التزيين التشاركي للفضاءات
العمومية داخل المدن العتيقة
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تعانــي غالبيــة المــدن العتيقــة بالمغــرب مــن إشــكالية تقــادم
وتداعــي بناياتهــا وتراجــع جاذبيتهــا الثقافيــة واالقتصاديــة.
وأمــام ضعــف مواردهــا الماليــة للتدخــل فــي األنســجة العتيقــة،
اتجهــت مجموعــة مــن الجماعــات الترابيــة إلــى نهــج مقاربــات
تشــاركية تمكــن الســاكنة مــن االنخــراط أكثــر فــي الحفــاظ
وتأهيــل هــذه األنســجة.
فضــا علــى أنهــا تعمل علــى تزييــن وصيانــة البنايــات والفضاءات
العموميــة للمــدن العتيقــة ،تمكــن هــذه الممارســات التشــاركية
مــن تقويــة الروابــط الرمزيــة بيــن الســاكنة وتراثهــم التاريخــي.

االمـتــيـــــازات

االجتمـــاعيــة

> تشجيع وتقوية العمل الجمعوي وأخذ المبادرات داخل أحياء المدينة القديمة.> تقوية قيم المواطنة واالرتباط الرمزي بين الساكنة وتراثهم التاريخي. >-خلق فضاءات حية للتضامن واإلبداع والتعاون بين المواطنين.

العمرانيــة

 >-الرفع من جمالية وسالمة ونظافة المدينة العتيقة.

الجمـاعــات التـرابيـة المنـخـرطــة في هذا المجـــال
شفشاون :مهرجان العواشر

تنظم الجماعة الحضرية لشفشاون منذ  2010مهرجان العواشر خالل
كل شهر أبريل .ويشارك سكان المدينة العتيقة خالل هذا المهرجان
في إنجاز عمليات تجيير وصيانة وتزيين البنايات والفضاءات
العمومية داخل النسيج العتيق وذلك بفضل الدعم المادي
واللوجيستيكي للجماعة الحضرية .كما تقوم الساكنة المحلية بإنجاز
أنشطة متعددة تتعلق بالتنشيط الثقافي وإنعاش الصناعة التقليدية
المحلية .وبفضل هذه التعبئة االجتماعية استطاع المهرجان تقوية
روابط التعاون والتضامن بين المواطنين من جهة وبين الجماعة
الحضرية والجمعيات المحلية للمدينة العتيقة من جهة أخرى.

لالتـصـــــال

محمد مصباح ،الجماعة الحضرية لشفشاون
www.chefchaouen.ma

تزنيت :المبادرات المواطنة باألحياء

تنظم الجماعة الحضرية لتزنيت منتدى سنويا للتواصل والحوار مع
الجمعيات المحلية في إطار ورشات موضوعاتية تسعى من خاللها
إلى تحديد مشاريع مواطنة وتسهيل إنجازها داخل أحياء المدينة.
خالل هذا المنتدى تقدم الجمعيات مجموعة من المشاريع من أجل
مناقشتها ودراسة إمكانية تمويلها من طرف الجماعة الحضرية .وفي
حال الموافقة عليها تسند مهمة تتبع علميات إنجازها للجمعيات
المحلية.

لالتـصـــــال

أحمد بومزكو ،الجماعة الحضرية لتزنيت
www.tiznit.ma

مراحل وكيفية اإلنجاز
>تنظيـم ورشـات للتواصـل والنقـاش مـع السـاكنة والجمعيـات
المحليـة والفاعليـن العمومييـن والخـواص مـن أجل إعـداد خطة
مشـتركة لتزييـن فضـاءات المدينـة.
>القيـام بحملات إخبارية وتحسيسـية لفائدة السـاكنة المحلية من
أجـل تعبئتهـم وانخراطهـم أكبـر للمسـاهمة فـي تزييـن فضاءات
المدينـة العتيقة.
>توفيـر األدوات الالزمـة مـن أجـل إنجاز السـاكنة لعمليـات صيانة
وتزييـن فضـاءات المدينة.
>تقديـم التأطيـر والدعـم التقنـي للسـاكنة مـن أجـل القيـام بهـذه
العمليـات.
>تنظيـم أنشـطة ثقافيـة وترفيهيـة موازيـة للمبـادرات التزيينيـة
لفضـاءات المدينـة العتيقـة.

نـقـطــة البـدايــة
>توفر ارتباط رمزي بين الساكنة المحلية
والنسيج التاريخي.
>التعرف واالستفادة من التجارب الرائدة
للمدن المغربية في هذا المجال.

مرحلة النقاش واإلعداد

مرحلة الدعم
التقني والمادي

مرحلة التنشيط
الثقافي

تزيين
المدينة العتيقة
المراجع القانونية المتعلقة بالتنشيط الثقافي
المرتبط بالتراث التاريخي
أكدت مضامين القانون التنظيمي رقم  14-113على الدور الرئيسي المنوط للجماعات في مجال
تأهيل وإعادة اعتبار المواقع التاريخية من خالل سنها لمشاريع المحافظة والتنشيط الثقافي
تستهدف هذه األنسجة التراثية (المواد .)246 ،234 ،134 ،100 ،90 ،87

التحديات التي يجب تجاوزها
>توفير الموارد المالية والتقنية
واللوجيستيكية لتأطير الساكنة وإنجاز
العمليات التزيينية.
>إشراك جميع أحياء المدينة العتيقة وعدم
إقصاء البعض منها.
>تنسيق وتأطير منسجم لعمليات صيانة
وتزيين فضاءات المدينة وضمان
استمرارية تنظيمها بشكل دوري.

نـصـائــح عـمـلـيــة
>القيام بحمالت إخبارية وتحسيسية لفائدة
الساكنة والجمعيات المحلية.
>ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين سكان
المدينة العتيقة.
>اشراك مؤطرين تقنيين لتتبع وتقديم
الدعم التقني للساكنة.

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.

مرحلة اإلخبار
والتحسيس

•دليل تصميم وتهيئة المجاالت العمومية والمسارات السياحية داخل المدينة العتيقة،
كمال الرفتاني وعمر الحسوني مشروع  COMUNالمنجز من طرف المديرية العامة
للجماعات المحلية بالمغرب والوكالة الدولية األلمانية (.)GIZ
•دليل التنشيط الثقافي داخل المدينة العتيقة ،حرود طارق مشروع  COMUNالمنجز
من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية والوكالة الدولية األلمانية .GIZ

