طنجة 82 ,أبريل 8102
الدورة الثامنة عشرة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لطنجة

تحت الرئاسة الفعلية للسيد عبد ألاحد فاس ي فهري ،وزيرإعداد التراب الوطني و التعميـروإلاسكان وسياسة املدينة،
تعقد الدورة الثامنة عشرة للمجلس إلاداري للوكالة الحضرية لطنجة ،بحضور السيد والي جهة طنجة-تطوان-
الحسيمة ،عامل طنجة-أصيلة و السيد عامل إقليم فحص أنجرة والسادة أعضاء املجلس إلاداري تم خالله
استعراض أهم منجزات هذه املؤسسة برسم سنة  8102وكذا برنامج عملها لسنة 8102
وقد افتتح السيد الوزير ،أشغال هذه الدورة بكلمة أكد من خاللها على تميزمجال تدخل الوكالة الحضرية لطنجة
بموقعه الاستراتيجي كبوابة اململكة على أوربا ،ويضم العديد من التجمعات العمرانية املتباينة الحجم وألاهمية وكذا
تمركزكبيرللسكان والتجهيزات املهيكلة ومناطق ألانشطة الحيوية بمدينة طنجة ،ثاني قطب صناعي وخدماتي
باململكة كما يزخربمؤهالت وموارد طبيعية و مواقع تاريخية وإيكولوجية متنوعة وغنية.
كما اكد السيد الوزير،أن السياق الذي تندرج فيه هذه املحطة ،يعتبرمرحلة وازنة في تاريخ املنظومة الترابية ببالدنا
بفعل ورش الجهوية املتقدمة والذي يمثل الدعامة ألاساسية لتعزيزالالمركزية والالتمركزببالدنا ،كما يترجم انعقاد
مثل هذه املجالس التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي  8180/8102والذي يقض ي بضرورة الانخراط في
سيرورة إلاصالحات املؤسساتية وإعمال مقاربات متجددة ملعاجلة إلاشكاليات املجالية على مختلف مستوياتها وذلك
من خالل؛
تبني نموذج متجدد للسياسة الوطنية إلعداد التراب ووضع سياسة حضرية وطنية شاملة؛تأطيرالتعميروالبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة املعمارية بالعالم القروي ،وبلورة -
مشاريع مندمجة تهم املراكزالصاعدة؛
مواصلة تنزيل سياسة املدينة من أجل ضمان نمو متوازن ومندمج ومستدام للفضاءات الحضرية ،مع إرساءاستراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن؛
وكذا الارتقاء بدور الوكاالت الحضرية من خالل إعادة تموقع الوكاالت على املستوى الجهوي وتمكينها من وضع
تصور مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته ودعم سياسة القرب.
كما ثمن مجهودات هذه املؤسسة الرامية إلى تحسين أساليب عملها وهنأها على التمكن من الحفاظ على شهادة
).برسم السنة السابعة على التوالي،مع الشروع في املرورإلى الصيغة الجديدة (صيغة ISO 9001 8101الجودة
وبعد املصادقة على التقريرألادبي واملالي لسنة  8102وعلى برنامج عمل الوكالة لسنة  ،8102قام السيد مدير
الوكالة ،بعرض ومناقشة املؤشرات ألاساسية ملنجزات السنة الفارطة والتي يمكن اختزالها فيما يلي؛
تتبع تنفيذ مقتضيات  93وثيقة تعميرية مصادق عليها ،منها  01وثائق تمت املصادقة عليها برسم  ،8102وكذا تتبعإنجازوتحيين  81وثيقة أخرى ،منها  11وثائق في طور املصادقة ،و 10وثائق في طور املوافقة ،و 01وثيقة في طور
الدراسة ،ليصل العدد إلاجمالي إلى  01وثيقة ؛
دراسة  9011ملفا تخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم العقارات ،إضافة إلى 8812ملفا تهم طلبات البناء باألحياء ناقصة التجهيز ،ليصل بذلك العدد إلاجمالي للملفات املدروسة إلى  1199ملفا

؛
إعطاء انطالقة وتتبع دراسة حول وضع نموذج النمو الحضري ملدينة طنجة ؛تقييد البنايات واملواقع في الئحة التراث الوطني ؛تطويرمنظومة املعلومات الجغرافية ؛الاعتناء بآراء وشكايات املرتفقين ؛-الحفاظ على شهادة الجودة في صيغة  8112و الانتقال إلى الصيغة العاملية الجديدة (صيغة  )8101التي دخلت حيز.التنفيذ منذ شهرشتنبراملاض ي
أما بالنسبة لبرنامج عمل الوكالة الحضرية وسيرا على نفس النهج التشاركي وإلاستباقي ،تعتزم الوكالة الحضرية
لطنجة ،خالل سنة  ،8102إنجازبرنامج عمل يرتكزعلى مجموعة من املحاور ،من أهمها؛
مواصلـ ــة تتبع الدراسات التي توجد في طور إلانجاز؛إعطاء إلانطالقة لوثيقتين تعميريتين جديدتين وتصاميم إعادة هيكلة بعض ألاحياء الناقصة التجهيزوكذا إعطاء -الانطالقة لدراسة تحيين التصميم ألاخضرملدينة طنجة؛إنجازدراسات استباقية معتمدة على املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية املوجود قيد الدراسة وذلك بعد التطلععلى مقتضيات ومتطلبات التخطيط املحلي املقترح من طرف التصميم املديري ؛ترسيخ مقتضيات املرسوم املصادق بموجبه على النظام العام للبناء بتحديد قواعد النجاعة الطاقية للبنايات؛إعمال مساطرالتدبيرالالمادي املتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد -املطابقة؛
وفي ختام أشغال هذه الدورة ،تم تقديم برقية الوالء إلى صاحب الجاللة امللك دمحم السادس نصره هللا.

