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نظم اجمللس امجلاعي للفقيه بن صاحل بتعاون مع الواكةل احلرضية لبين مالل يوما
دراس يا حول التعمري بتارخي  18ماي  2017بقاعة العروض ابملركب الثقايف للفقيه بن
صاحل حتت شعار " التعمري بني رهاانت التأهيل اجملايل و التمنية املس تدامة".
ترأس هذا امللتقى الس يد محمد مبديع رئيس اجمللس امجلاعي للفقيه بن صاحل
و حرضه :
الس يد الاكتب العام لعامةل الفقيه بن صاحل.
الس يدة مديرة الواكةل احلرضية لبين مالل اىل جانب رؤساء القسام هبذه الواكةل.
الس يد رئيس احملمكة الابتدائية ابلفقيه بن صاحل.
الس يد وكيل املكل دلى احملمكة الابتدائية ابلفقيه بن صاحل.
الس يد احملافظ عىل المالك العقارية و الرهون ابلفقيه بن صاحل.

السادة ممثيل المن الوطين و الوقاية املدنية و القوات املساعدة ابلفقيه بن صاحل .
السادة رجال السلطة ابملدينة.
السادة أعضاء اجمللس امجلاعي للفقيه بن صاحل ،و عدد من املنتخبني ابمجلاعات التابعة
لالقلمي.

كام حرض أيضا الس يد مدير مصاحل جامعة الفقيه بن صاحل و مديري مجموعة
من امجلاعات التابعة لالقلمي و رؤساء القسام و املصاحل هبا.
وشارك يف هذا الورش لك من هيئة املهندسني املعامريني واملهندسني
الطبوغرافيني جبهة بين مالل خنيفرة ،حبضور املنعشني العقاريني ومجعية البنائني
وخمتلف مجعيات اجملمتع املدين ،حيث انهز عدد احلضور حوايل  250خشص.

افتتح الس يد محمد مبديع رئيس اجمللس امجلاعي للفقيه بن صاحل أشغال هذا
اليوم ادلرايس بلكمة أكد من خاللها عىل أمهية قطاع التعمري من حيث املسامهة يف
التمنية ،وخشص املشالك الكربى اليت يعانهيا هذا اجملال مس تحرضا املس تجدات

القانونية خاصة القانون  66/12املتعلق مبراقبة وزجر اخملالفات يف جمال التعمري
والبناء.

من هجهتم ،ألقى السادة  :الاكتب العام لعامةل الفقيه بن صاحل و رئيس احملمكة
الابتدائية ابلفقيه بن صاحل ووكيل املكل دلى احملمكة الابتدائية ابلفقيه بن صاحل،
لكامت أوحضوا من خاللها حيوية قطاع التعمري وادلور اذلي يضطلع به يف حتقيق
التمنية املس تدامة.

وبعد ذكل بدأت عروض املشاركني كام ييل:
➢ عرض حول التشخيص الرتايب للجامعة من تقدمي همندس جامعــــة
الفقيه بن صاحل.
➢ عرض حول مس تجدات القانون رمق  66/12املتعلق ابملراقبة وزجر
اخملالفات يف ميدان التعمري من تقدمي مديرة الواكةل احلرضية لبين
مالل.
➢ عرض حول اعداد واثئق التعمري من تقدمي ممثل عن الواكةل احلرضية
لبين مالل.
➢ عرض حول قرارات التصفيف والتخطيط من تقدمي رئيس قسم
ابلواكةل احلرضية لبين مالل.
➢ عرض حول دور املهندس املعمـاري يف معلية البناء من تقدمي ممثل
هيئة املهندسني املعامريني جلهة ادلار البيضاء الكربى.
قبل تالوة الربقية املرفوعة اىل السدة العالية ابهلل و اختتام فعاليات هذا
اليوم ادلرايس ،مت فتح ابب املناقشة و الجابة عىل بعض اس تفسارات
املتدخلني و اخلروج مبجموعة من التوصيات أمهها رضورة العمل وفق ضوابط
البناء اليت جاء هبا القانون رمق  66/12املتعلق ابملراقبة وزجر اخملالفات يف
ميدان التعمري ،ووضع اسرتاتيجية للتكوين والتكوين املس متر يف نفس اجملال،
حىت يتس ىن مجليع الفاعلني يف هذا القطاع العمل بطريقة منظمة وتشاركية

تسامه يف تمنية مس تدامة ملدينة خالية من السكن العشوايئ وذات أحياء
منسجمة وراقية.

