برشيد 82 ،أبريل 8102
الوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان تعقد مجلسها اإلداري في دورته الخامسة

بالنيابة عن السيد عبد الاحد فاس ي فهري ،وزيرإعداد التراب الوطني والتعميروإلاسكان وسياسة املدينة ،ترأس
السيد عبد الغني ابوهانئ ،املفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعميربالوزارة ،يومه ألاربعاء  82أبريل 8102
بمقرعمالة إقليم برشيد ،النسخة الخامسة للمجلس إلاداري للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان وبحضور
السيدين عاملي إقليمي برشيد وبنسليمان و السادة أعضاء املجلس إلاداري.
وقد تمحور جدول أعمال هذه الدورة باعتبارها محطة أساسية وتنظيمية حول حصيلة عمل الوكالة ومناقشة
أنشطتها برسم سنة  ،8102وتقديم برنامج عملها لسنة  8102وكذا البرنامج التوقعي لثالثية  8180-8102بغية
التداول والتنقيح واملصادقة علىيها من طرف أعضاء املجلس إلاداري املوقر ،وكذا مناسبة لإلشادة بالدور الذي
لعبه فرقاؤها من سلطات والئية وإقليمية وجماعات ترابية ومصالح خارجية.
وتنفيذا لبرنامج عملها وللتوصيات املصادق عليها في مجلس إدارتها املنعقد بتاريخ  82يونيو  ،8102عملت الوكالة
الحضرية لبرشيد-بنسليمان على مواصلة الجهود لالرتقاء بمستوى أداء خدماتها و مواكية الدينامية العمرانية
وتحقيق التنمية املستدامة ،فقد تمحورت حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة  8102أساسا حول التغطية بوثائق
التعمير ،والدراسات الخاصة بمواكبة وتأطيراملجاالت التي تشرف عليها الوكالة الحضرية ،وأنشطة التدبيرالحضري
املرتبط أساسا بدراسة طلبات رخص البناء والتجزئ والتقسيم العقاري وإحداث املجموعات السكنية ،ثم التدبير
:إلاداري واملالي ،والتي يمكن استعراض أهم مؤشراتها كما يلي ؛
 تغطية  %28من املجال الترابي بوثائق التعميرمتم سنة  8102من خالل املصادقة على ثالثة ( )12وثائق تعميريةواستصدارمراسيم املصادقة عليها وتتبع انجاز 88أخرى توجد نسبة منها ضمن مراحل متقدمة من الدراسة
 التغطية الشاملة ملراكزالنفوذ الترابي للوكالة بالصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية على مساحة تناهز02221هكتارا؛
 إعطاء انطالقة إعداد دراستين ( )18وتتبع إنجازعشر( )01دراسات تتعلق بتأهيل املشهد العمراني و تتوزع بشكلمتوازن داخل مجال النفوذ الترابي للوكالة ست ( )10دراسات بإقليم برشيد وستة ( )10بإقليم بنسليمان.
 املساهمة في إطاراللجن املختصة في البت في طلبات الرخص بما مجموعه  8220ملفا حصل  %21منها على الرأياملوافق ،كما بلغ عدد امللفات املدروسة في إطارالشباك الوحيد  8221ملفا حظي  %21منها بالرأي املوافق؛
 الانخراط في برنامج طموح لرقمنة وعقلنة التدبيراملالي وإلاداري للمؤسسة عبراقتناء برامج وتطبيقات تصب فيهذا الاتجاه؛
 تعزيزوتثمين إمكانياتها البشرية حيث وصل الطاقم املكون للوكالة  92إطارا و مستخدما مع استكمال تجهيزمقرهاالحالي.
أما فيما يخص برنامج عملها التوقعي برسم سنة  ،8102وثالثية  .8180-8102فسيرتكزأساسا على املحاور الكبرى
إلستراتيجية عمل الوزارة الوصية التي تمت ترجمتها في إطارعقد البرنامج الجهوي للمرحلة املمتدة من  8102إلى
 8180والذي تمت صياغته في إطاررؤية جهوية إلعداد البرامج وألانشطة في إطارتعاقدي شمل مكونات الوزارة
الوصية ،والذي حدد كأهداف كبرى له تبني نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب ،وإرساء سياسة حضرية متجددة،

إضافة إلى تعزيزالحكامة وتطويرآليات التواصل والتعاون وتحسين إلاطاراملبني بالعالم القروي حيث تبنت الوكالة
الحضرية لبرشيد-بنسليمان أربعة عشرة ( )09عملية ودراسة.
ومن أهم العمليات إلاستراتيجية املسطرة بالبرامج التوقعية للوكالة ؛
إعداد خريطة مرجعية تعنى بقابلية التعميروتحديد مخاطرالفيضانات على مستوى إقليمي برشيد وبنسليمانإعداد دراسة تعنى باملؤهالت الصناعية إلقليم برشيد بهدف تثمينها وبلورة توجهات بخصوصها؛بلورة إستراتيجية تنموية تخص املدن املتوسطة والصاعدة املتواجدة بالهالة الضاحوية للبيضاء؛تعميم برنامج التأهيل املجالي وإلارتقاء الحضري على مستوى املراكزاملهيكلة للنفوذ الترابي للوكالة؛تفعيل التدبيرالالمادي للمساطراملتعلقة بالخدمات و بالولوجية للمعلومة وكذا دراسة ملفات رخص البناءوالتجزيئ موازاة مع إرساء نظام معلوماتي لرقمنة ألارشيف واملراسالت؛
تتبع انجاز 82وثيقة تعميرية و 08دراسة تتعلق بتأهيل ومواكبة املجاالت ،انخرطت في إعدادها الوكالة برسم برامجعمل السنوات السالفة
وقد اختتمت أشغال دورة املجلس ببرقية الوالء التي رفعت إلى السدة العالية بالـلـه صاحب الجاللة امللك محـمد
السادس نصره الـلـه وأيده وذلك بعد املصادقة على كل التوصيات والتقريرين ألادبي واملالي وكذا برنامج عملها
التوقعي برسم سنة  8102وكذا ثالثية 8180-8102

