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عبد األحد فاس ي فهري ،وزيرإعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة يترأس
أشغال الدورة الخامسة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لفاس بمقر والية جهة
فاس –مكناس
ترأس هذا الصباح ،السيد عبد األحد فاس ي فهري ،وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة ،بحضور السيدة فاطنة لكحيل ،كاتبة الدولة املكلفة باإلسكان ووالي جهة فاس-مكناس وأعضاء
املجلس اإلداري ،وهيئات أخرى ،أول مجلس للوكاالت الحضرية له هذه السنة من مدينة فاس .
وفي كلمته االفتتاحية ،اكد السيد الوزير على ان أشغال املجلس اإلداري للوكالة الحضرية لفاس تندرج في
مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ األوراش الكبرى االستراتيجية عبر مختلف ربوع اململكة تحت القيادة
الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،حيث يحض ى قطاع التعمير بمكانة
أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق املنظور الجديد التي
تعتمده الوزارة ،والذي يجعل من الوكاالت الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه املؤسسة من
تجارب وخبرات في مجال التأهيل املجالي.
كما أكد السيد الوزير على ضرورة عمل الوكالة الحضرية مع جميع الشركاء املحليين من أجل توجيه
ومواكبة التدخالت العمومية واستثمارات القطاع الخاص ،وفق منهجية تعتمد توفير الشروط املناسبة
الستمالة واستقبال الرساميل االستثمارية خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات ،واالسهام
بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة.
وخالل مداخلته دعا الوزير إلى التنسيق الدائم واالستجابة النشغاالت املواطنات واملواطنين ومواكبة إنجاز
املشاريع الكبرى املذرة للدخل واالهتمام باملناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعة والحفاظ على
التراث املعماري والرفع من جودة املشهد الحضري واإلطار املبني.
و حث السيد الوزير ،على ضرورة حماية املناطق الفالحية ذات القيمة واملؤهالت االنتاجية العالية وكذا
اعتماد مقاربة ناجعة ملسألة التخطيط املجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها
وتحيين املتقادم منها واالسهام في إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري؛
كما أشار الوزير إلى مواصلة املجهودات املتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل
التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير والعمل على إيالء
عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي ،ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات
القروية الصاعدة.

