تجربة مدينة
تارودانت
في التشاور العمومي

تقدين عام :
 دستور المملكة لسنة  2011الذي كرس مشاركة المواطنات والمواطنٌن فً تدبٌر الشؤن العام من أجل دٌممراطٌة تشاركٌة فعالة.
 -الفصل  139اإلطار الدستوري لهذه المشاركة حٌث نص أنه  " :تضع

مجالس الجهات ،والجماعات الترابٌة األخرى ،آلٌات تشاركٌة للحوار
والتشاور ،لتٌسٌر مساهمة المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات فً إعداد
برامج التنمٌة وتتبعها”.

 المادة  119من المانون التنظٌمً  113.14المتعلك بالجماعات على أنالجماعات تضع آلٌات تشاركٌة للحوار و التشاور ،من هنا تتضح
األهمٌة التً أوالها المشرع للتشاور العمومً.

السياق العام
انخراط جماعة تارودانت فً مشروع تحسٌن تدبٌر
المرب "جماعة مواطنة" المنجز من طرف
الوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً  GIZو
المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة و الذي ٌهدف
إلى دعم و مواكبة الجماعات من أجل تعزٌز
سٌاسة الالمركزٌة و ترسٌخ ثمافة المرب و
الحكامة المحلٌة وفك مماربة تشاركٌة.

تذكيز بوا تن انجاسه
تنظٌم تكوٌن للمنتخبٌن و األطر الجماعٌة حول المماربات التشاركٌة ( ٌونٌو
ٌ 30 - 26ونٌو .)2018
تصوٌر ربورطاجات ) :(Micro-trottoirإجراء ممابالت مصورة مع
المواطنٌن حول مشاكل السٌر و الجوالن بالمنطمة المعنٌة.
تنظٌم لماء تشاوري حول تدبٌر وفرز النفاٌات من المصدر بحً درب الجدٌد
.
تنظٌم لماء تشاوري حول تنظٌم احتالل الملن العمومً بمنطمة ساحة
تالممالت بنٌارة.
تنظٌم لماءٌن تشاورٌٌن فً إطار االعداد الستراتٌجٌة تواصل الجماعة :حً
سٌدي بلماس وحً درب العفو.

تنظٌم الدورة التكوٌنٌة الثانٌة حول التنشٌط و الوساطة فً  18 ،17و  19شتنبر
.2018

تنظٌم المجموعات البإرٌة :وعمد اجتماع موسع مع المواطنٌن « Café
» Taroudantمع عرض الشرٌط المصور و استعمال الخرائط و الخروج
بالتوصٌات.
رفع التوصٌات إلى السٌد الرئٌس وإبداء مالحظته.
تنظٌم دورات تكوٌنٌة أخرى حسب الحاجٌات لفائدة الموظفٌن.
تبادل التجارب مع جماعات أخرى ( تارودانت ،بنكرٌر  ،مكناس)...،

تموٌن حول مؤسسة المماربة التشاركٌة ( أكتوبر.)2019
المنتدى السنوي للجماعات حول المماربة التشاركٌة ( تارودانت دجنبر .)2019

التجربة النموذجٌة للعمل
التشاوري العمومً
لجماعة تارودانت

الوشزوع التشاركي حىل
تنظٌم السٌر والجوالن بمجمع األحباب
بتارودانت أكتوبر 2018

اإلطار الونطقي للوشزوع :

لماذا ؟
من أجل :
توفٌر خدمات أفضل للمواطنٌن

تعزٌز عاللة الثمة بٌن الجماعة و المواطنٌن
عصرنة تدبٌر الشؤن المحلً
جعل المسإولٌة مشتركة بٌن الجماعة و المواطنٌن
المعرفة الجٌدة لحاجٌات المواطنٌن

مجال التدخل
تدبٌر السٌر و الجوالن بالمدٌنة العتٌمة لتارودانت.

مكان التدخل (أٌن؟)
مجمع األحباب (كممطع تجرٌبً للمشروع).

األهداف
الهدف العام

 :تحسٌن حركٌة السٌر و المرور داخل المدٌنة العتٌمة من أجل تجوٌد إطار العٌش.

الهدف الخاص

:إشران المواطنٌن بؤخذ آرائهم و ممترحاتهم من أجل إٌجاد حلول ناجعة لمشكل السٌر و

الجوالن.

مراحل المشروع :
تنظٌم تكوٌن للمنتخبٌن و األطر الجماعٌة حول المماربات التشاركٌة ( ٌونٌو ٌ 30 - 26ونٌو .)2018
تصوٌر ربورطاجات ) :(Micro-trottoirإجراءات ممابالت مصورة مع المواطنٌن حول مشاكل السٌر و الجوالن
بالمنطمة المعنٌة.

تنظٌم الدورة التكوٌنٌة الثانٌة حول التنشٌط و الوساطة.
تنظٌم المجموعات البإرٌة :عمد اجتماع موسع مع المواطنٌن » « Café Taroudantمع عرض الشرٌط
المصور و استعمال الخرائط و ذلن من أجل العمل المشترن و إٌجاد الحلول المناسبة إلشكالٌة السٌر و
الجوالن.
معالجة المعطٌات و اتخاذ المرار.
التمٌٌم و رأسملة التجربة.

الفئة المستهدفة (مع من؟):
آباء و أولٌاء تالمٌذ المدارس المتواجدة بالحً
سائمو سٌارات األجرة الصغٌرة
زبناء سوق السمن و زبناء المماهً المتواجدة بالحً
التجار و الباعة المتجولون

سكان الحً
األطفال (تالمٌذ المدرسة الخصوصٌة المتواجدة بالحً).

المجموعات البإرٌة
المجموعة األولى  :زبناء سوق السمن و زبناء المماهً و سكان الحً و آباء و أولٌاء تالمٌذ المدارس
المجموعة الثانٌة  :الباعة المتجولون
المجموعة الثالثة  :التجار
المجموعة الرابعة  :سائمو سٌارات األجرة الصغٌرة

باإلضافة إلى المجموعة الخامسة الخاصة باألطفال ( و التً نظمت فً ٌوم الحك بعد اللماء التشاوري الموسع).

الدورة التكوٌنٌة األولى
نظمت الدورة التكوٌنٌة األولى حول آلٌات العمل التشارن مع المواطنٌن فً الفترة الممتدة ما بٌن  26و 30
ٌونٌو  2018بالخزانة البلدٌة بمشاركة منتخبً و موظفً الجماعة و من تؤطٌر فرٌك وكالة التعاون
األلمانً .GIZ
و ٌؤتً هذا التكوٌن بهدف :
تموٌة لدرات المنتخبٌن و موظفً الجماعة فً مجال العمل التشاركً خصوصا مع المواطنٌن.

اختبار و تجرٌب طرق و آلٌات جدٌدة من أجل إشران المواطنٌن فً إعداد و انجاز مشارٌع و أنشطة تدخل فً
إطار السٌاسات العمومٌة.
العمل على انجاز مشروع تشاركً على المدى المرٌب لتطبٌك مكتسبات التكوٌن على أرض الوالع.
خلك لطب للكفاءات والمهارات من بٌن موظفً الجماعة واستثماره فً لٌادة العمل التشاركً.

مخرجات الدورة التكوٌنٌة :
بعدما تم التطرق لمجموعة من المشارٌع التً ٌمكن االشتغال علٌها باعتماد المماربة التشاركٌة مع
المواطنٌن  ،منها  :تهٌئة األسواق  ،تدبٌر النفاٌات المنزلٌة ،مالعب المرب ،المساحات
الخضراء ،تم االتفاق بعد ،مصادلة السٌد الرئٌس ،على مشروع " السٌر و الجوالن بالمدٌنة
العتٌمة" بممطع مجمع األحباب كتجربة أولى.
بعد اختٌار المشروع ،تم االتفاق أٌضا على األدوات و آلٌات االشتغال و التً جاءت كالتالً :
الربورطاجات  ، micro-trottoirالمجموعات البإرٌة  ، focus groupeالخرائط الحساسة
 ،cartes sensiblesلهوة تارودانت . world café
و فً األخٌر تم وضع جدولة زمنٌة دلٌمة لمختلف مراحل المشروع مع التشدٌد على احترامها و ذلن
لبل الشروع فً العمل.

تصوٌر الربورطاجات Micro-trottoir
بعدما تم المٌام باإلجراءات اإلدارٌة و الحصول على التراخٌص الضرورٌة لتصوٌر الربورطاجات بالشارع العام مع
المواطنٌن ،باشرت خلٌة العمل المكلفة بالنشاط و المتكونة من أطر الجماعة باإلضافة إلى فرٌك اإلعالم و التواصل
التابع للمجلس ،عملها بحً مجمع األحباب و ذلن أٌام  11 ،06و  12شتنبر .2018

تصىيز الزبىرطاجاث MICRO-TROTTOIR

الدورة التكوٌنٌة الثانٌة
بعد الدورة التكوٌنٌة األولى و التً أسفرت عن اختٌار موضوع السٌر والجوالن النجاز مشروع تشاركً مع
المواطنٌن ،جاءت الدورة الثانٌة لتموٌة مكتسبات سابمتها و العمل على تنزٌل المشروع التشاركً على
أحسن وجه.
و لد استفاد "لطب الكفاءات و المهارات "  ،المكون من موظفً و أطر الجماعة من هذا التكوٌن أٌام 18 ،17
و  19شتنبر  2018و ذلن من أجل التعمك فً طرق التنشٌط التً سٌتم اعتمادها خالل اللماء التشاوري
الموسع خصوصا "تنشٌط المجموعات البإرٌة ".
و لد عمل فرٌك المإطرٌن من وكالة التعاون األلمانً  GIZمع المستفٌدٌن على تحدٌد دلٌك لمختلف مراحل
النشاط (الجلسة االفتتاحٌة ،المجموعات البإرٌة ،الجلسة الختامٌة) و توزٌع المهام ( المنشط الرئٌسً،
منشطو المجموعات البإرٌة ،المالحظون ،الممررون ،المكلفون باالستمبال)

و كذا انهوجٍستٍك ( تحضٍز انقاعة ،انكزاسً،
انسثورات ،نوائح انحضور ،انتشوٌز ،حفم انشاي،)...،
تاإلضافة إنى انخطاب و انزسائم انتً ٌجة تمزٌزها
خالل انهقاء انتشاوري انموسع و انذي سٍعقد عشٍة
ٌوو األرتعاء  19شتنثز .2018

اللماء التشاوري الموسع
انعمد ٌوم األربعاء  19شتنبر  2018اللماء التشاوري الموسع مع المواطنٌن و
الذي ٌهم مشكل السٌر و الجوالن بحً مجمع األحباب ،هذا الحً الذي ٌعرف
اكتظاظا كبٌرا خصوصا فً أولات الذروة نظرا لتواجد عدة مرافك به ( :مدارس
خصوصٌة ،سوق بٌع السمن ،بائعو الخضر و الفواكه ،مسجد .)... ،و لد
عرف هذا اللماء جمع كل الفاعلٌن المتواجدٌن بالحً ( تجار ،سكان ،سائمً
سٌارات األجرة )...، ،حول عمل تشاركً بهدف إٌجاد حلول ناجعة للمشكل و
ذلن من خالل التعبئة و التحسٌس.

اللقاء التشاوري
الجلسة االفتتاحٌة :

عرفت الجلسة حضور السٌد الرئٌس الذي أكد االنخراط الدائم لجماعة تارودانت على العمل وفك
نهج تشاركً مع جمعٌات المجتمع المدنً و مع المواطنٌن و ٌتجلى هذا فً عدة أمثلة  :إعداد برنامج
عمل الجماعة ،تشكٌل لجنة المساواة و تكافإ الفرص و مماربة النوع  ،األنشطة المنظمة بمعٌة الجمعٌات
( مهرجان الطفل ،ملتمى المرأة ،أسبوع السالمة الطرلٌة.)... ،
كما ذكرت المنشطة الرئٌسٌة بالسٌاق العام للمشروع و بمختلف المراحل التً لطعها

الوجوىعاث البؤريت
تمحور العمل داخل المجموعات البإرٌة حول ثالث أسئلة محورٌة تتعلك بـــ:
أوال ،النمط السلبٌة المتعلمة بالسٌر و الجوالن بممطع مجمع األحباب،
ثانٌا ،النمط اإلٌجابٌة المتعلمة بالسٌر و الجوالن بممطع مجمع األحباب،
ثالثا ،الحلول الممكنة لمعالجة إشكالٌة السٌر و الجوالن بممطع مجمع األحباب.و لد تمٌزت النماشات
داخل المجموعات بالجدٌة و بمشاركة الجمٌع و خرجت بمجموعة من التوصٌات و الممترحات
التً تعكس وجهات نظر مختلف الفاعلٌن المتدخلٌن بالحً.

صىرة جواعيت للوشاركين في اللقاء التشاوري

اللقاء التشاوري هع األطفال
أثناء الدورة التكوٌنٌة الثانٌة  ،تم التراح عمد لماء تشاوري مع األطفال و تم تبنً الفكرة
و الموافمة علٌها من طرف المشاركٌن و المصادلة علٌها من طرف السٌد الرئٌس .و بالفعل ،تم
تنظٌم المجموعة البإرٌة الخاصة باألطفال و هم تالمٌذ مدرسة طارق التربوٌة المتواجدة بحً
مجمع األحباب و ذلن ٌوم الثالثاء  02أكتوبر  2018بممر المإسسة و ذلن بعد التنسٌك مع
اإلدارة.

و لمد أبان األطفال المشاركون خالل هذه الورشة عن وعٌهم بمشكل السٌر و الجوالن بممطع مجمع األحباب،
كما الترحوا حلوال ال تمل أهمٌة عن التً تم التراحها من طرف بالً المجموعات .وعبروا عن سعادتهم
بالمشاركة فً هذا المشروع التشاركً الذي ٌهم المدٌنة.

خالصات عمل
المجموعات البإرٌة

المجموعة البإرٌة الخاصة بالتجار :
النمط السلبٌة المتعلمة بالسٌر و
الجوالن
بمجمع األحباب
-

إشكال كبٌر فً مرونة السٌر
كثرة عالمات منع الولوف
ترامً المماهً على الملن العام كثرة منع
المرور
الباعة الجائلٌن
عالمات منع المرور مدخل حً تافالكت
عدم احترام أماكن الولوف من طرف
الخواص
مشكل االكتظاظ أمام مإسسة طارق
مشكل كثرة محطات الولوف )(parking
استغالل الملن العمومً من طرف أصحاب
المحالت

النمط اإلٌجابٌة المتعلمة بالسٌر و
الجوالن
بمجمع األحباب
-

تواجد عالمة ممنوع الولوف لرب عبد هللا بن
ٌاسٌن وأمام ممهى ندى.
تواجد عالمة ممنوع الولوف لرب ممهى التاٌس
تواجد عالمة ممنوع الولوف لرب حمام
الشواري.

الحلول الممترحة
-

-

إخالء الباعة الجائلٌن من مجمع األحباب
توزٌعهم داخل مرح البمر ولرب سوق السمن.
تنظٌم أولات ولوف سٌارات نمل التالمٌذ.
تخصٌص أولات محددة لشاحنات تفرٌغ الحلٌب ولنٌنات الغاز والشاحنات
الكبرى.
إزالة سوق السمن الحالً وتحوٌله إلى مولف السٌارات.
إزالة مولف السٌارات أمام وفاكاش وأمام سوق السمن.
كراء مرآب السٌارات الخاص المتواجد بجوار ممهى التاٌس.
تكثٌف تواجد الشرطة اإلدارٌة وتشدٌد الصرامة مع المخالفٌن.

المجموعة البإرٌة الخاصة بسائمً سٌارات األجرة الصغٌرة
النمط السلبٌة المتعلمة بالسٌر و الجوالن
بمجمع األحباب
-

النمط اإلٌجابٌة المتعلمة بالسٌر و الجوالن
بمجمع األحباب

إشكال كبٌر فً مرونة السٌر
كثرة عالمات منع الولوف
ترامً المماهً على الملن العام كثرة منع
المرور
الباعة الجائلٌن
عالمات منع المرور مدخل حً تافالكت
عدم احترام أماكن الولوف من طرف الخواص
مشكل االكتظاظ أمام مإسسة طارق
مشكل كثرة محطات الولوف )(parking
استغالل الملن العمومً من طرف أصحاب
المحالت
-

تواجد عالمة ممنوع الولوف لرب عبد هللا بن
ٌاسٌن وأمام ممهى ندى.
تواجد عالمة ممنوع الولوف لرب ممهى التاٌس
تواجد عالمة ممنوع الولوف لرب حمام
الشواري.

الحلول الممترحة

-

إخالء الباعة الجائلٌن من مجمع األحباب
توزٌعهم داخل مرح البمر ولرب سوق السمن.
تنظٌم أولات ولوف سٌارات نمل التالمٌذ.
تخصٌص أولات محددة لشاحنات تفرٌغ الحلٌب ولنٌنات الغاز والشاحنات الكبرى.
إزالة سوق السمن الحالً وتحوٌله إلى مولف السٌارات.
إزالة مولف السٌارات أمام وفاكاش وأمام سوق السمن.
كراء مرآب السٌارات الخاص المتواجد بجوار ممهى التاٌس.
تكثٌف تواجد الشرطة اإلدارٌة وتشدٌد الصرامة مع المخالفٌن.

المجموعة البإرٌة الخاصة بالبائعٌن
النمط السلبٌة المتعلمة بالسٌر و الجوالن
بمجمع األحباب
-

-

غٌاب تام للسلطة والشرطة اإلدارٌة بهذا
الممطع الطرلً
سٌارات النمل المدرسً
غٌاب تدبٌر المنطمة
تولف الشاحنات الكبٌرة
تؤخر فً ولت الموعد
توفر عالمات المنع
عدم توفر السلطة خاصة فً ولت الذروة
االكتظاظ
سوق ال ٌتوفر على مرآب
مشكل الباعة الجائلٌن
تحوٌل المرآب إلى سوق
الفتات المإسسة المدرسٌة

النمط اإلٌجابٌة المتعلمة بالسٌر و الجوالن
بمجمع األحباب

 فتح باب ثانً لسوق السمن توسٌع الطرٌك الضٌمة المجاورةلسوق السمن
 -توسٌع الطرٌك أمام مدرسة طارق

الحلول الممترحة
-

ضبط تولٌت دخول الشاحنات الكبٌرة.
تمنٌن أولات ولوف السٌارات أمام سوق السمن
تنظٌم الشرطة لحركة السٌر فً أولات الذروة .
إلامة مرآب تحت ارضً.
نمل الباعة الجائلٌن إلى السوق النموذجً الخاص بهم .
وجود السلطة بشكل دائم فً منطمة مجمع األحباب .
إعادة عالمة المنع السابمة.
تمسٌم الباعة الجائلٌن بٌن مرح البمر ووراء سوق السمن.
إعادة تدبٌر مكان سوق السمن.
اإلسراع بإزالة مثلث األحباس.
احترام الملن العمومً.
بناء مرآب تحت ارضً لمإسسة طارق.

المجموعة البإرٌة الخاصة بسكان الحً وآباء وأولٌاء تالمٌذ
المدارس وزبائن سوق السمن و زبناء المماهً:
النمط السلبٌة المتعلمة بالسٌر و
الجوالن بمجمع األحباب
-

النمط اإلٌجابٌة المتعلمة بالسٌر و
الجوالن بمجمع األحباب

مشكل ولوف وتولف السٌارات
مشكل تواصل الجمعٌة مع المسإولٌن
(السلطة والمجلس الجماعً)
مشكل النمل المدرسً
مشكل سوق السمن المتواجد بمكان غٌر
مناسب
مشكل عالمة لف المتواجدة لرب بائع
الفحم.
مشكل مولف السٌارات
مشكل الباعة الجائلٌن
عشوائٌة تسٌٌر مولف السٌارات
-

عالمة المرور التً وضعت خففت من
الضغط على هذا المكان
تأسٌس جمعٌة لحل بعض المشاكل التً
ٌعٌشها الحً ولخلك أنشطة به

الحلول الممترحة

-

استشارة السكان عند اتخاذ لرار وضع عالمة المرور
وضع عالمة منع المرور للعموم باستثناء ساكنة حً درب اشموف
فتح طرٌك بشراء بمعتٌن لرب محل حلوٌات التاٌس
مولف السٌارات المتواجد لرب وفاكاش ٌكون خاص بالساكنة
تغٌٌر مكان سوق السمن
إحداث مكان خاص بالباعة الجائلٌن
استغالل المآرب المتواجد لرب التاٌس
فتح باب التواصل بٌن الجمعٌة والساكنة والمسإولٌن
توعٌة الساكنة وكذا مستعملً الطرٌك لتجنب بعض السلوكٌات السلبٌة

المجموعة البإرٌة الخاصة باألطفال ( تالمٌذ مإسسة طارق)
النمط السلبٌة المتعلمة بالسٌر و
الجوالن بمجمع األحباب
-

السرعة
االزدحام
التهور
عدم احترام عالمات المرور
التؤخر فً الدخول للمدرسة
عدم احترام عالمات المنع
اللعب فً الطرٌك
غٌاب عالمات المرور
غٌاب األمن (شروط األمن)
هدم احترام ممر الراجلٌن
احتالل الملن العمومً

النمط اإلٌجابٌة المتعلمة بالسٌر و
الجوالن بمجمع األحباب
-

احترام لوانٌن السٌر
وجود عالمات منع الولوف
احترام أصحاب السٌارات لمحطات الولوف
وجود مدار بمنطمة مجمع األحباب
حك األسبمٌة
الوعً
المرونة فً السٌر

الحلول الممترحة
-

تحرٌر الملن العمومً
إضافة مرآب للسٌارات
التزام أصحاب السٌارات بمانون السٌر
تخصٌص أماكن خاصة بالسٌارات و الراجلٌن و مستعملً الدراجات الهوائٌة و النارٌة
حضور شرطً المرور بمنطمة مجمع األحباب بشكل دائم
الحرص على وجود عالمات المرور أمام المإسسة
التؤنً و المرونة
منع مرور السٌارات أثناء خروج النمل المدرسً
معالبة مخالفً المانون
احترام لانون السٌر

اإلجزاءاث الوتبقيت التي تن القيام بها
إعداد تمرٌر مفصل عن النشاط و مصادلة السٌد الرئٌس على هذا التمرٌر.
عرض التمرٌر على مكتب المجلس.

انعماد اللجنة المختلطة للسٌر و الجوالن و الممترحات بناء على التمرٌر المنجز.
عرض المرار على أنظار المجلس الجماعً للدراسة و المصادلة علٌه خالل إحدى دورات المجلس.
إعداد و تنفٌذ المشروع.

تمٌٌم التجربة التشاركٌة و رأسملتها.
العمل على تطبٌك النهج التشاركً فً تجارب أخرى بالمدٌنة بمعٌة المواطنٌن و الفاعلٌن المحلٌٌن.

شكرا على
انتباهكم

