قلعة السراغنة 17،ماي 2016

إدريس مرون وزيرالتعميرواعداد التراب الوطني يترأس أشغال الدورة الثامنة للمجلس اإلداري الوكالة
الحضرية قلعة السراغنة
استضافت قاعة االجتماعات بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة يوم الثالثاء  17ماي  2016أشغال الدورة الثامنة للمجلس
اإلداري للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة ،و ذلك برئاسة السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،وبحضور السيدين
عاملي صاحب الجاللة على إقليمي قلعة السراغنة و الرحامنة ،وبهذه املناسبة ألقى السيد وزير التعمير وإعداد التراب
الوطني كلمة رحب من خاللها بكل املشاركين في أشغال هذه الدورة التي تنعقد في إطار تنفيذ مقتضيات القانون املنظم
للوكاالت الحضرية واستجابة ملبادئ الحكامة الجيدة لهذه املؤسسات.
هذا و قد أكد ،السيد الوزير ،على األهمية البالغة للمجالس اإلدارية للوكاالت و التي تعتبر فرصة لتقييم أنشطة هذه
املؤسسات ومدها بالتوجيهات الالزمة لالستجابة لتطلعات وانتظارات املواطنين .ثم أكد السيد الوزير في مداخلته بان
انعقاد املجلس اإلداري للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة ،يأتي في إطار سياق متحول ومتطور ملجموع املنظومة الترابية من
خالل تفعيل مقتضيات دستور اململكة .والذي جعل من مشروع الجهوية املتقدمة اختيارا استراتيجيا وأداة جوهرية
للتنمية ،تستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات وكل الفاعلين ،خاصة على املستوى املحلي لوضع وتنفيذ مشروع تنموي
متوازن ومستدام .و مؤسسة الوكالة الحضرية بحكم اختصاصاتها ،تلعب دورا هاما يجعلها تتموقع في صلب هذا املشروع
بحكم األدوار األساسية املنوطة بها في ميادين التخطيط والتدبير الحضريين ومواكبة دينامية االستثمار  ،و أيضا باعتبارها
شريكا متميزا للجماعات الترابية في مسألة النهوض بشروط التنمية املحلية.
دور تعمل الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة السراغنة  -الرحامنة جاهدة على لعبه من خالل مواكبة املجهود التنموي
املتميز الذي يعرفه نفوذها الترابي و ذلك بنهج سياسة تقوم باألساس على وضع استراتيجيات استشرافية منبثقة من واقع
حال املدن و املراكز لرصد اإلختالالت التي يعرفها مجال تدخل هذه املؤسسة ،ووضع برنامج عمل لتجاوز املعيقات وإبراز
نقط القوة و فتح آفاق مستقبلية واعدة .مستحضرة في عملها مجموعة من املرتكزات منها التعليمات امللكية السامية،
والتوجهات الحكومية وكذا برامج و أهداف الوزارة الوصية على قطاع التعمير و إعداد التراب الوطني.
وفي ختام كلمته دعا كافة أعضاء املجلس اإلداري إلى دعم هذه املؤسسة ثم العمل جنبا إلى جنب ،وفق منهجية تشاورية
وتشاركية راسخة ،لتخطيط مالمح عمرانية و حضرية ملدن و مراكز اإلقليمين.
هذا و قد تميزت حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة برسم سنة  2015باستكمال التغطية بوثائق التعمير،
ً
حيث عملت على تتبع إعداد  36وثيقة تعميرية ،منها عشر تصاميم تهيئة و واحد و عشرون تصميما للنمو مع إعطاء
االنطالقة إلنجاز خمس وثائق تعميرية أخرى .لتبلغ بذلك نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى النفوذ الترابي لهذه
.
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و بالنسبة للصور الجوية و خرائط االسترداد ،فقد بلغت نسبة  100باملائة علىى مستوى نطاق تدخلها الترابي.
و وعيا منها بضرورة تأهيل مدن و مراكز اإلقليمين وجعلها قادرة على مواجهة تحديات التنافسية واملساهمة في بناء شبكة
حضرية قوية ومتوازنة ،و في إطار التأهيل الحضري و املعماري ،قامت الوكالة خالل سنة  2015بإطالق مجموعة من
الدراسات التي همت باألساس إعداد التصميم األخضر ملدينة قلعة السراغنة و املشاريع الحضرية لبلدية العطاوية و بلدية
سيدي بوعثمان ،ثم إعداد ميثاق البناء بالعالم القروي إلقليم قلعة السراغنة .باإلضافة إلى الدراسات املتعلقة بإعادة
هيكلة األحياء الناقصة التجهيز ،و كذا الدراسة املتعلقة بإعداد تصاميم طبوغرافية تهم بعض الدواوير التي ستشملها
الهيكلة.
إعادة
عمليات

هذا ،و على مستوى دراسة ملفات طلبـات رخـص البناء و إحداث التجزئات السكنية و تقسيم العقارات ،توصلت الوكالة
برسم سنة  2015بما مجموعه  2301ملفا قصد الدراسة .بلغ منها عدد امللفات التي حظيت باملوافقة  2081ملفا ،بنسبة
املدروسة.
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و فيما يتعلق بطلبات االستثناء في ميدان التعمير  ،تمت دراسة  23مشروعا استثماريا حصل منها  13ملفا على املوافقة
املبدئية ،ما من شأنه تعبئة استثمارات مالية تناهز  382مليون درهم وإحداث  942منصب شغل.
و تنفيذا للتعليمات امللكية السامية التي تدعو إلى ضرورة االهتمام بالعالم القروي و تنميته وتوفير ظروف العيش الكريم
ً
لساكنته ،و تبعا للتوجهات الوزارية بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي ،و توخي اليسر و املرونة
إبان دراسة مشاريع طلبات الترخيص ،قامت الوكالة َبم ِع َّية باقي الفرقاء املحليين بعملية تحديد  130دوار ،في انتظار اإلنتهاء
من األشغال الجارية بخصوص تحديد  220دوار املتبقية متم سنة .2016
أما فيما يخص الشق املتعلق باملراقبة ومحاربة البناء غير القانوني ،فقد عملت الوكالة في إطار اللجنة اإلقليمية لليقظة،
على القيام ب 150خرجة ،تم من خاللها رصد ما مجموعه  131مخالفة .ناهيك عن معالجة مجموعة من الشكايات التي
املواطنين.
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بخصوص التدبير الالمادي و تسهيل الولوج إلى املعلومة ،عملت الوكالة على إحداث آلية إلكترونية ( )Géoportailلنشر و
ثائق التعمير ،لتمكين عموم املواطنات و املواطنين من اإلطالع على محتوى وثائق التعمير املصادق عليها واألنظمة املتعلقة
بها ،على املوقع اإللكتروني الخاص بها .كما عملت على استكمال الدراسة التي تهم وضع النظام الجغرافي ( )SIGالخاص
بالوكالة ،و الذي سيمكن من التدبير اآللي لبعض الخدمات التي تقدمها الوكالة الحضرية للمرتفقين .منها على سبيل املثال
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و في إطار تقوية قدرات و تطوير كفاءات مستخدمي الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة و كذا الفاعلين املحليين املعنيين
بالترخيص بالبناء بإقليمي قلعة السراغنة و الرحامنة ،قامت الوكالة برسم سنة  2015بتنظيم دورات تكوينية همت
الحضري
العملياتي.
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و حتى تقدم الوكالة الحضرية أفضل الخدمات و يتمكن طاقمها البشري من ممارسة عمله في ظروف مريحة ،تمكنت
الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة من الحصول على مقر جديد عن طريق الكراء يستجيب لشروط العمل اإلداري الجيد.
و بالنسبة لبرنامج عملها التوقعي ،فيرتكز بالخصوص على تطوير آليات لالرتقاء باملشهد الحضري و كذا مواصلة الجهود
املبذولة لتعميم التغطية بوثائق التعمير .الى جانب القيام ببعض الدراسات املوضوعاتية و الخاصة .و في هذا الصدد،
ستعمل على إعطاء االنطالقة للدراسات الخاصة بثالثة عشر تصميم للنمو إضافة إلى الدراسة املتعلقة بإعداد مشروع
الرحامنة.
إلقليم
املجالية
التنمية
كما تعتزم الوكالة خالل سنة  ، 2016مواصلة تتبع الدراسات الخاصة بوثائق التعمير التي توجد قيد اإلعداد .حيث ستتم
املصادقة على  23وثيقة تعميرية ،إلى جانب وضع  10وثائق تعميرية في مرحلة البحث العلني العمومي و مداوالت املجلس،
ثم وضع وثيقت ــين تعميريتـ ــين في املرحلة الثانية من الدراسة  .كما سيتم مواصلة تتبع إنجاز الدراسات الخاصة و التي هي
اإلعداد.
قيد
وعلى مستوى التدبير الحضري ستعمل الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة ،على مواكبة و تأطير الطواقم التقنية للجماعات
الترابية بإقليمي قلعة السراغنة و الرحامنة ،و كذلك املصاحبة القبلية للمستثمرين بهدف تسريع وثيرة دراسة ملفاتهم ،ثم
العمل على إيجاد الحلول الناجعة لإلشكاليات املتعلقة بالتدبير الحضري ،أضف إلىى هذا العمل على تحسين جودة املشهد
املعماري و الهندسىي للمشاريع ثم تقوية عمليات التحسيس و مراقبة أوراش البناء .
أهداف يبقى بلوغها رهينا بتعزيز املوارد املالية و البشرية املوضوعة رهن إشارة هذه الوكالة و ذلك لتمكينها من اإلستجابة

النتظارات مختلف الشركاء ،و كذا اإلسهام بفاعلية في تحقيق مسلسل اإلنماء املحلي الذي يتم بالتوافق والتشاور حول
مضامينه من قبل مجموع الفاعلين.

