الرباط 25 ،مارس 2016

الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة  2015 :سنة وثائق التعميربامتياز
احتضن مقر عمالة الصخيرات-تمارة يوم الجمعة  25مارس  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال ،أشغال املجلس االداري
للوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة في دورته الثالثة ،تحت رئاسة السيد وزير التعمير واعداد التراب الوطني بحضور السيد
يونس القاسمي ،عامل عمالة الصخيرات  -تمارة و السيد زهير الزمزامي رئيس مجلس عمالة الصخيرات  -تمارة.
وقد شكلت هذه الدورة مناسبة سانحة للتطرق إلى املجهودات التي بذلتها الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة على مستوى
استكمال ورش التغطية بوثائق التعمير وكذا على مستوى مواكبة الدينامية العمرانية ملجالها الترابي.
كما تم خاللها أيضا عرض منجزات هذه املؤسسة برسم سنة  2015وكذا الوقوف على برنامج عملها املستقبلي للفترة
 .2018-2016وقد تميزت حصيلة سنة  2015باملنجزات التالية:
على مستوى التخطيط الحضري:
عملت الوكالة الحضرية على توفير التغطية بوثائق التعمير لتنمية مجالها الترابي ،وتقوية جاذبيته التنافسية ،وذلك من
خالل إنجاز تصاميم التهيئة والسهر على تحيين مضامينها ،مما ترتب عنه :
املصادقة على أربع ( )04تصاميم تهيئة جماعية تهم جماعات سيدي يحيى زعير والهرهورة وعين عتيق واملنزه مكنت من:•فتح مناطق تعميرية جديدة ستوفر فرص عقارية لالستثمار في املشاريع السكنية وبالتالي املساهمة في التقليص من العجز
السكني؛
•توفير مناطق صناعية وخدماتية ولوجستية تفوق مساحتها اإلجمالية  500هكتار ،ستمكن من إنعاش االقتصاد وخلق
فرص الشغل ،كما ستعزز ،في هذا امليدان ،ريادة املجال الترابي لعمالة الصخيرات-تمارة على املستوى الجهوي.
التقدم في إنجاز ست ( )06وثائق تعميرية تتعلق بكل من جماعات تمارة؛ وعين العودة؛ والصخيرات؛ والصباح؛ وأم عزة،مما سيمكن من التأطير العمراني واملعماري للمجاالت الترابية لعمالة الصخيرات-تمارة.
على مستوى التدبيرالحضري:
اتسمت أنشطة الوكالة الحضرية على مستوى التدبير الحضري ،بالسهر الحازم على مواكبة الدينامية العمرانية التي
خالل:
من
وذلك
املقدمة،
املشاريع
مختلف
وتأطير
تدخلها
مجال
يعرفها
دراسة املشاريع الكبرى مما نتج عنه تزايدا مهما بنسبة  ،%20يعزى إلى جاذبية مجالها لالستثمارات العمرانية؛-تأطير إحداث لجنة الشباك الوحيد على مستوى جماعتي الصخيرات وسيدي يحيى زعير؛

تعزيز عمل اللجنة اإلقليمية للتعمير ولجنة الشباك الوحيد بجماعة تمارة؛مواكبة برنامج الرباط مدينة األنوار ،مما أسفر عن املوافقة على مجموعة من املشاريع السكنية ستنجز على ما يناهز 330هكتار ،ستوفر  6375بقعة إلعادة اإليواء و 402بقعة للوقاية و 3796للموازنة؛
مواكبة تنزيل مخطط اإلقالع للمدينة الجديدة تامسنا الذي تشرف على إنجازه شركة التهيئة العمران-تامسنا (القطبالجامعي؛ املستشفى املحلي؛ املسجد الجامع؛ التأهيل الحضري للمحاور الطرقية الرئيسية).
على مستوى التأهيل املؤسساتي:
عملت الوكالة الحضرية على مستوى التأهيل املؤسساتي واملوارد البشرية على الرقي بأدائها وتجويده وعصرنة أجهزتها
واملعاريف املعلوماتية ملستخدميها وتطوير أنظمتها املعلوماتية ،وذلك عبر إعداد األرضية املناسبة لالنتقال بالوكالة
الحضرية إلى التدير الالمادي للمساطر طبقا ألهداف املخطط الرقمي للحكومة ،مكنت من:
توفير الخدمة الرقمية املتعلقة بطلب مذكرة املعلومات التعميرية؛االطالع على مضامين ومحتويات وثائق التعمير عبر البوابة االلكترونية؛هذا ،وقد تم كذلك خالل هذه الدورة عرض التقرير املالي للوكالة الحضرية ،والذي تم التطرق فيه إلى حصيلة تنفيذ
ميزانية  2015ومشروع ميزانية .2016
كما تم أيضا تقديم برنامجي العمل برسم سنة  2016وللفترة  ،2018-2017وفق مقاربة جديدة تعتمد على التعمير املستدام
عبر تخطيط استراتيجي واستشرافي من خالل آليات تعميرية مندمجة ومبنية على االلتقائية تأخذ بعين االعتبار:
البعد البيئي واإليكولوجي والطاقي عبر تكريس ثقافة البيئة النظيفة والنجاعة الطاقية الطاقات املتجددة؛البعد الوقائي عبر التصدي لألخطار الطبيعية والتكنولوجية والصناعية (الفيضانات ،الزالزل ،التلوث…)؛البعد الرقمي عبر اعتماد التدبير الالمادي للخدمات املقدمة للفرقاء.وقد شكلت هذه الدورة مناسبة سانحة لعرض مجموعة من مشاريع التوصيات التي تمت املصادقة عليها.

