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I- طيط العمرانيالتخ 

الحصيلة العامة للتغطية بوثائق التعمير1-

 ذات الحجية ،عدد الوثائق املصادق عليها تاونات. حيث بلغ-تعتبر التغطية بوثائق التعمير من األوراش ذات األولوية ضمن برامج الوكالة الحضرية لتازة

جميع وثائق، هذه النتيجة تبرز حجم جهود  12 ةاملصادققيد في حين أن عدد الوثائق  وثيقة، 94وثيقة وعدد الوثائق قيد الدراسة واملشاورات  12 القانونية

الفرقاء من سلطات إقليمية ومنتخبين، إلى جانب املصالح اإلدارية املركزية و الالممركزة في تدبير الشأن العمراني. 

9102حصيلة التغطية بوثائق التعمير مع نهاية سنة 
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توزيع وثائق التعمير حسب مراحل الدراسة واملصادقة 

قيـد اإلق يـ  نف وثا ق الت مير
الدراسـة

قيـد 
الم ادقـة

الم موعالم اد    يها

المنتهية الح ية السارية المف ول

1010تازةم طط تو ي  التهي ة ال مرانية

ت مي  التهي ة
1011231101تازة

1010201104وناتتا

5140044498المجموع

1013001004تازةم طط تنمية التكتالت ال مرانية القروية

1112101114تاونات

4141504589المجموع

844898559الم موع ال ا 
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 جموعة من املشاريع املهيكلة والتنموية ذات الوقع االجتماعي إلى حيز الوجود،التسريع بإخراج مواكبة برنامج الحد من الفوارق املجالية و  وفي سياق

كما قامت  .9102تصميمي تهيئة تمزكانة والولجة(، لم تكن مبرمجة برسم سنة التعمير )الجزئي ملجموعة من وثائق  تعديلالقامت املؤسسة بالشروع في 

،لية: سيدي مخفي وسيدي امحمد بلحسن وسيدي الحاج امحمد ومساسةبإبرام اتفاقيات للشراكة من أجل تعديل الوثائق التا

تشكل نسبة وثائق التعمير التي تم من جانب آخر، 

إنجازها بواسطة الدواليب الذاتية للمؤسسة في إطار 

. باإلضافة إلى استكمال العديد % 50اتفاقيات للشراكة 

 .من الدراسات ابتداء من مرحلة املداوالت والبحث العلني

الفالحة  مصلحتيأو بعد مرحلة الحصول على موافقة 

والتجهيز.
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وتعكس الخريطة املوالية التوزيع املجالي للتغطية بوثائق التعمير باإلقليمين:
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 في مجال التخطيط العمراني: 0209تقييم حصيلة برنامج عمل  -0

برنامج  يمكن تقييم تنفيذعشرة للمجلس اإلداري، السابعةعليها في إطار الدورة ، املصادق 9102في إطار تتبع تفعيل العمليات املبرمجة برسم سنة 

العمل على النحو التالي:

0209تاونات خالل سنة -حصيلة برنامج عمل الوكالة الحضرية لتازة

   م م  المجموع
 ال مو

   م م 
 ال ه   

 الم    

 الم      1 1 2

   ى الم      ال ه    اإل  ل  1 3 4

 الم اوال  وال  ث الع  ي 3 2 5

أ ظ   ال ج   ال ق    الم      ى اال  ل  0 0 1  

 ال ج   ال ق    الم     2 0 2

 ق  اج م     ل مش و ا  7 4 11

 إ   ء اال  ال   5 1 6

المجموع 02 33 13

ويأتي تفصيل املعطيات الواردة في الجدول أعاله وفق ما يلي:

  بالجريدة الرسمية؛ (واد الجمعة بإقليم تاوناتتصميم للتهيئة ) 10باملوافقة على  قاض يلا املرسوماستصدار

 بالجريدة الرسمية؛ (تبودة بإقليم تاوناتللتنمية ) مخطط 10باملوافقة على  استصدار القرار القاض ي

 ؛(تماسنيتعلى املصادقة النهائية ) تصميم للتهيئة 10حالة إ

 ؛والترايبة(والولجة  املصادقة النهائية )الكيسان للتنمية على اتخططم 13حالة إ

  مخططين للتنمية )لغراسلة وسيدي احمد الزروق(؛ 19و (بني وليد-الوردزاغ-عين لكدحالبحث العلني ) تصاميم للتهيئة على 13إحالة

 ؛(ملعب الخيول -كلدمانتهيئة )للميم اتص 19عقد اجتماع اللجنة التقنية املحلية ل

  للتهيئة )أكنول ( على انظار اللجنة التقنية املحلية؛تصميم  10إحالة 

   تصميم تهيئة ورد االعتبار دوار  -رأس الواد-كالز-اوالد الشريف-عين مديونة-باب مرزوقة-تصاميم للتهيئة ) 16عقد اجتماعات للمشاورات لفائدة

الروف(؛- مخططين للتنمية )كاف الغار 19و  عين باردة

 ؛بويبالن(-هيئة وادي أمليل ومخططي تنمية الكتلتين العمرانيتين القرويتين )تمطروشتتصميم ت مسار  التقدم في

  ؛تايناست(-تيزي أوسلي-تصاميم للتهيئة )اخاللفة 13 إعطاء االنطالقة لتحيين 

  تصميم تهيئة مركز  10 جزئيتصميم تهيئة مركز بني مطير التابع لجماعة بوحلو والتعديل ال 10مخطط تنمية مركز الكوزات  و 10تحيين الشروع في

تمزكانة.
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املفتوحة للتعمير: األراض ي-3

ك طبقا لتعتبر وثائق التعمير أداة مرجعية لتنظيم استعمال املجال وفق منظور قوامه ترجمة توجهات ومضامين هذه الوثائق في تشجيع االستثمار، وذ

بتصاميم للتهيئة ومخططات  اإلقليمينعلى مستوى  مراكز 12وبذلك، فقد مكنت تغطية  ملرامي وأهداف البرنامج الحكومي في مجال دعم التنمية املستدامة.

للسكن.منها هكتارا  264هكتارا للتعمير، خصصت  9122من تعبئة  9102لتنمية التكتالت العمرانية القروية خالل سنة 
 

حسب نوع التخصيصالهكتار بتوزيع املساحات املفتوحة للتعمير 

التقويم التعميري:- -4

التعميري من اآلليات املعتمدة لتصحيح األوضاع باألحياء العشوائية املفتقرة لشروط الحياة العادية للمواطنين. وتساهم هذه التصاميم،  يعتبر التقويم

 لح للبناء وفي مد هذه األحياء ياملرافق الضرورية. صاباإلضافة إلى اعتمادها كآلية للترخيص بهذه املجاالت، في توفير رصيد عقاري 

هكتارا.  006.28وعاء عقاري يناهز  التقويمية على، من إنجاز مجموعة من الدراسات 9102تاونات، خالل سنة -وقد تمكنت الوكالة الحضرية لتازة

وفي ما يلي الوضعية اإلجمالية لهذه الدراسات:

حة بالهكتاراملساعدد األحياءالجماعةاإلقليم

اوناتت

09.01تاونات

0918.91غفساي

091.20تيسة

المساحة 

المفتوحة 

للتعمير

المساحة 

المفتوحة 

للسكن

المساحة 

المفتوحة 

ةللسياحي

المساحة 

المفتوح

ة 

لألنشطة

المساحة 

المفتوحة 

للمرافق 

العمومية

منطقة 

التشجير

منطقة 

ممنوعة 

من 

البناء

المجال 

األخضر

الوثيقة

تصميم تهيئة مركز واد الجمعة 2 00 0 7 0 0 45 41017

مخطط تنمية مركز تبودة 010 1210 0 717 0 114 2010 10017

ط تنمية مركز الكيسانمخط 1 30 0 16 417 12 74 20315

مخطط تنمية مركز الترايبة 315 21104 616 4 0 0 2611 117

مخطط تنمية مركز الولجة 23137 66177 0 7176 7107 4107 07103 232144

مخطط تنمية مركز سيدي  2153 11172 44120 3175 0 0 32110 251

 احمد الزروق

م تهيئة مركز عين لكدحتصمي 0107 3100 2147 4137 0107 1106 57 12517

تصميم تهيئة مركز بني وليد 6107 6713 20 15113 14160 0 6311 31317

تصميم تهيئة مركز الوردزاغ 13107 3103 1510 13103 1156 53107 27136 201165

0244402 43,410 03430 02422 02424 2043, 12442
4 

  المجموع ,442,
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96.18الصميعةتازة

والتصاميم الفتوغرامترية: ةبالصور الجويالتغطية  -5

 6411ب مركزا على مساحة إجمالية تقدر  00بتسلم الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية الخاصة ب  9102قامت الوكالة الحضرية خالل سنة 

سة و اخاللفة.بهكتار. ويتعلق األمر باملراكز التالية: بويبالن، كاف الغار، بوحلو، تايناست، تيزي وسلي، الكوزات، كلدمان، البيبان، بني وليد، ابسا

علق األمر باملراكز التالية: مراكز جديدة. ويت 4كما أعطت الوكالة الحضرية اإلنطالقة إلنجاز الصور الجوية والتصاميم الفوتوغرامترية املتعلقة ب 

هكتارا. 3011تاهلة، مغراوة،املدينة العتيقة لتازة، فناسة باب الحيط وموالي بوشتى، وذلك على مساحة إجمالية تقدر ب 
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اإلضافة ملا بن تحديد املناطق املهددة بالفيضانات وانزالق التربة والتدابير الوقائية الالزمة وكذا التركيبة التقنية واملالية.وقد مكنت هذه الدراسة م

دراستين هامتين يتعلق األمر ب:على  باإلشرافتنسيق مع املصالح املركزية للوزارة و تقوم هذه املؤسسة بتتبع  ،سبق

ي طور اإلنجاز(؛فالثانية  املرحلة)االولى )جمع وتحليل املعطيات( بتاريخ  املرحلةمن االنتهاء تم  تازة:لية التعمير بإقليم الدراسة املتعلقة بخريطة قاب -

(.االولى )جمع وتحليل املعطيات املرحلةمن االنتهاء تاونات: تم الدراسة املتعلقة بخريطة قابلية التعمير بإقليم  - 

نمية العمرانية وتوجيه التخالل إعداد مختلف وثائق التعمير  االعتبارألخذها بعين  ،وحدتها مناطق املخاطر ونوعيتهاديد إلى تح تينالدراس هاتينوترمي 

ستدامة.مبكيفية تمكن من إرساء مقاربة استشرافية تضمن تنمية ترابية  وقوع الخسائر في األرواح واملنشآت يلتفاد ،نحو املناطق اآلمنة من األخطار

II- الدراسات االستراتيجية

: إعداد  تدبير املخاطر-0

الجيوتقنية  الدراسات

وخرائط مالئمة التعمير

األخطار بهدف حماية الساكنة من 

الطبيعية وتحديد املجاالت القابلة 

للتعمير وكذا الطرق والوسائل 

 الكفيلة بتجاوز أخطار التعمير،

االنتهاء من  9102خالل سنة تم  

 وخريطة املناطق ةالجيوتقني ةالدراس

.غفساي ةالقابلة للتعمير بمدين

خريطة املالءمة للتعمير بمدينة غفساي
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 :ية القرويةالتنم-0

على مستوى لتمدين ا ةنسب. حيث أن الرسمية األخيرة وهذا ما أتبتته اإلحصائيات تاونات الطابع القروي.-يغلب على املجال الترابي للوكالة الحضرية لتازة

فقط. %03وعلى مستوى إقليم تاونات سجلت  %21إقليم تازة سجلت 

بخصوص منح األسبقية للمناطق  9104يوليوز  31ب الجاللة نصره هللا املضمنة بخطاب العرش بتاريخ في إطار تنفيذ التوجهات امللكية السامية لصاح

من خالل  ،تفعيل مرتكزات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم االستثمار وتحسين إطار عيش السكان باملناطق القروية القروية ذات العجز الكبير، وكذا

مت الوكالة قا، نمية العالم القروي واملساهمة في مواكبة الجهوية املتقدمة واملالءمة مع التقطيع الجهوي الجديدإعداد مخططات استشرافية كفيلة بت

الحضرية بما يلي:

دراسة تنمية املراكز الناشئة بإقليم تازة 0-0

كز القروية ي، أصبح لزاما اإلسراع بإعداد برنامج تنمية املرافي إطار تأطير الهجرة القروية بإقليم تازة وكذا التفاوتات املسجلة بين املجالين الحضري والقرو 

:فدبه الناشئة باإلقليم للتخفيف من اآلثار السلبية للهجرة وخلق فضاءات وسيطة بين البادية واملدينة

  .تحسين تدبير املراكز القروية؛ 

 الرفع من املستوى املعيش ي للساكنة القروية؛ 

 الترويج ملؤهالت هذه املراكز؛ 

 ملحافظة على التوازنات البيئية و اإليكولوجية؛ا
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 .الحد من الهجرة القروية 

التقرير التشخيص ي الذي اعتمد في صياغته على زيارات ميدانية وتجميع املعطيات الالزمة لترتيب  على املصادقة ،9102خالل سنة  ،وفي هذا الصدد تم

لتنميتها.املراكز وصياغة التوجهات العامة 

 :لحضريةالتنمية ا-3

التراث املعماري  تثمين-3-0

تبعا للجهود التي بذلها مختلف 

الفاعلين في املدينة، تم خالل شهر 

تصنيف املدينة  9102فبراير 

العتيقة ضمن الئحة التراث 

الوطني، وسيمكن هذا التصنيف 

من املساهمة في الحفاظ على 

الخصوصية املعمارية لهذه املدينة 

 لذي تزخروتثمين الغنى املعماري ا

 به.

-وستحرص الوكالة الحضرية لتازة

تاونات على احترام مقتضيات هذا 

التصنيف في إطار مباشرة مهامها في 

مجال التدبير الحضري، خصوصا 

ما تعلق منها باحترام االرتفاقات 

وم في نص املرس ةاملتضمنالقانونية 

 القاض ي بتصنيفها.
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شروع تأهيل املدينة العتيقة الذي ينجز في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة تازة ووزارة إعداد التراب الوطني في نفس السياق، تعمل املؤسسة على تتبع م

.9102والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، والذي تم الشروع فيه مع نهاية سنة 

 الرفع من الجودة املعمارية 3-0

ق االنتاج ضمان تناسضري والرفع من جودته خصوصا الفضاءات العمومية إلعطاء املدينة جاذبية أكثر و تهدف هذه الدراسة إلى إبراز قيمة املشهد الح

 لفارغةاتعزيز خصوصية املدينة من خالل طابعها املعماري املحلي وضمان التوازن ما بين الفضاءات املبنية والفضاءات  ع( م..األلوان.شكال، املعماري )األ 

 9102وثيقة مرجعية. وقد تولت املؤسسة خالل سنة  والتهيئة حول وكذا توحيد تدخالت مختلف الفاعلين في ميداني البناء  ()ساحات، فضاءات خضراء...

 :التاليتين الدراستينإنجاز تتبع 

 غفساياملعمارية ملدينة  ميثاق الهندسة :

تنمويا  مشروعا 99.  وقد أسفرت هذه الدراسة على اقتراح لة النهائيةاملرح بتقريرالتوصل و تقرير املرحلة الثالثة املصادقة على  9102تمت خالل سنة 

في الخريطة أسفله. موضحهو وفق ما  بمختلف القطاعات
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 تازة:املعمارية ملدينة  ميثاق الهندسة 

 . األخيرة اآلونة يف املدينة تعرفهمااللذان  اري واملعم العمراني التطور  إلى بالنظر بالغة أهمية ةملدينة تاز  املعمارية هندسةال ميثاق دراسة جازإن يكتس ي

مليون  42.9تقدر ب  جماليةإبكلفة  مشروع تنموي  91 إلى اقتراحى الذي خلص الخاص بالتدخالت الكبر تمت املصادقة على التقرير ، 9102خالل سنة  

املسماة  ثةاملرحلة الثال تدارس تقريروحاليا يتم  دارات الطرقية.درهم. في مجال تناسق الواجهات والتصفيف وتهيئة الساحات ومداخل املدينة وبعض امل

.“ميثاق الهندسة املعمارية“

املخطط األخضر ملدينة تاونات -3-3

رية املناظر الطبيعية واملعما وتعزيز جودة ،وإعطاء رؤية استراتيجية شاملة لتنميتها وتنظيمها املدينةبهدف جرد مجمل املساحات الخضراء في 

 جمالية لها، وال

مكتب دراسات مختص. وقد الذي ينجز من طرف  املخطط الحضري األخضر ملدينة تاوناتإنجاز تتبع  ، على9102سنة  خالل الحضريةالوكالة  عملت

التحليلي.-التشخيص يالتقرير انكبت الوكالة الحضرية على تدارس وتعديل 
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التنسيق املعماري للمحاور الطرقية  دراسة-3-4

ني وليد بجمالية على املعابر الرئيسية لبعض مراكز إقليم تاونات  ) على إضفاءار تنفيذ برنامج املساعدة املعمارية بالعالم القروي إوحرصا منها في إط

، باعتبارها ذه الفضاءات، تم إعطاء االنطالقة لدراسة التناسق املعماري له(وعين عيشة وكالز ومزراوة والوردزاغ والكيسان وتافرانت وعين مديونة واخاللفة 

 مؤطرة ملحيطها والتي من بينها أهدافها:

 تحسين إطار عيش الساكنة والرفع من جودة املشهد الحضري؛

 خلق انسجام الواجهات من حيث الشكل واللون ومواد البناء املعتمدة مع تشجيع الخصوصيات املحلية؛

 ( ؛-ساحاتخلق توازن بين الفضاءات املبنية والفضاءات العمومية)...فضاءات خضراء

 .اقتراح بعض األنشطة التي من شأنها تعزيز جاذبية هذه الفضاءات

دراسة التصميم املديري للنقل -3-5

تاونات في إطار الرفع من جودة التدبير الجيد والوظيفي للمجال الحضري، تابعت هذه األخيرة -تماشيا مع املجهودات التي تبذلها الوكالة الحضرية لتازة

تحسين وضبط حركة السير والجوالن سواء تعلق األمر بالعربات ذات املحرك أو تنقل  إلىإنجاز دراسة التصميم املديري للنقل بمدينة تاونات. والتي تهدف 

تشوير الطرقي،ال السير على طرقات املدينة إضافة إلى تحسين منظومة وتخفيض حوادثاألشخاص الراجلين مع االهتمام بتنظيم أماكن التوقف باملدينة 

ية لوقد صادقت املؤسسة على التقرير التأسيس ي والذي يهدف إلى وضع التصور العام والخطوات املنهجية إلعداد الدراسة وذلك من خالل وضع إشكا

الخاصة بجمع  تلف االستماراتمدققة وتفصيلية للموضوع واالهتمام بمناهج املقاربة ووضع برنامج زمني لسير الدراسة وببرنامج توزيع املهام ثم وضع مخ

املعطيات. وتوصلت بالتقرير التشخيص ي املتعلق بهذه الدراسة.

املديري للتجارة والخدمات التصميم  -3-6

اع الهشاشة من أوض للتقليصاألساسية  يوفر املداخلو يشكل التعمير التجاري رافعة إلقالع تنموي مندمج قادر على أن يستجيب لتطلعات الساكنة 

تاونات بإعطاء االنطالقة لدراسة التصميم التوجيهي للتجارة والخدمات أسندت مهمة انجازها ملكتب -قصاء االجتماعي، باشرت الوكالة الحضرية لتازةواإل

 ناس.مك-تاونات وغرفة التجارة والخدمات لجهة فاس-في إطار اتفاقية للشراكة مبرمة بين جماعة تازة والوكالة الحضرية لتازة، مختصدراسات 

ي وجه ف وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حجم البنية التجارية وطبيعتها ومدى اندماجها في محيطها، مع تحديد غير املهيكلة منها والتي تشكل إكراها

مير التجاري باملدينة لتعالدينامية التجارية والتنظيم املجالي، ليتم بذلك استشراف وتحديد سبل استغالل واستعمال البنية التجارية، مما يفض ي إلى جعل ا

 يساهم في إنعاش االقتصاد الحضري ويوجهه نحو تنظيم وهيكلة املجال.

 “.والتشخيص التحليل” الثانيةبدء املرحلة لاالمر واملصادقة عليه وإعطاء تقرير املرحلة االولى على تدارس  9102انكبت املؤسسة خالل سنة وقد 
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وقع االقتصادي واالجتماعي مواكبة إنجاز بعض املشاريع ذات ال-4

 اهلة؛ت تي تازة واملشاريع املقترحة واملمولة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بجماع 4-0

ة يم الشمال والجماعة واملديرية اإلقليميمواكبة مصالح كل من عمالة تازة ووكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقال 9102تم خالل سنة 

يئة عدة هللسكنى وسياسة املدينة قصد تفعيل برنامج محاربة االقتصاء االجتماعي بالوسط الحضري عن طريق إنجاز تصورات معمارية ومنظرية ملشاريع ت

ساحات ومرافق عمومية.

تصورات املشاريع املقترحة بمدينة تازة؛

والم    ال ج  يالف  ء ال  ف هي ال ا       الق    المغ          الع    
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تصورات املشاريع املقترحة بمدينة تاهلة؛

 مشروع تهيئة ساحة عين الشهبة 

إحداثه بجماعة تاهلة مكانة استراتيجية بحيث يوجد في مركز املدينة، و يطل على أحد الشوارع األكثر ديناميكية  عين الشهبة املراديحتل موقع  مشروع 

.يط بهباملدينة، مما يضمن اندماجه باملجال املح
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تاهلة  والثانوية التأهيليةمقترح تهيئة الفضاءات الخارجية لكل من املركز الصحي 

:األهداف

  الرفع من جودة املجال الحضري 

  تعزيز الساحات الخضراء باملدينة

    تسهيل الولوج للمرافق العمومية

:املحتويات

  تهيئة الساحات الخضراء

 ئة األرصفة ومداخل كل من املركز تهي

  والثانويةالصحي 

 تهيئة اإلنارة العمومية والتجهيزات الحضرية 
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مقترح تهيئة حديقة البساتين بمدينة تاهلة

:األهداف-

 الرفع من جودة املجال الحضري واملنظرين

 توفير اماكن للنزهة

  تعزيز الساحات الخضراء باملدينة

املشروع:محتويات  -

    تهيئة الساحات الخضراء 

      حداث فضاءات للعب األطفال 

  تهيئة اإلنارة العمومية والتجهيزات الحضرية

 في إطار سياسة املدينة. برامج التاهيل الحضري ملدينة تازة وبعض الجماعات الجماعات الحضرية واملراكز الناشئة بإقليم تازة:- 4-0

وقعة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واالسكان وسياسة املدينة، ووزارة االقتصاد واملالية وعمالة اقليم تازة تفعيال التفاقيات الشراكة امل

سيق تنتاونات، باعتبارها عضورا في اللجنة االقليمية املكلفة بال-وجماعة تازة وشركة العمران والتي تهدف إلى تأهيل مدينة تازة، قامت الوكالة الحضرية لتازة

لسكنى وسياسة ل والتتبع تنفيذ املشاريع املندرجة في إطار هذه االتفاقية بحضور عدة اجتماعات تنسيقية سواء على مستوى العمالة او املديرية االقليمية

املدينة . همت محاور هذه االجتماعات : 

 تأهيل البنيات التحتية الطرقية؛

 تبليط االرصفة واالنارة العمومية(؛-احداث نافورات-اءمساحات خضر -التهيئة والتجديد الحضري )الساحات

 .اقتصادية واجتماعية والبيئة والحد من التلوث افق رياضية و إحداث مر

 تأهيل املدينة العتيقة. 

تدارس دف( بهافراسنبني -باب مرزوقة-امسيلة ومكناسة الغربية-بورد-تيزي أوسلي-للجماعات املعنية )أكنول بعدة خرجات ميدانية كما قامت أيضا 

املقترحة في إطار البرنامج. شاريع املتتبع تنفيذ و  

الرحبة الريحية بتازة 4-3

تاونات على تتبع املشروع الهام املتعلقة بإنجاز الرحبة الريحية بتازة ، -عملت الوكالة الحضرية لتازة

االتفاقية  وقد تم توقيعحيث شاركت في كل االجتماعات املتعلقة بتصفية العقار وقامت بدراسة املشروع. 

 استثمار منهذا وسيمكن انجاز املحطة الريحية بتازة لوحدها املتعلقة بإنجازه من طرف األطراف املعنية. 

مليار درهم.  9.4مبلغ إجمالي يقدر ب 
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مواكبة برنامج تعميم التعليم االولي 4-4

فيما يخص مؤسسات التعليم االولي، قامت لجنة مختلطة  9191عداد لبرنامج عمل سنة وفي إطار اإل  96/12/9102بتاريخ  92الدورية الوزارية عدد تبعا 

املديرية و التعليم األولي ب مكونة من ممثلي عمالى إقليم تازة واملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء واملديرية العامة للمؤسسة املغربية للنهوض

جماعة )قصد اختيار  06بتازة والجماعة املعنية بزيارات ميدانية لحوالي نية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي لوزارة التربية الوط اإلقليمية

القطع األرضية املؤهلة إلنجاز املشاريع التعليمية.
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