استــراتـيـجـيــة تـنـمـيــة
المــدن العـتـيـقــة
تتميـز مشـاريع تأهيل المدن العتيقة بالمغـرب بتعدد المتدخلين
الذيـن غالبـا مـا تفتقـد تدخالتهـم آلليـات التشـاور والتنسـيق.
ويغلـب علـى هـذه التدخلات المقاربـة القطاعية وغيـاب النظرة
الشـمولية ممـا يفسـر ضعـف تأثيرهـا علـى تنمية هذه األنسـجة.
فمـن المؤكـد أن التأهيـل الحقيقي للمـدن العتيقة لـن يتم بدون
وضـع اسـتراتيجية شـمولية تنبنـي علـى تصـور مسـتقبلي لتنميـة
النسـيج التاريخـي وتعمـل علـى تعبئة جميـع المتدخلين في هذا
المجال.

Meknès

إنجـاز هـذه االسـتراتيجية يتـم حتمـا فـي إطـار مقاربـة تشـاركية
تعتمـد مبـدأ التشـاور والشـراكة وتمكـن مـن إعـداد برمجـة
شـمولية .ولقـد أثبتـت التجـارب التـي أنجزتهـا مجموعـة مـن
الجماعـات الترابيـة بالمغـرب فـي هـذا المجـال نجاعـة هـذه
المناهـج االسـتراتيجية.

االمـتــيـــــازات

االقتصـــاديــة واالجتمـــاعـيــة

> إدراج البعد االقتصادي واالجتماعي من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة للمدينة العتيقة.> تنويع وتدبير أفضل للموارد المالية الخاصة لمختلف المتدخلين. >-توفير إمكانيات أكبر للحصول على دعم مادي من طرف المؤسسات المالية.

المؤسســـاتيــة

> توحيد وتنسيق أكبر لمختلف تدخالت الفاعلين المؤسساتيين. >-تحقيق تعبئة عامة لتأهيل التراث التاريخي.

الثقــافيــة والتراثيــة

> تأهيل مستدام وشمولي للمدينة العتيقة. >-تقديم مشاريع تتناسب مع الخصوصيات الثقافية للمدينة العتيقة ومع الحاجيات الخاصة لكل المتدخلين.

الجمـاعــات التـرابيـة المنـخـرطــة في هذا المجـــال
مكناس :استراتيجية تشاركية ومندمجة لتأهيل
المدينة العتيقة

انخرطت الجماعة الحضرية لمكناس في مشروع إعداد استراتيجية
شمولية لتأهيل نسيجها التاريخي من خالل دعم تقني مقدم من
طرف برنامج «كومن» .ومكنت هذه االستراتيجية التي تم إعدادها في
إطار مقاربة تشاركية من إدراج البعد االقتصادي واالجتماعي لتأهيل
المدينة القديمة ومن تعبئة قوية لمختلف الفاعلين المحليين.

لالتـصـــــال

عفاف الوالي ،الجماعة الحضرية مكناس
www.meknes.ma

الدار البيضاء :تصور شمولي ومشترك من أجل تنمية
مستدامة للمدينة العتيقة

انطلق برنامج تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء سنة 2009
بفضل مشاركة وتعبئة قوية لمختلف الفاعلين المحليين .وتميز هذا
البرنامج بإعداد تصور شمولي ومشترك لتنمية المدينة العتيقة تجسد
في أكثر من ثالثين مشروعا يتعلق بتأهيل النسيج التاريخي.

لالتـصـــــال

نجوى بكري ،شركة التنمية المحلية ،التراث الدار البيضاء

www.casablancacity.ma/Commune/La-commune-de-casablanca

 .2إعداد اإلستراتيجية

 .3التواصل واإلخبار

>القيـام بحملات تحسيسـية وتواصليـة مـع الفاعليـن
المؤسسـاتيين والمالييـن مـن أجـل انخراطهـم ومسـاهمتهم
فـي إنجـاز اإلسـتراتيجية.

 .4إنجاز اإلستراتيجية

>إنجـاز توجيهـات ومقـررات اإلسـتراتيجية مـع إعطـاء األولوية
للمشـاريع األكثـر أهمية.

البـيـئـــة
مـعـــاش

مـتـــوازن
مستــدام
االقـتـصـــاد منـصــف

المجـتـمــع

السيـاحـــة

التـنـشـيــط

الثـقـــافــة

>إنجـاز تشـخيص تشـاركي معمـق يسـتهدف الجوانـب
االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة للمدينـة العتيقـة ويـروم
تحديـد معيقـات ورافعـات التنميـة.
>إعـداد تصـور شـمولي لتأهيـل المدينـة العتيقـة وتحديـد
التوجهـات الكبـرى للتنميـة.
>اعداد برنامج عمل شمولي إلنجاز اإلستراتيجية.

المــرافــق

>تحديـد المشـاريع المنجـزة وقيـد اإلنجـاز علـى مسـتوى
المدينـة العتيقـة.
>تحسـيس الفاعليـن المؤسسـاتيين والجمعوييـن الذين سـيتم
إشـراكهم إلعداد اإلسـتراتيجية.
>إحـداث لجنـة ممثلة من مختلـف الفاعليـن المحليين مكلفة
بتتبـع مراحل إعداد وإنجاز اإلسـتراتيجية.

الصناعة التقليدية

 .1تعبئة وتحسيس وإشراك الفاعلين

البنيات التحتية

مراحل وكيفية اإلنجاز

مـقـاربــة مـنـدمـجــة ومـتـعــددة
القـطــاعــات من أجـل تنـميـة
مـسـتـدامــة للمـديـنــة

المـراجــع القــانـونـيــة المـتـعـلـقــة
بالرفـــع من الجـاذبـيــة السيـاحـيــة للمــدن العـتـيـقــة

أكـدت مضاميـن القانـون التنظيمـي رقـم  14-113علـى دور رؤسـاء الجماعـات فـي تقديـم وإعداد
مشـاريع تنمويـة مـن خلال إنجاز مرافـق وبنيات تحتيـة تعمل على الرفـع من الجاذبيـة االقتصادية
لجماعتهـم ( المادتيـن  87و  .)235وتنـدرج مشـاريع تحسـين الجاذبيـة السـياحية عـن طريـق خلق
مسـارات سـياحية فـي هذا اإلطـار ( المـواد .)235 ،100

نـقـطــة البـدايــة

التحديات التي يجب تجاوزها

نـصـائــح عـمـلـيــة

>تعبئة المجلس الجماعي من أجل
االنخراط في إعداد إستراتيجية لتنمية
المدينة العتيقة.
>إنجاز تقرير أولي عن مؤهالت ومعوقات
المدينة العتيقة.
>تحديد المشاريع المنجزة وقيد اإلنجاز
داخل المدينة العتيقة.
>تحسيس مختلف الفاعلين المعنيين
بأهمية المشاركة في إعداد اإلستراتيجية.
>إحـداث لجنة مشتركـة إلعـداد
اإلستراتيجية.

>مشاركة وانخراط فعلي لمختلف الفاعلين
المحليين.
>إيجاد حلول توافقية لمختلف توجهات
ومواقف المتدخلين.
>تدبير وتنشيط جيد للقاءات التشاورية
مع مختلف الفاعلين.
>مالئمة المشاريع المبرمجة مع الموارد
المالية الموجودة والممكنة.

>إشراك القطاع الخاص في إنجاز مقررات
اإلستراتيجية.
>إعطاء أهمية خاصة للمشاريع النموذجية.
>ضمان استمرارية لجنة إعداد وإنجاز
اإلستراتيجية على المدى المتوسط
والبعيد.

للمزيد من المعلومات

 : COMUNالتعاون الجماعي

كومان ( )COMUNهو برنامج جهوي من أجل التطوير العمراني والحكامة المحلية منجز من طرف
المديرية العامة للجماعات المحلية بالمغرب والوكالة الدولية األلمانية ( )GIZلفائدة الحكومة
الفدرالية األلمانية .هذا البرنامج يساهم في ترسيخ مسار الالمركزية ودعم اآلليات التشاركية بالمغرب.

•إستراتيجية تنمية المدينة العتيقة لمكناس الجماعة الحضرية لمكناس،
 ،2011إستراتيجية تنمية المدينة العتيقة لتارودانت الجماعة الحضرية
لتارودانت ،2017 ،مشروع  COMUNالمنجز من طرف الوكالة الدولية
األلمانية  GIZبشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية بالمغرب.
•زيارة الموقع اإللكتروني للمديرية العامة للجماعات المحلية.

