طنجة 03،ماي2017

الدورة السابعة عشرة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لطنجة  :تقديم حصيلة عمل الوكالة
لسنة  2017وبرنامج عملها لسنة 2016

عقدت الوكالة الحضرية لطنجة ،يوم األربعاء  03مايو  ،2017اجتماع مجلسها اإلداري السابع عشر بمقر والية طنجة
تحت رئاسة السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،تم خالله استعراض أهم منجزات
هذه املؤسسة خالل سنة  2016وكذا برنامج عملها لسنة .2017
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املؤشرات األساسية للمنجزات:

على مستوى التخطيط الحضري والدراسات العامة ،انصبت جهود الوكالة الحضرية لطنجة ،خالل سنة  2016على:
 تتبع دراسات وتنفيذ وثائق التعمير.
تم تتبع تنفيذ مقتضيات  28وثيقة تعميرية مصادق عليها ،وكذا تتبع إنجاز وتحيين  37وثيقة أخرى ،منها  12وثيقة في
طور املصادقة ،ليصل العدد اإلجمالي إلى  65وثيقة.
 إعداد امللفات التقنية من أجل إدراج بنايات ومواقع في الئحة التراث الثقافي الوطني.
من أجل توفير قاعدة قانونية صلبة تضمن الحماية الدائمة لهذه البنايات التاريخية ،قامت لجنة مشتركة تضم باإلضافة
إلى الوكالة الحضرية ،كال من الوالية ومفتشية املباني التاريخية والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري ،بإعداد امللفات
التقنية ل  101بناية وموقع "الكولف" من أجل إدراجها في الئحة التراث الثقافي الوطني .وبعد دراسة هذه امللفات أبدت
اللجنة املركزية موافقتها على إدراج  45بناية يوجد بعضها باملدينة العتيقة والبعض اآلخر بالواجهة البحرية ووسط املدينة.
وسيتم إصدار الرأي النهائي مستقبال حول بقية البنايات وموقع "الكولف" والبالغ عددها  56من طرف اللجنة املركزية
املعنية بعد دراسة ملفاتها التقنية.
 مشروع إدراج تراث مدينة طنجة في الئحة التراث العاملي لليونسكو :
تجسيدا إلرادة الفعاليات املحلية والوطنية من أجل حماية ورد االعتبار للتراث الثقافي ملدينة طنجة ،تم تنظيم ورشتين
للتفكير في مشروع اقتراح إدراج التراث الحضري ملدينة طنجة في الئحة التراث العاملي  ،وقد تم تأطيرهما من طرف خبراء
اليونسكو من  22إلى  24نونبر  2016ومن  13إلى  14فبراير .2017
على مستوى التدبير الحضري ،تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة ،خالل سنة  ،2016من دراسة  3177ملفا تخص طلبات
البناء والتجزيء وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم العقارات ،إضافة إلى  2257ملفا تهم طلبات البناء باألحياء ناقصة
التجهيز ،ليصل بذلك العدد اإلجمالي للملفات املدروسة إلى  5434ملفا.

وفي إطار تشجيع االستثمار  ،عقدت لجنة االستثناءات أربع اجتماعات خالل سنة  .2016تمكنت من البث في 28ملفا.
حصل %61منها على املوافقة .وتحتل مشاريع املرافق والوحدات الخدماتية صدارة امللـفـات املـوافـق عـلـيـهـا في إطـار لجـنـة
االسـتـثـنـاءات خـالل سـنـة  2016بنسبة  ، %47تليها مشاريع الوحدات الصناعية والخدمـاتـيـة بـنـسـبـة  %23ومشـاريـع السـكـن
االجـتـمـاعـي واملشـاريـع املـخـصـصـة لذوي الدخل املتوسط بنسبة  %18واملشاريع السياحية واإلقامات السكنية بنسبة % 6
كل على حدة.
وتفعيال للمقتضيات القانونية املرتبطة بمراقبة البناء والتعمير ،وفي إطار املهام املوكلة للوكالة الحضرية لطنجة ،ساهمت
هذه الوكالة خالل سنة  2016في 99جولة ،حيث سجلت  253مخالفة.
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تعتزم الوكالة الحضرية لطنجة ،خالل سنة  ،2017إطالق إنجاز مجموعة من العمليات نورد أهمها كما يلي :
 مواصلة تغطية املجاالت الحضرية والقروية بوثائق التعمير ؛ مواصلة االعتناء بالعالم القروي من خالل إيالء أولوية خاصة للدواوير والتجمعات السكانية بهدف إعادة تأهيلهاعلى املستوى العمراني وتعزيزها باملرافق األساسية وتجهيزات القرب ،كي ال يكون هناك تباين بين وتيرة التنمية
االقتصادية املتسارعة بفضل املشاريع املهيكلة الكبرى من جهة ،والتهيئة املجالية من جهة ثانية ؛
 املساهمة الفعالة في تجسيد البرامج املقترحة ضمن مشروع طنجة الكبرى ؛ املساهمة في تأهيل واستسوائية املجاالت الترابية الحضرية منها والقروية عبر إعداد دراسات التقويم واإلدماجالحضري لألحياء ناقصة التجهيز ؛
 ترسيخ مقتضيات املرسوم رقم  02/13-424بتاريخ  24مايو  2013املصادق بموجب على ضابط العام للبناء ؛ إعمال مساطر التدبير الالمادي املتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكنى وشواهداملطابقة؛
 وضع نظام هيكلي جديد يتالءم مع املهام الحقيقية للوكالة مع األخذ بعين االعتبار كل املستجدات التي تعرفهاالقوانين املنظمة للتعمير ؛
 تحسين ظروف العمل ؛ استكمال وضع سياسة لسالمة النظام املعلوماتي للوكالة الحضرية لطنجة؛ -إبداع حلول مناسبة لإلكراهات ذات الصلة باألرشيف املادي واإللكتروني لوثائق ومعطيات الوكالة الحضرية.

