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عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية   الثامنة تطوان، الدورة بمقر عمالة2022شتنبر  30الجمعة  انعقدت يوم

وبحضور السيد عامل    واإلسكان وسياسة املدينة  الوطني والتعمير   إعداد التراب   ممثل وزيرة  لتطوان تحت رئاسة السيد 

ماعات الترابية وممثلي مختلف  باإلضافة للسادة رؤساء وممثلي الج  ، الفنيدق  - السيد عامل عمالة املضيق  ، إقليم تطوان

 املصالح الخارجية باملجال الترابي التابع للوكالة.

املجالس تنعقد تفعيال ملقتضيات القانون املنظم للوكاالت  بكون عقد هذه    الوزيرةالسيدة    ذكر ممثل  في مستهل اللقاء

ميدان التعمير، والجهود املبذولة    الحضرية. ويشكل محطة تنظيمية هامة لالطالع عن قرب على التدخالت العمومية في

لعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد  . كما ذكر بالتطوير مستوى الخدمات املقدمة في هذا القطاع

السادس نصره هللا لهذه املنطقة والتي تجسدت في املشاريع الكبرى واملهيكلة التي أعطى جاللته انطالقتها وهمت املجاالت  

ية، االقتصادية واإلجتماعية، هذه العناية امللكية السامية التي تحتم على كافة الشركاء والفاعلين املحليين  العمران

األعضاء في املجلس اإلداري مضاعفة وتوحيد الجهود ملواكبة املسار التنموي لهذه املنطقة الغنية باملؤهالت الطبيعية  

 .االقتصادية والثقافية والسياحية
تم التذكير بالدور املحوري للحوار الوطني حول التعمير واإلسكان الذيينسجم مع فلسفة النموذج  وفي هذا اإلطار، 

لفتح نقاش واسع النطاق وتقاسم وجهات النظر حول اإلشكاليات املرتبطة   التنموي الجديد والذي شكلمناسبة

 . طلبات التنمية الترابية في جميع أبعادهافرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متو بالتخطيط الحضري 

كشريك متميز   مكانتهاعزيز حرص الوزارة على االرتقاء بأدوار الوكاالت الحضريةوتالوزيرة السيدة كما ذكرممثل 

في إطار نموذج  ،  للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح املشاريع الجهوية واملحلية، ومواكبة النمو االقتصادي للمجاالت

من خالل  االنخراط التام في مسار رفع التحديات الترابية ومواكبة اإلصالحات الهيكلية الجارية،  يضمنتنموي جديد، 

، مع  عملية البناء بالعالم القروي الحضريوتنمية املراكز الصاعدةوتبسيطالتأهيل  عمليات بلورة مشاريع مندمجة تهم 

 إيالء العناية القصوى للمحافظة على املوروث العمراني واملعماري العتيق للمدن القديمة ببالدنا.

،  2019وات وقد خصص جدول أعمال الدورة لتقديم واملصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سن

، حيث قدم السيد محمد أوباحا مدير الوكالة الحضرية لتطوان بالنيابة من  2022وبرنامج عملها لسنة  2021و 2020

يتعلق بالتخطيط والتدبير الحضريين وكذلك على مستوى تحديث   فيماخالل عرضه أهم املؤشرات التي سجلتها الوكالة 

 اإلدارة وإرساء مبادئ الحكامة والتواصل. 

لى مستوى التخطيط الحضري، فقد توجت املجهودات املبذولة من طرف الوكالة الحضرية لتطوان خالل سنوات  وع

وثيقة تعميرية   15وثائق تعميرية من بينها تصميم التهيئة ملدينة تطوان وتتبع  06باملصادقة على  2021و 2020، 2019

 منها خالل هذه الفترة. 11أعطيت انطالقة 

 بالغ صحفي

 لتطوانالوكالة الحضرية 

من أجل مجاالت ترابية مستدامة وتنافسية لكسب الرهانات 

 والتحديات التنموية

 المملكة المغربية

 التعميرالوطنيوإعداد التراب وزارة

 واإلسكان وسياسة المدينة

 الوكالة الحضرية لتطوان 
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، وبذلك تصبح %100التغطية للحواضر الكبرى واملناطق الضاحوية للمدن واملناطق الساحلية إلى  وهكذا وصلت نسبة  

 . %98نسبة التغطية بوثائق التعمير للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان 

لمدن  امللك محمد السادس نصره هللا، الهادفة إلى الحفاظ على النسيج الحضري ل وتنفيذا للتوجيهاتالسامية لجاللة

العتيقة لشفشاون مع األطراف   االعتبار للمدينةالعتيقة وموروثها الثقافي األصيل. وتنزيال لـمضامين اتفاقية اإلطار لرد 

بالتسلم  الوكالة الحضرية لتطوان بمعية الفرقاء املعنيين  عملت املتعاقدة املتمثلة في جماعة شفشاون وعمالة اإلقليم، 

 ألخير. الثالث واشغااللشطر املؤقت أل 

 5099بدراسة    2021و  2020،  2019أما في مجال التدبير الحضري فقد قامت الوكالة الحضرية لتطوان خالل السنوات  

ملفا باملوافقة، وفي  3487ملفا يخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 

 مخالفة.   2851جولة أسفرت عن رصد  682ام بما مجموعه مجال مراقبة البناء وزجر املخالفات تم القي

مذكرة معلومات    4731مجموعه  أما بخصوص األنشطة العقارية والقانونية، فقد سلمت الوكالة الحضرية لتطوان ما  

ية  شكا  392تعميرية للعموم واإلدارات واملؤسسات العمومية. وفيما يخص الشكايات الواردة على الوكالة فقد تمت معالجة  

 خالل السنوات الثالثة.

سم وإعداد تصاميم استردادية  15كما عملت على إنهاء وتتبع األشغال املتعلقة بإنجاز الصور الجوية امللونة بدقة 

هكتار على التوالي، كما قامت باقتناء صورة القمر   4000هكتار و 20000على مساحة  1/2000وصور متعامدة بمقياس 

سم، لبعض املناطق التابعة للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان على مساحة    50" بدقة  Pléiadesاإلصطناعي من نوع "

 كلم مربع.  400

وفي إطار انخراط الوكالة الحضرية لتطوان في ورش التدبير الالمادي ونهج سياسة القرب الرقمي عبر ترسيخ ثقافة  

ولضمان استمرارية الخدمات املقدمة لفائدة مرتفقيها ومواكبة منها   املعامالتااللكترونية وإرساء املرونة اإلدارية الالزمة،

” بين املوظفين واملرتفقين.  19-لإلجراءات الوقائيةواالحترازية التي اتخذت لتفادي تفش ي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 

عن بعد والتي يمكن ان   بتوفير عبر موقعها اإللكتروني مجموعة من الخدمات االلكترونية 2020قامت الوكالة خالل سنة

يستفيد منها املرتفق دون الحاجةللتنقل الفعلي إلى مقر الوكالة. وتخص هذه الخدمات باألساس: خدمة طلب مذكرة  

املعلومات اإللكترونية مع األداء عن بعد، خدمةاألداء عن بعد ملستحقات الخدمات املؤدى عنها، خدمة الدراسة القبلية  

وإنشاء املجموعات السكنية، خدمةبيع الوثائق والتصاميم التعميرية مع األداء عن بعد، خدمة   للملفات البناء والتجزيء

 دراسة وتتبع الشكايات…

وفيما يخص تسهيل االطالع على املعطيات واملعلومات التعميرية باملجاالت املشمولة بوثائق التعمير املصادق عليها  

بنشر جميع وثائق التعمير املصادق عليها على البوابة    2021و    2020سنتي  اللواملعمولبها، قامت الوكالة الحضرية لتطوان خ

 . www.taamir.gov.maالجغرافية الوطنيةوالتي يمكن االطالع عليها عبر الرابط التالي:  

 2019مقارنة مع سنة %11تراجعا بنسبة 2021سنة عرفتميزانية الوكالة خالل أما بالنسبة للتدبير املالي للوكالة، فقد 

 .%75ميزانية التجهيز خالل الثالث سنوات إنجاز بلغ معدل  حيث 

، 2021و  2020، 2019سنوات التقريرين األدبي واملالي برسم  اإلداري علىوبعد نقاش مستفيض، صادق املجلس 

 على التوصيات املعروضة عليه.و  2022وبرنامج عمل هذه الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 

 وفي األخير تمت تالوة برقية اإلخالص والوالء املرفوعة إلى صاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا. 

http://www.taamir.gov.ma/

