طنجة 14 ،مارس 2016
الوكالة الحضرية لطنجة فاعل اساس ي في مواكبة القطب الحضري االستراتيجي لطنجة متروبول
عقدت الوكالة الحضرية لطنجة اجتماع مجلسها اإلداري السادس عشر يوم االثنين  14مارس  2016بمقر والية طنجة
تحت رئاسة السيد ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وبحضور السيد محمد اليعقوبي والي جهة تطوان
الحسيمة عامل عمالة طنجة اصيلة والسيد عبد الخالق املرزوقي عامل اقليم الفحص انجرة.
تم خالل هذا االجتماع استعراض أهم منجزات الوكالة الحضرية خالل سنة  2015وكذا برنامج عملها لسنة  .2016ويمكن
تلخيص املنجزات من خالل املؤشرات األساسية التالية:
على مستوى التخطيط الحضري ،انصبت جهود الوكالة الحضرية لطنجة ،خالل سنة  ،2015على تتبع تنفيذ مقتضيات
 26وثيقة تعميرية مصادق عليها ،وكذا تتبع إنجاز وتحيين  38وثيقة أخرى ،منها  07وثائق في طور املصادقة.
وتعتبر دراسة تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لطنجة ،من بين الدراسات التي استأثرت باهتمام خاص ،حيث تم الشروع
في إخضاع الصيغة النهائية للتصميم ملسطرة البحث العمومي وكذا املداوالت الجماعية ،كمرحلة أساسية في مسار
املصادقة عليه.
وبالنظر إلى حجم االنتظارات واملتطلبات املتوقعة ،في أفق تغطية املجال املعني بوثيقة تعميرية تتوفق في إدماج وتدعيم
مختلف األوراش واملشاريع الكبرى املنجزة منها أو املبرمجة ،فقد تم بمبادرة من السيد الوالي ،إبرام اتفاقية إطار بين مختلف
الفرقاء املعنيين ،تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود من أجل تفعيل أنجع لكل اإلجراءات املواكبة لبرنامج طنجة الكبرى ،في
مجاالت التعمير والهندسة املعمارية والبناء.
أما في مجال التدبير الحضري ،فقد تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة ،خالل سنة  ،2015من دراسة  6170ملفا تخص
طلبات البناء والتجزيء وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وتجدر اإلشارة إلى أن تجربة الوكالة في مجال الحد من ظاهرة انتشار البناء غير املنظم ،تعد تجربة رائدة ،حيث تمكنت،
خالل الفترة املمتدة ما بين  2006و ،2015من تزويد مجموعة كبيرة من األحياء بتصاميم التقويم واإلدماج الحضري (105
تصميما تغطي مساحة تقارب  1600هكتارا ،من بينها  939تصميما تمت املوافقة عليها).
وسيرا على نفس النهج االستباقي ،تعتزم الوكالة الحضرية لطنجة خالل سنة  ،2016بذل املزيد من الجهود عبر إطالق
مجموعة من املبادرات من بينها:
•مواصلة إعطاء اإلنطالقة إلنجاز  04وثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطالقتها من قبل وعددها  38وثيقة ؛
•اقتناء صور جوية رقمية على مقياس  7500/1و إنجاز خرائط استردادية على مقياس  2000/1تغطي املجال الترابي
لجماعة طنجة؛
•عرض وثائق التعمير املصادق عليها على املوقع االلكتروني للوكالة؛
•ترسيخ مقتضيات املرسوم املصادق بموجبه على النظام العام للبناء بتحديد قواعد النجاعة الطاقية للبنايات ؛
•املساهمة الفعالة في تجسيد البرامج املقترحة ضمن مشروع طنجة الكبرى ؛
•إعمال مساطر التدبير الالمادي املتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة؛
•املساهمة في النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف املعيشية للساكنة عن طريق تأطير التعمير والبناء؛

•املساهمة في الرفع من جودة املشهد الحضري واإلطار املبني باملجال الحضري والقروي لوالية طنجة ؛
•املساهمة في تعزيز عمليات ضبط ومراقبة عمليات البناء باملجاالت الحضرية والقروية؛
•املساهمة في تأهيل واستسوائية املجاالت الترابية الحضرية والقروية عبر إعداد دراسات التقويم واإلدماج الحضري
لألحياء ناقصة التجهيز.

