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عشرة للمجلس إلاداري للوكالة الحضرية  الخامسة الدورة  بمقر عمالة تطوان، 2017 يونيو 23انعقدت بتاريخ 

 الكاتب العام إلقليم تطوان السيدوزير التعمير وإعداد التراب الوطني وبحضور  ممثل حت رئاسة السيدتلتطوان 

 .تطوان وشفشاون وعمالة املضيق الفنيدقوالسادة رؤساء وممثلي الجماعات الترابية بكل من إقليمي 

العناية امللكية الخاصة التي  تحظى بها أن أبرز الذي داري الكلمة التوجيهية للسيد رئيس املجلس إلا ب استهل اللقاء

على كافة الشركاء والفاعلين  ، تحتماملهيكلة والتي ترجمت إلى العديد من املشاريع ،الحسيمة -تطوان -جهة طنجة

املحليين ألاعضاء في املجلس إلاداري مضاعفة وتوحيد الجهود ملواكبة املسار التنموي لهذه املنطقة الغنية باملؤهالت 

 والثقافية والسياحية. والاقتصاديةالطبيعية 
وبرنامج عملها  2016تقديم حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنة حول تمحور الدورة  هذه جدول أعمال

 .2017لسنة 

بتتبع إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتطوان الكبير  2016تميزت سنة  ،ففي مجال التخطيط الحضري 

جماعة  والذي سيعمل على بلورة رؤية شمولية وتكاملية ملجال تطوان الكبير املمتد من، الوصيةوزارة البتنسيق مع 

يضم أهم الجماعات الترابية التابعة و ، وزاوية سيدي قاسم والسحتريين جنوباواد الو  اتجماع شماال إلى بليونش

 نسمة(.  670877تضم  2كلم 922جماعة ترابية على مساحة  14الفنيدق ) -إلقليم تطوان ولعمالة املضيق

وثائق أخرى في مسطرة  07ضع وو وثائق تعميرية،  08 تمكنت الوكالة الحضرية لتطوان من املصادقة علىكما 

 أخرى. وثيقة تعميرية 28تبع باإلضافة إلعداد و ت، وثائق تعميرية 03ة ل نطالقالا وإعطاء   2016خالل سنة املصادقة 

وقد أسفرت جهود الوكالة الحضرية لتطوان الرامية إلى تغطية مجال نفوذها الترابي بوثائق التعمير إلى بلوغ ما يقارب 

 . بوثائق التعمير لتغطيةلكنسبة  94%

مجموعة واستكماال لورش الرفع من القيمة العمرانية لألنسجة ناقصة التجهيز، قامت الوكالة بإنجاز وتحيين 

هكتار  24780مساحة ، كما تمت التغطية بالصور الجوية ملا يناهز  هكتار  2038 على مساحة ةهيكليالميم اتصال من 

 . لبعض املراكز التابعة إلقليم شفشاون مدينة تطوان ونواحيها  باإلضافة  تهم

صحفيبالغ
استراتيجية وثائق تعمير  8الوكالة الحضرية لتطوان تصادق على 

 وتطلق البوابة الالكترونية التفاعلية الجديدة الخاصة بها

 اململكة املغربية

 التعمريو الوطين إعداد الرتاب وزارة

 واإلسكان وسياسة املدينة

 تطوانل  الوكالة احلضرية

 



2 
 

ونظرا ملا يمثله الحفاظ على سالمة املواطنين وممتلكاتهم من أولوية قصوى وفيما يتعلق بالدراسات الخاصة، 

أثناء إعداد املخططات التعميرية، واصلت  الوكالة الحضرية لتطوان إعداد دراسة قابلية مدينة شفشاون للتعمير، 

وفي إطار البرنامج الخاص برد الاعتبار وتأهيل  ن إعداد هذه الدراسة وعرضها على مصادقة الفرقاء.حيث تم الانتهاء م

املدينة العتيقة لشفشاون، والذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وتنفيذا 

 19بتاريخ  ية لتطوان بمعية الفرقاء املعنيينقامت الوكالة الحضر ملضامين اتفاقية الشراكة املبرمة في هذا الباب، 

زنقة ابن عسكر باملدينة العتيقة بتسلم أشغال الشطر الثاني من هذه العملية املتعلقة بترميم  2016نوفمبر 

  .لشفشاون 

ملفا  2446دراسة ب، 2016أما في مجال التدبير الحضري، فقد قامت الوكالة الحضرية لتطوان خالل سنة 

 546الحضرية سلمت الوكالة  وقد. البناء والتجزيء وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم العقاراتتخص طلبات 

استشارة في  630حول املعلومات التعميرية، وذلك بمعدل  تقنية للمواطنيناستشارة  6673وقدمت  ،مذكرة معلومات

 استشارة يوميا.  31الشهر أي 

كما شهدت هذه السنة تغيير املقر الاجتماعي للوكالة الحضرية لتطوان، مما يعتبر تحوال مهما في اتجاه تحسين 

كما عملت الوكالة الحضرية لتطوان على إطالق ظروف العمل وتطوير آليات استقبال وتقديم الخدمات للمواطنين. 

مكن املرتفق من وسي لومات املتعلقة بمجال اشتغالها، يضم كافة املعطيات واملعموقعها الالكتروني الجديد  والذي 

 الحصول على املعلومات الضرورية والخدمات عن بعد.

استكمال عملية التغطية بوثائق التعمير على مجموع فتتركز أبرز محاوره في  ،2017أما فيما يتعلق ببرنامج عمل 

إعادة هيكلة ألاحياء ناقصة التجهيز وفق الحاجيات النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان، وكذا إعداد دراسات 

تتبع دراسات القابلية  و في مجال الدراسات الخاصة، فستنكب الوكالة على  وألاولويات املعبر عنها من طرف الفرقاء.

تتبع الشطر ألاخير من أشغال تفعيل ميثاق ، باإلضافة لللتعمير بإقليمي تطوان  شفشاون وعمالة املضيق الفنيدق

 إطالق على 2017 خالل سنةن ستعمل الوكالة الحضرية لتطواكما . الهندسة املعمارية للمدينة العتيقة لشفشاون 

من أجل الاطالع على    وثائق التعمير املصادق عليها للعموم  خاصة بنشر « GEO-PORTAIL »مشروع بوابة جغرافية 

 .املعلومات التعميرية

 


