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عشرة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية  السادسة الدورة ،المضيق الفنيدق بمقر عمالة 2018 أبريل 27انعقدت بتاريخ 

 وبحضور واإلسكان وسياسة المدينة التعمير وإعداد التراب الوطني ةراوزمدير التعمير ب حت رئاسة السيدتلتطوان 

الترابي بالمجال والغرف المهنية لسادة رؤساء وممثلي الجماعات الترابية لالفنيدق باإلضافة  -عمالة المضيق لماع يدلسا

 التابع للوكالة.

العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجاللة الملك محمد للتذكير بداري للسيد رئيس المجلس اإلشكل مناسبة  اللقاء

السادس نصره هللا لهذه المنطقة والتي تجسدت في المشاريع الكبرى والمهيكلة التي أعطى جاللته انطالقتها وهمت 

لمجلس تحتم على كافة الشركاء والفاعلين المحليين األعضاء في ا والتيالمجاالت العمرانية، االقتصادية واإلجتماعية 

اإلداري مضاعفة وتوحيد الجهود لمواكبة المسار التنموي لهذه المنطقة الغنية بالمؤهالت الطبيعية واإلقتصادية والثقافية 

الوكاالت الحضرية تعتبر آلية أساسية في تنزيل السياسة العامة في مجال الوزير أن  ممثل السيدكما أكد  والسياحية.

البرنامج الحكومي أهمية خاصة  أولىولذلك أداة للهندسة والخبرة واليقظة الترابية، التعمير وإعداد التراب الوطني و

للوكاالت الحضرية من خالل اإلرتقاء بدورها عبر إعادة تموقعها على المستوى الجهوي وتمكينها من وضع تصور 

 .مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته ودعم سياسة القرب

وبرنامج عملها لسنة  2017حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنة والمصادقة على تقديم لالدورة  خصصتوقد 

2018. 

 وثيقة تعميرية 14على  2017الوكالة الحضرية لتطوان خالل سنة صادقت لتعزيز أدوات التخطيط الترابي، وهكذا، و

همت مدن تحتل مواقع إستراتيجية مهمة على الشريط الساحلي وتلعب أدوارا وظيفية مهيكلة ويتعلق األمر بتصميمي 

على الشريط الساحلي جذب اقتصادي وديموغرافي التهيئة لمدينتي المضيق والفنيدق، وكذلك مراكز صاعدة ذات 

نفس خالل تمكنت الوكالة الحضرية لتطوان كما  تطوان .والجماعات الترابية المحيطة بمدينة  شفشاون مالمتوسطي إلقلي

وثائق أخرى في مسطرة المصادقة، من بينها تصميم تهيئة مدينة مارتيل، والوصول بتصميم تهيئة  06وضع من السنة 

 هذه أسفرتوقد  ،جديدة وثائق تعميرية 03ة ل نطالقاالعطاء إل باإلضافة  .اللجنة التقنية المحليةمدينة تطوان  لمرحلة 

هكتار جديدة للتعمير  6000للمجال الترابي للوكالة وفتح ما يناهز  بوثائق التعمير لتغطيةلكنسبة  %96بلوغ  عنجهود ال

 . 

مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتطوان الكبير بتنسيق ل المصادقة على التقرير التشخيصيب  2017تميزت سنة كما 

جماعة ترابية بإقليم  14ويشمل  إحدى الدراسات االستراتيجية الكبرى بهذه المنطقةالذي يشكل و، الوصيةوزارة المع 

 .تطوان وعمالة المضيق الفنيدق

تفادي المخاطر في ميدان التعمير حماية من أجل و ،وتفعيال لإلستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للمخاطر الطبيعية

للساكنة ولالستثمارات العمومية والخاصة، تمت المصادقة على الدراسة الخاصة بالقابلية في ميدان التعمير لمدينة 

وشفشاون   لدراسة قابلية التعمير بإقليمي تطوانرير المرحلة األولى اإعداد تقوشفشاون، في حين تم إعطاء االنطالقة 

  الفنيدق.-المضيق وعمالة

 مجموعة من واستكماال لورش الرفع من القيمة العمرانية لألنسجة ناقصة التجهيز، قامت الوكالة بإنجاز وتحيين 

هكتار تهم  18000هكتار ، كما تمت التغطية بالصور الجوية لما يناهز مساحة  2038على مساحة  ةهيكليالميم اتصال

 مدينة شفشاون ووادي لو باإلضافة لمراكز العليين، الزينات، الحمراء، باب برد والغدير.

 

 صحفي بالغ

 استراتيجية تعمير  يقةوث 14الوكالة الحضرية لتطوان تصادق على 
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وفي إطار البرنامج الخاص برد االعتبار وتأهيل المدينة العتيقة لشفشاون، والذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب 

قامت الوكالة الحضرية شراكة المبرمة في هذا الباب، الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وتنفيذا لمضامين اتفاقية ال

بعد التسلم النهائي للشطرين األول والثاني من أشغال الترميم، بالموافقة على الدراسات ، لتطوان بمعية الفرقاء المعنيين

 ليلة المقبلة.في أفق إعطاء انطالقة األشغال في األسابيع الق ،التقنية الخاصة بالشطر الثالث واألخير من البرنامج

ملفا تخص  2236، بدراسة 2017أما في مجال التدبير الحضري، فقد قامت الوكالة الحضرية لتطوان خالل سنة 

 8039وقدمت  ،مذكرة معلومات 760سلمت  كما طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

استشارة في الشهر. وفيما يخص الشكايات  670حول المعلومات التعميرية، وذلك بمعدل  تقنية للمواطنيناستشارة 

وفي مجال المراقبة وزجر المخالفات، تم القيام ب   شكاية خالل هذه السنة. 206الواردة على الوكالة فقد تمت معالجة 

   .مخالفة 557جولة مكنت من تسجيل  189

وفي إطار تقريب اإلدارة من  واالنفتاح على محيطها، وتكريسا ألهمية التدبير الالماديووعيا منها بأهمية التواصل 

وبعدما تم خالل السنة الفارطة إطالق الموقع االلكتروني الجديد للوكالة، قامت هذه األخيرة بإطالق البوابة ، المرتفقين

االطالع على  والتي ستمكن المرتفقين من  ،ليهالنشر وثائق التعمير المصادق ع « Géo-portail»التفاعلية   الجغرافية

 بشكل تفاعلي.  مختلف المعلومات المتعلقة بالتنطيقات ومواقع التجهيزات ومحارم الطرق باإلضافة إلى قواعد البناء

مليون درهم، حيث وصلت حصيلة  45.6ما مجموعه  2017أما بالنسبة للتدبير المالي للوكالة، فقد بلغت الميزانية لسنة 

، فيما حددت المداخيل في مبلغ %80مليون درهم بنسبة إنجاز وصلت إلى  23.48إنجاز مصاريف هذه الميزانية مبلغ 

 .%80مليون درهم بنسبة تحصيل بلغت  30,30

التعمير على مجموع استكمال عملية التغطية بوثائق فتتركز أبرز محاوره في  ،2018أما فيما يتعلق ببرنامج عمل 

النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان، وكذا إعداد دراسات إعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز وفق الحاجيات 

تتبع دراسات القابلية  و في مجال الدراسات الخاصة، فستنكب الوكالة على  واألولويات المعبر عنها من طرف الفرقاء.

تتبع الشطر األخير من أشغال تفعيل ميثاق الهندسة ، باإلضافة لون وعمالة المضيق الفنيدقللتعمير بإقليمي تطوان  شفشا

إطالق مشروع دراسة على  2018 خالل سنةن كما ستعمل الوكالة الحضرية لتطوا. المعمارية للمدينة العتيقة لشفشاون

حديث يلبي مختلف االحتياجات  . الذي سيسمح بوضع نظام معلوماتي2020-2024مخطط التوجيه لنظام المعلومات 

 المتزايدة ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في الميدان المعلوماتي.

 واختتم اللقاء بتالوة برقية والء وإخالص مرفوعة لجاللة الملك محمد السادس نصره هللا.

 


