 ...ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻧﺪﻋﻮ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ،ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ،ﻭﺗﺮﻭﻡ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ،
ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ
ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎء ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ.
ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺭﺳﺎء ﺃﺳﺲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ،
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ،ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﰲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﳉﻴﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ
ﻻﺋﻖ ﳛﻔﻆ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻭﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﻭﲣﻄﻴﻂ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺫﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻄﻠﻘﻪ ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﺗﻤﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻭﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ،
ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ،ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺗﺸﺘﺖ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺣﻮﺍﺿﺮﻧﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﲡﻨﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﻭﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﺎﻣﺔ
ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ.
  ا ا ا ا و 

ا  ادس إ ار  أل اى ا
ن وا ا  ر 21 د2017 
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تقديم
يحتــل قطــاع إعــداد التــراب والتعميــر
أهميــة بالغــة فــي حياة الفــرد والمجتمع،
باعتبــاره قطاعــا حيويــا واســتراتيجيا يعــد
بمثابــة الركيــزة األساســية لالســتثمار
المــدر للثــروة والشــغل ،والمدخــل
األساســي لمعالجــة أوضــاع الهشاشــة
واإلقصــاء االجتماعــي وذلــك نظــرا
لمــا يصبــو إليــه هــذا القطــاع مــن
إرســاء ألســس التخطيــط المســتقبلي
والتوظيــف الرشــيد والعقالنــي للمــوارد
والمجــال بمــا يضمــن بلــوغ تنميــة مجاليــة
تنطلــق مــن تراكمــات الماضــي وتأخــذ
بعيــن االعتبــار المســتلزمات الملحــة
للحاضــر بهاجــس مســتقبلي يهــدف
إلــى الجــواب عــن األســئلة التــي تطرحهــا
تحديــات ورهانــات التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة.
فقطــاع التعميــر يشــكل بذلــك محــورا
لتالقــي وتنســيق جهــود الســلطات
العموميــة فــي مجــال بلــورة وتفعيــل
السياســات القطاعيــة ،التــي البــد ان
تسترشــد بتوجهاتــه الكبــرى واختياراتــه
األساســية .فالديناميــة التــي خلقهــا
ويخلقهــا قطــاع التعميــر ،جعلتــه مــن
بيــن القضايــا التــي تنــدرج فــي ســلم
أولويــات كل الفاعليــن المؤسســاتيين
والخــواص وغيرهــم مــن المهنييــن،
بــل حتــى فعاليــات وهيــآت المجتمــع
المدنــي أصبحــت بدورهــا تولــي عنايــة
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فائقــة لسياســة التعميــر وإعــداد التــراب
ومــا يرتبــط بهمــا مــن تدخــات عموميــة.
إن حصيلــة عمــل الوكالــة الحضريــة
للصويــرة كانــت جــد إيجابية على مســتوى
التخطيــط والتدبيــر الحضــري ويعــزى ذلــك
لدعــم الســلطات المحليــة فــي شــخص
الســيد عامــل صاحــب الجاللــة والنخــراط
الجماعات الترابية في مسلســل الشـراكة،
كمــا مكنــت التقائيةجهــود موظفــي
الوكالــة مــع كل الفرقــاء المعنييــن
باإلقليــم مــن االســتجابة النتظــارات
وانشــغاالت المنتخبيــن والفاعليــن فــي
مجــال التعميــر ومهنيــي قطــاع العقــار
وكــذا المواطنيــن.
لذلــك أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألعبــر
عــن خالــص شــكري وامتنانــي لــكل
أطــر ومســتخدمي الوكالــة الحضريــة
وكــذا جميــع شــركائنا المحلييــن علــى
مجهوداتهــم الحثيثــة ورغبتهــم األكيــدة
فــي مواصلــة التوجــه التعميــري
التشــاركي وفــق مقاربــة شــمولية تتســم
بالجديــة واالســتمرارية فــي المعالجــة
المهنيــة الرصينــة للقضايــا المطروحــة.
إن الوكالــة الحضريــة للصويــرة عازمــة على
مواصلــة جهدهــا واجتهادهــا وســتبقى
علــى اســتعداد تــام لتعبئــة كل الفاعليــن
المحلييــن وعلــى رأســهم الجماعــات
الترابيــة لبــدل المزيــد مــن الجهــد والدعــم
بمــا يكفــل التنزيــل األمثــل لضابــط البنــاء
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العــام فــي مجــال ضبــط مســار الدراســة
والتراخيــص لمختلف المشــاريع والطلبات،
وكــذا توجيــه هــذه الوحــدات الترابيــة
لتنســيق الجهــود مــع باقــي الفرقــاء مــع
إق ـرار مبــادئ الحكامــة التشــاركية بغايــة
توجيــه القــرار العمومــي المحلــي نحــو
مســتويات أخــرى مــن التدخــل تــروم
أساســا تأهيــل المــدن والمراكــز الصاعــدة
مــن حيــث التجهيــز والربــط بشــبكات
الطــرق وتنصيــب المرافــق العموميــة
المبرمجــة وغيرهــا مــن خدمــات القــرب
ويشــرفني فيمــا يلــي أن أعــرض عليكــم
األساســية كعمليــات لإلنجــاز تســتهدف
التقريــر األدبــي والمالــي للوكالــة الحضريــة
المواطــن بشــكل مباشــر فــي حياتــه
للصويــرة الــذي يعــرض حصيلــة عمــل
اليوميــة ،باإلضافــة إلــى العنايــة بالنســيج
مؤسســتنا برســم ســنة  ،2018ويقــدم
العتيــق موضــوع اتفاقيــة اإلطــار تنفيــذا
البرنامــج التوقعــي لســنة  2019وبرنامــج
للبرنامــج التكميلــي لتأهيــل وتثميــن
العمــل المرتقــب لســنوات  2020و .2021
المدينــة العتيقــة موضــوع اتفاقية اإلطار
 2023/2019الموقعــة تحــت الرئاســة
الفعليــة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد
سعيد لقمان
الســادس نصــره اللــه وأيــده والــذي يعــد		
مدير الوكالة الحضرية للصويرة
مشــروعا مندمجــا ،طموحــا ومتكامــا
بالنظــر إلــى دمجــه فــي الوقــت نفســه،
الجوانــب الحضرية والسوســيو -اقتصادية
والثقافيــة والبيئيــة لبلــوغ هــدف طويــل
األمــد يتمثــل فــي الحفــاظ علــى الطابــع
التاريخــي والحضــاري والمعمــاري الــذي
يميــز مدينــة الصويــرة.
إن ترســيخ العمــل بهــذه المنهجيــة
سيســاهم ال محالــة فــي الرقــي بعمــل
هــذه المؤسســة ،بمــا يجعــل منهــا فاعــا
محليــا قــادرا علــى التفاعــل اإليجابــي مــع
مــا تقتضيــه متطلبــات المرحلــة القادمــة
فيمــا يخــص تنزيــل مقتضيــات الجهويــة
الموســعة ومــا يتطلبــه ذلــك مــن بنــاء
مؤسســاتي متيــن فــي مســتوى
تطلعــات الجهــة كوحــدة ترابيــة أصبحــت
مطالبــة أكثــر مــن أي وقــت مضى بإرســاء
دعامــات التنميــة الهادفــة والمســتدامة.
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المرجعيــات الدســتورية والقانونيــة المؤطرة ألشــغال
الــدورة التاســعة للمجلــس اإلداري للوكالــة الحضريــة
للصويرة
المرجعية الدستورية:
 الفصــل  :154يتــم تنظيــم المرافــق العموميــة علــى أســاس المســاواة بيــن المواطنــات
والمواطنيــن فــي الولــوج إليهــا واإلنصــاف فــي تغطيــة التـراب الوطنــي ،واالســتمرار فــي
أداء الخدمــات.
تخضــع المرافــق العموميــة لمعاييــر الجــودة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية،
وتخضــع فــي تســييرها للمبــادئ والقيــم الديمقراطيــة التــي أقرهــا الدســتور.
 الفصــل  :155يمــارس أعــوان المرافــق العموميــة وظائفهــم وفقــا لمبــادئ احتــرام
القانــون والحيــاد والشــفافية والنزاهــة والمصلحــة العامــة.
 الفصل  :156تتلقى المرافق العمومية مالحظات مرتفقيها ،واقتراحاتهم وتظلماتهم،
وتؤمن تتبعها.
تقــدم المرافــق العموميــة الحســاب عــن تدبيرهــا لألمــوال العموميــة ،طبقــا للقوانيــن
الجــاري بهــا العمــل ،وتخضــع فــي هــذا الشــأن للمراقبــة والتقييــم.
 الفصــل :157يحــدد ميثــاق للمرافــق العموميــة قواعــد الحكامــة الجيــدة المتعلقــة
بتســيير اإلدارات العموميــة والجهــات والجماعــات الترابيــة واألجهــزة العموميــة.
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المرجعية القانونية:
الظهيــر الشــريف رقــم  1-93-51الصــادر بتاريــخ  10شــتنبر  1993المعتبــر بمثابــة قانــون يتعلــق
بإحــداث الــوكاالت الحضرية.
 المــادة  :5يتألــف مجلــس إدارة الوكالــة باإلضافــة إلــى ممثلــي الدولــة المحــددة
قائمتهــم بمرســوم مــن :
 رئيس أو رؤساء مجالس العماالت واألقاليم؛
 رؤساء مجالس الجماعات الحضرية؛
 ممثلي مجالس الجماعات القروية بنسبة ممثل لكل عشر جماعات قروية؛
 رؤساء الغرف المهنية.
ويدعــو رئيــس مجلــس اإلدارة لحضــور اجتماعــات المجلــس رؤســاء مجالــس الجماعــات
القرويــة التــي يعنيهــا أمــر قضيــة مدرجــة فــي جــدول أعمــال المجلــس ،ولــه أن يدعــو أيضــا
للمشــاركة فــي اجتماعاتــه أي شــخص آخــر يــرى فائــدة فــي االســتنارة برأيــه.
 المــادة  :6يتمتــع مجلــس إدارة الوكالــة بجميــع الســلطات والصالحيــات الالزمــة
إلدارة الوكالــة.
يشــترط لصحــة مداوالتــه أن يحضرهــا أو يمثــل فيهــا مــاال يقــل عــن نصــف عــدد أعضائــه.
وتصــدر مقرراتــه بأغلبيــة األصــوات فــإن تعادلــت رجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس.
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أبرز مؤشرات العمل لسنة 2018
التخطيط الحضري

01
04
01
33
01

تصميم تهيئة تمت
المصادقة عليه
تصاميم نمو تمت
المصادقة عليها

91.22%

نسبة التغطية بوثائق
التعمير المصادق عليها
والتي في طور الدراسة

دراسة تعميرية منتهية
وثيقة تعميرية في طور
اإلنجاز من طرف الوكالة
الحضرية للصويرة

57.80%

نسبة التغطية بوثائق
التعمير المصادق عليها

تصميم نمو في
طور اإلنجاز

التدبير الحضري

77%

68%

نسبة الملفات
الموافقة عليها
بالوسط القروي

نسبة الملفات
الموافق عليها بالمجال
الحضري

20%

نسبة المشاريع
االستثمارية الموافق
عليها من طرف اللجنة
الجهوية

المؤشرات المالية

2018/11/22
تاريخ التأشير على
ميزانية المؤسسة
لسنة 2017
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74%
نسبة
التحصيل

70%

نسبةانجاز ميزانية
سنة 2017
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التخطيط الحضري
يشــمل النفــوذ الترابــي للوكالــة الحضريــة للصويــرة مجمــوع إقليــم الصويــرة الــذي تقــدر ب 6335
كلــم مربــع ،ويضــم  57جماعــة.
وتمثــل نســبة التغطيــة بوثائــق التعميــر فــي إقليــم الصويــرة مــا معدلــه  % 100بالنســبة للوســط
الحضــري و 88.40%بالنســبة للوســط القــروي ،وهــو معطــى جعــل الوكالــة الحضريــة للصويــرة
تعمــل علــى برمجــة مجموعــة مــن التصاميــم وصلــت إلــى مراحــل مختلفــة مــا بيــن الدراســة
والمصادقــة وذلــك بهــدف التغطيــة الشــاملة لمجــال تدخلهــا ممــا يتطلــب تظافــر جهــود جميــع
المتدخليــن وتســهيل مســاطر الدراســات والمصادقــة حتــى يتــم تيســير إنجــاز هــذه الوثائــق الالزمــة
التــي ستؤســس لتطــور عمرانــي ســليم ومعقلــن غايتــه تشــجيع االســتثمار المنتــج والهــادف.

تطــور تغطيــة إقليــم الصويــرة بوثائــق التعمــر
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التخطيط الحضري
مؤشرات دالة على تطور حصيلة الوكالة الحضرية

10

تصاميم تهيئة تمت
المصادقة عليها؛

09

04

تصاميم تهيئة في مرحلة
البحث العلني

02

15

تصاميم تهيئة في طور
اإلنجاز

02

تصاميمان نمو في طور اإلحالة
على مداوالت المجلس والبحث
العلني

10

تصاميم نمو في طور
اإلنجاز

10

دراسات خاصة منجزة

63

تصميما فوتوغرامتريا
منجزا

01

دراسة خاصة في طور
اإلنجاز

62

صورة جوية
منجزة

02

تصميمان فوتوغرامتريان في
طور اإلنجاز

13

تصميما طوبوغرافيا
منجزا

02

صورتان جويتان في طور
اإلنجاز

14

تصاميم نمو تمت
المصادقة عليها؛

تصميما نمو في مرحلة البحث
العلني

الوكالة الحضرية للصويرة

حصيلة الدراسات العقارية والطبوغرافية
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تحليل لمعدالت التغطية
إنجازات باألرقام للوكالة الحضرية منذ إحداثها :
 35700هكتار هي المساحة المغطاة بالصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية.
 162هكتار هي المساحة المغطاة بالتصاميم الطبوغرافية.
 %100هي نسبة مراكز الجماعات المغطاة بالصور الجوية والتصاميم الفوتوغرامترية.

التصاميم الفتوغرامترية في طور اإلنجاز
تعتبــر الصــور الجويــة والتصاميــم الفوتوغرامتريــة اللبنــات األولــى فــي إعــداد وثائــق التعميــر ،ومــن
هــذا المنطلــق وتنفيــذا لبرنامــج العمــل لســنة  ،2018قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بإعطــاء
انطالقــة إنجــاز ( )02صورتيــن جويتيــن والتصاميــم الفوتوغرامتريــة المرافقــة لهمــا ،وذلــك فــي
إطــار الصفقــة عــدد  ،2018/10ويتعلــق األمــر بجماعتــي الصويــرة وتمنــار اللــذان يعرفــان تجمعــات
حضريــة ذات ديناميــة ســريعة ممــا يســتلزم تأطيــر مجالهمــا الترابــي بوثائــق تعميرمرنــة مــن الجيــل
الجديــد بنــاء علــى قاعــدة طبوغرافيــة محينــة.

الجماعة

المساحة
المبرمجة

النسبة من
المساحة
اإلجمالية

الصويرة

10.000هـ

%72

تمنار

700هـ

10%

 10.700هكتار

مجموع المساحة
المشمولة بالصور الجوية
والتصاميم الفتوغرامترية
في طور اإلنجاز

مذكرة المعلومات التعميرية لفائدة الهيئات المهنية وعموم المواطنين:
قــام قســم الدراســات العقاريــة والطبوغرافيــة بتســليم مامجموعــه  238مذكــرة معلومــات
تعميريــة للعمــوم برســم ســنة .2018
كمــا تــم اعتمــاد اللغــة العربيــة فــي تحريــر مذكــرة المعلومــات التعميريــة التزامــا بمضاميــن منشــور
الســيد رئيــس الحكومــة عــدد  ،2018-16حــول إلزاميــة اســتعمال اللغــة العربية أو اللغــة األمازيغية.
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تطــور عــدد مذكــرات المعلومــات التعمرييــة المســلمة مــن طــرف الوكالــة الحرضية

مذكــرة المعلومــات التعميريــة لفائــدة اإلدارات والمؤسســات
العموميــة والجماعــات الترابيــة:
فــي إطــار إســتراتيجية الوكالــة الحضريــة التشــاركية وحرصهــا الدائــم علــى تقاســم المعلومــة مــع
كافــة الشــركاء والمتدخليــن مــن إدارات ومؤسســات عموميــة وجماعــات ترابيــة ،قــام قســم الدراســات
العقاريــة والطبوغرافيــة بتســليم مــا مجموعــه  50مذكــرة معلومــات تعميريــة برســم ســنة .2018

المشاركة في لجن اختيار األراضي والتقييم
تحــرص الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى المشــاركة فــي اجتماعــات هــذه اللجنــة ،حيــث تعمــل
رفقــة أعضــاء اللجنــة المختلطــة بزيــارات ميدانيــة لألوعيــة العقاريــة موضــوع المشــاريع االســتثمارية
المعنيــة لتحــدد مــدى قابليتهــا الحتــواء مرافــق عموميــة أو مشــاريع تنــدرج فــي إطــار المبــادرة
الوطنيــة للتنميــة البشــرية ،وفــي هــذا اإلطــار قامــت الوكالــة الحضريــة بالمســاهمة فــي أشــغال
 24لجنــة اختيــار وذلــك بتنســيق فعلــي مــع كافــة الشــركاء والفاعليــن فــي ميــدان التعميــر بإقليــم
الصويــرة ،مــع الحــرص التــام علــى توجيــه اختيــارات اللجنــة وفــق توجهــات وثائــق التعميــر ،رغــم
اإلكراهــات العديــدة التــي تواجــه عمــل اللجنــة ونذكــر مــن بينهــا:
 ندرة الوعاء العقاري العمومي الصالح الستقبال التجهيزات والمرافقالعمومية؛
 صعوبة اقتناء األوعية العقارية الخاصة نظرا لغياب سند الملكية؛
 ضعف البنية التحتية والتجهيزات األساسية في بعض المناطق.
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حصيلة الدراسات التعميرية
وضعية تقدم إنجاز وثائق التعمير
نظــرا لألهميــة البالغــة التــي تكتســيها وثائــق التعميــر باعتبارهــا األدوات األساســية التــي مــن
شــأنها تنظيــم المجــال وتحســين المشــهدين العمرانــي والمعمــاري لمختلــف المراكــز وكــذا توجيــه
التعميــر واســتقطاب االســتثمار ،واصلــت الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2018تتبــع إنجــاز وثائــق
التعميــر علــى مســتوى نفوذهــا الترابــي ،حيــث وصلــت الوثائــق المصــادق عليهــا وكــذا تلــك التــي
فــي طــور الدراســة والتســجيل إلــى  38وثيقــة منهــا  20تصميمــا للتهيئــة و 18تصميمــا للنمــو.
حصيلة قسم الدراسات برسم سنة 2018
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مراحل تقدم وثائق التعمير
المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:

05

n

h

وثائق

n

h

n

h

n

h

n

h

تصميم التهيئة ألوناغة؛
تصميم النمو للبويهات؛
تصميم النمو المرامر؛
تصميم النمو ألوالد امرابط؛
تصميم النمو إليمنتليت؛

اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني:

06

n

h

وثائق

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

تصميم التهيئة أليت داوود؛
تصميم التهيئة لمجي؛
تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ.
تصميم تهيئة سيدي لعروسي؛
تصميم النمو لمركز المزيالت؛
تصميم النمو أليت عيسى إححان؛

اإلحالة على اللجنة التقنية المحلية :

01

n

h

وثيقة

تصميم تهيئة كاب سيم؛

في طور اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني:

02

وثائق

n

h

n

h

تصميم النمو لمركز تمزكيدة أو فتاس؛
تصميم النمو لمركز سيدي غانم؛
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في مرحلة اللجنة التقنية المحلية:

08

n

h

وثائق

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

تصميم تهيئة مركز الحنشان؛
تصميم تهيئة مركز تاركانت؛
تصميم تهيئة مركز سيدي أحمد أومبارك؛
تصميم تهيئة مركز أكليف؛
تصميم تهيئة مركز بوزمور؛
تصميم تهيئة مركز إيدا وكازو؛
تصميم تهيئة لتاهلوانت؛
تصميم تهيئة للزاويت؛

في طور الدراسة :

08

n

h

وثائق

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

في طور التسجيل :

08

n

h

وثائق

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h
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تصميم تهيئة لتاكوشت؛
تصميم النمو لمركز الكريمات؛
تصميم النمو لمركز اسايس.؛
تصميم النمو لمركزسيدي عيسى الركراكي؛
تصميم النمو لمركز أداغاس؛
تصميم النمو لمركزإدا وعزة؛
تصميم النمو لكشولة؛
تصميم النمو لمركز سيدي محمد اومرزوق.

تصميم التهيئة للصويرة
تصميم التهيئة واإلنقاذ للمدينة العتيقة للصويرة؛
تصميم التهيئة لتمنار؛
تصميم التهيئة لتالمست؛
تصميم التهيئة للحسينات؛
تصميم النمو ألقرمود؛
تصميم النمو للمواريد؛
تصميم النمو سيدي بولعالم.

الوكالة الحضرية للصويرة

تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2018
تصميم التهيئة ألوناغة

n

h

تواريخ هامة
2018/04/20

انعقاد
اللجنة
المركزية

2018/06/07

إرسال
الملف
قصد
المصادقة

2018/07/26

النشر
بالجريدة
الرسمية

n

h

تصميم نمو مركز إيمنتليت:

تصميــم التهيئــة لمركــز أناغــة

تصميــم النمــو لمركــز إمينتليــت

تواريخ هامة
2015/07/21

إرسال الملف لمصالح
العمالة الستصدار
القرار العاملي

2015/08/11

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم

2015/08/27

إرسال الملف إلى
السيد الوالي قصد
مباشرة مسطرة
المصادقة

2018/05/28

النشر بالجريدة الرسمية.
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تصميم النمو لمركز امرامر:

تواريخ هامة
2015/09/10
2015/09/21
2015/10/14
2018/01/15

n

h

إرسال الملف
لمصالح العمالة
الستصدار القرار
العاملي
صدور القرار
العاملي الخاص
بالموافقة على
التصميم
إرسال الملف إلى
السيد الوالي قصد
مباشرة مسطرة
المصادقة

النشر بالجريدة الرسمية

تصميم النمو لمركز بويهات (جماعة تكاط)
تصميــم النمــو لمركــز بويهــات

تواريخ هامة
2016/03/15

إرسال الملف لمصالح العمالة
الستصدار القرار العاملي؛

2016/05/04

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم؛

2016/05/16

إرسال الملف إلى
السيد الوالي قصد
مباشرة مسطرة
المصادقة.

2018/04/05

النشر بالجريدة
الرسمية
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تصميــم النمــو لمركــز امرامــر
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n

h

تصميم النمو لمركز اوالد امرابط:

تواريخ هامة

تصميــم النمــو لمركــز أوالد امرابــط

2015/12/31

إرسال الملف لمصالح
العمالة الستصدار القرار
العاملي؛

2016/02/05

صدور القرار العاملي
الخاص بالموافقة
على التصميم

2016/03/02

إرسال الملف إلى السيد
الوالي قصد مباشرة
مسطرة المصادقة

2018/01/15

النشر بالجريدة الرسمية

تصاميــم تمــت إحالتهــا علــى مســطرة البحــث العلنــي ومــداوالت
المجلــس خــال ســنة 2018
n

h

تصميم تهيئة أيت داوود:

تواريخ هامة

تصميــم التهيئــة أليــت داوود

2018/03/29

انعقاد اللجنة
التقنية المحلية

2018/05/03

انعقاد اللجنة
ما بعد اللجنة
التقنية المحلية

2018/11/16

إحالة الملف على
مسطرة البحث
العلني ومداوالت
المجلس
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تصميــم التهيئــة لمركــز مجــي

n

h

تصميم تهيئة مركز مجي:

تواريخ هامة
2018/03/29

انعقاد اللجنة
التقنية المحلية

2018/05/10

انعقاد اللجنة ما
بعد اللجنة التقنية
المحلية

2018/11/26

إحالة الملف على
مسطرة البحث
العلني ومداوالت
المجلس

n

h

تصميم تهيئة مركز سيدي العروسي:
تصميــم التهيئــة لمركــز لعــرويس

تواريخ هامة
2018/03/29

انعقاد اللجنة التقنية
المحلية

2018/05/08

انعقاد اللجنة ما
بعد اللجنة التقنية
المحلية

2018/12/21

إحالة الملف على
مسطرة البحث
العلني ومداوالت
المجلس

24
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تصميــم التهيئــة ســيدي كاوكــي (الشــاطئ)
n

h

تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ:

تواريخ هامة
2018/03/29

انعقاد اللجنة التقنية المحلية

2018/05/02

انعقاد اللجنة ما بعد اللجنة التقنية
المحلية

2018/12/31

إحالة الملف على مسطرة البحث
العلني ومداوالت المجلس

n

h

تصميم النمو أليت عيسى إحاحان:

تصميــم النمــو لمركــز أيــت عيــى إحاحان

تواريخ هامة
2018/03/07

n

h

إحالة الملف
على مسطرة
البحث العلني
ومداوالت
المجلس

تصميم النمو لمزيالت:

تواريخ هامة
2018/12/21

تصميــم النمــو للمزيــات (دوار لحــرارة)
إحالة الملف
على مسطرة
البحث العلني
ومداوالت
المجلس
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الدراسات الخاصة
دراسات منجزة
دراسة هيكلة منطقة الغزوة
الهدف الرئيسي من الدراسة:
هيكلــة المنطقــة عبــر اتخــاذ التدابيــر الضروريــة
والكفيلــة بتقويــم االختــاالت التــي تحــول
دون تفعيــل مقتضيــات تصميــم تهيئــة مدينــة
الصويــرة (قطــاع الغــزوة).
وضعية تقدم الدراسة:
تمت المصادقة عليها بتاريخ  23فبراير 2018
ﺻور ﺗوﺿﺢ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘروي ﻟﻘطﺎع اﻟﻐزوة ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﺗﻣﺎﺋﮫ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻠﺻوﯾرة

ﺳﻛن ﻗروي ﺑﺎﻟﻐزوة

ﺳﻛن ﻣﺧﺗﻠط

دراسةفي طور التسجيل
ميثــاق الهندســة المعماريــة والمشــهد العمرانــي
لســاحل إقليــم الصويــرة:
األهداف الرئيسية من الدراسة:
 nتحديــد آليــات اإلنتــاج المعمــاري والعمرانــي مــن
خــال دراســة اإلطــار العــام لمجــال الدراســة؛
 nتشــخيص الوضعيــة الراهنــة وتحديــد التوجهــات
اآلنيــة والمســتقبلية المعماريــة والعمرانيــة؛
 nتعميــق البحــث بخصــوص مــواد البنــاء المحليــة
وتقنيــات البنــاء؛
 nتحديــد االختــاالت التــي تشــوب المشــهد العمراني
للساحل؛
 nاقتـراح التدخــات التــي مــن شــأنها تثميــن وتحســين
المشــهد العمراني؛
 nإعــداد ميثــاق مرجعــي يحافــظ علــى الطابــع
المعمــاري المحلــي.
h

h

h

h

h

h
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الدراســة ستشــمل جميــع الجماعــات المطلــة علــى الســاحل بمــا
فيهــا الصويــرة كمــا ســتعمل علــى تحييــن ميثــاق الهندســة المعماريــة للمدينــة العتيقــة المنجــز
مــن طــرف الوكالــة الحضريــة خــال ســنة .2013
وضعية تقدم الدراسة:
في طور التسجيل

إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون
خــال هــذه الســنة قامــت الوكالــة الحضريــة بعقــد مجموعــة مــن اتفاقيــات الشـراكة الراميــة إلــى
تعزيــز دور الوكالــة الحضريــة كفاعــل أساســي للرقــي بالمشــهد العمرانــي وتأطيــر التوســعات
العمرانيــة علــى المســتوى المحلــي والجهــوي مــن جهــة ،وتبــادل الخبــرات علــى المســتوى
الدولــي مــن جهــة أخــرى فــي إطــار ش ـراكة جنوب-جنــوب وجنوب-شــمال.
على المستوى المحلي:
عملــت الوكالــة الحضريــة علــى إبــرام اتفاقياتــي شــراكة وتعــاون مــع كل مــن جماعــة تمنــار
وجماعــة أقرمــود قصــد المســاهمة فــي تمويــل إعــداد الصــور الجويــة والتصاميــم الفتوغراميتريــة
للمركزيــن مــن جهــة وإعــداد الدراســتين المتعلقتيــن بتصميــم التهيئــة لتمنــار وتصميــم النمــو
لمركــز جمـــاعة اقرمــود مــن جهــة أخــرى .وذلــك بهــدف:
 توجيه التطور العمراني وفقا للمميزات المحلية؛
 إعداد جيل جديد من وثائق تعمير تتسم بالمرونة
وتتماشى مع الهوية االقتصادية والخصوصيات المجالية
والعمرانية لكل مركز على حدة؛
 تنظيم الطرقات والتجهيزات وذلك من خالل خلق
أقطاب مهيكلة؛
 تعزيز وتعميم تجهيزات البنية التحتية؛
 معالجة االختالالت التعميرية التي شابت وثائق
التعمير المتقادمة؛
 تحديد االختيارات األساسية في ميدان التعمير وبلورة
اقتراحات وجيهة للتوسع المستقبلي؛
 تحسين الواجهات والتحكم في التغيرات غير
المنظمة للسكن القروي.
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على المستوى الجهوي:
فــي إطــار سياســة انفتاحهــا علــى المؤسســات ذات الصلة باختصاصاتها قامت الوكالــة الحضرية للصويرة،خالل
الــدورة الثامنــة للمجلــس اإلداري،بالتوقيــع علــى اتفاقيتــي شـراكة وتعــاون مــع كل مــن المدرســة الوطنيــة
للهندســة المعماريــة بمراكــش والهيئــة الجهويــة للمهندســين المعماريــة لمراكــش آســفي.
اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش:
تهدف هذه االتفاقية إلى:
 تنظيــم دورات تكويــن مشــتركة بصفــة دوريــة فــي
مجــاالت تدخــل الفرقــاء؛
 تبادل الخبرات والتجارب؛
 تنظيم ملتقيات ثقافية وعلمية ودراسية؛
 توطيد التعاون من أجل إعداد مشاريع مشتركة؛
 تأطيــر الطلبــة واألســاتذة الباحثيــن فــي الدراســات
المتعلقــة بالمجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة للصويــرة؛
 االستفادة من اإلشعاع العلمي والثقافي والمهني للشركاء.
اتفاقيــة شــراكة مــع الهيئــة الجهويــة للمهندســين
المعماريــة لمراكــش آســفي:
تهدف هذه االتفاقية إلى:
 دراسة الملفات وتقديم الدعم المعماري بالعالم القروي؛
 تبادل الخبرات في ميدان التعمير والهندسة المعمارية والتراث والتنمية المستدامة؛
 تبادل الخبرات في ميدان التعمير والهندسة المعمارية والتراث والتنمية المستدامة؛
 تفعيل شراكة تضم برامج عمل مشتركة في مجال الدراسات والتهيئة العمرانية والحفاظ على التراث.
على المستوى الدولي:
اتفاقيــة شــراكة وتعــاون بيــن مدينتــي الصويــرة
وجينجــا (أوغنــدا) :
تفعيــا لمضاميــن الدســتور والخطابــات الملكيــة
الســامية الســيما خطــاب  20غشــت  2017والتــي تنــص
علــى تعزيــز الشــراكة والتعــاون اإلقليمــي والدولــي،
وتماشــيا مــع التوجهــات الحكوميــة الراميــة إلــى مــد
جســور التواصــل وتبــادل الخبــرات بيــن المغــرب والــدول
اإلفريقيــة ،حيــث قامــت الوكالــة الحضرية بتوقيــع اتفاقية
الشــراكة والتعــاون مــع كل مــن المجلــس الجماعــي
للصويــرة ومدينــة جينجــا وبرنامــج األمــم المتحــدة
للمســتوطنات البشــرية ( )ONU- HABITATومنظمــة
المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة بإفريقيــا (CGLU-
 .)Afriqueوذلــك خــال القمــة الثامنــة للمــدن اإلفريقيــة
المنعقــدة بمراكــش مــن  20إلــى  24نونبــر .2018
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وتهدف هذه االتفاقية إلى:
 تطوير وتبادل الخبرات في مجال التخطيط الحضري والترابي في أفريقيا؛
 تبني رؤية موحدة لتفعيل األجندة الحضرية الجديدة إلفريقيا؛
 وضــع رهــن إشــارة البلــدان اإلفريقيــة المشــاركة كل المؤسســات والخبــراء الفاعليــن فــي
مجــال التخطيــط الحضــري علــى الصعيــد اإلفريقــي؛
 تبادل التجارب والخبرات حول التخطيط الحضري وتعزيز الشراكات.
اتفاقيــة شــراكة وتعــاون خاصــة بصياغــة ميثــاق دولــي للحفــاظ وصيانــة التــراث المــادي
والالمــادي للصويــرة
حرصــا منهــا علــى الرقــي بالمشــهد العمرانــي للحفــاظ علــى الهويــة المعماريــة وتثميــن الت ـراث
المــادي والالمــادي لمدينــة الصويــرة ،عملــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى تنظيــم يــوم
دراســي لتبــادل الخبــرات مــع كليــة الهندســة بجامعــة ال ســابيينزا برومــا (إيطاليــا) ،والمدرســة
الوطنيــة للهندســة المعماريــة بالربــاط ،والــذي تبلــورت عنــه فكــرة عقــد اتفاقيــة شـراكة وتعــاون
خاصــة بصياغــة ميثــاق دولــي للحفــاظ وصيانــة الت ـراث المــادي والالمــادي للصويــرة بيــن مختلــف
األط ـراف والفاعليــن المحلييــن المعنييــن وتهــدف هــذه اإلتفاقيــة الــى :
 حماية وصون التراث المادي والالمادي لمدينة الصويرة.
 التنمية المستدامة لمدينة الصويرة؛
 بلورة مشاريع بحثية ذات االهتمام المشترك؛
 تنظيــم بعثــات دراســية ونــدوات ولقــاءات ذات طابــع علمــي تخصــص لبرنامــج األبحــاث ذات
االهتمــام المشــترك؛
 تنشيط ورشات وندوات وتبادل الوثائق والمعلومات واإلصدارات العلمية والتقنية.
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العالم القروي
يشــكل العالــم القــروي  96.7%مــن مجمــوع
مســاحة اإلقليــم ويتميــز بشــريط ســاحلي يمتــد
علــى طــول  126كلــم ممــا يضفــي تنوعــا مجاليــا
كمــا يضــم مجــال غابــوي وغطــاء نباتــي متنــوع
وهــام كاألركان والعرعــار ويزخــر بسالســل جبليــة
مهمــة بالمنطقــة الجنوبيــة.
نظــرا لــكل هــذه المؤهــات عملــت الوكالــة
الحضريــة علــى وضــع اســتراتيجية تهــم هــذا
المجــال مــن خــال إعــداد وثائــق تعمير(نســبة
التغطيــة  )88.4%ودراســات خاصــة تراعــي
خصوصيــات العالــم القــروي وتــروم المســاهمة
فــي تنميتــه علــى الصعيــد االجتماعــي
واالقتصــادي والعمرانــي والبيئــي وذلــك عبــر:
برمجــة تنطيقــات تراعــي خصوصيــات

العالــم القــروي وتحافــظ علــى هويتهــا (ســكن
قــروي ومنطقــة معيشــية ،مناطــق األنشــطة
اإلقتصاديــة التــي تراعــي الصبغــة الفالحيــة
وأســواق)؛
 إحتــرام المناطــق ذات الصبغــة الخاصــة
(محميــة األركان والمــدارات الســقوية والمناطــق
ذات األهميــة البيولوجيــة واإليكولوجيــة)...؛
 إعداد دراسات خاصة بالرقي بالمشهد العمراني والمعماري لبعض المراكز؛
 القيام ببعض دراسات إعادة الهيكلة لمجموعة من الدواوير الناقصة التجهيز؛
 االهتمــام بالمراكــز الصاعــدة باإلقليــم طبقــا للبرنامــج الوطنــي الخــاص بتأهيــل هــذه المراكــز
للفتــرة الممتــدة بيــن .2021-2017
عــاوة علــى مــا ســبق ســتعمد الوكالــة الحضريــة علــى مواصلــة جهودهــا فــي هذا االطار بالتنســيق
مــع الشــركاء والفاعليــن المحلييــن مــن أجــل النهــوض بالعالــم القــروي والرقــي بــه مــن خــال
وضــع برامــج تنمويــة مندمجــة قصــد تقليــص التفاوتــات المجاليــة ومحاربــة الهشاشــة وخلــق مراكــز
صاعــدة ذات اشــعاع علــى مســتوى اإلقليــم.
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المراكز القروية الصاعدة
تولــي الوكالــة الحضريــة للصويــرة أهميــة
بالغــة للمراكــز الصاعــدة نظــرا لدورهــا
االســتراتيجي فــي تأطيــر وتنميــة المجــاالت
المحيطــة بهــا بغيــة تحســين ظــروف عيــش
الســاكنة عبــر تعزيــز خدمــات القــرب وفــك
العزلــة وتنويــع األنشــطة االقتصاديــة
وتقويــة جاذبيــة الوســط القــروي وتثميــن
المــوروث الطبيعــي والثقافــي مــع الحــرص
علــى ضمــان ظــروف االســتدامة البيئيــة.
وانســجاما مــع مــا ســبق قامــت الوكالــة
الحضريــة بتحديــد ســت مراكــز (جماعــة
ســيدي كاوكــي وجماعــة أوناغــة وجماعــة
ســميمو وجماعة حد الدرا وجماعة تفتاشــت
وجماعــة زاويــة بــن احميــدة) كمراكــز صاعــدة
باإلقليــم يمكنهــا أن تلعــب الــدور المنــوط
بهــا فــي هــذا الصــدد ،بهــدف الحــد مــن
التفاوتــات المجاليــة وتقليــص الفــوارق
االجتماعيــة وكــذا تشــجيع االســتثمار ،وتركيــز
جهود تدخل الوكالة وشركائها في هذه
المراكــز لتمكينهــا مــن تأطيــر المجــاالت المحيطــة بهــا وإعدادها لتصبح مدنا صغرى ومتوســطةعلى
المــدى المتوســط والبعيــد وتنظيــم التنميــة الحضريــة مــن خــال التركيــز علــى هــذه المراكــز
وتطويرهــا اعتمــادا علــى معاييــر اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة ،وتحســين مســتوى عيــش الســاكنة،
والمواكبــة اإليجابيــة للديناميــة التــي تعرفهــا هــذه المراكــز والتــي يمكــن تثمينهــا وتعزيزهــا مــن
خــال مشــاريع ترابيــة يتــم التعاقــد بشــأنها مــع الفاعليــن المحلييــن.

سيدي كاوكي الشاطئ

مركز سميمو

مركز تافتاشت
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تدخالت موازية
حرصــا منهــا علــى االنفتــاح علــى محيطهــا الخارجــي ،قامــت الوكالــة الحضريــة برســم ســنة ،2018
بمواكبةوتتبــع مجموعــة مــن الدراســات والمشــاريع تدخــل ضمــن مجــال نفوذهــا الترابــي والتــي
أعطيــت انطالقتهــا مــن طــرف مختلف الفرقاء ســواء على المســتوى المركــزي والجهوي والمحلي.
البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة :
تكريســا للسياســة المتبصــرة لصاحــب الجاللــة الهادفــة الــى صيانــة وتثميــن المــوروث التاريخــي
للمــدن العتيقــة ،وعزمــه الوطيــد علــى النهــوض بــرأس المــال الالمــادي والروحــي والثقافــي
لهــذا النســيج.
واعتبــارا للمكانــة التاريخيــة للمدينــة العتيقةللصويــرة المصنفــة تراثــا إنســانيا عالميــا منــذ ســنة ،2001
ومــا تزخــر بــه مــن مآثــر وتـراث معمــاري وحضــاري يتعيــن صيانتــه والمحافظــة عليــه وجعلــه رافعــة
لخلــق ديناميــة اقتصاديــة وســياحية ،تــم توقيــع اتفاقيــة البرنامــج التكميلــي لتأهيــل وتثميــن المدينــة
العتيقــة للصويــرة  2023-2019يومــه  22أكتوبــر  2018أمــام أنظــار صاحــب الجاللــة نصــره اللــه
وأيــده.
تهدف هذه االتفاقية الى:
 nالحفاظ على الخصوصية المعمارية؛
 nتحسين البنية التحتية؛
 nتأهيــل وإعــادة االعتبــار للنســيج
ا لعتيــق ؛
 nإدماجهــا فــي منظومــة تنمويــة
تهــدف إلــى تثميــن تراثهــا المــادي
والالمــادي؛
 nتعزيــز جاذبيتهــا كوجهــة ســياحية
عا لميــة .
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه االتفاقيــة
h

h

h

h

h

تــم بموجبهاإحــداث كل مــن اللجنــة
الجهويــة للتتبــع والتقييــم واللجنــة اإلقليميــة لإلش ـراف والتتبــع التــي انبثــق عنهاتشــكيل فــرق
عمــل موضوعاتيــة تســهر علــى تفعيــل وأجــرأة مضاميــن هــذه االتفاقيــة.
وعهــد الــى الوكالــة الحضريــة للصويــرة تــرأس فريــق العمــل المكلــف بالدراســات ومســاطر
المصادقــة حيــث تعمــل علــى التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن وعقــد اجتماعــات بصفــة دوريــة
وجمــع المعطيــات والدراســات المتعلقــة بهــذه االتفاقيــة أو تلــك التــي لهــا تأثيــر علــى المدينــة
العتيقــة التــي تدخــل ضمــن برامــج أخــرى إضافــة الــى المواكبــة والمصاحبــة خــال انجــاز المشــاريع
موضــوع االتفاقيــة ،فــي إطــار احت ـرام القوانيــن والمســاطر التعميريــة الجــاري بهــا العمــل.
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باإلضافــة الــى المشــاركة فــي فــرق العمــل االخــرى المكلفــة بتعبئــة األوعيــة العقاريــة والمبانــي
التاريخيــة ومعالجــة الــدور اآليلــة للســقوط.
كمــا شــكلت الوكالــة الحضريــة ضمــن أطرهــا خليــة "خليــة المدينــة القديمــة" عهــد لهــا تتبــع
المصادقــة والترخيــص وكذلــك إنجــاز مكونــات هــذا البرنامــج احترامــا للقوانيــن المؤطــرة للمدينــة
القديمــة وباحتــرام تــام لطابعهــا التقليــدي و التراثــي.

ساحة موالي الحسن

ساحة موالي الحسن

دراسات تعميرية مختلفة
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تقييم برنامج عمل الوكالة الحضرية برسم سنة 2018
ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﺳﻧﺔ 2018

ﺗﺻﺎﻣﻳﻡ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ

ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻻﻧﻁﻼﻗﺔ ﻝ ) (03ﺗﺻﻣﻳﻡ
ﺗﻬﻳﺋﺔ

ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ )(03
ﺗﺻﺎﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ

ﺗﺗﺑﻊ ﺇﻧﺟﺎﺯ ) (14ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ

ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻹﻧﻄﻼﻗﺔ ﻝ ) (02ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻧﻤﻮ

ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ )(06
ﺗﺻﺎﻣﻳﻡ ﻧﻣﻭ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺗﻣﻧﺎﺭ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﻳﺭ ﺑﺎﻟﻐﺯﻭﺓ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﻭﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻟﻠﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺗﻳﻘﺔ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺃﻳﺕ ﺩﺍﻭﻭﺩ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻛﺎﺏ ﺳﻳﻡ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺳﻳﺩﻱ ﻟﻌﺭﻭﺳﻲ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺻﻭﻳﺭﺓ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻣﺟﻲ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔﻟﺣﺳﻳﻧﺎﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺗﺎﻟﻣﺳﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺣﻧﺷﺎﻥ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺳﻳﺩﻱ ﻛﺎﻭﻛﻲ )ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ(
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺳﻳﺩﻱ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﻭﻣﺑﺎﺭﻙ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺑﻭﺯﻣﻭﺭ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺃﻛﻠﻳﻑ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺇﻳﺩﺍ ﻭﻛﺎﺯﻭ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺗﺎﺭﻛﺎﻧﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺗﻬﻠﻭﺍﻧﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔﺗﺎﻛﻭﺷﺕ

ﺗﺻﺎﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ

ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺳﻳﺩﻱ ﺑﻭﻟﻌﻼﻡ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭﻣﻭﺍﺭﻳﺩ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻟﺑﻭﻳﻬﺎﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻷﻣﺭﺍﻣﺭ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻣﺭﺍﺑﻁ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻟﻣﺯﻳﻼﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻹﻳﻣﻲ ﻧﺗﻠﻳﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻷﻳﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺇﺣﺣﺎﻥ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻟﺳﻳﺩﻱ ﻏﺎﻧﻡ

ﺗﺗﺑﻊ ﺇﻧﺟﺎﺯ ) (09ﺗﺻﺎﻣﻳﻡ ﻧﻣﻭ

ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻟﻠﻛﺭﻳﻣﺎﺕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻟﺗﻣﺯﻛﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﺗﺎﺱ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻷﺩﻏﺎﺱ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻷﺳﺎﻳﺱ
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ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ

ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ ﻭﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ )ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﺿﺭﻳﺔ ﻧﻅﺭﺍ ﻹﻟﻐﺎء ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ(
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ ﻭﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺃﻋﻁﻳﺕ ﺍﻧﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﺭﺳﻡ ﺳﻧﺔ 2018
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ ﻭﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ ﻭﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺧﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻳﻔﺎء
ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺟﺎﻩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﺿﺭﻳﺔ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ 2018
ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ 2018
ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ 2018
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺗﺄﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎ
ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ 2018
ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺎﻟﻣﻠﻑ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ ﻭﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺧﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ ﺑﺳﺑﺏ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻳﺔ "ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ" ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ
ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺑﻭﻱ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ

ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻻﺩﺍ ﺍﻭﻋﺯﺍ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻟﺳﻳﺩﻱ ﺇﺣﻣﺩﺍﻭﻣﺭﺯﻭﻕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻛﺷﻭﻟﺔ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺳﻳﺩﻱ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﺭﻛﺭﺍﻛﻲ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻻﻧﻁﻼﻗﺔ ﻝ ) (01ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ

ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻲ
ﻟﺳﺎﺣﻝ ﺇﻗﻠﻳﻡ ﺍﻟﺻﻭﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
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الوكالة الحضرية للصويرة

اإلكراهات التي تحول دون إنجاز وثائق التعمير


محدودية اإلمكانيات اللوجيستيكية؛



عدم برمجة اجتماعات اللجان التقنية المحلية لبعض تصاميم التهيئة؛



عــدم التـزام بعــض الجماعــات بتعهداتهــا مــن أجــل اســتكمال مســطرة المصادقــة الخاصــة

ببعــض التصاميــم؛


تأخر إدالء بعض المصالح الخارجية بآرائهم والمعطيات المطلوبة إلتمام الدراسات؛



عــدم احتـرام بعــض مكاتــب الدراســات لآلجــال المحــددة فــي الصفقــات ،وكــذا عــدم األخــذ

بعيــن االعتبــار للمالحظــات المقدمــة مــن طــرف مختلــف المصالــح؛


هيمنــة الملــك الغابــوي خصوصــا جنــوب اإلقليــم ( 42بالمئــة مــن المســاحة االجماليــة

لإلقليــم)؛


وعــورة التضاريــس لغالبيــة االوعيــة العقاريــة ممــا يشــكل عائقــا أمــام برمجــة الطرقــات

والمرافــق العموميــة؛


إشــكالية تحديــد المناطــق المهــددة بالفيضانــات ،واألراضــي ذات الصبغــة الفالحيــة( ،المجــال

الســقوي ،التجزئــات الخاضعــة لإلصــاح الزراعــي ،مجــال إعــادة التأهيل)....؛


غياب االوعية العقارية الستقبال المرافق؛



كثــرة المراكــز ذات الطبيعــة القرويــة المتواجــدة داخــل مــدار  15كيلومتــر المحيطــة بالمجــال

الحضري؛


عــدم مســاهمة المجالــس الجماعيــة فــي تمويــل الدراســات نظــرا لمحدوديــة مواردهــا

الماليــة؛


تواجد أوعية عقارية صغيرة المساحة نظرا لكثرة التقسيمات مع تعدد األنظمة العقارية؛



عدم توفر بعض التجزئات على تصاميم مرخصة ،أو لم تسلم أشغالها؛



وجود تجمعات سكنية قديمة أقيمت بدون ترخيص؛



بعــض المراكــز والجماعــات ال تشــهد ديناميكيــة وتطــور عمرانــي ممــا ال يســتوجب تغطيتهــا

بوثائــق التعمير.
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تقرير الدورة التاسعة

للمجلس اإلداري

2018

جهود الوكالة الحضرية في مواجهة اكراهات إنجاز وثائق التعمير


مواكبــة الجماعــات الترابيــة إلتمــام المســاطر القانونيــة الخاصــة بوثائــق التعميــر :حيــث

تعمــل مصالــح الوكالــة الحضريــة علــى تأطيــر المصالــح التقنيــة للجماعــات المعنيــة إضافــة إلــى
القيــام بالتعديــات التقنيــة الخاصــة ببعــض التصاميــم قبــل إحالتهــا علــى المجالــس لمباشــرة
مســطرة البحــث العلنــي؛


تحديــد المناطــق المهــددة بالفيضانــات :بالتنســيق مــع مصالــح وكالتــي الحــوض المائــي

لتانســيفت ولســوس ماســة،تم إعطــاء االنطالقــة للدراســاتالخاصة بتحديــد المناطــق المهــددة
بالفيضانــات للمراكــز موضــوع وثائــق التعميــر فــي طــور اإلعــداد وتوجيــه عــدة مراســات فــي
الموضــوع وعقــد عــدة اجتماعــات بغيــة التســريع بإنجــاز الدراســات المذكــورة؛


تحديــد المجــاالت الغابويــة :تكللــت الجهــود المبذولــة مــن طــرف مصالــح الوكالــة الحضريــة

بالتوصــل بالتحديــد النهائــي للمجــال الغابويالــذي تــم إدماجــه بالدراســة الخاصــة بتصميــم نمــو
تمزكدااوفتــاس؛


مشــكل إدمــاج بعــض المناطــق ذات الصبغــة الخاصــة (المجــاالت الســقوية )...فــي وثائــق

التعميــر :جنــدت الوكالــة الحضريــة للصويــرة أطرهــا المختصةقصــد تقديــم الدعمللمصالــح
الخارجيــة المعنيــة لتحديــد هــذه المجــاالت بالدقــة الالزمــة إلدماجهــا بوثائــق التعميــر؛


عــدم احتـرام مكاتــب الدراســات اللتزاماتهــم إزاء الوكالــة الحضريــة :تقــوم الوكالــة الحضريــة

باســتكمال إنجــاز بعــض الدراســات التــي تعــرف تأخـرا اعتمــاد اعلىإمكانياتهــا الذاتيــة؛


عقــد اتفاقيــات شــراكة مــع الجماعــات المعنيــة مــن أجــل تمويــل الدراســات (جماعتــي

تمناروأقرمــود)؛


اعتمــاد وثائــق تعميــر مرنــة مــن الجيــل الجديــد تتماشــى مــع الخصوصيــات المجاليــة

والعمرانيــة لــكل مركــز علــى حــدى وتراعــي نوعيــة طلبــات المشــاريع االســتثمارية المقدمــة.

36

الوكالة الحضرية للصويرة

التخطيط الحضري

0524474037
0524474038
https//:auessaouira.ma

لتحميل تقرير التخطيط الحضري
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التقرير األدبي
التدبير الحضري
دراسة مشاريع طلبات الرخص في إطار اللجان المحدثة طبقا لضابط البناء العام
المشاريع االستثمارية المدروسة في إطار اللجنة الجهوية لمنح االستثناء من
المقتضيات التعميرية
المشاريع المدروسة في إطار لجنة االستثناء في البناء بالعالم القروي
حصيلة دراسة الملفات في إطار لجنة الشباك الوحيد المخصص ألماكن إقامة
شعائر الدين اإلسالمي
استقبال الشكايات والملتمسات والمشاركة في أشغال لجنة المعاينات
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التدبير الحضري
ســطرت الوكالــة الحضريــة فــي مجــال التدبيــر الحضــري ،مقاربــة تعميريــة جديــدة لتدبيــر الشــأن
الترابــي مــع كل المتدخليــن المعنييــن تهــدف إلــى تأســيس تعميــر تشــاركي يضمــن التقائيــة
البرامــج القطاعيــة والسياســات العموميــة المحليــة علــى مســتوى تدبيــر مختلــف الملفــات
ومعالجتهــا بشــكل رصيــن ،وهكــذا انبنــى نشــاط الوكالــة الحضريــة فــي مجــال التدبيــر الحضــري
برســم ســنة  2018علــى التوجهــات التاليــة:
 تكثيــف الجهــود بمعيــة كل الفرقــاء المعنييــن بمــا يكفــل التنزيــل األمثــل لمــا تــم توخيــه
بموجــب مقتضيــات مرســوم ضابــط البنــاء العــام؛
 العمــل بمبــادئ المرونــة وتبســيط المســاطر أثنــاء دراســة طلبــات رخــص البنــاء والتجــزيء
وإحــداث المجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات؛
 المشــاركة المكثفــة فــي أشــغال اللجنــة المكلفــة بمعاينــة البنايــات اآليلــة للســقوط تنفيــذا
للبرنامــج التكميلــي لتأهيــل وتثميــن المدينــة العتيقــة موضــوع اتفاقيــة اإلطــار 2023/2019
الموقعــة تحــت الرئاســة الفعليــة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه وأيــده؛
 إيــاء عنايــة خاصــة للنســيج العتيــق بالمدينــة القديمــة تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية
فــي هــذا الشــأن والعمــل بمعيــة الفرقــاء علــى تثمينــه والمحافظــة عليــه ورد االعتبــار إليــه؛
 تفعيــل مضاميــن الدوريــة الوزاريــة عــدد  21536الصــادرة بتاريــخ  25دجنبــر  2012الداعيــة
إلــى تبســيط المســاطر ونهــج أســلوب الليونــة واليســر فــي دراســة الطلبــات المقدمــة بالعالــم
القــروي؛
 تشــكيل فريــق عمــل مكلــف باســتقبال ملفــات طلبــات المشــاريع االســتثمارية وتقديــم
الشــروحات الالزمــة ألصحابهــا مــع مواكبتهــا تقنيــا وقانونيــا مــع باقــي الفرقــاء المعنييــن؛
 اســتحضار التوجهــات المنبثقــة عــن تدخــات الســادة أعضــاء المجلــس اإلداري لهــذه الوكالــة
فــي الــدورة األخيــرة؛
 تشــكيل خليــة دائمــة بمقــر الوكالــة الحضريــة للصويــرة مهمتهــا العنايــة بقضايــا أفـراد الجاليــة
المغربيــة المقيمــة بالخــارج ودراســة مختلــف ملفــات طلبــات الرخــص المقدمــة مــن طرفهــم مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار اإلكراهــات الزمنيــة التــي تواجههــم أثنــاء تواجدهــم بــأرض الوطــن؛
 تســهيل مأموريــة الوصــول إلــى المعلومــة الســيما تلــك المتعلقــة بأشــغال اللجــن ،وذلــك
عبــر نشــر برنامــج عمــل اللجــان والنتائــج واآلراء المبــداة بخصــوص كل طلــب ،علــى مســتوى
موقعهــا االلكترونــي ،وذلــك لتمكيــن أصحــاب المشــاريع والمهنييــن مــن تــدارك المالحظــات
المبــداة فــي أقــرب اآلجــال.
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دراســة مشــاريع طلبــات الرخــص فــي إطــار اللجــان المحدثــة طبقــا
لضابــط البنــاء العــام
حصيلة طلبات الرخص المدروسة في إطار الشباك الوحيد لرخص التعمير
فــي إطــار ســعيها الحثيــث إلنجــاح المقتضيــات الهامــة التــي جــاء بهــا مرســوم ضابــط البنــاء العــام فــي
الشــق المتعلــق بعمــل لجنــة الشــباك الوحيــد تحــرص الوكالــة الحضريــة بمعيــة فرقائهــا علــى دراســة
كل الطلبــات المعروضــة علــى أنظــار هــذا الشــباك باعتبــاره المخاطــب الوحيــد ألصحــاب مختلف طلبات
الرخــص واألذون .و يوضــح الجــدول التالــي حصيلــة عمــل الوكالــة داخــل لجنــة الشــباك الوحيــد لرخــص
التعميــر التــي كانــت جــد إيجابيــة وتتماشــى مــع تطلعــات المواطنيــن ومهنيــي القطــاع.
الجماعة
الصويرة

المشاريع الصغرى

المشاريع الكبرى

عدد الملفات
المدروسة

الموافقة

الرفض

الموافقة

الرفض

292

167

64

38

23

وتجــدر اإلشــارة هنــا أن لجنــة الشــباك الوحيــد تخصــص يومــا كامــا لدراســة ومعاينــة مختلــف
الطلبــات المتواجــدة بالمدينــة العتيقــة المصنفــة منــذ ســنة  2001تراثــا عالميــا ،حيــث تحــرص
علــى المحافظــة وتثميــن المــوروث المعمــاري والعمرانــي ورد االعتبــار لذاكــرة المدينــة عــن
طريــق التقيــد بمضاميــن تصميــم التهيئــة وكذلــك ميثــاق الهندســة المعماريــة الــذي تــم إنجــازه.
وجديــر بالذكــر فــي هــذا المضمــار أن الوكالــة الحضريــة تواكــب شــهريا عبــر اللجنــة اإلقليميــة
لإلشـراف والتتبــع التــي يترأســها الســيد عامــل اإلقليــم تنفيــذ البرنامــج التكميلــي لتأهيــل وتثميــن
المدينــة العتيقــة موضــوع اتفاقيــة اإلطــار  2023/2019الموقعــة بتاريــخ  22أكتوبــر  2018تحــت
الرئاســة الفعليــة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه وأيــده والتــي تهــدف إلــى:
 الحفاظ على الخصوصية المعمارية للمدينة العتيقة وتحسين بنياتها التحتية؛
 تأهيل وإعادة االعتبار للنسيج العتيق؛
 إدماجها في منظومة تنموية تهدف إلى تثمين تراثها المادي والالمادي؛
 تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.
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وعلــى صعيــد متصــل فــإن الوكالــة الحضريــة تشــارك فــي فــرق العمــل المحدثــة بموجــب القـرار العاملــي رقــم
 372بتاريــخ  03دجنبــر 2018ويتعلــق األمــر بــــــ:
 العضوية في فريق العمل المكلف بتعبئة األوعية العقارية؛
 منسق فريق العمل المكلف بالدراسات والمصادقة؛
 العضوية في فريق العمل المكلف بالمباني التاريخية؛
 العضوية في فريق العمل المكلف بالدور اآليلة للسقوط.

حصيلة الملفات المدروسة في إطار اللجان اإلقليمية للتعمير
تعمــل الوكالــة الحضريــة للصويــرة ،علــى إيــاء عنايــة خاصــة لمختلــف الطلبــات المودعــة بمقــار اللجــان اإلقليميــة
للتعميــر وذلــك مــن خــال التعجيــل بدراســتها وبإبــداء الــرأي بشــأنها وفــق مــا ينــص عليــه الضابــط العــام للبنــاء،
وذلــك بتنســيق مــع جميــع المتدخليــن المعنييــن.
والجدول أدناه يبين توزيع حصيلة دراسة ملفات المشاريع الصغرى والكبرى حسب الجماعات.
الجماعة
أوناغة
تمنار
سيدي كاوكي
موالي بوزرقطون
أكرض
آيت داوود
تالمست
تفتاشت
تكاط
تيدزي
حد الدرى
اسميمو
سيدي اسحاق
آيت سعيد
سيدي العروسي
إدا وعزا
أقرمود
الحنشان
الكريمات
المخاليف
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عدد الملفات
المدروسة

الموافقة

الرفض

الموافقة

الرفض

52
69
47
35
40
20
19
11
09
08
19
23
12
02
01
03
07
09
04
04

40
46
38
18
30
19
17
06
08
05
13
13
10
02
01
02
06
03
02
04

03
21
04
13
05
00
01
03
01
00
01
03
02
00
00
00
00
01
01
00

08
01
03
02
02
01
00
02
00
01
04
06
00
00
00
00
01
01
01
00

01
01
02
02
03
00
01
00
00
02
01
01
00
00
00
01
00
01
00
00
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الجماعة
مزيالت
إيمنتليت
أوالد امرابط
تافضنة
تمزكيدة أوفتاس
زوية بن احميدة
سيدي أحمد السايح
سيدي الجزولي
سيدي عيسى الركراكي
لحسينات
لكدادرة
امرامر
مسكالة
بيزضاض
مجي
سيدي أحمد أوحامد
سيدي أمحمد أومرزوق
أسايس
سيدي غانم
المجموع

المشاريع الصغرى

عدد الملفات
المدروسة الموافقة

01
06
05
02
01
01
03
01
01
01
02
01
07
01
01
01
05
01
01
434

01
05
04
01
00
01
03
01
01
01
02
01
02
00
00
01
00
00
00
307

المشاريع الكبرى

الرفض

الموافقة

الرفض

00
00
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
01
00
00
64

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
03
01
01
01
04
00
01
44

00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
01
00
19
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رغــم هــذه الحصيلــة اإليجابيــة التــي ترجــع أســبابها إلــى تســريع وثيــرة وآجــال دراســة مختلــف الطلبــات تبعــا
للمقتضيــات الــواردة فــي الضابــط العــام للبنــاء ،باإلضافــة إلــى التأثيــر اإليجابــي التفاقيــات التدبيــر الحضــري
الموقعــة بيــن مختلــف الفرقــاء المعنييــن تحــت إشـراف الســيد عامــل اإلقليــم ،فــإن الوكالــة الحضريــة تبقــى غيــر
راضيــة علــى العــدد اإلجمالــي للملفــات المدروســة وال ترقــى إلــى طموحــات الوكالــة ،وهنــا ال بــد مــن تســجيل
غيــاب تــام لمختلــف طلبــات التراخيــص بعــدد كبيــر مــن الجماعــات وذلــك منــذ إحــداث الوكالــة الحضريــة.
ويعزى هذا األمر إلى ما يلي:
 عــدم اهتمــام هــذه الجماعــات بقطــاع التعميــر رغــم المناشــدات المتكــررة لهــا بحيــث ينصــب تركيزهــا علــى
برامــج أخــرى كالتــزود بالمــاء الصالــح للشــرب ،وفتــح المســالك الطرقيــة والربــط بشــبكة الكهربــاء...؛
 هجرة الساكنة نحو بعض المراكز الصاعدة قصد االستفادة من بعض خدمات القرب؛
 الهشاشة االجتماعية واكتفاء الساكنة بإقامة مساكن طينية؛
 غياب البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي؛
 ضعف االعتمادات المرصودة من طرف الدولة والجماعات إلنجاز التجهيزات والمرافق؛
 انعــدام مشــاريع إحــداث التجزئــات العقاريــة والمجموعــات الســكنية بــل حتــى إن تلــك المتواجــدة ،تعــرف
بعــض المشــاكل؛
 االقتصــار أثنــاء دراســة مختلــف طلبــات البنــاء بالمراكــز المغطــاة علــى وثائــق التعميــر وضوابــط تهيئتهــا
المعــززة باتفاقيــات التدبيــر الحضــري؛
 وعورة التضاريس لغالبية األوعية العقارية مما يشكل عائقا أمام برمجة الطرقات والمرافق العمومية؛
 تقادم وثائق التعمير ببعض المراكز وعدم مسايرتها للواقع الميداني؛
 عدم توفر بعض التجزئات على تصاميم مرخصة ،أو لم تسلم أشغالها قط؛
 التقســيمات غيــر القانونيــة ســواء بالعالــم القــروي أو حتــى داخــل المناطــق التــي يبــاح بهــا البنــاء بمقتضــى
وثيقــة مــن وثائــق التعميــر؛
 تعقيدات مرتبطة بطبيعة الملكيات العقارية السائدة؛
 نوعيــة بعــض عقــود إثبــات ملكيــة األوعيــة العقاريــة التــي تتعــارض مــع النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا
العمــل فــي هــذا الشــأن.

الحلول المتبناة:

بعــد تشــخيص اإلشــكاليات الســالفة الذكــر ،كان لزامــا علــى الوكالــة الحضريــة أن تبــادر تحــت إشــراف الســيد
عامــل اإلقليــم وبتنســيق مــع مختلــف الفرقــاء المعنييــن علــى إيجــاد الحلــول المناســبة حتــى ال تبقــى العديــد
مــن الملفــات حبيســة الــرأي غيــر المطابــق وفــي هــذا الصــدد تــم ســن واتخــاذ اإلج ـراءات التاليــة:
 الشــروع فــي إنجــاز مشــاريع وثائــق تعميريةمــن الجيــل الجديــد تتميــز بالمرونــة وقابلــة للتنفيــذ لفائــدة
المراكــز المنتجــة تتماشــى مــع معطيــات الواقــع الميدانــي والهويــة االقتصاديــة والمعماريــة والعمرانيــة لــكل
مركــز علــى حــدى؛
 تحديــد مــدارات تهيئــة المراكــز المغطــاة بوثائــق التعميــر غيــر المربوطــة بشــبكة االحداثيــات الجيوديزيــة ،أو
تلــك التــي تعــرف اختــاالت علــى مســتواها؛
 تطبيق ضوابط تعميرية مرنة تتماشى مع المعطيات العمرانية لكل حي أو دوار أو مركز على حدى؛
 اعتمــاد محاضــر تصفيــف مطابقــة للواقــع تهــم مجموعــة مــن البقــع والبنايــات المتراصــة موقعــة ومؤشــر
عليهــا مــن طــرف المصالــح التقنيــة ،ورؤســاء الجماعــات المعنيــة؛
 إعــداد أواخــر ســنة  05 ،2018مشــاريع اتفاقيــات للتدبيــر الحضــري تنضــاف إلــى  15الموقعــة ســنة 2012
لتــدارك الصعوبــات الناجمــة عــن عــدم تجديــد تغطيــة بعــض المناطــق بوثائــق التعميــر ،أو عــن تطبيــق وثائــق بهــا
اختــاالت تقنيــة أو قانونيــة ،ويتعلــق األمــر بـــــــالجماعات التاليــة:

44

الوكالة الحضرية للصويرة

الجماعة

موضوع اتفاقية التدبير الحضري

الصويرة

تجزئة البلدية ( 88دار)
حي الديابات
ديار المدينة

المخاليف

مركز المخاليف

أقرمود

مركز أقرمود

المشــاريع االســتثمارية المدروســة فــي إطــار اللجنــة الجهويــة لمنــح
االســتثناء مــن المقتضيــات التعميريــة.
تبعــا لمضاميــن الدوريــة الوزاريــة المشــتركة عــدد  10098/31الصــادرة بتاريــخ  6يوليــوز  ،2010المتعلقــة بالشــروط
التــي تخــول للمشــاريع االســتثمارية االســتفادة مــن االســتثناءات فــي مجــال التعميــر ،انعقــدت اللجنــة الجهويــة
لمنــح االســتثناءات مــن المقتضيــات التعميريــة بتاريــخ  25دجنبــر  2018قصــد البــت فــي المشــاريع المقدمــة حيــث
تمــت دراســة  40مشــروعا توزعــت علــى الشــكل التالــي:
 30 مشروعا سياحيا من بينهم  06مشاريع متعلقة بتسوية الوضعية؛
 08 مشاريع خدماتية؛
 مشروعان متعلقان بالصناعة الفالحية.
جدول توضيحي لتوزيع ووضعية المشاريع االستثمارية المدروسة حسب الجماعات
الجماعة
الصويرة
أوناغة
سيدي كاوكي
سيدي أحمد السايح
أكرض
الحنشان
تيدزي
موالي بوزرقطون
لكدادرة
لحسينات
حد الدرى
تاركانت
سيدي إسحاق
تفتاشت
المجموع

عدد المشاريع
المودعة

12
07
07
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
40

رأي اللجنة الجهوية
الموافقة

الرفض

تأجيل البت

02
02
01
01
00
00
00
01
00
00
00
00
01
00
08

06
04
05
01
01
02
00
00
01
00
01
00
00
00
21

04
01
01
00
01
00
01
00
00
01
00
01
00
01
11
45
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وحــري بالذكــر فــي هــذا المضمــار أن المشــاريع الموافــق عليهــا همــت المجــاالت الثــاث
المذكــورة أعــاه ومــن المرتقــب أن توفــر 105مناصــب شــغل قــارة وبمبلــغ اســتثماري يقــدر بـــــــ
 62مليــون درهــم.

نوعيــة المشــاريع اإلســتثمارية

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا المضمــار أن اللجنــة الجهويــة لمنــح االســتثناء اعتمــدت مقاربــة تعميريــة
استشـرافية أثنــاء دراســة مختلــف المشــاريع االســتثمارية تقــوم علــى التوجهــات التالية:
 عــدم منــح االســتثناء داخــل وثائــق التعميــر حتــى ال يتــم المســاس بالتوجهـــات الكبـــرى
لمضامينهــا ومقتضياتهـــا وتفقـــد قوتهـــا القانونيـــة ،لتختـــزل إلـــى مجـــرد وثائـــق استشـــارية؛
 الحــرص علــى تطبيــق القوانيــن المؤطــرة للتراخيــص بالمدينــة العتيقــة (تصميــم التهيئــة
وضابطتــه ،ميثــاق الهندســة المعماريــة ،ميثــاق اليونيســكو)...؛
 تشــجيع المســتثمرين علــى تقديــم مشــاريع لهــا وقــع اقتصــادي واجتماعــي علــى المحيــط
المتواجــدة به؛

المشــاريع المدروســة فــي إطــار لجنــة االســتثناء فــي البنــاء بالعالــم
القــروي
يدخــل الوســط القــروي غيــر المغطــى بوثيقــة تعميريــة فــي صلــب اهتمامــات وأولويــات
أنشــطة هــذه الوكالــة ،بحيــث تــم العمــل بمعيــة الفرقــاء المعنييــن وبموجــب محضــر عاملــي
علــى إيجــاد الصيــغ العمليــة والمالئمــة لتجــاوز اإلشــكاالت التــي يعرفهــا قطــاع البنــاء والتعميــر
بهــذا الوســط ،مــن قبيــل تأطيــر عمليــة البنــاء ،والتعامــل مــع كل حالــة علــى حــدى أخــذا بعيــن
االعتبــار المعطيــات والخصوصيــات القائمــة كموقــع العقــار ونســبة البنــاء بــه والمحيــط العمراني
وغيــر ذلــك باإلضافــة إلــى القيــام بمعاينــات ميدانيــة بمعيــة أعضــاء اللجنــة المختلطــة لألوعيــة
العقاريــة موضــوع طلبــات االســتثناء مــع نهــج المرونــة الالزمــة فــي دراســة الطلبــات المقدمــة
أثنــاء تفعيــل مســطرة االســتثناء التــي تؤطرهــا المــواد  35،34و 36مــن المرســوم التطبيقــي
للقانــون رقــم  12.90المتعلــق بالتعميــر لكــن مــا يالحــظ علــى هــذه المســطرة هــو أن الطلبــات
التــي تحصــل علــى موافقــة اللجنــة المختلطــة وكذلــك اللجنــة اإلقليميــة للتعميــر المعنيــة ،يتــم
بيعهــا أو إبـرام عقــود وعــد ببيعهــا لمواطنيــن مغاربــة أو أجانــب الذيــن يقومــون بعرضهــا فــي
شــكل مشــاريع ســياحية علــى أنظــار اللجنــة الجهويــة لمنــح االســتثناء مــن المقتضيــات التعميريــة
األمــر الــذي يســتدعي إيجــاد مرجعيــة قانونيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار مثــل هكــذا طلبــات .ويبيــن
الجــدول التالــي حصيلــة عمــل اللجنــة المختلطــة:
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الجماعة

عدد الملفات
المدروسة

الموافقة

الرفض

تأجيل البت

أكرض
موالي بوزرقطون
سيدي كاوكي
أوناغة
إيمنتليت
سيدي أحمد أوحامد
لحسينات
لكدادرة
آيت سعيد
حد الدرى
أقرمود
سيدي إسحاق
تكاط
سيدي أحمد السايح
سيدي الجزولي
تيدزي
إدا وعزا
مزيالت
المجموع

38
33
35
50
01
01
01
01
01
15
07
04
08
02
01
01
02
01
202

35
18
32
33
01
01
01
01
01
11
07
04
08
02
01
01
02
01
158

00
00
03
13
00
00
00
00
00
02
00
00
00
00
00
00
00
00
18

03
15
00
04
00
00
00
00
00
02
00
02
00
00
00
00
00
00
26

تطــور عــدد المشــاريع الموافــق عليهــا يف إطــار لجنــة اإلســتثناء يف البنــاء بالعالــم القروي
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بخصــوص هــذه المســطرة يالحــظ أن نســبة الموافقــة تضاعفــت بنســبة  100%وأن أكثــر
مــن  % 95مــن الطلبــات المقدمــة مــن مختلــف جماعــات اإلقليــم تنــدرج فــي إطــار مســطرة
االســتثناء ،وال تســتوفي شــرط المســاحة الدنيــا المطلوبــة فــي البنــاء بالعالــم القــروي (هكتــار
واحــد) ،وهــذا إن دل إنمــا يــدل علــى ضعــف وهشاشــة الملكيــة العقاريــة الســائدة كمــا أن
معظــم هــذه الطلبــات تتمركــز بالجماعــات الضاحويــة القريبــة والمحيطــة بمدينــة الصويــرة مثــل
أوناغــة ،مــوالي بوزرقطــون ،ســيدي كاوكــي وأكــرض ممــا ولــد ضغطــا وإقبــاال مكثفــا علــى
األوعيــة العقاريــة بهــذه المناطــق ،وتجــدر اإلشــارة هنــا أن بعــض هــذه الجماعــات تزخــر بمناطــق
ذات صبغــة خاصــة وحساســة ونعطــي المثــال هنــا بالمــدارات الســقوية والســاحل اللــذان يعــدان
منطقتــان ذات أهميــة متميــزة يتوجــب حمايتهمــا وتثميــن مواردهمــا الطبيعيــة واإليكولوجيــة
مــع تدبيرهمــا بطريقــة جــد عقالنيــة ومســتدامة بمــا يتماشــى واألهــداف المتوخــاة مــن القانــون
 81/12المتعلــق بالســاحل وكــذا الظهيــر الشــريف رقــم  1.69.30بتاريــخ  25يوليــوز  1969يتعلــق
باألراضــي الجماعيــة الواقعــة فــي دوائــر الــري.

حصيلــة دراســة الملفــات فــي إطــار لجنــة الشــباك الوحيــد المخصــص
ألماكــن إقامــة شــعائر الديــن اإلســامي.
تبعــا للعنايــة المولويــة التــي يوليهــا أميــر المؤمنيــن جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه وأيــده،
لألماكــن التــي يــؤدي بهــا المســلمون شــعائرهم الدينيــة ،تعمــل الوكالــة الحضريــة علــى الحضــور الدائــم
والمســتمر فــي أشــغال لجنــة الشــباك الوحيــد المتعلــق باألماكــن المخصصــة إلقامــة شــعائر الديــن
اإلســامي قصــد إبــداء رأيهــا فــي الطلبــات المقدمــة حيــث تحــرص بمعيــة كل الفرقــاء وتحــت إش ـراف
الســيد عامــل اإلقليــم علــى تنزيــل التعليمــات المولويــة فــي هــذا المضمــار القائمــة علــى المزاوجــة بيــن
الوظيفــة الدينيــة لهــذه األماكــن والحفــاظ علــى خصوصيــات الطــراز المغربــي فــي عمليــة البنــاء.
ويوضح الجدول التالي وضعية الملفات المدروسة برسم سنة : 2018
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الجماعة

موقع المشروع

طبعة المشروع

رأي اللجنة

زاوية بن حميدة

دوار المعاطلة

بناء مسجد

الموافقة

المخاليف

دوار السويسات

بناء مسجد

الموافقة

بناء مسجد

الموافقة

سيدي العروسي
مسكالة

مركز مسكالة

تصميم تعديلي للمسجد المركزي الموافقة
بناء مسجد

الموافقة

دوار تغنيست إدبهي مبارك بناء مسجد

الموافقة

تكاط

دوار آيت حيموش

بناء مسجد

الموافقة

آيت داوود

مركز آيت داوود

بناء مسجد

الموافقة

أقرمود

دوار آيت بعمران

بناء مسجد

الموافقة

سيدي عيسى الركراكي دوار أوالد يونس
إدا وعزا

سيدي عيسى الركراكي دوار أبادو

بناء المدرسة القرآنية أغيسي الموافقة

إيمنتليت

مقر زاوية المحصر التيجانية

بناء مسجد

الموافقة

سيدي كاوكي

دوار آيت ياسين

توسيع مسجد

الموافقة

سيدي أحمد السايح

دوار إدبوحسين

بناء مسجد

الموافقة

موالي بوزرقطون

دوار ليسرا

بناء مسجد

الموافقة

لكدادرة

دوار بوجوابي

بناء مسجد

الموافقة

موالي بوزرقطون

دوار شيشت

بناء مسجد

في طور الدراسة

أوناغة

دوار إد عمر

بناء مسجد

في طور الدراسة

أوناغة

دوار لمساسة

بناء مسجد

تأجيل البت

أوناغة

دوار إيت حامد

بناء مسجد

في طور الدراسة

كشولة

دوار آيت بيه

بناء صومعة مسجد

الموافقة

أكليف

دوار تلعينت

بناء مسجد

في طور الدراسة

الصويرة

زنقة دار الذهب

تهيئة مسجد

تأجيل البت

سيدي اسحاق

دوار بير قاسم

بناء مسجد

الموافقة

لكدادرة

دوار الشرفاء

بناء مسجد

الموافقة

سيدي أحمد السايح

دوار إدموهين

إصالح وبناء صومعة

في طور الدراسة
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وضعيــة الملفــات المدروســة المتعلقــة بأماكــن إقامــة شــعائر الدني اإلســامي

اســتقبال الشــكايات والملتمســات والمشــاركة فــي أشــغال لجنــة
المعاينــات
تلقت الوكالة الحضرية خالل سنة  36 ،2018شكاية توزعت على النحو التالي:
 22 شكاية مقدمة من طرف المواطنين؛
 08 شكايات واردة من لدن هيآت المجتمع المدني؛
 04 شكايات محالة من المفتشية العامة للوزارة الوصية؛
 ملتمسان مقدمان من طرف هيئتين إداريتين عموميتين.
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توزيــع الشــكايات و الملتمســات

وهنــا تجــب اإلشــارة أنــه بعــد التوصــل بــأي شــكاية أو ملتمــس ينــدرج فــي نطــاق االختصــاص
المخــول للوكالــة الحضريــة تقــوم هــذه األخيــرة بدراســتها وموافــاة المعنييــن باألمــر بكافــة
عناصــر الجــواب فــي إطــار مــن الحيــاد التــام والشــفافية ووفقــا لمــا تقتضيــه مبــادئ ميثــاق
األخالقيــات المهنيــة ،أمــا إذا تعلــق األمــر بشــكايات تنــدرج فــي إطــار القانــون  12/66فتتــم
إحالتهــا بصفــة فوريــة علــى الجهــات المختصــة قصــد اتخــاذ المتعيــن بشــأنها مــع إخبــار
أصحابهــا بمآلهــا ،وفــي هــذا الصــدد يالحــظ أن أغلــب الشــكايات تتعلق بعدم احتـرام التصميم
المرخــص ،الترامــي علــى الملــك العمومــي وخــرق مقتضيــات وثائــق التعميــر.
وباإلضافــة إلــى مــا ســبق تجــدر اإلشــارة أن الوكالــة الحضريــة شــاركت أثنــاء اســتدعائها مــن
طــرف الفرقــاء المعنييــن فــي لجنــة المعاينــات التــي قامــت بعــدة جــوالت تفقديــة شــملت
مدينــة الصويــرة وجماعــات أخــرى.
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ختامــا يتبيــن مــن خــال اســتقراء نتائــج حصيلــة عمــل الوكالــة الحضريــة فــي مجــال التدبيــر
الحضــري أنهــا كانــت إيجابيــة ســواء علــى مســتوى الشــباك الوحيــد لرخــص التعميــر أو
علــى مســتوى اللجــان اإلقليميــة ،وعليــه فالوكالــة الحضريــة علــى اســتعداد تــام لتكثيــف
التنســيق مــع كل الفاعليــن بمختلــف مواقعهــم ،ســيما الجماعــات الترابيــة لتحقيــق النتائــج
المرجــوة ،والتفاعــل بشــكل إيجابــي مــع كل المشــاريع المعروضــة ،وطبعــا هــذا األمــر
يســتوجب التنســيق والتشــاور بيــن الجميــع لتشــخيص الوضعيــة واســتجالء اإلجــراءات
التــي يمكــن اتباعهــا والمداخــل الممكنــة إلضفــاء المزيــد مــن المرونة والتبســيط لمســالك
ومســاطر دراســة مختلــف المشــاريع ،وهــذا لــن يتأتــى إال بالتقائيــة جهــود الجميــع مــن
أجــل تأســيس تعميــر تشــاركي قــادر علــى اســتقطاب المشــاريع اإلنتاجيــة القــادرة علــى
خلــق البنيــات التحتيــة والتجهيــزات والمرافــق المرتبطــة بالعديــد مــن األنشــطة التــي
تتطلــع إليهــا العديــد مــن فئــات المجتمــع مــن خــال توفيــر الخدمــات الضروريــة وخلــق
فــرص شــغل هامــة ودائمــة.
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التدبير الحضري

0524474037
0524474038
https//:auessaouira.ma

لتحميل تقرير التدبير الحضري
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الدورة التاسعة
للمجلس اإلداري
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التقرير اإلداري والمالي
حصيلة دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعاالعقارات
ميزانية المؤسسة
إنجازات الميزانية
المــوارد البشــرية
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التقرير اإلداري والمالي
ميزانية المؤسسة برسم سنة 2018
تــم إعــداد ميزانيــة الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى ضــوء التوجيهــات المنصــوص عليهــا بدوريــة
الســيد وزيــر االقتصــاد والماليــة عــدد  DEPP/17/2674بتاريــخ  2017/09/14المتعلقــة بإعــداد
مشــاريع ميزانيــات المؤسســات والشــركات العموميــة برســم ســنة 2018؛ ويمكــن تقديــم محاورهــا
علــى الشــكل اآلتــي:

المداخيل

الرصيد لدى الخزينة
إلى غاية
2017/12/31

إعانة التسيير
برسم سنة
2018

المساهمة في
برنامج االستثمار
برسم سنة 2018

4 000 000,00 14 000 000,00 7 057 260,84

نفقات التسيير

الباقي لألداء
للتسيير

15 670 313,31

1 491 057,89

المصاريف

ميزانية
سنة
2018

الباقي
للتحصيل

المداخيل
الذاتية

800 000,00

882 500,00

نفقات االستثمار

الباقي لآلداء
لالستثمار (المرتقب
آداؤه بسنة )2018

7 578 389,64

2 000 000,00

26 739 760.84

درهم

عرفــت ميزانيــة المؤسســة
برســم ســنة  2018زيــادة
تقــدر بنســبة % 9.45
مقارنــة مــع ميزانيــة ســنة
2017

تطــور مزيانيــة المؤسســة برســم الثالث ســنوات األخرية
56
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إنجازات الميزانية
عــرف تنفيــذ ميزانيــة الوكالــة الحضريــة للصويــرة لســنة  2018عــدة إكراهــات كان أبرزهــا عقــد
الــدورة الثامنــة للمجلــس اإلداري للوكالــة الحضريــة للصويــرة لســنوات  2016-2015و 2017بتاريــخ
 17شــتنبر  2018وعليــه لــم يتــم التأشــير علــى ميزانيــة المؤسســة إال متــم شــهر نونبــر 2018
وبذلــك لــم يتبــق أمــام الوكالــة الحضريــة للصويــرة غيــر شــهر واحــد مــن الســنة الماليــة إلنجــاز مــا
تــم برمجتــه فــي مشــروع ميزانيتهــا.
ورغم هذه الظرفية الوجيزة ،وصلت نسبة تنفيذ الميزانية الى.%70

مداخيل المؤسسة
قــدرت المداخيــل المرتقبــة للمؤسســة برســم ســنة  2018ب  19 682 500 ,00درهــم حصــل
منهــا مبلــغ وقــدره  14 645 822,05درهــم أي بنســبة تحصيــل وصلــت إلــى %74وتتكــون هــذه
المداخيــل مــن:
 إعانة التسيير  14 000 000,00 :درهم؛
 المداخيل الذاتية عن:
 تسليم بطاقة المعلومات  59 500,00درهم؛
 الخدمات المؤدى عنها  586 322,05درهم؛

نســبة تحصيــل المداخيــل برســم ســنة 2018
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المصاريــــــــف
نفقات التسيير
تــم تخصيــص غــاف مالــي وقــدره  15 670 313 ,31درهــم لتغطيــة نفقــات التســيير حيــث
تــم اعتمــاد  13 722 851,17درهــم أي بنســبة إنجــاز  ،%88وقــد تــم منهــا آداء مبلــغ وقــدره
 12 940 234 ,31درهــم أي بنســبة .%94
وتتوزع مصاريف التسيير حسب الفقرات المبينة في الجدول أسفله:
الفقرة

االعتمادات
المفتوحة

االلتزامات

األداءات

الباقي لألداء نسبة
اإلنجاز %

مشتريات مستهلكة
من مواد ولوازم

330 000,00

300 990,66

292 007,55

8 983,11

91

تكاليف خارجية أخرى

2 365 240,00

1 992 106,32

1 585 073,88

407 032,44

84

ضرائب ورسوم

2 935 000,00

2 591 816,00

2 591 816,00

-

88

تكاليف المستخدمين

10 040 073,31

8 837 938,19

8 471 336,88

366 601,31

88

اعتمادات غير مبرمجة

-

-

-

-

-

15 670 313,31

13 722 851,17

12 940 234,31

782 616,86

88

المجموع

نفقات التجهيز
بلــغ حجــم نفقــات التجهيــــز بــــرسم سنـــة  2018مبلــغ  11 446 092,81درهــم حيــث وصلــت قيمــة
االلتزامــات  5 205 426,71درهــم وهــو مــا يعــادل  ، %45وقــد تــم منهــا أداء مبلــغ
 257 051 ,80درهم.
ويلخص الجدول التالي وضعية نفقات التجهيز:
التسمية

58

االعتمادات
المفتوحة

االلتزامات

األداءات

الباقي لألداء

نسبة
اإلنجاز %

األصــول الثابتة
المعنــويــة

6 036 510,10

4 437 137,08

252 899,80

4 184 237,28

74

األصــول الثابتة المادية

783 000,00

768 289,63

4 152,00

764 137,63

98

اعتمادات غير مبرمجة

4 626 582,71

-

-

-

-

المجموع

11 446 092,81

5 205 426,71

257 051,80

4 948 374,91
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األصــول الثابتة المعنــويــة:
خصصــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة ،بميزانيتهــا لســنة  ،2018غــاف مالــي وقــدره 5 426 510 ,10
درهــم إلنجــاز الدراســات المســطرة فــي برنامــج عملهــا لنفــس الســنة ،حيــث أســفر ذلــك عــن إب ـرام
عشــر صفقــات بغــاف إجمالــي وصــل إلــى  4 046 868 ,00درهــم ،ويتعلــق األمــر ب:
 أربع تصاميم تهيئة تخص مدينة الصويرة وجماعات لحسينات وتمنار وتالمست ؛
 ثالث تصاميم نمو تخص جماعات سيدي بولعالم وأقرمود والمواريد؛
 إعداد تصميم التهيئة واإلنقاذ للمدينة العتيقة للصويرة؛
 إعداد ميثاق الهندسة المعمارية والمشهد العمراني لساحل إقليم الصويرة؛
 إنجاز الصور الجوية وإعداد التصاميم الفتوغرامترية لجماعتي الصويرة وتمنار.
فــي حيــن أعلــن طلــب العــروض الخــاص ب "وضع نظــام للمعلومات الجغرافيــة بالوكالة الحضرية
للصويــرة" غيــر مجــد وقــد تعــذر اإلعــان عــن طلــب عــروض آخــر لتزامــن ذلــك مــع اختتــام الســنة
الماليــة ،وعليــه ســيتم إعــادة إدراجــه ضمــن برنامــج العمــل لســنة  .2019أمــا فيمــا يخــص الدراســة
االســتراتيجية إلقليــم الصويــرة ،و التــي كانــت موضــوع ســند طلــب ،فقــد تقــرر برمجتهــا مســتقبال
فــي إطــار صفقــة بعــد اســتكمال التوافــق مــع الفرقــاء المعنييــن فــي إطــار دراســة شــمولية.
كمــا قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بإغنــاء نظامهــا المعلوماتــي باقتنــاء برامــج تخــص
(.)Microsoft office, autodesk, autoCAD, adobe photoshop

األصــول الثابتة المادية:
خــال هــذه الســنة ،قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة باقتنــاء المعــدات المكتبيــة والمعلوماتيــة
وتهيئــة وصيانــة مقــر المؤسســة بخلــق فضــاء مفتــوح لالســتقبال وتوجيــه المواطنيــن والفاعليــن
بالميــدان بغيــة تمكينهــم مــن المعلومــات والوثائــق المطلوبــة فــي آجــال وجيــزة.

الباقـي لألداء إلى غاية  31دجنبر2017
حــدد المبلــغ الباقــي أداؤه إلــى غايــة  31دجنبــر 2017فــي  7 193 175 ,29درهــــم ،وقــد ســدد
منــه مبلــغ  2 286 155 ,25درهــم متــم ســنة  ،2018أي بنسبــــة أداء تقــدر ب ،%65وذلــك كمــا
هــو موضــح بالجــدول أســفله:
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الباقي لألداء إلى غاية  31دجنبر 2017
المبلغ اإلجمالي
الباقي لألداء متم
سنة 2017

المبلغ المرتقب
أداؤه خالل
سنة 2018

األداءات
لسنة 2018

النسبة

التسمية

الباقي لألداء للتسيير

1 491 057,89

1 491 057,89

1 224 857,25

82

الباقي لألداء لالستثمار

5 702 117,40

2 000 000,00

1 061 298,00

53

المجموع

7 193 175,29

3 491 057,89

2 286 155,25
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المراقبة والتدبير المحاسباتي للمؤسسة
المحاسبة العامة
حرصــا منهــا علــى ضبــط حســاباتها وتقديــم تقاريــر واضحــة تعكــس الوضعيــة الماليــة للمؤسســة،
قامــت الوكالــة الحضريــة بتســليم حســاباتها الســنوية ،علــى غــرار الســنوات الماضيــة ،لمكتــب
متخصــص فــي المحاســبة العامــة.

اإلفتحاص وتدقيق حسابات الوكالة
للســنة الثالثــة علــى التوالــي ،خضعــت المؤسســة لالفتحــاص والتدقيــق في تعامالتها وحســاباتها
الماليــة مــن قبــل شــركة  World auditوذلــك فــي إطــار الصفقــة المبرمــة فــي هــذا الصــدد
حيــث قــام المكتــب بتقديــم تقاريــر مفصلــة حــول:
 منظومة الرقابة الداخلية.
 البيانات المالية.
 إنجازات الميزانية.

تدقيق مراقب الدولة
طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم  69.00المتعلــق بالمراقبــة الماليــة للدولــة علــى المنشــآت العامــة
وهيئــات أخــرى ،قــام مراقــب الدولــة بمهمــة التدقيــق بالوكالــة الحضريــة للصويــرة افتحــص مــن
خاللهــا مســاطر وآليــات الش ـراء وذلــك بتاريــخ  23فبرايــر  2018ممــا تمخــض عنــه صياغــة تقريــر
مفصــل يضــم توصيــات ومقترحــات مــن الواجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار بالســنوات المقبلــة.
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نشر الوكالة الحضرية للصويرة لحساباتها السنوية
قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة تطبيقــا لمقتضيــات المرســوم رقــم  2.13.882الصــادر فــي
 16دجنبــر  2013الخــاص بتحديــد أشــكال نشــر الحســابات الســنوية للمؤسســات العموميــة بنشــر
حســاباتها لســنة  2017بتاريــخ  2018/07/25وقــد شــملت هــذه الوثائــق:
 الحصيلة؛
 قائمة الدخل واالنفاق؛
 جدول تكوين النتائج؛
 تقرير مدقق الحسابات.

المــوارد البشــرية
تنفيــذ قـانون اإلطار
لصنف

المدير
خارج إطار
األطر
إطار عال
إطار
أعوان األشراف عون شرف
ممتاز
		
عون شرف
أعوان التنفيذ عون تنفيذ
ممتاز
		
المجموع

عدد المناصب
المالية في
2018/01/01
01
02
21
06
12

خلق أو حذف تحويل مناصب المناصب المشغلة إلى
مناصب مالية
مالية
غاية 2018/12/31
()+
()-
()+( )-
01
+2
-1
03
+2
-2
21
05
-1
+1

13

03

03

00

0

45
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نسبة التأطير بالوكالة
الحضرية للصويرة متم
سنة 2018

% 65.22

توزيــع مســتخدمي الوكالــة الحرضيــة للصويــرة حســب الفئــات

شهد قانون اإلطار بالوكالة الحضرية للصويرة مجموعة من التغيرات همت أساسا:
 إدراج ثالث مناصب مالية تكللت بتوظيف مهندس معماري ومهندسة طوبوغرافية 		
وتقني في المحاسبة.
 تحويل مناصب مالية بعد إعادة التصنيف والترقية في السلم.
 مغادرة "خارج إطار" رئيس مديرية التدبير الحضري والتقنين إلى وكالة حضرية أخرى طبقا
للملحق التعديلي رقم  01/2016لألنظمة األساسية المؤقتة لمستخدمي الوكاالت 		
الحضرية تحت عدد  12بتاريخ  06يناير.2017

التكوين المستمر
عرف شهر دجنبر  2018توقيع إتفاقية تكوين مستمر لفائدة مستخدمي الوكالة الحضرية
للصويرة وذلك بغية تعزيز كفاءاتهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات والتطورات
التي شملت مجال تدخل كل فئة وهمت هذه التكوينات المواضيع التالية:
 التحكم في استعمال البوابة االلكترونية للصفقات العمومية والتدبير الالمادي 		
لمساطر الصفقات العمومية.
 تنزيل القانون التنظيمي رقم  130-13المتعلق بقانون المالية.
 نظام تدبير قواعد البيانات إعداد اإلحصائيات.
 تطبيق األنظمة المعلوماتية الجغرافية في مجال التعمير وإعداد التراب.
 النظام المعلوماتي الجغرافي ( ،)ArcGisقاعدة البيانات الجغرافية.
 شهادة إدارة المشاريع (.)CAMP
 حلول البنية واألنظمة والشبكات (. )SISR
 تحسين مناخ العمل وتدبير الشركات مع الفرقاء اإلجتماعيين.
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التقرير اإلداري والمالي

0524474037
0524474038
https//:auessaouira.ma

لتحميل التقرير اإلداري والمالي
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التقرير االدبي
تجويــد الخدمــات اإللكترونيــة والقرب
والتواصل
تجويد الخدمات اإللكترونية
التواصل اإلجتماعي
نشرة اليقظة
إصدارات ألبرز اللقاءات
األبواب المفتوحة لمغاربة العالم
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تجويد الخدمات اإللكترونية والقرب والتواصل
https://auessaouira.ma

تجويد الخدمات اإللكترونية

تقــدم الوكالــة للمواطــن مجموعــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة عبــر بوابتهــا اإللكترونيــة مــن أهمها مذكرة
المعلومــات التعميريــة ،التدبيــر الالمــادي للشــكايات ،الدراســة القبليــة ،نتائــج اللجــان ،طلبــات العــروض
والترشــيحات وبيــع الوثائــق .كمــا أنهــا تقــوم بنشــر جميــع مســتجداتها علــى:
https://auessaouira.ma/actualite

n

h

حصيلة الخدمات اإللكترونية المسداة من خالل البوابة اإللكترونية للوكالة

الموقع
اإللكترونية

فرنسي
عربي
المجمـوع

طلبات بيع دراسة
طلبات
مذكرة الشكاوى ألخذ وثائق قبلية
موعد
المعلومات
التعميرية
0
0
2
1
1
2
0
2
0
0
2
0
4
1
1

الرسائل عبر البريد اإللكتروني
contact@auessaouira.com

81
المصدر :منظومة معلومات البوابة اإللكترونية

التواصل االجتماعي
تحتــل الوكالــة الحضريــة للصويــرة مركــز الصــدارة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي (Facebook,
 )Twitter, Instagramوذلــك مــن خــال تواصلهــا الدائــم مــع متتبعيهــا وكل مــن يهتــم بقطــاع إعــداد
التـراب الوطنــي والتعميــر .وفــي هــذا اإلطــار ،فهــي تنشــر أنشــطتها بانتظــام علــى صفحــات مواقعهــا
االجتماعيــة وتحــرص علــى الــرد علــى جميــع الرســائل الــواردة عليهــا.
إلــى جانــب ذلــك ،تتوفــر الوكالــة علــى قنــاة يوتيــوب  Youtubeالتــي مــن خاللهــا تبــث مجموعــة مــن
الفيديوهــات.

ً Instagram
 1090+مشترك
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Facebook
 2000+معجب

Twitter
 1170+متتبع

Youtube
 51متتبع
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نشرة اليقظة URBActu

واصلــت الوكالــة إثـراء قاعــدة البيانــات الخاصــة بهــا وذلــك عــن طريــق إصدارهــا لنشــرة اليقظــة اإللكترونيــة.
والتــي تبــرز آخــر المســتجدات الشــهرية التــي تهــم قطــاع إعــداد التـراب الوطنــي والتعميــر علــى الصعيــد
الوطنــي وتقريــب كافــة المواطنيــن مــن األحــداث الرئيســية لهــذا المجــال .ويمكــن للمرتفقيــن االطــاع
علــى هــذه النشـرات عبــر الموقــع اإللكترونــيhttps://auessaouira.ma/bulletin-de-veille :
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إصدارات ألبرز اللقاءات
مؤتمر القمة الثامنة للمدن والحكومات المحلية اإلفريقية "أفريسيتي"

تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ،انطلقــت الثالثــاء  22نونبــر
 2018بمراكــش أشــغال الــدورة الثامنــة لقمــة المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة اإلفريقيــة
“أفريســيتي” ،بمشــاركة أزيــد مــن  3آالف منتخــب مــن مختلــف البلــدان االفريقيــة.
عــرف هــذا المؤتمــر مجموعــة مــن االحــداث واللقــاءات مــن بينهــا توقيــع اتفاقيــة شـراكة وتبــادل
الخب ـرات فــي التخطيــط الحضــري بيــن كل مــن المجلــس الجماعــي للصويــرة ،الوكالــة الحضريــة
للصويــرة والمجلــس الجماعــي لمدينــة “جينجــا” بأوغنــدا.
Nejma web tv

الســيد ســعيد لقمــان مديــر الوكالــة الحضريــة بمدينــة الصويــرة:
مؤتمــر مراكــش فرصــة لاللتقــاء وتبــادل الخبــرات.
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لقاء تبادل األفكار والخبرات حول تصميم الساحل وميناء الصويرة

عقــدت الوكالــة الحضريــة للصويــرة يــوم الخميــس  13ديســمبر  2018لقــاءا بمقــر الوكالــة
لتبــادل األفــكار والخب ـرات حــول التصميــم الســاحل ومينــاء مدينــة الصويــرة وتطورهــم المندمــج
والمســتدام .حضــر هــذا االجتمــاع أســاتذة باحثيــن مــن المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة
بالربــاط ،وجامعــة ســابيينزا برومــا (قســم الهندســة المعماريــة  )DIAPومديــر الوكالــة الحضريــة
للصويــرة وأطــر قســم الدراســات بالمؤسســة.
وقــد تــم اعتمــاد برنامــج للدراســات ســيتم إج ـراؤه وســيكون موضــوع اتفاقيــة ش ـراكة وتبــادل
للخب ـرات بيــن المؤسســات الثــاث.
االحتفال باليوم العالمي والعربي لإلسكان 2018

يــوم دراســي حــول قانــون  94.12المتعلــق بالمبانــي اآليلــة للســقوط وتنظيــم عمليــات التجديــد
الحضــري ،تحــت شــعار "التضامــن االجتماعــي مــن أجــل ســكن الئــق".
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لقاء مع« » Word Monument Watch

فــي  07ديســمبر  ،2018قــام أعضــاء منظمــة " ،"Word Monument Watchالمســؤولة عــن
الت ـراث المعــرض لالندثــار ،بزيــارة للوكالــة الحضريــة للصويــرة حيــث تعرفــت علــى اإلج ـراءات التــي
قامــت بهــا الوكالــة مــن أجــل الحفــاظ علــى المــوروث المعماري وتطوير مســتوى مدينــة الصويرة
وميناءهــا المصنــف كتـراث العالمــي مــن قبــل اليونســكو.

األبواب المفتوحة لمغاربة العالم
فــي إطــار العنايــة الخاصــة التــي يوليهــا جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه للجاليــة المغربيــة
المقيمــة بالخــارج واســتنادا لمضاميــن منشــور الســيد رئيــس الحكومــة رقــم  2015 / 7بتاريــخ 20
يوليــوز  2015وتزامنــا مــع اليــوم الوطنــي لمغاربــة العالــم وتبعــا لتعليمــات الســيد وزيــر التعميــر
وإعــداد الت ـراب الوطنــي الــواردة بإرســاليته عــدد  6628بتاريــخ  06غشــت  ،2015قامــت الوكالــة
الحضريــة للصويــرة بالحضــور ضمــن فعاليــات االحتفــاء باليــوم الوطنــي لمغاربــة العالــم الــذي أقيــم
بمقــر عمالــة الصويــرة يومــه اإلثنيــن  10غشــت  2015والــذي ترأســه الســيد عامــل إقليــم الصويــرة،
كمــا قامــت بتنظيــم أيــام مفتوحــة امتــدت علــى مــدار خمســة أيــام لفائــدة هــذه الشــريحة مــن
المواطنيــن ،حيــث حضــرت رواقــا مجه ـزا بمختلــف الدعامــات والوســائط التواصليــة تخــص مهــام
الوكالــة الحضريــة للصويــرة ونوعيــة الخدمــات التــي تقدمهــا ،والمشــاريع التــي تشــتغل عليهــا ثــم
دالئــل المســاطر القانونيــة المتبعــة ،إضافــة إلــى فتــح شــباك خــاص ،مهمتــه اإلس ـراع بمعالجــة
قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج إضافة إلى اطالعهم على فرص االســتثمار الذي يتيحها
اإلقليــم .وقــد تجنــدت لهــذه المهمــة فــرق عمــل للمداومــة تشــكلت مــن مختلــف المســتخدمين
بمديريتــي التخطيــط والتدبيــر الحضرييــن ،ثــم مــن قســم الشــؤون واإلداريــة والماليــة.
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استقبال مغاربة العالم

وقــد حظيــت هــذه األيــام المفتوحــة بمتابعــة إعالميــة محترمــة مــن طــرف العديــد مــن المنابــر
اإلعالميــة مــن جرائــد ورقيــة وإلكترونيــة أيضــا ،التي تتبعت وغطت كل مراحــل التظاهرة المذكورة.
وفــي ختــام فعاليــات األيــام المفتوحــة لجاليتنــا المغربيــة المقيمــة بالمهجــر ،أبــت هــذه األخيــرة
مشــكورة فــي شــخص جمعيــة الجاليــة الصويريــة المقيمــة بالخــارج ،إال أن تقــوم ببــادرة حســنة
وذلــك عبــر حلــول أعضــاء مكتبهــا بمقــر الوكالــة الحضريــة للصويــرة ،حيــث تــم إهــداء هــذه األخيــرة
شــهادة تقديريــة عرفانــا بالخدمــات التــي قدمتهــا علــى طــول األيــام المفتوحــة ومــا فتئــت
تقدمهــا منــذ إحداثهــا ،كمــا ثمنــت المجهــودات القيمــة التــي يبدلهــا أطــر الوكالــة للرقــي بمدينــة
الصويــرة وجعلهــا قطبــا حضريــا بامتيــاز.
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فيديــو مداخلــة مديــر الوكالــة الحضريــة للصويــرة خــال فعاليــات
االحتفــال باليــوم الوطنــي لمغاربــة العالــم

مشاركة الوكالة الحضرية للصويرة خالل فعاليات االحتفال باليوم الوطني
لمغاربة العالم بمقر العمالة.
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تجويد الخدمات اإللكترونية والقرب والتواصل

0524474037
0524474038
https//:auessaouira.ma

تجويد الخدمات اإللكترونية والقرب والتواصل
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برنامج العمل المرتقب برسم الفترة
الممتدة مابين 2021 - 2019
التوقعات اإلدارية و المالية
توقعات التخطيط الحضري
التوقعات المرتقبة بالنسبة لألنظمة المعلوماتية والقرب والتواصل
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برنامج العمل المرتقب برسم الفترة
الممتدة مابين 2021 - 2019
الميزانية المرتقبة برسم سنة 2019
انخرطــت بالدنــا خــال الســنوات األخيــرة فــي مســار إصــاح الماليــة العموميــة وتفعيــل القانــون
التنظيمــي لقانــون الماليــة ،ومــا يتضمنــه مــن مقتضيــات تجعــل مــن مبــادئ الشــفافية وحســن
األداء وجــودة الخدمــات العموميــة أساســا لتدبيــر السياســات العموميــة.
وعليــه ،وبنــاءا علــى التوجهــات المنصــوص عليهــا بدوريــة الســيد وزيــر االقتصــاد والماليــة رقــم
 E/4509بتاريخ  10يوليوز  2017في شــأن التدبير المالي والمحاســباتي للمؤسســات العمومية
التــي تســتفيد مــن منــح أو إعانــات مــن الدولــة ،قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بإعــادة هيكلــة
كراســة ميزانيتهــا حســب التبويــب الميزانياتــي الجديــد (الفصــل /البرنامــج /المشروع/الســطر).
وعلــى ضــوء ذلــك ،تمــت مناقشــة مشــروع ميزانيــة الوكالــة الحضريــة للصويــرة برســم ســنة 2019
بجلســة  26دجنبــر  2018حيــث أن توقعــات الميزانيــة لهــذه الســنة تقــدر ب 35 374 453,41
درهــم وتتــوزع علــى الشــكل اآلتــي:
 ميزانية التجهيز 15 737 000,00 :درهم.
 ميزانية التسيير 19 637 453 ,41 :درهم.
وفي هذا السياق ،تم تخصيص جزء مهم من هذه الميزانية لـ:
 برمجة خمس تصاميم تهيئة وخمس تصاميم نمو ودراسات خاصة.
 برمجــة الدراســات الطبوغرافيــة الخاصــة بالمراكــز واألحيــاء ناقصــة التجهيــز والتــي تســتوجب
إعــادة الهيكلــة.
 برمجة دراسة خاصة بخريطة المناطق المؤهلة للتعمير.
 برمجة صفقات خاصة بوضع أنظمة معلوماتية ويتعلق األمر ب:
 النظام المعلوماتي الخاص بالتدبير الحضري والخدمات المؤدى عنها.
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 وضع نظام للمعلومات الجغرافية بالوكالة الحضرية للصويرة .
 فتح باب اآلداء الكترونيا عن الخدمات المؤدى عنها.
 اقتناء وتجديد برامج معلوماتية ()....ArcGis ، AutoCard
 برمجة صفقات خاصة باالفتحاص والتدقيق وكذا حراسة مقر المؤسسة.
 اقتناء بقعة أرضية بتجزئة أركانة لبناء مقر المؤسسة.
 اقتنــاء ســيارة ســياحية لتعزيــز حظيــرة ســيارات الوكالــة الحضريــة للصويــرة التــي عرفــت خصاصــا
علــى إثــر الخســائر الماديــة الناجمــة عــن حــوادث الســير بالســنوات الماضيــة.
 تتمة أعمال التهيئة والتجهيز التي باشرت بها المؤسسة خالل سنة .2018
 تثبيــت خــادم معلوماتــي وإعــادة تنصيــب أســاك االنترنيــت والهواتــف الثابتــة بمقــر وملحقــة
الوكالــة الحضريــة للصويــرة.
 اإلعــان عــن مناصــب المســؤولية الشــاغرة بالهيــكل التنظيمــي للوكالــة الحضريــة للصويــرة
قصــد تحفيــز المــوارد البشــرية بالوكالــة الحضريــة.
 برمجة أربع مناصب مالية في قانون اإلطار الخاص لسنة .2019

توقعات الميزانية برسم السنوات 2021 - 2020 - 2019

االعتمادات المفتوحة
2019

2020

19 637 453,41

22 150 000,00

24 650 000,00

 نفقات المستخدمين

13 503 968,11

15 505 000,00

17 255 000,00

 نفقات المعدات
ونفقات مختلفة

6 133 485,30

6 645 000,00

7 395 000,00

نفقات االستثمار

15 737 000,00

16 027 220,00

5 586 000.00

المجموع

35 374 453,41

38 177 220,00

30 236 000,00

نفقات التسيير

2021
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توقعات التخطيط الحضري:
برنامج عمل 2019
اســم الدراســـــة

محـــاور التدخل
إعطـــاء االنطالقــــة
الدراســـات الطوبوغرافية
نظــــــام المعلومات الجغرافي

إعداد الدراسات الطوبوغرافية الخاصة بالمراكز التي تستوجب اعادة الهيكلة (المراكز واالحياء الناقصة التجهيز)
تصميم وتطوير نظام معلوماتي جغرافي خاص بالوكالة الحضرية للصويرة
تصميم تهيئة ايمكراد
تصاميم التهيئة

تصميم تهيئة سيدي اسحاق
تصميم تهيئة موالي بوزرقطون
تصميم تهيئة براكة الراضي
تصميم تهيئة سيدي احمد السايح
تصميم النمو لسيدي علي الكراتي

تصاميم النمو

وثائق التعميـــر والدراسات الخاصة

تصميم النمو لسيدي الجازولي
تصميم النمو لتافضنة
تصميم النمو لمسكالة
تصميم النمو لسيدي بطاش

الدراسات
الخاصة

دراسة التأهيل وإعادة االعتبار لمركز الحنشان
دراسة التأهيل وإعادة االعتبار لمركز ايت داوود
خريطة المناطق المؤهلة للتعمير
تتبـــع مسطـــرة المصــــادقة

تصاميم التهيئة

وثائق التعميـــر

تصميم تهيئة أيت داوود
تصميم تهيئة سيدي لعروسي
تصميم تهيئة سيدي كاوكي (الشاطئ)
تصميم تهيئة مجي

تصاميم
النمو

تصميم النمو أليت عيسى إححان
تصميم النمو لمزيالت
تتبــــع إنجــــاز الدراســــات

الدراســــات الطوبوغرافية

إعداد الصور الجوية والتصاميم الفتوغراميترية الخاصة بالصويرة
إعداد الصور الجوية والتصاميم الفتوغراميترية الخاصة بتمنار
تصميم تهيئة الحنشان
تصاميم التهيئة

وثائق التعميـــر والدراسات الخاصة

تصميم تهيئة سيدي أحمد أومبارك
تصميم تهيئة بوزمور
تصميم تهيئة أكليف
تصميم تهيئة إيدا وكازو
تصميم تهيئة تاركانت
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تصميم تهيئة الزاويت
تصميم تهيئة تهلوانت
تصميم تهيئة تاكوشت
تصميم التهيئة للصويرة
تصميم التهيئة لتمنار
تصميم التهيئة لتالمست
تصميم التهيئة للحسينات
تصميم التهيئة واإلنقاذ للمدينة العتيقة للصويرة
تصميم النمو لسيدي غانم
تصميم النمو لتمزكدة أو فتاس
تصميم النمو للكريمات
تصميم النمو ألدغاس
تصميم النمو ألسايس
تصاميم النمو

تصميم النمو الدا اوعزا
تصميم النمو لسيدي إحمداومرزوق
تصميم النمو كشولة
تصميم النمو سيدي عيسى الركراكي
تصميم النمو ألقرمود
تصميم النمو للمواريد
تصميم النمو سيدي بولعالم

الدراسات
الخاصة

ميثاق الهندسة المعمارية لساحل إقليم الصويرة

برنامج عمل 2020
إعداد الصور الجوية والتصاميم الفتوغراميترية الخاصة بسميمو
الدراســـات الطوبوغرافية

إعداد الدراسات الطوبوغرافية الخاصة بالصور الثالثية االبعاد للمدينة العتيقة للصويرة
تصاميم
التهيئة

تصميم تهيئة سيدي كاوكي (الشاطئ)

تصاميم
النمو

تصميم النمولسميمو
دراسة التأهيل ورد االعتبار لمركز تالمست

وثائق التعميـــر والدراسات الخاصة
الدراسات الخاصة

دراسة التأهيل ورد االعتبار لمركز الصويرة
دراسة التأهيل ورد االعتبار لمركز اوناغة
دراسة التأهيل وإعادة االعتبار لمركز سميمو
دراسة التأهيل وإعادة االعتبار لمركز تافتاشت
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دراسة تثمين المجاالت الخضراء الحضرية والحزام األخضر والفضاءات الطبيعية
دراسة خاصة بإعداد خريطة المؤشرات التنمية المستدامة

برنامج عمل 2021
دراسة التأهيل وإعادة االعتبار لمركز اقرمود
الدراسات الخاصة

وثائق التعميـــر والدراسات الخاصة

دراسة التأهيل وإعادة االعتبار لمركز حد الدرى
دراسة التأهيل ورد االعتبار لمركز زاوية بن احميدة
دراسة خاصة بإدماج المجال الغابوي في تنمية الجماعات
دراسة تقييم وثائق التعمير
دراسة خاصة بمؤهالت جماعات اقليم الصويرة

التوقعــات المرتقبــة بالنســبةلألنظمة المعلومياتيــة
والقــرب والتواصــل
البرنامج التوقعي برسم سنة :2019
n
n
n

إنشاء نظام للمعلومات الخاص بالتدبير الحضري والخدمات المقدمة؛
وضع نظام للمعلومات الجغرافية بالوكالة الحضرية للصويرة؛
توسيع شبكة الوكالة الحضرية للصويرة عبر اإلنترنت.

البرنامج التوقعي الثالثي (:)2021-2019
تواصــل الوكالــة انخراطهــا ضمــن البرنامــج الحكومــي الرامــي إلــى رقمنــة خدماتهــا اإلداريــة
والتحــول إلــى اإلدارة اإللكترونيــة ،وذلــك عبــر:
 nتطويــر تطبيــق محمــول Androidو  IOSيمكــن المواطنيــن منتتبــع ملفاتهــم دون تعــب
التنقل؛
 nتمكيــن المواطنيــن مــن االطــاع علــى وثائــق التعميــر عبــر البوابــة الجغرافيــة للوكالــة
الحضريــة ()Géoportail؛
 nتعزيز التواصل الداخلي والخارجي.
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الوكالة الحضرية للصويرة

برنامج العمل المرتقب

0524474037
0524474038
https//:auessaouira.ma

تحميل برنامج العمل المرتقب
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خاتمة:
وعيــا منهــا بأهميــة قطــاع التعميــر فــي خدمــة مختلــف القضايــا التنمويــة باعتبــاره اللبنــة
األولــى فــي أي فعــل تنمــوي فــإن الوكالــة الحضريــة للصويــرة تتطلــع رفقــة كافــة فرقائهــا
إلــى المســتقبل بنظــرة استشـرافية ترتكــز علــى تمثيــن عالقاتهــا االســتراتيجية مــع كل الفرقــاء
المعنييــن ،تقــوم علــى إرســاء تعميــر تشــاركي وشــفاف مبنــي علــى مبــادئ القــرب ،وحســن
اإلنصــات النشــغاالت المواطــن ،مــع تكريــس مبــادئ التدبيــر الشــفاف لقضايــاه وانشــغاالته،
مــن أجــل تحقيــق تطلعاتــه لمســتقبل أفضــل وواعــد تتكامــل فيــه كل الظــروف االجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة إلنعــاش دوره كفاعــل ومســتفيد ،وحتى يتســنى بلوغ هذه األهداف
والمرامــي وبأوفــر حظــوظ النجــاح ينبغــي دمــج االســتراتيجيات القطاعيــة وضمــان التقائيتهــا
وتوحيدهــا بشــكل يســاهم فــي التأثيــر المباشــر فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة بغيــة
خلــق الثــروة والقيمــة المضافــة.
مــن هــذا المنطلــق تؤكــد الوكالــة الحضريــة حرصهــا الدائــم والتزامهــا التــام علــى االنخــراط
الفعــال واإليجابــي فــي كل األوراش التنمويــة المحليــة مســتحضرة فــي منهجيــة عملهــا
مبــادئ المرونــة واليســر فــي التعاطــي مــع مختلــف الملفــات والمشــاريع كخيــار ال محيــد عنــه
داخــل منظومــة مجتمعيــة تشــاركية ،ويشــكل هــذا الخيــار اســتجابة لــروح ومنطــوق دســتور
المملكــة وتنزيــا فعليــا لمقتضياتــه خاصــة فيمــا يتعلــق بالحكامــة الجيــدة فــي تدبيــر الشــأن
العــام المحلــي فــي إطــار الجهويــة الموســعة وميثــاق الالتمركــز اإلداري اللذيــن أرســى
دعائمهمــا جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه.
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