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ة العزبيلمنحذى الوساري الذورة الثاهُة ل  لإلضكان والحنمُة الحضٍز
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ش: وحور الطادصامل   املطحذامة والحنمُة الاقحصادي النمو لحوحقُق املذن إهحاجُة جعٍش

ين على  وإلاقلُمي الوطني املطحٍو

 أرضُة الجلطة
 

خ   2102دٌظمبر  22 : الجلطةثاٍر

 OECDمىؽمت الخعاون الاكخصادي والخىمُت  :ثقذًم 

 اإلاملىت ألازدهُت الهاشمُت :مِطز الجلطة 

 

 :مقدمة 

مما ًؤهلها لخيىن زافعت  ،إلهخاج السأطماٌ البشسي ودلم فسص الاطدثماز ادصاهبر اإلادن عخح

ت ىاظمي اإلاىعلت العسبُت في اإلاجترهص فسص الشغل ف .للخىمُت الاكخصادًت ليل بلد حُث  ،الحضٍس

ؤهلت مً اإلاالُد العاملت هما حظخلعب بعض بلدان اإلاىعلت،  .والىافدًً مً اللسي حظخلعب الشباب 

معدٌ ًبلى  ،زغم ذلًقي دٌو العالم. ير اإلاؤهلين مً بادٌو العسبُت ألادسي والعماٌ اإلاغتربين غال

ع للظيان.  مع خماش ىًوال  االبعالت مسجفع يخج عً التزاًد الظَس ظُاطاث الالخفاوث اإلاتزاًد بين ٍو

لجأ. اثداهملي الشاالبعالت في صفىف حفي وظبت اشدًاد عمل وطىق ال اإلاخبعت الخعلُمُت الىافدًً  ٍو

، اكخصادًت غير مهُيلت ذاث إهخاحُت اكخصادًت ضعُفتعمىما إلى كعاعاث عمل لى طىق الإالجدد 

 غير مىاطبت. عمل في ؼسوفوليظاء والشباب في صفىف ا للُد العاملت مشازهت ضعُفت هاهًُ عً 

ع الىاشئت ًىاحه هرلً،  في طلظلت ؤلامداد الظلعاث واإلاىخجىن اإلاحلُىن جحىم أصحاب اإلاشاَز

عاثو  خضح في البيروكساظُت. التي غالبا ما جعبعها  الدشَس  التي جم ههجها طلفاالظُاطاث الاكخصادًت ٍو

فُت ممااإلاب دون الاهخمام تجددالث الدولت في اإلاجاالث الحضٍس ص جمسه طُع الفىازق لى جى إأدي  ىاظم الٍس

المغربية المملكة  

 والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة
المدينة وسياسة واإلسكان  
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ع في اإلاىعلت حضس الخحخُت مع الخ تة الاطدثمازاث في البيُهما لم جتزامً وجير بين فئاث اإلاجخمع.  الظَس

بُت الدٌو العس  ذعملوكد  اهخؽاػ وجلىر اإلادن وجساحع جىافظُتها واكخصاداتها.بما شاد مً عسبُت ال

ع ت كدزتها على الصمىد أمام جللب أطعاز الىفغ. إال أنها  اإلاصدزة للىفغ على جىَى اكخصاداتها لخلٍى

ماشالذ في حاحت إلى وضع هُاول مؤطظاجُت كادزة على جحظين مىاخ ألاعماٌ ودلم كعاعاث ذاث 

س مدادُل الحيىماث وجحلُم الخىمُت اإلاىدمجت الاطدشسافُت.   وكد أزس كُمت مضافت مً شأنها جعٍى

 الدٌو العسبُت.بعض طلبا على اكخصاداث  ًضاُاس ي وألامني أدم الاطخلساز الظع

 

هفُلت بخحلُم جىمُت مظخدامت وبئحدار  زافعت لخلم جىمُت اكخصادًت مدمجتخىطع الحضسي ٌعخبر ال

لها جحىالث مجخمعُت.  لت التي ًخم بها جذعُغ اإلادن وجصمُمها وجمٍى فمً دالٌ إعادة الىؽس في العٍس

ت الجدًدة للبلدان هُفُت الخحىم في الاكخصاداث اإلاحلُت همتها، ى وإدازتها وح جؽهس الخعت الحضٍس

  لضمه لللعاع السطمي. جأهُلهسطمي و وألادر بعين الاعخباز مظاهماث الاكخصاد غير ال

 

ت الا ت اإلادمجت  كخصاداثًمىً جلٍى خذعُغ الحضسي الجُد بما ال اطخغالٌ زمازمً دالٌ الحضٍس

وجيافؤ  للجمُع تبلالعمل اإلاىخجت والال سص حشجُع ف والابخياز، عبر والخىافظُت  تهخاحُت العالُفُه ؤلا 

ت، صٌى للى افسص  خملً وحشجُع اللمىازد والفسص الاكخصادًت وؤلاهخاحُت، ومىع اإلاضازباث العلاٍز

 آلامً.

 

ت اإلاظخدامت  ع  2101حشجع الاطتراجُجُت العسبُت لإلطيان والخىمُت الحضٍس البلدان العسبُت على جىَى

لت مىدمجت. لرا ًيبغي ، وذلً بعٍسولىٍاثألا جسشُد اطخعماٌ اإلاىازد اإلاخاحت وفم و اكخصاداتها اإلاحلُت 

د مً  عُت لدشجُع اهذساط احفاإلاجىفير اإلاٍص للعاع الخاص اإلاظؤوٌ صاث اإلاالُت وؤلاصالحاث الدشَس

ث عالوة على ذلً، فئن مبادزااإلاحلُت في الخىمُت. معاث خجاإلا حمُعاحخماعُا واكخصادًا، ومشازهت 

أهثر اطخدامت. ومً شأن الخذعُغ  جىمىي  اإلابخىسة طخلىد اإلاىعلت هحى مظاز الصىاعت الخضساء 

ت مع الا م خىاطاإلاالحضسي الظلُم و والخصمُم  طتراجُجُاث الاكخصادًت الىظىُت أن ًىلد كُمت حضٍس

لُتللمدن وأن  الث ًفىق ، بما تاإلاحلُ ًعىز كدزاتها الخمٍى تاث اإلاالحيىم ًم الخحٍى حىلها إلى سهٍص ، ٍو

د دُحجمحسواث اكخصادًت   مً فسص العمل للجمُع. امٍص

  :النتائج المنتظرة
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ت الجدًدة والاطتراجُجُت العسبُت  ،زٍتى حاإلاتهدف هره الجلظت  بعد اعخماد الخعت الحضٍس

ت اإلاظخدامت،  إلى جدازض هُف جذعغ البلدان العسبُت للمض ي كدما في لإلطيان والخىمُت الحضٍس

مع الترهيز بىحه  توالهش ةاإلاظخلس اتها جىفُر أحىداث الخذعُغ الحضسي الدولُت وؤلاكلُمُت في طُاك

وطخدىاٌو العسوض دوز الاطدثماز في البيُت . والخىمُت اإلاظخدامتإلادمج داص على الىمى الاكخصادي ا

في اإلادن، وإشسان اللعاع الخاص في جىفُر دعغ الخىمُت الىظىُت ؼسوف الحُاة  حظينلخالخحخُت 

اث  جحدًدفي الحضسي، ومشازهت اإلاسأة جىلُد ؤلاًساداث مً فىابد الخىطع واإلاحلُت، و   اإلاخعللتالاولٍى

، وأهمُت مىاءمت الخذعُغ الحضسي مع الخىمُت الاكخصادًت على الصعُدًً حُاةة الحىدإلهصاف و اب

بىاء على  عبُمللخكابلت  مىاطبتجىصُاث إلى بلىزة  اشالىلمً اإلاىخؽس أن ًفض ي الىظني واإلاحلي. و 

ً في و  الىاشحيناج إدممع مساعاة  والدزوض وأفضل اإلامازطاث.الخبراث اإلاظخلاة مً الخجازب  اإلاهاحٍس

ت،   ىىعالباإلضافت إلى الجىاهب اإلاخعللت ب ،ظخضُفتاحخُاحاث اإلاجخمعاث اإلاو اإلاىاظم الحضٍس

 .ذوي الاحخُاحاث الخاصتوألاظفاٌ والشباب  الاحخماعي

ة الجذًذة في املنطقة العزبُة:إلاطار الحنفُذي للخطة مبادئ ثخبع ألاضئلة الحوجيهُة   الحضٍز

ة الطُاضات .0 ت الىظىُت اإلاخعللت باالكخصاد الحضسي، وال  :الوطنُة الحضٍز طُما الظُاطت الحضٍس

البد  ،ىمى والاشدهاز الىظىُين؛ في طُاق الاشماث اإلامخدةإبساش دوز اإلادن بىصفها كاظسة لل

ت أن جأدر بعين الاعخباز الىؼإعادة ؤلاعماز طتراجُجُاث ال  ت وإعادة ابالحضٍس  إزطاءف الحضٍس

ت  ؛الاكخصاد الحضسي هأولٍى

س مىاظم حدًدة جأدر :ينالحخطُط والحصمُم الحضٍز .2  انإعادة جأهُل اإلاىاظم اللابمت وجعٍى

اإلاظخدامت مع الترهيز  الخجمعاث الظىىُتعلى أطاض مبادا  الشمىليبعين الاعخباز الاكخصاد 

مما ٌظهم في دلم  ،الاعماٌجىمُت في جلدًم الخدماث والخىلل مً أحل  الفاعلُتبشيل داص على 

 ؛لليظاء والشبابباليظبت  دصىصافسص العمل 

ة: .0 عات الحضٍز س  الخشَز اإلاؤطظاجُت  الخدابير ضافت إلى إ ،كدزاث الحيىمت الىظىُت واإلاحلُتجعٍى

 ؛جحلُم السداء اإلاحلي والىظني حظهم فياإلادن  ًجعل مً مىؽىمتحضسي لخذعُغ 

اإلاضافت لُمت ال اطدثماز خىمُت اإلاحلُت؛ الفي  واطدثمازها اإلاحلُت جىمُت اإلاىازد الاقحصاد الحضزي: .4

والبحث  –بسامج الخىلل و  تالحضٍس اطخغالٌ اللُمت اإلاضافت لألزاض ي في اإلاىاظم مً دالٌ للعلاز 

ل الاطتراجُجي.في   ظسق الخمٍى
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ت على مظخىي  : املوحليعلى املطحوى الحنفُذ  .5 الخجمعاث وحىب حشجُع دعغ الخىمُت الحضٍس

 .البعدًً الاحخماعي والبُئيمع مساعاة عمل حدًدة للفسص  بما ًدُح الظىىُت

 


