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 الثامنة في دورته  للصويرةالمجلس اإلداري للوكالة الحضرية  داانعق
 

 الثامنة دررهه يف للصويرةاجمللس اإلداري للوكالة احلضرية ، عمالة إقليم الصويرةمبقر  2018 شتنرب17اإلثنني  هانعقد يوم
عادل السيد  ورذلك حبضر  رالتعمري،الرتاب الوطين  إعدادالكاهب العام لقطاع ، عبد اللطيف النحليرئاسة السيد حتت 

 .الصويرةعامل إقليم  املالكي
يف هاريخ  د هامةجندرج يف مرحلة ي اجمللس ان انعقاد هذاعلى  أكد السيد عبد اللطيف النحلييف كلمته االفتتاحية، 

ره اهلل، ة الذي يعد مشررعا هاما انبثق من بعد نظر صاحب اجلاللة نصاملتقدم ةاملنظومة الرتابية باململكة بفعل ررش اجلهوي
اد دريهدف إىل إرساء مقاربة جديدة يف جمال هدبري الشأن الرتايب من خالل مدخلني أساسني مها: املخطط اجلهوي إلع

الرتاب الوطين، ركذا الربنامج اجلهوي للتنمية، األمر الذي جيعل منه ررشا كبريا ينبين على هصورات هنموية متكاملة قابلة 
أن  للتنفيذ رالتقومي، رمن مت يتحتم على املؤسسات املشرفة على هدبري اجملال كالوكاالت احلضرية راملفتشيات اجلهوية للتعمري

يت دعائم هذا الورش الكبري عن طريق مصاحبة اجملالس اجلهوية يف إعداد هذه املخططات سواء هلعب دررا هاما يف هثب
 على مستوى مرحلة التنفيذ، أر على مستوى إعداد الرتاكيب املالية رالتقنية الالزمة إلجنازها.

وات نمنجزات الوكالة احلضرية لس جرد فيهمفصال ا عرض للصويرة ، مدير الوكالة احلضريةسعيد لقمان السيد قدمكما 
ختلف مراكز مب بتسريع رثرية التغطية بوثائق التعمري يف جمال التخطيط احلضري يزتمت راليت 2017ر 2016، 2015
 04 رجود باإلضافة إىل هصاميم للنمو 04رهصاميم هتيئة  04رثائق هعمريية منها  08 حيث متت املصادقة على ،اإلقليم

 %100هغطية كل اجلماعات ربنسبة على  عالرة للتهيئة يف طور اإلجنازآخر هصميما  28طور املصادقة رهصاميم للنمو يف 
 .بالصور اجلوية رالتصاميم الفوهوغراميرتية

 %61ر لعامل القرريبا %79، ، مع الفرقاءمللفات املدررسةعلى ا نسبة املوافقة تبالنسبة للتدبري احلضري فقد بلغ
 بالوسط احلضري.

ة هتسم باملررنة مساطر مبسطرهنج  ،زمةالسيد مدير الوكالة احلضرية الرفع من هذه النسب رذلك بتوفري الدراسات الالررعد 
 ضع طلبات البناء رفقا للقوانني راملساطر اجلاري هبا العمل.ر على ، الفرقاء، مع حث الساكنةركذلك رإجياد احللول 

مشاريع  103أصل  إذ من %71احلصيلة إجيابية حيث بلغت نسبة املوافقة رخبصوص املشاريع االستثمارية فقد كانت 
، راليت من املرهقب أن هوفر فقطمشررعا  12رفض  آخرا يف حني 18مشررعا على املوافقة رأجل البت يف  73حصل 
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ث الوكالة احلضرية راصلت سياستها النموذجية يف جمال التواصل حي أن أما يف جمال القرب رالتواصل أبرز السيد املدير
إشراف السيد العامل ريضم ثالث لغات: العربية، األمازيغية  جديد حتتملوقع إلكرترين  2015سنة االنطالقة  أعطت

مع خمتلف القضايا  اإلجيايبرالتفاعل  الورش الوطين املتعلق بالتدبري الالمادي للشكاياترالفرنسية عالرة على االخنراط 
 التعمريية يف رسائل التواصل االجتماعي.

اليت ستتميز بإعطاء االنطالقة للعديد  2021-1920بعد ذلك قدم السيد املدير برنامج العمل التوقعي للفرتة املمتدة 
األنظمة ذا رالدراسات اخلاصة باإلضافة إىل هوقعات امليزانية رك هصميم هتيئة مدينة الصويرة مراجعةأمهها  من رثائق التعمري

 .املعلوماهية رالتواصل
إقليم ب رممثلي خمتلف القطاعات احلكومية رعقب ذلك شهد اللقاء مداخالت مستفيضة لرؤساء اجلماعات احمللية

 ة.ى حدخصوصيات كل مجاعة علاملراكز احلضرية رالقررية باإلقليم حسب عدة قضايا هعمريية ببعض حول  الصويرة
يئة اهلر  من جهة ركل من مجاعيت متنار رأقرمود بني الوكالة احلضرية ثنائيةشراكة اهفاقيات  04على مت التوقيع  ،ريف األخري

تم االجتماع بتالرة أن خيت ، قبلمن جهة أخرى املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية مبراكشمث مهندسني املعماريني اجلهوية لل
  رأيده.منني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلللية باهلل موالنا أمري املؤ برقية رالء رإخالص مرفوعة إىل السدة العا


