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باإلسكان  املكلف  األول  الزير  لدى  املنتدب  الوزير  دورية 
إلى  موجهة   2003 مايو   5 بتاريخ   1280 رقم  والتعمير 
واملديرين  احلضرية  الوكاالت  مديري  والسادة  السيدات 
اجلهويني لإلسكان والتعمير حول وضع تصاميم مرجعية 

للسكن القروي بدون مقابل.
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سالم تام بوجود موالنا اإلمام،

النسيج  يعرف  القروي،  بالعالم  للنهوض  احلكومة  تعتمدها  التي  السياسة  إطار  في 
االقتصادي واالجتماعي القروي حتوالت عميقة من خالل تعميم الكهرباء وتوفير املاء الصالح 
للشرب وإجناز الطرق وكذا التعجيل بالبرامج املسطرة في ميادين التربية والصحة، مما له األثر 

الطيب على ظروف عيش الساكنة القروية.

لكن اجملال السكني باملوازاة -ورغم اجملهودات املبذولة- يعرف تدهورا مضطردا يطال اجملال 
املبني والهويات املعمارية احمللية مما يؤثر سلبا على ظروف سكن القرويني.

يتوخى منها حتسني  اإلجراءات  باتخاذ مجموعة من  الوزارة  تقوم  الوضع،  ولتجاوز هذا 
ظروف السكن، في إطار من املرونة واحلداثة في التدبير احمللي.

القروية  املعمارية  الهندسة  حتسني  في  واملساهمة  القرب،  خطة  مواكبة  أجل  ومن 
والرفع من مستواها، قررت الوزارة وضع تصاميم مرجعية للسكن القروي، تسلم بدون مقابل 

للراغبني في البناء.

االستعانة  تكون  أن  دون  رخصة  بها  البناء  يتطلب  التي  املناطق  اإلجراء  هذا  ويهم 
باملهندس املعماري املزاول في القطاع اخلاص شرطا للحصول عليها، ويتعلق األمر، كما هو 
منصوص عليه في القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير )املادتني 40 و50(، باملناطق التي تدخل 
في نطاق تصميم تنمية جتمع عمراني قروي أو تقع خارج املدارات احلضرية واملناطق احمليطة 

بها، على طول :

• السكك احلديدية وطرق املواصالت غير الطرق اجلماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا 
ابتداء من محور السكك احلديدية أو الطرق اآلنفة الذكر،

• حدود امللك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمس كيلومترات،

وميكن هذا اإلجراء من التشجيع على البناء في إطار احترام القوانني اجلاري بها العمل 
والعزوف عن املسالك غير القانونية، كما ميكن اإلطار املبني من أن يتوفر فيه معايير اجلودة 

واجلمالية، وذلك دون تعبئة موارد مالية أو بشرية هامة.

لذا، وقصد مساعدة املواطنني الراغبني في البناء، أطلب منكم أن تضعوا رهن إشارتهم 
تصاميم  اإلقليمية  واملندوبيات  اجلهوية  واملديريات  احلضرية  والوكاالت  احمللية  باجلماعات 
مرجعية قابلة للمالئمة، باإلضافة للوثائق األخرى تسلم بدون مقابل لطالبيها، وتعتبر كل 

الوثائق املسلمة من طرف الوكالة احلضرية حاصلة على املوافقة.

وحتى تكون العملية مناسبة لرد االعتبار للطابع املعماري اجلهوي والرفع من قيمته، 
جتدون طيه مجموعة من الوثائق والدراسات التقنية، ميكنك االستعانة بها في هذا اجملال.

ولتفعيل هذا امللف ومتابعته وتنسيق كل ما يتعلق به، أطلب منكم أن تعينوا مهندسا 
مبا  يتكلف  اجلهوية،  باملديريات  بالوكاالت احلضرية وعند عدم وجودها  الغرض  لهذا  معماريا 

يلي:



الشرطة اإلدارية580
دليل اجلماعات احمللية 

والدراسات  بالوثائق  استئناسا  القروي  بالعالم  للسكن  منوذجية  تصاميم  وضع   •
التقنيية املشار إليها أعاله،

• مالئمة هذه التصاميم مع حاجيات املستفيدين وبطلب منهم وذلك بإدخال التعديالت 
الضرورية وبدون مقابل،

• تتبع وتأطير إجناز بعض التصاميم كنماذج يتم اختيارها بتنسيق مع اجلهات املعنية 
من سلطات وجماعات محلية،

بهذه  التعمير  إلى مديرية   ، تقالرير كل شهرين   وتوجيه  العملية  تتبع هذه  تقييم   •
الوزارة.

ويجدر التأكيد في األخير على أن التحضير لهذه العملية يجب أن يتم في سياق من 
التشاور والتنسيق مع كافة الفرقاء املعنيني من سلطات وجماعات محلية ومجالس جهوية 

لهيئة املهندسني املعماريني وكذا جمعيات السكان.

هذا، وإني حلريص كل احلرص على أن تتخذ كل التدابير الالزمة لتنفيذ ما جاء في هذه 
الدورية حتى تخرج الدفعة األولى من هذه التصاميم إلى حيز الوجود في غضون األسابيع 
والنجاعة  بالسرعة  لتفعيله  امللف  هذا  متابعة  على  شخصيا  وسأسهر  املقبلة  القليلة 

املطلوبتني.

والسالم.

اإلمضاء: الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باإلسكان والتعمير، 

أحمد توفيق حجيرة.


