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تصميم التهيئة القطاعي للمدخل إبمجاع أعضائه احلاضرين املوافقة على إبداء جمموعة من املالحظات بشأنه ،وذلك وفق الشكل املعروض على أنظار

يناير
.2019

إبداء الرأي حول مشروع

المقرر المتخذ

اجلنويب للرابط.

بعد دراسة جملس مجاعة سال ملشروع تصميم التهيئة القطاعي للمدخل اجلنويب للرابط (التصميم وضابطته) ،قرر اجمللس
اجمللس ،الذي أخذ بعني االعتبار مالحظات العموم وكذا مالحظات جملس مقاطعة احصني خالل دورته العادية لشهر
يناير  ، 2019واملالحظات املبداة من طرف جلنة التعمري وإعداد الرتاب والبيئة التابعة جمللس اجلماعة ،هذا ابإلضافة
للمالحظات اليت أبداها السادة أعضاء اجمللس املتدخلون يف إطار هذه النقطة ،ليكون بذلك جمموع املالحظات املبداة
من طرف جملس مجاعة سال بشأن مشروع تصميم التهيئة القطاعي للمدخل اجلنويب للرابط ،على الشكل التايل:
 /Iمــالحظــــات متعلقـــة بالتصميـــم ونظـــام التهيئــــة:

 -1تغيري تسمية مشروع تصميم التهيئة القطاعي للمدخل اجلنويب للرابط وتعويضها مبشروع تصميم التهيئة القطاعي
للمنطقة الشرقية ملقاطعة احصني جبماعة سال -عمالة سال.-

 -2حتسني جودة رسوم التصميم.
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 -3مراجعة مفتاح التصميم ،لعدم تضمنه كافة املعطيات واملعلومات املتعلقة ابلتصميم.
 -4إظهار البناايت القائمة ابلتصميم (.)Faire apparaitre la restitution
 -5التنصيص على مقتضيات خاصة ابملنطقة  ZASعوض إدماجها مع املنطقة  ZAE5و  ،ZAE6نظرا
الختالف طبيعة كل منطقة ومكوانهتا.
 -6حتديد املنطقة غري اخلاضعة لنظام التهيئة بوضوح ما بني سال اجلديدة والطريق السيار.
 -7إعادة النظر يف موقع املرفق ذو املنفعة العامة  G1نظرا لتباعد مستوايت سطح األرض ما بني الطريق السيار
واألرض اجملاورة.
 -8الزايدة يف عدد املرافق احليوية املرتبطة ابلقرب املربجمة مبشروع التصميم لالستجابة للحاجيات والتماشي مع
االمتداد اجلغرايف ( مساجد ،مراكز صحية ،مدارس ،دور حضانة...إخل).
 -9برجمة جسور لربط اجملال الرتايب هلذا املشروع بسال اجلديدة وكذا طرق تصله مبنطقة سيدي امحيدة.
 -10احلفاظ على العلو ابملنطقة  15( ZAE5مرتا) كما حدد يف تصميم التهيئة اجلماعي املصادق عليه يف شهر
شتنرب .2018
 -11تبيان املنطقة  C3كمنطقة سكنية وليس منطقة خضراء.
 -12حتيني مبدل الطريق السيار عند اخلروج مشال تكنوبوليس ليكون مطابقا للواقع وذلك إبزاحته ليكون موازاي للمدخل
يف اجتاه فاس.
 -13تغيري ختصيص  V1من منطقة خضراء إىل مالعب رايضية خاصة وعامة ال تتجاوز  5000مرت.
 -14عدم تطابق التصميم القطاعي ونظام التهيئة املرافق له حيث يشري التصميم إىل وجود منطقة  ZAESيف حني ال
توجد أية إشارة إليها يف نظام التهيئة.
 -15اإلشارة يف نظام التهيئة إىل معطيات تتعلق ابملنطقة  RAدون اإلشارة إليها يف إطار تصميم التهيئة.
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 -16ضرورة االهتمام ابلنقل والتنقل احلضري ضمن هذا التصميم القطاعي وذلك يف إطار رؤية مندجمة للمنقطة ككل.
 -17ضرورة التنصيص على منطقة خمصصة للمقربة واليت مت إغفاهلا يف إطار هذا التصميم القطاعي.
 -18ضرورة تضمني مشروع اجناز املركب الرايضي الكبري لسال يف إطار هذا التصميم ،وذلك يف املوقع الذي سبق أن
اقرتحه جملس اجلماعة ،يف انسجام مع ابقي مكوانت املنطقة الرايضية املنصوص عليها ضمن التصميم.
 -19التنصيص ضمن هذا التصميم على مناطق خمصصة لإلدارات.
 -20األخذ بعني االعتبار إنشاء قناطر وطرق لربط املنطقة اليت يشملها هذا التصميم القطاعي ابملنطقة املقابلة واللتني
يفصل بينها الطريق السيار ،وذلك وفق رؤية مستقبلية أتخذ بعني االعتبار استيعاب خمتلف وسائل النقل احلضري سواء
املتوفرة حاليا أو تلك اليت ستظهر مستقبال (حافالت وطرامواي وغريها.)...
 /IIمـــالحظــــات متعلقــــة بالتـقـــريـــر اإلثبـــاتـــي:

 -1عدم حتديد منطقة مشروع التصميم القطاعي بوضوح.
 -2صعوبة يف قراءة اخلرائط املدرجة بنظام التهيئة.
 -3عدم وضوح الرسومات البيانية.
 -4مت اعتماد القانون رقم  78.00املتعلق ابمليثاق اجلماعي كمرجع ،يف حني أن هذا القانون مت نسخه ابلقانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق ابجلماعات.
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