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Contexto jurídico

Artículo 139 de la Constitución marroquí:
“Mecanismos de participación de diálogo y concertación se pondrán en
marcha por los Consejos regionales y los Consejos de otros Colectividades
territoriales para favorecer la participación de las ciudadanas y ciudadanos, y
las asociaciones en la elaboración y seguimiento de los programas de
desarrollo”



Contexte juridique

Article 139 de la constitution marocaine :
Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en
place par les conseils régionaux et les conseils des autres collectivités
territoriales pour favoriser l'implication des citoyennes et des citoyens, et
des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de
développement



Ley Orgánica 113‐14

• Artículo 120 : "Se crea ante el Consejo de la comuna una instancia
consultiva, en colaboración con los actores de la sociedad civil, encargada
del estudio de los asuntos relativos a la aplicación de los principios de
equidad, igualdad de oportunidades y de la perspectiva de género,
denominada "Foro de la equidad, la igualdad de oportunidades y de la
perspectiva de género ".

• Artículo 119: "De conformidad con las disposiciones del párrafo primero
del artículo 139 de la Constitución, los consejos comunales establezcan
mecanismos participativos de diálogo y concertación para favorecer la
participación de las ciudadanas y ciudadanos, y las asociaciones en la
formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción, según las
modalidades establecidas en el reglamento interior del municipio".



Loi organique 113‐14

Article 120 : «Est crée auprès du Conseil de la commune une instance
consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de
l’étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de l’équité, de
l’égalité des chances et de l’approche genre dénommée «Instance de l’équité,
de l’égalité des chances et de l’approche genre »

Article 119 : «Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article
139 de la constitution, les conseils des communes mettent en place des
mécanismes participatifs de dialogues et de concertation pour favoriser
l’implication des citoyennes et citoyens, et des associations dans
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans d’actions, selon des modalités
fixées dans le règlement intérieure de la commune»



Ley Orgánica 113‐14

• Artículo 78 : 
• Elaborar el Plan de Acción Comunal en la base de un diagnóstico de las 
necesidades y oportunidades,

• Elaborar el Plan de Acción Comunal mediante un enfoque participativo,
• Elaborar el Plan de Acción Comunal en armonía con las orientaciones del 
Programa de Desarrollo Regional (PDR),

• Elaborar el Plan de Acción Comunal en coordinación con el Gobernador de 
la Provincia/Prefectura en su calidad de coordinador de los servicios 
descentralizados,

• elaborar el Plan de Acción Comunal , teniendo en cuenta la perspectiva de 
género y los principios del desarrollo sostenible.



Loi organique 113‐14
• Article 78 : Elaborer le Plan d’Action Communal à la base d’un 
diagnostic précis des besoins et des possibilités,

• Elaborer le Plan d’Action Communal selon une approche participative,
• Elaborer le Plan d’Action Communal en harmonie avec les 
orientations du Programme de Développement Régional (PDR),

• Elaborer le Plan d’Action Communal en coordination avec le 
Gouverneur de la Province/Préfecture en sa qualité de coordonnateur 
des services déconcentrés,

• Elaborer le Plan d’Action Communal , en tenant compte de l'approche 
genre et les principes du développement durable.



Decreto N ° 2.16.301

• Artículo 7: El Plan de Acción Comunal se elabora utilizando un
enfoque participativo; para ello el Presidente del municipio está
obligado a realizar concertaciones con:

• ‐ los ciudadanas/ ciudadanos y asociaciones según los mecanismos
participativos de diálogo y concertación;

• ‐ la Instancia Asesora encargada de aplicar los principios de equidad,
igualdad de oportunidades y de la perspectiva de género ".



Décret N° 2.16.301 

• Article 7 : Le Plan d’Action Communal est élaboré selon une démarche
participative; à cette fin le Président de la commune est tenu à
entreprendre des concertations avec :

‐ Les Citoyennes et citoyens et associations selon les mécanismes
participatives de dialogue et de concertation ;
‐ L’instance consultative chargée d’appliquer les principes de l’équité, de
l’égalité des chances et de l’approche genre »
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Método adoptado para la elaboración del PAC de Tetuán 1/2

• Más allá del cumplimiento de las disposiciones legales y jurídicas mencionadas
(Constitución + Ley Orgánica 113‐14+Decreto 2‐16.301), la metodología adoptada, se ha
fijado como criterio de respetar también los siguientes principios:

• Apoyarse en primer lugar sobre los recursos humanos propios de la comuna de Tetuán,
• Velar por la participación de todos los componentes de la sociedad civil, así como todos
los agentes económicos y los órganos electivos y sindicales en el proceso de diagnóstico,

• El respeto a la dimensión espacial con el objetivo de lograr una equidad territorial entre
los distintos barrios de la ciudad de Tetuán (barrios ricos / barrios pobres), y de velar por
una buena distribución de los esfuerzos de desarrollo,

• Designación de expertos (financiado por la Agencia Americana para la cooperación
internacional "USAID") Para acompañar al equipo de acción designada por el Presidente
de la comuna con el fin de elaborar el PAC.



• Tener en cuenta los resultados de los programas terminados o en
curso desde 2009;

• Garantizar la continuidad de los esfuerzos de cooperación
descentralizada (USA, España, Francia, etc.)

Método adoptado para la elaboración del PAC de Tetuán 2/2



Rappel de la méthode adoptée pour élaborer le PAC de Tétouan 1/2

• Au‐delà du respect des dispositions législatives et juridiques susmentionnées
(Constitution + Loi organique 113‐14 + Décret 2‐16.301), la méthode adoptée s’est fixée
comme démarche de respecter également les principes suivants :

• S’appuyer en premier lieu sur les ressources humaines propres à la commune de
Tétouan,

• Veiller à la participation de toutes les composantes de la société civile, ainsi que tous les
acteurs économiques et les organes électifs et syndicaux dans le processus de diagnostic,

• veiller au respect de la dimension spatiale en vue d’aboutir à une équité territoriale entre
les différents quartiers de la ville de Tétouan (quartiers riches/quartiers pauvres), et de
veiller à une bonne répartition des efforts de développement,

• Désignation d’experts (Financé par l’Agence américaine pour la coopération
internationale "USAID") pour accompagner l'équipe d'action désignée par le président de
la commune en vue d’élaborer le PAC.



• Tenir compte des résultats des programmes achevés ou en cours de 
réalisation depuis 2009; et

• à assurer la continuité des efforts de coopération décentralisée (USA, 
Espagne, France, etc.)

Rappel de la méthode adoptée pour élaborer le PAC de Tétouan 2/2



Cuatro fases para elaborar el PAC

Preparación y 
puesta en marcha

Situación actual
y el diagnóstico
participativo

Resultados de 
comisiones temáticas

Desde las recomendacións
expresadas por los socios hasta la 

élaboración de  proyectos



Consulta y coordinación a gran escala, con programación a base de diagrama de 
Gantt  



Diciembre 2015‐febrero 2016
Organización de 30 reuniones con los servicios descentralizados



recomendaciones fecha de 
la visita

servicios descentralizados 
concertadas

 النساء، أشخاص في وضعية إعاقة، المسنين(مشروع التماسك االجتماعي(
تزويد المراكز في ظل الشراكة مع الجماعة بالموظفين والمؤطرين

دجنبر  17الخميس 
2015  
إلى  10من : الساعة
11،30

Delegación Provincial de la Asistencia Nacional 1

مد الجماعة بالمعطيات المتوفرة حاليا

دجنبر  18الجمعة 
2015  
إلى  15من : الساعة

16

Delegación Provincial de Ordenación 2

 المؤسسات التعليمية و حنتوقيع اتفاقية شراكة مع الجماعة بخصوص نقل التالميذ
طاقتھا االستيعابية تستوف التي لم 

 األنشطة الموازية(اتفاقية التنشيط التربوي(
 تفعيل دور جمعيات اآلباء(حمالت تحسيسية لألسر(
تنظيف وتأھيل محيط المؤسسات التعليمية

دجنبر 21اإلثنين 
2015  
إلى  10من : الساعة
11،30 Delegación Provincial de Educación 3

 ،توسيع البنية التحتية الثقافية لألحياء
،احداث لدور ثقافة متوسطة الحجم
  ،احداث نقط القراءة
 ،اقتناء مسرح اسبانيول
  ،إدماج مدرسة الصناج ضمن مدارس التكوين المھني
،اشراك المجتمع المدني في تدبير مكتبات األحياء ونقط القراءة
،توقيع اتفاقية شراكة مع الجماعة بخصوص مھرجان العود وعيد الكتاب
اعادة توظيف المحطة الطرقية القديمة كمعھد موسيقي.

 22الثالثاء 
  2015دجنبر
إلى  10من : الساعة
11،30 Dirección Regional de Cultura 4

مد المصالح برخص تسليم السكن والتسليم المؤقت : تحيين الوعاء الضريبي
والنھائي للتجزئات والرخص االقتصادية وعقود الكراء المصادق عليھا

 تفعيل لجان إحصاء الملزمين
 تحيين ومراجعة جدول السومة الكرائية

ع الط للت ة ت لة

 22الثالثاء 
  2015دجنبر
إلى  15من : الساعة
16،30 Dirección Regioanl de Impuestos 5



recomendaciones fecha de 
la visita

servicios descentralizados concertadas

 خلق آفاق التعاون بين الوكالة والجماعة بخصوص تھيئة حوض بوسافو
والشجرة، وإدماج المشروع في تصميم التھيئة للمدينة،

تجميع مياه السكوندو ومياه العيون قصد سقي المساحات الخضراء  

دجنبر  23األربعاء 
2015  
 10من : الساعة

11،30إلى 
Agencia de la cuenca hidráulica de Loukkos 6

الحي المدرسي -ب، موالي الحسن 1درسة-الطويلع : صيانة المراكز الصحية
ضفاف واد مرتيل -المطار : إيجاد عقار لمركزين
البحث عن آليات تدعيم المراكز الصحية بالموارد البشرية
 البحث عن آليات التكامل بين الصحة والمكتب البلدي للصحة
تحديد اتفاقية الشراكة بين الجماعة والصحة بخصوص الموارد البشرية  

دجنبر  23األربعاء 
2015  
 12من : الساعة

13إلى  Delegación Regional de la Salud 7

 تفعيل توصيات ميثاق مؤتمر مراكش المتعلق بالمدن السياحية
 تأسيس مجلس إقليمي للسياحة من أجل توحيد الجھود وإنعاش السياحة وتنويع

المنتوج السياحي 
تنظيم يوم دراسي حول إنعاش القطاع السياحي  

دجنبر 28اإلثنين 
2015  
 15من : الساعة

16،30إلى 
Delegación provincial de turismo 8

 إيجاد شراكات مع الجماعة إلعادة تأھيل الفضاء التربوي سانية الرمل وتوفير
الحراسة لدور الشباب 

رفع عدد المستفيدين من المدارس الرياضية

دجنبر  29الجمعة 
2015  
من : الساعة
11,30إلى  10,30

Delegación Provincial de la Juventud y el Deporte 9

إنارة بعض المآذن ببعض المساجد الرئيسية.
:وبخصوص الشراكات المحتملة فقد تم الحديث عن

 مشروع محو األمية، حيث صرح المندوب أن الوزارة تتوفر على برنامج وطني
لمحو األمية، وإذا كانت الجماعة ترغب في إحداث نوع من التعاون في الموضوع 

عليھا مراسلة المندوبية التي بدورھا ستنتظر موافقة اإلدارة المركزية،

 29الثالثاء 
 2015دجنبر 
 14من : الساعة

14،30إلى  Delegación Regional del Ministerio del Awqaf e  
assuntos islámicos

10



recomendaciones fecha de 
la visita

servicios descentralizados 
concertadas

تكثيف جھود التعاون والشراكة بين الجماعة والجامعة.
،واستمرار النقاش من   إحداث مرصد إلنعاش الشغل وذلك بشراكة كل الفاعلين المحليين المعنيين بھذا القطاع

.أجل وضع آلياته
 تفعيل الجامعة للمشاريع المبرمجة من لدن الوزارة الوصية، وخاصة ما يتعلق بإحداث مؤسسات للتعليم العالي

بتطوان، وتوسيع المؤسسات الحالية من خالل إحداث مدرجات وقاعات جديدة، وكذا إحداث مسالك دراسية 
.وشعب جديدة

 التفكير في إحداث جامعة دولية بتطوان.

دجنبر  30األربعاء 
2015  
 17,20من : الساعة

  18،20إلى 
و 

  2016يناير  15الجمعة 
16إلى  15من الساعة  Universidad Abdelmalek Essaâdi 11

 إمداد الجماعة بجميع المعطيات الضرورية المتعلقة بالتدبير الحضري ووضعية وثائق التعمير التي ھي قيد
. 2021-2016الدراسة من اجل أخذھا بعين االعتبار في إعداد برنامج عمل الجماعة 

المشاكل المتعلقة بملفات المعروضة على أنظار الشباك الوحيد الى جانب بعض اإلشكاليات  :
كالتجزئات القديمة غير المسلمة؛ -
انطالق دراسة الملفات العالقة الموجودة بمنطقة تھيئة واد مرتيل وخاصة المناطق التي تم استثنائھا من  -  

ھذه التھيئة كالتجزئات المسلمة واألحياء المبنية؛
اعادة تخصيص البنايات المھدمة في المدينة العتيقة؛ -
إعداد تصميم تھيئة خاص باالنساشي؛ -
.إعداد تصاميم اعادة الھيكلة والتصاميم القطاعية لألحياء الھامشية المحيطة بجماعة تطوان -

 مالءمة المخطط التوجيھي للتھيئة، الذي أطلق اعالن العروض بشأنه، مع المشاريع والتوجھات الجديدة
  .للمدينة

 عرض المكتب المكلف لدراسة وإعداد تصميم التھيئة التقرير التشخيصي للمرحلة، مع التأكيد على ضرورة
.أخذ بعين االعتبار توصيات برنامج عمل الجماعة في رؤيته لتنمية المجال

إخراج التصميم األخضر الذي ھو كذلك في طور اإلنجاز.  
 والبرنامج المندمج 2021-2016ضرورة انسجام برنامج عمل الوكالة الحضرية مع برنامج عمل الجماعة ،

2014-2018.

دجنبر  30األربعاء 
2015  

إلى 15: من الساعة
16،30

Agencia urbana 12



recomendaciones fecha de 
la visita

servicios descentralizados 
concertadas

 أھمية تحقيق اإللتقائية في إعداد تصور للمشاريع وتنفيذھا
 التفكير في استعمال مياه تمودة باي في سقي المناطق الخضراء بالجماعة
  دعوة المرصد لتشخيص الوضعية البيئية بالجماعة وبناء المشاريع بشكل مشترك
التفكير في إمكانية إنتاج البيوغاز قبل بداية تنفيذ مشروع المطرح الجديد للنفايات
 التفكير في تنظيم ايام تحسيسية حول البيئة

2016فبراير  8اإلثنين 
13,30إلى  12,20من  Observatorio Regional del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible
15

إحداث حاضنة للمقاوالت
خلق مرصد التشغيل
إحداث بعض التخصصات المطلوبة بشراكة مع الجامعة ومكتب التكوين المھني
 إحداث وحدة تكوينية من أجل تنمية الحس المقاوالتي منذ التعليم االبتدائي
 التعاون مع الجماعة في مجال تمويل بعض المشاريع لفائدة النساء والشباب غير المستوفين لشروط

البرامج األخرى
 التحفيز من خالل تخصيص منح لفائدة الفئات المحتاجة للتكوين
ضرورة االنفتاح على المصالح األخرى وتظافر جھود جميع الفاعلين

دجنبر 21اإلثنين 
2015  

13،30إلى 12من 

Agencia Nacional de Promoción del 
Empleo y Habilidades

16

 مشروع نقل األنشطة الملوثة خارج المناطق اآلھلة بالسكان بطلب إبداء االھتمام بشأن خلق مناطق
.  لألنشطة االقتصادية أو تأھيل بنيات االستقبال الصناعية في إطار برنامج تسريع اإلقالع الصناعي

تفعيل اتفاقية الباعة الجائلين
تفعيل االتفاقية حول خلق حاضنة

مارس  17الخميس 
2016  

 12إلى 11من 

Delegación Regional del Ministerio 
de Comercio, Industria e Inversión 
y Economía Digital

17

 نموذج مركبات صغرى للصناعة التقليدية بالجماعات القروية المجاورة الھدف تجميع الحرف بالمنطقة
 إحداث مسارات سياحية تتضمن زيارة مجمع الصناعة التقليدية إجباريا 
 إعادة النظر في الولوجيات إلى مجمع الصناعة التقليدية
 التعاون من اجل الدعم التقني في جميع الحرف التقليدية
إشراك المديرية اإلقليمية للصناعة التقليدية في عملية التشوير والعنونة بالمدينة العتيقة  

دجنبر  30األربعاء 
2015
إلى  10من : الساعة

11 Dirección Regional de la artesanía 18

توفير الوعاء العقاري من طرف الجماعة من أجل إحداث مؤسسات جديدة
مارس  23األربعاء 

13إلى 12من  2016 Dirección Provincial de la 
Formación Profesional

19

إحداث لجنة للبث في الرخص المتعلقة بالصناعة التقليدية تسھيال للمساطر
التك خالل التقل نا ال

 8االثنين 
:2016مارس Camara de artesanía de la region



ــة  ــة التحتي جلنـة البني

ـــة ـــرب الاجامتعي وجتــهزيات الق

ـــل  جلنــة ٕاعــداد الــرتاب والنق

ــة والبيئ

نعـــاش  جلنةالاقتصـــاد وٕا

الشــغل

ــياحة  جلنــة الــرتاث والســ

ـــة والصــناعة التقليدي
ــة ــة احلاكم جلن

187443

1232115

س 16س 15س 14س 13س 12س 11س 10

17 دجنــرب2015امخليس

18 دجنــرب2015امجلعة

21 دجنــرب2015االٕثنني 

22 دجنــرب2015الثـالاثء

ــاء 23 دجنــرب2015االٔربع

28 دجنــرب2015االٕثنني 

29 دجنــرب2015الثـالاثء

ــاء 30 دجنــرب2015االٔربع
ـية ــواكةل احلرضـ ال
(   املطاليســـ+  أكــدي) 

ــة اجلامع
ـــد)  ـــدوري +  اجملاه (   امل

31 دجنــرب2015امخليس

ـــاير 2016الثـالاثء 12 ين

ــاء ـــاير 2016االٔربع 13 ين

ـــاير 2016امخليس 14 ين

ـــاير 2016امجلعة 15 ين

ــاء ـــاير 2016االٔربع 20 ين

ــة النقــل مندوبي

ـــد)  ـــوح+ اجملاه ـــوالس+ همديــة الفت ( أب

ــركزة :  عـــدد اللقـــاءات النوعيـــة مـــع  املصـــاحل الالممـ

ــوطين ــاون ال ــة التع مندوبي
ــةل )  ــة +  دجــةل +  مجي   (   الطــريبق محمــد  +  حكمي

ــناعة التقليديــة ــة الص مندوبي

ــةل صــابر)  ـــس اجملاهـــد +  مجي ( ادري

ــة النقــل مندوبي

ـــوح)  ( همديــة الفت

ــة الشـــباب و الرايضــة مندوبي

ــةل صــابر)  ( حكميــة بنــداوود +  مجي

ـــياحة ــة الس مندوبي

ـــة +  حكميـة)  ـــس +  همدي ( أبـــوالس +  ادري

مندوبيــة االٔوقــاف 

ـــس اجملاهـــد )  (   ادري

واكةل احلــوض املــايئ اللوكــوس
ـــة +  ليــىل +  حكميـة)  ( أوالد منصـــور+ همدي

ــة الصــحة مندوبي
ــة +  ليــىل +  ادريــس)  ـــدوري +  حكمي ( امل

ـــياحة ــة الس مندوبي

ــوض  ــدبري املف ــة الت ــة ملراقب املصــلحة ادلامئ

للنقـل احلرضــي

ــرايف ــايت اجلغ ــام املعلوم املكتـب البـدلي للصــحةالنظ

االٔغــراس

ــة الوطنيــة ــوزارة الرتبي ــة ل ــة إالقلميي النياب
ــة +  رشــيد)  ( عبــد اللطيــف املــدوري +  همديــة +  حكمي

املديريــة اجلهويــة للثقافــة 
ــة +  ليـىل)  ـــات +  حكمي   ( يوســف بلق

ــة االٔمــالك اخملزنيــة مديري

ــة ٕالنعـــاش الشـــغل و تشـــغيل  ـواكةل الوطني اـل

ــاءات   ( عبــد اللطيــف املــدوري +  همديــة +  مجيـةل)  الكفــ

ــدنيي ــع امل مرشــوع دمع اجملمت

عـــدد اللقـــاءات النوعيـــة ادلاخليـــة : 

مندوبيــة االٔوقــاف 
ـــد)  ـــوالس+ همديــة+ اجملاه ( أب

ــة اجلامع
ـــد+ همديــة)  ـــوالس+ املــدوري+ اجملاه ـــرئيس+ أب ( ال

ـائب املديريــة اجلهويــة للرضـ
ـــراس)  ـــة +  بنصــبيح +  اله ــد اللطيــف أفيــالل +  همدي ( عب

مندوبيـة التخطيــط

ــةل )  ـــة +  مجي ـــوالس +  همدي ب ( محيــد أ  

  جامعة تطوان

ادلراسات و الربجمة مصلحة
ــة  ــة التحتي جلنـة البني

ـــة ـــرب الاجامتعي وجتــهزيات الق
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ــياحة  جلنــة الــرتاث والســ

ـــة والصــناعة التقليدي
ــة ــة احلاكم جلن
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  جامعة تطوان

ادلراسات و الربجمة مصلحة



Reuniones de consulta con grupos de la sociedad 
civil, y todos los ciudadanas y ciudadanos



تاريخ انعقاد اللقاء التشاركي Título del Comité Temático

2016مارس  04 Reunión participativa sobre “ Governança adminsitrativa” (primer taller) 1

2016مارس  09
Reunión participativa sobre “ La valoración del factor humano: la educación, la
salud, la infancia, la juventud y las mujeres ...”

2

2016مارس  15
Reunión participativa sobre “la activación de los mecanismos de la 
democracia local”

3

2016مارس  17 Reunión participativa sobre “infraestructuras y equipos de proximidad” 4

2016مارس  22
Una reunión participativa acerca de “la cultura, el patrimonio, la artesanía y el
turismo”

5

2016أبريل  04

Reunión participativa sobre “la ordenación territorial y movimientos urbanos”
; divididos en tres talleres:

9

Taller sobre la ordenación territorial 1.9.

Taller sobre la movilidad Urbana 2.9.

Taller sobre el medio ambiente 3.9.



تاريخ انعقاد اللقاء التشاركي
Título del Comité Temático

2016أبريل  07
Reunión participativa sobre el desarrollo económico local, de la economía social y de
solidaridad, y el fomento del empleo

10

2016ماي  05
Reunión participativa acerca de las relaciones públicas y la cooperación 
descentralizada

12

2016ماي  16
Taller para vuelve los resultados del diagnóstico participativo à la 
atención de la dirección del Equipo del PAC  + seguimiento de los 
debates sobre la gobernanza administrativa (segundo taller)

13

2016ماي  19
الجماعة عمل برنامج تھيئة إطار في اليدوية الحرف وأصحاب التقليديين الصناع مع موسع لقاء

Una reunión ampliada con los artesanos en el contexto de la elaboración del PAC
14

2016ماي  20 Una reunión ampliada con el sector privado 15



12 encuentros de comunicación y de  
coordinación con los  servicios municipales



Animar varios seminarios / talleres / Jornadas 
de estudios



Titulo del Simposio o de la jornada de estudio Fecha

Una jornada de estudio sobre los indicadores y   procesos de convergencia y  de 
coordinación de los programas de desarrollo local

2016ماي  03

Una reunión de trabajo con los departamentos y los  funcionarios de servicios 
descentrados para la adopción de indicadores unidos para el diagnóstico de la situación 
actual y para el éxito del proceso de seguimiento y actualización del PAC

2016ماي  04

Los recursos financieros de las colectividades territoriales y su desarrollo en la ciudad de 
Tetuán, y la situación financiera de la Comuna entre 2009‐2015, y perspectivas financieras 
en el marco del PAC  de 2016 a 2021

2016يونيو  27
16

Un taller sobre la exclusión  social y  la la cuestión de género, en colaboración con USAID 2016 يوليوز 15

Jornada de estudio sobre las tasas de las colectividades territoriales 2016يوليوز  21



1064 participantes masculinos y femeninos en las 
diversas reuniones de consulta  participativa



Otros herramientas de trabajo
complementarias



•El uso de formularios en papel ;
•El uso de formularios digitales 
(anonimos)

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnrAjqixZAWfdHOTkcJewUAc3wWq

KmA8xEFjnxk7dpoJJDaw/viewform 
•El uso de mapas
•El trabajo de campo y de proximidad



Formar un enlace en el sitio Web de la 
Comuna de Tetuán que da la oportunidad de 
expresar libremente sus posiciones y 
recomendaciones  y sugerencias

Las respuestas recogidas son muy útiles para 
evaluar el funcionamiento de las  diversas 
secciones la Comuna de Tetuán.





1
• Contexto jurídico

2
• Metodología para elaborar el PAC

3 • Recomendaciones y prioridades derivadas de las reuniones participativas

4 • Programa de Acción del municipio de Tetuán 2016‐2021: realismo y ambiciones

5
• Ejes estratégicos: fortalecer los logros y definir los contornos de perspectivas 
prometedoras





Eje de la Gobernanza administrativa
El objetivo general: mejorar la actuación de la Comuna  según las  medidas requisitos de gobierno  administrativo,  

de manera que actúa como una herramienta de desarrollo local

Objetivo N° 1
Modernización de la 

administración y mejorar su 
desempeño

Obetivo N° 2
Estimular el elemento humano y 
mejorar la capacidad de gestión

Objetivo N°3
El logro de la gobernabilidad 
administrativa en la práctica 

diaria



Eje 2 : Preparar la ordenación territorial , el transporte 
urbano y el medio ambiente

El objetivo general: el establecimiento de puntos de referencia ambiciosos para alcanzar 
los principales objetivos de Tetuán en las áreas antes citados

Objectivo 1
El avance de la ordenación 

territorial como una palanca para 
el desarrollo de manera 

integrada, completa y justa

صعوبة التحكم في 
الدينامية العمرانية في 

غياب وثائق التعمير وقلة 
الوعاء العقاري وتعقد 

أنماطه

اإلكراھات المرتبطة 
بالبناء العشوائي، وإتالف 
وتشويه بعض البنايات 
ذات القيمة المعمارية 

المتميزة

ثنائية /نسيج بقطبية
عمرانية بارزة وأنوية 
سكنية متعددة معيقة 

لتھيئة حضرية مندمجة 
ومتجانسة 

Obetivo 2
Adopción de planes inteligentes y 

ambiciosas para  facilitar la movilidad 
urbana y aborda la problemática del 

tráfico en Tetuán

غياب نظرة شاملة 
واستراتيجية لضبط حركية 
السير والجوالن بتطوان 

Objectivo 3
Asegurar condiciones 

ambientales adecuadas y 
lograr un desarrollo 

sostenible

اإلشكاالت البيئية المرتبطة 
بجمع ومعالجة النفايات 

عالقة البيئة بجودة الحياة 
والتنمية المستدامة



Eje de los cuatro sectores de infraestructura
El objetivo general: apuntar el déficit en infraestructura y lograr la justicia territorial

سيدي المنظري: 1ھدف خاص 
مواصلة تأھيل البنيات التحتية 

والشبكات

خصاص من حيث ھيكلة بعض 
األحياء

ھشاشة في 
المرافق االقتصادية 

خصاص من حيث ھيكلة 
بعض األحياء

األزھر: 2ھدف خاص 
النھوض بالوضعية االقتصادية 

لقطاع األزھر وضمان شروط التنمية 
المستدامة

ھشاشة في المرافق االقتصادية 

خصاص من حيث ھيكلة بعض 
األحياء

النھوض بالمدينة : 3ھدف خاص 
العتيقة و تأھيلھا ورد االعتبار لھا 

كتراث إنساني مصنف

افتقار بعض األحياء إلى 
...تجھيزات القرب االجتماعية

تمودة: 4ھدف خاص 
بدل مجھود معتبر لتحقيق العادلة المجالية بين 

مختلف القطاعات
 

ھشاشة في البنيات االقتصادية 
واالجتماعية



23.651   ; 6%
163.444   ; 

43%

85.157   ; 22%

108.466   ; 
29%

توزيع ساكنة تطوان حسب الدوائر الحضرية األربع
(RGPH 2014)

المدينة العتيقة سيدي المنظري
أزھر تمودة

تمودة األزھر سيدي المنظري المدينة العتيقة
عدد السكان عدد األسر عدد السكان عدد األسر عدد السكان عدد األسر عدد السكان عدد األسر

108466 24819 85157 20673 163444 40633 23651 6464





Eje de la conservación del medio ambiental y protección de la 
salud

El objetivo general: participar en el proceso de las mejores partes sobre el clima y el medio ambiente

Objetivo N°1
Garantizar las condiciones para un 
ambiente saludable y desarrollo 

sostenible

Objectivo 2
Mejorar la calidad de vida

Objectivo N°3
Adopción de una nueva 
generación de medidas 

ambientales



Eje de desarrollo económico y el fomento del empleo local
El objetivo general: apoyar el motor económico de la ciudad y la 

Promoción del Empleo

:1ھدف خاص 
االستثمار في التربية والتكوين 
وربطھما بحاجيات سوق الشغل

ضعف التطابق بين األنظمة 
التعليمية ومتطلبات سوق 

الشغل

:2ھدف خاص 
النھوض بالمقاولة وإشاعة ثقافة 

التشغيل الذاتي

ھشاشة النسيج المقاوالتي 
وضعف الثقافة المقاوالتية 

:3ھدف خاص 
عصرنة قطاع التجارة وتحسين 

القدرات التنافسية للتجار

تضخم القطاع التجاري 
وارتھانه إلى أوضاع ھشة 

ومحدودة األثر

ضعف التأطير استراتيجي 
لقطاع التجارة

تنامي ظاھرة الباعة المتجولين والتجارة 
غير المھيكلة، ومعاناة تجار المدينة 

والساكنة والمجال الحضري من اآلثار 
السلبية لھذه الظاھرة

: 4الھدف الخاص 
تعزيز جاذبية االستثمار في قطاع 

الصناعة 

ضبابية في ھوية 
تطوان الصناعية

تراجع وضعف 
القطاع الصناعي 

بتطوان

خطة في اعتماد  ضعف
شراكات فعالة، بما 

يضمن النھوض بالقطاع 
الصناعي في تطوان



El enfoque del capital humano
El objetivo general: la rehabilitación del elemento humano como un verdadero 

capital para garantizar el desarrollo sostenible

:1ھدف خاص 
العناية بالطفولة والشباب

تنامي التعاطي للمخدرات بكل 
أنواعھا، وعواقب اإلدمان السلبية في 

أبعادھا االقتصادية واالجتماعية 
والمجتمعية  

الھدر المدرسي 
ومحاربة األمية

ضعف المرافق 
االجتماعية الخاصة 
باألطفال والشباب

تنامي ظاھرة البطالة في صفوف 
الشباب وانعكاساتھا االقتصادية 

واالجتماعية السلبية

ضعف استثمار األثر اإليجابي لبعض 
التجارب الناجحة عند فئتي األطفال 

والشباب

:2ھدف خاص 
النھوض بأوضاع المرأة

ضعف التأطير 
السياسي والجمعوي 
لدى شرائح مختلفة 

من النساء

قلة المراكز النسوية 
مع غياب الصيانة 
والوسائل اللوجستيكية

تنامي ظاھرة العنف 
ضد النساء 

اإلجھاز على حقوق بعض 
الشرائح من النساء واعتماد 
بعض السلوكيات الحاطة من 

كرامتھن

:3ھدف خاص 
مقاربة دامجة لألشخاص في 

وضعية إعاقة

ضعف استحضار 
موضوع اإلعاقة في 

البرامج التنموية 

صعوبة المسار الدراسي 
والرياضي والترفيھي لألشخاص 

في وضعية إعاقة

انعدام الولوجيات في 
الشوارع والفضاءات العامة 

والمؤسسات واإلدارات 
والحافالت، وخاصة بالنسبة 
لألشخاص ذوي الحركية 

المحدودة

: 4الھدف الخاص 
العناية بالمسنين

غياب سياسة 
موجھة للمسنين

: 5الھدف الخاص 
مقاربة حقوقية 
إلشكالية الھجرة 

انعدام رؤيا واضحة في 
التعاطي مع ظاھرة 

الھجرة

: 6الھدف الخاص
دعم قطاع الصحة 
والنھوض بمرافقه

ضعف التأطير الصحي 
خاصة فيما يخص بعض 

األمراض المزمنة 



Eje de la cultura y el patrimonio, la artesanía , el turismo
El objetivo general: recuperar el papel cultural pionero de Tetuán gracias al 

desarrollo de la riqueza material e inmaterial

:1ھدف خاص 
ترسيخ مكانة تطوان كعاصمة : 

ثقافية للجھة  

ضعف االستثمار في 
القيمة االعتبارية للمدينة 
القديمة لتطوان كتراث 

يونسكو (إنساني عالمي 
1997(

كثرة في المباني األثرية ذات 
حمولة تراثية برمزية معتبرة، 

ولكنھا ال تحضي بالعناية الالزمة 
لالضطالع بدورھا التثقيفي 

.والتنموي

مآثر تاريخية مھددة 
بالتالشي والضياع

غنى في المتاحف والمنشآت 
الثقافية، ولكن ضعف في 
األداء واألثر على السياحة 
والتنمية االقتصادية والبشرية

تنشيط ثقافي ال يرقى 
إلى الحاجيات المعبر 

عنھا 

النھوض : 2ھدف خاص 
بالصناعة التقليدية

إكراھات تھدد قطاع 
الصناعة تقليدية 
وتستنزف ثروته 
المادية والالمادية

:3ھدف خاص 
دعم جاذبية تطوان كوجھة 

سياحة

تأرجح السياحة في 
تطوان بين الموسمية 

والعبور  



Ejec de la Consulta  y la activación de los mecanismos de la democracia local
El objetivo general: fortalecer la solidaridad social y elevar el sentido de pertenencia a una sociedad civil invoca a los 

mecanismos de participación democrática

:1ھدف خاص 
تحسين آليات الديمقراطية التشاركية 

على المستوى الجماعي

إشكاالت قانونية، وتأخر في تنزيل 
سليم للقوانين التطبيقية الكفيلة 

بالتفعيل الناجع والحقيقي آلليات 
الديمقراطية التشاركية

تأخر وارتباك في التطبيق 
السليم آللية العرائض 

والترافع

ضعف آليات التحسيس 
والتواصل واإلخبار 

:2ھدف خاص 
تطوير آليات التدبير الجيد للعالقات بين 

المدني المؤسسات المنتخبة والمجتمع 

تعدد وتناسل الجمعيات مع 
تشتت في المجھودات 

واألھداف

للعمل " االحترافية“ ضعف المقاربة
الجمعوي، مع ضعف األداء وغياب 

الوضوح
في الرؤيا

:3ھدف خاص 
تفعيل ودعم أدوار ھيئة المساواة 
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

تعثر وضعف أداء لجنة 
المساواة وتكافؤ الفرص 

ومقاربة النوع

:4ھدف خاص 
تتبع وتقييم استراتيجية الشراكة بين الجماعة  

والمجتمع المدني 

صعوبة تتبع وتقييم استراتيجية 
الشراكة بين الجماعة والمجتمع 

المدني



تحسين آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الجماعي: 1الھدف الخاص 
المقترحات اإلشكالية/ الظاھرة 

 استكمال الترسانة القانونية الالزمة للتنزيل السليم لمقتضيات الديمقراطية التشاركية   
  

إشكاالت قانونية، وتأخر في تنزيل 
سليم للقوانين التطبيقية الكفيلة 

بالتفعيل الناجع والحقيقي آلليات 
الديمقراطية التشاركية

 تملك إرادي، واستيعاب جيد لمقتضيات الترسانة القانونية الداعمة للديمقراطية التشاركية على المستوى الجماعي

خلق توافق بين القانون التنظيمي للجماعات والقانون الداخلي لھا
 تنشيط لقاءات تشاورية مع المجتمع المدني بغرض تفادي التنزيل الرمزي فقط للديمقراطية التشاركية، واالرتقاء بأداء

وبقية القوانين ذات الصلة 2011كافة الشركاء إلى نص وروح دستور 

 وضع، من خالل النظام الداخلي للجماعة، آليات وفرص لتشجيع مشاركة المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في
إعداد وتتبع وتقييم سياسات وبرامج جماعة تطوان

إحداث مصلحة تھتم بالعرائض على مستوى االستقبال والمعالجة  
 

تأخر وارتباك في التطبيق السليم 
آللية العرائض والترافع

  التعاطي اإليجابي والفعال للمسؤولين مع العرائض ألجرتھا فيما ال يتنافى مع القوانين المعمول بھا

 تشجيع فعل تشبيك الجمعيات ضمن تنسيقيات لتمكينھا من بلورة العرائض فيما يخدم المواطنين والصالح العام

 تقديم الدعم الالزم للجمعيات قصد تملك مقتضيات آليات الديمقراطية التشاركية
 مصاحبة الجمعيات ودعم قدراتھا في إعداد وتقديم العرائض، مع تحسيس المواطنين عموما بأغراض وأھمية وطرق تقديم

العرائض كآلية جديدة غير متداولة في المجتمع المدني 

اعتماد آليات ومساطر للتفاعل اإليجابي والمستمر بين الجمعيات والھيئات المنتخبة
 تفعيل خطة تواصلية ناجعة بكل وسائل التواصل الحديثة والتقليدية من أجل شرح المساطر الجديدة في باب اعتماد آلية

تقديم العرائض والترافع، 
  
  

ضعف آليات التحسيس والتواصل 
اقتراح نظام متطور للتواصل مع مكونات المجتمع المدني عبر مواقع التواصل االجتماعي واإلخبار 

دعم دور اإلعالم العمومي واإللكتروني من أجل خدمة ھذا الغرض
   تأطير الموارد البشرية للجماعة من أجل استيعاب مستجدات آليات الديمقراطية التشاركية ومواكبتھا



Eje de las relaciones públicas y la cooperación descentralizada
El objetivo general: promover la cooperación descentralizada y las oportunidades de inversión internacionales para 

mejorar el rendimiento de la Comuna.

: 1ھدف خاص 
تشجيع الشراكات والتعاون الالمركزي 

الداخلي

غياب نظرة عرضانية ومندمجة 
لتنمية التعاون الالمركزي الداخلي
(approche transversale et 

intégrée

:2ھدف خاص 
استثمار الفرص الكامنة في التعاون 

الالمركزي الدولي

غياب استراتيجية محكمة وذات 
أھداف معلنة من التعاون 

الالمركزي الدولي 

تعزيز الحكامة اإلدارية وتحقيق اإللتقائية 
والتكامل في دعم سياسة التعاون 
الالمركزي الداخلي والدولي

صعوبة في 
تحقيق اإللتقائية 
مع بقية الشركاء



1
• Contexto jurídico

2
• Metodología para elaborar el PAC

3 • Recomendaciones y prioridades derivadas de las reuniones participativas

4 • Programa de Acción del municipio de Tetuán 2016‐2021: realismo y ambiciones

5
• Ejes estratégicos: fortalecer los logros y definir los contornos de perspectivas 
prometedoras



Los pilares
• Aprobación del enfoque participativo: un programa participativo de trabajo para la comuna en 
el servicio de las ciudadanas y los ciudadanos;

• Convergencia y coordinación en los programas y con varios socios;
• Determinar las prioridades de desarrollo de la Comuna;
• El realismo y ambición, 
• La adopción de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible,
• Aproximación a la igualdad de oportunidades y de género;
• Gobernanza a todos los niveles;
• Coordinación en los programas y proyectos, negocios y coordinación de los productos con 
varios socios;

• Seguimiento y evaluación;
• La vinculación de la contabilidad de la responsabilidad ...



Visión del PAC (1/2)

• Traducir de una visión de desarrollo basada en un enfoque integrado,
participativo, integral, justo y sostenible;

• Un programa de acción destinado a desarrollo humano en múltiples
dimensiones, teniendo en cuenta lo que debería ser asignada por el
esfuerzo requerido y los medios necesarios para mejorar el factor
humano con el fin de promover las condiciones económicas y sociales de
amplios sectores de ciudadanas y ciudadanos, hacer que el cuidado de la
obsesión del capital humano, en el corazón de opciones de desarrollo
local en Tetuán;

• Programa contempla el fortalecimiento de los mecanismos de gobierno y
apoyar la democracia participativa;



)2/2(Visión del PAC (

• Programa de acción colectiva dibuja una visión muy de cerca la 
necesidad de proporcionar el desarrollo humano necesario en un 
amplio condiciones de los sentidos, y se basa en los conceptos de la 
consecución de la justicia espacial entre los diversos distritos urbanos 
de la ciudad y los barrios de afiliados con el fin de lograr el desarrollo 
integral de la ciudad y mejora los diversos distritos urbanos atractivo 
apoya la política de toda la ciudad competitividad suciedad.

• Y se puede resumir como los elementos más importantes de la visión 
deseada del desarrollo sostenible en Tetuán de las visiones de un 
sistema integrado de actores :



Las autoridades 
territoriales locales

El Consejo colectivo

servicios
descentralizados

Las instituciones
públicas

Sector privado

Soiciedada civile

cooperación
descentralizada

Información y 
comunicación



PAC 2016‐2021 La continuidad en las ganancias 
de apoyo

Y la tendencia a crear nuevas visiones y 
ambiciosas

La 
reestructur

ación 
Dersa‐

Samsa 1987

Programa de 
rehabilitación 

urbana
2006‐ 2009

530 millones de 
dirhams

Programa de 
desarrollo 
urbano

2009‐2012
1063 

millones de 
dirhams

La rehabilitación
del programa de
la ciudad
antigua
2011‐ 2014
315 millones de

dirhams

Plan Colectivo  
de Desarrollo 

(PCD)
2011‐2016

5222 millones 
de dirhams

Programa 
integrado de 
desarrollo 

económico y 
urbano de la 

ciudad de Tetuán
2014‐2018

5479 millones de 
dirhams

Ámbito social 
de la ciudad 
de Tetuán 

Programa de 
Rehabilitació

n
2014‐2018

programa de 
rehabilitació
n del valle de 
Oued Martil
2014‐2018
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عدد المشاريع في المحاور االستراتيجية الثمانية،
حسب االختصاص الذاتي أو المشترك 

ذاتي مشترك



16 de noviembre de 2016 / 
E consejo de la ayuntamiento de Tetuán aprobó por 

unanimidad el PAC 2016‐2021



Gracias por su atención


