
اململكة املغربية 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

لنبني معا مجاالت الغد

مشروع عرض السيد الوزير 

2017ماي 19الجمعة 



محاور العرض

2021/2017التزامات  الوزارة ضمن البرنامج الحكومي

األهداف االستراتيجية للوزارة

وضعية تنمية املجاالتمؤشرات 

املرجعيات والتوجيهات امللكية السامية 

االلتزامات الدولية املرتبطة بميادين تدخل الوزارة 

1

2

5

6

3

قيم الوزارة، الرؤية والغايات 4



املرجعيات والتوجيهات امللكية السامية 1



املقتضيات الدستورية

املواطناتدةاستفاأسبابلتيسير املتاحة،الوسائلكلتعبئةعلىالترابية،والجماعاتالعموميةواملؤسساتالدولةتعمل
.املستدامةالتنميةسليمة،بيئةفيوالعيش.…الالئق،السكن.…املساواة،قدمعلىواملواطنين،

31املادة 

ممثليھااللخمن،الترابيةالسياساتإعدادوفيللدولة،العامةالسياسةتفعيلفياالخرى الترابيةوالجماعاتالجھاتتساھم
.املستشارينمجلسفي

37املادة 

والبنياتية،البشر التنميةمجاالتفيالعجز سدإلىيھدفاالجتماعي،للتأھيلصندوق الجھاتولفائدةمعينةلفترةيحدث
منالتقليصصدقللموارد،املتكافئالتوزيعبھدف،الجھاتبينللتضامنصندوق أيضايحدث.والتجھيزاتاألساسيةالتحتية

.بينھاالتفاوتات

142املادة 

برامجتبعوتإعدادعملياتفياألخرى،الترابيةللجماعاتبالنسبةالصدارةمكانة،مجلسھارئيسإشرافتحت،الجھةتتبوأ
.بيةالتراالجماعاتلھذهالذاتيةاالختصاصاتاحترامنطاقفي،الترابإلعدادالجھويةوالتصاميم،الجھويةالتنمية

143املادة 

الوطني،الترابطيةتغفيواالنصاف،إليھاالولوجفيواملواطنيناملواطناتبيناملساواةأساسعلىالعموميةاملرافقتنظيميتم
تسييرھافيضعوتخواملسؤولية،واملحاسبةوالشفافيةالجودةملعايير العموميةاملرافقتخضع.الخدماتأداءفيواالستمرارية

.الدستور أقرھاالتيالديمقراطيةوالقيمللمبادئ

154املادة 



للتطوير واداةهوي الجالتفاوتمنللحدوسيلةأحسنالترابيةالتهيئةاعتبار قوامهالوطنيالترابإلعدادجديدمنظور العتمادندعو فإنناالسياقهذاوفي..."
تماعيةاالجالعدالةوبينجهةمنالثرواتوحمايةاالقتصاديةالنجاعةبينللتوفيقطريقةوأمثلالقرويالعالموإنعاشالحضري للمشهدالعقالني
باعتبارهماير والتعمالوطنيالترابتهيئةبينالعضوي االرتباطاعتبارهفييدخلأنعلىنحرصالذياملنظور ذلكم.اخرى جهةمنالبيئةعلىوالحفاظ

.واحدةلعملةوجهين

2000يناير 26مقتطف الرسالة امللكية املوجهة للمشاركين الى اللقاء الوطني حول اعداد التراب الوطني بتاريخ 

التوجيهات امللكية السامية

دجنبر 9و8مي الصخيرات يو ، مقتطف من الرسالة امللكية السامية املوجهة للمشاركين في املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة

2015

وهو .املواطنيندمةختستهدفأنينبغيالعمراني،التخطيطوآلياتالتعمير وثائقفإنالعمراني،والتخطيطالتعمير مجالفياألساس يالدور للعقار كانإذا
وسيلةائقالوثهذهتكون أنبدل،االجتماعيةالعدالةوتكريساملجالية،التفاوتاتمنوالحدالعمراني،للفضاءالجيدةالتهيئةعلىالعمليتطلبما

.املواطنينمصالحمعتتنافىالتيللمضاربة،
لفائضعادلتوزيعنوضمااألراض ي،مالكبينالعامةللمصلحةاملقررةواالرتفاقاتاألعباءتوزيعفيالعقاريةالعدالةإلرساءآليةالتعمير يكون أنيتعينكما

.التعميروثائقعنالناجمالقيمة
وتنفيذعدادإل الالزمةاملرونةخلقبهدفإعدادها،مسلسلأطلقناأنسبقالتي،للتعميرالجديدةاملدونةإقرار تسريعضرورةعلىنؤكدالصدد،هذاوفي

.العقاريةاملضاربةومحاربةالعقارات،لتعبئةناجعةأداةجعلهاعلىالعملمعالتعمير،وثائق
قصدارية،العقالسوق لضبطوإجرائية،عمليةآلياتإرساءضرورةعلىنلحفإننااهتمامنا،بكاملنخصهالذيالسكن،مجالفيالعقار دور بخصوصأما

تسهيلبهدفوذلكه،تعبئتمساطر فيالشفافيةواعتمادللسكن،املوجهالعقار لتمويلمبتكرةحلول إيجادوكذااألثمان،علىوانعكاساتهااملضاربةتفادي
.وكريمالئقلسكناملواطنينولوج



2013مارس 26ثورة امللك والشعب ، ذكرى مقتطف من خطاب جاللة امللك في 

التوجيهات امللكية السامية

2007يوليو 30-الذكرى الثامنة-مقتطف من خطاب العرش 

الحكوميةلطاتالسوالتزامالفاعلين،كافةانخراطيتطلبالدولة،تبذلهالذيالكبير،التحفيزي املجهودفإنالسكن،قطاعأما..."
 وقاطنيحدود،املالدخلذوي تمكينمننتوخاه،مالتحقيقجهودهاوتركيز للقانون،الصارموالتطبيقوالفعالية،بالحزماملعنية،
"..…مضبوطةبرامجوفقالئق،اجتماعيسكنعلىالحصول من،الصفيحيةاألحياء

ضمنالحضرية،نميةبالتالنهوضينبغي،فإنهوالبوادي،الحواضر بينمتوازنةبخطىتسير لبلدنااملستدامةالتنميةنجعلولكي..."
الجوار حسنفياألصيلة،املغربيةالقيموتجسيدالكريم،للعيشرحبامجاال حواضرناجعلشأنهامنللمدينة،متناسقةسياسات

"..…االجتماعيوالتمازجوالتضامن،



التوجيهات امللكية السامية

 إلىملموسة،ةبصفيدعو،وهو .األفارقةأشقائهإلىونقلهاخبرتهتقاسماختار فبلدي.للمغرباإلفريقيالتوجهصوابيكرسالوضعهذاإن.…."
.وآمنتضامنيمستقبلبناء

.".…اإلفريقيللمواطنوالرخاءالتنميةتحقيقأجلمنالتزامنانؤكدوإننا.والوحدةوالسلمالتضامنسبيلاملغرباختار لقد

2017يناير 31لالتحاد االفريقي يوم 28أمام املشاركين في القمة أبابا مقتطف من الخطاب السامي الذي القاه جاللة امللك بأديس 

2016أكتوبر 14الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة امللك في افتتاح السنة التشريعية األولى بتاريخ مقتطف من 

 ررمبال بلالجدوى،عديمةتبقىفإنهااملهمة،بهذهقيامهاوبدون .املواطنخدمةهو املؤسسات،كلإليهتسعىأنيجبالذيالهدفإن"
 رافقاملوتقريباملساطر،وتبسيطواآلجال،الظروفأحسنفيمصالحه،قضاءمناملواطنتمكينهيواحدة،منهافالغاية.أصاللوجودها

 خدمةيففعال،عموميإداري مرفقأجلمنالتشريعات،وجودةوالعقليات،السلوكاتتغييريتطلباإلدارةإصالحإن.منهاألساسيةوالخدمات
.املواطن

".القطاعاتمختلفبينللمعلوماتاملشتركالولوجتتيحمندمجة،بطريقةاإللكترونيةاإلدارةتعميميتعينكما



االلتزامات الدولية 2



أهداف التنمية املستدامة 

(11بشكل خاص الهدف رقم )2015هدف تم تبنيها من قبل الجمعية العامة ملجلس األمن سنة 17

األجندة الحضرية الجديدة 
وكددذا خددالل املددؤتمر الدددولي 66/207بموجددب القددرار 2016أجندددة تددم تبنيهددا مددن طددرف الجمعيددة العامددة ل مددم املتحدددة شددهر شددتنبر 

Quitoبمدينة 2016أكتوبر 20إلى 17حول السكن والتنمية الحضرية املستدامة خالل الفترة املمتدة من 

إطار العمل صنداي 
ب إطددار عمددل تددم تبنيددده مددن طددرف الجمعيدددة العامددة ل مددم املتحددددة وكددذا خددالل املددؤتمر العدددالجي حددول الحددد مدددن أخطددار الكددوارث بموجددد

Sendaiبمدينة 2015مارس 18إلى 15، خالل الفترة املمتدة من 2030-2015الفترة 

COP22و1COP2مؤتمرات األمم املتحدة للتغير املناخي 

وإعالن مراكش 2015دجنبر 12نونبر إلى غاية 30خالل الفترة املمتدة من COP21اتفاق باريس حول املناخ املعتمد بمناسبة انعقاد 
2016دجنبر 18نونبر إلى غاية 0ِِ7خالل الفترة املمتدة من COP22املعتمد بمناسبة انعقاد 

امللتقى الدولي لتمويل التنمية

16إلددى 13ا مددن برنددامج العمددل املعتمددد خددالل امللتقددى الدددولي الثالددت حددول تمويددل التنميددة املددنظم مددن طددرف األمددم املتحدددة بددأد س أبيبدد
2015يوليوز 

االلتزامات الدولية

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr
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2014/2004حضرية 

مؤشرات عامة

املؤشرات ذات الوقع املجالي

1

املدن الكبرى الستة 

الساكنة االجمالية

الساكنة الحضرية

24,9 % 

41,3 %

خ,داإلنتاج االستثمار

75%

الثقل االقتصادي للمجاالت الحضرية رية املؤشرات  املجالية و االقتصادية للمجاالت الحض 2

70 %

فوق املعدل

الوطني 

للدخل

(جهات4)

ناتج 58%

داخلي خام 

(جهات3)

من 55%

الساكنة 

بالساحل

مدينة34

2)كبرى 

(مليونية

الثقل الديمغرافي للمدن الكبرى 



مؤشرات حول  حضيرة السكن  3

57%

حضيرة السكن باملجال الحضري 

مدينة13حضيرة السكن ب 

حضيرة السكن بالحواضر

طنجة، أكادير، مراكش، سال ، الرباط، ،البيضاء، فاس
مكناس، وجدة، تطوان، القنيطرة، تمارة ، آسفي 

املؤشرات ذات الوقع املجالي

840 000

2011الوضعية سنة 

415 400

ز تقليص العج
%50بنسبة 

الحاجة والطلب  للسكن

الوضعية الحالية

1 572 893

2 342 000

الوضعية الحالية

مستوى طلب الوحدات للسكنية

2025

منها 87%

باملجال الحضري 

2025في أفق 



املهيكلةاالستراتيجيات القطاعية  والبرامج االستثمارية 

ات االستراتيجي

القطاعية

الكبرى 

Halieutis

برامج التنمية الحضرية 

برنامج التنمية القروية 

م النموذج  الجديد للتنمية باألقالي

الجنوبية

تيك -مشروع محمد السادس طنجة

77
مم درهم 

78,07 
مم درهم 

110
مم درهم 

50
مم درهم 

مليار درهم كاستثمار 315,07

لةاملهيكالبرامج االستثمارية  االستراتيجيات القطاعية



5,5
9,425

7,67  8,4

6,515

5,924
33,6

مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى مراكش الحاضرة املتجددة

مشروع التنمية الحضرية لتطوان 

الكبرى 

التأهيل الحضري املندمج لسال

املخطط االستراتيجي لتنمية  

القنيطرة 
مشروع طنجة الكبرى 

الرباط مدينة االنوار

الحسيمة منارة املتوسط

املشاريع الحضرية الكبرى 

1,038

مليار درهم78,07



الرؤية والغايات 4



مرفق وزاري قوي ومنفتح ومنظم وفاعل على 

هواقتراحاتهمستوى تدخالته 

دامة مرفق وزاري في خدمة التنمية املندمجة واملست

للمجاالت الترابية 

لى مرفق وزاري يواكب االختيارات الكبرى لبالدنا ع

ية مع مستوى تطوير العالقات االقتصادية واإلنسان

الدول االفريقية

تقديم خدمة

عمومية ذات 

جودة 

ملختلف 

املرتفقين

مواطنين )

(ومستثمرين

ة الدفع بعجل

االستثمار 

املنتج 

واملحدث 

لفرص 

الشغل 

تطوير 

وتحسين 

مجاالت 

عيش 

املواطنين 

الغايات الرؤية

الرؤية والغايات



واالبداعالتضامن،القرب :قيمنا 5



لوغ تلك يمثل التضامن ضامنا لتناغم تدخالت الوزارة ومؤسس لتالحم كل مكوناتها مركزيا جهويا ومحليا، األمر الذي سيسمح بب
األهداف االستراتيجية املسطرة  

بعالقة مع بناء 

املجاالت 

بعالقة مع 

تنسيق 

التدخالت 

عالقة  

املركزي 

باملحلي 

التضامن  

تضامن بين مكونات الوزارة 
وتراتبية مصالحها 

تضامن يسمح بنجاعة التدخالت 
ووقعها اإليجابي على املواطن

تضامن مع مختلف املجاالت  والفرقاء 
والشرائح االجتماعية

التضامن، القرب واالبتكار :قيمنا



مة مباشرة ترتكز استراتيجية الوزارة على انعاش منطق القرب باعتباره التزاما يسمح بمالمسة قضايا املجاالت وتقديم خد
للمواطن عبر املدارك والخبرات التي طورتها  

القرب   

تمثيليات قوية 

الخبرات 

الحضور وااللتزام

املدارك املهنية 

التضامن، القرب واالبتكار :قيمنا



هدف  احداث يعتبر التجديد واالبتكار في ميادين تدخالت الوزارة اهم الرهانات التي رفعتها الوزارة لتجديد املقاربات املعتمدة ب
دينامية تسمح بتحسين الجودة وتحقيق االستدامة

بناء مجاالت رقمية

رالتدبير الالمادي للمساط

تطوير املدارك والقدرات 

(التكوين والبحت)التقنية

التجديد واالبداع

1

2

3

التضامن، القرب واالبداع :قيمنا
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الهدف االستراتيجي الثاني 

إرساء سياسة حضرية متجددة

األول الهدف االستراتيجي 

تبني نموذج متجدد لسياسة اعداد التراب

الهدف االستراتيجي الرابع

دة دعم ومالئمة التكوين مع التحديات الجدي

الهدف االستراتيجي الثالث

تسهيل الولوج للسكن وتحسين اطار العيش

الهدف االستراتيجي السادس

نوب تطوير الخبرة الدولية  وتقوية التعاون ج

جنوب

الهدف االستراتيجي الخامس

عصرنة اإلدارة وتطوير اليات الحكامة 

اهداف 06

استراتيجية 

مشروع/عملية

317
15,27

مليار درهم
20217/2017

هدف خاص 53

االول املقترح األهداف االستراتيجية للوزارة 



الهدف االستراتيجي الثاني 

مصاحبة تنمية املجال القروي واملراكز الصاعدة

األول الهدف االستراتيجي 

تبني نموذج متجدد لسياسة اعداد التراب

الهدف االستراتيجي الرابع

م تقليص هوة التنمية بين املجاالت ودعم التالح

االجتماعي 

الهدف االستراتيجي الثالث

إرساء سياسة حضرية متجددة

الهدف االستراتيجي السادس

نظيمي و تقوية تأطير قطاع البناء عبر تعزيز االطار الت

الجودة واالستدامة

الهدف االستراتيجي الخامس

عرض تقليص العجز السكني وتنويع  وتثمين ال

ف االستراتيجي الثامن الهد

انونيةالقانوني ومالئمة الترسانة القالتاطير تقوية 

الهدف االستراتيجي السابع 

دعم ومالئمة التكوين مع التحديات الجديدة 

الهدف االستراتيجي العاشر

نوبجتطوير الخبرة الدولية  وتقوية التعاون جنوب 

الهدف االستراتيجي التاسع

عصرنة اإلدارة وتطوير اليات الحكامة 

األهداف االستراتيجية للوزارة 

اهداف 10

استراتيجية 

مشروع/عملية

317
15,27

مليار درهم
20217/2017

هدف خاص 53

الثانياملقترح 



الهدف االستراتيجي الثاني 

إرساء سياسة حضرية متجددة

:الهدف االستراتيجي األول 

تبني نموذج متجدد لسياسة اعداد التراب

الهدف االستراتيجي الرابع

ن تقليص العجز السكني وتنويع  وتثمي

العرض 

الهدف االستراتيجي الثالث

تقليص هوة التنمية بين املجاالت ودعم التالحم 

االجتماعي 

الهدف االستراتيجي السادس

دة دعم ومالئمة التكوين مع التحديات الجدي

الهدف االستراتيجي الخامس

تقوية تأطير قطاع البناء االطار التنظيمي الجودة

واالستدامة

الهدف االستراتيجي الثامن 

نوب تطوير الخبرة الدولية  وتقوية التعاون ج

جنوب

الهدف االستراتيجي السابع 

يات تقوية التأطير القانوني وعصرنة اإلدارة وتطوير ال

الحكامة

اهداف 08

استراتيجية 

مشروع/عملية

317
15,27

مليار درهم
20217/2017

هدف خاص 53

الثالثاملقترح األهداف االستراتيجية للوزارة 



الهدف االستراتيجي الثاني 

إرساء سياسة حضرية متجددة

األول الهدف االستراتيجي 

تبني نموذج متجدد لسياسة اعداد التراب

الهدف االستراتيجي الرابع

ن تقليص العجز السكني وتنويع  وتثمي

العرض 

الهدف االستراتيجي الثالث

تقليص هوة التنمية بين املجاالت ودعم التالحم 

االجتماعي 

الهدف االستراتيجي السادس

نوب تطوير الخبرة الدولية  وتقوية التعاون ج

جنوب

الهدف االستراتيجي الخامس

امةاالرتقاء املؤسساتي والتكوين وتطوير آليات الحك

اهداف 08

استراتيجية 

مشروع/عملية

317
15,27

مليار درهم
20217/2017

هدف خاص 53

الرابعاملقترح األهداف االستراتيجية للوزارة 



2021/2017التزامات الوزارة ضمن البرنامج لحكومي  6
تبني نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب

اعتماد مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطنية

تسهيل الولوج للسكن وتحسين إطار العيش

 الترسانة القانونيةتعزيز االطار التشريعي ومالئمة

 املؤسساتي للوزارة  االرتقاء باالطار



وضع املرجعيات الوطنية 
والجهوية إلعداد التراب 

وضع آليات اليقظة الترابية من
خالل إحداث مرصد وطني 

اعتماد مخطط وطني 
للشبكة الحضرية

بلورة مشاريع مندمجة 
تهم املراكز الصاعدة 

أفضل للسياسات التقائيةتحقيق 
العمومية على املستوى املجالي وتكامل 

املخططات والبرامج الجهوية للتنمية 

لتتبع وتقييم نجاعة مختلف 

.البرامج واالستراتيجيات

استشراف نمو وإعادة التوازن 

للمنظومة الحضرية
 وليةاملتروبالفضاءاتلتعزيز

املتوسطةاملدنوتثمين

الصاعدةاملراكز ودعم
وإحداث األقطاب الجديدة  .

لجعلها فضاءات  لدعم 

تنمية املجاالت القروية

.مشروعا منجزا إلى حامليها محليا30برنامجا تنمويا مندمجا سبق التعاقد بشأنها وتسليم 20االنتهاء من انجاز 

االجراءات االستعجالية

رابتبني نموذج متجدد لسياسة إعداد الت

األهداف



يةاعتماد مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطن

جديدةإعداد مرجعيات تقنية 
تعميريةوثيقة 600املصادقة على 

(.مخططا لتوجيه التهيئة العمرانية30منها )

خريطة             30إعداد 
للقابلية للتعمير

دام مبادئ التعمير املستالجرأة

.   ميروتجويد مضامين وثائق التع

لتقوية قدرات املجاالت على 
 مواجهة آثار املخاطر الطبيعية

والتغيرات املناخية

لتغطية مختلف املجاالت بوثائق التعمير 
ت وخاصة تلك املتعلقة باملدن الكبرى واملجاال 

التي تعرف ضغطا

تعميم التدبير الالمادي و نشر 
وثائق التعمير على االنترنت

قينلتجويد الخدمات املقدمة للمرتف
وبناء مجاالت ترابية رقمية

 مصادق عليها بطريقة تفاعلية على االنترنيت من خالل وضع بوابة جغرافية وطنيةتعميريةوثيقة 100نشر.
 (.  تطوان الحسيمة كإجراء أولي-مكناس وطنجة-بجتهي فاس)التدبير الالمادي لرخص التعمير

االجراءات االستعجالية

األهداف



يةاعتماد مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطن

برنامج املساعدة املعمارية  
املجانية بالعالم القروي 

اميم لتأطير عمليات البناء  وإعداد تص

 لهيكلة وتأهيل التجمعات القروية

وضع استراتيجية وطنية خاصة باملدن 
العتيقة والقصبات 

وضع استراتيجية وطنية خاصة 
تعنى باملشاهد الطبيعية

ي لتأهيل ورد االعتبار للموروث املعمار 

ةوالعمراني وإدماجه بالدورة االقتصادي

بعالقة لتثمين املناظر الطبيعية

باملشاهد الحضرية

 من قيمة برنامج املساعدة املعمارية والتقنية بالعالم القروي50 %تنفيذ  .
إعداد أول أطلس عمراني ومعماري للمدن العتيقة .

االجراءات االستعجالية

األهداف



800.000إنتاج 
سكنيةوحدة 

تسهيل الولوج للسكن وتحسين إطار العيش

مدينة29إعالن 
صفيحدون 

37.000معالجة 
مهددة باالنهيار بناية 

سكنظروف سين تح
أسرة200.000ما يفوق 

األهداف

االجراءات االستعجالية

ني تكثيف العرض السك
وتنويعه

معالجة أوضاع 
تقطن أسرة120.000

هذا النوع من السكن

تسهيل الولوج إلى السكن

وتحسين إطار العيش 

تشجيع إنتاج السكن االجتماعي والسكن 

املنخفض التكلفة 
لفئات واإحداث منتوج موجه لألسر املعوزة 

املتوسطة

تحسين ظروف سكن
ر األسر القاطنة بالدو 

اآليلة للسقوط 

اعتماد مقاربة التأهيل الحضري 
لألحياء غير القانونية وإدماجها 

بالنسيج الحضري 



تبني قانون  عنى 
بإعداد التراب

تحيين املنظومة القانونية 
لقطاع التعمير املؤطرة

تحيين واستصدار 
ضوابط بناء عامة 

 املؤطرةتحيين املنظومة القانونية 
ملهنة الهندسة املعمارية 

اعتماد إصالحات تشريعية 
في االسكانوتنظيمية جديدة 

عملتحيين ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها ال
 املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء66.12إعداد مشاريع النصوص التنظيمية املتعلقة بتنفيذ القانون رقم

ض ي مجال الوساطة العقارية واإليجار املفلتأطير 
وتنظيم السكن التضامني والتشاركيو التملكإلى 

عمليات البناء 

ها لتشريع مرجعيات إعداد التراب وتكامل

مع املخططات وبرامج التنمية الجهوية

العتماد مقاربة جديدة تروم التكامل بين

مختلف الضوابط العامة للبناء 
ملواكبة مستجدات املهنة ومالئمتها مع 

شروط االنفتاح االقتصادي 

احتوائه لإلحاطة بمختلف اإلشكاليات املرتبطة بالقطاع و 

اللمستجدات القانونية والتنظيمية املصادق عليه

قانونيةالترسانة التعزيز االطار التشريعي ومالئمة 

األهداف

االجراءات االستعجالية

123

45



االرتقاء بدور الوكاالت الحضرية وإعادة 
على املستوى الجهوي  تموقعها

تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد 
طالحضري وتأهيل املباني اآليلة للسقو 

مواكبة إحداث مدارس 
عمومية للهندسة املعمارية 

إحداث قطب مندمج للتكوين في 
ميداني التهيئة والتعمير 

املؤسساتي للوزارة  االرتقاء باالطار 

األهداف

االجراءات االستعجالية

ا للرفع من جودة الخدمات التي تقدمه
وجعلها قوة اقتراحية على مستوى 

اتخاد القرار التنموي املحلي 

نية السكوتحسين الحضيرة لتطوير 
 والتدخل في البنايات املتدهورة

واملهددة للسالمة العامة 

لتوفير عرض سكني عمومي 

ة  ستجيب للحاجيات املجالي

لتطوير  الرأسمال معاهد ومدارس 
حت التابعة للوزارة على مستوى الب

والتكوين 



شكرا لحسن تتبعكم


