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تقديم

بد�أ برنامج �لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية بالتعاون مع �ملغرب منذ 1995 يف �لرب�مج �لوطنية و�ملحلية يف جمال �لتنمية �حل�سرية �مل�ستد�مة. و�ليوم ومن �أجل 
تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة، خا�سة �لهدف 11 - »�إن�ساء مدن وم�ستوطنات ب�سرية �ساملة و�آمنة ومرنة وم�ستد�مة« - وتعبئة �ملغرب جتاه �ملوئل �لثالث، يقوم برنامج 
�لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات لب�سرية بالنخر�ط يف حتديات �لتنمية يف �ملدن و�لرتويج لإ�سكان لئق وحت�سني �خلدمات �لأ�سا�سية وتنمية �إطار بيئي ح�سري و�إقليمي. 
ومنذ �إن�سائه فقد �أ�سرك يف هذ� �لتعاون و�ل�سر�كة �أربع وز�ر�ت رئي�سية وحو�يل ع�سرين مدينة يف �ململكة، وكذلك �ساهم يف بناء �لقدر�ت للجهات �لوطنية و�ملحلية. 
ويف �إطار عمله يقوم برنامج �لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية بدعم �لوز�ر�ت و�جلهات �لوطنية وكذلك �لبلديات مب�ساريع تنفيذية و��سرت�تيجيات وطنية و�خلرب�ت 
�لفنية وبناء �لقدر�ت من خالل: )1( نهج متكامل للق�سايا �لإقليمية؛ )2( وتقلي�ص �لفو�رق �حل�سرية؛ )3( وم�ساركة �جلهات �ملعنية يف �سناعة �لقر�ر�ت وتنفيذ 

�مل�سروعات. كما ي�ساهم �لتعاون بني �ململكة �ملغربية وبرنامج �لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية يف مو�جهة جمموعة من �لتحديات �حل�سرية �خلا�سة.

من�سف ف�سيلي 

برنامج �لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية باملغرب
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الكثافة السكانية
33,85 مليون 

 )2014(

منو الناتج املحيل اإلجاميل 
4% يف السنة يف 
املتوسط أثناء 

1 2013 -2011

تصنيف دليل التنمية البرشية املعدل 

حسب عدم املساواة 
 187/ 129

2)2013(

سكان الحرض 
60% من 

إجاميل السكان 
3)2014(

1% )2014(4معدل منو السكان 

2% )2014(5معدل منو العمران 

نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف 

املناطق العشوائية

من %8,2 
)2004( إىل 

6)2010(%3,9

قضايا حضرية

ديناميكيات �لتح�سر
�لإجمالية  �ل�سكانية  �لكثافة  حجم  �زد�د   ،2014 يف 
منذ  ن�سمة  مليون   33،8 �إىل   11،6 من  �ملغرب  يف 
�لإح�ساء �لعام �لأول لل�سكان و�لإ�سكان �لذي �أجري 
يف 1960. و�أثناء هذه �لفرتة، ت�ساعف حجم �لكثافة 
�زد�د حجم  بينما  �ل�سكانية �حل�سرية خم�ص مر�ت 
وكانت  فقط.  مرة   1،5 �لريف  يف  �ل�سكانية  �لكثافة 
ونتيجة  �سكان �حل�سر حو�يل 29% يف 1960.  ن�سبة 
�إىل  �لهجرة  ن�سبة  و�سلت  �حل�سر،  يف  �ل�سكان  لنمو 
�ملدن و�متد�د �ملحيط �حل�سري �إىل 67% يف 2015 . 
بينما و�سلت �إح�ساء�ت منو �سكان �حل�سر بني 1982 
و1994 �إىل ما يقرب من 400،000 ن�سمة يف �لعام، 
وتباطاأ معدل �لزيادة بني 1994 و2004 وكان م�ستقرً� 

بني 2004 و2014 مع م�ستوى حو�يل 310،000 ن�سمة 
�لنمو  لنخفا�ص  �ملتوقعة  �لوترية  و�ستمتد  �لعام.  يف 
�سنوي  متو�سط منو  مع  �إىل 2030  للفرتة من 2014 
وعلى  ن�سمة.   290،000 �إىل  ي�سل  �حل�سر  ل�سكان 
بني  بكثري  �أ�سرع  ب�سكل  تنمو  �ملدن  كانت  �لنقي�ص، 
وقد  عام.  لكل  و1982 مبعدل عمر�ن %0،73   1971
هبط معدل �لعمر�ن �إىل 0،40% لكل عام بني 1994 
و2014 ومن �ملتوقع �أن يقل منو �سكان �حل�سر لي�سل 

�إىل 0،30% للعام �لو�حد بني 2014 و2030. 

فقد  �حل�سر،  �إىل  �لريف  من  �لهجرة  يخ�ص  فيما 
�حل�سر  �إىل  للهجرة  �ل�سنوي  �ل�سايف  متو�سط  كان 
ما يقرب من 67،000 ن�سمة فقط بني 1960 و1971 
لت�سل �إىل 102،000 ن�سمة بني 1994 و2004. ووفقًا 
�نخف�ست  للتخطيط،  �لعليا  �ملغربية  للمفو�سية 
م�ساهمة �لهجرة �لريفية يف معدل �لعمر�ن �إىل %35 

1 التقرير الوطني - املوئل الثالث
http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-hdi 2

http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 3
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=MAR&s 4

=eries=&period

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=MAR& 5
=series=&period

6 املصدر: وزارة السكنى وسياسة املدينة

http://www.escwa.un.org/popin/members/morocco.pdf 7
8 البنك الدويل )2015(: سكان الحرض )%من اإلجاميل(؛

http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS

) قصبة األوداية - اليونسكو للرتاث العاملي )2012
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9 وزارة الصحة باململكة املغربية )2011(: دراسة استقصائية 
وطنية للسكان وصحة األرسة؛ الرباط: 17

10 املرجع السابق ، 18

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html 11

بني 1994 و2004 مقارنة بن�سبته �لتي كانت 43% بني 
1971 و1982.

�مل�ستوطنات  توزيع  فاإن  �جلغر�يف،  �مل�ستوى  وعلى 
�لب�سرية متفاوت للغاية. فقد كان �لعمر�ن يف �ملغرب 
و�لنمو �حل�سري  �ل�ساحلية  �لتنمية  يحدد من خالل 
وب�سكل �أ�سا�سي يف حمور �لقنيطرة – �لرباط - �لد�ر 
�لبي�ساء - �جلديدة. وعلى طول هذ� �لقطاع، �لذي 
ميتد لـ 230 كم، مت تقييم �لكثافة �ل�سكانية �ملتمركزة 
و�لإقليمي  �حل�سري  �لتخطيط  وز�رة  قبل  من  فيه 
�حل�سرية  �ملناطق  �سكان  كثافة  من   %40 بحو�يل 

�لوطنية.

الحي العشوايئ "CARRIERES CENTRALES" الدار البيضاء. أقدم األحياء الفقرية يف املغرب )1907(، تم نقله من  2012-2010،

هناك  كان   ،2004 لعام  �لعامة  لالإح�سائية  وفقًا 
351 مدينة ومركز ح�سري. فلدى 297 مدينة عدد 
�سكان �أقل من 50،000 ن�سمة، بينما يف 54 �ملتبقية، 
يتجاوز عدد �ل�سكان 50،000 ن�سمة. وبالتايل فاملدن 
�لتي لديها عدد �سكان �أكرث من 50،000 ن�سمة، على 
�لرغم من عددها �ملحدود، يرتكز فيها �أكرث من %88 

من �سكان �حل�سر.

�لتغيري �لدميوغر�يف 
خالل  �لثلثني  �إىل  �لإجمايل  �خل�سوبة  معدل  هبط 
�سن  يف  �مر�أة  لكل  طفاًل   2،6 �إىل   7 من  عامًا   40
�ملرحلة  �سرعة  وتت�سف   9  .2011 عام  يف  �لإجناب 

يف  بد�أت  �لتي  �لدميوغر�يف  �لتحول  من  �لثانية 
نتيجة  للن�ساء  �لزو�ج  �سن  بتاأخر  �ل�سبعينيات  �أو�خر 
خارج  و�لعمل  للتعليم  و�سولهن  يف  �مللحوظ  للتقدم 
�ملنزل بالإ�سافة �إىل تو�سيع ��ستخد�م و�سائل تنظيم 
�لأ�سرة يف كل من �ملناطق �حل�سرية و�لريفية. ويقدر 
 10 بـ %67،4  ملو�نع �حلمل  �ل�ستخد�م �حلايل  معدل 
حو�يل  كان   2014 عام  يف  ذلك،  من  �لرغم  وعلى 
وكان  عامًا   25 من  �أقل  عمر  يف  �ل�سكان  من   %44
18% منهم عاطاًل عن �لعمل يف عام 2012. 11 ولذ� 
حتتاج �ملغرب �إىل �إطار ح�سري ميكنها من ��ستيعاب 
عدد  ت�سخم  �أن  �إل  �لكامنة،  �لقوة  هذه  و��ستغالل 

�ل�سباب �سي�سبح م�سدرً� للقلق وعدم �ل�ستقر�ر.
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 اتصاالت املغرب في حي الرياض، من األحياء اجلديدة في

االقتصاد الحرضي

تعد املدينة هي القوة الدافعة للتنمية االقتصادية. 
فهي املصدر الرئييس لتكوين الرثوة مبساهمة أكرث 
الوطني. وهي  الناتج املحيل  من 75% من إجاميل 
أيضاً  وهي  للدولة،  الرضيبي  لإلنتاج  كبرياً  مصدراً 
سكان  من  للعديد  بالنسبة  والتكامل  األمل  مكان 
الريف. وتعترب املدينة محل الحداثة ومكان إعداد 
وتشمل  املستقبل.  تحديات  ملواجهة  املواطنني 
 250,000 خلق  املدينة  تواجه  التي  التحديات 
قادمة، مقارنة بالـ  وظيفة لكل عام ملدة 15 عاماً 
150،000 الحالية. ومن الجدير بالذكر أنه يف عام 
كان  أنه  للتخطيط،  العليا  للمفوضية  وفقاً   ،2007
هناك مليون عاطالً عن العمل يف املناطق الحرضية 
كانوا  الحرض  سكان  من  ماليني  ثالثة  من  وأكرث 
خط  تحت   %27 صعب:  مايل  وضع  يف  يعيشون 

الفقر و73% يف وضع خطر. 

البيئة

الهائلة  سكانها  برتاكامت  املكتظة  املدن،  تشكل 
وأمناط اإلنتاج واالستهالك الجديدة، عبئاً بيئياً ضخامً. 
فهي ال تؤثر فقط عىل البيئة بشكل مبارش، ولكنها 
الوصول  توفري  عىل  البلديات  قدرات  تتحدى  أيضاً 
املخلفات  إدارة  وكذلك  الصحي  والرصف  للمياه 
الصلبة. وستكون هناك حاجة لفهم املخاطر املتعلقة 

بشكل  املدن  يف  الطبيعية  والكوارث  املناخ  بتغيري 
أفضل، وسيكون القيام بإجراءات لزيادة مواجهة أثار 
التغيري املناخي وتقليل أخطار الكوارث أمراً رضورياً 
وسيقتيض ذلك التعاون بني الدول يف قضايا معينة. 
للتنفيذ املحسن ألكواد  كام أن هناك حاجة ملحة 
البناء ووسائل اإلعامر القادرة عىل مواجهة الكوارث 
وكذلك،  هذا.  لفعل  املؤسساتية  القدرة  وتقوية 
ملواجهة التحديات البيئية ومتطلبات العمران، عىل 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية واملغرب 
لتنمية  متامسكة  اسرتاتيجية  تنمية  يف  التعاون 

حرضية مستدامة. 

التحديات التي حددتها الحكومة املغربية 

وطنية  اسرتاتيجية  بتنمية  املغرب  التزمت  لقد 
للمستوطنات البرشية من أجل استيعاب التطورات 
التوسع  عن  الناجمة  فيها  املرغوب  غري  املرتاكمة 
الحرضي الرسيع وتلبية احتياجات املستقبل. وتركز 

هذه االسرتاتيجية عىل أربعة مجاالت:

الالمركزية . 1 عىل  وسريكز  اإلقليمي  التخطيط 
وسيعتمد عىل تنمية مجتمعية محلية جديدة 

وأكرث مالمئة؛
اإلسكان وسيعتمد عىل مفهوم التنمية املتكاملة . 2

لإلسكان الريفي والحرضي، مع أولوية اإلسكان 
االجتامعي وتنمية املدن واملجتمعات الصغرية 
وكذلك الوصول السهل لإلسكان من خالل نهج 

تشاركية؛
باملستوطنات . 3 تتعلق  وهي  البيئية  القضايا 

والرصف  الرشب  ومياه  اإلسكان  البرشية: 
الصحي والنقل والصناعة ومكافحة الكوارث، 

الخ؛
التنمية االجتامعية وستمتد لتصل إىل التنمية . 4

توفري مساعدة  املستدامة من خالل  البرشية 
املستويات  عىل  املحرومة  والفئات  الفقراء 
الصحة  ومستويات  واالجتامعية  االقتصادية 

والرعاية والتعليم.

برامج برنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية يف 

املغرب
 

يتميز العمران مبجموعة معقدة من الديناميكيات 
- املتناقضة أحياناً. حيث تشكل املدن إعداد الحياة 
كيانات  تعد  الوقت  نفس  ويف  لقاطنيها  اليومية 
ويتطلب  العاملي.  االقتصاد  يف  منغمسة  اقتصادية 
الحرضية صياغة حلول وسط  التنمية  االنخراط يف 
وكذلك  املختلفة  االجتامعية  الطبقات  مصالح  بني 

اعتبارات املخاوف البيئية.
املدن  تشكل  الحرضي،  للنمو  االستجابة  أجل  ومن 
يف  الحرضي  النسيج  من  جديداً  مكوناً  الجديدة 
املكاين،  للتخطيط  مناطق محتملة  توفر  و  املغرب 
واألنشطة االقتصادية وتوفري إسكان الئق. من خالل 
الطلب  وربط  الحرضي  التوسع  وتخطيط  إدارة 
الجديدة ومن خالل  العمل  السوق مبجموعات  يف 
تستجيب  مرتابطة،  إقليمية  حرضية  مناطق  خلق 
الحرضي  لالمتداد  الكربى  املتكاملة  املشاريع  هذه 

لالحتياجات االجتامعية الناتجة عن النمو الحرضي.
متثل املستوطنات العشوائية التحدي األكرب للتخطيط 
املناطق  يف  خاصة  واملستدامة  الشاملة  واإلدارة 
شبه الحرضية. وبالنظر لنموها الثابت نتيجة لنمو 
واألشكال  الحرض،  إىل  الريف  من  والهجرة  السكان 
القانونية املتنوعة لحيازة األرايض، خاصة يف املراكز 
الحرضية، يلزم هذه املستوطنات تدخالت ملعالجة 
ومنو  إنشاء  منع  أدوات  وتطوير  الراهن  الوضع 

املستوطنات العشوائية.

املناطق الرئيسية التي تحددت للمشاركة 2016-2013
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العشوايئ: 	  واإلسكان  الفقرية  باألحياء  االرتقاء 
الدعم الفني لربنامج »مدن بال أحياء متخلفة« 
- تنفيذ إعالن الرباط: »جعل األحياء الفقرية 
عام  يف  العاملي  التحدي  املايض:  من  جزءاً 

2020«؛
الكيانات 	  بني  التنسيق  دعم  الجديدة:  املدن 

يف  الجديدة  املدن  تخطيط  يف  التنفيذية 
السياسة  تنفيذ اسرتاتيجية  املستقبل يف إطار 
الحكومة  أقرتها  التي  الجديدة  الحرضية 
التنافسية  يف  املساهمة  2012؛  عام  يف 
جديدة  مكانية  كمناطق  التجمعات  ودمج 

لالستثامرات والوظائف وفرص تكوين الرثوة؛
عىل 	  املصادقة  املامرسات:  أفضل  تعميم 

العمليات الناجحة الناتجة عن برامج االرتقاء 
عىل   )1( الجديدة:  واملدن  الفقرية  باألحياء 
للسياسات  أفضل  لرؤية  الوطني  الصعيد 
العامة؛ )2( وعىل الصعيد الدويل، ضمن إطار 

التعاون بني بلدان الجنوب؛
العمران 	  برنامج  تقييم  حول  العاملي  املؤمتر 

القابضة: إن الهدف األسايس هو تعزيز عمل 
للجميع.  اإلسكان  لوصول  القابضة  العمران 
الناجحة  التجارب  تكون مساهمة  أن  وميكن 
لتقوية  جيدة  ميزة  اإلقليمي  الصعيد  عىل 

التواصل والتعاون؛
بشأن 	  الثالث  املتحدة  األمم  ملؤمتر  التحضري 

اإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة )املوئل 
الثالث(

لنهج  كمثال  التايل  الربنامج  مواصفات  ستعمل 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف دعم 

الحكومة املغربية يف مواجهة القضايا الحرضية. 

التخطيط والتصميم 

الحرضي 

املرشوع: برنامج دعم العمران القابضة ووزارة السكنى 

وسياسة املدينة

االسرتاتيجية  عمله  ومحاور  املرشوع  إن 
للفائدة  الرئيسية  املجاالت  مع  تتوافق  الثالثة 

واالسرتاتيجيات الوطنية فيام يتعلق بـ: 
1( املدن الجديدة؛ 

2( االمتداد الجديد للمناطق الحرضية؛ 
3( منع ودمج املستوطنات العشوائية.

األمم  برنامج  تركيز  مناطق  مع  املرشوع  يتسق 
الحرضية  والخطة  البرشية  للمستوطنات  املتحدة 
الرئيسية  للتحديات  يستجيب  إنه  الجديدة حيث 
املنتجة  الحرضية  املناطق  تنمية  يخص  فيام 
هو  إمنا  املتوقع  واإلنجاز  واملستدامة.  والشاملة 
املعنية،  والجهات  الرشكاء  مع  باالشرتاك  لتحديد، 
أطر اسرتاتيجية جديدة للثالثة مشاريع الحرضية: 
املدن الجديدة - امتداد املدن - دمج املستوطنات 

العشوائية.

أقره  الذي  االسرتاتيجي  الحرضي  اإلطار  وميثل 
املرشوع العديد من الفوائد فيام يتعلق بالتعميم 
ومشرتكة  عامة  ورؤية  النوعية،  واملساواة  النوعي 
ونهج  تشاركية،  وعملية  الحرضية،  التنمية  بشأن 
تصاعدي يتكامل مع املجتمع املدين، واملساءلة من 
مؤسساتية.  مناذج  وكذلك  املنتخب  املسؤول  قبل 
التدخل  مستوى  يستمر  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
هدف  إن  وحيث  أسايس،  بشكل  االسرتاتيجي 
االسرتاتيجي  الحرضي  اإلطار  تنفيذ  هو  املرشوع 
إىل  تهدف  التي  الضخمة  الحرضية  للمشاريع 
تحسني الظروف املعيشية، خاصة للفئات املحرومة 

واملهمشة.

وعىل الصعيد اإلقليمي، يهدف املرشوع إىل توضيح 
مع  الالمركزية  عىل  املتحدة  األمم  برنامج  عمل 
املغرب.  أطلقته  الذي  املتقدم  التقليم  مرشوع 
مبعامر  للدولة  الوطني  املرشوع  هذا  وسيسمح 
والقدرة  التنمية  لتحديات  استجابة  قوي،  إقليمي 
ومع  املتنوعة.  األقاليم  بني  والتكامل  التنافسية 
باملتفاوتات  تتسم  دولة  صورة  تغيري  يف  الرغبة 
إىل  املرشوع  يهدف  اإلقليمية،  املساواة  وعدم 
إطار  ضمن  اإلقليمية،  واملهن  التكوين  مراجعة 
أفضل  بتنسيق  املعنية  اإلقليمي  التخطيط  سياسة 
بني املناطق ومن خالل تنمية املساحات املتكاملة. 
رشكاء  األقاليم  من  يجعل  أن  شأنه  من  وهذا 
للعمران  الحرضي  التخطيط  تنمية  يف  أساسيني 
وكذلك  بها  الخاصة  اإلسكان  وعمليات  القابضة 

سلطاتها الوطنية واملحلية.

السياسات  يف  املرشوع  عن  تنتج  التي  النتائج  إن 
مع  تتوافق  املكانية  واألطر  الوطنية  الحرضية 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  العام لربنامج  الهدف 

البرشية يف القضايا التالية:

تهدف 	  الجديدة  للمدن  كاسرتاتيجية  اتفاق، 
خالل  من  الحرضي  النمو  منط  تحسني  إىل 
الجديد  الحرضي  التوسع  منوذج  تنفيذ 

واملستدام وسياسة التخطيط اإلقليمي؛
العدالة 	  تعزيز  االجتامعي عن طريق  الدمج 

من خالل الوصول العادل للخدمات األساسية، 
خاصة لإلسكان العشوايئ؛

االتصال من خالل أنظمة نقل الئقة وكذلك 	 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الجديدة؛

ببيئته 	  قوية،  روابط  خالل  من  التكامل 
املحيل  املستوى  عىل  املحيطة،  واملناطق 

والوطني؛
تكامل 	  خالل  من  املناخي  التغيري  مواجهة 

البيئية  واألطر  الجديدة  التكنولوجيات 
الجديدة يف هذا املجال.
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حي ”Lahraoui ”الذي تم نقله, عىل بعد 13 كم من مدينة الدار البيضاء 

أجندة حرضية جديدة

ترتجم السياسة الحرضية التي أقرتها املغرب 	 
االهتامم الجديد باملدينة وتنميتها، يف سياق 
املرتفع.  املحيل  والطلب  الحرضي  النمو 
املرشوع  أقرها  التي  التالية  األهداف  وتوجه 
هذه اآللية، وهي مكون السرتاتيجية برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف هذه 

املسألة: 
تعزيز الروابط الوظيفية الداخلية بني املدن؛	 
التنافسية 	  والقدرة  الجذب  قدرة  تحسني 

للمدن لنمو اقتصادي شامل؛

والتضامن 	  واالندماج  العدالة  ضامن 
االجتامعي؛

تحسني املساواة بني األماكن السكنية.	 

تكتمل هذه العملية من خالل أهداف موجهة نحو 
تنمية نسيج حرضي ذي هيكل أفضل من أجل:

ضامن توازن االقتصاد الكيل للمدن؛	 
ضامن التكامل بني األركان الحرضية؛	 
توضيح نهج التنمية والتخطيط الحرضيني مع 	 

تنمية األركان الحرضية؛

اإلسكان واالرتقاء باألحياء 

الفقرية
املرشوع: الربنامج الوطني مدن بدون صفيح

للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  قام  لقد 
الحرضية  والسياسة  اإلسكان  وزارة  بدعم  البرشية 
منذ 2004 من خالل الربنامج الوطني مدن بدون 
صفيح ”Villes sans bidonvilles”. ويعد املرشوع الحايل 
املغربية  للحكومة  الفني  الدعم  عىل  املعتمد   -
عمليتني  يف  االسرتاتيجي  لإلطار  تكاملية  ركيزة   -
متكاملتني لإلسكان العشوايئ. وتعد قضية الوصول 
املحاور  من  واحدة  األساسية  للخدمات  العادل 
للفئات  املعيشية  األحوال  لتحسني  الرئيسية 

املحرومة واملهمشة.
صفيح  بدون  مدن  الوطني  الربنامج  ويظل 
تطوير  لسياسات  الوطني  املستوى  عىل  املرجع 
األحوال  وتحسني  الفقر  من  والحد  العشوائيات، 
املعيشية للفئات املحرومة واملهمشة. وكمثال، تم 
املتحدة  األمم  برنامج  لسجل رشف  الربنامج  منح 
العاملي  اليوم  إطار  يف  البرشية  للمستوطنات 

لربنامج املستوطنات البرشية، 2010. 
األمم  برنامج  من  بدعم  العملية،  هذه  وصلت 
املتحدة للمستوطنات البرشية منذ إطالق الربنامج 
يف عام 2004، إىل واحداً من أعىل معدالت الحد 
)حوايل  العاملي  املستوى  عىل  العشوائيات  من 
الهدف   - لأللفية  اإلمنائية  لألهداف  وفقاً   ،)%60
تحقق  قد  يكون   ،2020 »بحلول   :11 الغاية   ،7
من  األقل  عىل  مليون   100 حياة  يف  كبري  تحسن 
التنمية  ألهداف  ووفقاً  العشوائيات«  ساكني 
شاملة  املدن  »جعل   :11 الهدف   - املستدامة 

وآمنة ومكافحة للكوارث ومستدامة«.
العملية  هذه  يف  املعنية  الجهات  كافة  ويشرتك 
خالل  من   - والوطني  املحيل  املستوى  عىل   -
إسكان  وتوفري  الفقر  من  للحد  املدن،  عقود 
املغريب  الدستور  ركيزة  هو  والذي  للجميع،  الئق 
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الجديد )2011، املادة 31(. 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  ويستمر 
خاصة  العملية  هذه  يف  رئييس  كرشيك  البرشية 
من خالل دعمه الفني من أجل منع املستوطنات 
املغريب  الوطني  التقرير  خصص  وقد  العشوائية. 
اإلسكان  السرتاتيجية  خاصاً  فصالً  الثالث  للموئل 
العشوائيات  وتطوير  شامل  إسكان  أجل  من 

وكذلك منع العشوائيات.

املؤمتر العاملي: »جعل األحياء الفقرية جزءاً من املايض: 

التحدي العاملي يف عام 2020« )الرباط، 2012(

الحد  للتعلم قدر اإلمكان من سياسات  يف جهود 
تنفيذها  تم  التي  املستوى  دون  اإلسكان  من 
العامل،  حول  واملدن  األخرى  الحكومات  قبل  من 
دويل  مؤمتر  إىل  مؤدي   20 أفضل  املغرب  دعت 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  باالشرتاك  تنظيمه  تم 

البرشية. للمستوطنات 

أهداف املؤمتر 

السياسات 	  لتوجيه  خاصة  توصيات  صياغة 
لسكان  املعيشية  األحوال  تحسني  نحو 
الئق  إسكان  بدائل  وتنمية  الفقرية  األحياء 
جديدة  فقرية  أحياء  تكون  ملنع  كوسيلة 

)إعالن الرباط(؛
الهدف 	  ملراجعة  الالزمة  االسرتاتيجية  وضع 

وتكييفه  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من   7
للحاالت الوطنية املختلفة من خالل تقليص 

العشوائيات للنصف عىل مستوى عاملي؛ 
األداء 	  تقييم  وطرق  ونهج  تجارب  مشاركة 

الناجحة يف مجال إزالة األحياء الفقرية؛
تقدماً، 	  الدول  ألقل  املؤمتر  نتيجة  تعميم 

تنفيذ  يف  ملساعدتها  أفريقيا،  يف  خاصة 
سياسات الحد من العشوائيات؛ 

والدول 	  املغرب  بني  الرشاكات  تقوية 
األفريقية. 

وتأكيداً لهذه املشاركة الجامعية من أجل تحسني 
الفقرية  باألحياء  باالرتقاء  املعنية  السياسات 
إدارة  مجلس  أقر  للجميع،  اإلسكان  وتوفري 
 25 البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج 
من  كالتزام  الرباط،  إعالن  يعكس  قراراً   )2013(
متثله  الذي  التحدي  املؤمتر مبواجهة  املشاركني يف 
األحياء الفقرية وكذلك أقر اسرتاتيجيات املنع عىل 
املستويني الوطني واملحيل. وال يزال برنامج األمم 
هذه  عىل  يعمل  البرشية  للمستوطنات  املتحدة 
دعمه  خالل  من  الوطني  املستوى  عىل  القضايا 

الفني ملنع اإلسكان العشوايئ. 

الرئيسني الرشكاء 

يعد كل من وزارة السكنى وسياسة املدينة واإلدارة 
برنامج  ونظريها  القابضة  العمران  لرشكة  العامة 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية مسؤوالً عن 
الرتكيز  وينصب   .2012 منذ  الحرضية  السياسة 
عىل )1( مراقبة وإدارة منو املدن؛ )2( والتخطيط 
املدينة  بني  والتوازن   )3( الحرضي؛  االسرتاتيجي 
املنتجة واملدينة الشاملة؛ )4( والبحث عن أوجه 
 )5( واإلقليمية؛  الحرضية  األماكن  بني  التكامل 
رؤية  مع  الوثيق  بالتعاون  سياسة حرضية  تنمية 

اإلقليمي. التخطيط 
بوزارة  املحلية  للجامعات  العامة  املديرية  إن 
البلديات.  إدارة  بها  املنوط  الهيئة  الداخلية، هي 
متول  اإلقليمية،  لإلدارة  محورية  وكنقطة 

الوالة  البلديات، من خالل  املديرية وترشف عىل 
واملحافظني، الذين يلعبون دوراً حاسامً يف تنسيق 
أيضاً  وتلعب  املختلفة.  الدولة  أقسام  سياسات 
رئيسياً  دوراً  املحلية  للحكومات  العامة  املديرية 
استئناف  من  لتمكينهم  البلديات  قدرات  بناء  يف 
مسؤوليتهم تجاه التخطيط الحرضي االسرتاتيجي. 

املدينة 	  وسياسة  السكنى  وزارة  تتوىل 
مسؤولية اإلسكان والسياسات الحرضية؛

األداة 	  للتنمية  القابضة  العمران  رشكة  تعد 
باألحياء  لالرتقاء  للدولة  االسرتاتيجية 
واملشاريع  االجتامعي،  واإلسكان  الفقرية، 

الحرضية واسعة النطاق واملدن الجديدة؛
تنفيذ 	  املحلية  والسلطات  بالبلديات  ويناط 

عىل  الحرضية  والربامج  الوطنية  السياسات 
املستوى املحيل؛

واإلقليميون 	  املحليون،  الرشكاء  يشرتك 
وممثلو  الخاص  القطاع  وكذلك  والوطنيون 
املجتمع املدين يف تنمية املشاريع وتنفيذها.

الجوائز التي حصلت عليها املغرب ضمن إطار الرشاكة مع برنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية

2010 – سجل الرشف لربنامج األمم املتحدة 	 
للمستوطنات البرشية من أجل برنامج مدن 
بال أحياء متخلفة ”Villes sans bidonvilles”، اليوم 
أكتوبر  الصني،  شانغهاي،  للموئل،  العاملي 

.2010
أفضل 	  جائزة   - اسطنبول+5   -  2001

املامرسات من أجل برنامج الحد من الفقر، 
الجمعية الخاصة للموئل الثاين+5، نيويورك.

أفضل 	  جائزة   – الثاين  املوئل   –  1996
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وزير اإلسكان والسياسات الحرضية، محمد نبيل بن عبد الله

.)عيل اليمني(. واملدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة خوان كلوس )عيل اليسار(

املامرسات عن مرشوع مدينة أغادير ”تحسني أحوال اإلسكان”، اسطنبول.
عن 	  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  رشف  –سجل   1995

العاملي  اليوم  املأوى،  لتطوير  الوطنية  للهيئة  منح  تازة  مدينة  مرشوع 
للموئل، كوريتيبا، الربازيل.

التوقعات
تنفيذ األجندة الحرضية الجديدة وهدف التنمية املستدامة 11؛	 

مؤمتر عاملي بشأن االرتقاء باألحياء الفقرية:	 

باألحياء  سيتم صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج وطنية لإلسكان واالرتقاء 
الفقرية والوقاية تدمج رؤية ومبادئ االسرتاتيجية العاملية لإلسكان؛

المشاريع الحالية
امليزانية السنوية يونيو 2014 إىل مايو 2016

درهم 	   1,469,206 يعادل  ما  أي  أمرييك  دوالر   177,870 األول:  العام 
مغريب 

درهم 	   1,295,457 يعادل  ما  أي  أمرييك  دوالر   156,853 الثاين:  العام 
مغريب 

بإجاميل 334,705 دوالر أمرييك أي ما يعادل 2,764,663 درهم مغريب من 
رشكة العمران القابضة للتنمية. 
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جميع حقوق �لطبع حمفوظة
.)برنامج �لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية )�ملوئل

�سندوق بريد: 30030 00100 نريوبي، كينيا
)�لهاتف:  7623120-020-254 )�ملقر �لرئي�سي

www.unhabitat.org

�إخالء �مل�سوؤولية �لقانونية

 �إن �لت�سميات وعر�ص �ملو�د يف هذ� �لتقرير ل تعني �لتعبري عن �أي ر�أي مهما كان من جانب �لأمانة �لعامة لالأمم �ملتحدة فيما يتعلق بالو�سع �لقانوين لأية دولة، �أو
       �إقليم، �أو مدينة �أو منطقة �أو �أي �سلطة من �سلطاتها، �أو فيما يخ�ص حدودها �أو تخومها  �أو نظامها �لقت�سادي �أو درجة تقدمها. وميكن �إعادة �لن�سر دون مو�فقة

 م�سبقة �سريطة �لإ�سارة �إىل �مل�سدر.

�إن �لآر�ء �لو�ردة يف هذ� �لتقرير ل تعرب بال�سرورة عن �آر�ء برنامج �لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية، �أو�لأمم �ملتحدة �أو�لدول �لأع�ساء.

�سور © �لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية
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منصف فاضيلي
مستشار موئل االمم المتحده
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