المواكبة االجتماعية في مجال
تدبير البنايات اآليلة للسقوط
بالمدن العتيقة
تواجه غالبية المدن العتيقة بالمغرب ظاهرة البنايات اآليلة
للسقوط التي تشكل خطرا حقيقيا يهدد أمن وسالمة المواطنين.
ولتدبير فعال وناجع لهذه اإلشكالية البد من إجراء حوار مفتوح
ومستمر مع مالك وقاطني هذه البنايات ،يجعل منهم شركاء
حقيقيين في مسار تدبير هذه الظاهرة .فال يمكن بتاتا فصل البعد
االجتماعي عن الجانب التقني والقانوني في عمليات التدخل
لمعالجة هذه البنايات.

© CoMun

في هذا الصدد يعد إحداث خلية اجتماعية تتولى مهام مواكبة
وتأطير المالك والقاطنين عملية ضرورية وأساسية إلنجاح هذه
المقاربة التشاركية .فهي تساهم في تحسيس القاطنين بضرورة
االنخراط والمساهمة الفعلية لصيانة بناياتهم والعناية بتراثهم
التاريخي كما أثبتت التجربة الرائدة لمدينة فاس في هذا المجال.

االمـتــيـــــازات

االقتصـــاديــة

>تدبير أنجع لنفقات معالجة البنايات اآليلة للسقوط من خالل تقاسم تكاليف الصيانة بين القاطنين والسلطات العمومية.>المساهمة في الحد من الهشاشة االجتماعية من خالل استهداف الفئات االجتماعية المعوزة.>-مساهمة الخلية االجتماعية في عملية المواكبة في إطار برامج اقتصادية واجتماعية أخرى.

االجتمـــاعيــة

>إشراك أكبر للقاطنين في عملية معالجة البنايات اآليلة للسقوط وجعلهم منخرطين أكثر للعناية وتأهيل بناياتهم وأحيائهم التاريخية.>-التقرب أكثر من القاطنين وتحديد حاجياتهم وانتظاراتهم الحقيقية من خالل المواكبة والوساطة االجتماعية.

العمرانيــة والتراثيــة

> تحسين مجال عيش القاطنين والمشهد العام للمدينة العتيقة. >-مساهمة السكان في العناية والحفاظ على بناياتهم وتراثهم التاريخي.

الجمـاعــات التـرابيـة المنـخـرطــة في هذا المجـــال
فــاس :الخلية االجتماعية المحدثة من طرف وكالة تنمية
ورد االعتبار للمدينة العتيقة

أمـام اسـتفحال ظاهرة البنايات اآليلة للسـقوط بفـاس ،أقدمت وكالة
تنميـة ورد االعتبـار للمدينـة العتيقـة بإحـداث خليـة اجتماعيـة مـن
أجـل القيـام بـدور الوسـاطة بيـن قاطنـي هـذه البنايـات والسـلطات
العموميـة .إنهـا عمليـة للمواكبـة االجتماعيـة تمكن من إشـراك أكبر
للقاطنيـن ومصاحبتهـم فـي اإلجـراءات اإلداريـة والتقنيـة المتعلقـة
بصيانـة بناياتهـم .وبفضـل هـذه المقاربـة التشـاركية اسـتطاعت
الوكالـة مـن زيـادة عـدد البنايـات المعالجـة ومـن تدبيـر أنجـع
لتكاليـف التدخـل ومـن انخـراط أكبـر للقاطنيـن.

لالتـصـــــال

سعيد أبو يعقوب ،وكالة تنمية ورد االعتبار للمدينة العتيقة لفاس
www.aderfes.ma

صفــرو :المواكبة االجتماعية للبنايات اآليلة للسقوط

اسـتعانت مدينـة صفـرو بتجربـة وخبـرة وكالـة تنميـة ورد االعتبـار
للمدينـة العتيقـة فـاس مـن أجـل وضـع مقاربـة تشـاركية لمعالجـة
البنايـات اآليلـة للسـقوط .وأحدثـت لهـذا الغـرض خليـة اجتماعيـة
مكونـة مـن ممثليـن عـن الجماعـة والوكالـة تقـوم بـدور الوسـاطة
االجتماعيـة لفائدة القاطنين .ترتب عن الطلبـات المتزايدة للقاطنين
لالسـتفادة مـن دعـم الخلية خلق ديناميـة إيجابية لمعالجـة البنايات
اآليلـة للسـقوط بالمدينـة .كمـا أن تقنيـي الجماعـة المنخرطيـن فـي
هـذه العمليـة تمكنـوا مـن االسـتئناس واإلحاطـة بـأدوات ومناهـج
المواكبـة االجتماعيـة ممـا يجعـل الجماعـة أكثر اسـتقاللية وجاهزية
إلعـداد مشـاريع مسـتقبلية فـي هـذا اإلطار.

لالتـصـــــال
نور الدين مزابي ،الجماعة الحضرية لصفرو

مراحل وكيفية اإلنجاز
 .1إحداث خلية المواكبة االجتماعية

>إعداد تقرير أولي حول الحالة االقتصادية واالجتماعية للقاطنين بالبنايات اآليلة للسقوط.
>تنظيم لقاءات تشاورية داخل المجلس الجماعي وبين جميع المتدخلين مؤسساتيين وجمعويين
من أجل إحداث خلية للمواكبة االجتماعية.
> البحث عن مصادر التمويل وتحديد مساطر الدعم التقني والمالي للقاطنين.
>تحديد طريقة عمل الخلية :مهام داخلية منجزة من طرف تقنيي الجماعة أو مهام خارجية من
طرف مكاتب الدراسات أو جمعيات محلية.
>إحداث لجنة ممثلة من مختلف المتدخلين لتتبع المواكبة االجتماعية في إطار عمليات التدخل.

 .2عمليات تحسيس ومواكبة القاطنين

>إنجاز تشخيص اجتماعي معمق من خالل بحث ميداني (نوعية المستفيدين من الدعم ،الموارد
المالية الذاتية ،مجال التدخل).
>إحداث فضاء الستقبال القاطنين.
>القيام بعمليات تحسيسية لفائدة المالك والقاطنين.
>إعداد العقود ودفاتر التحمالت بين المستفيدين من الدعم والسلطات العمومية.
>مواكبة وتأطير القاطنين الختيار المهنيين من أجل تأهيل بناياتهم ومصاحبتهم إلنجاز اإلجراءات
اإلدارية والتقنية.

 .3تتبع ومراقبة عمليات التدخل والمعالجة

>مواكبة وتأطير القاطنين لمتابعة عمليات معالجة بناياتهم.
>تقييم وتتبع مدى انخراط القاطنين المستفيدين من الدعم.
>تحديد وتحسيس فئات أخرى من القاطنين.

إحداث خلية
المواكبة االجتماعية

عمليات تحسيس
ومواكبة القاطنين

تتبع ومراقبة عمليات
التدخل والمعالجة

المـراجــع القــانـونـيــة المـتـعـلـقــة
بـتـدبـيــر البـنــايــات اآليـلــة للسـقــوط

تـزاول الجماعـات مهـام الشـرطة اإلداريـة مـن خلال السـهر علـى ضمـان نظافة وسلامة وأمـان ممـرات الراجلين واتخـاد جميـع التدابير
الالزمـة لمراقبـة وتدبيـر البنايـات اآليلـة للسـقوط ( المادتين  92و  100مـن القانون التنظيمي رقـم  14-113المتعلـق بالجماعات والمواد
 ،17-21 ،6-15مـن القانـون المتعلـق بالبنايـات اآليلة للسـقوط وتنظيـم عمليات التجديـد الحضري).

نـصـائــح عـمـلـيــة
نـقـطــة البـدايــة
>معرفة خصائص النسيج االجتماعي
والعمراني للمدينة العتيقة وكذلك حالة
وديناميكية البنايات اآليلة للسقوط.
>اعداد استراتجية للتدخل لمعالجة هذه
البنايات توكل مهمة إنجازها للجنة مكونة
من ممثلي كافة المتدخلين.
>القيام بلقاءات تشاورية أولية مع الفاعلين
المؤسساتيين والجمعيات المحلية
المعنية.
>عقد اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات
المحلية من أجل التتبع والمواكبة.
>القيام بحمالت إخبارية وتحسيسية.

التحديات التي يجب تجاوزها
>ايجاد مصادر مالية كافية لتمويل عمليات
التدخل والمواكبة.
>وضع خلية اجتماعية تتوفر على الكفاءات
الالزمة إلنجاز مهام المواكبة االجتماعية.
>تقديم دعم تقني ومادي يتالءم مع الحالة
االجتماعية واالقتصادية للقاطنين.
>مشاركة وانخراط فعلي للقاطنين في
عملية المواكبة وخلق إطار شفافي
وموضوعي للتعامل معهم.
>ضمان مشاركة فعالة لجمعيات المجتمع
المدني.

>إعداد استراتيجية للمواكبة االجتماعية على
المدى البعيد مع إحداث تدريجي لخلية
اجتماعية داخل الهيكل التنظيمي للجماعة.
>التأكد من تحديد واستهداف انتظارات
وحاجيات القاطنين عند وضع مقاربة
للمواكبة االجتماعية.
>إشراك اليد العاملة والمقاوالت الصغرى
المحلية في عمليات التدخل وكذلك
المجتمع المدني لمحاربة الهشاشة
االجتماعية.
>تحديد معايير شفافة لتقديم الدعم
للقاطنين وإخبارهم بها.
>تقديم دعم خاص موجه للفئات األكثر
هشاشة من أجل االستفادة من الدعم
المالي.

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.

•دليل العمل االجتماعي وعمليات التدخل لمعالجة البنايات اآليلة
للسقوط بالمدن العتيقة ،كمال الرفتاني ،مشروع  COMUNالمنجز
من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية بالمغرب والوكالة الدولية
األلمانية (.)GIZ
•زيارة الموقع اإللكتروني للمديرية العامة للجماعات المحلية.

