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 التخطيط الحضري

التخطيط الحضري

ــع، وهــو مجمــوع مســاحة النفــوذ  ــرة علــى مســاحة تقــدر ب 6335 كلــم مرب ــة للصوي ــة الحضري ــد مجــال تدخــل الوكال يمت
الترابــي إلقليــم الصويــرة، ويضــم 57 جماعــة. وتمثــل نســبة التغطيــة بوثائــق التعميــر فــي إقليــم الصويــرة مــا معدلــه 100 % 
بالنســبة للوســط الحضــري و75 % 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 فــي أفــق ســنة 2017 )باســتثناء المراكــز التــي ال يمكــن فتحهــا للتعميــر(. ممــا يتطلــب تظافــر جهــود جميــع 
المتدخليــن وتســهيل مســاطر الدراســات والمصادقــة حتــى يتــم تيســير إنجــاز هــذه الوثائــق الالزمــة للتطــور العمرانــي الســليم 

وكــذا لتشــجيع االســتثمار المنتــج والهــادف.    
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تطور حصيلة الوكالة الحضرية 

تصاميم تهيئة تمت 09 
المصادقة عليها

تصاميم نمو تمت 03 
المصادقة عليها

تصاميم نمو في 05 
طور المصادقة

تصميم نمو في مرحلة 01
البحث العلني

)تم تدارسه في إطار اللجنة مابعد 
مداوالت المجلس الجماعي(

تصاميم تهيئة تمت 02 
إحالتها على اللجنة 

التقنية المحلية

تصاميم تهيئة في 09 
مرحلة اللجنة التقنية 

المحلية

تصاميم نمو في مرحلة 03
مداوالت المجلس والبحث 

العلني

تصاميم التهيئة في طور 04 
اإلنجاز

تصاميم نمو في 03
طور اإلنجاز

دراسات خاصة 08 
منجزة

دراسات خاصة 03 
في طور اإلنجاز

صورة جوية منجزة62

تصاميم طبوغرافية 07
منجزة

تصاميم طبوغرافية 05
في طور اإلنجاز

تصميما فوتوغرامتريا 14
في طور اإلنجاز

تصميما فوتوغرامتريا منجزا49
)01 من طرف الوزارة الوصية(

مؤشرات دالة
I. حصيلة قسم الدراسات العقارية والطبوغرافية

تحليل لمعدالت التغطية
إنجازات باألرقام للوكالة الحضرية منذ إحداثها :

+100%
نسبة الجماعات المغطاة 

بالصور الجوية

+100%
نسبة الجماعات المغطاة 

بالتصاميم الفوتوغرامترية   

الوكالة الحضرية للصويرة
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 التخطيط الحضري

2. تصاميم طبوغرافية في طور اإلنجاز :

3. التصاميم الفتوغرامترية  في طور اإلنجاز :

فــي إطــار اســتكمال الدراســة الخاصــة بإعــداد التصاميــم الطبوغرافيــة  التــي تــم إعطــاء انطالقــة إنجازهــا ســنة 2016، تتهيــأ 
مصالــح الوكالــة الحضريــة إلنجــاز التصاميــم الخاصــة بــكل مــن دواويــر  لعظامنــة و البــور و الذهــار و إدا أو زمــن و إمريــن، 

العظامنــة، البــور، الظهــر، إدا و زمــن، إماريــرن المنتميــة لجماعــة اكــرض.

تعمل الوكالة الحضرية على تتبع إنجاز )14( تصميما فوتوغرامتريا  تخص المراكز التالية :

800هـ الحنشان

300هـ أدغاس 

300هـ أسايس

300هـ  الزاويت

300هـ إدا أو عزا

300هـ المواريد

300هـ كشولة

300هـ سيدي امحمد اومرزوق

300هـ تاهلوانت

300هـ تاكوشت

300هـ الحسينات

300هـ سيدي عيسى الركراكي

300هـ سيدي بولعالم

400هـ سيدي كاوكي - الشاطئ-

4800
 هكتار

مجموع المساحة 
المشمولة بالتصاميم 

الفتوغرامترية قيد اإلنجاز

I. تصاميم طبوغرافية منجزة :
قامــت الوكالــة الحضريــة خــالل ســنة 2016 بإنجــاز 07 تصاميــم طبوغرافيــة تهــم 07 دواويــر منتميــة لثــالث جماعــات، وذلــك 
فــي إطــار تعاقــدي بهــدف تمويــل دراســة إعــادة هيكلــة هــذه المجــاالت الناقصــة التجهيــز، ويتعلــق األمــر بالدواويــر التاليــة :

تصاميم طبوغرافية07 إنجاز

الدوار الجماعة

دوار لحمر لكدادرة

دوار المسيرة تالمست

دوار ايت جلول

دوار إبن عباد

دوار بئرزران

دوار اوالد عباس  زاوية بن حميدة

دوار السوق القديم

الوكالة الحضرية للصويرة
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4. مذكرة المعلومات :

5. المشاركة في لجن اختيار األراضي :

قامــت الوكالــة الحضريــة منــذ بدايــة الســنة الجاريــة بتســليم مــا مجموعــه 184 مذكــرة معلومــات للعمــوم. كمــا عملــت علــى 
تســليم بطاقــات معلومــات تفيــد التنطيــق الــذي تخصصــه وثائــق التعميــر لألوعيــة العقاريــة التــي تبرمــج مــن طــرف المصالــح 
ــاء المســاجد( والمشــاريع ذات الصبغــة االســتثمارية والمرافــق  ــي )بن ــع الدين ــة الســتقبال المؤسســات ذات الطاب العمومي

العامة. 

ــة أو المشــاريع الهامــة فــي  ــزات العمومي ــار األراضــي الســتقبال التجهي ــة فــي أشــغال لجــن اختي ــة الحضري تســاهم الوكال
نســق تشــاوري مــع مختلــف الفاعليــن ضمــن لجــن تقنيــة خاصــة. وتحــرص الوكالــة الحضريــة علــى توجيــه اختيــارات اللجنــة 

ــر وتســاهم فــي تفعيلهــا. نحــو مواقــع تتناســب وتوجهــات وثائــق التعمي

 التخطيط الحضري

I. 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 
خــالل ســنة 2016 تتبــع إنجــاز وثائــق التعميــر علــى مســتوى نفوذهــا الترابــي، حيــث وصــل عــدد الوثائــق فــي طــور الدراســة  

إلــى 22  وثيقــة منهــا 15 تصميمــا للتهيئــة و07 تصميمــا للنمــو.

حصيلة قسم الدراسات

الوكالة الحضرية للصويرة
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• متابعة مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية :

• اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني :

• تصميم النمو لمركز المزيالت )دوار الحرار(.

• تصميم النمو لمركز امرامر؛
• تصميم النمو لمركز أوالد امرابط؛
• تصميم النمو لمركز ايمي نتليت؛

• تصميم النمو لمركز تكاط؛
• تصميم النمو لمركز بويهات )الجماعة القروية لتكاط(.

وثيقة01

وثائق05

1. مراحل تقدم وثائق التعمير :

• المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:

• تصميم تهيئة مركز تدزي؛
• تصميم تهيئة مركز ايدا أو كلول؛

• تصميم تهيئة مركز سيدي احمد أو حامد؛
• تصميم تهيئة مركز لكدادرة.

وثائق04 

• في طور اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني :

• تصميم النمو لمركز تمزكدة أو فتاس ؛
• تصميم النمو لمركز سيدي غانم؛

• تصميم النمو لمركز أيت عيسى إححان. وثائق03

• اإلحالة على اللجنة التقنية المحلية :

• تصميم تهيئة مركز مجي؛
• تصميم تهيئة ايت داود. وثائق02

• في طور الدراسة )على سلم 2000/1(:

• تصميم تهيئة تالمست؛
• تصميم تهيئة الحنشان؛

• تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ ؛
• تصميم النمو لمركز الكريمات.

وثائق04

• في طور الدراسة )على سلم5000/1 (:

• تصميم تهيئة لمركز لحسينات؛
• تصميم النمو لمركز اداغاس؛
• تصميم النمو لمركز اسايس. وثائق03

• في مرحلة اللجنة التقنية المحلية :

• تصميم تهيئة الصويرة؛
• تصميم تهيئة تمنار؛

• تصميم تهيئة كاب سيم؛
• تصميم تهيئة سيدي لعروسي؛

• تصميم تهيئة مركز تاركانت؛
• تصميم تهيئة مركز سيدي أحمد أومبارك؛

• تصميم تهيئة مركز أكليف؛
• تصميم تهيئة مركز بوزمور؛

• تصميم تهيئة مركز إيدا وكازو.

وثائق09

الوكالة الحضرية للصويرة

25 24

2016 تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

للـمــجــلـــــس اإلداري



 التخطيط الحضري

2. تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2016

• تصميم تهيئة تدزي

انعقاد اللجنة المركزية2015/12/29

النشر بالجريدة الرسمية2016/03/03

إرسال الملف إلى مديرية التعمير 2016/01/20
قصد مباشرة مسطرة المصادقة؛

تواريخ هامة

• تصميم تهيئة مركز ايدا أو كلول

• تصميم تهيئة مركز سيدي احمد أو حامد

إرسال الملف إلى مديرية 2016/06/13 
التعمير قصد مباشرة 

مسطرة المصادقة؛

2016/08/02

 2016/10/20

إرسال الملف إلى مديرية التعمير 
قصد مباشرة مسطرة المصادقة

النشر بالجريدة الرسمية

 2016/08/08

 2016/07/19

النشر بالجريدة الرسمية

انعقاد اللجنة المركزية؛

تواريخ هامة

تواريخ هامة

• تصميم تهيئة مركز لكدادرة

انعقاد اللجنة المركزية 2016/07/19

النشر بالجريدة الرسمية2016/09/19

2016/08/02
إرسال الملف إلى مديرية 

التعمير قصد مباشرة مسطرة 
المصادقة

تواريخ هامة

الوكالة الحضرية للصويرة
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• تصميم النمو لمركز تكاط• تصميم نمو مركز امي انتليت

• تصميم النمو لمركز بويهات )الجماعة القروية لتكاط(:

مرحلة التقدم : في انتظار النشر بالجريدة الرسميةمرحلة التقدم : في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

مرحلة التقدم : في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

إرسال الملف لمصالح العمالة 
الستصدار القرار العاملي

إرسال الملف لمصالح العمالة 
الستصدار القرار العاملي

إرسال الملف لمصالح العمالة 
الستصدار القرار العاملي

2015/07/212016/03/15

2016/03/15

2015/08/272016/05/16

2016/05/16

إرسال الملف إلى السيد الوالي 
قصد مباشرة مسطرة المصادقة

إرسال الملف إلى السيد الوالي 
قصد مباشرة مسطرة المصادقة 

إرسال الملف إلى السيد الوالي 
قصد مباشرة مسطرة المصادقة 

2015/08/112016/05/04

2016/05/04

صدور القرار العاملي الخاص 
بالموافقة على التصميم

صدور القرار العاملي الخاص 
بالموافقة على التصميم

صدور القرار العاملي الخاص 
بالموافقة على التصميم

تواريخ هامةتواريخ هامة

تواريخ هامة

 التخطيط الحضري

• تصميم نمو مركز اوالد مرابط
مرحلة التقدم : في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

إرسال الملف لمصالح العمالة 
الستصدار القرار العاملي 2015/12/31

2016/02/05

2016/03/02

صدور القرار العاملي الخاص 
بالموافقة على التصميم

إرسال الملف إلى السيد 
الوالي قصد مباشرة 

مسطرة المصادقة

تواريخ هامة

3. تصاميم في طور المصادقة

الوكالة الحضرية للصويرة
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دراسات في طور اإلنجاز
• دراسة هيكلة منطقة الغزوة : الدراسة في المرحلة الثالثة )األخيرة( 

• دراسة إعادة هيكلة دوار العرب : الدراسة في المرحلة الثالثة )األخيرة( 

دراسات متوقفة 
• دراســة تأهيــل المنطقــة الصناعيــة لمدينــة الصويــرة : الدراســة متوقفــة فــي المرحلــة األخيــرة »التهيئــة المعتمــدة علــى 

سلم 1/500.«

• دراسة هيكلة منطقة الغزوة :

الهــدف الرئيســي مــن الدراســة : هيكلــة المنطقــة عبــر اتخــاذ التدابيــر الضروريــة والكفيلــة بتقويــم االختــالالت التــي تحــول 
دون تفعيــل مقتضيــات تصميــم تهيئــة مدينــة الصويــرة )قطــاع الغــزوة(.

المرحلــة الحاليــة )الثالثــة واألخيــرة(: حيــث تمــت موافــاة جميــع المصالــح المعنيــة بتقاريــر هــذه المرحلــة فــي أفــق عقــد 
االجتمــاع النهائــي والــذي ســيتم مــن خاللــه تحديــد التوجهــات النهائيــة للتعميــر بالمنطقــة إلدماجهــا بتصميــم التهيئــة 

الشــمولي لمدينــة الصويــرة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الدراســة عرفــت تأخــرا بســبب عــدم توصــل الوكالــة الحضريــة بالمعطيــات الخاصة بالمشــاريع المهيكلة 

المبرمجــة بهــذه المنطقــة مــن المصالــح المعنية.

II. الدراسات الخاصة

•مواكبة مصالح العمالة إلتمام المسطرة القانونية الخاصة بوثائق التعمير :
بــادرت مصالــح الوكالــة الحضريــة إلــى تأطيــر المصالــح التقنيــة للجماعــات المعنيــة إضافــة إلــى القيــام بالتعديــالت التقنيــة 

الخاصــة ببعــض التصاميــم قبــل إحالتهــا علــى المجالــس لمباشــرة مســطرة البحــث العلنــي؛

• تسوية وضعية جزء من التجزئة الخاضعة لنظام اإلصالح الزراعي بهدف فتحها للتعمير:
أجــل  مــن  اجتماعــات  عــدة  وكــذا عقــد  التعميــر  ولمديريــة  المعنيــة  للجهــات  اإلرســاليات  مــن  توجيــه مجموعــة  تــم 
التدخــل لــدى المصالــح المركزيــة إليجــاد حــل ناجــع إلتمــام الدراســة الخاصــة بالتصميــم المعنــي، إال أنــه تعــذر إيجــاد 

حــل لهــذه الوضعيــة )تصميــم نمــو ســيدي غانــم(؛

• تحديد المناطق المهددة بالفيضانات :
بالتنســيق مــع مصالــح وكالتــي الحــوض المائــي لتانســيفت وســوس ماســة درعــة، تــم إعطــاء االنطالقــة للدراســات الخاصــة 

بتحديــد المناطــق المهــددة بالفيضانــات للمراكــز موضــوع وثائــق التعميــر فــي طــور اإلعــداد؛

• تحديد المجاالت الغابوية :
رغــم الجهــود المبذولــة مــن طــرف الوكالــة الحضريــة فــي هــذا الصــدد مــن خــالل عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات علــى 
المســتوى المحلــي والمركــزي وكــذا ربــط االتصــال مــع المصالــح المعنيــة، إال أنــه ال تــزال الدراســة الخاصــة بتصميــم نمــو 

واحــد متوقفــة )تصميــم نمــو تمزكــدا اوفتــاس(؛

• تأطير الجماعات المحلية في مرحلة البحث العلني ومداوالت المجلس :
عبر عقد اجتماعات تحسيسية ومواكبة هذه المرحلة بعين المكان؛

• مشكل إدماج بعض المناطق ذات الصبغة الخاصة )المجاالت السقوية...( في وثائق التعمير:
تأخر بعض المصالح بموافاة الوكالة الحضرية بحدود هذه المجاالت بالرغم من تعدد المراسالت الموجهة لها؛

• عدم احترام مكاتب الدراسات اللتزاماتهم إزاء الوكالة الحضرية :
ــة  ــة بالرغــم مــن محدودي ــة الحضري ــح الوكال ــرة إنجــاز بعــض الدراســات باســتكمال انجازهــا مــن طــرف مصال ــم تســريع وتي ت

مواردهــا البشــرية.

1. دراسات في طور اإلنجاز :4. جهود الوكالة الحضرية في مواجهة اكراهات إنجاز وثائق التعمير
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2. دراسات متوقفة

• دراسة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة الصويرة :

حرصــا منهــا علــى إخــراج دراســة قابلــة لإلنجــاز، ســتعمل الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى إعطــاء انطالقــة لدراســة جديــدة 
تــروم إلــى تحييــن المعطيــات الخاصــة بالحــي الصناعــي، قصــد بلــورة رؤيــة متكاملــة للحــي فــي أفــق إدماجــه فــي النســيج 

العمرانــي للمدينــة وتدعيــم هويتهــا الثقافيــة والســياحية، وذلــك مــن خــالل :
تغيير الصبغة الوظيفية للحي إلى حي سكني وسياحي وترفيهي؛• 
إدماج مجموعة من المرافق المهمة والمهيكلة والتي تفتقر إليها مدينة الصويرة؛• 
تأهيل البنية التحتية وطرقات الحي؛• 
االستفادة من الموقع اإلستراتيجي للحي كونه مطال على واجهة بحرية مهمة.• 

تجســيدا لتوجيهــات الــوزارة الوصيــة الراميــة إلــى تحســين الجــودة العمرانيــة عبــر االرتقــاء بالتدبيــر الحضــري وتنظيــم األنســجة 
العمرانيــة لألحيــاء والدواويــر الناقصــة التجهيــز التــي تســتوجب مخططــات إلعــادة الهيكلــة، عملــت الوكالــة الحضريــة علــى 

ابــرام مجموعــة مــن االتفاقيــات مــع أربــع مجالــس جماعيــة، والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى :  
إيجاد آليات عملية من خالل المساهمة في تحقيق مرونة أكثر لمعالجة الملفات المتعلقة بالتدبير الحضري؛• 
محاولة تسوية الوضعية العقارية والعمرانية لهذه األحياء بهدف التحكم في حركية العمران وتوجيهه؛• 
إيجاد آلية إلنجاز وإحداث التجهيزات األساسية )طرقات..(.• 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الوكالــة الحضريــة قامــت بإنجــاز معظــم التصاميــم الطبوغرافيــة الخاصــة بالدواويــر المعنيــة بهــذه 
االتفاقيــات كمــا ستشــرف علــى التتبــع التقنــي لمراحــل إنجــاز دراســات إعــادة الهيكلــة.

خــالل هــذه الســنة قامــت مصالــح الوكالــة الحضريــة بإعــداد االتفاقيــات الخاصــة بــكل مــن الجماعــات التاليــة: أيــت داود 
وســيدي إســحاق فــي انتظــار المصادقــة عليهــا مــن طــرف المجالــس المعنيــة.

III. إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز : • دراسة إعادة هيكلة دوار العرب :

الهــدف الرئيســي مــن الدراســة : مواجهــة ظاهــرة البنــاء العشــوائي والغيــر المنظــم وكــذا تأطيــر عمليــات الترخيــص للبنــاء 
والتجــزيء  باإلضافــة  إلــى ضبــط وتقنيــن التجمعــات الســكنية الناقصــة التجهيــز.

عمــال منهــا علــى اســتئناف دراســة إعــادة هيكلــة دوار العــرب، قامــت الوكالــة الحضريــة بانجــاز الدراســة الخاصــة بالمســح 
الطبوغرافــي لهــذه المنطقــة.

1. تتبع الدراسات: 

برســم ســنة 2016، واصلــت الوكالــة الحضريــة تتبــع مجموعــة مــن وثائــق التعميــر التــي أعطيــت انطالقتهــا مــن طــرف 
عمالــة إقليــم الصويــرة، وذلــك مــن خــالل تدارســها وإبــداء المالحظــات بشــأنها مــع إعــداد الملفــات الخاصــة بمســطرة البحــث 
العلنــي ومــداوالت المجالــس ومــن تــم المصادقــة عليهــا )التنســيق مــع الجماعــات المعنيــة والمصالــح الخارجيــة الســتكمال 

مختلــف الوثائــق الضروريــة إلنجــاز هــذه الدراســات مــن خــالل عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات والقيــام بزيــارات ميدانيــة(. 

IV. تدخالت موازية :                                                       

اإلجراءات المتخدة مرحلة التقدم الدراسة

• عقد مجموعة من الحصص التقنية مع مكتب الدراسات 
المكلف ومصالح العمالة والجماعة المعنية من أجل 

إدماج مالحظات اللجنة التقنية المحلية بالتصميم؛
• القيام بزيارات ميدانية من أجل مطابقة التصميم مع 

الواقع.

في طور اإلحالة على 
مسطرة مداوالت 
المجلس والبحث 

العلني

تصميم تهيئة أوناغة

تصميم تهيئة موالي 
بوزرقطون

تصميم تهيئة حد الدرا
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محدودية اإلمكانيات البشرية لمديرية الدراسات والطبوغرافية وذلك بالمقارنة مع حجم الدراسات والمهام المنوطة • 
بها، بحيث أن قسم الدراسات يضم 06 أطر )02 مهندسين و4 أطر عليا( يقومون بتتبع 25 دراسة منها 22 وثيقة 

تعميرية و03 دراسات خاصة. أما فيما يخص مصلحة الطبوغرافية فال تضم سوى إطار عالي ومهندس وعون شرف 
ممتاز؛

محدودية اإلمكانيات اللوجيستيكية المرصودة لمديرية الدراسات والطبوغرافية، إذ تعذر على مصالح هذه المديرية • 
تدارس مجموعة من التصاميم نظرا لعدم توفير آلة الطباعة الخاصة بها، مما عرقل الوصول لألهداف المسطرة 

خالل هذه السنة؛  
إلغاء برنامج العمل الخاص بوثائق التعمير رغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح مديرية الدراسات لتدارك التأخر • 

المسجل إبان التأشير على الميزانية المرصودة للوكالة الحضرية للصويرة؛
عدم احترام بعض مكاتب الدراسات لآلجال المحددة في الصفقات، وكذا عدم األخذ بعين االعتبار للمالحظات • 

المقدمة من طرف مختلف المصالح؛
تعقد اإلجراءات والمساطر المتعلقة بمتابعة مراحل الدراسة أو المصادقة على وثائق التعمير.• 

VI. اإلكراهات التي عرفها تفعيل برنامج عمل الوكالة الحضرية للصويرة برسم 
سنة 2016 :

V. تقييم برنامج عمل الوكالة الحضرية برسم سنة 2016 )التخطيط الحضري( :

تقييم اإلنجاز المساحة الجماعة الدراسة

تم إلغاء الصفقة

300 هكتار الزاويت
الدراسة الخاصة 

بتصميم التهيئة لمركز 
الزاويت

تصاميم 
300 هكتارالتهيئة تهلوانت

الدراسة الخاصة 
بتصميم التهيئة لمركز 

تهلوانت

300 هكتار تاكوشت
الدراسة الخاصة 

بتصميم التهيئة لمركز 
تاكوشت

300 هكتار سيدي محمد 
أومرزوق

الدراسة الخاصة 
بتصميم النمو لمركز 

سيدي محمد أومرزوق تصاميم 
النمو

300 هكتار إداوعزا
الدراسة الخاصة 

بتصميم النمو لمركز 
إداوعزا

2. المساهمة في لجن معاينة البنايات المهددة باالنهيار :

واصلــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة خــالل ســنة 2016 مشــاركتها فــي معاينــة البنايــات المهــددة باالنهيــار مــن خــالل 
المســاهمة فــي أشــغال اللجنــة المحليــة لمراقبــة ورصــد الــدور اآليلــة للســقوط.
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تم  اإلعالن عن برمجة العديد من المشاريع التنموية 
بإقليم الصويرة بغالف مالي إجمالي بلغ 502 مليون 
درهم. وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج التأهيل 

الحضري للصويرة في شطره الثاني الذي هو في طور 
اإلنجاز )2015 – 2018(.

هذا البرنامج يرتكز مبدئيا على نتائج دراسة حول تأهيل 
المدينة العتيقة قامت بها الوكالة الحضرية للصويرة 
لتحديد مشاريع مندمجة مبنية على أساس التنسيق 

والتعاون بين مختلف الفاعلين المحليين والشركاء، 
وبهدف إرساء رؤية تعميرية  شمولية ومتكاملة للتنمية 

بمدينة الصويرة )دراسة منتهية خالل سنة 2012(.
يشمل هذا البرنامج ثالثة محاور تتمثل في تأهيل الشطر 

الثاني من )شارع محمد السادس/الكورنيش، وتهيئة 
الحدائق واألسوار والساحات العمومية( وإعادة تأهيل 

المدينة القديمة وحي المالح.
وفي ما يخص برنامج التأهيل، ترتكز هذه المشاريع على 

توسيع وتقوية قنوات التطهير السائل وشبكة تصريف 
مياه األمطار وتجديد شبكة اإلنارة العمومية وإضاءة 

الفضاءات الخضراء والساحات واألسوار وتبليط ممرات 
الراجلين وتهيئة مساحات وأنظمة السقي والنافورات 

وتنظيم حركة مرور السيارات.
أما ما يرتبط بتأهيل المدينة العتيقة فيهّم تقوية البنيات 

التحتية للمدينة ومعالجة اإلطار البنائي )إصالح المنازل 

اآليلة للسقوط( وتحويل تجهيزات القرب )القاعة المغطاة 
القديمة، وقصر العدالة القديم( وإصالح، وتأهيل وتثمين 

التراث الثقافي، وإصالح فضاءات العبادة )مسجد و6 زوايا( 
وإعادة تهيئة الفضاءات العمومية )سوق السمك(.

كما تشمل محاور هذا البرنامج إعادة تأهيل حي المالح 
من خالل تقوية البنية التحتية للحي وإصالح أسوار الحي 
من كل الجوانب. ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل البنيات 

التحتية األساسية وتحسين والرفع من جمالية المشهد 
الحضري لهذه المدينة السياحية وتحسين جودة حياة 

المواطنين وحماية البيئة.
يشار إلى أن هذه المشاريع ممولة من قبل وزارة الداخلية 

)المديرية العامة للجماعات المحلية(، ووزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ووزارة الثقافة ووزارة السكنى 

وسياسة المدينة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
للشرب ومجلس الجهة والمجلس اإلقليمي والمجلس 

البلدي.
كما تجدر اإلشارة إلى أن الوكالة الحضرية قامت بشراكة 

مع مصالح العمالة بإنجاز المسودة األولى التفاقية 
شراكة من أجل تحديد آليات إنجاز وتمويل “مشروع 
تأهيل المدينة العتيقة للصويرة”بعد تنظيم العديد 

من المشاورات على المستوى المحلي ) السلطات 
والمنتخبين ومختلف المصالح الخارجية المعنية( والجهوي 

والمركزي.

502 مليون درهم لتأهيل المدينة العتيقة والساحات المجاورة لها

الوكالة الحضرية للصويرة
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