالفاعلينِفيِالمجتمعِ
المحليِإلىِالمشاركةِالفعليةِفيِاتخاذِالقراراتِفيِإطارِمنِروحِاالنفتاحِوالمسؤوليةِوالشفافيةِ.وفيِ
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هذاِالسياقِ،يندرجِالتعاونِفيِإطارِالشراكةِمعِالبلدياتِالمجاورةِوالمدنِاألخرىِوالمستوياتِاألخرىِ
لإلدارةِوالحكمِ .
وتم ِتوجيه ِالتدبير ِالمحلي ِنحو ِاالستدامة ِمن ِخالل ِالتشجيع ِعلى ِتعزيز ِاألجندة ِالمحلية ِللقرن ِِ،21
والتدبيرِالمندمجِعبرِوضعِجداولِزمنيةِلتنفيذِالتزاماتِألبورغِيواكبهِنظامِللتتبعِوالتقييمِ.وأصبحتِ
جوانب ِاالستدامة ِمحورية ِبالنسبة ِلعمليات ِصنع ِالقرار ِفي ِالمناطق ِالحضريةِ ،علما ِأن ِتعبئة ِالمواردِ
تستندِإلىِمعاييرِاستدامةِدقيقةِ .
وغني ِعن ِالبيان ِأن ِالمدن ِاألوروبية ِقد ِوافقتِ ،بخصوص ِالرصيد ِالطبيعي ِالمشتركِ ،على ِخفضِ
استهالك ِالطاقة ِاألولية ِوتعويضها ِبالطاقات ِالمتجددةِ .وكان ِالهدف ِأيضا ِهو ِاالستخدام ِاألمثل ِللمياهِ،
وتثمين ِالتنوع ِالبيولوجيِ ،وتوسيع ِالمناطق ِالطبيعية ِوالمساحات ِالخضراءِ ،مع ِالحرص ِعلى ِتعزيزِ
جةِالمستدامتينِ .
الزراعةِوالحِرا َِ
ومنِالمؤكدِأنِالرهانِالمتمثلِفيِاالستدامةِيمرِحتماِعبرِتحسينِالحركيةِ،وزيادةِحصةِالتنقالتِالتيِ
تتمِعبرِوسائلِالنقلِالعموميِ،وسيراِعلىِاألقدامِوباستخدامِالدراجاتِ،وفقاِلمخططِللتنقالتِالحضريةِ
يستهدفِمنِبينِأمورِأخرىِ،التخفيف ِمن ِانعكاساتِوسائل ِالنقلِعلىِالبيئةِوعلىِالصحةِالعموميةِ.
ومنِالطبيعيِأنِيتناولِهذاِالميثاقِقضاياِمنِقبيلِتدبيرِالنفاياتِومعالجتهاِوإعادةِتدويرهاِوفقاِلمعاييرِ
محددةِمسبقاِأوِاإلنتاجِواالستهالكِالمستدامينِ،الِسيماِالمنتجاتِالمراعيةِللمتطلباتِالبيئيةِ .
أما ِبالنسبة ِللتخطيط ِالعمراني ِالذي ِهو ِفي ِصلب ِالمناقشات ِحول ِالمدينة ِالمستدامةِ ،فقد ِحث ِالميثاقِ
المعنيينِباألمرِعلىِبناءِالمدينةِداخلِمجالهاِالجغرافيِ،منِخاللِإعادةِاستغاللِاألراضيِالمهجورةِ
داخلِالمناطقِالحضريةِلتجنبِالزحفِالعمرانيِالمفرطِ.ونصِبيانِألبورغِِ10ِ+علىِالخصوصِعلىِ
ضمانِتمازجِحضريِوتوازنِبينِأحواضِالتشغيلِوأحواضِالسكنِ،وتثمينِالتراثِالثقافيِالحضريِ،
والتخفيفِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ،والوقايةِمنِآثارِتغيرِالمناخِوغيرِذلكِمنِااللتزاماتِذاتِالصلةِ
بالصحةِالعموميةِ،واالقتصادِالمحليِ،واإلنصافِاالجتماعيِ .


ميثاق اليبزيغ لسنة 2007

أعاد ِميثاق ِاليبزيغ ِلسنة ِِ 2007التأكيد ِعلى ِرغبة ِالمدن ِفي ِتحسين ِمساهماتها ِفي ِتحقيق ِالتنميةِ
المستدامةِ.وظلتِاالنشغاالتِهيِنفسهاِ،وتشملِفضالِعنِالذكاءِوقدرةِالمناطقِالحضريةِعلىِالصمودِ
ماِيليِ :








االستفادةِبشكلِأفضلِمنِالمقارباتِالمتعلقةِبسياسةِالتنميةِالحضريةِالمندمجةِ :
إنشاءِالفضاءاتِالعموميةِالجيدةِوالحفاظِعليها؛
تحديثِشبكاتِالبنياتِالتحتيةِوالرفعِمنِاألداءِالطاقي؛ ِ
تنفيذِسياسةِابتكارِنَشِطةِفيِمجالِالتعليمِوالتكوين.
إيالءِأهميةِخاصةِللمناطقِالحضريةِالهشةِواألكثرِخصاصاِفيِجميعِالمدنِالمعنيةِ :
ضمانِاستدامةِإستراتيجياتِتثمينِالمميزاتِالعمرانية؛
تعزيزِاالقتصادِالمحليِوالسياسةِالمحليةِلسوقِالشغل؛
االنخراطِفيِسياسةِنشطةِللتعليمِوالتكوينِلفائدةِاألطفالِوالشباب؛
التشجيعِعلىِوضعِنظامِنقلِحضريِفعالِوفيِمتناولِالجميعِ .
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وعلى ِمر ِالسنينِ ،تطورت ِهذه ِالمبادراتِ ،التي ِِت ُوِجت ِبخطط ِعمل ِملموسة ِوقابلة ِللقياس ِعن ِطريقِ
مؤشراتِللتقييمِ.وتركزتِالجهودِفيِالبدايةِعلىِمحاربةِمظاهرِالهشاشةِوأوجهِالقصورِفيِالمناطقِ
الحضريةِ،منِخاللِجعلِالسكنِالالئقِوالبنياتِالتحتيةِوالتجهيزاتِوإطارِالعيشِفيِالمدينةِرهاناتِ
يتعين ِكسبها ِمن ِأجل ِمعالجة ِأوجه ِالعجز ِواالستجابة ِلالحتياجات ِالعاجلة ِفي ِالميادين ِاالجتماعيةِ
واالقتصادية ِوالبيئيةِ .ثم ِتبلورت ِرؤية ِاستشرافية ِتروم ِالتفكير ِالجماعي ِفي ِمستقبل ِالمدينة ِمن ِخاللِ
السعيِإلىِتوفيرِالشروطِالالزمةِللتحكمِفيِالتحوالتِواستباقِالتغيراتِالحضريةِ .وفي ِهذاِالصددِ،
يوجدِتدبيرِالمدنِوتخطيطهاِوتمويلهاِوإدارتهاِوحكامتهاِفيِصلبِتلكِاالنشغاالتِ .
 .3جدول موجز لجلسات اإلنصات والورشات الموضوعاتية التي نُ ِ ّ
ظمت في إطار اإلحالة الذاتية
حول المدن المستدامة
المتدخلون
الموضوع
إدماج البعد المتعلق باالستدامة في السياسات السيدِبراِ،مديرِبوزارةِاإلسكانِوسياسةِالمدينة
العمومية
إدماج البعد المتعلق باالستدامة في السياسات السيدة ِبدرية ِبنجلونِ ،رئيسة ِقسم ِتعمير ِالمدن ِبوزارةِ
التعميرِوإعدادِالترابِالوطني
العمومية
السيدِعبدِالرحيمِالطيبيِ،مديرِالمعهدِالمغربيِللتقييسِ
تقييس االستدامة
()IMANOR
إدماج البعد المتعلق باالستدامة في السياسات السيدِتوفيقِبنعليِ،مديرِالتعميرِبوزارةِالتعميرِوإعدادِ
الترابِالوطني
العمومية
السيد ِفضيليِ ،ممثل ِبرنامج ِاألمم ِالمتحدة ِللمستوطناتِ
األجندة الحضرية الجديدة
البشريةِ(ِ)UN HABITATبالرباطِ
 .1السيدِعبدِالصمدِسكالِ،منظمةِالجهاتِالمتحدةِ،
الحكامة المستدامة للمدن في المغرب
رئيسِمجلسِجهةِالرباطِ-سالِالقنيطرة
 .2األستاذِعبدِالقادرِكعيوةِ،خبيرِفيِمجالِالحكامةِ
المحليةِ
 .3السيدِربيعِالخمليشيِ،رئيسِمرصدِحمايةِالبيئةِ
/استشارة المواطنين /دور قيم الموا َطنة:
والمآثرِالتاريخيةِبمدينةِطنجة
الواجبات والحقوق
 .4السيدِعبدِالعاليِمستورِ،منتدىِالمواطنةِِ
 .5المديريةِالعامةِللجماعاتِالمحلية
 .6السيد ِإيرفي ِأوكار ِ(ِ ،)Hervé Hoquartخبيرِ
لدىِالبنكِالدولي
 .1وكالةِتهيئةِضفتيِوادِأبيِرقراق
الجاذبية والقدرة التنافسية االقتصادية
 .2االتحادِالعامِلمقاوالتِالمغرب
المستدامة للحواضر الكبرى والمدن :تموقع
 .3مديرية ِالدراسات ِوالتوقعات ِالمالية ِالتابعةِ
المدن الكبرى في سالسل القيمة اإلقليمية
لوزارةِاالقتصادِوالمالية
والعالمية
 .4وزارة ِالصناعة ِوالتجارة ِواالستثمار ِواالقتصادِ
الرقمي
 .5مؤسسةِMEDZ
 .6البنكِالدولي
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 .1صندوقِالتجهيزِالجماعي
تدبير ميزانية المدن ،وتمويل التعمير واإلطار
 .2وزارةِاالقتصادِوالمالية
الضريبي ووسائل التمويل الجديدة
 .3الخزينةِالعامةِللمملكة
 .4وزارةِالداخلية
 .5المجلسِالجماعيِلمدينةِمراكش
 .6البنكِالدولي
مجموعة ِالمكتب ِالشريف ِللفوسفاطِ :لمحة ِعن ِتجربةِ
الدروس المستخلصة من مشاريع المدن
المدنِالجديدة:
النموذجية التي أطلقتها مجموعة المكتب
الشريف للفوسفاط
 المدينةِالخضراءِمحمدِالسادسِببنِجرير
 القطبِالحضريِلمازاغان
 فمِالواد
التخطيط العمراني اإلستراتيجي والتهيئة
 السيدةِفردوسِأوسيدهمِ،خبيرةِلدىِاليونسكوِفيِ
العمرانية المستدامة
مجالِالمدنِالمستدامة
 السيدِمحمدِتوفيقِعديلِ،خبير
 .1مجموعةِالعمران
الدروس المستخلصة من مشاريع المدن
 .2مجموعةِصندوقِاإليداعِوالتدبيرِللتنمية
الجديدة
المدن المستدامة والكلفة البيئية للمدن
 السيد ِمهدي ِكاديِ ،عضو ِاالئتالف ِالمغربيِ
للجماعاتِالترابيةِمنِأجلِالمناخ
زيارةِالمدينةِالجديدةِمحمدِالسادسِفيِبنِجرير ِ
الدروس المستخلصة من مشاريع المدن
النموذجية التي أطلقتها مجموعة المكتب
الشريف للفوسفاط
التخطيط العمراني اإلستراتيجي والتهيئة
 السيد ِالكاتب ِالعام ِلوالية ِجهة ِالدار ِالبيضاءِ-
العمرانية المستدامة
سطات
 .1السيد ِدافيد ِغووري ِ(ِ،)David GOEURY
 دينامية الفقر واإلدماج
باحثِفيِمجالِالتعميرِالمستدامِللمدنِالمتوسطةِ
 الخدمات االجتماعية األساسية (التعليم،
السيماِمدنِالواحاتِ
الصحة،األمن ،الماء ،إنارة المساحات
 .2الفدراليةِالوطنيةِللمنعشينِالعقاريينِ()FNPI
الخضراء)...
 .3السيد ِعبد ِهللا ِلحزامِ ،خبير ِفي ِمجال ِالتخطيطِ
 سياسة السكن المستدام والولوج إلى
اإلستراتيجيِ
السكن
ندوة ِحول ِالتنمية ِالمستدامة ِللمدن ِبشراكة ِمع ِالبنكِ
االنتقال نحو المدن المستدامة :التحديات
الدوليِ:
والفرص
النطاقِالدوليِوالوطنيِبمشاركةِخبراءِعلىِالصعيدينِ
الدوليِوالوطني
 .1الوكالة ِالمغربية ِلتنمية ِاألنشطة ِاللوجستيكيةِ
 اللوجستيك
()AMDL
 .2وزارة ِالداخليةِ ،المديرية ِالعامة ِللجماعاتِ
 النقل والربط بين المدن والحركية
المحلية
الحضرية
 .3الجامعةِالوطنيةِللنقلِالطرقي
 .4وكالةِنقلِالبيضاءِ()Casa Transport
 .5شركةِنقلِالمدينةِ()MDINA BUS
 .6البنكِالدولي
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 .1السيد ِفؤاد ِالسرغينيِ ،مدير ِوكالة ِالتنمية ِوردِ
التخطيط والتصميم الحضري
االعتبارِلمدينةِفاس
 .2السيدِفتحِهللاِديبيِ،خبيرِ
 .3السيد ِعمر ِاإلدريسيِ ،مدير ِمكتب ِدراساتِ
المدينة
األستاذ ِعبد ِالرحمان ِرشيقِ ،خبير ِفي ِعلم ِاالجتماعِ
التخطيط والتصميم الحضري ،الجانب
العمرانيِ
المجتمعي
 .1وزارةِالثقافةِووزارةِالتعمير
االبتكار واإلبداع والبحث /الثقافة والهوية
 .2وزارةِالتعليمِالعاليِوالبحثِالعلمي
المجتمعية
 .3عرضِقدمهِالسيدِحسنِأكوزولِحولِخالصاتِ
الرأي ِالصادر ِعن ِاللجنة ِاالقتصاديةِ
واالجتماعية ِاألوروبية ِحول ِموضوع ِالثقافةِ
والمدينة
نظام اإلنذار وإدارة األزمات والكوارث
 وزارةِالشؤونِالعامة
الطبيعية
 وزارةِالداخلية
 شركةِليديك
 .1الوزارةِالمنتدبةِالمكلفةِبالبيئة
التقليص من حجم التلوث السائل والصلب
 .2وزارةِالداخلية
وتلوث الهواء ،وتدبير الموارد الطبيعية
 .3المخططِالجهويِللمناخِ:المديريةِالجهويةِللبيئةِ
والتنوع البيولوجي ،والمحافظة على
لجهةِسوسِماسة
السواحل ،وقدرة المدن على التكيف والصمود
في وجه تغير المناخ ،والمدن الخضراء
وإدماج البعد المتعلق بحماية البيئة ،والفالحة
الحضرية
 .1الوكالةِالمغربيةِللطاقةِالشمسيةِ()MASEN
المخطط الطاقي للمدن :النجاعة الطاقية
 .2الوكالةِالمغربيةِللنجاعةِالطاقيةِ()AMEE
للتعمير والطاقات المتجددة
 .3المكتب ِالوطني ِللكهرباء ِوالماء ِالصالح ِللشربِ
()ONEE
 .4السيد ِعبد ِاللطيف ِالتوزانيِ ،خبير ِفي ِمجالِ
النجاعةِالطاقية
 .4مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة:
المقررِ:السيدِعبدِالرحيمِكسيري
•
رئيسِاللجنة

السيدِعبدِهللاِمتقي

مقررِالموضوع

السيدِعبدِالرحيمِكسيري

أعضاءِمجموعةِالعمل

السيدةِحكيمةِناجي
السيدةِمينةِالرشاطي
السيدةِنزهةِالعلوي
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السيدِخليلِبنسامي
الخبيرانِالداخليان

السيدِحسنِأكوزول
السيدةِنسمةِجروندي

الخبيرِالخارجي

السيدِعبدِالواحدِاإلدريسي

 .5الئحة أعضاء اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة

فئة الخبراء
أحمدِرحو
إدريسِإياللي
أمينةِلمراني
عبدِهللاِمقسط

فئة النقابات
أحمدِباباِعبان
خليلِبنسامي
محمدِبوجيدة
بوشتىِبوخالفة
عليِبوزعشان
نورِالدينِشهبوني
محمدِعبدِالصادقِسعيديِ
مينةِالرشاطي
إبراهيمِزيدوح

فئة الهيئات والجمعيات المهنية
كمالِالدينِفهير
عبدِالكريمِبنِالشرقي
عبدِهللاِمتقي
محمدِرياض
منصفِالزياني

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي
نزهةِالعلوي
حكيمةِناجي
سيديِمحمدِكاوزي
عبدِالرحيمِالكسيري
محمدِبنقدور
طارقِالسجلماسي

فئة الشخصيات المعينة بالصفة
سعيدِأحميدوش
إدريسِاليزمي
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