الرباط 3 ،فبراير2017

اجتماع مع مديري الوكاالت الحضرية واملفتشين الجهويين حول القانون رقم  66.12املتعلق بمراقبة
وزجراملخالفات في ميدان التعميروالبناء
ترأس السيد وزير التعمير وإعدادا التراب الوطني اجتماعا موسعا حضره املدراء املركزيون ومديرو الوكاالت الحضرية
واملفتشون الجهويين وذلك يوم الجمعة  03فبراير  2017على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الوزارة ،تمحور حول القانون
رقم  66.12املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وخالل هذا االجتماع استعرض السيد الوزير أهم أهداف ومضامين ومستجدات القانون املذكور ،وكذا املجهودات التي
قامت بها هذه الوزارة بغية تعميم وشرح مضامينه ،من خالل عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية مع املهنيين والسيما
املهندسين املعماريين واملهندسين املساحين الطبوغرافيين واملهندسين املختصين.
وقد أكد السيد الوزير على ضرورة بدل املزيد من املجهودات على املستوى التواصلي من أجل تحسيس املهنيين املعنيين
على املستوى املحلي والجهوي ،بأهمية املقتضيات واملستجدات التي جاء بها هذا القانون خاصة في مجال الرخص وتنظيم
األوراش وتوضيح املسطرة املتعلقة بمعاينة و زجر املخالفات.
كما تم خالل هذا االجتماع تقديم عرض حول االجتماعات التواصلية التي عقدت على املستوى املركزي مع الهيئات املعنية
ويتعلق األمر ب :
-

اللقاء التواصلي مع هيئة املهندسين املعماريين الوطنية ،بتاريخ  28دجنبر  2016؛

-

اللقاء التواصلي مع الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين الطبوغرافيين ،بتاريخ  29دجنبر  2016؛

-

اللقاء التواصلي مع الجامعة املغربية لالستشارة والهندسة ،بتاريخ  5يناير .2017

وقد تم التأكيد على أهمية هذه اللقاءات التي مكنت املهنيين من إبداء آرائهم ومالحظاتهم وتخوفاتهم حول مقتضيات
القانون املذكور ،وكذا تقديم مقترحاتهم بخصوص النصوص التنظيمية الواجب إعدادها ،كما مكنت هذه اللقاءات
الوزارة من تقديم التوضيحات الالزمة بهذا الشأن ،مما ساهم في تبديد التخوفات املعبر عنها من طرف املهنيين.
كما تم في هذا الصدد ،تقديم خالصات اجتماعي عمل مع نفس املهنيين حول دفتر الورش واللذان انعقدا على التوالي بتاريخ
 13يناير  2017وفاتح فبراير من نفس السنة ،بحيث تم خاللهما تقديم اقتراحات مهمة وعملية حول مضمون وشكل دفتر
الورش ،الذي أجمع املهنيون على أهميته في تنظيم الورش وتوضيح املسؤوليات من خالل تدوين تدخالت ومالحظات
وأوامر مختلف املهنيون املتدخلون في الورش.
وتندرج هذه االجتماعات في إطار اإلعداد التشاركي للنصوص التنظيمية التي نص عليها القانون املذكور ،وكذا تفعيال اللتزام
السيد الوزير في اللقاءات التواصلية السالفة الذكر بضرورة إشراك املهنيين املعنيين في إعداد هذه النصوص.

وقد أعطى السيد الوزير خالل هذا االجتماع ،تعليماته ملدراء الوكاالت الحضرية واملفتشين الجهويين من أجل تنظيم
لقاءات تواصلية على املستوى الجهوي حول هذا القانون ،يوم الخميس  09فبراير  ،2017مع مختلف املهنيين واملقاولين
واملنعشين العقاريين ،وكذا باقي املتدخلين في ميدان التعمير والبناء ،من أجل فسح املجال للمتدخلين للتعبير عن
مالحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص ،وذلك في أفق دراستها وأخذها بعين االعتبار أثناء إعداد النصوص التنظيمية.

