الرباط 14 ،مارس 2017

وفد وزاري إفريقي رفيع املستوى يقوم بزيارة ميدانية للوكالة الحضرية بالرباط ولجماعة سال
على هامش مشاركتهم في أشغال منتدى ":تفعيل سياسة التدبير املبني على النتائج" ،الذي ينظمه املركز االفريقي للتدريب
والبحث االداري لالنماء – الكافراد – بطنجة من  13الى  15مارس  ،2017وبعد استقبالهم من طرف السيد رئيس الحكومة
قام وفد وزاري افريقي رفيع املستوى بمعية السيد إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،الوزير املنتدب لدى
رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة بالنيابة ،رئيس املجلس اإلداري للمركز  ،بزيارة ميدانية للوكالة
الحضرية للرباط ولجماعة سال.
وقد شكلت هذه الزيارة للوفد االفريقي فرصة للوقوف على التجربة املغربية في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني من
خالل االطالع على كيفية تدبير ملفات رخص البناء وتبسيط املساطر االدارية املتعلقة بها من خالل التجربة املعتمدة على
مستوى الوكالة الحضرية للرباط-سال.
كما كانت مناسبة للوفد اإلفريقي للتعرف على األدوار األساسية للوكالة الحضرية في تنزيل االختيارات اإلستراتيجية للقطاع
الحكومي في مجال التعمير ،وذلك من خالل مواكبة التأطير العمراني والتدبير الحضري والتنزيل العملياتي للمشاريع
الحضرية على صعيد التكتل املتروبوليتاني للرباط-سال.
كما أكدت السيدة املديرة العامة للوكالة الحضرية خالل مداخلتها على املنحى النوعي الذي تعرفه هذه املؤسسة داخل
املنظومة املؤسساتية للتعمير ،من خالل تطوير وتجويد مقارباتها ومناهج عملها في تنفيذ السياسات العمومية الحضرية:
(اعتماد نظام الجودة ،ISO 9001-2008اعتماد مرجع ملسطرة معالجة ملفات رخص البناء ،)،وانخراطها املتواصل في ورش
تحديث إدارة املؤسسة وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي نفس السياق أشارت السيدة املديرة العامة إلى أن أن املنظومة الحضرية باملغرب تضم ثالثين وكالة حضرية مجتمعة
في إطار فدرالية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ،وتعزيز الشراكة والتعاون الوطني والدولي.
وقد خص السيد رئيس جماعة سال الوفد اإلفريقي باستقبال رسمي ،تم خالله عرض تجربة املجلس الجماعي لسال في تدبير
قضايا الجماعة ،وكذا مختلف اإلجراءات املتخذة من أجل تطوير الخدمات املقدمة وتحديث اإلدارة الجماعية من خالل
اعتماد التدبير املعلومياتي بعدد من املصالح اإلدارية كالحالة املدنية واإلدارة الجبائية .وفي إطار تدابير تبسيط املساطر
اإلدارية أحدثت الجماعة الشباك الوحيد لرخص التعمير الذي قام الوفد بزيارته واالطالع على الوحدات املكونة له
والتعرف على املساطر املتبعة للحصول على الرخص التي يمنحها.
وخالل هذه الزيارة تبادل املسؤولون املغاربة ونظراؤهم من إفريقيا ،تجاربهم في مجاالت تبسيط املساطر اإلدارية ،وتفعيل
سياسة التدبير املبني على النتائج .كما اتفقوا على مواصلة االشتغال من خالل تبادل البعثات والتجارب الناجحة في هذه
امليادين .كما كانت هذه الزيارة امليدانية ،فرصة أكد من خاللها السيد ادريس مرون العزم على مواصلة العمل الجماعي
للدول االفريقية وعلى ضرورة خلق إطار متميز للتعاون في املجاالت ذات االهتمام املشترك.

