
 

  
  :متهيد إشكايل

 .املدن مشاكل ملواجهة احلضرية التهيئة املغربية الدولة وضعت

  املغربية؟ املدينة أزمة وعوامل مظاهر هي فما 

  األزمة؟ هذه ملعاجلة التدخل أشكال هي وما 

I  -  املغربية املدينة أزمة مظاهر: 

  :وتنظيمه السكن مستوى على -  1

تعاين املدن واألحياء العتيقة من عدة كما  ،يسود السكن العشوائيو ،أحياء الصفيح منها تنتشر يف هوامش املدن خاصة الكبرية

  :من بينها ،مشاكل

 .تدهور البنايات �

 .تزايد الضغط السكاين �

 .قلة التجهيزات �

تواجه املدن املغربية مشكل اخلصاص يف السكن القانوين بدرجة كما  ،الوظيفة السياحية والتارخيية هلذه األحياء واملدنوبالتايل تراجع 

  .متفاوتة

 :على مستوى السوسيو اقتصادي -  2

  :منها ،تعرف املدن املغربية عدة مشاكل اجتماعية

 .ارتفاع نسبة البطالة والفقر واألمية �

 .مظاهر اإلقصاء االجتماعي انتشار �

  :منها ،تشهد املدن املغربية مشاكل اقتصاديةو

  .االفتقار إىل مؤسسات كربى حمركة لألنشطة �

  :على مستوي  التجهيزات واخلدمات والبيئة - 3

 .احلضرية نقص البنية التحتية األساسية من شبكة املاء الشروب والكهرباء والتطهري، والشبكة الطرقية: يف جمال التجهيزات �

 .عدم كفاية املرافق العمومية وأزمة النقل احلضري: يف جمال اخلدمات �

 .انتشار النفايات الصلبة والسائلة وتلوث اهلواء وقلة املساحات اخلضراء وارتفاع الضجيج خاصة يف املدن الكربى: يف جمال البيئة �

II - عوامل أزمة املدينة املغربية:  

 :اقتصادي والسوسيو الدميوغرايفالعامالن  -  1

 :مها ،ترتبط أزمة املدينة بالنمو احلضري السريع الذي يتحكم فيه عامالن

 .اهلجرة القروية الكثيفة: عامل رئيسي .1

 .الزيادة الطبيعية اليت مل خنفض بعد إىل املستوى املطلوب: عامل ثانوي .2

وبالتايل   تقل فرص التشغيل  ،اقتصادي يف أزمة املدينة حيث تضعف األنشطة االقتصادية باملدن املغربية يساهم العامل السوسيوو

 .فترتفع نسبة البطالة

  :العامل التنظيمي -  2

 :يتخذ العامل التنظيمي األشكال اآلتية
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 .غياب تصاميم التعمري يف عدة مدن ويف عدة أحياء هامشية �

 .أثناء اإلجنازعدم احترام وثائق التعمري  �

 . طول آجال تصفية الوضعيات العقارية �

 . الدولة واجلماعة احمللية والوكالة احلضرية: مثل ،تعدد املتدخلني يف التدبري احلضري �

  .تقطيع إداري غري متساو وخاضع لعوامل أمنية �

III  - أشكال التدخل يف إطار التهيئة احلضرية باملغرب:  

 : املدينة اقتصاديا واجتماعيا من خالل اإلجراءات آالتيةتتدخل الدولة ملعاجلة أزمة  -  1

 .إحداث املناطق الصناعية، وتشجيع االستثمارات واملقاوالت والتعاونيات، وتنظيم املعارض: اقتصاديا �

 .إقرار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج حماربة الفقر: اجتماعيا �

 :التدابري اآلتية يتم تنظيم السكن يف الوسط احلضري من خالل

 .دعم الدولة للسكن االقتصادي الذي يستفيد منه ذوو الدخل احملدود �

 .القضاء على أحياء الصفيح، وطرح برنامج مدن بدون صفيح �

تامسنا قرب الرباط، وتامنصورت قرب مراكش دف التخفيف من الضغط املفروض على املدن : مثل ،إنشاء املدن اجلديدة �

 .الكربى

 :التجهيزات واخلدمات واحملافظة على البيئة توفري -  2

 .إجناز األوراش الكربى للبنية التحتية وإعادة تأهيل املدن: يف جمال التجهيزات �

تفويت بعض اخلدمات العمومية كاملاء الشروب والكهرباء والتطهري والنقل احلضري للقطاع اخلاص الوطين : يف جمال اخلدمات �

 . واألجنيب

تشييد مطارح قانونية لألزبال وحمطات معاجلة النفايات الصلبة والسائلة، وإحداث املناطق اخلضراء، ومراقبة تلوث : يف جمال البيئة �

  .اهلواء

  :خامتة

 .ال تزال املدن املغربية تعاين من عدة مشاكل رغم اهودات املبذولة

  

 :شرح املصطلحات

 .أشكال تدخل الدولة يف الوسط احلضري: احلضرية التهيئة �

 . تزايد سكان املدن وتوسع جماله اجلغرايف: التمدين �

 . ميش الطبقة الفقرية وضعف استفادا من اخلدمات العمومية: اإلقصاء االجتماعي �

 .الفرق بني الوالدات والوفيات: الزيادة الطبيعية �

 .عدد النازحني الفرق بني عدد الوافدين: اهلجرة الصافية �




