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 :مقدمة

جمثل هدزة اإلاُاه خُث  ىتعلى مظخىي اإلادًُت عددا مً الخددًاث البُئُت جىاحه اإلاىؿلت العسب

ًهدت
 
في العالم مً خُث خطت الفسد في مً اإلاىاؾم ألاهثر شحا  ًد للمىؿلت العسبُت التي حعخبر خالُا

ة. وجخفاكم هره اإلاشاول بظبب تزاًدث مبمعدًل ف مسصون اإلاُاه الجىفُتاطخجزا هما ًخم ،ابُتاإلاىازد اإلا

ى عدد مً اإلادن الىاكعت فى ن ًؤزس علاإلاخىكع أًو ،ازجفاع مظخىي طؿذ البدسحغحر اإلاىار الري أدي إلى 

ادة فى دزحت الحسازة الىاحمت عً حغحر جدظبب  ،لى ذلًباإلغافت إاإلاىاؾم الظاخلُت اإلاىسفػت.  الٍص

وفُػاهاث فى  ،ىاؾماإلا في بعؼشدًد مما ًدظبب فى خدور حفاف مؿاز جللب هؿٌى ألًافي ىار اإلا

. الغراةيمً بدوزه في آزاز طلبُت على ألًا ؤلاهخاحُت الصزاعُت مما ًدظببمع الخازحر على  ،مىاؾم أزسًي

ادة معدلث الهجسة ىجم عً ذلً أًػا ٍش  يًخىكع أن ًؤد ،السغم مً عدم وحىد أدلت وافُتفعلى  .ٍو

ً ،وهجساث حماعُت ًيجسدي ألاخىاٌ اإلاىازُت إلى هصوح كظًس
 
 ،الدزل الخللُدًت مطادًز بفلدان مصحىبا

 أهبر على اإلادن العسبُت مما ٌشيل غغؿ
 
ً. ومً هاخُت أا على السغم  ،زسًيلخىفحر الخدماث للمهاحٍس

حمالى الاهبعازاث % مً إ8.4ىؿلت العسبُت فى اإلا اهبعازاث غاشاث الاخخباض الحسازًيعدم ججاوش  مً

المغربية المملكة  

 والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة
المدينة وسياسة واإلسكان  
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ع مطادز الؿاعجسفُؼ الاهبعازاث جسي ً ،العاإلاُت م جىَى خجددة كت واطخسدام مطادز الؿاكت اإلاً ؾٍس

ً.فى الدٌو العسبُت

بعؼ الخددًاث الىاججت عً عملُاث الخطيُع والىمى الظياوى  جىاحه الدٌو العسبُت ،باإلغافت إلى ذلً

ادة فى اطخسدام وطابل الىلل الخاضت فى اإلاجخمعاث الغىُت خفاكم ،والٍص بظبب غعف وطابل  لًذ ٍو

 يالظياو الىلل العام وِكدم اإلاسهباث فى بعؼ البلدان. هما شاد اطتهالن الؿاكت هدُجت للىمًى

مع عدم هفاًت جىلُد  ،وازجفاع مظخىي اإلاعِشت والخىطع الحػسًي والخىمُت الطىاعُت يوالاكخطاد

. باإلغافت إ الؿاكت الىظُفت
 
 وبُئُا

 
ًفخلس عدد مً  ،لى ذلًأو اطخسدام مىاد بىاء مظخدامت مدلُا

ومعالجتها  الطحىلجمع الىفاًاث الطلبت ومُاه الطسف  الدٌو العسبُت إلى وحىد هظام مخيامل

ساؾس اإلاسجبؿت بخغحر اإلاىار وألازؿاز إن اإلا .لى مشاول صحُت وبُئُتإ أدي آلامً منها مما والخسلظ

د مً الفهمالؿبُعُت فى اإلادن بداحت إ ادة اللدزة على  الالشمتالخدابحر وغع  ًيمً الػسوًزًو ،لى مٍص لٍص

عالجت هره ًخؿلب الخعاون بحن الدٌو إلاما وهى  حد مً مساؾس اليىازروال يزاز الخغحر اإلاىاخمىاحهت آ

ً.اللػاًا

ت الجدًدة إن الاطخدامت البُئُت هي أخد اإلابادا جسجبـ بػمان جدلُم  يوه السبِظُت للخؿت الحػٍس

ت مظخدامت وشاملت مع عدم  ت الجدًدة  جلًس .السهب جسن أخد زلفاكخطاداث خػٍس الخؿت الحػٍس

ادة هشاشت اإلادن  بشيل واضح   ،والخددًاث البُئُت يتهدًداث الخغحر اإلاىاخإشاء بٍص
 
وجػع جطىزا

للحد مً أطباب الػعف وبىاء  دازتهاالتى حعخمد وجىفر إحساءاث الحد مً مساؾس اليىازر وإ للمدن

ص  الىاحمت عً اليشاؽ البشسي،ًوأز الؿبُعُت اؿزًللوالاطخجابت  يلخعافلدزة على اال طالُب ألًاوحعٍص

حعهدث الدٌو بئدماج أطالُب  ،وفى هرا الطدد. زاز حغحر اإلاىار والخىُف معهمً آخسفُف لالىفُلت با

 يلخىُف مع الخغحر اإلاىاخالخدابحر وؤلاحساءاث الالشمت ل عخماد وجىفُراًووإدازتها الحد مً مساؾس اليىازر 

ت وؤلاكلُمُت اإلاساعُت  مً أحل جدلُم ،آزازهالخسفُف مً ًو وبىاء  ،إلاعُاز الظً والىىع الخىمُت الحػٍس

حساءاث إع ووغ ،ؾس اليىازراسملحد مً إدازة وازؿـ  غع وجىفُركدزاث الظلؿاث اإلادلُت لًى

ً.الءحؤلًاؿىازا ومالبمت لل

ت اإلاظخدامت  يف الدٌو العسبُتجىافلذ وكد   ،0202إؾاز الاطتراجُجُت العسبُت لإلطيان والخىمُت الحػٍس

ت ًوعلى  والحفاف على  ،رحغحر اإلاىا اللدزة على الطمىد أمامبىاء جدظحن الاطخدامت البُئُت الحػٍس

لؿبُعت مً أحل مىاحهت اإلاظدىدة إلى افعالت مً خُث الخيلفت ًوومً الحلٌى المىازدها الؿبُعُت. 
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ضدًلت عام ى بيُت جدخُت زػساء ووطابل هلل ف الاطدثماًز، اإلالترخت في الاطتراجُجُت، الخغحر اإلاىاخى

 ؾىازًا زؿـللخىطع الحػسي ووغع  إلى حاهب الحد مً ألازس البُئى اإلاخجددةؿاكت لاومىازد  ،للبِئت

ادة العدٌ الاحخماعى ،للخطدي لليىازر  جىفحر فسص لٍص
 
الخىمُت ًووالاكخطاداث الخػساء  وأًػا

ت اإلاظخدامت ً.الحػٍس

 :المتنظرةالنتائج 

ت الجدًدة والاطتراجُجُت العسبُت لإلطيان في إؾاز  ت الخؿت الحػٍس والخىمُت الحػٍس

وهفاءة اطخسدام  طخدامت البُئُتمً اللػاًا اإلاخعللت باًل اهره الجلظت عددجدىاٌو  ،0202اإلاظخدامت 

حعمُم الاطخدامت البُئُت اإلالدمت كػاًا وطىف جىاكش العسوع اإلاىازد الؿبُعُت وحغحر اإلاىار فى اإلادن. 

ت ىخغحر اإلاىاخالًو ًالىؾىُت, إ فى الظُاطاث الحػٍس
 
الىفاءة فى اطخسدام اإلاىازد إلى جلىر الهىاء, ًو غافت

ً ،اإلاظخدامت هخاجوؾسق الاطتهالن وؤلًاالؿبُعُت 
 
وفى غىء هخابج مؤجمس دازة الىفاًاث. عً إ فػال

 آ ,00ؾساف ألًا
 
في مظاهمت اإلادن مدي ًو ,على اإلادن يخغحر اإلاىاخالزاز طدىاكش العسوع ؤلاًػاخُت أًػا

ادة  الىجاح مً مسخلف  ججازبخالث الدزاطت ًو وحظعى .بحن حغحر اإلاىار والهجسة والعالكت ،الاهبعازاثٍش

والدفع بخسفُف آزاز حغحر اإلاىار والخىُف على مظخىي اإلادن,  اإلاخعللتجبادٌ اإلاعسفت إلى  الدٌو العسبُت

ص دوز الحيىماث اإلادلُت فى الخطدي لخغحر اإلاىار. هما كدما هدى  الخدٌى إلى الؿاكت اإلاخجددة وحعٍص

ت وهرلً الفسص الحالُت اإلاالُت لبىاء اللدزة على الطمىد في اإلاىاؾم ال ؿسًقالجلظت الطدبدث  حػٍس

ع للمىار وإؾأًػًو ،0202للمىؿلت العسبُت فى طُاق زؿت الخىمُت اإلاظخدامت   اجفاكُت باَز
 
 يىدااز ضا

ً.حد مً مساؾس اليىازرلل

ة الجدًدة في املنطقة العزبُة: التي ثتبع مبادئ إلاطار  ألاسئلة التوجيهُة ً التنفُذي للخطة الحضٍز

ة الوطنُة: .1 ت الىؾىُت والاطخدامت البُئُت  السُاسات الحضٍز الخىطع  –الظُاطاث الحػٍس

اإلاىاخى والحد مً مساؾس دماج طُاطاث الخغحر إ ؛همشيلت أو حصء مً الحل الحػسًي

 ،اليىازر

 لالجفاكُاث العاإلاُت  :ي التخطُط والتصمُم الحضز  .2
 
اطتراجُجُاث الخىُف والخسفُف دعما

ت الجدًدة ،)أهداف الخىمُت اإلاظخدامت   00و 02ف مؤجمس ألاؾسا ي،ىداض إؾاًز ،الخؿت الحػٍس
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ة:  .3 عات الحضٍز إلاعالجت حغحر اإلاىار كدزاث الحيىماث اإلادلُت والترجِباث اإلاؤطظُت التشَز

 ،يىازر على الطعُدًً الىؾنى واإلادلوالحد مً مساؾس الي

ل للخىُف والخسفُف مً آزاز الخغحر اإلاىاخى, الحد مً مساؾس  :ي الاقتصاد الحضز  .4 ؾسق الخمٍى

ت على الطعُدًً الىؾنى واإلادلى   ،اليىازر, واإلاسوهت الحػٍس

 مبادا بىاء أخُاء مظخدامت ي؛الطعُد اإلادلحساءاث الخىُف والخسفُف على إ :يالتنفُذ املحل .5

  خػاء.كاإلاسؿـ، خظب الا ػسًيأو الخىطع الحالخجدًد الحػسي مً زالٌ اطتراجُجُاث 


