تازة 8،مارس2017

الوكالة الحضرية لتازة في صلب التنمية املحلية
انعقد تحت الرئاسة الفعلية للسيد إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني املجلس اإلداري للوكالة
الحضرية لتازة في دورته الخامسة عشرة .شكل هذا اللقاء السنوي محطة مهمة في مسار عمل الوكالة الحضرية
لتازة حيث كان مناسبة لتقييم إنجازاتها برسم سنة  2016وتقديم برنامج عملها املستقبلي لسنة  ،2017وفرصة
سانحة لعرض أهم مؤشرات تدخالتها وكذا الجهود املبذولة من طرفها بغية االستجابة النتظارات وتطلعات
شركائها ومرتفقيها.
خالل هذه الدورة تم عرض التقرير األدبي املتضمن لحصيلة عملها على مستوى التخطيط الحضري من خالل إبراز
الجهود املبذولة الستكمال ورش التغطية بوثائق التعمير التي بلغت نسبة  %100بالنفود الترابي للمؤسسة .وقد
مكنت تلك املصادق عليها وتلك التي في طور املصادقة من فتح حوالي  4182هكتار للتعمير ،مع إنجاز العديد من
الدراسات االستراتيجية (تصميم تهيئة مدينة تازة واملناطق املحيطة بها ،املخطط املديري للسير والجوالن ،املخطط
األخضر ملدينة تازة ،الدراسة الجيوتقنية وخريطة املناطق القابلة للتعمير ملدينتي تاونات وغفساي ،دراسة تهيئة
ضفاف األودية املخترقة ملدينة تازة ) ...،وكذا الدراسات الخاصة برد االعتبار للتراث املعماري ( قصبة مسون وارشيدة
بجرسيف وموقعي راس املاء وسيدي مجبر بتازة) وتأهيل املجاالت الحضرية والقروية فضال عن إعداد دراسات
خاصة بتنمية املراكز القروية الناشئة بكل من تازة وتاونات.
كما تم إبراز الجهود املبذولة على مستوى التدبير الحضري من خالل تبسيط املساطير واإلجراءات االدارية تنفيذا
ملقتضيات ضابط البناء العام في دراسة ملفات طلبات الترخيص مما مكن من دراسة حوالي  3222ملفا بلغت نسبة
القبول حوالي  %84مكن من استثمار ما مجموعه  1870مليون درهم .وفي ذات السياق تم التركيز على تجربة الوكالة
الحضرية في مجال إرساء آلية التدبير الالمادي لطلبات الترخيص املعمول بها بمدينة تازة والتي مكنت الوكالة من
اإلنتقاء ضمن األربع إدارات االوائل ضمن جائزة امتياز التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية برسم سنة  . 2016في
نفس السياق و في إطار تيسير الولوج إلى املعلومة ،تم وضع مجموع وثائق التعمير املصادق عليها رهن إشارة العموم
بالبوابة االلكترونية للوكالة الحضرية.
وترسيخا ملبدإ االتقائية في البرامج القطاعية عملت الوكالة الحضرية على املصاحبة التقنية للبرامج العمومية (برنامج
مدن بدون صفيح ،مشاريع السكن االجتماعي واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،برامج التنمية الحضرية في إطار
سياسة املدينة )،وكذا تأطير املشاريع االستثمارية التي يشرف عليها القطاع الخاص.
لقد مكنت هذه املناسبة من التطرق ملكتسبات هذه الوكالة الحضرية فيما يخص عصرنة إدارتها وتحسين جودة
خدماتها املقدمة من أجل االستجابة لحاجيات ومتطلبات شركائها ومرتفقيها من خالل االعداد لالنتقال الى اإلصدار
الجديد لسنة  2015للمعيار الدولي إيزو  ، 9001من أجل ذلك سهرت املؤسسة على إنجاز برنامج تكويني طموح لفائذة
مواردها البشرية لتسهيل هذا اإلنتقال.
من جهة أخرى تم تقديم التقرير املالي للمؤسسة والذي تضمن حصيلة تنفيذ ميزانية  2016ومشروع ميزانية .2017

وبعد النتائج املهمة التي حققتها الوكالة الحضرية لتازة برسم سنة  2016في مجال التغطية بوثائق التعمير ،تم تقديم
برنامج عملها برسم سنة  2017والبرنامج التوقعي  2019-2018والذي يرتكز خاصة على استصدار وتحيين وثائق
التعمير مع االهتمام بتفعيل وتتمين توجهاتها وتنفيذ مقتضياتها في إطار برامج التنمية املندمجة للمراكز املعنية
إضافة إلى مواكبة برامج التأهيل الحضري لبعض املدن واعتماد الدراسات االستراتيجية كإطار مرجعي ملختلف
مشاريع التنمية.
وعلى هامش هذه الدورة تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الحضرية
وبعض الفاعلين املؤسساتيين تهم مجاالت تدخلها.

