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الوكالة الحضرية وانقاد فاس تواكب النمو العمراني املضطرد الذي تعرفه العاصمة العلمية للمملكة
انعقد املجلس اإلداري للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس في دورته الثالثة عشرة بتاريخ  28مارس  2016تحت الرئاسة الفعلية
للسيد إدريس مرون ،وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،والسيد رئيس جهة فاس مكناس والسيد والي الجهة والسيد
عامل إقليم موالي يعقوب والسيد عامل إقليم بوملان ،وفعاليات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ،وممثلي الوزارات،
ورؤساء الغرف املهنية ،ورؤساء املجالس اإلقليمية والبلدية واملجالس القروية ،والفعاليات املعنية واملهتمة بالقطاع في
إطار النفوذ الترابي لجهة فاس مكناس.
جدول أعمال هذه الدورة ،تضمن مناقشة وتقييم أنشطة املؤسسة برسم سنة  ،2015املتمثلة في املشاريع الترابية
والتغطية بوثائق التعمير ،والدراسات الخاصة التي تشرف عليها الوكالة أو تتابعها مع القطاعات املعنية ،وكذا التدبير
الحضري املتعلق بدراسة طلبات البناء وتقسيم العقار وتجزئته ،واملساهمة في وحدات السكن االقتصادي واالجتماعي ،مع
اعتماد حكامة إدارية تتمثل في توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لحاجيات املواطن.
وقد تم كذلك مناقشة برنامج العمل برسم سنة  2016والبرنامج التوقعي لسنوات  2018-2017و 2019الذي سيمكن من
إتمام الدراسات واملشاريع اآلنية وإنجاز مشاريع أخرى تهم املجال.
وقد تميزت هذه الدورة بكونها انعقدت في إطار انتظارات السياسة الحكومية املؤطرة للجهوية املوسعة ،والعناية الكبيرة
التي أعطيت للعالم القروي من خالل انطالق العديد من الدراسات لوثائق التعمير ملختلف املراكز وشكلت بذلك ملتقى
مع مختلف الفرقاء من أجل تفعيل وإنجاز مهام الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس في إطار تشاركي لكل األطراف املتدخلة.
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