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 :مقدمة

لبلبلذان العشبُت احسمذ ا خ طٍى ت للذولت،  خاٍس على الشغم مً أنها سيذ و في إلاداسة املشكٍض

ت على مذلسُاساث وكىاهحن  بالسُطشة  ذاحخفغأغلب الذول إال أن  ،العلىد الثالثت املاغُت اس المشكٍض

ت إلى املسخىي املحلي.  ٌعادعلى املىاسد املالُت التي  وعلي الشغم مً أن جىصَعها مً خالل الحكىمت املشكٍض

 حللذ الذول العشبُت 
 
  جلذما

 
عاثفي إضالح  كبحرا ت وكىاهحن البىاء، الدشَش إال أن الللُل منها  الحػٍش

وعذم كفاًت  املحذودة للذساث املؤسسُت املحلُتالسُاسُت واملالُت وا مئالعىاهدُجت  هجطبُل فلط جم

 
 
ت. وكثحرا ت جىغُحما ًخطلب ال املىاسد البشٍش ع املخعلم بالالمشكٍض وآلُاث جيسُم أكثر  لسلطاثا دشَش

خطلب هلل املسؤولُت إلى إلاداساث املحلُت  ذ مً كفاءة. ٍو ب والخاملٍض  املجاالثاملنهي في  كىًٍالخذٍس

ت مثل الخخطُط وإلاداسة املالُت ومخخلف كطاعاث الخذماث حُث جخىلى الحكىمت املحلُت  الحػٍش

ل  كما ًجب جىفحر أسع الىاكع. على  الخطبُموسضذ وإلاحشاءاث اللىائح  وجىفُزجلذًم الخذماث  الخمٍى

بُى عكلت البسبب حلُاث محزاهُاث املاهخفػذ حُث الكافي  على اسدُعاب  ةذس اللت وعذم ائذ الػٍش

للل لألسع وججضئت املمخلكاث وهغم الحُاصة املعلذة وإحشاءاث الدسجُل املشهلت التي ج املتزاًذة اللُمت

  سىذاث ملكُت ألاساض يإضذاس مً 
 
ت بِىما ح الث املشكٍض  هفلاث الدشغُل.  فيستهلك الخحٍى

ض الدشاوس بحن  أحذثذمً هاحُت أخشي،  املخعذدًً في  املخذخلحن املعىُحنالبلذان العشبُت مشاضذ لخعٍض

ت الهامت بشأن مؤششاث حذول أعمال املىئل  الخىفُز املحلي لخطط الخىمُت وحمع البُاهاث الحػٍش

المغربية المملكة  

 والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة
المدينة وسياسة واإلسكان  
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ت واملحلُت. ومع رلك، وغع و  اجخار اللشاساث لخلذًم املعلىماث التي حساعذ على خطط الحكىمت املشكٍض

. العشبُت املىطلتعبر  تخحلُل غعُفاللاسهت و املالبُاهاث مً أحل مت ءوجطيُف ومىاحمع  ماصالذ عملُت

 حُث 
 
  حعخمذ املشاضذ اعخمادا

 
املىاسد و  املىعفحن جفخلش إلىالتي على املكاجب إلاحطائُت الىطىُت،  كبحرا

ذ مً دول ي املالُت الالصمت للعمل بكفاءة. وف الجزاع وما بعذ الجزاع، جىاحه الىكاالث إلاحطائُت املٍض

 .كابلت للمساءلتشفافت و وإهخاج إحطاءاث  لللُام بذوسهاالخحذًاث 

ت الجذًذة وأحىذة ألامم املخحذة للخىمُت املسخذامت  ذوكذ سلط الػىء على  0202الخطت الحػٍش

ت امل ت املالالمشكٍض  ، تالئمت اللائمت على مبذأ الخبعُالُت والسُاسُت وإلاداٍس
 
ض كذسة  إلي حىب حىبا مع حعٍض

اث ل طبُم الفعالخالالىطىُت واملحلُت على -الحكىماث دون   لُىدال خاسجلحكم املحلي مخعذد املسخٍى

ت ت لساجػمان مشاسكت املل ،إلاداٍس واملحلُت في ضىع اللشاس والعمل على جضوٍذها بالسلطت  الجهٍى

ت واملتروبىلُت وإلاكلُمُت. الخحذًاث واملىاسد الالصمت إلداسة  الحكىماث كزلك، ًجب حشجُع الحػٍش

تاملحلُت على جحذًذ هُاكل عاث والسُاساث الىطىُت، مً أحل ها إلاداٍس ، بما ًخماش ى مع الدشَش

طاع مع املجخمعاث املحلُت واملجخمع املذوي والل اثالششاكاكامت املحلُت؛ و الخكُف مع الاحخُاحاث 

ش وإداسة الخذماث ألاساسُت، مع مشاعاة الحفاظ على املطلحت العامت  والبيُت الخحخُت الخاص لخطٍى

بشكل ًيبغي جبادل املعلىماث واملعاسف والخبراث كما سؤولُاث وآلُاث املساءلت بىغىح. وجحذًذ امل

وراث مطذاكُت عالُت الجىدة  بحُث حشمل حمع وجحلُل وجىحُذ ووشش البُاهاث الجغشافُت مؤسس ي

خ إضذاسهاو علمُت  ضل حسب الذخل وهىع الجيس والسً والعشق وألا ومطىفت  دكُلت مً حُث جاٍس

الطلت التي  راث الخطائظ مً وغحرهاي فعاكت، واملىكع الجغشاوإلا  ي، والىغع مً حُث الهجشةنثإلا

 .املجخمعاث املحلُتججمعها 

ت املسخذامت  ش  0202كما شذدث الاستراجُجُت العشبُت لإلسكان والخىمُت الحػٍش على غشوسة جطٍى

ت في املىطلت لخىفحر وإداسة املعلىماث بشكل أكثر فعالُت والسماح لها بشضذ  ض املشاضذ الحػٍش وحعٍض

ت مبادسة مبخكشة )مثل الخلذم املحشص في الخحػش مً خالل أدواث  اصدهاس املذن(. كما أن جىفُز الالمشكٍض

ل املذن واملجخمعاث املحلُت أمش حُىي إلى حاهب بىاء اللذساث الخلىُت والخكىىلىحُت للبلذًاث  في جمٍى

عاث وهُاكل جىغُمُت وهغم  ض إداستها املحلُت وإداستها املالُت. وفي هزا الطذد، ًلضم وغع حشَش وحعٍض

ت لذعم عملُاث ضىع اللشاسداعمت ملؤسساث إلاسكان والخىمُ  .ت الحػٍش
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 :المنتظرةالنتائج 

ت الجذًذة و علب اعخماد ت الخطت الحػٍش الاستراجُجُت العشبُت لالسكان والخىمُت الحػٍش

ت ملبئداسة ا املخعللتإلى معالجت اللػاًا  املحىسٍتست جلل، تهذف هزه ااملسخذامت على سخىطىاث البشٍش

في املذن، والحىاحض  ي حػش ىسع اللخا لخىغُمالطعُذ املحلي، والخحذًاث التي جىاحه السلطاث املحلُت 

ت بطىسة مدسلت.   التي حعشكل املشاضذ والىكاالث إلاحطائُت لشضذ اللػاًا الحػٍش

ت والحكى  في السلطاث و الامكاهُاث املالُتعذم الخىاصن سدىاكش العشوع  ماث بحن الحكىماث املشكٍض

 
 
  املحلُت والعىامل الهامت التي ًمكً أن حسهم إسهاما

 
في جلذًم الخذماث العامت على هحى أكثر  كبحرا

إلاضالحاث املخحذثىن اللسشي. وسُدىاول  والجزوحما بعذ الطشاع  عشوف، وال سُما في ومساواة هجاعت

 
 
عُت واملؤسسُت الالصمت لػمان مماسساث حىكمت أكثر اسخجابت وخػىعا للمساءلت. وعالوة على  الدشَش

ذ مً الفعالُت على ضىع  سخىضح الجلسترلك،  كُف ًمكً للمشاضذ املحلُت أن جىفش أدلت إلغفاء مٍض

 اللشاس وجحفحز الخغُحر الاحخماعي والاكخطادي في املذن.

 اطار الحنيييي لخططة الحضرية الجدددة ي  املنطقة العربية إلا مبادئ سترشد بجألاسئلة الحوجيهية 

ت مً  الواطنية سياسات الحضرية ال .1 ت الىطىُت وآلُاث إلاداسة الحػٍش السُاساث الحػٍش

ت واملحلُتلوخطط  فعالتجىفُز سُاساث وطىُت شاملت و  أحل  ،خىمُت املىاطم الحػٍش

الخخطُط الحػشي الدشاسكي والخىمُت، وجمكحن املىاطىحن،   الحخطيط والحصميم الحضري  .0

 ،واملجخمعاث املحلُت واللطاع الخاص واملجخمع املذوي والخعاون بحن الحكىماث املحلُت

كذساث الحكىمت الىطىُت واملحلُت باإلغافت إلى الترجِباث املؤسسُت    الخشريعات الحضرية .0

 ،لىغع وجىفُز الخطط الىطىُت على املسخىي املحلي

جىلُذ إلاًشاداث البلذًت وجطبُلها على جىمُت املىاطم املحلُت؛ وجىلُذ   الاقحصاد الحضري  .4

 ،كُمت ألاساض ي سضذاملىاسد مً خالل 

ت في املذن الجذًذة والخىسع   الحنييي املحل  .5 في املذن. والشبط بحن  اث املخططتإلاداسة الحػٍش

ت، وعملُاث ضىع اللشاس الىطىُت واملحلُت  .املشاضذ الحػٍش


