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 :مقدمة

للخجدًد الحلسي اطتراجُجُت مكاهُت وبسامج ػسعذ معظم الدول العسبُت في ؿُاغت خطط 

ت وشٍادة جىفحر ؤلاطكان اإلاِظ تهمخىحُه جىمُل مىاحهت لم جخمكً بعم الدول مً  ،س. ومع ذلكالحلٍس

بحن اللطاعحن  اثلؼساكفجىة الاطكاهُت وكلت اال ههرومع الطلب اإلاتزاًد على ؤلاطكان بـىزة فعالت. 

تاإلاالبم طكان ؤلا خىفحر العام والخاؾ ل وألاطس  اإلالازبت على ألازاض ى، هدُجت وأطعاز ألازاض ى الخعجحًز

إلاددودًت كدزتهم لحُاشة ألازاض ى  اللاهىهُتلطسق غحر جصاًد لجىء مددودي الدخل ل ،الخىظُمُت اإلاسهلت

ل ؤلاطكانكلت  لى حاهبإا زطمُ ألازاض ى ملكجعلى  تاإلاادً الدخل الفئاث ذاث  ماعدا ،آلُاث جمٍى

 ًلطسونالرًً  ططاإلاخى و  ذاث الدخل اإلاىخفم لطبلاثطكً زطمي لٌعُم فسؾ بىاء مما  سجفع،اإلا

بيُت الخد أدوى مً خُث  والتي كد جخىفس على اللاهىهُتو غحر خططت أاإلاخُاء غحر ألا فى عِؽ ى الال

ى معظم بلدان ف وكد أدي الىلف الكبحر فى جىفحر ؤلاطكان اإلاِظس  .ولكً ًىلـها كمان الحُاشة ،خدخُتال

  اللاهىويغحر  الحلسي  الىمى  اإلاىطلت العسبُت إلى
 
غحر و  على أطساف اإلادن فى اإلاىاكع الخطسة وخاؿت

 في الللاء  .اإلاتهالكتاللدًمت أو في اإلاباوي  اإلاالبمت
 
وعلى السغم مً أن بعم البلدان كد أخسشث جلدما

س وإعادة ؤلا على ألاخُاء الفلحرة  م الؼساكاث بح ،طكانمً خالل بسامج الخطٍى  عً طٍس
 
ن الهُئاث غالبا

المغربية المملكة  

 والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة
المدينة وسياسة واإلسكان  
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سامج ب عسفذكما  .مداكاجه على هطاق واطع دلمفئن هرا الىمىذج لم جخ ،الخاؾالعامت واللطاع 

ع إعادة ؤلا  حخماعىؤلاطكان الا    بظبب هخلادالكثحر مً الا طكان ومؼاَز
 
عً  اخخُاز مىاكع بعُدة حدا

ت وطابل الساخت وجساحع أو هلف  وعدم كفاًت وطابل الىلل العام ،مساكص الخىظُف والخدماث الخجاٍز

 و  .واإلاسافم العامت
 
في  ُت الحُاةوهىع اإلاعِؼت لى جدظحن ظسوفحظعى الدول العسبُت إ ،ذلك على عالوة

ت مً خالل إجاخت تالألاماكً العامت وجخـُف ألازاض ى غحر  اإلاىاطم الحلٍس حماًت غساق الل  حلٍس

العسبُت لِع فلط  فى اإلاىطلت الىـِب اإلاخاح للفسد مً ألاماكً العامت ، الًصالوالترفُه. ومع ذلك

تركص أغلبه في مساكص اإلادن وألا  بل ا،مددود  الىؿىل  فسؾفى  عدم جكافؤ خلم ً مما ،خُاء الاكثر زساء  ٍو

 .لها

ت الجدًدة ص الىللت الىى بكاأهم ز  مً الخخطُط والخـمُم الحلسي  جددًثعُت للخطت الحلٍس

ل مً أعلى اإلادي الوؤلاكلُمى اإلاخكامل   ٍتالحلس لمىاطم لحل الاطخفادة اإلاثلى مً البعد اإلاكاوى طٍى

ت عصش ح . خُثؤلاًجابُت للخىطع الحلسي الىخابج دلُم وج  اإلاجالُتطتراجُجُاث الخىمُت ا الخطت الحلٍس

اث الخجدًد الحلسي وجددد أ ،الخىطع الحلسي  التي جىحه مً خالل الخخطُط الري ًىفس  ولٍى

خلم كثافاث طكاهُت مظخدامت وأخُاء  ،وطهلت الىؿىل إليهاحُدة الاجـال خدماث وبيُت جدخُت  ٍو

ي غحر الحلس  ًمىع الصخفبما  طكىُت حدًدة جدظم بالخـمُم اإلادمج والخكامل فى اليظُج الحلسي 

ذاث الخلساء و  ،طهلت الىؿىل إليها ،الؼاملتو  ،آلامىتألاماكً العامت ًيبغي إجاخت والتهمِؽ.  اإلاىظم

 .لمدنلخىمُت الاكخـادًت والاحخماعُت لللجمُع بـىزة متزاًدة لدفع ا الجىدة

ت اإلاظخدامت  أن الدول العسبُت  0202وجىضح الاطتراجُجُت العسبُت لإلطكان والخىمُت الحلٍس

إلاظخلساث بحن ااإلاأهىلت فى اإلاىطلت, وجدلُم الخىاشن غحر كد جبيذ الحاحت الى اطخكؼاف اإلاىاطم 

ت على الـعُد وجطىٍس  ،ً اهدؼاز ألاخُاء الفلحرةحد مكلُمى والىطنى. وتهدف الدول إلى الًً ؤلاالبؼٍس

  خُاء الظكىُتألا جىمُت اإلاىاطم و معحلسي اليظُج ال
 
مً . إلابادا الخىطع الحلسي اإلاظخدام وفلا

اث الدول العسبُت أ  ووكع معاًحر الخخطُط والخـمُم مىتفحر ألاماكً العامت اإلافخىخت وآلا جى ًلا أولٍى

 الى
 
س  إكافت الحُاة.  وحىدةؼاملت للمدن لخدلُم مخطلباث الخىمُت الخلساء الخىمُت الخطط جطٍى

  ،اثبعد الـساععماز فُما فى طُاق ؤلا ذلك أهمُت  كما ًكدس ي
 
اباث الاوظاهُت كـحرة مً الاطخج بدءا

لالو  تاإلاخىطط والخىمُت عاغ الحلسي وؤلاخطط إلى  ألاحل  .مدألا  تطٍى

 



3 

 :المنتظرةالنتائج 

ت الجدًدة والاطتراجُجُت العسبُت لإل إ ت زس اعخماد الخطت الحلٍس طكان والخىمُت الحلٍس

خىفُر الخطط طُط الدول العسبُت لكُفُت جخ زٍت إلى مىاكؼتى دهره الجلظت اإلا اإلاظخدامت، تهدف

ت العاإلاُت وؤلاكلُمُت  مع التركحز بىحه خاؾ على جدلُم  اإلاظخلسة والهؼت، هاظسوففي مخخلف الحلٍس

فى العامت ظاخاث وطىف جدىاول العسوق اإلالدمت دوز اإلااإلاظخدام واإلاخكامل. الخخطُط الحلسي 

 ،لهما اإلاخطط ٍحنوالخىطع الحلس الخجدًد واطتراجُجُاث  ،والخماطك الاحخماعى جدظحن الاهخاحُت

ههج  دماجإو  ،فى اليظُج الحلسي  والخكاملدمج اإلاـمُم بالخخلم أخُاء طكىُت حدًدة جدظم  وكرلك

وطىف جأحى اإلاىاكؼاث بخىؿُاث ذاث زاز الكىازر. آفى عملُت الخعافى مً  إعادة البىاء على هدى أفلل

 على الخبراث الىاطعت لحاالث الدزاطت والدزوض اإلاظخفادة والخلُُم ؿلت وكابلت لللُاض 
 
اعخمادا

جب  ىاشخحن شخاؾ الألا اثحخخُامساعاة إ وأفلل اإلامازطاث. ٍو
 
ت  داخلُا في اإلاىاطم الحلٍس

 مساعاة 
 
وألاطفال والؼباب وذوي  ىىع الاحخماعيكلاًا الواإلاجخمعاث اإلاظخلُفت لهم، وأًلا

 الاخخُاحاث الخاؿت.

 الحنفيذي للخطة الحضزية الجديدة في املنطقة العزبية: التي جسترشد باإلطار ألاسئلة الحوجيهية 

 في وؤلاكلُمي الحلسي  خخطُطلل الللاًا السبِظُت حعمُم:  السياسات الحضزية الوطنية .1

ت الىطىُت )ال وكععملُاث   حعمُم ،(والبُئُت الجىاهب الاحخماعُت واإلاكاهُتظُاطاث الحلٍس

ت الجدًدة في أطس ؤلا   ،اثما بعد الـساعفُ الحلسي عماز الخطت الحلٍس

ت الىطىُت والخطط اللطاعُت فى  جيظُم :لحخطيط والحصميم الحضزي ا .0 الظُاطاث الحلٍس

ت وعلى مظخىي ألاخُاء( )الىطىُت، ؤلاكلُمُت، اإلادلُت، مخخلف مظخىٍاث الخخطُط  الحلٍس

ت الالشمت : الخشزيعات الحضزية .0 عاث الحلٍس لخىفُر  خخرةالترجِباث اإلاؤطظُت اإلاو  الدؼَس

ت الىطىُت  ،الظُاطاث الحلٍس

ت الىطىُت وخطط آلُاث  :الاقحصاد الحضزي  .4 ل الالشمت لخىفُر الظُاطاث الحلٍس الخمٍى

ت  ،الخىمُت الحلٍس

 اإلادن ،الحلسي  الخجدًد ،السبِظُت الخددًاث - الخىفُر الى الظُاطت مً :الحنفيذ املوحلي  .5

خُت لخخفُف خدة أداة العامت كظاخاث اإلا وشٍادة ،الفلحرة ألاخُاء بأخىال والنهىق الخاٍز

 .الظالم وبىاء الاطخلسازوجدلُم  الجزاع


