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ِطبقـاً للمــادة  6مــن القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ،قــرر المجلــس بتاريــخ فاتــح شــتنبر  ،2016فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،إعــداد تقريــر حــول
موضــوع «إنجــاح االنتقــال نحــو المــدن المســتدامة» .وفــي هــذا الصــددَ ،عهِ ـ َد مكتب المجلــس
للجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة بإعــداد تقريــر ورأي حــول الموضــوع.
وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع ،خــال
دورتهــا  81العاديــة المنعقــدة فــي  21دجنبــر  ،2017علــى تقريــر يحمــل عنــوان «إنجــاح االنتقــال
نحــو المــدن المســتدامة» ،والمنبثــق منــه هــذا الــرأي.
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مقدمة
ارتفــع عــدد ســكان المــدن فــي العالــم خــال الســنوات العشــرين األخيــرة بأزيــد مــن  50فــي المائــة ،كمــا أُحدِ ثــت
ـخص
خــال الفتــرة ذاتهــا  160مدينـ ًة يفــوق عــد ُد ســكانها مليــو َن نســمة .ويعيــش اليــو َم أكثـ ُر مــن  3.7مليــار شـ ٍ
فــي المــدن ،وســيتجاوز عددهــم  4.7مليــار نســمة فــي أفــق ســنة  ،2030علمـاً أن  90فــي المائــة مــن هــذا النمــو
الدخــلِ الضعيــف أو المتوســط .وفــي أفــق ســنة  ،2050ســيعيش  70فــي المائــة مــن
ـجل فــي البلــدان ذات َّ
ست َُسـ ّ
ســكان العالــم فــي المــدن وكبريــات المــدن.
وعلــى الصعيــد العالمــي ،تغطــي المــدن  3فــي المائــة فقــط مــن مســاحة األرض غيــر أنهــا تضـ ُّم أكثــر مــن 50
فــي المائــة مــن ســكان العالــم ،وتســتهلك أزيــد مــن  75فــي المائــة مــن الطاقــة ،وتنبعــث منهــا أكثــر مــن  80فــي
المائــة مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،وتنتــج حاليــا  80فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي.
وتُو ِّلــد المــدن المائــة األغنــى فــي العالــم  35فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي .ومــن المتوقــع أن
تُنتــج أكبــر  600مدينــة فــي العالــم أزيــد مــن  60فــي المائــة مــن النمــو العالمــي بحلــول ســنة  34( 2025تريليــون
دوالر) وأن تضــم  25فــي المائــة مــن ســكان العالــم (  2مليــار نســمة).
ومــن أجــل مواكبــة هــذه الوتيــرة المتســارعة للنمــو الديموغرافــي والتوســع الحضــري ،تواجــه المــدن العديــد
مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة .وإذا كانــت المــدن بمثابــة أقطــاب واعــدة فــي مجــال خلــق
فــرص الشــغل وتوفيــر شــروط الرفاهيــة ،وتطويــر التكنولوجيــات ،وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
فهــي أيضــا المصــدر الرئيســي النبعاثــات غــازات الدفيئــة ،واالنعكاســات البيئيــة واالجتماعيــة الســلبية ،كمــا
أنهــا الجبهــة األكثــر نجاعــة فــي معركــة مكافحــة التغيــرات المناخيــة ومواجهــة الرهانــات ذات الصلــة بالتنميــة
المســتدامة.
وفــي هــذا الصــدد ،قالــت نائبــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،خــال اجتمــاع رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة (الــدورة  ،)72انعقــد فــي  5شــتنبر  « : 2017مــن الواضــح أن المــدن هــي التــي ســيفوز بهــا العالــم
فــي معركــة االســتدامة أو يخســر».
وقــد تجســد هــذا الوعــي الدولــي برهانــات االنتقــال نحــو المــدن المســتدامة فــي جميــع اإلعالنــات الصــادرة
عــن مؤسســات التعــاون الدوليــة واإلقليميــة ،وعلــى مســتوى الجهــات المانحــة الدوليــة .كمــا تُجمــع األطــراف
المعنيــة الدوليــة علــى أهميــة اغتنــام الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتقبلية التــي يتيحهــا فــي أفــق
 ،2050التمــدن الجماعــي للســكان ،وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن رفــع الرهانــات العالميــة الكبــرى ،المتمثلــة فــي
 :ضمــان اســتقرار الــدول ،والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر وتقليــص الفــوارق االجتماعيــة والجغرافيــة ،وتحفيــز
النمــو االقتصــادي المدمِ ــج والمســتدام ،وتعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى مواجهــة الكــوارث واألزمــات،
وضمــان األمــن الغذائــي ،وتأميــن ولــوج الســاكنة إلــى الميــاه والطاقــة ،ومكافحــة التغيــرات المناخيــة بشــكل فعــال
والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي العالمــي.
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وفــي الوقــت الــذي تنكــب فيــه الــدول علــى وضــع المســاطر اإلجرائيــة والتدابيــر الضامنــة للشــفافية ذات الصلــة
بإعمــال اتفــاق باريــس حــول المنــاخ وأهــداف التنميــة المســتدامة ،يبــرز الــدور المحــوري الــذي يضطلــع بــه
الفاعلــون غيــر الحكومييــن ،الســيما علــى مســتوى كبريــات المــدن والمــدن ،فــي تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة
المســتدامة لعــام .2030
وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،يتعيــن علــى المــدن أن تحــرص علــى إدمــاج الخطــط المتعلقــة بالطاقــة والمنــاخ وأهــداف
التنميــة المســتدامة فــي رؤيتهــا وبرامجهــا الخاصــة بالتنميــة المحليــة وأن تنخــرط فــي ديناميــة االنتقــال الطاقي
والبيئــي ،مــن خــال اعتمــاد أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج المســؤولة.
ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن تحقيــق األهــداف المنشــودة وتجســيد الطموحــات ســيقتضي بالضــرورة تنزيــل
المبــادرات والمشــاريع علــى مســتوى المــدن.
وفــي هــذا الســياق الدولــي ،تتمتــع المملكــة المغربيــة بمزايــا مؤسســاتية ال يمكــن إنكارهــا تؤهلهــا للنجــاح
فــي رفــع التحديــات العالميــة المشــار إليهــا وتحقيــق أهدافهــا الوطنيــة ،عــن طريــق تنزيــل أهــداف التنميــة
المســتدامة ومكافحــة التغيــرات المناخيــة علــى مســتوى المــدن.
وفــي هــذا الصــدد ،فــإن التنزيــل الترابــي الناجــع للجهوية المتقدمة ولالســتراتيجية الوطنية للتنمية المســتدامة،
الســيما فــي محاورهــا المتعلقــة بتنميــة االقتصــاد األخضــر ومكافحــة التغيــرات المناخيــة ،يتيــح للمــدن وكبريــات
ـتدام وقــادر علــى الصمود
المــدن والجهــات فرصــة ثمينــة لتَ َملُّــك رؤيــة طويلــة المــدى وبرنامــج تنميــة مدمِ ـ ٍـج ومسـ ٍ
ينخــرط فيــه جميــع الفاعليــن المحلييــن (مــن القطاعيــن العــام والخــاص) ،وذلــك فــي إطــار مشــروع مجتمعــي
يشــترك فــي بِنا ِئــه وتَ َملُّكِ ــه جميـ ُع المواطنيــن.
الموجهــة إلــى المشــاركين فــي منتــدى كرانــز مونتانــا ،فــي
الســادس ،فــي رســالته
وقــد أكَّ ــد جاللــة الملــك
َّ
ّ
محمــد ّ
 18مــارس  2016بمدينــة الداخلــة:
«أن العال ـ َم مطالــب اليــوم بابتــكار أنمــاط تنمويــة ،مــن شــأنها ضمــان عيــش أرغــد لشــعوبنا ،مــع الحفــاظ
ّ
علــى شــروط اســتدامته .فلنجتهــد جميعــا فــي هــذا االتجــاه ،ولنصغــي للمبدعيــن وللشــباب؛ الذيــن يجــددون
باســتمرار ،ويهيــؤون لنــا عالــم الغــد.
حضرات السيدات والسادة،
إن مــن مســؤولية الــدول أن تتبنــى رؤى مســتقبلية ،وتعمــل علــى بلورتهــا علــى أرض الواقــع ،مــن خــال تدابيــر
مهمــة وأوراش مهيكِ لــة.
غيــر أن السياســات العموميــة ،مهمــا كانــت طموحــة ،تظــل هشــة ما لــم تتم َّلكها الســاكنة ومنظمــات المجتمع
المدني.
هــذا هــو المعنــى الحقيقــي للتنميــة المســتدامة .فلكــي تكــون التنميــة دائمــة وقويــة وغنيــة ،ال بــد لهــا أن ترتكز
على رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع ،بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة».
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إن المغــرب ،وهــو البلــد الــذي انخــرط فــي هــذه الديناميــة الدوليــة ،والــذي بــدأ التفكيــر فــي إعــادة صياغــة
نموذجــه التنمــوي ،مدعــو إلــى أن يضــع عمليــة االنتقــال نحــو المــدن المســتدامة فــي صلــب نموذجــه الجديــد
للتنميــة ولإلقــاع االقتصــادي واالجتماعــي لمجاالتــه الترابيــة ولفائــدة المواطنيــن والمواطنــات .وفــي مــا
يســتقبل مــن الســنوات ،ســيكون االنتقــال نحــو مــدن مغربيــة مســتدامة هــو المعيــا َر الرئيســي لتقييــم مــدى نجــاح
النمــوذج الوطنــي الجديــد للتنميــة.
ولهــذا ،ينبغــي أن تتســم مدننــا المســتقبلية بالجاذبيــة واالبتــكار والقــدرة علــى التكيــف والصمــود مــع مختلــف
األزمــات الدوليــة والكــوارث الطبيعيــة والتحكــم فــي مــا ينجــم عنهــا مــن انعكاســات بيئيــة واجتماعيــة ســلبية،
كمــا يتعيــن عليهــا تدبيــر مواردهــا الطبيعيــة والماليــة والبشــرية بطريقــة تتســم بالنجاعــة والمســؤولية .وأخيــراً،
ينبغــي أن يســهم االنتقــال نحــو المــدن المســتدامة فــي خلــق فــرص شــغل جديــدة لفائــدة النســاء والشــباب
وضمــان التماســك االجتماعــي وتوفيــر األمــن والرفاهيــة للمواطنيــن والمواطنــات.
غيــر أنــه مــن المهــم التأكيــد علــى أن االنتقــال نحــو المــدن المســتدامة هــو مشــروع سياســي ومجتمعــي بامتيــاز
يــروم تحريــر الطاقــات الكامنــة للمدينــة فــي مجــال االســتدامة واإلبــداع والتنافســية ،كمــا أنــه ســيتطلب اعتمــاد
مقاربــة للتغييــر تتســم بتعــدد األبعــاد والفاعليــن والمســتويات .وهكــذا ،فــإن نجــاح هــذا المشــروع رهيــن بإرســاء
قيــادة فعالــة ووجــود إرادة سياســية محليــة قويــة لــدى األحــزاب السياســية يجســدها علــى أرض الواقــع منتخبــون
محليــون منخرطــون ومؤهلــون وواعــون برهانــات الحكامــة المحليــة وتدبيــر التنميــة المســتدامة ،فــي ظــل
ديمقراطيـ ٍـة تمثيليــة متســمة بالشــفافية وقــادرة علــى التعبئــة ،وديمقراطيـ ٍـة تشــاركية مهنيــة ومســؤولة ،و ُم َ
واطنـ ٍـة
فاعلــة وواعيــة بمــا عليهــا مــن واجبــات ومــا لهــا مــن حقــوق ،وتناسـ ٍـق وتكامـ ٍـل ُمهي ـ َكل لبرنامــج تنميــة المــدن
المســتدامة مــع التخطيــط اإلســتراتيجي الجهــوي والوطنــي.

أهداف اإلحالة الذاتية ومنهجية العمل
وعيـاً منهــا بضــرورة عمــل المغــرب علــى إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي سياســاته العموميــة ،وفــي إطــار
الهــدف رقــم  11مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي ينــص علــى «ج ْعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة
للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة» ،قــرر المجلــس االنكبــاب علــى دراســة ســبل إنجــاح االنتقــال
نحــو المــدن المســتدامة بالمغــرب ،وذلــك مــن خــال دراســة استشــرافية حــول مدينــة الغــد.
ويتمثــل الهــدف مــن هــذا العمــل فــي تحديــد العوامــل الكفيلــة بتحقيــق التجــدد والتوســع المســتدامين لحواضرنــا
الكبــرى ومدننــا ،اســتنادا إلــى الركائــز التــي يقــوم عليهــا مبــدأ االســتدامة :
 تقليص الفوارق االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛
 خلق فرص الشغل والثروة؛
 الجاذبية االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي وتحسينهما؛
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 القدرة على التكيف والصمود على المستوى االقتصادي والمناخي؛
 االستخدام المسؤول للموارد؛
 التماسك االجتماعي والرفاه.
كمــا اقتــرح المجلــس ،فــي إطــار رؤيــة مشــتركة مــع جميــع الفاعليــن ،جملــة مــن المداخــل والتوصيــات العمليــة
الموجهــة إلــى الدولــة والفاعليــن والمســؤولين المباشــرين وغيــر المباشــرين عــن تدبيــر المــدن ،وذلــك بغيــة
َّ
إرســاء نظــام لتدبيــر وتنظيــم المــدن القائمــة بمــا يكفــل وضعهــا علــى ســكة التنميــة المســتدامة .وقــام المجلــس
أيضــا بإعــداد جــدول لألهــداف المنشــودة ولمؤشــرات قيــاس أداء مدينــة المســتقبل المســتدامة ،كآليــة للرصــد
والقيــادة اإلجرائيــة لعمليــة انتقــال المــدن المغربيــة ،حتــى تصيــر مدنـاً مســتدامة.
وقــد مكنــت كل مــن آليــة التشــاور التــي تــم إرســاؤها مــع مجمــوع الفاعليــن المعنييــن بموضــوع االنتقــال نحــو
المــدن المســتدامة (مــن فاعليــن مؤسســاتيين وطنييــن ،عمومييــن وخــواص ،ومختلــف مكونــات المجتمــع
المدنــي) ،وكــذا اجتماعــات النقــاش والتفكيــر داخــل اللجنــة ،مــن تنزيــل مفهــوم المــدن المســتدامة علــى المــدن
المغربيــة ســواء القائمــة منهــا أو الجديــدة ،وذلــك ارتــكازا علــى مختلــف اإلطــارات المرجعيــة الدوليــة الموجــودة،
ال ســيما المعيــار المرجعــي الدولــي «إيــزو  ،»37101الــذي يحــدد متطلبــات تدبيــر التنميــة المســتدامة للمــدن ،مع
الحــرص علــى إدمــاج الخصوصيــات المجاليــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة للمــدن المغربيــة.
وفي هذا الصدد ،ارتكز المجلس في عمله على أربعة ُمدخالت:
 الخالصــات المســتمدة مــن تحليــل التقاريــر المرجعيــة الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة،
والدراســات الموضوعاتيــة التــي أنجزهــا البنــك الدولــي؛
 تنظيــم جلســات إنصــات ونحــو َع ْشـ ِـر ورشــات دراســية موضوعاتيــة مــع ممثلــي الفاعليــن المؤسســاتيين
والقطــاع االقتصــادي ومكونــات المجتمــع المدنــي (جمعيــات عاملــة فــي مجــاالت البيئــة وحقــوق اإلنســان
والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وقــادة الــرأي ،وباحثــون ،وجماعــات ترابيــة ،ومنظمــات مهنيــة
ونقابيــة)؛
المقارنة الدولية حول مفهوم المدن المستدامة؛
 خالصات الدراسة
ِ
 تحليــل التجــارب المغربيــة فــي مجــال المــدن الخضــراء ،الســيما المدينــة الخضــراء محمــد الســادس
ببــن جريــر ومدينــة زناتــة.
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1.اعتبــار ًا لوضعيــة المــدن المغربيــة فــي مواجهــة رهانــات التنميــة
المســتدامة وتحدياتهــا
َ
المواطـــنة
 .أ ُمصالحــة المواطنــات والمواطنيــن مــع الحيــاة السياســية ومــع قيــم
الفاعلــة
بلغــت نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات الجماعيــة ليــوم  4شــتنبر  53.67 ،2015فــي المائــة .ويعكــس هــذا الرقــم
نســبة المشــاركة المحتســبة وفقــا للمســجلين فــي اللوائــح االنتخابية.
واســتناداً إلــى نتائــج اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة  ،2014نالحــظ أن عــدد الســكان البالغيــن
ســن التصويــت يصــل إلــى  23مليــون نســمة ،ويتجــاوز بكثيــر عــدد المســجلين فــي اللوائــح االنتخابيــة
( 14.303.140نســمة).
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن هــذه النســبة ،البالغــة  53.67فــي المائــة ،ال تعكــس أوجــه التبايــن المتزايــدة بيــن المــدن
ـجلت فــي الوســط الحضــري،
والجماعــات المحليــة األخــرى .وفــي الواقــع ،نالحــظ أن أدنــى نِســب المشــاركة ُسـ ِّ
حيــث انخفضــت إلــى  30فــي المائــة.
إن هــذه األرقــام تُســائل الفاعليــن السياســيين والمجتمــع المدنــي والســلطات العموميــة التــي ينبغــي أن تعمــق
التفكيــر فــي نظــرة الشــباب إلــى األحــزاب السياســية ومســتوى ثقتهــم فيهــا ،وأن تعمــل علــى تكثيــف المبــادرات
الراميــة إلــى تعبئــة الشــباب واألطــر والنســاء وإشــراكهم فــي الحيــاة السياســية ،بمــا يكفــل النهــوض بمشــاركة
المواطنيــن والمواطنــات ،طبق ـاً لمقتضيــات الفصــل  11مــن الدســتور.
وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،ينبغــي أن تبــذل الفاعلــون السياســيون جهــدا إضافيــا لالضطــاع بمســؤولياتهم فــي
مجــال تخليــق الحيــاة السياســية وتأطيــر المواطنيــن ،وإعــداد نخــب سياســية محليــة مؤهلــة ومســؤولة وذات
مصداقيــة.

.بارتفــاع قــوي لمعــدالت البطالــة فــي أوســاط الشــباب والنســاء واتســاع الفــوارق
االجتماعيــة فــي المــدن
إذا كانــت العديــد مــن المؤشــرات إيجابيــة نســبيا ،فــإن موضــوع إدمــاج الشــباب فــي المجتمــع يشــكل موطــن
ضعــف تتعيــن معالجتــه .ويشــكل إدمــاج الشــباب فــي ســوق الشــغل تحديــا كبيــراً ،حيــث ال يتوفــر إال نصــف
الشــباب تقريبــا ،مــن المتراوحــة أعمارهــم بيــن  25و 35عامـاً ،علــى منصــب شــغل ،علمـاً أن هــؤالء يشــتغلون فــي
الغالــب فــي القطــاع غيــر المنظــم ويمارســون عم ـ ً
ا غيــر مســتقر.
ٍ
صــاف
شــغل
وخــال الســنوات الخمــس األخيــرة ( ،)2012-2016لــم يتــم إحــداث ســوى  26.400منصــب
ٍ
جديــد فــي المتوســط ســنويا بالنســبة لفئــة الســكان البالغيــن ســن الشــغل ( 15-65ســنة) ،وهــي الفئــة التــي
نمــت بمعــدل ســنوي صـ ٍ
ـاف بلــغ  270.000نســمة .وتشــير أحــدث األرقــام التــي نشــرتها المندوبيــة الســامية
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للتخطيــط بشــأن تطــور البطالــة الحضريــة بيــن الفصــل الثالــث مــن ســنة  2016والفصــل الثالــث مــن ســنة 2017
إلــى أن أعلــى معــدالت البطالــة ،التــي بلغــت مســتوى غيــر مســبوق منــذ  ،2006تســجل فــي صفــوف الشــباب
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و 24ســنة ( 29.3فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي و 45.2فــي المائــة فــي
المــدن) واألشــخاص الحاصليــن علــى شــهادات ( 18.2فــي المائــة) (متوســط معــدل البطالــة 14.9 :فــي المائــة
فــي الوســط الحضــري و  10.6فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي).
وعــاوة علــى ذلــك ،ال يخلــق اقتصــاد المــدن إال القليــل مــن فــرص الشــغل ،حيــث بلــغ معــدل التشــغيل فــي المــدن
 35.3فــي المائــة ،مقابــل  40.7فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي.

 .جنمو قوي للدينامية الديموغرافية والتضخم الحضري
َشــهد المغــرب تســارعا ُم َّطــردا فــي نمــو ســاكنة المــدن ،وخاصــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين .وبعــد أن
كانــت نســبة التمــدن ال تتجــاوز  8فــي المائــة فــي بدايــة القــرن ،فقــد ارتفعــت إلــى  29.2فــي المائــة فــي ســنة
 ،1960ثــم إلــى  51.3فــي المائــة فــي ســنة  ،1994و  55.1فــي المائــة فــي  2004و 60.3فــي المائــة فــي .2014
ومــن المتوقــع أن تصــل هــذه النســبة إلــى  67.8فــي المائــة بحلــول ســنة  2030و  73.6فــي المائــة فــي أفــق
ســنة .2050
ويطــرح هــذا النمــو الديموغرافــي لســكان المــدن تحديــات الحــد مــن مظاهــر التمييــز ذات الصبغــة االجتماعيــة
والمجاليــة ،واإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي للمهاجريــن الحالييــن والمســتقبليين القادميــن مــن القــرى ومــن
بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى مســتوى حكامــة المــدن والبرامــج الراميــة إلــى تنميتهــا.
ومــن المحتمــل أن يتجــاوز عــدد ســكان المــدن المشــار إليهــم  26مليــون نســمة و 32مليــون نســمة علــى التوالــي
بحلــول ســنتي  2030و.2050

 .دالنمو المستدام للمدن الكبرى ووزنها داخل االقتصاد الوطني والدولي
تعتبــر المــدن الكبــرى قاطــرات للنمــو االقتصــادي .ويتأتــى  51فــي المائــة مــن النمــو الوطنــي مــن المــدن
المغربيــة التســع الكبــرى ،مــع تســجيل ديناميــة خاصــة فــي مدينتــي الــدار البيضــاء وطنجــة .وتعــد هــذه النســب
مماثلــة لمــا هــو مســجل علــى المســتوى الدولــي ،إذ أن  9مــدن كبــرى مــن بيــن  250التــي تمــت دراســتها تســاهم
بالثلــث فــي نمــو بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي المعنيــة .وتســاهم المــدن الكبــرى
المغربيــة بنســبة  83فــي المائــة مــن القيمــة الصناعيــة علــى المســتوى الوطنــي .وبخصــوص التشــغيل داخــل
المناطــق الحضريــة الكبــرى ،نالحــظ أن معــدل البطالــة يبلــغ  14.9فــي المائــة ،وهــو أعلــى بقليــل مــن المســتوى
الوطنــي ( 10.6فــي المائــة) .وبالمقابــل ،فــإن معــدل األجــور ،البالــغ  66.2فــي المائــة ،هــو أعلــى مــن المســتوى
ـجل بشــكل
الوطنــي بـــ  8.4نقــاط .وهــذا يعنــي أنــه علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل البطالــة ،فــإن جــودة الشــغل ت َُسـ َّ
أكبــر فــي كبريــات المــدن.
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 .هتدهور البيئة والتنوع البيولوجي وجودة الحياة في المدن
تمــارس الديناميــة االقتصاديــة ضغوطــا قويــة علــى البيئــة وعلــى المــوارد الطبيعيــة .وتضــم المــدن المغربيــة
حوالــي  86فــي المائــة مــن حظيــرة العربــات المســجلة .وعلــى مســتوى التعــرض للجســيمات العالقــة الصغيــرة
والمتوســطة الحجــم ،ســجلت مدينــة الــدار البيضــاء فــي ســنة  35 ،2015يومــا فــوق الحــد األقصــى الــذي تســمح
بــه منظمــة الصحــة العالميــة.
وينتــج المغــرب  1.5مليــون طــن مــن النفايــات الصناعيــة ســنويا ،منهــا  256.000طــن تعتبــر خطــرة .وغالبــا
مــا يتــم التخلــص مــن النفايــات الصناعيــة فــي مطــارح عشــوائية أو فــي نقــاط ســوداء وفــي مجــاري الميــاه دون
الخضــوع ألي معالجــة أو مراقبــة ،مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن عواقــب وخيمــة علــى الصحــة العامــة والبيئــة.
وفــي مــا يتعلــق بالنفايــات المنزليــة ،ينتــج المغــرب  5.4مليــون طــن مــن النفايــات المنزليــة ســنويا ،منهــا 26
فــي المائــة فــي مدينــة الــدار البيضــاء .وال يتــم إيــداع ســوى  37فــي المائــة مــن النفايــات المنزليــة فــي مطــارح
خاضعــة للمراقبــة ،كمــا أن نســبة النفايــات التــي يتــم تدويرهــا تقــل عــن  10فــي المائــة.
وقــد ُقــدرت تكلفــة التدهــور البيئــي فــي المغــرب فــي ســنة  2014بحوالــي  32.5مليــار درهــم ،أي مــا يعــادل 3.52
فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ،وهــو مــا يمثــل  960درهم ـاً لــكل فــرد ســنوياً .ومــن جهــة أخــرىُ ،ق ـ ِّدر
حجــم األضــرار التــي خلفتهــا انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى البيئــة اإلجماليــة فــي ســنة  2014بنســبة  1.62فــي
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام.
والواقــع أن انعكاســات التدهــور البيئــي علــى الصعيــد الوطنــي هــي ِضعــف مــا يســجل علــى الصعيــد العالمــي.
وقــدرت تكلفــة تدهــور البيئــة فــي ســنة  2000ب  3.7فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي .وقــد
ســاهم تنفيــذ برامــج تأهيــل البيئــة علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة فــي التخفيــف مــن الضغــط الممــارس
علــى األوســاط الطبيعيــة.

 .وضغــوط قويــة علــى مســتوى تزويــد المــدن بالميــاه الصالحــة للشــرب تزيــد مــن
حدتهــا التغيــرات المناخيــة
بخصــوص مــوارد الميــاه الســطحية ،تقــدر إمكانــات المغــرب المائيــة فــي الســنة المتوســطة بحوالــي  22مليــار
متــر مكعــب ســنويا ،أي مــا يعــادل حوالــي  700متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة ،وهــو أقــل مــن عتبــة  1.000متــر
مكعــب للفــرد فــي الســنة ،التــي يقــر بهــا الجميــع باعتبارهــا العتبــة التــي تنــذر بظهــور نــدرة الميــاه واألزمــات
الكامنــة ذات الصلــة بهــا.
وفــي هــذا الصــدد ،انخفــض معــدل المــوارد المائيــة فــي المغــرب فــي الفتــرة مــا بيــن  1981و 2010بنحــو 15
إلــى  20فــي المائــة مقارنــة بالمعــدل المســجل خــال الفتــرة مــا بيــن 1940و .2010وســيتفاقم هــذا الوضــع مــن
اإلجهــاد المائــي جـ َّراء النمــو الديموغرافــي ومخاطــر التغيــرات المناخيــة .ووفقـاً لتقريــر صــدر مؤخــراً ()2016
ـال جـ ًدا
عــن المعهــد األمريكــي للمــوارد العالميــة ( ،)World Resources Instituteفــإن المغــرب ســيواجه مســتوى عـ ٍ
مــن اإلجهــاد المائــي بحلــول ســنة .2040
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ويصنــف هــذا التقريــر المغــرب فــي المرتبــة  19مــن بيــن بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا األكثــر
عرضــة لخطــر نــدرة الميــاه .وعلــى المــدى القصيــر ،ســيبلغ اإلجهــاد المائــي مســتويات حرجــة فــي المغــرب
ابتــدا ًء مــن ســنة  ،2020ومــن ثــم فــإن الحاجــة أضحــت ملحــة إلــى إعمــال المخطــط الوطنــي للمــاء وتحيينــه
بوضــع أفــق زمنــي يمتــد إلــى ســنة  ،2050مــع أخــذ انعكاســات التغيــرات المناخيــة بعيــن االعتبــار.

متنام في المناطق الساحلية
 .زتوسع عمراني
ٍ
متنــام للســكان ولألنشــطة
فــي مــا يتعلــق بتوزيــع الســكان فــوق التــراب الوطنــي ،فــإن بلدنــا يتميــز بتمركــز
ٍ
االقتصاديــة فــي المناطــق الســاحلية .فنصــف ســكان المغــرب يقطنــون فــي مناطــق ســاحلية تمتــد علــى 30
كيلومتــراً مــن شــاطئ البحــر .ويحتضــن هــذا الشــريط الســاحلي نفســه معظــم أنشــطة االقتصــاد الوطنــي،
أي  53فــي المائــة مــن اإلمكانــات الســياحية و 92فــي المائــة مــن الوحــدات الصناعيــة .كمــا نالحــظ أن 78
فــي المائــة مــن ســكان المــدن يتمركــزون فــي المناطــق الســاحلية ،حيــث تســجل كثافــة ســكانية مرتفعــة تبلــغ
 598نســمة فــي الكيلومتــر المربــع الواحــد.

 .حالولوج إلى السكن الالئق
ـت حظيــرة الســكن فــي المغــرب ،خــال ســنة  8.86 ،2014مليــون وحــدة ســكنية ،منهــا  6.19مالييــن وحــدة
بلغـ ْ
متواجــدة فــي الوســط الحضــري ،وتم ّثــل  69.8فــي المائــة مــن مجمــوع الوحــدات الســكنية .ويُظهــر توزيــع األســر
انتقلت
حســب نــوع المســاكن المأهولــة فــي الوســط الحضــري ارتفاعــا فــي عدد المســاكن المغربيــة العصريــة ،إذ
ْ
نســبتُها مــن  62.6فــي المائــة ســنة  2004إلــى  65فــي المائــة ســنة  .2014االرتفــاع ذاتــه ه ـ َّم الشــقق ،خــال
الفتــرة ذاتهــا ،إذ انتقلــت نســبتُها مــن  12.4فــي المائــة ســنة  2004إلــى  17.5فــي المائــة ســنة  .2014أما بالنســبة
للمســاكن المغربيــة التقليديــة ،فقــد تراجعــت نســبتها حيــث انتقلــت مــن  8.1فــي المائــة إلــى  5.5فــي المائــة.
الســكن الهــش ،أو مــدن الصفيــح ،فقــد تراجــع بــدوره مــن  8.2فــي المائــة إلــى  5.2فــي المائــة.
وبخصــوص َّ
وارتفعــت نســبة المســاكن المأهولــة فــي المناطــق الحضريــة مــن  60.1فــي المائــة إلــى  65.4فــي المائــة .وبلــغ
عــدد المســاكن الفارغــة  1.087.146وحــدة فــي ســنة  ،2014منهــا  90.7فــي المائــة فــي الوســط الحضــري.
ومــن ناحيــة أخــرى ،بلــغ عــدد األشــخاص بــدون مــأوى بالمغــرب ،خــال ســنة  7226 ،2014شــخصاً مقابــل
 7308ســنة  ،2004حيــث انخفــض عددهــم بنســبة ضئيلــة تعــادل  1.1فــي المائــة .ويعيــش معظــم هــؤالء
( 89فــي المائــة) فــي الوســط الحضــري.

 .طالتعليم الجيد للجميع
بخصــوص التعليــم ومحــو األميــة فــي المــدن ،انخفضــت نســبة األميــة مــن  29.4فــي المائــة فــي ســنة  2004إلــى
 22.6فــي المائــة فــي ســنة  .2014ويعكــس هــذا االنخفــاض تحســنا عامــا ُســجل علــى الصعيــد الوطنــي ،حيــث
انتقــل هــذا المعــدل مــن  43.0فــي المائــة إلــى  32.2فــي المائــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وفــي ســنة  ،2014أفــاد
 27.7فــي المائــة مــن ســكان المــدن البالغيــن مــن العمــر  10ســنوات فمــا فــوق أنهــم لــم يلتحقــوا أبــدا بمؤسســة
تعليميــة عموميــة أو خاصــة ،مقابــل  29.5فــي المائــة فــي ســنة .2004
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.يالحركية واالرتباط والنقل المستدام
ســيكون علــى الحركيــة الحضريــة االســتجابة لمتطلبــات النمــو الديموغرافــي والتوســع العمرانــي ،مــن خــال
تعزيــز الســامة الطرقيــة ،والحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،وتمكيــن الفئــات االجتماعيــة األكثــر خصاصــا
مــن الولــوج إلــى وســائل نقــل آمنــة وبأســعار معقولــة.
وبالنســبة للمدينــة التــي تســعى إلــى أن تكــون فعالــة ومســتدامة ومدمِ جــة مــن الناحيــة االقتصاديــة ،يشــكل
تطويــر وســائل النقــل العمومــي الحضــري رهانـاً اقتصاديــا واجتماعيــا كبيــرا .وهــذه العمليــة ليســت غايــة فــي
حــد ذاتهــا ،بــل هــي بمثابــة رافعــة أساســية فــي خدمــة سياســات التهيئــة المســتدامة.

.ك تطويــر إمكانــات المــدن فــي مجــاالت اإلبــداع واالبتــكار وتثميــن الرأســمال غيــر
المــادي والثقافــي
ال يــزال اقتصــاد المــدن مرتكــزاً بشــكل ضعيــف علــى االبتــكار واإلبــداع والبحــث التطبيقــي .ففــي ســنة ،2014
لــم يتــم إيــداع ســوى  300بــراءة اختــراع فــي المغــرب ،أي مــا يعــادل أقــل مــن  10بــراءات لــكل مليــون نســمة،
منهــا  50فقــط تــم إيداعهــا مــن قبــل شــركات .وعلــى ســبيل المقارنــة ،ســجلت البرازيــل  24بــراءة اختــراع لــكل
مليــون نســمة ،وتركيــا  ،65وبولونيــا .124
ومــن األهميــة بمــكان العمــل علــى تغييــر العقليــات وبنــاء ثقافــة لتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار داخــل المدرســة
واألســرة واإلدارة .ويكمــن الرهــان المطــروح فــي توفيــر منــاخ مالئــم وضمــان انخــراط واســع النطــاق مــن لــدن
جميــع الفاعليــن فــي إحــداث التغييــرات االجتماعيــة والثقافيــة المنشــودة ،علــى درب ترســيخ ثقافــة المبــادرة
والمقاولــة واالبتــكار.
إن الغايــة المثلــى هــي توجيــه الكفــاءات نحــو القطاعــات الصاعــدة لخلــق الثــروات ،المتمثلــة فــي االقتصــاد
القائــم علــى اإلبــداع واالبتــكار والمعرفــة ،والمرتكــز علــى التكنولوجيــات الخضــراء الجديــدة لإلعــام واالتصال.

2.اعتبــار ًا للخالصــات الرئيســية لتشــخيص أوجــه العجــز الحاصــل علــى
مســتوى اســتدامة التنميــة الحاليــة للمدينــة المغربيــة؛
مالحظات تتعلق بالوضع الحالي للمدينة في مجال االستدامة
 .ألــم تتحــول المدينــة المغربيــة بعــد إلــى مشــروع مجتمعــي مشــترك مفتــوح بشــكل ديمقراطــي ،يتقاســمه
ويتملكــه الســكان بالقــدر الكافــي؛
 .بينظــر إلــى نظــام الحكامــة علــى أنــه متســم بالقصــور وال يســتجيب لرهانــات ومتطلبات المدينة المســتدامة
وخاصــة بالنســبة للمــدن الكبرى؛
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 .جيواجــه المجتمــع المدنــي فــي المــدن عــدة إكراهــات تحــول دون اضطالعه بالصالحيات المتعــددة المخولة
لــه علــى مســتوى المشــاركة والتشــاور وتقييــم البرامــج التنموية بالتنســيق مــع هيئات الحكامــة المحلية؛
 .دال يؤخــذ التنزيــل المحلــي ألهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030وتتبــع تنفيذهــا بعيــن االعتبــار
فــي مرحلتــي إعــداد وتقييــم البرامــج التنمويــة للمــدن؛
 .هتجــد المدينــة المغربيــة صعوبــة فــي منــح ســكانها الشــعور بالرفــاه والتمــازج االجتماعــي والتطــور الثقافــي
وال تدمــج المهاجريــن المنحدريــن مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي انشــغاالتها؛
 .وال يوفر الفضاء العمومي في المدينة المغربية األمن للنساء ،مما يعوق إدماجهن في الحياة العملية؛
 .زيشــكل عــدم تملــك ثقافــة التنميــة المســتدامة بالقــدر الكافــي وغيــاب التربيــة علــى القيــم الحضريــة عبئــا
علــى المدينــة؛
 .حيعد االبتكار والبحث والتطوير رافعات لالستدامة تفتقر إليها المدينة المغربية؛
 .طتعانــي جاذبيــة المــدن فــي المغــرب وتنافســيتها االقتصاديــة مــن غيــاب اليقظــة االستشــرافية والــذكاء
الترابــي.

مالحظات تتعلق بتنظيم وتدبير وسائل المدينة:
 .ييعانــي تخطيــط المدينــة المغربيــة مــن أوجــه قصــور مــن حيــث االســتدامة والتكامــل علــى المســتويين
الجهــوي والوطنــي؛
 .كال تســاهم عــدم نجاعــة التدبيــر الحالــي للمــوارد العقاريــة والبشــرية والماليــة للمدينــة فــي تحقيــق تنميتهــا
المستدامة؛
 .لال تملــك المدينــة خطــة واضحــة لتحســين نجاعتهــا الطاقيــة وذكائهــا الحضــري واســتقالليتها فــي مجــال
الطاقــات المتجــددة؛
 .متعتبــر قــدرة المــدن علــى الصمــود والتكيــف إزاء مخاطــر التغيــرات المناخيــة أحــد الشــروط األساســية
لبنــاء المــدن المســتدامة؛
 .نال يؤخــذ التخطيــط لتزويــد المدينــة بالميــاه الصالحــة للشــرب والطاقــة والمــوارد الطبيعيــة بمــا فيهــا
الغذائيــة بعيــن االعتبــار بالقــدر الكافــي علــى مســتوى الحكامــة المحليــة.
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3.اعتبــار ًا لألولويــات والرؤيــة والمداخــل المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة
للمــدن فــي المغــرب :
 .أأولويات المدن المغربية :
1. 1الحكامة الجيدة المحلية
2. 2سالمة الممتلكات واألشخاص
3. 3خلق فرص الشغل والحد من الفقر والولوج للسكن الالئق
4. 4توفير بيئة سليمة والتخفيف من حدة التلوث
5. 5الولوج اآلمن إلى المياه الصالحة للشرب وإلى الطاقة بأسعار معقولة وشفافة
6. 6المحافظة على الهوية والثقافة وتثمينهما

.برؤية التنمية المستدامة للمدن
يســتنتج مــن األولويــات والخالصــات المســتمدة مــن التشــخيص المتعــدد األبعــاد والفاعليــن والقطاعــات أن
الرؤيــة المتعلقــة بالمدينــة المســتدامة للمغــرب ترتكــز علــى المحــاور التاليــة:
 .أالجاذبيــة :االنتمــاء؛ والثقافــة؛ واهتمــام المواطنيــن وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة كالمســتثمرين علــى
ســبيل المثــال؛ والمــكان؛ واإلحســاس بالهويــة.
 .بالمحافظــة علــى البيئــة وتحســينها :تحســين األداء البيئــي ،بمــا فــي ذلــك خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئة؛
وحمايــة واســتعادة وتحســين التنــوع البيولوجــي والخدمــات ذات الصلــة بالنظــم اإليكولوجيــة ،بمــا فــي ذلــك
حمايــة األنظمــة اإليكولوجيــة ،وتنــوع المــوارد الحيوانيــة والنباتيــة وتنقالتهــا ،والتنــوع الجينــي؛ والحــد مــن
المخاطــر الصحية.
 .جالقــدرة علــى التكيــف والصمــود :االســتباق؛ والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ و  /أو التخفيــف مــن آثــاره؛ والتأهــب
للصدمــات والتقلبــات االقتصاديــة ،والتطــور االجتماعي.
 .داالســتخدام المســؤول للمــوارد :االســتهالك والتوزيــع؛ تحســين تدبيــر األراضــي؛ تخفيــض كلفــة المــواد
وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا؛ واحتــرام نــدرة المــوارد بجميــع أنواعهــا.
 .هالتماســك االجتماعــي :الولوجيــة؛ الثقافــة؛ الحــوار المقتــرح مــع األطــراف الخارجيــة؛ التنــوع؛ اإلنصــاف؛
التــراث؛ االندمــاج؛ تقليــص الفــوارق؛ التجــذر؛ الشــعور باالنتمــاء؛ والحركيــة االجتماعيــة.
 .والرفــاه :الولــوج إلــى الفــرص؛ اإلبــداع ،التعليــم ،الســعادة؛ البيئــة الســليمة؛ االرتقــاء بالرأســمال البشــري؛
المدينــة التــي تتوفــر فيهــا ظــروف الحيــاة الجيــدة؛ االزدهــار ،جــودة الحيــاة؛ األمــن؛ الثقــة؛ الحمايــة
االجتماعيــة.
17

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 .جغايات التنمية المستدامة للمدن المغربية على المدى الطويل
1. 1البناء المشترك لمشروع مجتمعي للمدينة يتقاسمه المواطنون والمواطنات؛
2. 2حكامة مسؤولة وتدبير إجرائي ناجع للمدينة؛
3. 3مدينــة تخلــق الثــروة وفــرص الشــغل ،ومدينــة مدمِ جــة ومتضامنــة؛ مــع الحــرص علــى خلــق بيئــة مواتيــة
للمــرأة تتيــح لهــا االضطــاع بدورهــا بصفتهــا مواطنــة بــكل معنــى الكلمــة؛
4. 4مدينة تعزز الروابط االجتماعية وتحسن جودة حياة المواطنين والمواطنات؛
5. 5تأمين تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب والطاقة وتدبير مسؤول للموارد الطبيعية؛
6. 6مدينــة تتحكــم فــي االنعكاســات البيئيــة الســلبية ،وتحافــظ علــى تنوعهــا البيولوجــي ،وقــادرة علــى مواجهــة
األزمــات والكــوارث الطبيعيــة؛
7. 7تعزيــز تنافســية المدينــة المغربيــة الســتقطاب المســتثمرين الدولييــن وعلــى مســتوى األســواق الماليــة
الدوليــة.
كمــا يتعيــن علــى المدينــة المغربيــة أن تخطــط لتنفيــذ وإدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة علــى مســتوى
حكامتهــا المحليــة وبرامجهــا التنمويــة .إن المــدن هــي التــي ســتكون مســرحاً لمعركــة مكافحــة التغيــرات
المناخيــة والتنميــة المســتدامة.
مصفوفة سيرورات تدبير المدينة المستدامة المستقبلية بالمغرب
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 .دمسالك التحول
مســلك التحــول هــو مســار يُ ْمكِ ـ ُن َعبْـ َره إحــداث تغييــر نحــو نســق إيجابــي .ومــن المناســب التركيــز علــى النقــاط
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج هامــة فــي خدمــة اســتدامة المدينــة.
۱ .۱مسالك حاسمة:

تحــدد المســالك الحاســمة النقــاط التــي يجــب المراهنــة عليهــا إليجــاد حلــول للقضايــا البنيويــة التــي تشــكل
عبئــا علــى مســتقبل المدينــة .ويمكــن أن تشــكل هــذه الســالك قــوة دافعــة للمســالك األساســية.
1. 1جعل المدينة مشروعا مجتمعيا مشتركاً ديمقراطيا بشكل ٍ
كاف ،وتشارك فيه وتتملكه ساكنة المدينة
2. 2إضفاء طابع مهني على أساليب الحكامة والتدبير اإلجرائي للمدينة؛
3. 3مواكبــة مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي فــي المــدن مــن أجــل تمكينهــا مــن ممارســة صالحياتهــا فــي
مجــاالت المســاهمة فــي البرامــج التنمويــة واالستشــارة والتشــاور وإبــداء الــرأي بشــأنها وتقييمهــا ،وذلــك
بالتنســيق مــع هيئــات الحكامــة المحليــة والجهويــة؛
4. 4جعل تشغيل النساء والشباب األولوية األولى لتنمية المدن؛
5. 5جعل الفضاء العمومي آمناً للنساء؛
6. 6تنمية قيم العيش المشترك والشعور بالرفاه لدى المواطنين؛
7. 7إرساء ثقافة للتنمية المستدامة والتربية على القيم والسلوكات الحضرية؛
8. 8جعل االبتكار والبحث والتطوير رافعات الستدامة المدن في المغرب؛
9. 9جعــل الجاذبيــة والتنافســية االقتصاديــة المســتدامة للمدينــة فــي المغــرب محركيــن للحــد مــن الفــوارق
االجتماعيــة.
۲ .۲مسالك التحول األساسية:

تعتبــر المســالك األساســية امتــداداً للمســالك التــي ُوصفــت بالحاســمة ،وتشــمل التخطيــط الحضــري ،ووســائل
تنميــة المدينــة وتمويلهــا ،والنجاعــة الطاقيــة للوســط الحضــري وكــذا ذكاء المدينــة وقدرتهــا علــى التكيــف
والصمــود.
10.10إدماج أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  2030في مرحلتي إعداد وتقييم البرامج التنموية للمدن؛
11.11إعــادة إرســاء تخطيــط المدينــة المغربيــة ،مــن خــال إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتدامة والتجانــس مــع
المســتوى الجهــوي؛
12.12بلورة مقاربة جديدة لالستثمار األمثل للموارد العقارية والبشرية والمالية للمدينة وتنويعها؛
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13.13تعزيز األمن والنجاعة الطاقية والمائية واالرتقاء بالقدرات الرقمية لمدينة الغد؛
14.14جعــل المدينــة أكثــر قــدرة علــى التكيــف والصمــود إزاء المخاطــر (االقتصاديــة والتكنولوجيــة والمناخيــة
وغيرهــا)؛
15.15تطوير أنماط استهالك جديدة للموارد الطبيعية وطرق إنتاج مسؤولة ومحاربة تبذير المواد الغذائية.

4.يقــدم المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي جملــة مــن التوصيــات
تنتظــم وفــق المحــاور الثالثــة التاليــة:
 توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة؛
 توصيات قطاعية من أجل إعمال المدينة المستدامة؛
 توصيات لمواكبة الموارد وتدبيرها.

 .أتوصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة
يوصي املجلس مبا يلي :

1. 1جعــل المــدن الكبــرى والمــدن أولويــة وطنيــة للدولــة وأن تضــع رهــان االنتقــال نحــو االســتدامة الحضريــة
فــي صلــب السياســات العموميــة .وتحقيقـ ًا لهــذه الغايــة ،ينبغــي:
 إدمــاج تعميــم االنتقــال نحــو المــدن المســتدامة فــي أولويــات البرامــج (دســتور  )2011الحكوميــة
المســتقبلية؛
 تخويــل المــدن الكبــرى وضعــا خاصــا مــن حيــث الصالحيــات وقــدرات التدبيــر اإلجرائــي الناجــع ،حتــى
تتمكــن مــن االضطــاع بدورهــا كامــا باعتبارهــا محــركاً للنمــو علــى الصعيــد العالمــي.
 تحقيــق مبــدأ التفريــع ،مــن خــال ضمــان نقــل عقالنــي للصالحيــات مــن الدولــة نحــو المــدن الكبــرى
والمــدن ،يصاحبــه نقــل المــوارد التــي تتيــح ممارســة هــذه الصالحيــات.
2. 2يتعين على مجلس المدينة أن يبني بمعية المواطنين ،وفق مقاربة تشــاركية مالئمة ،طموح ًا ومشــروع ًا
مجتمعيـ ًا لمدينــة المســتقبل يمتــد علــى المــدى الطويــل ويكــون مندمج ًا مع متطلبات الجهة:
ينبغــي أن يضــع مشــروع المدينــة هــذا انشــغاالت الســاكنة وتطلعاتهــم فــي صلــب أولوياتــه وأن يأخــذ بعيــن
االعتبــار إمكانياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة وخصوصياتهــا الثقافيــة .ويجــب أن تكفــل آليات التشــاور
مــع الســكان تجانــس هــذا المشــروع مــع صبغــة الجهــة وطابعهــا وأن تتملكــه جميــع مكونــات الجهــة والفاعليــن
داخلهــا ،وأن يتــم تنزيلــه علــى صعيــد مختلــف المســتويات واألحيــاء.
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ولهــذه الغايــة ،ينبغــي االســتفادة مــن عمليــة إعــداد المخططــات التوجيهيــة وفقــاً لمقتضيــات المرســوم
رقــم  2.17.583المتعلــق بتحديــد مســطرة إعــداد التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب وتحيينــه وتقييمــه ،لضمــان
االنســجام وااللتقائيــة بيــن المشــروع المجتمعــي لــكل مدينــة والتخطيــط االســتراتيجي للجهــة ورؤيتهــا.
3. 3يتعيــن علــى األحــزاب السياســية أن تضطلــع بمســؤولياتها فــي مــا يتعلــق بتحقيــق االنتقــال نحــو مــدن
مســتدامة .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي أن تعمــل علــى :
 القيــام بمهامهــا فــي مجــال تأطيــر المواطنيــن وإعــداد نخبــة سياســية محليــة مؤهلــة فــي مجــال الحكامــة
المحلية؛
 إدماج التنمية المستدامة في برامجها السياسية خالل االنتخابات الجماعية؛
 تقديــم مرشــحين للمجالــس المنتخبــة قادريــن علــى حمــل مشــروع المدينــة وتتوفــر فيهــم الشــروط
والكفــاءات الالزمــة لتشــكيل مجالــس مــدن بمقدورهــا رفــع تحــدي التنميــة المســتدامة.
4. 4علــى المواطنيــن أن يتشــبعوا بثقافــة الواجــب والمســؤولية إزاء المدينــة وأن ينهضــوا بقيــم المواطنــة
الفاعلــة .ومــن أجــل النجــاح فــي رفــع هــذا الرهــان ينبغــي علــى الســلطات العموميــة العمــل علــى :
 التعريــف بهيئــات الحكامــة المحليــة وتبســيط آلياتهــا فــي المنظومــة المدرســية وإحــداث مراكــز للتربيــة
فــي مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة ،وذلــك مــن أجــل ترســيح قيــم العيــش المشــترك واحتــرام البيئــة
والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار؛
 جعــل القيــام بأعمــال للصالــح العــام علــى مســتوى المدينــة والتطــوع إلزامييــن بالنســبة للتالميــذ والطلبــة
وإشــراكهم فــي مشــاريع لفائــدة ُمدنهــم والمجــاالت الترابيــة التــي ينتمــون إليهــا .وفــي مجــال إعــادة
اإلدمــاج االجتماعــي للســجناء ،ينبغــي أيضــا تشــجيع ممارســتهم ألشــغال لفائــدة المصلحــة العامــة
بالمدينــة وجعلهــا آليــة للتصــدي لحــاالت العــود ووســيلة لتعزيــز التضامــن وإعمــال قيــم التمــدن.
5. 5مأسســة آليــات االستشــارة والتشــاور التشــاركي مــع مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي بالمدينــة مــع
العمــل علــى إشــراك الشــباب والنســاء ،مــن خــال :
 إعــداد دليــل منهجــي موحــد خــاص بــكل آليــة وهيئــة للحــوار واالستشــارة والتشــاور مــع المواطنيــن
والمجتمــع المدنــي .وينبغــي أن يحــدد كل دليــل معاييــر أهليــة الجمعيــات وكيفيــات تنظيــم اللقــاءات
التشــاورية وضمــان توفــر وســائل العمــل والمــوارد الواجــب وضعهــا رهــن إشــارة الجمعيــات؛
 وينبغــي أن يتــم إعــداد هــذه الدالئــل بطريقــة تشــاركية فــي إطــار «لجنــة العمــل التقنيــة فــي مجــال تقييــس
التنميــة المســتدامة للمــدن والجماعــات» ،التــي أحدثهــا المعهــد المغربــي للتقييــس ســنة  ،2017بتعــاون
مــع المديريــة العامــة للجماعــات المحليــة وكتابــة الدولــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة ووزارة إعــداد
التــراب الوطنــي والتعميــر والســكنى وسياســة المدينــة.
 تشــجيع جمعيــات المدينــة علــى االنتظــام فــي إطــار شــبكة ،وتكويــن أعضائهــا فــي مجــال اختصاصاتهــم
والكيفيــات الجديــدة للمشــاركة وتقديــم العرائــض والملتمســات والتقــدم بالشــكايات لــدى الجماعــات
واإلدارات الترابيــة.
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6. 6تخويــل المــدن الكبــرى وضعــا خاصــا مــن حيــث الصالحيــات وقــدرات التدبيــر اإلجرائــي الناجــع ،حتــى
تتمكــن مــن االضطــاع بدورهــا كامــا باعتبارهــا محــركاً للنمــو علــى الصعيــد العالمــي.
7. 7تحســين صــورة المــدن المتوســطة وتحريــر مــا تزخــر بــه مــن إمكانــات ،حتــى تتمكــن مــن القيــام بدورهــا
اإلســتراتيجي واالضطــاع بمســؤوليتها فــي مجــال التنميــة الحضريــة وتحقيق أهداف التنمية المســتدامة،
الســيما فــي مــا يتعلــق بإرســاء التــوزان الترابــي بيــن حاضــرة الجهــة والمناطــق القرويــة.
8. 8تســريع مسلســل إعمــال الميثــاق الوطنــي لالتمركــز ،مــن خــال تحقيــق نقــل فعلــي وتدريجــي لســلطات
القــرار وللمــوارد والوســائل إلــى اإلدارات الترابيــة بمختلــف مســتوياتها.
9. 9يتعيــن علــى الســلطات العموميــة والجماعــات الترابيــة إعــادة تمكيــن النســاء مــن تملــك الفضــاء العــام
والنهــوض بالحــس المدنــي وروح المواطنــة لــدى ســاكنة المدينــة ،وذلــك مــن خــال :
 إشــراك النســاء فــي إعــداد كل رؤيــة للتنميــة الحضريــة؛ ودعــم المجتمــع المدنــي؛ وتنظيــم حمــات
تحسيســية ذات صلــة ،وذلــك بغايــة الدفــع بتطــور العقليــات والمعاييــر السوســيوثقافية القائمــة؛
 تعزيز األمن العام ،كشرط مسبق لتحقيق االستدامة الحضرية.

.بتوصيات قطاعية من أجل االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدن
تهم التوصيات القطاعية مجاالت التنمية المستدامة لمدينة اليوم ،أال وهي :
 االقتصاد واإلنتاج واالستهالك المستدام؛
 األمن؛
 السكن؛
 التربية والتعليم؛
 الصحة؛
 الحركية واالرتباط والنقل؛
 البنيات التحتية والشبكات؛
 الماء؛
 الطاقة؛
 التضامن ،اإلدماج ،العيش المشترك ،آليات الحماية االجتماعية ،الترابط؛
 البيئة السليمة ،التنوع البيولوجي والغابات الحضرية ،تقليص التلوث ،تدبير النفايات؛
 التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها ،والقدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية؛
 التنوع البيولوجي وخدمات األنظمة البيئية؛
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 االبتكار والبحث؛
 الثقافة والهوية المشتركة.
وقــد جــرى تحليــل كل مجــال مــن هــذه المجــاالت واقتــراح توصيــات عمليــة تســعى لالســتجابة للغايــات الســت
للتنميــة المســتدامة للمــدن ،وهــي :
 الجاذبية؛
 البيئة؛
 االستخدام المسؤول للموارد الطبيعية؛
 التماسك االجتماعي؛
 الرفاه؛
 القدرة على التكيف والصمود.
يوصي املجلس مبا يلي :

1. 1جعــل المــدن المغربيــة أقطابــا اقتصاديــة وصناعيــة تنافســية تتمتــع بالقــدرة علــى التكيــف
والصمــود علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي؛ وأن تكــون أقطابــا منتجــة للثــروة وفــرص الشــغل
الالئــق ومدمجــة للنســاء والشــباب.
على املستوى الوطني
 العمــل بشــكل مشــترك علــى وضــع تصــور اقتصــادي علــى المــدى البعيــد لــكل مدينــة يرتكــز علــى مــا تزخــر
بــه مــن إمكانــات ومؤهــات ومــا يميزهــا مــن خصوصيــات ،وفــق مقاربــة مندمجــة ومنســجمة مــع صبغــة
الجهــة ،كمــا هــي موثقــة فــي التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب ،مــع ضمــان التكامــل بيــن مــدن الجهــة
ومــع السياســة الصناعيــة الوطنيــة .وينبغــي أن يتــم إعــداد هــذه الرؤيــة بشــكل تشــاركي فــي مرحلتهــا
األولــى ،مــن لــدن مختلــف الفاعليــن بالمدينــة علــى أن يتــم إشــراك باقــي الفاعليــن بالجهــة فــي المرحلــة
الثانيــة.
  توفيــر الظــروف الالزمــة لتنميــة القطــاع الخــاص المحلــي والســتقطاب االســتثمارات الدوليــة ،مــن
خــال وضــع قواعــد منصفــة وفعالــة وشــفافة  :إعطــاء مكانــة مهمــة للمــدن الكبــرى والمــدن فــي مشــروع
الميثــاق الوطنــي لالســتثمارات وتســريع اإلصالحــات التــي تمــت مباشــرتها مــن أجــل إعــادة هيكلــة
المراكــز الجهويــة لالســتثمار وتحســين منــاخ األعمــال علــى المســتوى الجهــوي وإحــداث المقــاوالت
الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة والشــركات الناشــئة ( )Startupsبالمــدن وضمــان اســتدامتها.
ومــن شــأن هــذه التدابيــر أن تمكــن مــن النهــوض بشــكل كبيــر بســوق الشــغل المحلــي والجهــوي وتعزيــز
المكانــة المتميــزة للمــدن المغربيــة فــي التصنيــف الدولــي الســنوي لممارســة أنشــطة األعمــال وفــي
سالســل القيمــة العالميــة.
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 ضمــان إنصــاف أفــض بيــن المــدن فــي التنزيــل الترابــي للمشــاريع المهيكلــة المنبثقــة عــن السياســات
القطاعيــة وعــن االســتثمارات العموميــة.
المه َّيــأة فــي برنامــج العمــل للتســويق الترابــي
 إدراج الرؤيــة االقتصاديــة للمــدن ومناطقهــا الصناعيــة ُ
الدولــي للجهــات وفــي عمــل الوكالــة المغربيــة لتنميــة االســتثمارات والصــادرات المحدثــة مؤخــرا ،مــع
الحــرص علــى ضمــان توزيــع ترابــي أفضــل لالســتثمارات األجنبيــة الخارجيــة بيــن المــدن.
على املستوى احمللي
 العمــل علــى تحلــي اقتصــاد المدينــة بقــدرة أكبــر علــى التكيــف والصمــود ،مــن خــال تنويــع اقتصادهــا
(اقتصــاد المعرفــة ،االقتصــاد التضامنــي واالجتماعــي ،القطاعــات الصناعيــة الخضــراء الجديــدة)
وإرســاء آليــة مؤسســاتية للــذكاء االقتصــادي وذلــك مــن أجــل ضمــان اســتباق وتكيــف أفضل مــع التغيرات
التكنولوجيــة والصناعيــة والطاقيــة والمناخيــة المســتقبلية.
 تحســين اإلدمــاج االقتصــادي والمالــي للنســاء والشــباب والمهاجريــن ،مــن خــال المواكبــة المالئمــة
للمقــاوالت الصغيــرة جــدا و الصغــرى والمتوســطة فــي مــا يتعلــق بالولــوج إلــى التمويــات ،والنهــوض
بــروح المقاولــة عبــر إطــار التشــغيل الذاتــي وتشــجيع االنتقــال مــن القطــاع غيــر المنظــم إلــى القطــاع
المنظــم.
على املستوى املجتمعي
 تشــجيع إرســاء نظــام لتدبيــر المســؤولية المجتمعيــة للمقــاوالت يرتكــز علــى المعيــار الدولــي
(إيــزو  )26000وبــذل المزيــد مــن الجهــود لتحفيــز القطــاع الخــاص الجهــوي علــى االضطــاع بــدور
جديــد يكــون فيــه مســتثمرا مواطنــا منخرطــا فــي مســعى الرفــع مــن تنافســية المــدن المغربيــة علــى
الصعيــد الدولــي.
 تأهيــل المعاييــر الخاصــة باســتدامة المناطــق الصناعيــة والعمــل بشــراكة مــع المعهــد المغربــي للتقييــس
علــى توحيــد دفاتــر التحمــات المتض ِّمنــة للقواعــد والممارســات الفضلــى فــي ميــدان تهيئــة ومعالجــة
وإعــادة تدويــر وتثميــن النفايــات الصناعيــة التــي تنتجهــا هــذه المناطــق.
 اإلســراع باعتمــاد مشــروع القانــون رقــم  49.17المتعلــق بالتقييــم البيئــي والرامــي إلصــاح إطــار دراســة
تأثيــر المشــاريع االســتثمارية علــى البيئــة وتعزيــز الوســائل البشــرية والماديــة لمراقبــة احتــرام دفاتــر
التحمــات والنــص علــى مبــدأ إخضــاع السياســات العموميــة والبرامــج التنمويــة علــى المســتوى الجهــوي
والمحلــي للتقييــم البيئــي اإلســتراتيجي المســبق .وبغيــة ضمــان اإلعمــال الفعلــي لهــذه المتطلبــات
واإلصالحــات الجديــدة وتملكهــا مــن لــدن األطــراف المعنيــة ،ينبغــي أن يتــم مسلســل اعتمــاد مشــروع
القانــون رقــم  49.17فــي إطــار مــن التشــاور مــع مجمــوع الفاعليــن بالقطــاع الخــاص والجمعيــات ومكاتــب
الدراســات.
 اإلســراع بتعديــل ظهيــر  1914المتعلــق بـــ « تنظيــم المحــات المضــرة بالصحــة والمزعجــة والمحــات
الخطــرة» بتشــاور مــع وزارة الصناعــة والتجــارة ووزارة التعميــر والمديريــة العامــة للجماعــات المحليــة
واالتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب والمجتمــع المدنــي.
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 وضــع خطــة عمــل لمكافحــة التبذيــر الغذائــي فــي مختلــف األنشــطة السوســيو-اقتصادية بالمدينــة،
بشــكل منســجم مــع البرنامــج الوطنــي لمكافحــة التبذيــر الغذائــي الــذي تســهر وزارة الفالحــة والصيــد
البحــري علــى إعــداد صيغتــه النهائيــة.

2. 2ضمان األمن والسالمة الحضرية

 اإلســراع اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم  11.10المحــدث بموجبــه مرصــد وطنــي لإلجــرام والــذي مــن
شــأنه أن يضطلــع بــدور محــوري فــي إعــداد السياســة المتعلقــة بالجريمــة الحضريــة وإعــداد الدراســات
العلميــة حــول انعكاســات العقوبــات الســجنية وحــول حــاالت العــود واقتــراح حلــول مــن أجــل تقليــص
عددهــا.
ينبغــي أن يضــم مجلــس إدارة المرصــد المشــار إليــه القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالشــباب والرياضــة،
والســكنى ،والتعميــر ،والثقافــة ،والداخليــة ،والدفــاع ،والماليــة ،باإلضافــة إلــى ممثلــي المجتمــع المدنــي
المختصيــن فــي هــذا المجــال .ومــن األهميــة بمــكان أن تضــم هــذه الهيئــة أيضــا خبــراء فــي علــوم
الجريمــة واإلحصــاء واالجتمــاع...
ويتعيــن أن يعمــل هــذا المرصــد علــى تجميــع ودراســة مؤشــرات اإلجــرام وتحليــل اتجاهاتــه واألســباب
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة الكامنــة وراءه .كمــا ينبغــي أن يقتــرح وســائال للوقايــة
مــن ظواهــر العنــف وعــدم احتــرام قيــم المواطنــة واالنحــراف واإلرهــاب وآليــة الستشــراف تطورهــا
المســتقبلي .ولتحقيــق هــذا الغــرض ،ينبغــي أن تتوفــر المــدن المغربيــة علــى خريطــة وطنيــة للجريمــة،
تقــدم المعطيــات حســب نــوع الجريمــة والحــي والمدينــة والجهــة والفئــة السوســيو مهنيــة والســن...وكلها
مؤشــرات مــن شــأنها أن تمكــن مــن فهــم كل نــوع مــن أنــواع الجرائــم وإيجــاد الحلــول المناســبة لــه؛
 جعــل مســألة ســامة المــرأة فــي صلــب انشــغاالت سياســة المدينــة والمؤشــرات الرئيســية لقيــاس جــودة
حيــاة المواطنيــن وكــذا فــي برامــج األحــزاب السياســية؛
 النهــوض بقيــم االحتــرام والحــوار والتســامح داخــل األســرة وعلــى مســتوى نمــط الحكامــة المحليــة وفــي
المدرســة ،الســيما إزاء األشــخاص المنحدريــن مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

3. 3االنتقــال مــن المنطــق الكمــي فــي ســد الخصــاص فــي مجــال الســكن إلــى منطــق توفيــر
دمــج والمســتدام
الم ِ
الســكنى والســكن الالئــقُ ،
حتسني جودة السكن بوصفها شرطا بيئيا لتحقيق الرفاه والعيش املشترك اجليد
 العمــل بشــراكة مــع المعهــد المغربــي للتقييــس ،علــى وضــع «عالمــة خضــراء» موجهــة لســوق الســكن
االجتماعــي ،وذلــك مــن أجــل إدمــاج المتطلبــات البيئيــة والمائيــة والطاقيــة فــي دفاتــر التحمــات
الخاصــة بالمنعشــين العقارييــن؛
 اإلســراع بإخــراج النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بالقانــون رقم  66.12المتعلق بمراقبــة وزجر المخالفات
فــي مجــال التعميــر والبنــاء وإلغــاء الممارســة القائمــة علــى منــح االســتثناءات لبنــاء المســاكن االجتماعية
خــارج ضوابــط وثائــق التعمير؛
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 تطويــر عــرض مــن الســكن االجتماعــي موجــه للكــراء وإعــادة النظــر فــي عــدد الوحــدات الســكنية
المســموح بإقامتهــا فــي الهكتــار الواحــد بموجــب الدوريــة الوزاريــة الصــادرة بتاريــخ  14يونيــو 2010
( 230وحــدة ســكنية فــي الهكتــار) ،وهــي نســبة تنجــم عنهــا كثافــة ســكانية مفرطــة وقــد تتســبب فــي
إعــادة إنتــاج مظاهــر الهشاشــة واإلقصــاء.
 اعتمــاد مقاربــات جديــدة للبرنامــج الوطنــي «مــدن بــدون صفيــح» بشــكل يســمح بإعــادة تأطيــره فــي
ســياق سياســة للمدينــة ،مــن أجــل القضــاء علــى مــدن الصفيــح وتعويضهــا بفضــاءات للعيــش والتنشــئة
االجتماعيــة المندمجــة فــي المدينــة؛
 اإلعمــال الفعلــي للتدابيــر المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم  94.12المتعلــق بالمبانــي اآليلــة للســقوط
وتنظيــم عمليــات التجديــد الحضــري ،خاصــة مــن خــال إعمــال اإلجــراءات الرامية إلى معالجــة المباني
اآليلــة للســقوط وإحــداث الوكالــة الوطنيــة للتجديــد الحضــري وتأهيــل المبانــي اآليلة للســقوط.
جعل املباني أكثر مراعاة للبيئة وملقتضيات النجاعة الطاقية
  َسـ ُّـن إجباريــة اإلدالء بالوثيقــة المتعلقــة بدرجــة النجاعــة الطاقيــة للمبنــى المــراد إقامتــه ،عنــد إيــداع
طلــب رخصــة البنــاء (وفــق نظــام النجاعــة الطاقيــة للمبانــي)
 العمــل فــي إطــار البرنامــج التعاقــدي القائــم بيــن الدولة والوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة برســم
الفتــرة  2020-2017علــى وضــع برنامــج وطنــي للنهــوض بالنجاعــة الطاقيــة للمبانــي وتشــجيع إنتاجهــا
بشــكل ذاتــي للكهربــاء انطالقــا مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة ،وذلــك مــن خــال إرســاء آليــة مندمجــة
(تشــمل التمويــل الدولــي ،الدعــم التقنــي ،وضــع إســتراتيجية صناعيــة ،تحفيــز الســوق ،تقليــص الدعــم،
ســعر الكربــون المنخفــض) .ويشــكل هــذا اإلطــار توليفــا مندمجــا وشــامال بيــن تدخــات مختلــف
الفاعليــن العمومييــن والخــواص وبيــن تنفيــذ النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم  47.09المتعلــق
بالنجاعــة الطاقيــة والقانــون رقــم  58.15الــذي يســمح بربــط أصحــاب منشــآت إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة
انطالقــا مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة بالشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة ذات الجهــد المنخفــض.
 بلــورة منتجــات ماليــة خضــراء موجهــة لســوق التجهيــزات المنزليــة ذات االســتهالك المنخفــض مــن
الطاقــة ،بشــراكة مــع الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة ،المســؤولة عن وضــع بطاقــة المعلومــات
الطاقيــة علــى األجهــزة ،وشــركات قــروض االســتهالك والفاعليــن الخــواص وممثلــي المجتمــع المدنــي
وجمعيــات حمايــة المســتهلك.
 وضع إطار مرجعي لمشــاريع «األحياء المراعية للمعايير البيئة» من أجل تشــجيع الســلوكات المحافظة
علــى البيئــة ،باإلضافــة إلــى العمــل علــى تأطيــر عمليــات التهيئــة الحضريــة المحترمــة لمبــادئ التنميــة
المســتدامة مــع الحــرص علــى مالءمتهــا لخصائــص المجــال الترابــي .وينبغــي أن يســعى مشــروع الحــي
المراعــي للمعاييــر البيئيــة إلــى مســاعدة المواطنيــن علــى االضطــاع بأنفســهم برفــع التحديــات البيئيــة
التــي يواجهونهــا بشــكل جماعــي.
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4. 4جعــل التربيــة ،والتعليــم العالــي ،والتكويــن المهنــي رافعــة للنهــوض بثقافــة التنميــة
المستدامة
 إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتدامة والتربيــة علــى البيئــة فــي منظومــة التربيــة الوطنيــة مــن أجــل تغييــر
عقليــات المواطنيــن وســلوكياتهم؛
 إدراج مهــن التنميــة المســتدامة فــي برامــج مــدارس تكويــن المختصيــن فــي التعميــر والمهندســين
المعمارييــن؛
 إدراج التربية على البيئة والتنمية المستدامة في المناهج البيداغوجية؛
 ضمان اإلنصاف بين المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة؛
  يتعيــن أن تشــارك المدينــة فــي جهــود صيانــة وتأهيــل المــدارس العموميــة وفتــح مــا تتوفــر عليــه مــن
فضــاءات رياضيــة وتجهيــزات تعليميــة فــي وجــه محيطهــا.

والمدمج بالمدن
5. 5بلورة وتنفيذ رؤية للحركية والربط ووسائل النقل الحضري المستدام
ِ
اعتماد مشروع اإلستراتيجية الوطنية للتنقالت املستدامة على مستوى املجلس احلكومي
تعزيز القدرات يف مجال تدبير خدمات النقل

 رقمنــة تدبيــر فضــاءات وقــوف العربــات وتدبيــر الســير الطرقــي ،مــع إيــاء أهميــة خاصــة للمــدارات
التــي تطــرح جملــة مــن اإلشــكاليات ،واعتمــاد «أنظمــة المســاعدة علــى االســتغالل وإرشــاد األشــخاص
المتنقليــن» ()SAEIV؛
 تعزيــز وتعميــم شــركات التنميــة المحليــة (لتخطيــط وتنفيــذ وتتبــع إنجــاز البنيــات التحتيــة وتقديــم
الخدمــات) ومؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات (مــن أجــل التنســيق بيــن مجمــوع الجماعــات الداخــل
ضمــن نطاقهــا) فــي مجــال النقــل الحضــري؛
 تعزيــز قــدرات الفاعليــن المحلييــن فــي مجــال تدبيــر خدمــات النقــل العمومــي والتركيــب المالــي
للمشــاريع للحصــول علــى تمويــل الصنــدوق المخصــص لتمويــل التنقــات الحضريــة المســمى «صنــدوق
مواكبــة إصالحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن» .
تقليص احلاجة للتنقل ومسافة التنقل
 ترشــيد عمليــات التنقــل مــن خــال تجريــد المســاطر اإلداريــة مــن الصفــة الماديــة والعمــل خــال مرحلــة
التخطيــط الحضــري علــى التوزيــع العقالنــي ألحواض الســكن والتشــغيل؛
 أخــذ مبــدأ الربــط بيــن وســائل النقــل المتعــددة بعيــن االعتبــار عنــد وضــع مخططــات توجيــه التهيئــة
العمرانيــة ومخططــات التهيئــة ،خاصــة بالنســبة للمــدن ومناطــق التعميــر الجديــدة ،من خــال التنصيص
علــى إقامــة ممــرات ومســالك خاصــة بالنقــل متعــدد الوســائط والدراجــات الناريــة والهوائيــة والراجليــن؛
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 تعميــم مخططــات التنقــل الحضــري علــى كل الجماعــات وربــط اســتفادتها مــن المســاعدات والتمويــات
بإنجــاز هــذه المخططــات .إدراج مخطــط التنقــل الحضــري فــي إطــار توجهــات ومقتضيــات وثائــق
التخطيــط الحضــري ،الســيما مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة ،وذلــك بغيــة إقامــة مدينــة مد َمجــة،
منســقة ومرتبطــة بالشــبكة؛
َّ
 ترشــيد توســع المدينــة وتوجيــه عمليــة توزيــع أحــواض الســكن والتشــغيل عبــر إنجــاز خطــوط النقــل
العمومــي.
زيادة استعمال وسائل النقل األقل استهالكا للطاقة وحتسني النجاعة الطاقية للعربات
 العمــل فــي المــدى المتوســط علــى إعــداد البنيــة التحتيــة للمــدن الســتقبال الســيارات الكهربائيــة،
بوصفهــا وســيلة رئيســية للحركيــة الحضريــة المســتقبلية؛
 النهــوض باســتعمال وســائل تنقــل مراعيــة للبيئــة المحيطــة وإيــاء أهميــة خاصــة لحركيــة األشــخاص
فــي وضعيــة إعاقــة داخــل المدينــة؛
 وضــع إســتراتيجية لتنميــة التنافســية اللوجيســتية الحضريــة وإعمــال «الميثــاق المغربــي لصالــح
اللوجيســتيك األخضــر» .وينبغــي علــى المــدن التوفــر علــى قواعــد ومخططــات لتنظيــم ســير ووقــوف
عربــات نقــل الســلع.

6. 6جعل التراث الثقافي رافعة لتعزيز جاذبية المدينة وتنافسيتها المستدامة

 إبــراز مقومــات الهويــة والقيــم الروحيــة فــي تصميــم وإنجــاز مشــاريع الســكن والتجهيــزات العموميــة،
والمعالــم التراثيــة والســاحات والفضــاءات الخضــراء وتجهيــزات الفضــاء الحضــري؛
 إعــداد ميثــاق ثقافــي وطنــي يكــون بمثابــة إطــار للتخطيــط الحضــري للمــدن القائمــة والمســتقبلية.
ويتعيــن أن يتضمــن هــذا الميثــاق الخصوصيــات الثقافيــة المحليــة والتــراث غيــر المــادي واإلرث
المعمــاري والقيــم المتوارثــة ،وأن يســاهم فــي ترســيخ المبــادئ والقواعــد التوجيهيــة لالندمــاج الحضــري
والتماســك االجتماعــي وتثميــن ذاكــرة المــدن وأبعادهــا الرمزيــة والطبيعيــة وترشــيد اســتهالك المــوارد؛
 إعــادة النظــر فــي مقاربــات وبرامــج التنشــيط الثقافــي بالمــدن والعمــل علــى تحســينها ،بمــا يتيــح جعلهــا
فــي متنــاول جميــع المواطنيــن؛
 خلــق صنــدوق وطنــي للتمويــل وإطــار ضريبــي تحفيــزي لالســتثمارات الموجهــة إلعــادة تأهيــل مبانــي
المــدن العتيقــة والقديمــة وبنياتهــا التحتيــة ،وتعزيــز قــدرات جماعــات هــذه المــدن فــي مجــال إعــداد
وتدبيــر مشــاريع التثميــن االقتصــادي للتــراث التاريخــي والثقافــي؛
  تحييــن مســتمر للجــرد الوطنــي للتــراث المعمــاري الحضــري والحــرص علــى تســجيل شــامل ودقيــق
لمعالمــه مــن لــدن وزارة الثقافــة والمســاهمة فــي التعريــف بــه علــى الصعيــد الدولــي وفــي إدراجــه فــي
قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو.

28

إجناح االنتقال نحو املدن املستدامة

7. 7النهوض بقيم التضامن واإلدماج والعيش المشترك لدى المواطنين بالمدن
 إلغــاء التقســيم المفــرط للمناطــق فــي وثائــق التعميــر ،عبــر اعتمــاد التمــازج الحضــري والوظيفــي.
كمــا ينبغــي أخــذ بعيــن االعتبــار ضــرورة توزيــع منســجم بيــن مختلــف أصنــاف الســكن وبيــن الســكن
االجتماعــي ،مــن أجــل تفــادي التمييــز السوســيو مجالــي؛
 التوزيــع المتــوازن بيــن أحيــاء المدينــة للمرافــق الجماعيــة واألماكــن العامــة ومعالــم هويــة المدينــة ،وهــي
مرافــق تحــدد جــودة الحــي وتمنــح الســكان الشــعور بالكرامــة وبممارســة حقهــم فــي المدينــة .إذ يجــب
أن يتمتــع كل حــي ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بالقــرب مــن واحــد أو أكثــر مــن مراكــز التســوق والســاحات
والحدائــق والمكتبــات وباحــات اللعــب والمالعــب الرياضيــة .وتشــكل هــذه األماكــن فضــاءات للتبــادل
ونســج العالقــات ،كمــا تشــجع علــى بــروز أقطــاب حضريــة صغــرى؛
 وفــي إطــار تنفيــذ السياســة الوطنيــة الجديــدة إزاء المهاجريــن ،ينبغــي جعــل إدماجهــم محــورا هامــا فــي
حكامــة المــدن والتمــازج االجتماعــي أثنــاء التخطيــط إلجــراء توســيعات حضريــة جديــدة؛
 وضــع آليــات وطنيــة مبتكــرة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة وتعميمهــا علــى الفئــات االجتماعيــة األكثــر
خصاصــا فــي مــدن الغــد ،والتــي ســتضم كل الســاكنة الوطنيــة تقريبــا؛
 العمــل علــى أن تأخــذ الهيئــات العموميــة أو الخاصــة التــي توفــر مرافقــا أو خدمــات مفتوحــة فــي وجــه
العمــوم بعيــن االعتبــار كل الجوانــب المتعلقــة بتوفيــر الولوجيــات لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،طبقــا
لمقتضيــات القانــون  10.03المتعلــق بالولوجيــات؛
 اعتمــاد عالمــات تشــوير حضريــة مالئمــة لمختلــف أصنــاف اإلعاقــة ،والعمــل علــى أن تأخــذ المنشــآت
الحضريــة بعيــن االعتبــار الشــروط الخاصــة التــي يتطلبهــا تنقــل األشــخاص ذوي الحركيــة المحــدودة؛
 بلــورة برامــج فــي وســائل اإلعــام والمــدارس الوطنيــة تعنــى بتعزيــز قيــم االنفتــاح والحــوار واحتــرام
الثقافــات واألديــان والمجموعــات العرقيــة األخــرى وتوطيــد الوشــائج االجتماعيــة؛
 إدراج مــادة التــراث الثقافــي فــي المناهــج الدراســية وفــي التعليــم العالــي وتثميــن الخصوصيــات التــي
تزخــر بهــا كل جهــة ومدينــة مــع توفيــر المــوارد البشــرية المتخصصــة.

8. 8تحرير ما تزخر به المدن المغربية من إمكانات في مجال الطاقات المستدامة

 تبنــي ممارســات تدبيريــة جديــدة فــي مجــال الطاقــة بالمــدن ،مــن خــال اعتمــاد المعيــار الدولــي إيــزو
 50001فــي تدبيــر الطاقــة علــى مســتوى البنيــات التحتيــة الجماعيــة والمقــرات اإلداريــة واإلنــارة
العموميــة .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي تعميــم وتوحيــد اســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة «الشــبكة
الكهربائيــة الذكيــة» ( )Smart gridفــي تدبيــر شــبكات توزيــع الكهربــاء ،وترشــيد اســتهالك الطاقــة فــي
اإلنــارة ،وتطويــر شــركات الخدمــات الطاقيــة و  /أو شــركات تنميــة محليــة متخصصــة ،فــي كل المــدن
المغربيــة خاصــة علــى مســتوى التوســعات الحضريــة الجديــدة؛
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 مواكبــة الفاعليــن االقتصادييــن المحلييــن ،الســيما المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة فــي اإلجــراءات
اإلداريــة المتعلقــة باالســتثمار فــي مشــاريع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة المتأتيــة مــن مصــادر الطاقــة
المتجــددة ،طبقـاً للمرســوم رقــم  2.15.772الصــادر بتاريــخ  28أكتوبــر  2015المتعلــق بشــروط وكيفيــات
ولــوج منشــآت إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة إلــى الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة
ذات الجهــد المتوســط؛
 وضــع لوحــة قيــادة طاقيــة وطنيــة تمكــن مــن تتبــع ومقارنــة وتصنيــف النجاعــة الطاقيــة لــكل مدينــة،
مــن خــال مؤشــرات رئيســية مــن قبيــل الكثافــة الطاقيــة ،النجاعــة الطاقيــة واإلنتــاج الذاتــي للطاقــة
الحراريــة والكهربائيــة انطالقــا مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة؛
 تطويــر ســوق وطنــي للكربــون وبيــع الرصيــد مــن االنبعاثــات ،ارتــكازا علــى مشــاريع نموذجيــة منصــوص
عليهــا فــي برنامــج «شــراكة التأهــب للســوق» ( )PMRفــي انســجام مــع المــادة  6.2مــن اتفــاق باريــس
لتغيــر المنــاخ ومــع آليــات التعــاون المتشــاور حولهــا للســوق الدولــي للكربــون؛
 إحــداث صنــدوق للنجاعــة الطاقيــة خــاص تقــوم علــى تدبيــره الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة ويتــم
تمويلــه مــن الرســوم واالقتطاعــات علــى المحروقــات (زائــد  1فــي المائــة مــن ثمــن المحروقــات)؛
 إنجــاز برامــج إعالميــة لتحقيــق تعبئــة جماعيــة مــن أجــل تغييــر الســلوكات (االســتهالك بطريقــة أفضــل،
تعويــض األجهــزة ذات االســتهالك المرتفــع مــن الطاقــة بأخــرى أقــل اســتهالكا) وجعــل النجاعــة الطاقيــة
رافعــة لتحقيــق المردوديــة االقتصادية؛
 تفعيــل إصــدار النصــوص التطبيقيــة للقانونيــن  58.15و( 47.09المراســيم المتعلقــة بالكيفيــات التقنيــة
لضــخ الطاقــة المتأتيــة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة فــي الشــبكة منخفضــة الجهــد ألغــراض
تجاريــة ،االفتحــاص الطاقــي ،دراســة التأثيــر الطاقــي لمشــاريع التهيئــة الحضريــة أو مشــاريع إنشــاء
البنايــات ،وبالجوانــب المتعلقــة بالتقييــس فــي مجــال األداء الطاقــي وتعميــم نظــام ال َعنْ َونَــة الطاقيــة
للتجهيــزات الســكنية وتعميــم التقييــس (توحيــد المعاييــر) فــي مــا يتصــل باســتهالك الطاقــة األحفوريــة
فــي الصناعــة ،فتــح الشــبكة الكهربائيــة منخفضــة ومتوســطة الجهــد فــي وجــه مشــاريع إنتــاج الطاقــة
الكهربائيــة المتأتيــة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة)...

9. 9العمل من أجل بيئة حضرية سليمة ومستدامة ومحترمة للتنوع البيئي للمدينة

 خلــق الترابــط بيــن المنظومــة الصحيــة واالنعكاســات البيئيــة الســلبية التــي تتعــرض لهــا المدينــة  :مــن
خــال وضــع نظــام للرصــد واإلنــذار الصحــي مرتبــط باالنعكاســات البيئيــة الســلبية التــي تتعــرض لهــا
المدينــة (ذروة تلــوث الهــواء والتربــة والمــاء ،النفايــات الصلبــة ،اإلجهــاد ،إلــخ) ،باإلضافــة إلــى وضــع
مخطــط عمــل للصحــة والبيئــة خــاص بــكل مدينــة؛
 إرســاء حكامــة بيئيــة جديــدة للمــدن مرتكــزة علــى توفيــر وســائل مراقبــة مــدى اإلعمــال الفعلــي للقوانيــن
والنصــوص التنظيميــة فــي مجــال البيئــة ،مــن خــال تعميــم الشــرطة اإلداريــة البيئيــة وضمــان ولــوج
مجمــوع المواطنيــن للمعلومــات البيئيــة .أمــا فــي مــا يتعلــق بتدبيــر مجلــس المدينــة للمجــال البيئــي،
فينبغــي إرســاء الممارســة القائمــة علــى تقديــم المجلــس عنــد نهايــة واليتــه السياســية لحصيلــة وضعيــة
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الرأســمال الطبيعــي وللمنجــزات التــي تــم القيــام بهــا فــي مــا يتصــل بحمايــة البيئــة ،كمــا يتعيــن وضــع
نظــام لتدبيــر المتطلبــات البيئيــة بنــاء علــى اإلطــار المرجعــي الدولــي إيــزو  14001مــع االســتفادة مــن
تجربــة مدينــة مراكــش فــي هــذا البــاب.
 في ما يتعلق بتدبير النفايات السائلة ،فقد بات من المستعجل :
	-نشــر مقاييــس الكميــات القصــوى مــن النفايــات الســائلة الممكــن إلقاؤهــا فــي الســاحل وإعــداد
التصاميــم الجهويــة للســاحل طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم  81.12المتعلــق بالســاحل.
	 -اإلســراع بتنفيــذ البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن التلــوث الصناعــي وتوســيع طريقــة عمــل محطــات
تطهيــر الميــاه العادمــة الحضريــة لتشــمل المســتوى الثالــث للمعالجــة وإصــدار المراســيم المتعلقــة
بإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة بعــد تطهيرهــا ونقــل األوحــال المتأتيــة مــن محطــات تطهيــر الميــاه
العادمــة واســتعمالها كمصــادر طاقــة (التثميــن الطاقــي).
 جعــل الغابــات والتنــوع البيولوجــي الحضــري رافعــة لتحســين جــودة حيــاة المواطنيــن بالمــدن .وفــي هــذا
اإلطــار ،ينبغــي أن تعمــل مجالــس المــدن ،بمعيــة اإلدارة الترابيــة والمندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات
ومحاربــة التصحــر والمواطنيــن ،علــى وضــع مخطــط لحمايــة وتهيئــة وتثميــن الغابــات الحضريــة
المصنفــة والنهــوض بهــا.
 وضــع التصــور لبرنامــج لتغييــر عقليــات وســلوكات ســكان المناطــق الحضريــة فــي مــا يتعلــق بتدبيــر
النفايــات المنزليــة ،مــن أجــل االنتقــال مــن تدبيــر كالســيكي قائــم علــى جمــع النفايــات وطمرهــا فــي
صــدر
المطــرح نحــو إرســاء قطــاع صناعــي أخضــر جديــد يرتكــز علــى تقنيــات فــرز النفايــات فــي ال َم ْ
ومعالجتهــا وإعــادة تدويرهــا وتثمينهــا داخــل مراكــز الطمــر والتثميــن .وتقتضــي هــذه المقاربــة الجديــدة
مــن جهــة ،مراجعــة القانــون رقــم  28.00وإعــادة النظــر بشــكل جــذري فــي طريقــة تنفيــذ المرحلــة
الثانيــة مــن البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة والوقــوف عنــد حصيلــة مرحلتــه األولــى ،ومــن جهــة
أخــرى ،النهــوض بــدور جديــد للمواطن-الفاعــل فــي تدبيــر النفايــات وتعبئــة وســائل اإلعــام ،وذلــك مــن
أجــل التمكــن مــن تخفيــض التكاليــف وخلــق مــوارد مــن خــال تدبيــر وإعــادة تدويــر النفايــات التــي يمكــن
أن تولــد الطاقــة وتخلــق فــرص الشــغل.
 اســتباق وضعيــة شــح المــاء الصالــح للشــرب فــي المــدن مــن خــال تطويــر اســتعمال مصــادر غيــر
تقليديــة للميــاه (إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة بعــد تطهيرهــا ،تحليــة مــاء البحــر فــي المدن الســاحلية)
وترشــيد الطلــب عبــر تحســين أداء شــبكات التوزيــع وتحســين اســتعمال األســر للميــاه ،إدراج دراســة
تأثيــر المشــاريع االســتثمارية المســتقبلية علــى الوضعيــة المائيــة فــي التخطيــط الحضــري ،وأخيــرا
مــن خــال إعــادة تحديــد النمــوذج االقتصــادي لتدبيــر خدمــات توزيــع المــاء الصالــح للشــرب وتجميــع
ومعالجــة الميــاه العادمــة.
 إحــداث مركــز وطنــي للكفــاءة واالبتــكار التكنولوجــي فــي ميــدان ترشــيد اســتهالك المــوارد الطبيعيــة
والبيئــة ،يســهر علــى المواكبــة التقنيــة والمنهجيــة للجماعــات الترابيــة والوحــدات الصناعيــة فــي اعتمــاد
الطــرق الجديــدة لالســتهالك المســؤول ومكافحــة التلــوث ،الســيما فــي مــا يتصــل بتدبيــر النفايــات
الصلبــة وجــودة الهــواء ومعالجــة الميــاه العادمــة.
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 10.10تحسين قدرات المدن على تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتحملها
 العمــل فــي إطــار مركــز الكفــاءات للتغيــر المناخــي بالمغــرب ( )C4 Marocعلــى إحــداث منصــة وطنيــة
للشــراكة ،مك َّرســة لتعزيــز قــدرات الفاعليــن األساســيين بالمــدن ومواكبتهــم (المنتخبــون ،اإلدارة
المحليــة ،المصالــح الخارجيــة ،المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص) وتهــدف إلــى التنزيــل الترابــي
للمشــاريع المدرجــة ضمــن المســاهمات المحــددة وطنيــا ( )NDCمــن لــدن المغــرب ،والعمــل وفــق طريقــة
تشــاركية علــى بلــورة مخططــات المــدن فــي مجالــي الطاقة والمنــاخ ،والتركيــب التقنــي والمالي لمشــاريع
التخفيــف ،وتعبئــة وتنويــع مــوارد تمويــل جهــود مواجهــة تغيــر المنــاخ ،وإرســاء آليــات تســتند إلــى طريقــة
«اإلجــراءات القابلــة للقيــاس واإلبــاغ عنهــا والتحقــق منهــا» ( ،)MRVوذلــك مــن أجــل الرفــع مــن األهــداف
الوطنيــة برســم المســاهمات المحــددة وطنيــا.
ينبغــي أن يأخــذ مسلســل إعــداد مخططــات الطاقــة الخاصــة بالمــدن بعيــن االعتبــار التوجيهــات
والتدابيــر المقترحــة فــي اإلســتراتيجية الوطنيــة لتحقيــق تنميــة منخفضــة االنبعاثــات فــي أفــق ،2050
تعضيــد االســتثمارات مــع الجماعــات األخــرى بالجهــة ومــع االســتثمارات المزمــع القيــام بهــا فــي إطــار
اإلســتراتيجيات والبرامــج الوطنيــة  :اإلســتراتيجية الوطنيــة فــي مجــال الطاقــة ،اإلســتراتيجية الوطنيــة
للوجيســتيك ،المخطــط المغربــي للطاقــة الشمســية ،البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة والمماثلــة لهــا،
البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة ،برنامــج تحســين النقــل الحضــري ،وغيرهــا.
 الحــرص قبــل مباشــرة عمليــات توســيع المــدارات الحضريــة للمــدن التــي تواجــه مخاطــر ،علــى وضــع
خرائــط المناطــق المســتجيبة لشــروط التعميــر ،مــن أجــل تحديــد وتوجيــه المناطــق القابلــة للبنــاء
ووضــع تخطيــط البنيــات التحتيــة الطرقيــة والطــرق الســيارة.
 وضــع إســتراتيجية فعالــة تكــون موضــوع تنســيق بيــن المتدخليــن بــكل مدينــة للوقايــة مــن الكــوارث
الطبيعيــة ومكافحتهــا ،وذلــك مــن أجــل :
	 -تحديــد المســؤوليات وتعييــن خليــة مكلفــة بقيــادة العمليــات ،وضمــان التنســيق مــع األرضيــة الوطنيــة
لتدبيــر المخاطــر الكبــرى ،وإدراج هــذه المخاطــر ضمــن السياســات التنمويــة؛
	-النهوض بتقاسم تدبير المعارف والمعلومات حول األخطار وتدبير األزمات في المدن؛
	-تحميــل المســؤولية لــكل الفاعليــن المحلييــن مــن أجــل الســهر علــى تطبيــق المقتضيــات القانونيــة
الالزمــة لتحقيــق قــدرة المــدن علــى التكيــف والصمــود.
 حــث المقــاوالت ،الســيما الــوكاالت والمناطــق الصناعيــة ،علــى وضــع ســيناريوهات أزمــة خاصــة
بقطاعاتهــا ،ووضــع إطــار مالئــم لتدبيــر األزمــات واختبــاره.
 العمــل مــن خــال الســلطات العموميــة والجماعــات الترابيــة علــى وضــع إســتراتيجية تمويــل مالئمــة
لمكافحــة الكــوارث الطبيعيــة ،مرتكــزة علــى تقنيــات ماليــة للتعويــض أو التضامــن ،باإلضافــة إلــى اعتمــاد
آليــات التأميــن القائمــة علــى الشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص.
 مواكبــة الجمعيــات المحليــة فــي عمليــة تركيــب المشــاريع المناخيــة وطلــب تمويلهــا لــدى الصنــدوق
األخضــر للمنــاخ.
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 11.11جعل المدن إطارا لالبتكار واإلبداع والبحث التطبيقي لفائدة الشباب
 تطويــر خبــرة ومهــارات وطنيــة فــي مجــال خدمــات المــدن الذكيــة ( ،)Smart citiesمــن خــال تعزيــز
البنيــات التحتيــة للتدبيــر الرقمــي للمــدن ،الســيما المــدن الكبــرى ،واســتخدام مختلــف توظيفــات
التكنولوجيــات الحديثــة فــي الخدمــات العموميــة المقدمــة للمواطنيــن؛
والعدادات الذكية على جميع المدن؛
 تعميم «الشبكة الكهربائية الذكية» ()Smart grid
َّ
 النهوض بثقافة االبتكار داخل األسرة والمدرسة والجامعة واإلدارة؛
 تعزيــز توجــه المــدن نحــو احتضــان مجمعــات التكنولوجيــات واالبتــكار ومراكــز البحــث واالمتيــاز،
مــع إدمــاج أبعــاد التنميــة المســتدامة والتكنولوجيــات النظيفــة الجديــدة ضمــن أهــداف هــذه البنيــات
وبرامجهــا ومجــاالت تدخلهــا؛ والرفــع مــن عــدد مشــاريع البحــث التطبيقــي فــي مياديــن التكنولوجيــات
الجديــدة لالقتصــاد األخضــر واقتصــاد المعرفــة واالقتصــاد الرقمــي ،مــن خــال االســتفادة مــن صناديق
التمويــل الجديــدة الموجهــة للبحــث .ويجــب أن يرتكــز هــذا التدبيــر علــى احتضــان وتشــجيع الشــركات
الناشــئة والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة بهــدف النهــوض بالتكنولوجيــات وتشــجيع بــروز فاعليــن
رائديــن فــي المجــال (أبطــال وطنييــن) قادريــن علــى تصديــر معارفهــم ومهاراتهــم علــى الصعيــد الدولــي؛
 دراســة إمكانيــة احتضــان المــدن الكبــرى لمعاهــد بحــث متخصصــة فــي اإلشــكاليات المتعلقــة بالمدينــة
(الحركيــة ،تدبيــر النفايــات ،النجاعــة الطاقيــة ،)...وذلــك بشــراكة مــع مراكــز البحــث القائمــة وبتنســيق
مــع الجهــة.

 .جتدابيــر متعلقــة بتســيير ومواكبــة االنتقــال نحــو التنميــة المســتدامة للمــدن
المغربيــة
1. 1مــن أجــل تخطيــط إســتراتيجي مرتكــز علــى التكامــل والتعــاون وتضافــر الجهــود علــى
الصعيــد المحلــي والجهــوي والوطنــي
 اســتثمار آليــات تنظيــم العمــل الجماعــي ،الســيما التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب الــذي يعتبــر وثيقــة
مرجعيــة فــي تدبيــر الشــأن العــام .كمــا ينبغــي أن تندمــج برامــج التنميــة الجهويــة وبرامــج تنميــة العمالــة
أو اإلقليــم وبرامــج عمــل الجماعــة ضمــن توجيهــات التصميــم الجهــوي المشــار إليــه؛
 تفعيــل اآلليــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور والقوانيــن التنظيميــة حــول الجماعــات الترابيــة ،وهــي:
التعــاون بيــن الجماعــات ،مؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات ،مجموعــات الجماعــات الترابيــة ،آليــات
التعــاون والشــراكة والتعاقــد ،نظــام التدبيــر العصــري بحســب األهــداف عبــر مؤشــرات التتبــع واإلنجــاز
واألداء ،تقنيــات التتبــع والتقييــم وأنظمــة المعلومــات؛
 وفــي هــذا اإلطــار ،مــن شــأن تبنــي آليــة التعــاون بيــن الجماعــات أن يســاهم فــي االضطــاع بمهــام
ومشــاريع ذات منفعــة عامــة مــن قبيــل النقــل الجماعــي ،إعــداد مخطــط التنقــل ،معالجــة النفايــات،
الطــرق ،التطهيــر ومحطــات معالجــة الميــاه العادمــة ،إحــداث وتدبيــر التجهيــزات المهيكلــة ،إقامــة
ال ُم َج َّمعــات الصناعيــة؛
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 اللجــوء إلــى تفويــض إنجــاز بعــض الخدمــات العموميــة مــن خــال وكاالت التوزيــع والتدبيــر
المفوض وشــركات التنميــة المحليــة ،مــن أجــل التعاطــي مــع اإلكراهات فــي المجال اإلداري والمحاســبي
التــي يواجههــا تدبيــر المدينــة ،لكــن شــريطة قيــاس االنعــكاس االجتماعــي لمثــل هــذه التدابيــر؛
 تبنــي حكامــة حضريــة متجــددة مــن خــال برامــج تعاقديــة تجمــع بيــن الدولــة والمدينــة ،أنظمــة
المعلومــات ،دالئــل المســاطر مــع تجريدهــا مــن الصفــة الماديــة ،وذلــك مــن أجــل خلــق القــوة الدافعــة
التــي تنعكــس إيجابيــا علــى فعاليــة تدبيــر المدينــة وعلــى جاذبيتهــا؛
 وضــع آليــات تنســيق مبتكــرة وتعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ،مــن أجــل تدبيــر
تعدديــة مشــروع المدينــة المســتدامة وضمــان التعبئــة حولــه وتملكــه؛
 إحــداث شــركة مختلطــة بــكل مدينــة جديــدة تضــم الدولــة والفاعــل المشــرف علــى إحــداث المدينــة
والجماعــات المعنيــة ،مــن أجــل ضمــان مواكبــة المشــروع فــي الجوانــب المتعلقــة بالتنفيــذ وتعبئــة
مصــادر التمويــل وتدبيــر المدينــة؛
 وضــع إطــار تعاقــدي مالئــم لإلرســاء التدريجــي للمدينــة المســتدامة الجديــدة ،مــن أجل تنظيــم التزامات
مختلــف الشــركاء واالضطــاع ببرمجــة الميزانية القطاعية الســنوية؛
 العمــل بشــكل دوري علــى إجــراء تقييــم إســتراتيجي بيئــي واجتماعــي لبرامــج عمــل الجماعــة وبرامــج
التنميــة الجهويــة ،بمــا يتماشــى مــع مضاميــن مشــروع القانــون رقــم  49.17المتعلــق بالتقييــم البيئــي.
2. 2ترشيد حكامة العقار
 إرســاء آليــات مؤسســاتية وقانونيــة للتحكــم فــي العقــار وتدبيــره ،كشــرط مســبق لتعبئــة المواقــع
المخصصــة للتجهيــزات والمنشــآت ذات المنفعــة العامــة وتكويــن الرصيــد العقــاري العمومــي :
	-إحــداث هيئــات جهويــة تكــون فــي خدمــة الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة مــن أجــل ضمــان
أفضــل تدبيــر وتحكــم فــي مســألة العقــار .وفــي هــذا الصــدد ،يعــد مقتــرح مشــروع مدونــة التعميــر
القاضــي بإحــداث وكاالت عقاريــة جهويــة مقترحــا وجيهــا؛
	-وضــع آليــات قانونيــة لتملــك األراضــي مــن لــدن الدولــة وفروعهــا اإلداريــة مــن أجــل تكويــن رصيــد
عقــاري وتعبئــة المواقــع المخصصــة للتجهيــزات والمنشــآت ذات المصلحــة العامــة ،أال وهــي حــق
الشــفعة؛
	-العمــل فــي كل منطقــة مشــمولة بوثيقــة تعميــر مصــادق عليهــا ،علــى تكريــس ســمو قواعــد التعميــر
علــى المقتضيــات المنظمــة لألنظمــة العقاريــة فــي حالــة تعارضهمــا؛
	-إرســاء قواعــد التضامــن بيــن مالكــي العقــارات فــي إنجــاز الطــرق والتجهيــزات والمناطــق الخضــراء.
وينبغــي التركيــز علــى اإلنصــاف العقــاري كمبــدأ أساســي فــي تخطيــط وتدبيــر المدينــة.
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3. 3إدمــاج غايــات التنميــة المســتدامة للمــدن فــي مسلســل التخطيــط الحضــري والتهيئــة
الحضريــة
وثائق التعمير
 إدمــاج توجيهــات اإلســتراتيجة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة فــي قواعــد إعــداد مختلــف وثائــق التخطيــط
الحضــري ،ال ســيما مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة ،تصميــم التهيئــة الحضريــة؛
 إرســاء قواعــد قانونيــة مــن أجــل ضمــان الترابــط بيــن التصميم الوطنــي إلعداد التــراب وتصميم التنظيم
الوظيفــي والتهيئــة والتصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب ،ومخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصميــم
التهيئــة وبرنامــج عمــل الجماعــة ومشــروع المدينــة ،مــع الحــرص علــى تحقيــق التــاؤم واالنســجام بيــن
التوجهــات واالختيــارات والمقتضيــات التــي تتضمنهــا هــذه الوثائــق؛
 جعــل تصميــم التهيئــة وثيقــة تعاقديــة تخضــع للتقييــم كل خمــس أو ثــاث ســنوات ،مــن أجــل تعديــل
البرنامــج التعاقــدي الخماســي أو الثالثــي المعتمــد مــن لــدن الجماعــة وشــركائها؛
 االعتمــاد علــى آليــات التخطيــط الحضــري مــن أجــل تشــجيع الكثافــة والحــد مــن التمــدد والتشــتت
الحضــري ،عبــر سياســات فــي مجــال العقــار والحركيــة والنقــل وعبــر تجديــد الفضــاء الحضــري؛
 اإلدراج التلقائــي لدراســة التأثيــر فــي مجــال الطاقــة والمــاء والبيئــة فــي مخططــات توجيــه التهيئــة
العمرانيــة ،وتصاميــم التهيئــة والمشــاريع االســتثمارية؛
 النهــوض بالممارســات الجيــدة والمعاييــر المتعلقــة باألحيــاء المراعيــة للبيئــة فــي المــدن الجديــدة
المســتدامة.

4. 4انخراط المدن الجديدة القائمة في مسار االستدامة

 ربــط إحــداث المــدن الجديــدة بتوجهــات التصميــم الوطنــي إلعــداد التــراب والتصميــم الجهــوي إلعــداد
التــراب وبالدراســات االستشــرافية المحــددة لصبغــة المدينــة وتموقعهــا وفــق رؤيــة تنموية على المســتوى
الجهــوي وكــذا بدراســات التأثيــر البيئــي وإدمــاج البعــد البيئــي والطاقــي؛
 العمــل بشــكل تلقائــي علــى مواكبــة تصاميــم تهيئــة المــدن الجديــدة بدراســات موضوعاتيــة ،طبقــا
لمقتضيــات المــادة  3مــن القانــون المتعلــق بالــوكاالت الحضريــة  :الحركيــة الحضريــة ووســائل التنقــل
المراعيــة للبيئــة ،الولوجيــة ،مخطــط النقــل واالرتبــاط ،تثميــن التــراث ،النجاعــة الطاقيــة ،النهــوض
بالطاقــات المتجــددة ،معالجــة الميــاه العادمــة والنفايــات الصلبــة ،إلــخ.
 العمــل علــى تقييــم درجــة اســتدامة مخططــات االســتثمار الحاليــة المخصصــة لتأهيــل المــدن الجديــدة
وإطــاق عمليــة تحيينهــا ،وذلــك مــن أجــل ضمــان اســتدامتها وجاذبيتهــا وارتباطهــا مــع أحــواض التشــغيل
ومــع المــدن األخــرى.
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5. 5إضفاء المهنية على التدبير الحضري
 تبنــي تدبيــر حضــري يقــوم ،مــن خــال تســليم األذون بإحــداث التجزئــات العقاريــة وإحــداث المجموعــات
الســكنية والمشــاريع العقاريــة ،علــى تشــجيع تقليــص المســافة المجاليــة بين مختلف الفئــات االجتماعية
وضمــان الترابــط بيــن المكونــات الحضريــة والفضــاءات العامــة علــى مســتوى كل حــي وكل قطــاع
بالمدينــة؛
 وضــع آليــات للتهيئــة الحضريــة مــن قبيــل المــدن الجديــدة ومناطــق التهيئــة المتشــاور حولهــا اآلليــات
العملياتيــة للتعميــر ومناطــق الرصيــد العقــاري ومــدارات الضــم الحضــري ،علمــا أن القوانيــن الجاري بها
العمــل تحصــر عمليــات تهيئــة وإنتــاج الفضــاء الحضــري فــي إحــداث التجزئــات العقاريــة والمجموعــات
الســكنية وتقســيم العقــارات؛
 إنشاء بناية على األقل في كل مدينة تمثل رمزا للمدينة ومعلمة ونقطة التقاء كل مكونات منظومتها؛
 وضع نص قانوني خاص بالمدن الجديدة المستدامة يحدد آليات تصميمها وإحداثها؛
 وضع إطار قانوني خاص بحكامة المدن الكبرى وتدبيرها؛
 اإلسراع بالمصادقة على مشروع القانون رقم  61.16المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية.

6. 6تســريع مسلســل إصــاح النظــام الضريبــي المحلــي وتنويــع آليــات تمويــل مشــاريع المنــاخ
علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل مالءمــة مداخيــل المــدن مــع حاجياتهــا المتزايــدة فــي
مجــال التنميــة المســتدامة
يوجــد إصــاح النظــام الضريبــي المحلــي ،الــذي نــص عليــه المشــرع ،قيــد اإلنجــاز .وثمــة العديــد مــن الســبل
التــي يمكــن ســلكها مــن أجــل مالءمــة مــوارد الجماعــات الحضريــة مــع احتياجاتهــا المتزايــدة .وفــي هــذا الصــدد
ينبغــي العمــل علــى :
 اإلســراع بالمصادقــة علــى المرســوم المتعلــق بالســماح للجماعــات الترابيــة باللجــوء إلــى االقتــراض ،مــن
أجــل توفيــر الضمانــات الالزمــة لألبنــاك للولــوج إلــى القطــاع المحلــي؛
 االستفادة من زائد القيمة العقارية :
ثمــة مقتضيــات قانونيــة ال يتــم إعمالهــا والحــال أن مــن شــأنها المســاهمة فــي ميزانيــة الجماعــة .ونذكــر فــي
هــذا الصــدد ،مســاهمة مــاك األراضــي المجــاورة فــي إنجــاز الطــرق العامــة الجماعيــة ،طبقــا للمــواد  37و38
و 39للقانــون رقــم  12.90المتعلــق بالتعميــر ،1كمــا نذكــر إمكانيــة تقاســم زائــد القيمــة المتأتــي مــن عمليــات
التعميــر بيــن الدولــة وأصحــاب األمــاك الخاصــة ،وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة  59مــن القانــون
رقــم  7.81المتعلــق بنــزع الملكيــة ألجــل المنفعــة العامــة وباالحتــال المؤقــت.2
 -1تنــص املــادة  37مــن القانــون رقــم  12.90املتعلــق بالتعميــر علــى مــا يلــي  « :يكــون مالــك كل بقعــة أرضيــة تصيــر أو تبقــى مجــاورة للطريــق العامــة اجلماعيــة املقــرر إحداثهــا
ملزمــا باملســاهمة مجانــا يف إجنازهــا إلــى غايــة مبلــغ يســاوي قيمــة جــزء مــن أرضــه يعــادل مســتطيال يكــون عرضــه عشــرة أمتــار وطولــه مســاويا لطــول واجهــة األرض الواقعــة
علــى الطريــق املــراد إحداثهــا علــى أن ال تتعــدى هــذه املســاهمة قيمــة ربــع البقعــة األرضيــة»
 -2تنــص املــادة  59مــن القانــون رقــم  7.81علــى أنــه إذا كان إعــان أو تنفيــذ األشــغال أو العمليــات العامــة يدخــل علــى قيمــة بعــض األمــاك اخلاصــة زيــادة تتجــاوز 20%
فــإن املســتفيدين مــن هــذه الزيــادة أو ذوي حقوقهــم يلزمــون علــى وجــه التضامــن بدفــع تعويــض يعــادل نصــف مجمــوع زائــد القيمــة الطــارئ بهــذه الكيفيــة إلــى اجلماعــة
املعنيــة باألمــر .ويخفــض عنــد االقتضــاء التعويــض عــن زائــد القيمــة بكيفيــة ال ميكــن أن يقــل معهــا يف أي حــال مــن األحــوال عــن  20%مبلــغ الزيــادة الــذي يبقــى كســبا للملــزم.
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إنــه ألمــر منطقــي أن تعمــل المدينــة علــى تمويــل نفســها بنفســها .ففــي حالــة تغييــر الغــرض األساســي الســتعمال
بقعــة أرضيــة مــا (تغييــر التنطيــق) أو تغييــر قواعــد اســتعمال األراضــي (العلــو ،الكثافــة ،)...يجــب الســعي
إلــى اســتفادة المدينــة مــن جــزء مــن زائــد القيمــة المالــي ،وفــق إطــار قانونــي ضريبــي يســمح بتحقيــق العدالــة
العقاريــة واإلنصــاف الضريبــي.
إن مبــدأ اســترجاع جــزء مــن تكاليــف االســتثمار علــى إثــر إنجــاز بنيــة تحتيــة أو أحــد التجهيــزات الممولــة
مــن لــدن المدينــة تعــد عمليــة مشــروعة تمامــا .ذلــك أن الجماعــة تشــق الطــرق وتقــوم بتهيئــة وتجهيــز العقــار
وإنجــاز شــبكات النقــل ،وغيرهــا ،غيــر أنهــا ال تســتفيد مــن زائــد القيمــة المترتــب عــن هــذه األعمــال .لذلــك،
يتعيــن خــال إجــراء المعامــات أو عمليــات البنــاء ،إعــادة تحديــد القيمــة الكرائيــة بطريقــة منصفــة ومضبوطــة،
حســب تطــور ســوق العقــار.
 فرض الرسوم على المتسببين في التلوث واالستفادة من التمويالت الخضراء
	-تفعيــل اإلتــاوات المتعلقــة بطــرح المخلفــات الصناعيــة الســائلة ،اســتنادا إلــى معاييــر يتــم وضعهــا
لهــذا الغــرض ودراســة إمكانيــة إحــداث مســاهمة يؤديهــا أصحــاب الســيارات فــي شــكل أداء عــن
الســير فــي الفضــاء الحضــري أو جــزء مــن مبلــغ الضريبــة علــى الســيارات أو جــزء مــن الرســوم علــى
المحروقــات؛
	-تســريع وضــع آليــات النظــام الجبائــي البيئــي والصنــدوق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة،
المنصــوص عليهمــا فــي المادتيــن  29و 30مــن القانــون اإلطــار رقــم  99.12بمثابــة ميثــاق وطنــي
للبيئــة والتنميــة المســتدامة.
 تحديد مصادر تمويل المناخ وتنويع التمويالت الخضراء
إن مــن شــأن عمليــة االعتمــاد الجاريــة لصنــدوق التمويــل الجماعــي «بنــك الجماعــات المحليــة» لــدى الصنــدوق
األخضــر للمنــاخ وصنــدوق التكيــف أن تقــدم حلــوال ملموســة لالحتياجــات المتعلقــة بإيصــال وتخصيــص
التمويــات للمشــاريع المحليــة فــي مجــال مواجهــة التغيــرات المناخيــة ،ممــا ســيمكن بالتالــي مــن  )1 :تيســير
الحصــول علــى التمويــات مــن لــدن الجماعــات المحليــة )2 ،تشــجيع تطويــر وســائل ومنتجــات ماليــة جديــدة
مــن قبيــل الســندات الخضــراء لفائــدة الفاعليــن المحلييــن و )3الســماح بتطويــر ونقــل المعــارف والمهــارات فــي
مجــال الماليــة المناخيــة المحليــة.
مــن جهــة أخــرى ،يُم ِّكــن اإلعمــال الفعلــي لمركــز الكفــاءات للتغيــر المناخــي بالمغــرب ( )C4 Marocالمنفتــح علــى
مجمــوع القــارة اإلفريقيــة ،مــن وضــع حلــول ملموســة رهــن إشــارة الفاعليــن المحلييــن والفاعليــن علــى مســتوى
القــارة ،فــي مجــال تعزيــز القــدرات وتقاســم الخبــرات الســيما فــي مهــن التركيــب التقنــي والمالــي لمشــاريع
التكيــف والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة.
 تغطية تكاليف الخدمات الحضرية بشكل أفضل
تشــهد الخدمــات تطــورا مطــردا وأضحــت كلفتهــا فــي ارتفــاع متزايــد .لذلــك يجــب تغطيــة تلــك التكاليــف
بطريقــة ســليمة ،وإن كانــت المداخيــل المباشــرة لــن تتمكــن أبــدا مــن تغطيتهــا كاملــة ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة
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لقطــاع النقــل .لذلــك ،فمــن الممكــن مــن خــال إقــرار مبــدأ «المســاهمة فــي النقــل» جعــل المقــاوالت المســتفيدة
مــن الحركيــة الحضريــة تســاهم فــي تمويــل هــذا القطــاع.
مــن جانــب آخــر ،يتــم تحديــد رســوم جمــع ومعالجــة النفايــات المنزليــة فــي بعــض المــدن بنــاء علــى وزنهــا
الحقيقــي عنــد الجمــع .غيــر أن هــذه الخدمــة ،التــي يتــم تمويلهــا ضمــن رســم الخدمــات الجماعيــة ،يمكــن أن
تخضــع إلتــاوة خاصــة بهــا وذلــك بالنظــر لكونهــا محــددة وذات تكلفــة مرتفعــة ،قــد تصــل إلــى  20فــي المائــة مــن
ميزانيــة تســيير بعــض الجماعــات .لذلــك ســيكون مــن المقبــول فــرض إتــاوة علــى النفايــات المنزليــة واالنكبــاب
فــي الوقــت ذاتــه علــى تثميــن النفايــات الحضريــة.
 التدخل على مستوى منظومة فرض الضريبة  :حالة الكهرباء
يفكــر بعــض الخبــراء ،ألســباب إيكولوجيــة واجتماعيــة وماليــة ،فــي مراجعــة منظومــة فــرض الضريبــة علــى الماء
والكهربــاء .مــن أجــل تبريــر هــذه الفكــرة ،يتــم التأكيــد علــى أن  15فــي المائــة مــن نفقــات األســر المخصصــة
للكهربــاء تمثــل مجمــوع المداخيــل المتأتيــة مــن الرســوم الجماعيــة الثــاث الرئيســية .بمعنــى آخــر ،إذا تمــت
زيــادة ثمــن اســتهالك الكهربــاء بـــ 15فــي المائــة فــإن ذلــك ســيعادل مداخيــل الرســم علــى الســكن والرســم المهني
والرســم علــى الخدمــات الجماعيــة مجتمعــة ،3الســيما وأن كلفــة تحصيــل غالبيــة الرســوم مرتفعــة فيمــا تظــل
المداخيــل التــي ســتتأتى مــن خــال الحــل المقتــرح ســهلة التحصيــل.
 ترشيد نفقات التسيير  :حالة اإلنارة العمومية
إذا كان مــن الضــروري التدخــل علــى مســتوى المداخيــل ،فإنــه مــن الواجــب أيضــا التدخــل علــى مســتوى
النفقــات .لهــذا الســبب ،فــإن المدينــة مدعــوة بشــكل ملــح إلــى ترشــيد نفقاتهــا الخاصــة بالتســيير ،الســيما فــي
مجــال اســتهالك الطاقــة .ذلــك أن فاتــورة اإلنــارة العموميــة تثقــل كاهــل ميزانيــات الجماعــات ،ممــا يبــرز أهميــة
إعــداد مخطــط مديــري لتهيئــة اإلنــارة العموميــة مــن أجــل االســتعمال الفعــال والناجــع لإلنــارة وترشــيد النفقــات
والســعي نحــو تحقيــق النجاعــة الطاقيــة باإلضافــة إلــى إضفــاء نــوع مــن «الجماليــة الليليــة» تمثــل بصمــة مميــزة
للمدينــة مــن شــأنها الرفــع مــن جاذبيتهــا .ويمثــل هــذا المخطــط فرصــة مهمــة لتخفيــض تكاليــف الكهربــاء،
الســيما وأن شــبكة اإلنــارة العموميــة غالبــا مــا تكــون متقادمــة ومــزودة بمصابيــح ذات اســتهالك مرتفــع مــن
الكهربــاء.
 اللجوء إلى التعاون بين الجماعات
يُ ْمكِ ـ ُن للتعــاون بيــن الجماعــات أن يشــكل رافعــة لفائــدة تدبيــر المدينــة وتمويلهــا .إذ تضطلــع مؤسســات التعــاون
الجماعــي بالخدمــات العموميــة الحضريــة األكثــر عبئــا علــى الجماعــة ،أال وهــي النقــل الجماعــي والحركيــة
وفضــاءات وقــوف العربــات ،الطــرق ،غيرهــا .ويحيــل القانــون التنظيمــي رقــم  113.14علــى إبــرام اتفاقيــات
محليــة دون أن ينــص علــى المــوارد الماليــة لتنفيذهــا ،والحــال أن اضطــاع هــذه المؤسســات بمهامهــا يفتــرض
توفــر مــوارد خاصــة تســمح لهــا ببرمجــة المشــاريع وتجعلهــا فــي منــأى عــن التقلبــات السياســية .إن خلــق
مثــل هــذه المؤسســات يمثــل إمكانيــة أخــرى ينبغــي إعمالهــا وجعلهــا معيــارا للحصــول علــى االعتمــادات التــي
تخصصهــا الدولــة لفائــدة الجماعــات التــي تضافــر جهودهــا فــي إطــار مؤسســات التعــاون الجماعــي.
 -3إيــريف أوكــوار ،خبيــر بالبنــك الدولــي ،ورشــة منظمــة مــن لــدن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع «تدبيــر ميزانيــة وضرائــب املــدن وابتــكار آليــات
جديــدة للتمويــل احمللــي» ،فــاحت فبرايــر .2017
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 الرفع من جودة الحكامة ،تغيير الوضع المالي
إن تجديــد الحكامــة ،مــع مــا يقتضيــه مــن إبــرام لبرامــج تعاقديــة بيــن الدولــة والمدينــة وعقــود تدبيــر مفــوض
وإحــداث شــركات التنميــة المحليــة وبنــاء الشــراكات واعتمــاد أنظمــة المعلومــات ودالئــل المســاطر ورفــع الطابــع
المــادي عــن المســاطر ،ال يمكــن إال أن يكــون لــه أثــر القــوة الدافعــة اإليجابيــة علــى الماليــة المحليــة وعلــى
جاذبيــة المدينــة.
يمكــن تحســين األداء المالــي للمدينــة مــن خــال إضفــاء المهنيــة علــى تدبيــر المرافــق مــن قبيــل ســوق الجملــة،
المحطــة الطرقيــة ،المجــازر ،وغيرهــا .ويمكــن لتحســين مــوارد المدينــة أن يغيــر وضعهــا المالــي ويســمح لهــا
باالنفتــاح علــى آفــاق جديــدة فــي مجــال التمويــل .ذلــك أن االســتفادة مــن االقتــراض ،وفــق أفضــل الشــروط،
رهيــن بتنقيــط مالــي إيجابــي يخلــق الثقــة لــدى المســتثمرين والجهــات المقرضــة .4هكــذا ،يمكــن للجماعــة أن
تصبــح شــريكا ذا مصداقيــة ومؤهــا لتنفيــذ شــراكات بيــن القطــاع العــام والخــاص مــن خــال تحمــل حصتــه
مــن االســتثمارات ومــن مخاطــر مشــاريع النقــل والمرافــق ذات األداء...
إن مثــال مدينــة الــدار البيضــاء يظهــر األثــر اإليجابــي للرفــع مــن حجــم المــوارد علــى االســتثمار .إذ يتعيــن علــى
المدينــة أن تنفــذ مخطــط تنميــة الــدار البيضــاء الكبــرى الــذي يبلــغ غالفــه المالــي  32,4مليــار درهــم والــذي
تســاهم فــي ميزانيتــه بمبلــغ  3,5مالييــر درهــم .وقــد بلــغ حجــم االدخــار الصافــي ســنة  2014مــا مجموعــه
 146مليــون درهــم ،أي  5فــي المائــة مــن مجمــوع المداخيــل الجاريــة .وســيمكن اســتقرار نمــو المداخيــل فــي
نســبة  1فــي المائــة ســنويا مــن توفيــر  1مليــار درهــم ،أي مــا يعــادل ناقــص  0,4نقطــة مــن نســبة االســتدانة ،فــي
أفــق  5ســنوات.
7. 7رفــع تحــدي تنميــة مــوارد بشــرية مؤهلــة وتبنــي مقاربــة لتعزيــز القــدرات قائمــة علــى
هندســة التكويــن وعلــى تحقيــق النتائــج

 تعميــم إعــداد المخطــط المديــري للتكويــن المســتمر علــى كل المــدن مــع إدمــاج احتياجــات المنتخبيــن
وموظفــي اإلدارة المحليــة ،الســيما تلــك المتعلقــة ب ـ :
	-تعزيز قدرات منتخبي مجلس المدينة في مجال الريادة والتدبير اإلجرائي؛
	-تعزيز قدرات موظفي اإلدارة المحلية في مجال التدبير المفوض وتدبير شركات التنمية المحلية؛
	-اإلســتراتيجيات الوطنيــة ،المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة فــي مجــال مكافحــة التغيــرات المناخيــة
وتحقيــق التنميــة المســتدامة؛
	-تعزيــز القــدرات فــي مجــال التركيــب التقنــي والهندســة الماليــة للمشــاريع االســتثمارية ومســاطر
االســتفادة مــن اآلليــات الجديــدة لتمويــل المنــاخ؛
	-وضــع برامــج للتكويــن بشــراكة مــع األكاديميــة اإلفريقيــة للجماعــات الترابيــة التابعــة لمنظمــة المــدن
والحكومــات المحليــة المتحــدة  -فرع إفريقيــا ،باعتبــار هــذه األكاديميــة مركــزا للتميــز .ويكمــن
الهــدف المنشــود مــن هــذه البرامــج فــي ضمــان تحديــث وتعزيــز مهنيــة تدبيــر اإلدارات الترابيــة فــي
القــارة اإلفريقية.
 -4النسبة املقبولة املتعارف عليها  :ميكن حلجم القرض أن يعادل من  8إلى  10مرات القدرة على التمويل الذاتي الصايف
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 تعزيز الالمركزية والالتمركز اإلداري ،من خالل :
	-تزويــد اإلدارات المحليــة للمــدن بأنظمــة إدارة الجــودة ( )SMQحســب مرجــع المعيــار الدولــي إيــزو
مــن أجــل التحكــم فــي إنجــاز األنشــطة والخدمــات المقدمــة وتنميــة ثقافــة االلتــزام
تجــاه المواطنيــن وقيــاس درجــة رضــا المواطنيــن .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي علــى الحكومــة أن تعمــل
علــى اإلســراع بإعــداد ميثــاق المرافــق العموميــة ،الــذي سيشــكل أساســا متينــا وحافــزا نحــو إرســاء
نظــام إدارة الجــودة علــى مســتوى إدارات المــدن؛
	-إعــداد ميثــاق الالتمركــز وفــق مقاربــة تشــاركية ،مــن أجــل النهــوض بالتمركــز مكــ َّرس قانونيــا
ومتســم بطابــع تطــوري وتدريجــي ،يُم ِّكــن مــن تحقيــق نقــل فعلــي وتدريجــي لســلطات القــرار وللمــوارد
والوســائل إلــى اإلدارات الترابيــة.
 إيالء األهمية لتكوين موارد بشرية عالية الكفاءة ،من خالل :
	-تعزيــز التكويــن المهنــي وتحســين نســبة التمــدرس والســعي نحــو تحقيــق المالءمــة الجيــدة بيــن
التكويــن واحتياجــات ســوق الشــغل؛
	-اإلسراع بتفعيل اإلصالحات الواردة في ميثاق التربية والتكوين؛
	-القيــام بعمليــات تقييــم منتظمــة وتعديــات مســتمرة مــن أجــل التــاؤم مــع التطــورات والفــرص
التنمويــة.
 المراهنــة علــى تطويــر الخبــرة الوطنيــة مــن أجــل تســريع االنتقــال الرقمــي بالمغــرب مــع االرتــكاز علــى
برنامــج الحكومــة اإللكترونيــة الــذي يتوفــر علــى االعتمــادات الماليــة ويتضمــن نحــو عشــرين مشــروعا
مهيــكال؛
 تبسيط وتعميم التقنيات والمعارف المتعلقة بالنجاعة الطاقية؛
 إدراج مقاربــة النجاعــة الطاقيــة فــي مجمــوع السياســات العموميــة القطاعيــة وفــي برامــج التكويــن
والبحــث واالبتــكار؛
 مضاعفــة الــدورات التكوينيــة والتحسيســية لفائــدة المنتخبيــن وموظفــي اإلدارة فــي جملــة مــن المجاالت
مــن بينهــا حكامــة المشــاريع الثقافيــة والطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقية؛
 إقرار إلزامية قيام الجماعة بإصدار تقرير للتقييم مرة كل سنتين؛
 تعزيز نظام تتبع وتقييم عمل الجماعة في مجال حكامة المدينة ،وذلك من خالل :
	-وضع ميثاق المرافق العمومية وإقامة منصة دائمة للتواصل مفتوحة في وجه المواطنين؛
	-تكويــن الجمعيــات حــول الطــرق الجديــدة للمشــاركة وتقديــم العرائــض والملتمســات والتقــدم
بالشــكايات لــدى الجماعــات واإلدارات الترابيــة؛
	 -مؤشرات موجزة تغطي مجموع محاور الحكامة الحضرية؛
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	-وضع نظام للمعلومات يتم تحيينه وتزويده بالمعطيات بشكل منتظم؛
	-إرســاء نظــام للرصــد البيئــي لإلحاطــة بالمعلومــات وأشــكال االبتــكار واإلحصائيــات والنصــوص
التنظيميــة والتنــوع البيولوجــي واألنظمــة البيئيــة والتوازنــات اإليكولوجيــة أو المناخيــة فضــا عــن
اآلفــاق واالتجاهــات المتعلقــة بالبيئــة الحضريــة والتنميــة المســتدامة؛
	-تحديــد إطــار معيــاري إلجــراء تقييــم دقيــق ومنصــف للجهــود التي تبذلهــا الجماعة والدولــة والفاعلون
المحليــون مــن أجــل تنفيــذ أهداف التنمية المســتدامة؛
  العمــل بشــكل دوري علــى تنظيــم منتديــات تضــم فاعليــن متعدديــن مــن أجــل مناقشــة اإلشــكاليات
الحضريــة ومضاميــن التقاريــر حــول المدينــة وآفــاق التنميــة؛
 تتبــع المؤشــرات االجتماعيــة والرأســمال االجتماعــي للمدينــة مــن أجــل تطويــر رفاه المواطنيــن ورخائهم
وتعزيز الســلم واالســتقرار االجتماعي؛
  تحديــث منظومــة التربيــة والتعليــم والنهــوض بحمايــة وتربيــة الطفولــة المبكــرة وبرمجــة اســتثمارات
كبــرى فــي مجــال التعليــم األولــي.

5.يوصــي المجلــس بجعــل توحيــد المعاييــر (التقييــس) آليــة مرجعيــة
لتدبيــر االنتقــال نحــو مــدن مســتدامة وتنزيــل أهــداف التنميــة
المســتدامة
 وضــع نظــام للتدبيــر يمكــن مــن إدمــاج التنميــة الحضريــة المســتدامة ،ارتــكازا علــى معاييــر إيــزو
( )2016 : 37101وإيــزو ( .)37120 : 2014إن المــدن مدعــوة إلــى االســتفادة مــن مثــل هــذا اإلطــار
المرجعــي مــن أجــل إرســاء وهيكلــة تنميتهــا ،بنــاء علــى مؤشــرات األداء :
إن هــذه المعاييــر ترمــي إلــى تعزيــز قــدرات المنتخبيــن المحلييــن فــي مجــال التدبيــر وإلــى النهــوض بالمبــادرات
المحليــة .وهــي تهــم الرهانــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة وتدمــج تحســين خدمــات الجماعــة الترابيــة
والفوائــد السوســيو-اقتصادية ،فضــا عــن دعــم أهــداف واضحــة مــن أجــل تنميــة مســتدامة فــي الجماعــات
الترابيــة وتشــجيع أنظمــة التخطيــط العقالنــي الكفيلــة بتحقيقهــا.
ويركــز هــذا اإلطــار المرجعــي علــى المــدن بوصفهــا لبنــة أساســية فــي التنميــة المســتدامة للمجتمــع بأســره.
ورغــم أن لــكل جماعــة ترابيــة قيمهــا ومصالحهــا الخاصــة ،فــإن كل الجماعــات الترابيــة يمكــن أن تســتفيد بشــكل
جماعــي مــن خــال تقاســم قيــم وأهــداف مشــتركة ،لكــن دون إعفــاء الفاعليــن األفــراد مــن مســؤولياتهم .إن
النجــاح فــي إعمــال معيــار إيــزو ( )37101مــن شــأنه أن يســمح بـــ :
 المساعدة على خلق توافق حول التنمية المستدامة داخل الجماعة الترابية؛
 تحســين اســتدامة وذكاء وتكيــف وصمــود اإلســتراتيجيات والبرامــج والمشــاريع والمخططــات والخدمات
التــي تشــرف عليهــا الجماعــات الترابيــة بشــكل مباشــر أو المنفــذة داخــل نطــاق اختصاصهــا الترابــي؛
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 تطويــر مقاربــات مشــتركة بيــن القطاعــات ومتعــددة التخصصــات متعلقــة بقيمــة دورة الحيــاة والكلفــة
الشــاملة؛
 تشجيع مضافرة الجهود بين العديد من الفاعلين من خالل تبني مقاربة شمولية؛
 تحسين فعالية أداء وجاذبية الجماعات الترابية.
ومــن النتائــج المرجــوة مــن اعتمــاد نظــام تدبيــر لتحقيــق التنميــة المســتدامة داخــل الجماعــات الترابيــة نذكــر
مــا يلــي:
 تدبيــر التنميــة المســتدامة وتشــجيع ذكاء الجماعــات الترابيــة وقدرتهــا علــى التكيــف والصمــود ،أخــذا
بعيــن االعتبــار حدودهــا الترابيــة؛
 تحسين مساهمة الجماعات الترابية في نتائج التنمية المستدامة؛
 تقييــم أداء الجماعــات الترابيــة فــي التقــدم المحــرز فــي ميــدان التنميــة المســتدامة والمســتوى المحقــق
مــن الــذكاء والقــدرة علــى التكيــف والصمــود؛
 تحديد المقتضيات اإللزامية المتعلقة باحترام المعايير.
إن المعيــار يحــدد متطلبــات دقيقــة مــن أجــل التحكــم فــي مراحــل الريــادة وتحســينها ،وفــي التخطيــط وتدبيــر
المــوارد الماديــة والماليــة والمعطيــات ،كمــا تهــم هــذه المتطلبــات التدبيــر اإلجرائــي وإنجــاز األنشــطة اإلجرائيــة
وتقييــم األداء ،فضــا عــن إرســاء آليــات القيــاس والضبــط والتحكيــم والتحســين المســتمر لمنظومــة التدبيــر
مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة داخــل المدينــة.
وخــال عمليــة تقييــم أداء المــدن المغربيــة فــي مــا يتعلــق بتحقيــق غايــات التنميــة المســتدامة ،المشــار إليهــا
بتفصيــل أعــاه ،ومــع مراعــاة مجــاالت عمــل التنميــة المســتدامة ،يتعيــن علــى مجلــس المدينــة أخــذ أهــداف
التنميــة المســتدامة التــي اعتمدتهــا منظمــة األمــم المتحــدة بعيــن االعتبــار (الســيما الهــدف رقــم  11الرامــي إلــى
«جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة») ،وكــذا إدراجهــا
المحتمــل فــي التخطيــط الترابــي وفــي برامــج التنميــة المحليــة.
وينبغــي علــى مجلــس المدينــة أيضــا وضــع خارطــة طريــق للنتائــج المرجــوة والعمــل بشــكل دوري علــى تحديــد
نســبة التقــدم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وذلــك اســتنادا علــى مصفوفــة معاييــر تطــور نضــج منظومــة
التدبيــر المحلــي ،تضــم أربــع أو خمــس مراحــل علــى مســتوى محورهــا األفقــي ومــا يكفــي مــن العناصــر لمحورها
العمــودي .ويجــب أن تكــون العناصــر التــي ســيتم اختيارهــا مالئمــة للمدينــة ومجــاالت تدخلهــا .كمــا يتعيــن أن
يتــم التخطيــط لمختلــف المراحــل علــى أبعــد مــدى يمكــن تحقيقــه.
 إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة وبرنامــج التنميــة الجهويــة وبرنامــج تنميــة العمالــة أو اإلقليــم ارتــكازا
علــى نمــاذج مســتمدة مــن إطــار مرجعــي محــدد بشــراكة مــع المعهــد المغربــي للتقييــس.
 إعــداد دليــل معيــاري حــول اآلليــات والممارســات الموحــدة فــي مجــال الحــوار المدنــي وطــرق االستشــارة
والتشــاور ومشــاركة الجمعيــات فــي الهيئــات المحليــة.
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مالحق
لوحــة قيــادة لقيــاس األداء فــي المجــاالت االثنــي عشــر للتنميــة المســتدامة للمــدن
مــع ربطهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر الــواردة فــي خطــة التنميــة
المســتدامة لعــام 2030
يهــدف هــذا الجــدول إلــى قيــاس درجــة تحقيــق الغايــات الســت للتنميــة المســتدامة (الجاذبيــة ،المحافظــة
علــى البيئــة وتحســينها ،القــدرة علــى التكيــف والصمــود ،االســتخدام المســؤول للمــوارد الطبيعيــة ،التماســك
االجتماعــي ،الرفــاه) مــن خــال تطبيقهــا علــى المياديــن الـــ 12للتنميــة المســتدامة للمــدن :
1 .1الحكامة ،تحميل المسؤولية وااللتزام؛
2 .2التربية وتعزيز القدرات؛
3 .3االبتكار واإلبداع والبحث؛
4 .4الصحة ؛
5 .5الثقافة والهوية الجماعية؛
6 .6العيش المشترك ،الترابط والتضامن؛
7 .7االقتصاد ،اإلنتاج واالستهالك المستدام؛
8 .8إطار العيش والبيئة المهنية؛
9 .9األمن والسالمة؛
1010البنيات التحتية والشبكات؛
1111الحركية؛
1212التنوع البيولوجي وخدمات األنظمة البيئية.
وتــم االســتناد فــي إنجــاز هــذا الجــدول علــى خالصــات التشــخيص الــذي تضمنــه التقريــر وكــذا التوصيــات التــي
خــرج بهــا هــذا األخيــر والمؤشــرات المعتمــدة مــن لــدن المعيــار الدولــي إيــزو  37120والمؤشــرات المقترحــة مــن
لــدن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030المتعلقــة باألهــداف الســبعة عشــر :
الهدف  :1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
الهدف  :2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الهدف  :3ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
الهدف  :4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
الهدف  :5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
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الهدف  : 6ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
الهدف  : 7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
الهــدف  : 8تعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام ،والعمالــة الكاملــة والمنتجــة،
وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع
الهــدف  : 9إقامــة بُنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود ،وتحفيــز التصنيــع المســتدام الشــامل للجميــع ،وتشــجيع
االبتكار
الهدف  :10الحد 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 لتغ ّير المناخ وآثاره
الهــدف  :14حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة
المستدامة
الهــدف  :15حمايــة النظــم اإليكولوجيــة الب ّريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام ،وإدارة
الغابــات علــى نحــو مســتدام ،ومكافحــة التصحــر ،ووقــف تدهــور األراضــي وعكــس مســاره ،ووقــف فقــدان
التنــوع البيولوجــي
الهــدف  :16التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســالمة ال يُه ّمــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة
المســتدامة ،وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة ،وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة
وشــاملة للجميــع علــى جميــع المســتويات
الهدف  :17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

مستوى إدراج غايات التنمية المستدامة للمدن في برامج األحزاب السياسية
المستوى الدراسي المنتخبين المحليين
نسبة النساء من العدد اإلجمالي للمستشارين الجماعيين
نسبة عدد الناخبين المسجلين من مجموع السكان البالغين سن التصويت
نسبة المشاركة في االنتخابات الجماعية األخيرة (من مجموع الناخبين
المسجلين في اللوائح االنتخابية)
نسبة النساء من مجموع اليد العاملة في اإلدارة المحلية
عدد أحكام اإلدانة في قضايا اإلرشاء و/أو اإلرتشاء في حق الموظفين المحليين
من بين كل  100.000نسمة
نسبة المدن المتوفرة على آلية لضمان المشاركة المباشرة للمجتمع المدني في
تدبير وتهيئة المدن والتي تعمل بشكل منتظم وديمقراطي

1.1احلكامة،
حتميل املسؤولية
وااللتزام

الهدف رقم 16
الهدف رقم 11

عدد المدن المتوفرة على برنامج عمل الجماعة والتي تدمج في برامجها الغايات
الستة للتنمية المستدامة مع أخذ بعين االعتبار اإلسقاطات الديموغرافية وتدفق الهدف رقم 5
المهاجرين وتوفر الموارد الضرورية
الهدف رقم 8
نسبة خدمة الدين (النفقات المرتبطة بخدمة الدين من مجموع الموارد الذاتية الهدف رقم 10
للجماعة)
الهدف رقم 13
نسبة نفقات االستثمار من مجموع النفقات
الهدف رقم 17
نسبة الموارد الذاتية من مجموع الموارد
نسبة الضرائب المحصلة فعليا من مجموع الرسوم واجبة األداء
عدد المدن التي تم التأشير على ميزانيتها السنوية من لدن وزارة الداخلية من
المرة األولى
عدد المدن التي قامت باعتماد ووضع مخطط للمناخ والطاقة
عدد المدن التي اعتمدت ووضعت إستراتيجيات محلية لتقليص خطر الكوارث
الطبيعية ،طبقا إلستراتيجيات التتبع على المستوى الوطني وفي انسجام مع
اإلطار الدولي
«إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة »2015-2030
عدد الشراكات بين القطاعات العمومية في ما بينها والشراكات بين القطاعين
العام والخاص (على المستوى الوطني والدولي) الرامية إلى تنفيذ أهداف
وبرامج المدينة المستدامة
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

عدد حاملي شهادات التعليم العالي من بين كل  100.000نسمة
معدل بطالة الشباب
نسبة اإلناث في سن التمدرس المسجالت في مؤسسات تعليمية
2.2التربية وتعزيز
القدرات

نسبة التالميذ المسجلين في نهاية الطور االبتدائي  :معدل االستمرار في
التمدرس
نسبة التالميذ المسجلين في نهاية الطور الثانوي  :معدل االستمرار في
التمدرس

الهدف رقم 4
الهدف رقم 5
الهدف رقم 10

نسبة السكان البالغين سن التمدرس المسجلين في المؤسسات التعليمية
عدد التالميذ لكل مدرس في التعليم االبتدائي
3.3االبتكار
واإلبداع والبحث
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

عدد ِ
األس َّرة المخصصة الستشفاء المرضى لكل  100.000نسمة
عدد األطباء لكل  100.000نسمة
عدد الممرضين والقوابل لكل  100.000نسمة
معدل مطابقة الماء الصالح للشرب لمعايير الجودة
نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش في ظروف سكن غير الئقة
عدد األشخاص بدون مأوى من بين كل  100.000نسمة
نسبة تركيز الجزيئات الدقيقة (الجسيمات) من فئة ()PM2,5
نسبة تركيز المواد الجزيئية (الجسيمات) من فئة ()PM10
تركيز ثنائي أكسيد النيتروجين ()NO2
4.4الصحة

تركيز ثنائي أكسيد الكبريت ()SO2
التلوث السمعي
متوسط أمد الحياة

الهدف رقم 11
الهدف رقم 1
الهدف رقم 3
الهدف رقم 6
الهدف رقم 10

عدد ِ
األس َّرة المخصصة الستشفاء المرضى لكل  100.000نسمة
وفيات األطفال دون السن الخامسة من بين كل  1000والدة حية
عدد حاالت الوفاة المرتبطة بوسائل النقل من أصل كل  100.000نسمة
نسبة الساكنة الحضرية التي تعاني من سوء التغذية
نسبة الساكنة الحضرية التي تعاني من زيادة الوزن أو من السمنة
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من قنوات الصرف الصحي
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من معالجة المياه العادمة
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من توزيع الماء الصالح للشرب
عدد المؤسسات الثقافية والبنيات التحتية الرياضية لكل  100.000نسمة
نسبة الميزانية البلدية المخصصة للبنيات التحتية الثقافية والرياضية
مجموع النفقات (العمومية والخاصة) المخصصة للمحافظة على التراث
5.5الثقافة والهوية
الثقافي وحمايته وصونه
اجلماعية
العدد السنوي للتظاهرات الثقافية  :المعارض ،المهرجانات ،العروض
الموسيقية ،إلخ( .حصة الفرد الواحد)

الهدف رقم 11

عدد المؤسسات الثقافية والبنيات التحتية الرياضية لكل  100.000نسمة
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

معدل البطالة الحضرية
نسبة األشخاص الذي يعملون بدوام كامل
معدل البطالة في صفوف الشباب
نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش في ظروف سكن غير الئقة
6.6العيش
املشترك ،الترابط
والتضامن

نسبة السكان الذين يعيشون في سكن ذي سعر مناسب
الميزانية المخصصة إلقامة المباني المستدامة والمقاومة والمقتصدة في
استهالك المواد ولتأهيل المباني القديمة
عدد األشخاص بدون مأوى من بين كل  100.000نسمة
نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش وضعية الفقر
معامل الفوارق االجتماعية (جيني)
نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو الديموغرافي
نسبة المناطق ذات المساكن العشوائية من مجموع مساحة المنطقة الحضرية
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الهدف رقم 1
الهدف رقم 11
الهدف رقم 5
الهدف رقم 10
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

معدل البطالة الحضرية
معدل البطالة في صفوف الشباب
معدل البطالة في صفوف النساء
نسبة النساء المقاوالت
نسبة القيمة المقدرة للممتلكات العقارية التجارية والصناعية من القيمة
االجمالية المقدرة لمجموع الممتلكات العقارية
عدد المقا َوالت لكل  100.000نسمة
العدد السنوي للزوار لكل  100.000نسمة
متوسط العدد السنوي لساعات انقطاع خدمات الكهرباء بالنسبة لكل أسرة
متوسط العدد السنوي لساعات انقطاع الماء بالنسبة لكل أسرة
معدل التبذير الغذائي بالمدينة
7.7االقتصاد،
اإلنتاج
واالستهالك
املستدام

استهالك الطاقة بالنسبة لكل فرد وعلى مستوى كل قطاع بالمدينة (كلواط/
فرد/سنة)
نسبة االستهالك الكلي النهائي للطاقة المتأتية من مصادر الطاقة المتجددة،
من مجموع االستهالك الطاقي الكلي الحضري
استهالك كهرباء اإلنارة العمومية بكل كلمتر من الشوارع المضاءة (كلواط/
كلمتر/سنة)
االستهالك الطاقي النهائي السنوي للبنايات العمومية (كلواط/متر مربع/سنة)

الهدف رقم 12
الهدف رقم 1
الهدف رقم 2
الهدف رقم 5
الهدف رقم 6
الهدف رقم 7
الهدف رقم 8
الهدف رقم 10
الهدف رقم 11

مجموع المساحة الفالحية الحضرية لكل  100.000نسمة
نسبة االستهالك الغذائي الذي يؤمنه اإلنتاج الحضري/المحلي
مجموع كمية استهالك الماء من لدن الفرد الواحد (لتر/يوم)
نسبة هدر الماء الصالح للشرب في شبكة التوزيع (المياه غير المحتسبة)
حجم إصدارات الغازات الدفيئة بالطن من لدن كل فرد
الكمية اإلجمالية للنفايات الصلبة الحضرية التي تتم إعادة تدويرها
نسبة النفايات الصلبة الحضرية التي تتم إعادة تدويرها
كمية النفايات الخطرة التي ينتجها الفرد الواحد (بالطن)
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

نسبة السكان الذين يبعد مقر سكناهم بأقل من  500متر عن وسائل النقل
العمومي التي تمر على األقل كل  20دقيقة خالل فترات الذروة
الفضاءات الخضراء (بالهكتار) لكل  100.000نسمة
نسبة الساكنة التي تتمكن بسهولة من الولوج لوسائل النقل العمومي ،حسب
الفئات العمرية والجنس واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
عدد األشخاص بدون مأوى من بين كل  100.000نسمة
نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش في طروف سكن غير الئقة
8.8إطار العيش
والبيئة املهنية

نسبة المناطق ذات المساكن العشوائية من مجموع مساحة المنطقة الحضرية
حصة الفرد الواحد من فضاءات الترفيه العمومية في الهواء الطلق (بالمتر
المربع)
تركيز الجزيئات الدقيقة (الجسيمات) من فئة ()PM2,5
تركيز المواد الجزيئية (الجسيمات) من فئة ()PM10
التلوث السمعي
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من قنوات تصريف المياه العادمة
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من معالجة المياه العادمة
نسبة مساحة المطارح العشوائية من مجموع مساحة المنطقة الحضرية
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الهدف رقم 11
الهدف رقم 1
الهدف رقم 6
الهدف رقم 10
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

نسبة األشخاص ضحايا التحرش الجسدي أو الجنسي ،حسب الجنس والسن
ووضعية اإلعاقة
حاالت االعتداء على بالممتلكات من بين  100.000نسمة
حاالت القتل في صفوف كل  100.000نسمة
عدد اإلطفائيين لكل  100.000نسمة
عدد حاالت الوفاة المرتبطة بالحرائق من بين كل  100.000نسمة
عدد حاالت الوفاة المرتبطة بالكوارث الطبيعية من بين  100.000نسمة
9.9األمن
والسالمة

الهدف رقم 11
الهدف رقم 1

نسبة الخسائر االقتصادية المباشرة من الناتج الداخلي الخام الوطني ،الناجمة
عن األضرار الملحقة بالبنيات التحتية الحيوية وعن اختالالت الخدمات
األساسية جراء الكوارث الطبيعية

الهدف رقم 9

عدد ضباط الشرطة لكل  100.000نسمة

الهدف رقم 13

التوقيت الفاصل ما بين أول نداء استغاثة (حالة الطوارئ) وتدخل مصالح
اإلغاثة

الهدف رقم 5

مساحة محطات التجمع واالنطالق المحورية لوسائل النقل ،المتاحة للجمهور
والمشمولة بنظام لكاميرات المراقبة داخل دائرة مغلقة لكل  100.000نسمة
(المساحة بالمتر المربع)
عدد الوفيات الناجمة عن حوادث صناعية من بين كل  100.000نسمة
وفيات مرتبطة بوسائل النقل من بين كل  100.000نسمة
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

نسبة الساكنة الحضرية المرتبطة بتجهيزات إلكترونية معتمدة
عدد مرات الولوج لألنترنت من بين كل  100.000نسمة
عدد االتصاالت بالهاتف المتنقل من بين كل  100.000نسمة
طول شبكة النقل العمومي بالكلتمر لكل  100.000نسمة
متوسط مدة الرحلة (بين المنزل ومقر العمل)
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من خدمة توزيع الماء الصالح للشرب
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من الجمع المنتظم للنفايات الصلبة
(المنزلية)
1010البنيات
التحتية والشبكات

الهدف رقم 11
الهدف رقم 1
الهدف رقم 13

نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي يتم التخلص منها في مركز للطمر التقني

الهدف رقم 6

نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي تتم معالجتها في منشأة لتوليد الطاقة من
النفايات (التثمين الطاقي للنفايات)

الهدف رقم 7

نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي يتم إحراقها في مطرح في الهواء الطلق
نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي يتم التخلص منها في مطرح في الهواء
الطلق

الهدف رقم 9
الهدف رقم 10

نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي تتم إعادة تدويرها
نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من قنوات تصريف المياه العادمة
نسبة الساكنة الحضرية التي ال تستفيد من معالجة المياه العادمة
نسبة مطابقة معالجة المياه العادمة للمعايير
طول شبكة النقل العمومي بالكلمتر لكل  100.000نسمة
نسبة السكان الذين يبعد مقر سكناهم بأقل من  500متر عن وسائل النقل
العمومي التي تمر على األقل كل  20دقيقة خالل فترات الذروة
متوسط مدة الرحلة (بين المنزل ومقر العمل)
1111احلركية

العدد السنوي للرحالت التي يقوم بها الفرد الواحد على متن وسائل النقل
الجماعي
نسبة السكان الذين يستعملون طريقة أخرى للتنقل لاللتحاق بمقر عملهم غير
عربة فردية
طول شريط الدراجات ومسلك الدراجات بالكلمتر لكل  100.000نسمة
حاالت الوفاة المرتبطة بوسائل النقل من بين كل  100.000نسمة
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مجاالت التدخل
لتحقيق التنمية
املستدامة باملدن

مؤشرات األداء املستدام للمدينة

أهداف
التنمية
املستدامة

الميزانية المخصصة للمحافظة على الغابات الحضرية وتدبيرها
الميزانية المخصصة للمحافظة على الشواطئ وتدبيرها
نسبة الفضاءات الطبيعية المحمية
النسبة المئوية لتغير أعداد أصناف التنوع البيولوجي الحضري
المناطق الخضراء (بالهكتار) لكل  100.000نسمة
عدد األشجار التي يتم غرسها سنويا لكل  100.000نسمة
1212التنوع
البيولوجي
وخدمات األنظمة
البيئية

المساحة اإلجمالي لألراضي الفالحية الحضرية لكل 100.000
حجم إصدارات الغازات الدفيئة بالطن للفرد الواحد
نسبة مطابقة معالجة المياه العادمة للمعايير
نسبة إعادة تدوير المياه العادمة المعالجة

الهدف رقم 2
الهدف رقم 6
الهدف رقم 14
الهدف رقم 15

نسبة توليد الطاقة من المياه العادمة المعالجة (التثمين الطاقي)
نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي يتم التخلص منها في مركز للطمر التقني
نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي تتم معالجتها في منشأة لتوليد الطاقة من
النفايات (التثمين الطاقي للنفايات)
نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي يتم إحراقها في مطرح بالهواء الطلق
نسبة النفايات الحضرية الصلبة التي يتم التخلص منها في مطرح بالهواء الطلق
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هدف التنمية المستدامة رقم « 11مدن ومجتمعات مستدامة»  :الغايات والمؤشرات
الغايات
 1.11ضمــان حصــول الجميــع علــى مســاكن وخدمــات أساســية
مالئمــة وآمنــة وميســورة التكلفــة ،ورفــع مســتوى األحيــاء
الفقيــرة ،بحلــول عــام 2030

مؤشرات منظمة األمم املتحدة
 1.1.11نســبة الســكان الحضرييــن الذيــن يعيشــون فــي أحيــاء
فقيــرة أو مســتوطنات غيــر رســمية أو مســاكن غيــر الئقــة.

 2.11توفيــر إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى نظــم نقــل مأمونــة
وميســورة التكلفة ويســهل الوصول إليها ومســتدامة ،وتحســين
الســامة علــى الطــرق ،وال ســيما مــن خــال توســيع نطــاق
النقــل العــام ،مــع إيــاء اهتمــام خــاص الحتياجــات األشــخاص
الذيــن يعيشــون فــي ظــل ظــروف هشــة والنســاء واألطفــال

 1.2.11نســبة الســكان الذيــن تتوافــر لهــم وســائل النقــل العــام
المناســب ،مصنفــة بحســب الفئــة العمريــة ،ونــوع الجنــس،
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن ،بحلــول عــام 2030
 3.11تعزيــز التوســع الحضــري الشــامل للجميــع والمســتدام،
والقــدرة علــى تخطيــط وإدارة المســتوطنات البشــرية فــي
جميــع البلــدان علــى نحــو قائــم علــى المشــاركة ومتكامــل
ومســتدام ،بحلــول عــام 2030

 1.3.11نســبة معــدل اســتهالك األراضــي إلــى معــدل النمــو
الســكاني
 2.3.11نســبة المــدن المتوفــرة علــى آليــة لضمــان المشــاركة
المباشــرة للمجتمــع المدنــي فــي تدبيــر وتهيئــة المــدن والتــي
تعمــل بشــكل منتظــم وديمقرطــي
 1.4.11إجمالــي النفقــات (العموميــة والخاصــة) للفــرد الواحد
المخصصــة للمحافظــة علــى مجمــوع مكونات التــراث الثقافي

 4.11تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى حمايــة وصــون التــراث
الثقافــي والطبيعــي العالمــي

والطبيعــي وحمايتــه وصونــه ،حســب نــوع التــراث ‹(ثقافــي،
طبيعــي ،مختلــط ،مصنــف كتــراث عالمــي) واإلدارة المشــرفة
(وطنيــة ،جهويــة ومحلية/بلديــة) وطبيعــة النفقــات (التســيير/
االســتثمار) ونــوع التمويــل الخــاص (هبــة عينيــة ،قطــاع خــاص
غيــر ربحــي ،احتضــان)

 5.11التقليــل إلــى درجــة كبيــرة مــن عــدد الوفيــات وعــدد  1.5.11عدد األشخاص المتوفين أو المختفين أو المتضررين
األشــخاص المتضرريــن ،وتحقيــق انخفــاض كبيــر فــي بشــكل مباشــر جراء الكوارث من بين  100.000شــخص
الخســائر االقتصاديــة المباشــرة المتصلــة بالناتــج المحلــي  2.5.11نســبة الخســائر االقتصاديــة المباشــرة مــن الناتــج
اإلجمالــي العالمــي التــي تحــدث بســبب الكــوارث ،بمــا فــي الداخلــي الخــام الوطنــي ،الناجمــة عــن األضــرار الملحقــة
ذلــك الكــوارث المتصلــة بالميــاه ،مــع التركيــز علــى حمايــة بالبنيــات التحتيــة الحيويــة وعــن اختــاالت الخدمــات
الفقــراء واألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع هشــة ،األساســية جــراء الكــوارث الطبيعيــة
بحلــول عــام 2030
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1.6.11النســبة المئويــة للنفايــات الصلبــة الحضريــة التــي
 6.11الحــد مــن األثــر البيئــي الســلبي الفــردي للمــدن ،بمــا فــي
ذلــك عــن طريــق إيــاء اهتمــام خــاص لنوعيــة الهــواء وإدارة
نفايــات البلديــات وغيرهــا ،بحلــول عــام 2030

تُجمــع بانتظــام ومــع تفريغهــا نهائيــا بقــدر كاف مــع اعتبــار
مجمــوع النفايــات المتولــدة عــن المدينــة.
 2.6.11المتوســط الســنوي لمســتويات الجســيمات (علــى
ســبيل المثــال الجســيمات مــن الفئــة  2,5والجســيمات مــن
الفئــة  )10فــي المــدن (المرجــح حســب الســكان.
 1.7.11متوســط حصــة المنطقــة الســكنية بالمــدن التــي تمثــل

 7.11توفيــر ســبل اســتفادة الجميــع مــن مســاحات خضــراء
وأماكــن عامــة ،آمنــة وشــاملة للجميــع ويمكــن الوصــول إليهــا،
وال ســيما بالنســبة للنســاء واألطفال وكبار الســن واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،بحلــول عــام 2030

 - 11أ  :دعــم الروابــط اإليجابيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة بيــن المناطــق الحضريــة والمناطــق المحيطــة
بالمناطــق الحضريــة والمناطــق الريفيــة ،مــن خــال تعزيــز
تخطيــط التنميــة الوطنية واإلقليميــة

فضــاء مفتوحــا لالســتخدام العــام للجميــع ،مصنفــة بحســب
الفئــة العمريــة ،ونــوع الجنــس ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 2.7.11نســبة األشــخاص ضحايــا التحــرش الجســدي أو
الجنســي ،حســب الجنــس والســن ووضعيــة اإلعاقــة ومــكان
وقــوع التحــرش (خــال االثنــي عشــر شــهرا الماضيــة)
.11أ 1.نســبة الســكان الذيــن يعيشــون فــي مــدن تعمــل
علــى تنفيــذ مخططــات حضريــة وجهويــة للتنميــة تأخــذ
بعيــن االعتبــار اإلســقاطات الديموغرافيــة وتوفــر المــوارد
الضروريــة ،حســب حجــم كل مدينــة

 - 11ب  :العمــل بحلــول عــام  ،2020علــى الزيــادة بنســبة .11ب 1.عــدد المــدن التــي اعتمــدت ووضعــت إســتراتيجيات
كبيــرة فــي عــدد المــدن والمســتوطنات البشــرية التــي تعتمــد وطنيــة لتقليــص أخطــار الكــوارث ،طبقــا إلطــار ِســنداي للحــد
وتنفــذ سياســات وخططــا متكاملــة مــن أجــل شــمول الجميــع ،مــن مخاطــر الكــوارث للفتــرة 2030-2015
وتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد ،والتخفيــف مــن تغيــر
المنــاخ والتكيــف معــه ،والقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة
الكــوارث ،ووضــع وتنفيــذ اإلدارة الكليــة لمخاطــر الكــوارث
علــى جميــع المســتويات ،بمــا يتماشــى مــع إطــار ســنداي للحــد
مــن مخاطــر الكــوارث للفتــرة 2030-2015
 - 11ج  :دعــم أقــل البلــدان نمــوا ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال
المســاعدة الماليــة والتقنيــة ،فــي إقامــة المبانــي المســتدامة
والقــادرة علــى الصمــود باســتخدام المــواد المحليــة

.11ب 2.نســبة اإلدارات المحليــة التــي اعتمــدت ووضعــت
إســتراتيجيات محليــة لتقليــص أخطــار الكــوارث ،طبقــا
إلســتراتيجيات التتبــع علــى المســتوى الوطنــي
.11ج 1.نســبة المســاعدة الماليــة التــي يتــم تقديمهــا للبــدان
األقــل نمــوا والمخصصــة إلقامــة المبانــي المســتدامة
والقــادرة علــى الصمــود وإلعــادة تأهيــل المبانــي القديمــة،
باســتخدام المــواد المحليــة
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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إجناح االنتقال نحو املدن املستدامة
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