خنيفرة 13 ،أبريل 2016

لقاء تواصلي مع موظفي الوكالة الحضرية لخنيفرة
بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لخنيفرة ،تم تنظيم لقاء تواصلي مع موظفي الوكالة
الحضرية ،يوم األربعاء  13أبريل  2016ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الوكالة الحضرية تحت رئاسة السيد
الكاتب العام لوزارة التعمير و إعداد التراب الوطني.
في البداية ،استهل السيد الكاتب العام كلمته بتهنئة السيد مدير الوكالة الحضرية و كافة موظفي هذه املؤسسة على نجاح
أشغال الدورة الثامنة للمجلس اإلداري ،منوها باملجهودات املبذولة و املتمثلة في الحصيلة االيجابية لعملها خالل سنة
 2015،على الرغم من االكراهات الكثيرة التي تواجهها.
من جهة أخرى ،استعرض السيد الكاتب العام الخطوط العريضة للبرامج املفتوحة من طرف الوزارة الوصية و التي
تستدعي تظافر الجهود ملواكبة الجهوية املتقدمة –جهة بني مالل خنيفرة -وما يتطلبه من إرساء أسس للحكامة الجيدة و
نهج سياسة القرب مع كافة الفاعلين ،مذكرا بالتحوالت املجالية للجهة الجديدة و الدور الذي ستلعبه هذه الوكالة على
املستويين اإلقليمي و الجهوي خدمة للرسالة املنوطة بها في ميدان التعمير.
بعد ذلك ،فسح املجال لتدخالت املوظفين ،و التي جاءت كالآلتي :
إيجاد حلول إلشكالية التقاعد التكميلي؛ضرورة مراجعة النظام األساس ي للوكاالت و تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد املعمول به في الوكاالت الحضرية الحديثةالعهد.
و في معرض الجواب ،تناول الكلمة كل من السيد الكاتب العام و السيد مدير املوارد البشرية بالوزارة اللذان استعرضا
املجهودات املبذولة من لدن املصالح املركزية ،و كذا املستجدات ذات الصلة باالنشغاالت املعبر عنها من طرف فريق عمل
الوكالة الحضرية و على اعتماد منهجية التدرج في التعاطي مع إشكالية مراجعة النظام األساس ي ،كما عبرا عن التزام املصالح
املركزية للعمل الحثيث على النهوض بأوضاع مستخدمي الوكاالت الحضرية نظرا لألدوار املهمة املنوطة بها.
و في الختام نوه السيد مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة باملجهودات التي تبذلها الوزارة و على رأسها السيد وزير التعمير و
إعداد التراب الوطني للوكاالت الحضرية ،شاكرا السيد الكاتب العام و الوفد املرافق له على حضورهم و إسهامهم الفعال
في إنجاح أشغال هذه الدورة.

