الرباط  00أبريل 8102
السيد عبد األحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة يترأس مجلس االدارة
للوكالة الحضرية للصخيرات ـ تمارة في دورته الخامسة

تحت رئاسة السيد عبد ألاحد فاس ي فهري وزيرإعداد التراب الوطني والتعميروإلاسكان وسياسة املدينة ،ينعقد يومه
الاربعاء  11أبريل  ،8112بمقروالية الرباط ،مجلس إدارة الوكالة الحضرية للصخيرات  -تمارة في دورته الخامسة ،و
بحضور السيد والي جهة الرباط -سال -القنيطرة و السيد عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وأعضاء مجلس الادارة و
عدد من فعاليات إلاقليم.
خالل كلمته باملناسبة ،أكد السيد الوزير ،أن الخصوصيات املميزة التي ينفرد بها نفوذ عمالة الصخيرات  -تمارة
كامتداد طبيعي لعاصمة اململكة وكمجال متميزيزخربمجموعة من املؤهالت الطبيعية والبشرية ،يستدعي من
مؤسسة الوكالة الحضرية ،بمعية شركائها املحليين ،العمل على توجيه ومواكبة التدخالت العمومية واستثمارات
القطاع الخاص ،وفق منهجية تعتمد توفيرالشروط املناسبة الستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في
القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات ،كما دعا السيد الوزيرالى ضرورة الاسهام في تحسين ظروف عيش
الساكنة من خالل التنسيق الدائم والاستجابة النشغاالت املواطنات واملواطنين ومواكبة إنجازاملشاريع الكبرى
والاهتمام باملناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية ،وايضا الحفاظ على التراث املعماري والرفع من
جودة املشهد الحضري وإلاطاراملبني ،كما شدد الوزيرعلى اهمية حماية املناطق الفالحية ذات القيمة واملؤهالت
.الانتاجية العالية وتنمية الشريط الساحلي وحماية التوازنات الايكولوجية والبيئية
السيد الوزيرألح في معرض حديثه ،على اهمية الاعتماد علي مقاربة ناجعة ملسألة التخطيط املجالي بتسريع وتعميم
إنجازوثائق التعميروتجويد مضامينها وتحيين املتقادم منها والاسهام في إعادة هيكلة ألاحياء الناقصة التجهيز
واندماجها الحضري.
وفي ذات الوقت شدد السيد الوزيرعلى أهمية مواصلة املجهودات املتعلقة بتبسيط مساطردراسة طلبات الرخص
في إطارتفعيل التدابيرالجديدة الواردة بضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعميرمع إيالء
عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي ،ووضع برامج مندمجة للمراكزوالتجمعات القروية
الصاعدة.
تجدرالاشارة أن اشغال مجلس الادارة عرف تقديم السيدة حفيظة اعراب ،مديرة الوكالة الحضرية ،عرضا تفصيليا
حول حصيلة الوكالة خالل سنة  8112وكذا البرنامج التوقعي لسنة  8112والذي كان معرض نقاش بين جميع
ألاعضاء

