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 مكونات العرض

طار القانونياإل  02 

 01 نبذة عن مدينة اكادير

 03 التدبير المحلي وتنزيل مبادئ التنمية المستدامة



 «مخزنال» تعني أمازيغية كلمة اديركأ•
 
 لمحيطل الغربي الساحل على المغربية المملكة وسط مدينةال تقع•

 ةماس سوس جهة عاصمة وهي ألطلسيا
 
 نسمة 844421  حوالي سكانها عدد يبلغ•
 
   2كلم 110 تقارب المدينة مساحة•
 
   والسياحة البحري والصيد الفالحة على المدينة اقتصاد يعتمد•

 .والصناعة   
 
 . %2,1 الى تصل الديمغرافي النمو نسبة•

ة عن مدينة اكاديرذنب  





 اإلطار القانوني
   2011دستور 

ل ما تضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز دور القفزة نوعية في مجال التدبير الترابي، من خ
 الجماعات الترابية في النهوض بالتنمية الشاملة

 113.14 لمتعلق بالجماعاتاالقانون التنظيمي 
 .  تطوير وتقوية قدراتها لتحقيق التنمية المستدامةعلى الجماعات ينص على حث 

   12.99ر رقم طاالقانون اإل
 في إنسان لكل األساسي الحق لضمان أداة :المستدامة والتنمية للبيئة وطني ميثاق
 مشتركا ملكا يعتبر الذي والثقافي الطبيعي التراث تحترم صحية بيئة ضمن العيش

 التنمية ضمان و البيئة على الحفاظ في الجماعات اختصاصات ويحدد األمة بين
 .القادمة لألجيال طبيعي كحق المستدامة

 ترسانة قانونية غنية ومتعددة
 حول الماء  36-15قانون  

 حول حماية واستصالح البيئة 11-03قانون 
 حول دراسة التأثير على البيئة12-03قانون 
 الخاص بتدبير النفايات 28-00قانون 
 المتعلق بالطاقات المتجددة 13-09قانون 

... 



 التدبير المحلي وتنزيل مبادئ التنمية المستدامة

 21 المذكرة•
 وتنفيذ األرض قمة مؤتمر عن الصادرة والتعليمات التدابير من مجموعة تتضمن طوعية عمل خطة

 ‶جانيرو ريودي″ اتفاقية
 

   الحراري االحتباس لمكافحة الترابي المخطط•
 ر التغير المناخي على المنطقةاتحديد الوضعية الراهنة واث

 اعتمادهاتحديد األنشطة واإلجراءات األولية التي يجب 
 انجاز جرد حول الغازات الدفيئة حسب القطاعات 

 

 :الجديد التنموي النموذج•
 تحقيق على والحرص الترابية المستويات بين االختصاصات لتوزيع القرب مرجعية اعتماد

   المستدامة التنمية 
 

 2027 – 2022 العمل برنامج•
 المستدامة التنمية لتحقيق المشاريع جميع في البيئي البعد دمج

 



 2024 - 2020برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير 

 ودولية وطنية سياحية كوجهة وجاذبيتها أكادير لمدينة السياحية المكانة تعزيز
 مهم وثقافي حضري ومركز

 وخاصة للمواطنين المعيشية الظروف وتحسين البشرية التنمية مؤشرات رفع
 التجهيز الناقصة األحياء في

 ظروف وتحسين أكادير لمدينة الطرق وشبكة التحتية البنية تقوية
 ومحيطها المدينة في والتنقل النقل

 
   

 للجهة وقاطرة متكامل اقتصادي كقطب بالمدينة االرتقاء



 شكرا
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