الرباط9 ،ماي 2016

اللقاء التشاوري الخامس حول "تحيين منظومة التخطيط الترابي باملغرب
في سياق مواكبة الجهود التنموية والديناميات والسياسات العمومية املعتمدة ببالدنا ،ومن منظور مقاربة استشرافية،
قامت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بإطالق دراسة استراتيجية تروم إعادة صياغة "منظومة التخطيط الترابي
باملغرب" كإطار مرجعي شامل ومندمج .من شأنه تأهيل مجاالتنا الترابية ملجابهة مختلف التحديات من منطلق حاجيات
التطور العمراني املتسارع ،وضمان التماسك االجتماعي ،وتعزيز تنافسية املجاالت وتحقيق عنصر االستدامة في ميدان
التهيئة والتخطيط.
وفي هذا اإلطار ،نظمت هذه الوزارة اللقاء التشاوري الخامس حول تحيين "منظومة التخطيط الترابي باملغرب" برئاسة
السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وبحضور ثلة من رؤساء الجهات األقاليم والجماعات إضافة إلى االستشاريين
املكلفين بالدراسات ،يوم االثنين  9ماي  ،2016بمقر الوزارة ،تتويجا لسلسلة من االجتماعات التشاورية التي سبق أن
نظمتها هاته الوزارة خالل شهر أبريل املنصرم.
وشكل هذا اللقاء التشاوري فرصة سانحة لتعزيز املقاربة التشاركية والتشاورية مع رؤساء الجهات واملجالس اإلقليمية
والجماعات في ظل املتغيرات الظرفية واستنادا لالختصاصات املوكولة إليهم ،مما ممكن من فتح نقاش صريح ومثمر من
شأنه اإلسهام في بلورة رؤية استراتيجية شمولية متعددة األبعاد ،متكاملة الجوانب في مقاربتها العملية لإلصالح ،مبنية على
رؤية حكيمة وقابلة لألجرأة على أرض الواقع تكون بمثابة حجر األساس لتطوير مجاالت منتعشة اقتصاديا ،ومتماسكة
اجتماعيا ،متناسقة عمرانيا و مستجيبة ملتطلبات التنمية املستدامة و موفرة لشروط العيش الكريم.
وقد انصب هذا النقاش مع السيدات والسادة رؤساء الجهات واملجالس اإلقليمية والجماعات ،حول املحاور التالية:
استجالء واقع حال وآفاق منظومة التخطيط العمراني الحالية على ضوء الرهانات الجديدة للتنمية الحضرية (التكتالتاملتربولية ،التخطيط االستراتيجي ،املشاريع الكبرى ،االستراتجيات القطاعية ،التنمية املستدامة )....وتمكين رؤساء
الجماعات الترابية من تقديم االقتراحات التعديلية الكفيلة بتطوير منظومة التخطيط الترابي؛
حكامة ودور الفاعلين في التعمير والتهيئة ،واآلفاق املمكنة :أدوار ومهام الجماعات الترابية في ميدان التخطيط الترابيوالتدبير الحضري على ضوء الدستور الجديد والجهوية املتقدمة ومختلف القوانين التنظيمية املتعلقة بها؛
انخراط الجماعات الترابية وأهمية املسارات التشاورية والتشاركية والتعاقدية في تنزيل السياسات العمومية؛واختتم هذا اللقاء بتدارس امليكانزمات العملياتية للتعمير ذات الصلة بالعقار والتمويل ،حيث تم مقاربة اآلليات العقارية
التي يتعين تطويرها واآلليات التمويلية لإلسهام في تقاسم تكاليف التعمير.

