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اجتماع المجلس اإلداري للوكالة الحضرية
لمكناس

االثنين 28 ،مارس 2016

بــسم هللا الـرحمان الرحيم
السيد والي جهة فاس-مكناس؛
السيد رئيس جهة فاس-مكناس ؛
السيد عامل عمالة مكناس؛
السيد عامل إقليم الحاجب؛
السيد عامل إقليم إفران؛
السادة رؤساء املجالس اإلقليمية؛
السادة رؤساء الغرف املهنية؛
السادة البرملانيون واملستشارون؛
السادة رؤساء الجماعات الترابية؛
السادة ممثلوا القطاعـات الحكـومية؛
السيدات والسادة ممثلي مختلف وسائل اإلعالم؛
السيدات والسادة الحضور.
أيها الحضور الكريم،
في البداية ،يشرفني أن أرحب بكم في أشغال اجتماع الدورة الرابعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة
الحضرية ملكناس ،الذي ينعقد في إطار تنفيذ مقتضيات القانون املنظم للوكاالت الحضرية
واستجابة ملبادئ الحكامة الجيدة لهذه املؤسسات .كما يعد مناسبة ذات أهمية بالغة لتقييم
أنشطة هذه املؤسسة ومدها بالتوجيهات الالزمة لالستجابة لتطلعات وانتظارات املواطنات
واملواطنين.

حضرات السيدات والسادة،
يتزامن انعقاد هذا املجلس اإلداري في إطار سياق متحول ومتطور ملكون املنظومة الترابية من خالل
تفعيل مقتضيات دستور اململكة ،والذي يجعل من مشروع الجهوية املتقدمة اختيارا استراتيجيا
وأداة جوهرية للتنمية ،تستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات ،خاصة على املستوى املحلي لوضع
وتنفيذ مشروع تنموي متوازن ومستدام .و مؤسسة الوكالة الحضرية بحكم اختصاصاتها ،تتموقع
في صلب وقلب هذا املشروع بحكم األدوار األساسية املنوطة بها في ميادين التخطيط والتدبير

الحضريين ومواكبة دينامية االستثمار  ،و أيضا باعتبارها شريكا متميزا للجماعات الترابية في مسألة
النهوض بشروط التنمية املحلية.
وفي هذا اإلطار ،تجدر اإلشارة أن مجال تدخل الوكالة الحضرية ملكناس قد عرف تحوال جهويا مهما،
يكمن باألساس في األهمية القصوى للجهة التي أصبح ينتمي إليها ،والتي تعتبر من بين الجهات الكبرى
على الصعيد الوطني ،باعتبار احتضانها لحاضرتين ذات عمق تاريخي ،مكناس العاصمة اإلسماعلية
وفاس العاصمة العلمية للمملكة بحمولتها الرمزية ،وكذا باعتبار تموقعها االستراتيجي وسط شمال
اململكة حيث تعتبر صلة الوصل بين شمال املغرب وجنوبه وبين شرقه وغربه ،كما تشكل فضاءا
استراتيجيا وطنيا على كل املستويات بفضل إمكانياتها الجغرافية واالقتصادية والثقافية والبشرية
الهائلة ،إذ تحتل املرتبة الرابعة على الصعيد الوطني من حيث عدد الساكنة الذي يناهز
 4.236.892أي  12.9%من مجموع ساكنة اململكة ،بنسبة تمدن  60.5 %تفوق املتوسط الوطني
 ،60.4%وبالتالي فهي تعتبر ثالث أكبر جهة حضرية باملغرب بعد جتهي الدار البيضاء -سطات
والرباط -سال-القنيطرة.
هذا التحول الذي يعرفه املجال الترابي للوكالة الحضرية كجزء من فضاء استراتيجي متميز
بخصوصياته االستثمارية سواء في القطاع الفالحي أو الصناعي أو السياحي ،ليستدعي اعتماد
مقاربة مجالية مندمجة تقوم على االلتقائية القطاعية وتوجيه مركز للتدخالت العمومية عبر رؤية
متناسقة من أجل تنمية مستدامة ومندمجة قادرة على تعزيز التماسك املجالي وتحقيق اإلنسجام
والتكامل مع باقي مكونات الجهة لتكوين قطب اقتصادي جهوي قوي.
ويعتبر املجال امليتروبولي فاس-مكناس نموذجا للتكامل على الصعيد الجهوي ،لكونه يشكل أرضية
متكاملة إلحداث دينامية اقتصادية واجتماعية ومجالية تجعل منه قطبا قويا مؤهال لرفع تحدي
املنافسة على جميع املستويات ،من خالل مشاريع تنموية مهيكلة قادرة على الرفع من مستوى
مساهمتها في النسيج االقتصادي الوطني وتمييزها على املستوى الوطني والدولي ،خاصة وأن البنك
الدولي قد وضع مدينة مكناس إلى جانب مدينة طنجة كمدينتين مغربيتين ضمن الحواضر األكثر
تنافسية في العالم وذلك من بين  750مدينة عاملية شملتها الدراسة.

حضرات السيدات والسادة،
تعقد الوكالة الحضرية ملكناس اليوم مجلسها اإلداري الرابع عشر بعد مرور ثماني عشر سنة على
إحداثها ،استطاعت خاللها ،رغم اإلكراهات ،أن تضطلع باملسؤوليات املنوطة بها وفق ما هو
مسطر ضمن قانون إحداثها وأن تحقق نتائج إيجابية لم يكن باإلمكان تحقيقها بدون دعمكم
املتواصل الذي ساعد ،سنة بعد أخرى على الرفع من مستوى اإلنجازات،حيث استطاعت هذه
الوكالة الحضرية وعلى غرار باقي الوكاالت الحضرية باملغرب أن تكون فاعال أساسيا ضمن املشهد
املؤسساتي واإلداري لقطاع التعمير ،وأضحت تلعب دورا محوريا ومفصليا لتجسيد املقاربة
املجالية للتنمية العمرانية وفضاءا اللتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى املجال الترابي،
حيث أنها تحرص وبكل تأكيد من خالل منجزاتها بأن تكون دائما أداة للهندسة والخبرة واليقظة
الترابية ،وكذا آلية محلية ناجعة لتفعيل املقاربة التشاركية وتشجيع االستثمار.
وفي خضم النقاش الذي أثير غير ما مرة ،حول ضرورة تركيز عمل الوكالة على برامج التخطيط
العمراني وإعداد الدراسات ،اسمحوا لي أن أؤكد لكم اليوم أننا قد شرعنا في تجسيد هذا الطموح
من بوابة الوكالة الحضرية ملكناس ،ولعل املجهودات التي بذلت إلعداد مشروع مخطط توجيه
الت هيئة العمرانية ملكناس الكبير والذي تمت املصادقة عليه من طرف اللجنة املحلية للتتبع خير
دليل على أن الوكالة الحضرية ملكناس وبدعم من شركائها تسير في االتجاه الصحيح الذي سيفض ي
إلى إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير القادرة على استيعاب اإلشكاليات التعميرية املطروحة على
مستوى حاضرة مكناس الكبير واقتراح حلول عملياتية ناجعة تساعد على معالجة فعلية ومدققة
ملختلف هذه اإلشكاليات بل وتحقيق تنمية مجالية مستدامة للمجالين الحضري والقروي على حد
سواء.
كما انخرطت الوكالة الحضرية ملكناس خالل هذه السنة بنجاعة في تكريس أهداف ومرامي البرامج
الحكومية ،السيما تلك املتعلقة بتبسيط املساطر اإلدارية من خالل السهر على تفعيل مضامين
املرسوم املتعلق بضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم الرخص في مجال التعمير ،عبر
املساهمة في تفعيل الشباك الوحيد بالجماعة الحضرية ملكناس ،وكذا اللجن اإلقليمية للتعمير
بالنسبة لباقي الجماعات الترابية التابعة لعمالة مكناس وإقليمي إفران والحاجب ،وذلك من اجل
مواكبة برامج التنمية الحضرية والتأهيل الترابي التي تشهدها مختلف الجماعات واملراكز املتواجدة
داخل املجال الترابي للوكالة الحضرية ملكناس ،في أفق تحسين مناخ األعمال والرفع من جودة
خدمات املرفق العام.

أيها الحضور الكريم،
إن الوكالة الحضرية ملكناس كمثيالتها من مؤسسات الوكاالت الحضرية مدعوة أكثر من أي وقت
مض ى ببدل املزيد من الجهد على مستوى توجيه تدخالتها صوب اإلشكاالت التنموية ملجاالت
التدخل والتموقع كقوة اقتراحية في خدمة املنظومة املحلية ومشروع الجهوية الطموح ،ألجل رفع
مختلف الرهانات ومجابهة التحديات النية واملستقبلية ،وال سبيل لذلك إال من خالل الحرص و
العمل على :















التنسيق املتواصل والفعال مع السلطات املحلية والهيئات املنتخبة واإلنصات النشغاالت
املواطنات واملواطنين وتفعيل آليات التواصل معهم ؛
مواكبة املشاريع التي تندرج في إطار "إستراتيجية تنمية مكناس الكبير ،وكذا جل املشاريع
االستثمارية ذات القيمة املضافة واملحدثة ملناصب الشغل؛
توجيه التوسعات العمرانية ومصاحبة الدينامية الحضرية بما يضمن تماسك الشبكة
العمرانية داخل عمالة مكناس وإقليمي أزرو وإفران ،مع استحضار البعد البيئي في
الدراسات التعميرية والنوعية ؛
استكمال ورش التغطية بوثائق التعمير وخاصة املناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا والعمل
على تحيين الوثائق املتجاوزة؛
اإلسهام في إدماج األحياء الناقصة التجهيز داخل األنسجة الحضرية والرفع من جودة املشهد
العمراني واإلطار املبني؛
مواصلة املجهودات املتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير
الواردة بضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير والذي يرمي لتيسير
شؤون املواطنين وتشجيع االستثمار ومناخ األعمال ؛
تعزيز تأطير وتقديم املساعدة التقنية للجماعات الترابية وإيالء عناية خاصة لتسهيل دراسة
ومنح رخص البناء بالعالم القروي ،ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية
الصاعدة؛
إعمال مبادئ التعمير املستدام وال سيما نظام تنقالت حضرية متناغم مع التطور العمراني
واعتماد النجاعة الطاقية في البناءات والتهيئة الحضرية وحماية املوارد خاصة األراض ي ذات
القيمة الفالحية الكبرى ؛
تثمين التراث الطبيعي والعمراني و املعماري؛
دعم وتطوير خدمات الوكالة الحضرية الالمادية لتيسير ودمقرطة الولوج للمعلومة.

حضرات السيدات والسادة،
في األخير ،أغتنم هذه الفرصة لدعوة كافة أعضاء املجلس اإلداري من سلطات محلية وجماعات
ترابية وكذا كافة الفرقاء ملواصلة توفير الدعم الالزم للوكالة الحضرية ملكناس لتمكينها من أداء
املهام املنوطة بها واالستمرار في العمل اإليجابي الذي راكمته طيلة هذه السنين وتحقيق املزيد من
النتائج لتعزيز رصيدها من البرامج واملشاريع التنموية املحققة لحد الن  ،كما وجب التنويه
باملجهودات الجبارة التي تبذلها أطر ومستخدمي هذه املؤسسة املواطنة وأجدد دعوتي لها باملزيد من
املثابرة والعطاء من أجل توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات املواطنات
واملواطنين.

وفقنا هللا جميعا في ما نسعى إليه لبلوغ األهداف املنشودة وفق التوجهات املولوية السامية
لصاحب الجاللة املنصور باهلل امللك محمد السادس حفظه هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

