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ترتـيــب البنـايــات اآليلـة
للسقـوط حسب خطـورتـهــا
داخـل المـدن العـتـيـقــة

بالرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي بذلــت مــن أجــل مواجهــة
ظاهــرة البنايــات اآليلــة للســقوط فــإن عــدد انهيــارات هــذه
البنايــات خصوصــا داخــل المــدن العتيقــة مــازال مرتفعــا .وفــي
هــذا الصــدد تبقــى اإلمكانيــات الماديــة والتقنيــة للجماعــات
المحليــة جــد محــدودة للحــد مــن خطــورة هــذه الظاهــرة
وانتشــارها داخــل األحيــاء التاريخيــة.
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ومــن جملــة التجــارب الرائــدة التــي أنجزتهــا وكالــة تنميــة
وتأهيــل المدينــة العتيقــة لفــاس لمواجهــة هــذه اإلشــكالية،
نذكــر نظــام الترتيــب الموضوعــي للبنايــات اآليلــة للســقوط
حســب خطورتهــا التــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تحديــد
مدقــق لهــذه الــدور وتتبــع تطورهــا وتنظيــم فعــال ومســتهدف
لعمليــات التدخــل لمعالجتهــا.

االمـتــيـــــازات
التـقـنـيــــة

> نظام تقني سهل االستعمال ال يستلزم معارف وإمكانيات مادية مهمة.> وسيلة فعالة لتحديد وترتيب البنايات حسب مدى خطورتها وتهديدها لسالمة وأمن الساكنة. >-تقليص مهم للمدة الزمنية المعتادة لتحديد وترتيب البنايات اآليلة للسقوط.

السـيـــاسـيــة

> التسهيل والمساعدة على اتخاذ القرار المناسب من طرف المسؤولين.> نظام موضوعي يساعد للوصول إلى قرارات توافقية بين المتدخلين التقنيين والسياسيين لتحديد وترتيب البنايات اآليلة للسقوط.> تحديد مستهدف لنوعية التدخالت والمشاريع لمعالجة هذه البنايات. >-الحد من التقييمات النسبية والقرارات الغير الموضوعية لتحديد ومعالجة البنايات اآليلة للسقوط.

الجمـاعــات التـرابيـة المنـخـرطــة في هذا المجـــال
فــاس :نظـام ناجـع وفعـال لترتيـب البنـايـات اآليلة
للسقــوط

من خالل التجربة الرائدة التي راكموها في مجال تأهيل المدينة
القديمة لفاس عملت األطر التقنية لوكالة تأهيل المدينة على تحسين
وتطوير نظام تحديد وترتيب البنايات اآليلة للسقوط يمكن من الرفع
من جودة ونجاعة عمليات التدخل لمعالجة هذه البنايات .يرتكز هذا
النظام على مجموعة من المؤشرات الموضوعية التقنية والبصرية
التي تعمل على الحد كبير من تقليص هامش التأويل الشخصي
والنسبي لتحديد وترتيب هذه البنايات .كما أنه يساعد على أخذ
القرارات المناسبة من طرف المسؤولين السياسيين.

لالتـصـــــال

إسماعيل العلوي ،وكالة تنمية وتأهيل المدينة العتيقة لفاس
www.aderfes.ma

تزنيت :تجربة ناجحة من أجل ترتيب موضوعي للبنـايـات
اآليلة للسقــوط

فـي إطـار سـعيها لتطويـر عمليـات تدبيـر ومعالجـة البنايـات اآليلـة
للسـقوط داخـل المدينـة العتيقـة ،انخرطـت الجماعـة الحضريـة
لتزنيـت فـي عمليـة تجريـب لنظـام تحديـد وترتيـب البنايـات اآليلـة
للسـقوط .وبدعـم ومسـاعدة مـن الخبـراء التقنييـن في هـذا المجال
قامـت بتعبئـة أطرهـا التقنيـة مـن أجـل االسـتئناس وتطبيـق هـذا
النظـام علـى أرض الميـدان .وقـد أبانت هـذه التجربـة الميدانية عن
مـدى أهميـة ونجاعـة هذا النظام في تسـهيل عملية ترتيـب البنايات
بشـكل فعـال وموضوعـي.

لالتـصـــــال

محمد بومزكو ،الجماعة الحضرية لتزنيت
www.tiznit.ma

مراحل وكيفية اإلنجاز
 .1االستئناس والتكوين

>تحديـد األعضـاء التقنييـن الممثليـن داخـل لجنـة ترتيـب وتحديـد
البنايـات اآليلـة للسـقوط.
>القيام بدورات تكوينية لفائدة أعضاء لجنة الترتيب.

االستئناس
والتكوين

 .2جمع المعطيات والتحقيق

>جمـع الشـكايات المقدمـة مـن طـرف السـكان وممثلـي السـلطات
العموميـة.
>التحقـق مـن صحـة الشـكايات مـن خلال زيـارات وأبحـاث ميدانية
معمقة .

جمع المعطيات
والتحقق

التقييم

 .3الترتيب

>القيـام بجـوالت ميدانيـة دوريـة مـن أجـل تحديـد البنايـات اآليلـة
للسـقوط.
>ترتيب البنايات حسب خطورتها.
>تحديد سناريوهات التدخل المناسبة.
>اعـداد تقاريـر تقنيـة حـول عمليـات الترتيـب وإرسـالها للمسـؤولين
السياسـيين مـن أجـل اتخـاذ القـرارات الالزمة.

 .4التقييم والمراجعة

>تقييـم دوري ومسـتمر لفعاليـة نظـام الترتيـب علـى أرض الميـدان
ومـدى ضبـط اسـتعماله مـن طـرف األطـر التقنيـة.
>تطويـر النظـام من خالل إدخـال معايير ومؤشـرات تقنية واجتماعية
جديدة.

نـقـطــة البـدايــة
>تنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف
المتدخلين من أجل إحداث نظام
الترتيب.
>تقييم التجارب السابقة في هذا المجال
وأخذ الدروس والعبر منها.
>خلق لجنة تقنية لترتيب البنايات.
>تجريب أولي لنظام الترتيب على أرض
الميدان.

 : COMUNالتعاون الجماعي

الترتيب

المـراجــع القــانـونـيــة المـتـعـلـقــة
بـتـدبـيــر البـنــايــات اآليـلــة للسـقــوط

تـزاول الجماعـات مهـام الشـرطة اإلداريـة مـن خلال السـهر علـى ضمـان نظافـة وسلامة
وأمـان ممـرات الراجليـن واتخـاد جميـع التدابيـر الالزمـة لمراقبـة وتدبيـر البنايـات اآليلـة
للسـقوط ( المادتيـن  92و  100مـن القانـون التنظيمـي رقم  14-113المتعلـق بالجماعات
والمـواد  ،17-21 ،6-15مـن القانـون المتعلـق بالبنايـات اآليلـة للسـقوط وتنظيـم عمليات
التجديـد الحضري).

التحديات التي يجب تجاوزها

نـصـائــح عـمـلـيــة

>إيجاد أطر تقنية تمثل مختلف المتدخلين
وتمتلك المؤهالت التقنية إلنجاز عملية
التحديد والترتيب.
>ضمان استمرارية عمل لجنة الترتيب.
>استقاللية لجنة الترتيب واحترام معايير
اختياراتها.
>مراجعة دورية لنظام الترتيب ومالئمته
لطبيعة الميدان.

>القيام بحمالت إخبارية و تحسيسية
لفائدة السلطات العمومية المتدخلة
والساكنة المحلية حول نظام الترتيب
والمعايير المعتمدة.
>عمليات ترتيب البنايات ال تشكل قرارات
نهائية بل تؤخذ بشكل توافقي من طرف
المسؤولين السياسيين.
>نظام ترتيب البنايات هو عملية مستمرة
تحتاج دوما إلى المراجعة والتقييم.

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.

للمزيد من المعلومات

•دليل عمليات التدخل لمعالجة البنايات االيلة للسقوط ،كمال الرفتاني
وعمر الحسوني مشروع  COMUNالمنجز من طرف المديرية العامة
للجماعات المحلية بالمغرب والوكالة الدولية األلمانية (.)GIZ

