األربعاء  28مارس 2018

الدورة الخامسة عشرة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية ألكادير
اختتمت يوم االربعاء  28مارس  2018اشغال الدورة الخامسة عشرة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية
ألكادير ،تحت رئاسة السيد عبد االحد فاس ي فهري ،وزير اعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة.
وتميزت هذه الدورة بحضور السيد والي جهة سوس ماسة ،عامل عمالة أكادير اداوتنان وشخصيات أخرى
سلطات محلية ومنتخبين وفضال عن كلمة السيد الوزير وكلمة السيد الوالي ،تمت املصادقة خالل هذه
الدورة على محضر املجلس في دورته الرابعة عشرة .
وقد قدم ،السيد مدير الوكالة الحضرية ألكادير ،عرض ألنشطة الوكالة خالل سنوات 2016،2015
و2017

وبرنامج

عملها

التوقعي

للفترة

املمتدة

ما

بين

2018-2020.

ويمكن تقديم حصيلة الوكالة خالل سنوات  2015و 2016و 2017من خالل املؤشرات التالية:
 الرفع من معدل التغطية بوثائق التعمير من خالل تتبع وتأطير  42وثيقة تعميرية تتوزع على الشكلالتالي:
 اعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية ألكادير الكبير وتتبع إعداد  30تصميما للتهيئة وكذا 11تصميما للنمو.
 تتبع مجموعة من الدراسات متعلقة بالتأهيل واالرتقاء الحضري بمراكز التمسية والقليعة؛ تتبع دراسة التجديد الحضري لحي أموكاي بجماعة الدشيرة الجهادية للرفع من القيمة العمرانيةلهذا الحي وإعطائه بعدا مجاليا جديدا؛
 إعداد دراسة تحديد أشكال التدخالت العمرانية باملناطق الجبلية لجماعة الدراركة تندرج في إطاراتفاقية تمويل مشترك بين والية أكادير وجماعة الدراركة والوكالة الحضرية ألكادير؛
 إعداد وتتبع مجموعة من الدراسات املتعلقة بإعادة هيكلة األنسجة غير القانونية شملت 129قطاعا ،تمت املصادقة على  53منها على مساحة اجمالية تقدر ب  786هكتارا؛
 دراسة ما يناهز 26475ملفا تتعلق بمختلف مشاريع البناء والتجزيء ،حض ي منها  19483بالرأياملوافق بغالف استثماري يقدر ب  31.04مليار درهم؛
 إيالء أهمية خاصة مللفات مشاريع العالم القروي التي تدرس في إطار لجنة املشاريع الصغرىأسبوعيا بمقرات عماالت أكادير إداوتنان ،إنزكان أيت ملول ،وإقليم اشتوكة أيت باها حيث تمت

دراسة  1904ملفا متعلقا بالترخيص بالبناء بالوسط القروي حض ي  648منها باملوافقة بنسبة
%34؛
 انخراط الوكالة في أشغال طبوغرافية حيث تمت تغطية  19ألف هكتار من املناطق غير املتوفرةعلى خرائط طبوغرافية واملشمولة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية ألكادير الكبير ،واإلعالن عن
طلبات عروض جديدة لتغطية مساحة إجمالية تعادل  6000هكتار بالصور الجوية واملسوحات
الطبوغرافية ،تهم جماعات تغازوت واورير والدراركة والقليعة وسيدي بيبي وايت عميرة وواد
الصفا ،إضافة الى الصفقة املتعلقة بتغطية أجزاء من جماعات ايموزار وايمسوان وأسكا وسيدي
بيبي وايت عميرة وسيدي بوسحاب وايت ميلك على مساحة إجمالية تعادل  8800هكتارا؛
أما برنامج عمل الوكالة بموجب الفترة  2020-2018فيتضمن باألساس إتمام مختلف الدراسات
املبرمجة خالل السنوات السابقة وإعطاء انطالقة دراسة وثائق تعميرية جديدة في إطار شراكة بعد
إنجاز الصور الجوية والوثائق الفوتوغرامترية ،وإعطاء انطالقة دراسات خاصة باالرتقاء والتأهيل
الحضري بمجموعة من مراكز الجماعات ،وكذا دراسة ذات أهمية كبرى تتعلق باملخطط املديري
للمناطق الصناعية ومناطق األنشطة.
وقد عرفت هذه الدورة ،توقيع السيد وزير اعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة لعدة اتفاقيات لصالح جماعات ومراكز ومدن تابع للنفود الترابي للوكالة.
وفي ختام أشغال الدورة الخامسة عشرة للمجلس اإلداري ألكادير ،تمت تالوة نص برقية الوالء
واإلخالص املرفوعة إلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

