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)٠٠٠( »وفــي هــذا الصــدد، ندعــو لبلــورة رؤيــة جماعيــة 

مشــتركة، حــول منظومــة متكاملــة إلعــداد التــراب، 

تقــوم علــى االستشــراف، وتــروم ترشــيد اســتغالل 

إعــادة  فــي  وتســاهم  المتاحــة،  والمــوارد  المجــال 

قدراتهــا  وتقويــة  الحضريــة،  للشــبكة  التــوازن 

التحــوالت  مختلــف  مــع  والتأقلــم  التكيــف  علــى 

والتكنولوجيــة،  والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

مــع العمــل علــى تقليــص الفجــوة بيــن المجــاالت 

الحضريــة واألحيــاء الهامشــية والمناطــق القرويــة.

تعميــر  أســس  إرســاء  يتعيــن  ذلــك،  وبمــوازاة 

والخصوصيــات  الهويــات،  مراعــاة  علــى  يقــوم 

متجــددة  مقاربــات  بلــورة  إلــى  ويســعى  المحليــة، 

إلنتــاج فضــاءات متناســقة، أكثــر إنتاجيــة واندماجيــة 

واســتدامة، قــادرة علــى مواجهــة مختلــف التحديــات 

والرهانــات.

كمــا ندعوكــم إلــى التفكيــر فــي اعتمــاد آليــات جديــدة 

جديــدة،  حضريــة  منظومــة  لصياغــة  ومبتكــرة، 

العيــش  مــن مقومــات  تمكيــن مواطنينــا  تتوخــى 

الجيــد، بمــا يعنيــه مــن ســكن الئــق يحفــظ الكرامــة 

اإلنســانية، وبيئــة نظيفــة تنســجم وضــرورات النمــو 

االقتصــادي، وتخطيــط عمرانــي ذكــي يكون اإلنســان 

منطلقــه وغايتــه«.

مقتطــف مــن نــص الرســالة الســامية التــي وجههــا صاحــب الجاللــة إلــى المشــاركين فــي  أشــغال المنتــدى الــوزاري 
ــر 2017. ــوم 21دجنب ــة ي ــة الحضري ــي لإلســكان والتنمي ــي الثان العرب
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مواكبــة المجــاالت القرويــة خصوصــا عبــر التفعيــل األمثــل لبرنامــج المســاعدة التقنيــة 
والمعماريــة للعالــم القــروي وكــذا عبــر إعطــاء األوليــة لتنميــة المراكــز الصاعــدة؛

الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي وتطويــره عبــر إنجــاز مواثيــق الهندســة المعمارية والســهر 
علــى تفعيلها؛

االعتناء بالمجاالت الهشة مثل السواحل وحمايتها من الضغط العمراني؛

ــراب الوطنــي فــي إنجــاز  ــرى المنبثقــة مــن الدراســات المتعلقــة بإعــداد الت التوجهــات الكب
ــر؛ ــق التعمي وثائ

متابعــة وتســريع التغطيــة بوثائــق التعميــر مــع إعطــاء األســبقية للمجــاالت التــي تعــرف 
ضغطــا عمرانيــا كبيــرا؛

تقييم تنزيل وثائق التعمير ومراجعتها إذا اقتضى الحال لذلك؛

المتعلقــة  المشــاريع  يخــص  فيمــا  والجهوييــن  المحلييــن  للشــركاء  االقتراحــات  تقديــم 
المجاليــة؛ والهندســة  بالتعميــر 

تشــجيع وتثميــن التحــول الرقمــي وتطوير الوســائل واألدوات الرقمية والخدمــات اإللكترونية 
والمنصــات المتعلقة بالمادية المســاطر؛

تكريــس سياســة القــرب واســتقبال المرتفقيــن وتســريع وثيــرة دراســة الملفــات وتســهيل 
الولــوج إلــى المعلومــة؛ 

تثمين الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بإنجاز الدراسات االستراتيجية؛
مــع  التعامــل  فــي  للدراســات  المشــترك  والتمويــل  والشــراكة  للتعاقــد  األولويــة  إعطــاء 

والجهوييــن؛ المحلييــن  الفرقــاء 
االهتمام بالموارد البشرية وتشجيعها وتأهيلها.  

مــن  الرفــع  إلــى  الراميــة  الوزاريــة  للتوجهــات  تنفيــذا 
التنميــة وتبنــي مقاربــة شــمولية ومندمجــة  تحديــات 
لمواكبــة الجهويــة المتقدمــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
إدراجهــا  الواجــب  والجهويــة  المحليــة  الخصوصيــات 
الحضريــة  للوكالــة  االســتراتيجية  األهــداف  ضمــن 
لطنجــة وعالقتهــا مــع فرقائهــا، فــإن هــذه المؤسســة 
عملهــا  لبرنامــج  إعدادهــا  إطــار  فــي  أساســا  ترتكــز 
التوقعــي علــى المقاربــة التشــاركية فــي تدبيــر مجالهــا 
الترابــي وعلــى الجمــع بيــن البرامــج المتعاقــد بشــأنها 
مــن جهــة وخالصــات المشــاورات المحليــة وحاجيــات 
المجــال والســاكنة مــن جهــة أخــرى، وذلــك باالعتمــاد 

علــى مــا يلــي:

وســيرا علــى هــذا النهــج البنــاء، تعتــزم الوكالــة الحضريــة 
لطنجــة خــالل ســنة 2022 وفــي أفــق ســنة 2024، تنفيــذ 
خطــة عمــل تتميــز أوال وقبــل كل شــيء بمواكبــة تنفيــذ 
المملكــة،  ربــوع  فــي  فتحــت  التــي  الكبــرى  األوراش 
أساســية  أوراش  ثــالث  اإلطــار  هــذا  فــي  ونســتحضر 
الجديــد  التنمــوي  والنمــوذج  الموســعة  الجهويــة  وهــي 
االعتبــارات  مــن  وانطالقــا  اإلداري.  الالتركيــز  وميثــاق 
المرتبطــة بمتابعــة تنزيــل هــذه األوراش الكبــرى خاصــة 
التعميــر، ونظــرا ألهميــة ودقــة  تلــك المتصلــة بمجــال 
األدوار المنوطــة بهــذه المؤسســة، ســواء تعلــق األمــر 
تشــجيع  أو  والمجالــي  العمرانــي  والتدبيــر  بالتخطيــط 
للفرقــاء  والقانونيــة  التقنيــة  المســاعدة  أو  االســتثمار 
المحلييــن، فــإن برنامــج العمــل برســم ســنة 2022 ركــز 

اســتراتيجية:  محــاور  ســبع  علــى  اهتمامــه 
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المحور االستراتيجي األول :
التخطيط المجالي واالستشرافي 
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استكمال ورش التغطية بوثائق التعمير 

1    تتبع إنجاز )10( عشر وثائق للتعمير تم الشروع  في إعدادها قبل 2022
للمجــاالت  التخطيــط  لفلســفة  ترســيخا 
واستشــرافها، ســتعمل الوكالة الحضرية 
لطنجــة علــى إعطــاء األولويــة إلعــداد وثائق 
مــرن  لتعميــر  تؤســس  حديثــة  تعميريــة 
تشــكل  األخيــرة  هــذه  باعتبــار  ومســتدام 
النــواة الصلبــة فــي مهامهــا، وأيضــا علــى 
الرفــع مــن جــودة الدراســات بشــكل عــام 
بــات مندمجــة لتأهيــل  وتبنــي آليــات ومقار
علــى  والقرويــة  الحضريــة  المجــاالت 
الترابيــة  نجاعتهــا  مــن  والرفــع  الســواء 

 إن برنامــج عمــل الوكالــة الحضريــة لطنجــة فــي محــور وثائــق التعميــر سيشــمل تتبــع مشــاريع 
وثائــق التعميــر التــي تــم اطالقهــا خــالل الســنوات األخيــرة، وســتعطى أهميــة خاصــة للوثائــق التــي 
تجــاوزت مرحلــة المشــاورات مــن أجــل تســريع وتيــرة المصادقــة عليهــا وكــذا تغطيــة مناطق تعرف 

ضغطــا عمرانيــا بوثائــق جديــدة. 

وتنافســيتها االقتصاديــة. ويبقــى تحقيــق 
منهجيــة  باعتمــاد  رهيــن  الغايــات  هاتــه 
تشــاركية أساســها انخــراط هــذه الوكالــة 
مــع باقــي الفرقــاء، قصــد إنتــاج تصاميــم 
كمــا  بشــأنها.  متشــاور  ومخططــات 
مــن  تســتدعي  المقبلــة  المرحلــة  أن 
الجيــدة  الحكامــة  مبــادئ  اعتمــاد  الجميــع 
واستشــراف  للمجــال  التخطيــط  فــي 
تنميــة  لتحقيــق  والســعي  المســتقبل 

مســتدامة.

الوضعية المرتقبة
الوضعية الحالية 31 دجنبر 2022 الدراسة

عمالة / إقليم
مرحلة المشاورات المحلية المرحلة الثانية : وضع صيغة 

التهيئة
مخطط توجيه التهيئة العمرانية 

لطنجة الكبرى

المصادقة البحث العمومي ومداوالت المجلس تصميم تهيئة مقاطعتي السواني ومغوغة

عمالة 

طنجة-أصيلة

)05 وثائق(

المصادقة إعداد صيغة مشروع تصميم التهيئة تصميم تهيئة  مقاطعة بني مكادة

المصادقة إعداد صيغة مشروع تصميم التهيئة تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة

المصادقة البحث العمومي ومداوالت المجلس تصميم تهيئة مركز أقواس برييش

البحث العمومي ومداوالت 
المجلس في طور الدراسة تصميم تهيئة الجماعة القروية العوامة

المصادقة تنقيح مشروع التصميم إلخضاعه للبحث 
العمومي ومداوالت المجالس المعنية 

 إعداد تصور مجالي استراتيجي للشريط 
الساحلي الفحص ـ أنجرة 

) 03 تصاميم للتهيئة(

  إقليم 

الفحص-أنجرة

)04 وثائق(

إعداد أشغال اللجنة المركزية المصادقة تصميم تهيئة المنطقة الصناعية 
لملوسة/اجوامعة

إعداد أشغال اللجنة التقنية المصادقة تصميم النمو للمنطقة الغربية لملوسة

المصادقة البحث العمومي ومداوالت المجلسين  تصميم تهيئة المنطقة الممتدة 
بين قصر المجاز و تغرامت 

جدول رقم 1 :  تتبع وثائق التعمير برسم سنة 2022
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مصدر التمويل
الوضعية المرتقبة
في 31 دجنبر 2022

المساحة
بالهكتار

الوضعية الحالية
في 1 يناير 2022 الوثيقة

ميزانية الوكالة 
الحضرية 

 

مشروع حضري 1.5000 5.000
اعالن عن طلب عروض

 17 فبراير 2022
تصميم تهيئة جماعة اجزناية

التشخيص االستشرافي 4.000
تهييئ ملف طلبات العروض 

األسدس األول
تصميم تهيئة جماعة احجر النحل

التشخيص االستشرافي 
وتقييم تصميم السابق 3 400

اعالن عن طلبات عروض
األسدس الثاني

تصميم تهيئة جماعة أصيلة

الشروع في مرحلة 
التشخيص االستشرافي 3 500

اعالن عن طلبات عروض
األسدس الثاني

تصميم تهيئة جماعة الساحل 
الشمالي

الشروع في مرحلة 
التشخيص االستشرافي 6 900

اعالن عن طلبات عروض
األسدس الثاني

تصميم تهيئة القطب ملوسة 
اجوامعة

تقرير االنجاز االولي 200 األسدس الثاني تصميم  النمو لمدشري اغزيليش 
والحمومي بجماعة ملوسة

2    برمجة )06( ست وثائق تعميرية جديدة

مــن أجــل إتمــام تغطيــة المجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة لطنجــة بوثائــق التعميــر، هــذه األخيــرة 
خــالل ســنة 2022 علــى إعطــاء االنطالقــة لســتة )6( وثائــق تعميريــة، ويتعلــق األمــر بأربــع )4( 
تصاميــم تهيئــة لمناطــق تابعــة لعمالــة طنجة-أصيلــة  و ثيقتيــن تعميريتيــن )2( تابعــة إلقليــم 

الفحــص - أنجــرة )تصميــم تهيئــة وتصميــم نمــو(. 

جدول رقم  02  : وثائق التعمير المبرمجة برسم سنة 2022

كخالصــة، يتعلــق األمــر بســتة عشــر )16( تصميــم تهيئــة وتصميــم نمــو منهــا عشــر )10( 
تصاميــم فــي طــور االنجــاز وســتة )6( تصاميــم ســتعطى انطالقتهــا ســنة 2022. ويقــدر 
تمويــل الوثائــق الجديــدة ب6.5 مليــون درهــم منهــا 4.5 مليــون درهــم متعلقــة بتمويــل 
دراســات وثائــق التعميــر و2 مليــون درهــم لتمويــل الصــور الجويــة والتصاميــم االرجاعيــة.  

وثائق التعمير: 
رؤية استشرافية

الهدف المتوقع نهاية شهر دجنبر 2022 الوضعية الحالية الوثيقة التعميرية

07 وثائق ألجل 
المصادقة
03 وثائق 

تعميرية ألجل 
عرضها على 
البحث العلني

مرحلة المصادقة مرحلة البحث العلني/مداوالت المجلس تصميم تهيئة قطاع مغوغة اسواني

مرحلة المصادقة في طور الدراسة تصميم تهيئة بني مكادة

مرحلة المصادقة في طور الدراسة تصميم تهيئة طنجة المدينة

مرحلة المصادقة مرحلة اللجنة المركزية تصميم التهيئة القطاعي لملوسة/اجوامعة

مرحلة المصادقة مرحلة اللجنة المركزية تصميم تهيئة قصر المجاز تغرامت

مرحلة المصادقة مرحلة البحث العلني/مداوالت المجلس تصميم تهيئة أقواس برييش

مرحلة المصادقة مرحلة اللجنة التقنية تصميم نمو المنطقة الغربية لملوسة

مرحلة البحث العلني/مداوالت 
المجلس في طور الدراسة تصميم تهيئة العوامة

مرحلة البحث العلني/مداوالت 
المجلس في طور الدراسة تصميم النمو لمنطقة تاندافل

مرحلة البحث العلني/مداوالت 
المجلس مرحلة اللجنة التقنية المحلية

التصور االستراتيجي وتصميم تهيئة ساحل إقليم الفحص 
أنجرة التابع لجماعات

) القصر الصغير، قصر المجاز، البحراويين(

06 وثائق 
تعميرية

ألجل بدء 
الدراسة

صيغ التهيئة مناطق مبرمجة ذات أولوية إلعداد الدراسة 
)إعداد ملف طلب العروض(

 اجزناية
حجر النحل

صيغ التهيئة مبرمجة/منتهية اآلثار القانونية المترتبة عن 
إعالن المنفعة العامة ابتداء من سنة 2022

أصيلة
الساحل الشمالي
اجوامعة / ملوسة

تصميم النمو لمدشري اغزيلييش والحمومي
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ي  تصم�م تهيئة القطب الح��
ق� المجاز-الق� الصغ�� 

 تصم�م تهيئة  مركز
 واد أل�ان

 

 تصم�م تهيئة  مركز
 قنقوشس�دي 

 

 تصم�م تهيئة  مركز
 خم�س أنجرة

 

ي  تصم�م تهيئة القطب الح��
جوامعةملوسة 

 تصم�م تهيئة 
س�ت ال��نات

 تصم�م تهيئة 
حجر النحل مد�ار 

 تصم�م تهيئة 
لة �  تصم�م تهيئة الم��

أقواس ب��ش

 تصم�م تهيئة 
أص�لة

 تصم�م تهيئة 
 �
س�دي ال�ما��

 تصم�م تهيئة 
الساحل الشما�� 

04
 ةتصام�م تهيئة منته�ة الصالح�

03
 تصام�م تهيئة منته�ة الصالح�ة 

 2022من  إبتداء

03
 تصام�م تهيئة منته�ة الصالح�ة 

 2023من  إبتداء

 تصام�م تهيئة منته�ة الصالح�ة 
02 2024من  إبتداء

تســريع وثيــرة إخــراج وثائــق التعميــر التــي توجــد 
فــي طــور اإلنجــاز؛

إعطــاء األولويــة  لتغطية المناطق الحساســة 
الضغــط  تحــت  توجــد  والتــي  واالســتراتيجية 
العمرانــي بوثيقتيــن تعميريتيــن )2( تمتــد علــى 

ــار؛ مســاحة تقــدر ب9000 هكت

وثائــق  إلنجــاز  الضروريــة  التمويــالت  توفيــر 
التعميــر ذات األولويــة برســم ســنة 2022 عــن 
طريــق عقــد شــراكات مــع الفاعليــن المحلييــن؛

حالــة  فــي  التعميــر ومراجعتهــا  وثائــق  تقييــم 
الضــرورة؛

كالشــريط  الهشــة  بالمناطــق  العنايــة 
الســاحلي والمناطــق ذات األهميــة البيولوجيــة 
الضغــط  مــن  وحمايتهــا  واإليكولوجيــة 

 . نــي ا لعمر ا

كمــا تعتــزم هــذه الوكالــة، باإلضافــة إلــى مواصلــة 
اإلنجــاز،  طــور  فــي  توجــد  التــي  الدراســات  تتبــع 
اإلســتمرار فــي تغطيــة التجمعــات التابعــة لمجــال 
التــي  تلــك  خاصــة  التعميــر،  بوثائــق  اشــتغالها 
القانونيــة  آجالهــا  تهيئتهــا  ستســتوفي تصاميــم 

خــالل هــذه الفتــرة.
إلــى  وباإلضافــة   ،  2024-2023 لســنتي  بالنســبة 
بعــد  التعميــر  بوثائــق  جديــدة  مناطــق  تغطيــة 

المحليــة  الجماعــات  مــع  المشــترك  اإلتفــاق 
المعنيــة، تنــوي الوكالــة الحضريــة لطنجــة إنجــاز 
دراســات تأمليــة حــول موضــوع التوســع العمراني، 
تأخــذ بعيــن اإلعتبــار خالصــات المخطــط التوجيهــي 
للتهيئــة لطنجــة الكبــرى وكــذا خالصــات دراســة 
خريطــة القابليــة للتعميــر ، بعــد مــا يتــم التشــاور 
أجــل  مــن  توجهاتهمــا،  علــى  واإلتفــاق  بشــأنهما 

الترابيــة. تعميــر مســتدام للمجــاالت 

برنامج العمل برسم سنوات 2024-2023-2022  

المفتاح

المجموع:12 برمجة وثائق التعمير ذات األولوية

سنة إصدار الدراسةالجماعة المعنيةالوثيقة

2023سبت الزيناتتصميم تهيئة مركز سبت الزينات
2023سيدي اليمانيتصميم تهيئة مركز سيدي اليماني

2024األنجرةتصميم تهيئة مركز اخميس األنجرة
2024المنزلةتصميم تهيئة المنزلة

وضعية الوثيقة المبرمجةتاريخ إنتهاء صالحية الوثيقة

مرحلة البحث العلني و مداوالت منتهية الصالحية قبل 2022
المجلس

انطالق الدراسة برسم برنامج منتهية الصالحية إبتداء من 2022
العمل لسنة 2022 

انطالق الدراسة برسم برنامج منتهية الصالحية إبتداء من 2023
العمل لسنة 2024 

لطنجــة  الحضريــة  الوكالــة  اســتراتيجية  تعتمــد 
علــى مــدى الثــالث ســنوات المقبلــة علــى مــا يلــي :

جدول رقم 3: برنامج العمل المتعلق بوثائق التعمير برسم 2023-2024

 08
تصاميم تهيئة 

منتهية الصالحية 
ما بين 2024-2022

 04
تصاميم 

تهيئة منتهية 
الصالحية

وثائق التعمير: 
رؤية استشرافية في أفق 2024
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المحور االستراتيجي الثاني :
التسوية العمرانية واإلدماج الحضري لألحياء 

الناقصة التجهيز
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مالحظات
الوضعية المرتقبة

31 دجنبر 2022
الوضعية الحالية
في 1 يناير 2022

المساحة 
بالهكتار

عدد 
االحياء الوثيقة

-
الموافقة عليها وإدماجها 

في تصميم التهيئة  
المبرمج لكزناية  

تم انجاز التصاميم الطبوغرافية  	
والعقارية من طرف السلطة والجماعة 

)يناير 2022(
الشروع في اعداد الدراسات العمرانية  	

في تعاقد مع هيأة المهندسين 
المعماريين لجهة طنجة 

1186 12

تصاميم إعادة 
الهيكلة لألحياء 

الناقصة التجهيز 
جماعة كزناية

اعداد الدراسات 
العمرانية رهين 

بالتزام المقاطعات 
المعنية بإنجاز 

التصاميم 
الطبوغرافية 

والعقارية

الموافقة عليها وإدماجها 
في تصاميم التهيئة  

القطاعية لطنجة

 وضع برنامج )تحيين الدراسات ـ تحديد 
هاته األحياء من طرف لجنة اقليمية،....( 636 ـ

تصاميم إعادة 
الهيكلة لألحياء 

الناقصة التجهيز 
جماعة طنجة 

)مقاطعات بني 
مكادة/الشرف 
مغوغة/طنجة 

المدينة(

-
إدماجها في تصميم 

التهيئة  للعوامة في طور 
الدراسة 

الشــروع فــي اعــداد التصاميــم الطبوغرافيــة 
مــن طــرف الجماعــة )ينايــر2022( ـ ـ

تصاميم إعادة 
هيكلة بعض 

التجمعات القروية 
بجماعات العوامة  

1   دراسات التأطير المجالي والعمراني لألحياء ناقصة التجهيز:

إلــى جانــب وثائــق التعميــر واعتمــادا علــى البــاب 
الثانــي مــن القانــون 25.90 المتعلــق بالتجزئــات 
السكنيــــــــــــــــــة  والمجموعــات  العقاريــة 
وتقســيم العقــارات وســعيا لتأهيــل المجاالت 
القانونــي،  غيــر  الســكن  انتشــار  تعــرف  التــي 
فــإن إعــداد دراســات التأطيــر المجالــي لألحيــاء 
التــي  األولويــات  إحــدى  هــي  التجهيــز  ناقصــة 
تميــز برنامــج عمــل الوكالــة الحضريــة برســم 
ســنة 2022. وفــي هــذا الصــدد، مــن المنتظــر 
مــع  بتوافــق  دقيقــة  منهجيــة  تبنــي  يتــم  أن 
الجماعــات  ومصالــح  المحليــة  الســلطة 

ــاء التــي ســتتم  ــار األحي والمقاطعــات فــي اختي
مــع  الهيكليــة،  الدراســات  بهــذه  تغطيتهــا 
إعطــاء األولويــة للمجــاالت التــي تعرف ضغطا 
وتفتقــر  البنــاء  رخــص  طلبــات  فــي  متزايــدا 
إلــى البنيــات التحتيــة األساســية والتجهيــزات 
الالزمــة للعيــش الكريــم. ولعــل الهــدف مــن 
مرجعيــة  أدوات  توفيــر  هــو  الدراســات  هــذه 
لتأهيــل التجمعــات الناقصــة التجهيــز، وتأطيــر 
عيــش  إطــار  وتحســين  بهــا،  البنــاء  عمليــات 
ســاكنتها، وتجويــد المشــهد العمرانــي خاصــة 

المــدن. ومداخــل  بهوامــش 

جدول رقم 3    : دراسات اعادة الهيكلة واإلدماج الحضري المبرمجة برسم سنة 2022

وبغيــة الحــد مــن االنعــكاس الســلبي لظاهــرة البنــاء الغيــر قانونــي علــى جــودة المجــال الحضــري 
والمشــهد العمرانــي، ســيتم التفكيــر فــي شــمل أحيــاء أخــرى ناقصــة التجهيــز بتصاميــم إعــادة 

هيكلــة وذلــك شــريطة :

الجمعيــات  خــالل  مــن  الســاكنة  اشــتراك 
المرخصــة وإشــراكها فــي عمليــات تجهيــز 

هــذه األحيــاء. 

المتدخليــن  كافــة  بيــن  اتفاقيــات  ابــرام 
الضــروري  التمويــل  لضمــان  المعنييــن 
لتجهيــز هــذه األحيــاء قبــل إنجــاز تصاميــم 
إعــادة الهيكلــة واإلدمــاج الحضــري ومنــح 

البنــاء؛ رخــص 
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تدخــل هــذه العمليــة فــي إطــار رؤيــة متكاملــة 
ونظــرة استشــرافية واســتباقية تهــم:

ــة  ــة اكزناي ــم تهيئ إعطــاء االنطالقــة لتصمي
طبقــا للتقســيم اإلداري الجديــد )فتــح طلبــات 

ــر 2022(؛ العــروض بتاريــخ 17 فبراي
واإلدمــاج  الهيكلــة  إعــادة  تصاميــم  إعــداد 
الجهــوي  المجلــس  مــع  بالتعــاون  الحضــري 
المعمارييــن  للمهندســين  الوطنيــة  للهيئــة 
بمنطقــة  المحلييــن  الفرقــاء  كافــة  وبمعيــة 
طنجــة وإدماجهــا فــي تصميــم التهيئــة الجديــد؛
إنجــاز تــم  أن  بعــد  البرنامــج،  هــذا  يرمــي  كمــا 

خــالل  بهــا  المتعلقــة  العقاريــة  التصاميــم 
ــرام اإلرتفاقــات المحــددة  ــى احت ــر 2021، إل دجنب
مــن طــرف وكالــة الحــوض المائــي للوكــوس 
ومــن مديريــة الطيــران المدنــي وإدارة الميــاه 
والغابــات، وتغطيــة النقــص المســجل علــى 

الضروريــة؛ المرافــق  مســتوى 
إعــادة  لعمليــة  التقديريــة  الميزانيــة  وتبلــغ 
الهيكلــة ب 1 مليــون درهــم وتهــم 12 حيــا تمتــد 
 6684 1186 هكتــارا مــن أصــل  علــى مســاحة 
هكتــارا تشــكل المســاحة اإلجماليــة لتصميــم 

التهيئــة الجديــد.

التهيئــة  تصاميــم  مصاحبــة  عمليــة  تهــدف 
تزويــد  خــالل  مــن  طنجــة  لمدينــة  الثــالث 
إعــادة  بتصاميــم  التجهيــز  ناقصــة  األحيــاء 
الهيكلــة واإلدمــاج الحضــري إلــى التأطيــر الجيــد 
لمشــاريع البنــاء مــن جهــة وإلــى إنجــاز البنيــة 
ــة مــن  ــة األساســية والمرافــق الضروري التحتي
متكاملــة  رؤيــة  علــى  وتســتند  أخــرى.  جهــة 

: تتضمــن 
إنجــاز 3 تصاميــم للتهيئــة تغطــي المجــال 

الترابــي لطنجــة الكبــرى؛

تحييــن تصاميــم إعــادة الهيكلــة التــي لــم يتــم 
الموافقــة عليهــا بعد؛  

بتصاميــم  التجهيــز  ناقصــة  األحيــاء  تزويــد 
إعــادة الهيكلــة واإلدمــاج الحضــري الممتــدة 

علــى مســاحة تقــدر ب 636 هكتــارا؛
إدمــاج تصاميــم إعــادة الهيكلــة فــي تصاميم 

التهيئــة الجديدة.
تقــدر القيمــة الماليــة لمشــاريع إعــادة الهيكلــة 
ب1 مليــون درهــم مبرمجــة فــي ميزانيــة ســنة 

.2022

عملية إعادة الهيكلة واإلدماج الحضري بالمجال الترابي 
لجماعة طنجة

تصاميم إعادة الهيكلة 
بجماعة طنجة

عملية إعادة الهيكلة واإلدماج 
الحضري لجماعة كزناية

مقاطعة بني مكادة

عملية إعادة الهيكلة واإلدماج الحضري في إطار برنامج رد 
االعتبار العمراني والمعماري للمجال الترابي لجماعة اكزناية 
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غيــر  البنــاء  لظاهــرة  للتصــدي  منهــا  ســعيا 
القانونــي والحــد مــن المخالفــات فــي ميــدان 
المؤسســة  هــذه  ســتواصل  التعميــر، 
واإلجــراءات  التدابيــر  مــن  مجموعــة  اتخــاذ 
االستشــرافية والمبرمجــة بتعــاون وطيــد مــع 
الشــركاء المحلييــن والتــي تتجلــى فيمــا يلــي: 
العمــل علــى توفيــر كافــة الوســائل البشــرية 
واللوجيســتيكية الضروريــة إلنجــاح عمليــات 
المراقبــة  لجــن  وتدعيــم  األوراش  مراقبــة 
بمجمــوع التــراب المجالــي ومســاعدة أعــوان 

الســلطة فــي رصــد المخالفــات؛
تعزيــز وتحديــث نظــام المراقبــة عــن بعــد مــع 
تعزيــز اســتعمال واســتغالل صــور األقمــار 
المخالفــة  رصــد  أجــل  مــن  االصطناعيــة 

البعيــدة؛ بالمناطــق  خصوصــا  المحتملــة 
نشــر ثقافــة الوعــي مــن خــالل إطــالق حمــالت 
وأضــرار  بتبعــات  المواطنيــن  لتحســيس 

2    مواصلــة الخطــوات الراميــة لإلدمــاج الحضــري لألحيــاء ناقصــة التجهيــز 
ومكافحــة الســكن غيــر الالئــق مــن أحيــاء عشــوائية ودور آيلــة للســقوط 
والمســاهمة فــي منظومــة مراقبــة المخالفــات فــي مجالي البنــاء والتعمير: 

المجــال   وتنظيــم  تطــور  علــى  المخالفــات 
مجالنــا  وتناســق  والجماليــة  العمرانــي 
الترابــي وأيضــا علــى المســتويات االجتماعيــة 

والنظافــة؛  والســالمة  واالقتصاديــة 
تنظيــم طــاوالت مســتديرة بمشــاركة كافــة 
المتدخليــن علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل 
المحليــة  العقاريــة  الخصوصيــات  مناقشــة 
والمشــاكل المرتبطــة بهــا ونوعيــة الوثائــق 
طلبــات  موضــوع  العقــار  لملكيــة  المثبتــة 
الرخــص، وكــذا مختلــف اإلشــكاليات المقترنــة 
بالتقســيمات غيــر القانونيــة التــي تســاهم في 

انتشــار األحيــاء العشــوائية؛
مواصلــة دراســة طلبــات رخــص البنــاء فــي 
إعــادة  بتصاميــم  المشــمولة  المناطــق 
الهيكلــة واإلدمــاج الحضــري المصــادق عليهــا.

3    المصاحبة القانونية والعقارية وضبط وتوفير المعطيات الترابية:

برســم ســنة 2022، ســتعمل الوكالة الحضرية 
االستشــارات  تقديــم  مواصلــة  علــى  لطنجــة 
مــن  المرتفقيــن  لكافــة  والعقاريــة  القانونيــة 
تجويــد  نحــو  الســعي  مــع  وعمــوم،  إدارات 
خدماتهــا فــي إطــار تبنــي حكامــة جيــدة تنعكس 
آثارهــا علــى المواطنيــن والتنميــة بالمنطقــة. 
وفــي هــذا اإلطــار، ستســهر هــذه المؤسســة 

علــى:
اختيــار  لجــن  فــي  المشــاركة  مواصلــة 
العمليــة مــن  لهــذه  لمــا  بالنظــر  األراضــي 
دور فــي تكويــن االحتياطــات العقاريــة وفــي 
إحــداث مرافــق عموميــة تهيــكل التجمعــات 

الســاكنة؛ لعمــوم  الخدمــات  وتقــدم 
دراســة الشــكايات الــواردة عليهــا بالســرعة 

الالزمــة وفــق الضوابــط القانونية المعمول 
بهــا فــي ميــدان التعميــر؛

التقنيــة  الطواقــم  تأطيــر  فــي  االســتمرار 
المحليــة  والســلطات  الترابيــة  للجماعــات 
فــي  القانونيــة  بالمســتجدات  والمهنييــن 

التعميــر؛ ميــدان 
مقتضيــات  وتفعيــل  تنزيــل  علــى  الســهر 
ــة ذات  ــات الوزاري ــن والدوري مختلــف القواني

الصلــة.
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3-2.مذكرة المعلومات التعميرية

فــي إطــار إرضــاء المرتفقيــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى مذكــرة المعلومــات التعميريــة، تنــوي 
ــرة إعدادهــا وســهولة  ــزال فت ــد مــن المذكــرات يســاهم فــي اخت ــة إعــداد جيــل جدي ــة الحضري الوكال
فهمهــا مــن طــرف العمــوم، وكــذا االســتمرار فــي تقديــم االستشــارات فــي ميــدان التعميــر عبــر 
عبــر  الرقميــة  المعامــالت  تشــجيع  علــى  العمــل  مــع  للمرتفقيــن،  المعلومــات  مذكــرة  تســليم 

الوســائط اإلليكترونيــة فــي هــذا الشــأن.

3-1.انجاز الصور الجوية والتصاميم االسترجاعية

مشاريع التغطية بالصور 
الجوية وتصاميم استردادها 

برسم سنة 2022

تعتزم الوكالة الحضرية خالل السنة المقبلة القيام بما يلي: 
تتبــع الدراســات التــي توجــد فــي طــور اإلعــداد والتــي تتعلــق بالتغطيــة بالصــور الجويــة والتصاميم 
اإلســتردادية علــى مســاحة تقــدر ب 15000 هكتــار تهــم كل مــن جماعــات العوامــة وســبت الزينــات 

والجوامعــة وملوســة وقصــر المجــاز.
تغطيــة جماعــات كزنايــة وحجــر النحــل وأصيلــة وملوســة والجوامعــة والســاحل الشــمالي بصــور 

جويــة وتصاميــم إســتردادها علــى مســاحة تقــدر ب23000 هكتــار.
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المحور االستراتيجي الثالث:  
المشاركة في تحسين مناخ األعمال واستقطاب 

االستثمار بالجهة وتبسيط المساطر 
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والمهيكلــة  الكبــرى  المشــاريع  مواكبــة 
والقانونــي  التقنــي  الدعــم  وتقديــم 

؛ ين للمســتثمر

للعمــل  دوريــة  اجتماعــات  عقــد  اســتمرار 
المحلييــن  الفرقــاء  جميــع  مــع  والتشــاور 
والقانونيــة  التقنيــة  الحلــول  إيجــاد  بهــدف 
المالئمــة للمشــاكل التــي تعتــرض عمليــة 

االســتثمارية؛ المشــاريع  دراســة 

كفــاءات  مــن  للرفــع  الجهــود  مضاعفــة 
المؤسســة  داخــل  البشــري  العنصــر 
بالتكويــن المســتمر نظــرا لــدوره األساســي 
والمســؤول فــي إبــداء اآلراء داخــل حظيــرة 
اللجــن وفــي مختلف االجتماعات والخرجات؛

رخــص  طلبــات  دراســة  حكامــة  تحســين 
التعميــر مــن حيــث ضبــط اآلجــال وتمثيليــة 

؛ المتدخليــن 
دعــم المنظومــة الخاصــة باللجنــة الجهويــة 

للمســالك  طبقــا  لالســتثمار  الموحــدة 
لذلــك  المؤطــرة  والقوانيــن  والمســاطر 
االســتثمارية  المشــاريع  تنزيــل  أجــل  مــن 
ذات البعــد التنمــوي والمســاهمة فــي خلــق 
فــرص الشــغل الدائمــة وفــي تنميــة المجال 

واالقتصــادي؛ االجتماعــي  بمســتوييه 

مواصلة تطوير واصالح مســطرة الدراســة 
غيــر الماديــة بمــا يتيح تتبــع عملية الترخيص 
للمشــاريع فــي جميــع مراحلهــا، بــدءا مــن 
مرحلــة إيــداع الملفــات إلــى حيــن الحصــول 
علــى رخصــة الســكن وشــهادة المطابقــة؛

التقنــي  والبــث  الدراســة  عمليــة  تســهيل 
الليونــة  باعتمــاد  والتعميــري  المعمــاري 
الالزمــة فــي بعــض التنطيقــات والمجــاالت 
التعميريــة بمــا يتيــح فرصــة تصــور مشــاريع 
اســتثمارية نوعيــة ومهيكلــة تراعــي فــي اآلن 
ــر  نفســه مجموعــة مــن الشــروط والمعايي

األساســية التــي  أهمهــا :

تصــور شــبكة طرقيــة ومســلكية واضحــة 
الربــط الســلس والمثالــي  وكافيــة بمــا يتيــح 

المدينــة؛ بباقــي مكونــات  والمتقــن 
المعمــاري  التصــور  يكــون  أن  إلزاميــة 
والتعميــري مبتكــرا ونوعيــا بمــا يتناســب مــع 
المجــال المتواجــد بــه ويســاهم فــي تنميتــه مــن 
جهــة وفــي الرقــي بالمدينــة مــن جهــة أخــرى؛
مســاحات  اقتــراح  ضــرورة  علــى  التأكيــد 
ومســاحات  مشــجرة  ومناطــق  خضــراء 
مــع  الرياضيــة  ولأللعــاب  للراحــة  مخصصــة 
التخلــي  تــم  مــا  ومالئمــة  التعويــض  إمكانيــة 
عنــه مــن المســاحة المبنيــة للمشــروع بزيــادة 
المشــروع  بتــوازن  المســاس  دون  العلــو 

مكوناتــه. مختلــف  وتناســق 
دعــم منظومــة الدراســة القبليــة لمشــاريع 
البناء والتجزيئ وإنشــاء المجموعات السكنية 
التقنيــة  المســاعدة  تقديــم  إلــى  الهادفــة 
والخبــرة الالزمــة لجميــع المتدخليــن فــي ميــدان 
البنــاء مــن مهندســين معمارييــن ومنعشــين 
فــي  المســاهمة  مــع  ومواطنيــن،  عقارييــن 
وفقــا  ملفاتهــم  ترخيــص  آجــال   تقليــص 

الجــاري بهــا العمــل؛   للمســاطر 

مواصلــة عمليــة إعــادة دراســة المشــاريع 
الكبــرى العالقــة وتلــك التــي لــم تحــض بالــرأي 
الموافــق خــالل ســنة 2021 وفقــا لمقتضيــات 
دوريــة الــوزارة الوصيــة عــدد 6115، بحيــث تعتزم 
الوكالــة الحضريــة لطنجــة خــالل الربــع األول 
مــن ســنة 2022 إعــادة دراســة مــا مجموعــه  
260ملفــا بمعيــة جميــع المتدخليــن المحلييــن، 
و    6347 تناهــز  متوقعــة  اســتثمارية  بقيمــة 
2451 مناصــب شــغل مباشــرة وغيــر مباشــرة 

محتملــة.   
القطــاع  أوراش  فــي  االنخــراط  مواصلــة 
عــن طريــق مواكبــة اقــالع القطــب الحضــري 
الشــرافات  الجديــدة  والمدينــة  بطوطــة  ابــن 
الســكنية  البرامــج  انجــاح  فــي  والمســاهمة 
ومنتــوج  درهــم   250000 )منتــوج  الوطنيــة 
140000 درهــم والمنتــوج المخصــص للطبقــة 

المتوســطة(.

اســتقطاب  فــي  والبنــاء  التعميــر  مجــال  يلعبهــا  التــي  القصــوى  لألهميــة  نظــرا 
بــذل كافــة الجهــود  االســتثمار العمومــي والخــاص، ســتواصل الوكالــة الحضريــة  
مــن أجــل تبســيط المســاطر والمســالك والمســاهمة فــي تحســين منــاخ االســتثمار 

وذلــك عــن طريــق:
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المحور االستراتيجي الرابع:
 السهر على مواكبة وتأطير التعمير والبناء بالعالم 

القروي بغية تحسين إطار عيش الساكنة القروية
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وعيــا بالمكانــة الهامــة التــي يحظــى بهــا العالــم 
بالجهــة  للتنميــة  رافعــة  باعتبــاره  القــروي 
يعرفــه  الــذي  المتنامــي  للتطــور  وانعكاســا 
التدابيــر  اتخــاذ  ســيتم  بــه،  التعميــر  مجــال 

التاليــة: 
واالســتباقية  الشــاملة  المقاربــة  دعــم 
البنــاء  وتأطيــر  مواكبــة  علــى  ترتكــز  التــي 
توفيــر  بهــدف  وذلــك  القــروي  بالعالــم 
مراعــاة  مــع  وآمــن  ســليم  عيــش  إطــار 
وتثميــن الخصوصيــات المحليــة والثقافيــة 
والهندســية والطبيعيــة التــي تزخــر بهــا كل 

حــدة؛ علــى  منطقــة 

اعتماد توجهات جديدة هدفها الســهر على 
مجــاراة التطــور الحاصــل بالمجــال الترابــي 
بالمســاهمة  وذلــك  القرويــة  للجماعــات 
المســاعدة  لبرنامــج  الفعلــي  التنزيــل  فــي 
القــروي  بالعالــم  والهندســية  التقنيــة 

تواجهــه؛    قــد  التــي  الصعوبــات  وتذليــل 
المســاهمة فــي الجهــود الراميــة لتأســيس 
بالعالــم  وايكولوجيــة  مســتدامة  تنميــة 
القــروي وتشــجيع المشــاريع التــي تهــدف 

البيئيــة؛ إلــى تحقيــق االســتدامة 
الفالحيــة  المناطــق  حمايــة  علــى  الســهر 
واألراضــي الســقوية والغابويــة والســاحلية 
الخصوصيــات  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع 
العقاريــة المحليــة واعتمــاد الليونــة الالزمــة 
عنــد دراســة طلبات رخــص البناء في العالم 
القــروي طبقــا للنصــوص القانونيــة الجــاري 

بهــا العمــل وخصوصيــات المنطقــة؛
المشــاركة فــي تنميــة العالــم القــروي مــن 
االســتثمارية  المشــاريع  تشــجيع  خــالل 
التحتيــة  البنيــات  توفــر  التــي  الكبــرى 
والتجهيــزات  والمرافــق  األساســية 
بالعالــم  االســتثمار  جلــب  فــي  وتســاهم 
تثبيــت  علــى  وتعمــل  جهــة،  مــن  القــروي 
الســاكنة المحليــة ومحاربــة ظاهــرة الهجــرة 
القرويــة مــن جهــة أخــرى مــن خــالل توفيرهــا 

حقيقيــة. شــغل  لفــرص 
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المحور االستراتيجي الخامس:
السهر على المحافظة على المواقع المصنفة والموروث 

الثقافي المبني والتاريخي والمساهمة الفعالة في 
تحسين جودة المنتوج المعماري والعمراني  
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المبذولــة  المجهــودات  ودعــم  مســاندة 
واالرتقــاء  والتأهيــل  المحافظــة  أجــل  مــن 
والتاريخــي  الثقافــي  المبنــي  بالمــوروث 
الهندســة  تعزيــز  مواصلــة  مــع  المحلــي 
علــى  والمحافظــة  المحليــة  يــة  المعمار
والحضــري  القــروي  المجــال  خصائــص 
يــة  المعمار المواثيــق  مقتضيــات  وتفعيــل 
المصــادق عليهــا والداعمــة لهــذه المبــادئ؛
الســهر علــى جعــل طنجــة مدينــة قاطبــة 
وذلــك  نظيراتهــا  غــرار  علــى  ومتميــزة 
الخضــراء  المجــاالت  تشــجيع  طريــق  عــن 
والمســاحات المشــجرة والمغروســة وتلــك 

والراحــة؛ والترفيــه  لأللعــاب  المخصصــة 
والمهندســين  المهنييــن  حــث  اســتمرار 

علــى جعــل مبــدأ الجــودة مرتكــزا أساســيا فــي 
إعــداد وتصــور المشــاريع؛

إعطــاء أولويــة قصــوى لمداخــل المدينــة 
ومحاورهــا الرئيســية عــن طريــق دعــم وتثميــن 
بمــا  والمهيكلــة  المتكاملــة  األنشــطة 
المعمــاري  المشــهد  تحســين  فــي  يســاهم 

المبنــي؛
مواصلــة المســاهمة فــي عمليــة مراقبــة 
وإقامــة  األراضــي  وتجزيــئ  البنــاء  أوراش 
المخالفــات  وزجــر  الســكنية  المجموعــات 
القانونــي  الغيــر  الســكن  ظاهــرة  بــة  ومحار
عــن طريــق تشــجيع تهيئــة التجزئــات وإنشــاء 
المجــاالت  بهــذه  الســكنية  المجموعــات 

مصاحبــة. أخــرى  إجــراءات  إلــى  إضافــة 

ادراكا منهــا ألهميــة المــوروث الثقافــي والتاريخــي لمدينــة طنجــة، ســتواصل 
الوكالــة الحضريــة توجهاتهــا الهادفــة إلــى إرســاء وتنزيــل السياســة المتبعــة 

فــي هــذا الخصــوص والتــي ترتكــز باألســاس علــى: 
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المحور االستراتيجي السادس:
المشــاركة فــي إرســاء قواعــد االســتدامة والنجاعــة مــن خــال المســاهمة 
فــي تفعيــل منظومــة عمرانيــة ترتكــز عــل تشــجيع العمــارة الخضــراء وتعتمــد 

علــى تبنــي المســاحات الخضــراء كعنصــر أساســي بالتصاميــم العمرانيــة
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الخضــراء  المســاحات  بأهميــة  التوعيــة 
المجــال  تشــكيل  فــي  أساســي  كعنصــر 
بيــن  المســؤولية  وتشــارك  العمرانــي 
يتعلــق  فيمــا  والعــام  الخــاص  القطاعيــن 
ببرمجتهــا فــي المشــاريع المعــدة للدراســة 
القواعــد  وفــق  إنجازهــا  أو  تهيئتهــا  أو 

لذلــك؛ المؤطــرة 
االلتــزام بضــرورة اقتــراح مســاحات خضــراء 
علــى  المقدمــة  المشــاريع  مســتوى  علــى 
شــكل مناطــق مشــجرة، تتخللهــا أحــواض 
وســاحات  للمشــاة،  وممــرات  ميــاه، 
لأللعــاب  وســاحات  للراحــة  مخصصــة 

ياضيــة؛ الر
المشــجرة  الخضــراء  المناطــق  اعتمــاد 
توســعها  وعقلنــة  المدينــة  لتحديــد  كأداة 
أشــكال  كل  مــن  وللحــد  )أحزمــة خضــراء( 
الثلــوث بالمدينــة مــن صخــب ناتــج عــن حركة 

المــرور ودخــان المصانــع ولتفــادي انجــراف 
التربــة وتقليــل خطــورة الســيول علــى الحيــز 

العمرانــي؛ 
علــى  وبيئيــة  جماليــة   لمســة  إضافــة 
المشــهد العمرانــي للمدينــة باقتــراح حدائق 
هدفهــا  الكبــرى  الشــوارع  تقاطــع  عنــد 

والجــوالن؛  المــرور  حركــة  تنظيــم 
التأكيــد علــى ضــرورة إدمــاج واقتــراح مناطق 
الكبــرى  بالمشــاريع  ومشــجرة  خضــراء 
كمكون يضمن انفتاح هذه المشــاريع على 
المجــال الخارجــي مــع تشــجيع المشــاريع 
الســكنية أو الســياحية التــي تــدرج مناطــق 
خضــراء بأســطحها وبواجهاتهــا باعتبارهــا 
الخضــراء  األبنيــة  أحــد عناصــر ومتطلبــات 

فــي جميــع األنظمــة العالميــة؛
المواصفــات  إدمــاج  علــى ضــرورة  الســهر 
)مســاحتها،  الخضــراء  للمناطــق  التقنيــة 

والــري،  صيانتهــا  طــرق  تهيئتهــا،  كيفيــة 
ومواصفــات  نوعيــة  التشــجير،  طــرق 
التحمــالت  بدفتــر  ...إلــخ(  األشــجار، 

المرخصــة؛ للمشــاريع 
الســهر على احترام المقتضيات والضوابط 
القانونيــة المعمــول بهــا فــي مجــال التعمير 
والمســاحات  المناطــق  نســبة  خصوصــا 
نوعيــة  حســب  توفرهــا  الواجــب  الخضــراء 
المشــاريع والتأكيــد علــى ضــرورة تشــجير 
المحاذيــة  والخنــادق  األوديــة  جوانــب 
المناطــق  وتهيئــة  الســكنية  للمشــاريع 
الخضــراء فــي االرتفاقــات المحرمــة للبنــاء 
بحيــث تخــدم الغــرض األساســي المطلــوب 
خصوصــا الحــد  مــن الخطــر علــى المجــال 
يخــدم  جــذاب  لشــكل  وتؤســس  المبنــي 
العمرانــي؛ والتصميــم  التخطيــط  أغــراض 

دفتــر  مقتضيــات  تطبيــق  علــى  الســهر 
االجتماعــي  بالســكن  الخــاص  التحمــالت 
)فئــة 250.000 درهــم( خصوصــا  في الشــق 
الــذي يهــم إلزاميــة غــرس شــجرة بطــول 3 

أمتــار ونصــف لــكل ســكن؛
المســاهمة فــي إنجــاح ورش إعــالن مدينــة 
علــى  والتأكيــد  خضــراء  مدينــة  طنجــة 
وباقــي  المعمــاري  المهنــدس  مســؤولية 
كافــة  إنجــاز  علــى  الســهر  فــي  المهنييــن 
الدراســات الالزمــة مــن طــرف المختصيــن 
)دراســة مجاليــة وبيئيــة، دراســة تقنيــة ....

جميلــة؛ خضــراء  مناطــق  واقتــراح  إلــخ( 
ــة  المســاهمة فــي وضــع مشــاريع نموذجي
األخضــر  البنــاء  تعزيــز  أجــل  مــن  مختلفــة 

العموميــة.  بالمرافــق  خاصــة 

تعتبــر المناطــق الخضــراء عنصــرا أساســيا فــي تشــكيل المشــهد العمرانــي وتأســيس 
المجــال الحضــري كمــا تســاهم فــي توفيــر ســبل التســلية والترفيــه والراحــة إضافــة لدورهــا 
فــي تحســين األحــوال البيئيــة والصحيــة، كمــا يمكن االســتفادة منها في المجــاالت التعليمية 
والثقافيــة. وقــد أصبحــت الحاجــة إلــى المســاحات الخضــراء ضــرورة ملحــة ســواء كانــت علــى 
شــكل حدائــق عموميــة أو مــن خــالل إدماجهــا كعنصــر أساســي فــي المشــاريع الســكنية 

والســياحية والخدماتيــة والصناعيــة وفــي مشــاريع المرافــق العموميــة.
وفي هذا اإلطار، ستسهر الوكالة الحضرية على:
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المحور االستراتيجي السابع: 
تحديث اإلدارة والرفع من جودة الخدمات واألداء 
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1    تيسير الولوج إلى المعلومة مع تعزيز وتتمين الحكامة الجيدة 
وسياسة القرب واستقبال المترفقين والتواصل الخارجي والداخلي:

2    تطوير وتحسين الخدمات الرقمية والالمادية والنظام المعلوماتي:

اعتبــارا لكــون الوكالــة الحضريــة لطنجــة تعتبــر 
مؤسســة وقطبــا فاعــال يتــم االعتمــاد عليــه 
مــن طــرف مختلــف المرتفقيــن والمتدخليــن 
فــي ميدانــي التعميــر واإلســكان، مــن مهنييــن 
ومنعشــين عقارييــن ومواطنيــن وجمعيــات 
قصــد  معمارييــن  ومهندســين  وإدارات 
الحصول على المســاعدة التقنية والهندســية 
تعتــزم  والقانونيــة،  والعقاريــة  والتعميريــة 
الوكالــة الحضريــة لطنجــة في إطــار اإلمكانيات 
اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  اتخــاذ  المتاحــة، 
تهــم باألســاس التســريع مــن وثيــرة دراســة 
طلبــات رخــص التعميــر والــرد علــى شــكايات 
المرتفقيــن وتحســين الولــوج إلــى المعلومــة 
طبقــا ألحــكام القانــون 31.13 المتعلــق بالحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات. وتقــوم هــذه 

التدابيــر علــى:

اعتمــاد مقاربــة معلوماتيــة الماديــة خاصــة 
بأخــذ المواعيــد للمهنييــن والمســتثمرين مــع 
المرتفقيــن  وإرشــاد  اســتقبال  طــرق  تعزيــز 
إضافــة إلــى تحســين وتكويــن األطــر المكلفــة 

وتدعيمهــا؛ باالســتقبال 
دالئــل  المرتفقيــن  إشــارة  رهــن  وضــع 
والمســالك  بالمســاطر  خاصــة  توجيهيــة 
المعمــول بهــا فــي مجــاالت تدخل المؤسســة؛
لمحتــوى  المســتمر  والتحييــن  التحســين 
الموقــع اإللكترونــي للوكالــة الحضريــة ومــده 
والتقاريــر  والمعلومــات  المعطيــات  بكافــة 
بمــا يتيــح ضمــان حــق المعلومــة للمواطنيــن 
والمســتثمرين والمهنييــن داخــل وخــارج البالد؛
الوثائــق  كافــة  مــن  المهنييــن  تمكيــن 
المصــادق  التهيئــة  )تصاميــم  المرجعيــة 
وتصاميــم  الهيكلــة  إعــادة  وتصاميــم  عليهــا 
التجزئــات مرفقــة بدفاتــر التحمــالت والمواثيــق 
التصــور  تأطيــر  مــن  تمكــن   )... المعماريــة 
المعمــاري للمشــاريع واإلســراع  فــي دراســة 

الرخــص؛ طلبــات 
اعتمــاد آليــة مراقبــة دائمــة تمكــن مــن تقييم 
جــودة المعلومــة المقدمــة وآراء وارتســامات 

المرتفقيــن حولهــا فــي إطــار منظومــة الجــودة؛
والمواكبــة  البنــاءة  المشــاركة  تعزيــز 
الالمــادي؛  التدبيــر  مســاطر  إلعمــال  الفعالــة 
مواصلــة التأطيــر القانونــي والتقنــي للفرقــاء 

المحلييــن وتحسيســهم بقضايــا القطــاع؛
والنزاهــة  الشــفافية  قيــم  تكريــس 
ومســتخدمي  أطــر  وتحســيس  والتواصــل 
الموضــوع؛ هــذا  بأهميــة  الحضريــة  الوكالــة 
وتنفيــذا للتعليمات الملكية الســامية لصاحب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا 
وأيــده الراميــة إلــى إيــالء عنايــة خاصــة لقضايــا 
أفــراد الجاليــة المغربيــة المقيمــة  ومشــاكل 
إنجــاز  بصــدد  المؤسســة  فــإن  بالخــارج، 
مــن  المهمــة  الشــريحة  بهــذه  خــاص  دليــل 

الرقمــي،  التحــول  ورش  إنجــاح  ســياق  فــي 
تعتمــد الوكالــة الحضريــة فــي ســعيها لتطويــر 
وخدماتهــا  المعلوماتــي  نظامهــا  وتحســين 
التدابيــر  مــن  مجموعــة  العموميــة  الالماديــة 

يلــي: فيمــا  والمتمثلــة  المبرمجــة 
مصاحبــة عمــل اللجنــة التوجيهيــة للوكالــة 
تــم تشــكيلها ســنة  التــي  الرقميــة  الحضريــة 

2021؛
المســاهمة فــي تحســين مؤشــرات البوابــة 

المواطنيــن المغاربــة يضــم كافــة المعلومــات 
الالزمــة حــول المســاطر والمســالك اإلداريــة 
والخدمــات التــي توفرهــا مؤسســتنا فــي جميــع 
تحســين  فــي  تطمــح  كمــا  تدخلهــا.  مجــاالت 
بنيــات اســتقبال وتوجيــه المغاربــة المقيميــن 
العالقــة  ملفاتهــم  وحــل  وتســوية  بالخــارج 
فــي أفضــل اآلجــال مــع العمــل علــى تبســيط 
تــام  احتــرام  فــي  وذلــك  اإلداريــة  المســاطر 

للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل.

لملفــات  الالمــادي  للتســيير  رخــص  الرقميــة 
بالتواصــل  وذلــك  التعميــر  رخــص  طلبــات 
المختــص  الدراســات  مكتــب  مــع  المســتمر 
مــن أجــل تــدارك اإلكراهــات المرتبطــة بالتنزيــل 
الســليم لمســطرة التدبيــر الالمــادي وتطويــر 

هــذه الخدمــة؛ 
مرتبطــة  داخليــة  رقميــة  منصــة  إنشــاء 
 »SIG« الجغرافيــة  المعلومــات  بمنظومــة 
الوطنيــة  الرقميــة  وبالمنصــة  للمؤسســة 
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»رخــص« وذلــك بغيــة مســاعدة كافــة األطــر 
والمســؤولين علــى انجــاز الدراســات القبليــة 
لمشــاريع البنــاء والتجــزئ والتقســيم وإحــداث 
المجموعــات الســكنية مــن الجوانــب القانونيــة 
قبــل  والمعماريــة  والتعميريــة  والعقاريــة 
اللجــن  حضيــرة  فــي  النهائــي  بالــرأي  اإلدالء 
المنصــة  هــذه  شــأن  مــن  بحيــث  المختصــة، 
آجــال  اختــزال  فــي  الفعليــة  المســاهمة 

الدراســة؛  
العموميــة  اإللكترونيــة  المنصــة  اخــراج 
للدراســات القبليــة لملفــات طلبــات الترخيــص 
وإنشــاء  والتقســيم  والتجــزيء  للبنــاء 
 e-pré instruction الســكنية   المجموعــات 
المعمارييــن  المهندســين  ســتمكن  التــي 
الحضريــة  للوكالــة  ملفاتهــم  إْرســال  مــن 
والتوصــل بمالحظاتهــا التقنيــة قبــل إيداعهــم 
لملفــات الترخيــص النهائيــة وفقــا للمســالك 

بهــا؛   المعمــول  والمســاطر 

تدبيــر  لمنظومــة  الممنهــج  التحديــث 
الموقــع االلكترونــي للوكالــة الحضريــة لطنجــة؛
المتعلــق  العــروض  طلــب  عــن  االعــالن 
الوكالــة  لوثائــق  اإللكترونــي  األرشــيف  بنظــام 
إطــار  فــي  وذلــك   GED لطنجــة  الحضريــة 
واعتبــارا  اإلداري  العمــل  منظومــة  تحديــث 
تدبيــر  لتحســين  اإليجابيــة  لالنعكاســات 
فــي  الشــفافية  لمبــادئ  وتعزيــزا  األرشــيف، 
روح  مــع  وانســجاما  العــام،  المرفــق  تدبيــر 
القانــون 69.99 المتعلــق باألرشــيف والمبــادئ 
بالحــق  المتعلــق   31.13 بالقانــون  المضمنــة 
ــى المعلومــات. ويدخــل هــذا  فــي الحصــول عل
الوثائقــي  الرصيــد  حفــظ  ســياق  فــي  النظــام 

وتثمينــه؛ وحمايتــه  وتنظيمــه  للمؤسســة 
متابعــة مكتــب الدراســات المكلــف بتحييــن 

البوابــة الجغرافيــة الوطنيــة لوثائــق التعميــر؛
صيانــة برمجيــات حفــظ المعلومــات وتلــك 

ــة؛ المتعلقــة بالســالمة المعلوماتي

ــة لطنجــة كل ســنة ومــن أجــل  ــة الحضري ــة التــي تعقدهــا الوكال ــات المجالــس اإلداري تبعــا لتوصي
تحســين ظــروف عمــل موظفيهــا وجــودة الخدمــات المقدمــة لمرتفقيهــا وفرقائهــا المحلييــن، 
تعتــزم هــذه األخيــرة اقتنــاء عقــار مــن أجــل بنــاء مقــر لهــا حتــى يتســنى لهــا تأديــة مهامهــا علــى أكمــل 

وجــه.

3    اقتناء وعاء عقاري من أجل بناء مقر للمؤسسة

 وبالرغــم مــن الصعوبــات التــي تعتــري طريقهــا مــن أجــل رقمنــة خدماتهــا واالنخــراط 
اإللكترونيــة  اإلداريــة  الخدمــة  تطويــر  إلــى  الراميــة  الدولــة  سياســة  فــي  الكلــي 
ومجهــودات وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر واإلســكان وسياســة المدينــة 
الهادفــة إلــى تحديــث جميــع اإلدارات التابعــة لهــا، الشــك أن الــوكاالت الحضريــة 
لطنجــة ســتعمل دائبــة علــى تكريــس الجهــود بغيــة ترســيخ التدبيــر الالمــادي واعتبار 
جائحــة »كوفيــد 19« والظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا العالــم بأســره بمثابــة حافــز 

قــوي لرفــع التحديــات وتجــاوز العراقيــل. 
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مشروع ميزانية 
المؤسسة برسم 

سنة 2022

وعيا منها بأهمية ودور التكوين المســتمر في 
الرفــع مــن قــدرات الموظفيــن، ســتعمل هــذه 
الوكالــة خــالل ســنة 2022 على مواصلة تفعيل 
برامــج التكويــن المســتمر لفائــدة الموظفيــن. 
ومــن المتوقــع أن يشــمل مخطــط التكوينــات 
عــددا مــن المواضيــع المتعلقــة باختصاصــات 
ومهــام المؤسســة أو تلــك التــي مــن شــأنها 
أن تســاعد علــى الرفــع مــن مردوديــة ونجاعــة 

الخدمــات المقدمــة.
ســيحرص  ســابقا،  ذكــر  مــا  مــع  وبالمــوازاة 
مواصلــة  علــى  المؤسســة  ومســؤولي  أطــر 
الداخلــي  التكويــن  عمليــة  علــى  اشــرافهم 
المهــام  لمختلــف  اليومــي  األداء  خــالل  مــن 

بهــم. المنوطــة 

فــي إطــار اهتمامهــا الكبيــر ببعــد الجــودة نظــرا 
لكونــه يشــكل حلقــة مركزيــة فــي ورش إصــالح 
وتحديــث اإلدارة ويســاهم فــي الرقي بمســتوى 
الخدمــات المقدمــة مــع ضمــان تدبيــر أمثــل 
للوقــت والجهــد، ســتواصل الوكالــة الحضريــة 
احتــرام  إلــى  الراميــة  جهودهــا   2022 خــالل 
 9001 إيــزو  الجــودة  نظــام  وأســس  مبــادئ 
صيغــة 2015 والحفــاظ علــى شــهادة الجــودة، 
بحيــث أنهــا تتهيــأ الجتيــاز اختبــارات تجديــد هذه 

الشــهادة فــي غضــون شــهر أبريــل 2022.   

المســتمر  التكويــن  تعزيــز     4
المؤسســة ومســتخدمي  ألطــر 

5   مواصلة العمل بنظام الجودة 
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جدول الدفع بالدرهم الكلفة 
بالدرهم موضوع المشروع الفقرة

2023 وما بعدها 2022

500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 دراسات مرتبطة بالتنمية  تصاميم إعادة هيكلة لألحياء الناقصة التجهيز
المستدامة

500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 تصميم التهيئة للجماعة الحضرية لجزناية 

تصاميم التهيئة 
وتصاميم النمو

400 000,00 400 000,00 800 000,00 تصميم التهئية للجماعة القروية حجر النحل

450 000,00 450 000,00 900 000,00 تصميم التهيئة لجماعة أصيلة

450 000,00 450 000,00 900 000,00 تصميم تهيئة القطب  الحضري لملوسة الجوامعة 

300 000,00 300 000,00 600 000,00 تصميم تهيئة  جماعة الساحل الشمالي

 300 000,00 300 000,00 تصميم النمو لمدشر  لغزيليش و الحموني

1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
الصور الجوية  وتصاميم استردادها لجماعات اكزناية 
واحجر النحل وأصيلة والساحل الشمالي وملوسة 

واجوامعة

تغطية بالصور الجوية 
وتصاميم استردادها

1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 األرشيف اإللكتروني
إحداث نظام تدبير 

األرشيف اإللكتروني 
للوكالة الحضرية لطنجة

 600 000,00 600 000,00 مصاريف اقتناء المستعقرات مصاريف اقتناء 
المستعقرات

7 000 000,00 7 000 000,00 اقتناء أرض  اقتناء ارض إلنشاء مقر 
الوكالة الحضرية لطنجة

250 000,00 250 000,00 انجاز أشغال التهيئة أشغال التهيئة والترميم 
و التركيب بالمقر

350 000,00 350 000,00 استبدال السيارة المصلحية للمدير اقتناء سيارات مصلحية

600 000,00 600 000,00 استبدال السيارة النفعية المخصصة للمسالك 
الطرقية الوعرة و المقتناة سنة 2004 اقتناء سيارات نفعية

250 000,00 250 000,00 اقتناء مكاتب ، كراسي وأدوات الخزين اقتناء أثا ث المكتب 

250 000,00 250 000,00 عتاد الطباعة و النسخ عتاد المكتب

500 000,00 500 000,00
شراء البرمجيات

اقتناء البرمجيات 

وتطوير حلول تكنلوجية 
000,00 100المعلومات 100 000,00

300 000,00 300 000,00 اقتناء عتاد إعالمي اقتناء عتاد إعالمي

جدول رقم4 :مشروع ميزانية الوكالة الحضرية لطنجة برسم سنة 2022

جدول رقم5   : المشاريع المبرمجة  برسم سنة  2022 -االستثمار المتعلقــة  الحكوميــة  للتوجهــات  اســتلهاما 
العموميــة،  المؤسســات  ميزانيــات  بإعــداد 
الوكالــة  ميزانيــة  مشــروع  صياغــة  تمــت 
الحضريــة لطنجــة برســم ســنة 2022 اعتمــادا 
ترتكــز  التــي  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  علــى 
والمعقلــن  الجيــد  التدبيــر  علــى  أساســا 
للنفقــات والســعي نحــو تصفية المســتحقات 
القديمــة للمؤسســة، باإلضافــة إلــى العمــل 
علــى تحســين فعاليــة ونجاعــة االســتثمارات 

بتطويــر  المتعلقــة  االصالحــات  وتســريع 
الحكامــة والشــفافية ووضــع التدابيــر الراميــة 

الذاتيــة. المــوارد  تعزيــز  إلــى 
ميزانيــة  مشــروع  يناهــز  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
الوكالــة الحضريــة لطنجــة برســم ســنة 2022،  
66,06مليــون درهــم موزعــة بيــن 41,88 مليــون 
درهــم لتكاليــف التســيير و 15,52 مليــون درهم 
لتكاليــف التجهيــز و 8,66مالييــن مــن الدرهــم 

للباقــي لــألداء.

التكاليفالمداخيل

اعتمادات نوعية العمليةاعتماداتنوعية العملية

موجودات الخزينة في 
31/12/202113.569.734,10

45.972.510,44ميزانية التسيير

26.831.400,00تكاليف المستخدمين

1.401.400,00 بما فيه الباقي لألداء1.257.021,07الباقي استخالصه

19.141.110,44تكاليف العتاد و تكاليف مختلفة 15.600.000,00مداخيل ذاتية للتسيير

2.688.939,44بما فيه الباقي لألداء19.500.000,00إعانة التسيير

6.000.000,00إعانة االستثمار 

20.093.888,40ميزانية االستثمار 

15.524.040,00اعتماد األداءات

4.569.848,40 ترحيل الباقي لألداء  مساهمة إضافية 
للدولة في برنامج 

االستثمار
10.139.643,67

66.066.398,84المجموع66.066.398,84المجموع
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محمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  أطلقهــا 
طنجــة- بجهــة  وأيــده  هللا  حفظــه  الســادس 
باحتضانهــا  المتميــزة  تطوان-الحســيمة 
لمشــاريع وطنيــة مهيكلــة، معتمــدة فــي ذلــك 
والتشــاور  االنفتــاح  علــى  مبنيــة  علــى مقاربــة 

المتدخليــن. جميــع  مــع  والتشــارك 
وتنزيــال لتوجهــات الــوزارة الوصيــة وفــي إطــار 
حرصهــا الدائــم علــى تحســين نتائجهــا وتجويــد 
هــذه  ســتعمل  بهــا،  المنوطــة  المهــام  أداء 
المقبلــة  األعــوام  خــالل  جاهــدة  المؤسســة 

التاليــة: بلــوغ األهــداف  علــى 
مخطــط  اخــراج  فــي  البنــاءة  المســاهمة 
الكبــرى  لطنجــة  العمرانيــة  التهيئــة  توجيــه 
المجالــي  التناســق  تحقيــق  إلــى  يرمــي  الــذي 
وليــس  المختلفــة  والبرامــج  لالســتراتيجيات 
بشــكل حصــري فتــح مناطــق جديــدة للتعميــر 
قواعــد  إلرســاء  رئيســيا  مدخــال  يشــكل  ممــا 
مجالــه  أن  بحيــث  المســتدام،  التعميــر 
والمراكــز  المــدن  علــى  يقتصــر  ال  المشــمول 
بــل  بــه ســابقا،  كان معمــول  كمــا  الحضريــة 
يغطــي مجمــوع اإلقليــم والعمالــة والفضــاء 
العالقــة  االعتبــار  بعيــن  ليأخــذ  المتربولــي 
الوظيفيــة بيــن المجاليــن الحضــري والقــروي، 
ممــا مــن شــأنه تمكيــن المدبريــن المحلييــن 
تحــدد  المعالــم  واضحــة  طريــق  خارطــة  مــن 

عزمهــا  لطنجــة،  الحضريــة  الوكالــة  تجــدد 
األكيــد علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل 
الرفــع مــن جــودة خدماتهــا المقدمــة للعمــوم 
وللفرقاء المحليين، وتكريس أســس الحكامة 
المواطنــة  واإلدارة  والشــفافية  الجيــدة 
ومبــادئ اليســر والمرونــة، واالســتجابة الدائمــة 
لمحيطهــا  والمســتقبلية  اآلنيــة  للمتطلبــات 
المجالــي واالقتصــادي واالجتماعــي. كمــا أنهــا 
تأكــد انخراطهــا التــام بــروح المبــادرة والتجديــد  
فــي األوراش الكبــرى للتهيئــة والتنميــة التــي 

خاتمة:
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المكونــات  مــن  مكــون  كل  ووظيفــة  هويــة 
المجاليــة؛

المراكــز  لتنميــة  خاصــة  أهميــة  إعطــاء 
تنزيــل  فــي  المســاهمة  إطــار  فــي  الصاعــدة 
ــة المندمجــة للمراكــز  ــي للتنمي البرنامــج الوطن
القرويــة الصاعــدة الــذي يعتمــد علــى مقاربــة 

األبعــاد؛  متعــددة  ترابيــة 
بوثائــق  التغطيــة  تعميــم  فــي  االســراع 
التعميــر وتحييــن المتجــاوز منهــا واستشــراف 
تلــك التــي ســتنتهي صالحيتهــا فــي المســتقبل 
القريــب، مــع اعطــاء األولويــة للوســط القــروي 
مــن  تعانــي  التــي  وتلــك  الهشــة  والمناطــق 
الضغــط العمرانــي ومــن ضعــف حقيقــي علــى 

المجالــي واالجتماعــي؛ اندماجهــا  مســتوى 
التخطيــط  مناهــج  مراجعــة  علــى  العمــل 
والتهيئــة وتغييــر مقاربــات التدخــل باالعتمــاد 
بعيــن  يأخــذ  الــذي  الترابــي  التشــخيص  علــى 
والتوجهــات  واالكراهــات  المؤهــالت  االعتبــار 
والتشــخيص  واالســتراتيجية،  القطاعيــة 
ورشــات  تنظيــم  طريــق  عــن  التشــاركي 
موضوعاتيــة فــي التعميــر والبيئــة واالقتصــاد 
والشــغل والنقــل والتنقــالت والمرافق، وأخيرا 
مواقــع  باســتعمال  المواطــن  التشــخيص 
االجتماعيــة؛ والشــبكات  الخاصــة  اإلنترنيــت 
التهيئــة  وضــع جيــل جديــد مــن  تصاميــم 
والنمــو التــي تتوخــى تأهيــل وتعزيــز التنافســية 

االســتدامة   عنصــر  وتحقيــق  الترابــي  بمجالنــا 
مــع العمــل علــى اعتمــاد منهجيــة تتــوق إلــى 
تطويــر فضــاءات عمرانيــة قــادرة علــى التكيــف 
مــع المتغيــرات الظرفيــة والتأقلــم مع مختلف 
التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 
مــع  التكنولوجيــة؛  والتطــورات  والسياســية 
ومحفــز  منصــف  لتعميــر  مرتكــزات  وضــع 
ومــرن وتشــاركي يضمــن التماســك االجتماعي 
والتعميــر  الحضــري  التخطيــط  بيــن  ويوفــق 
العملياتيــة  المشــاريع  وتعميــر  التنظيمــي 
ويســهم فــي توفيــر مجــاالت ترابيــة مندمجــة 
وإيكولوجيــة  وادماجيــة  ومنتجــة  ومتضامنــة 

وآمنــة؛ وذكيــة  ومســتقطبة 

مــن  المســتدام  التعميــر  مبــادئ  إعمــال 
الرقعــة  فــي  التحكــم  علــى  الحــرص  خــالل 
الحضــري  التجديــد  وتشــجيع  الحضريــة 
والكثافــة مــع الحفــاظ علــى األراضــي الفالحيــة، 
للتماســك  كآليــة  الحضريــة  التنقــالت  وادراج 
الطاقيــة  النجاعــة  وأجــرأة  االجتماعــي، 

المتجــددة؛ الطاقــات  واســتعمال 
التــي  الدراســات  إخــراج  فــي  المســاهمة 
قدراتهــا  وتقويــة  المجــاالت  اســتدامة  تهــم 
علــى مواجهــة المخاطــر واستشــراف نموهــا 

الرقمــي؛ وتحولهــا  المجالــي 
المشــاركة فــي ثميــن المــوروث المعمــاري 
عامــة  بصفــة  المحليــة  والثقافــة  والتاريخــي 
وفــي تنزيــل برنامــج التأهيــل ورد االعتبــار للمدن 

العتيقــة بصفــة خاصــة.

 وفــي األخيــر، مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن تحقيــق األهــداف الســالفة الذكــر يســتلزم ضــرورة 
العمــل علــى تحســين الحكامــة الترابيــة وإعــادة توزيــع األدوار بيــن مختلــف المتدخليــن ووضــع تصــور 
التقنــي لمختلــف مهــن  التأطيــر  استشــرافي واســتباقي للسياســات الحضريــة. كمــا يســتدعي 
القطــاع وتطويــر التكويــن األساســي والمســتمر والبحــث العلمــي والتكنولوجــي فــي مجــاالت تدخــل 
الــوزارة الوصيــة لتخريــج وتأهيــل تقنييــن متخصصيــن وأطــر عليــا فــي التخطيــط والتهيئــة والتعميــر 
ومهندســين معمارييــن كفــؤ، مــع تعزيــز الترســانة القانونيــة واالرتقــاء باإلطار المؤسســاتي وتنفيذ 

اســتراتيجية التواصــل الرقمــي.

الحضريــة  الوكالــة  تجــدد 
لطنجــة، عزمهــا األكيــد على 
الجهــود  مــن  المزيــد  بــذل 
مــن أجــل الرفــع مــن جــودة 
خدماتهــا المقدمة للعموم 

المحلييــن وللفرقــاء 


