
يتمثــل الهــدف مــن هــذا التقريــر يف حتديــد العوامــل الكفيلــة بتحقيــق االنتقــال نحــو مــدن كبــرى ومــدن 
ــة :  ــاد التالي ــدن األبع ــد وتوســيع امل ــات جتدي ــج عملي ــى أن تُدم ــن خــالل احلــرص عل ــرب، م مســتدامة باملغ
تقليــص الفــوارق االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، خلــق فــرص الشــغل للنســاء والشــباب، حتقيــق اجلاذبيــة 
ــى  ــوع البيولوجــي وحتســينهما، القــدرة عل ــة والتن ــى البيئ ــة واالجتماعيــة والثقافيــة، احملافظــة عل االقتصادي
التكيــف والصمــود علــى املســتوى االقتصــادي واملناخــي، االســتخدام املســؤول للمــوارد، التماســك االجتماعــي 

والرفــاه.

إجناح االنتقال نحو املدن املستدامة

توصيات املجلس
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جلنة البيئة والتنمية املستدامةجلنة البيئة والتنمية املستدامةجلنة البيئة والتنمية املستدامة

يقترح املجلس جملة من التوصيات نذكر منها :

على املستوى االستراتيجي واملؤسساتي

í ــات ــل ويكــون مندمجــاً مــع متطلب ــى املــدى الطوي ــد عل ــاء مشــروع مجتمعــي ميت ــى بن ــة عل العمــل يف كل مدين
ــا؛ ــا وخصوصياته ــى مؤهالته ــة مرتكــزة عل ــة اقتصادي ــززه رؤي ــا، وتع ــي تنتمــي إليه ــة الت اجله

í بلــورة اســتراتيجية وطنيــة تســمح بإعــادة متكــني النســاء مــن متلــك الفضــاء العــام والنهــوض باحلــس املدنــي
وروح املواطنــة لــدى ســاكنة املدينــة؛

í إضفــاء الطابــع املهنــي علــى طــرق االستشــارة والتشــاور التشــاركي مــع مختلــف مكونــات املجتمــع املدنــي
باملدينــة مــع العمــل علــى إشــراك الشــباب والنســاء.

على املستوى اإلجرائي

í ــات لتيســير ــة، ووضــع آلي ــة واجلماعــات الترابي ــات التعاقــد مــع الدول ــني اجلماعــات وآلي ــاون ب تشــجيع التع
ــالت اخلضــراء؛ ــى التموي ــدن عل حصــول امل

í تســريع مسلســل إصــالح النظــام الضريبــي احمللــي وتنويــع آليــات متويــل مشــاريع املنــاخ علــى املســتوى احمللــي
مــن أجــل مالءمــة مداخيــل املــدن مــع حاجياتهــا املتزايــدة يف مجــال التنميــة املســتدامة؛ 
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íوْضع مخطط عمل للصحة والبيئة خاص بكل مدينة مع وضع نظام فعال للرصد واإلنذار الصحي؛

íبلورة وتنفيذ رؤية للحركية احلضرية املستدامة والمدمجة بالمدن وللتنافسیة اللوجیستیكیّة؛

íتشجيع النهوض بإعادة استعمال املياه العادمة وبترشيد استعمال األسر للماء؛

íمأسسة منهجيات االستشارة والتشاور التشاُركي مع مختلف مكونات املجتمع املدني باملدينة؛

í تعميــم برامــج النجاعــة الطاقيــة واإلنتــاج الذاتــي للطاقــة الكهربائيــة انطالقــا مــن مصــادر الطاقــات املتجــددة
يف مجــال البنــاء، بدعــم مــن صنــدوق مخصــص لهــذا الغــرض؛

í التوزيــع املتــوازن واملنصــف، بــني أحيــاء املدينــة، للمرافــق اجلماعيــة والفضــاءات العامــة ومعالــم الهويــة التــي
حتــدد جــودة احلــي؛

í توســيع نطــاق البرنامــج الوطنــي «مــدن بــدون صفيــح» بشــكل يســمح بتعويــض مــدن الصفيــح بفضــاءات للعيــش
والتنشــئة االجتماعيــة، مندمجــة يف املدينــة؛

í11.10 ــون رقــم ــة، ســيَّما مــن خــالل اعتمــاد مشــروع القان ــة أولوي جعــل اســتتباب األمــن والســالمة احلضري
ــع بــدور محــوري يف إعــداد السياســة  احملــدث مبوجبــه مرصــد وطنــي لإلجــرام والــذي مــن شــأنه أن يضطل

ــة؛ ــة باجلرميــة احلضري املتعلق

í.جعل التراث الثقايف رافعة للنهوض باجلاذبية والتنافسية املستدامة للمدينة

بخصوص تدابير املواكبة

íحتديث منظومة التربية والتعليم والنهوض بتربية الطفولة املبكرة وبأنظمة حماية الطفولة؛

íتشجيع القيام بأعمال للصالح العام على مستوى املدينة وتشجيع التطوع يف صفوف التالميذ والطلبة؛

íتعزيز قدرات الفاعلني احملليني يف مجال تدبير املرافق العمومية؛

íإحداث مركز وطني للكفاءة واالبتكار التكنولوجي يف ميدان ترشيد استهالك املوارد الطبيعية؛

íتشجيع إرساء نظام لتدبير املسؤولية املجتمعية للمقاوالت؛

í وضــع نظــام للتدبيــر ميكــن مــن إدمــاج التنميــة احلضريــة املســتدامة استرشــادا باملبــادئ التوجيهيــة ملعاييــر
إيــزو (2016 : 37101) وإيــزو (2014 : 37120)، يف التدبيــر املســتدام للمــدن.


