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اجتماع المجلس اإلداري للوكالة الحضرية
لفاس
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بــسم هللا الـرحمان الرحيم
السيد والي جهة فاس مكناس ؛
السيد رئيس جهة فاس مكناس ؛
السيد عامل إقليم صفرو؛
السيد عامل إقليم موالي يعقوب؛
السيد عامل إقليم بوملان؛
السادة رؤساء املجالس اإلقليمية؛
السادة رؤساء الغرف املهنية؛
السادة رؤساء الجماعات الترابية؛
السادة ممثلوا القطاعـات الحكـومية؛
السي ــدات والسـادة ممثلوا الصحــافة؛
السيدات والسادة الحضور.
في البداية ،يشرفني ويطيب لي أن أرحب بكم في أشغال اجتماع الدورة الثالثة عشر
للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس ،الذي ينعقد تفعيال ملقتضيات القانون املنظم
للوكاالت الحضرية .وتعتبر هده املناسبة فرصة سانحة كذلك للوقوف على حصيلة أهم املنجزات
برسم سنة  2015وتقييمها تقييما موضوعيا وكذلك عرض خطة العمل برسم سنة  2016رفقة
جميع الشركاء والفرقاء املعنيين بالقطاع حتى تكون هذه املؤسسة مهيأة الحتضان املستجدات
وحريصة على انتظارات وتطلعات الساكنة وكافة األطراف املتدخلة .
هذه التطلعات ،حضرات السيدات والسادة ،التي ترتكز على الرؤية التشاركية والتشاورية
من شأنها الرقي باالختصاصات اإلستراتيجية واألساسية للوكالة الحضرية وانقاذ فاس ،تهدف
بالضرورة إلى النهوض بقطاع التعمير الذي يعد قاطرة التنمية ملا له من أدوار طالئعية بخصوص
إحداث البنيات العمرانية األساسية التي تشكل املحرك الرئيس ي الستقطاب االستثمار العام
والخاص وإنعاش الشغل داخل النفوذ الترابي لهذه املؤسسة.

إن مجال نفوذ الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس الذي  ،يضم منظومة عمرانية متباينة تتكون
من العديد من التجمعات العمرانية املختلفة الحجم واألهمية والتي تتجسد في التركز الكبير
واملتنامي بمدينة فاس لجل الساكنة الحضرية ومناطق األنشطة االقتصادية والتجهيزات املهيكلة
اإلدارية والتعليمية والصحية والرياضية وغيرها  ،يختزل عدة مؤهالت عمرانية واقتصادية وثقافية
وطبيعية باإلضافة إلى تميزه الحضاري على الصعيد الوطني والدولي ،وهي تشكل :
 قطبا سياحيا بامتياز :وذلك بالنظر للمدن العتيقة املتواجدة به وخاصة مدينة فاس
التي تعد إرثا إنسانيا وثقافيا عريق مصنف عامليا وإلى تنوع مناظره الطبيعية وااليكولوجية
وكذلك لتوفره على بنية إيوائية مهمة تستجيب ملعايير الدولية؛
 قطبا صناعيا حيويا :نظرا لكونه يكتس ي بنية صناعية متميزة تثمل في عدة أحياء صناعية
( 09منطقة بمساحة حوالي  377هكتار منها منطقة للخدمات ) (OFF SHORINGتساهم
في النهوض بالقطاع االقتصادي وتوفير فرص الشغل على الصعيد املحلي والوطني ؛
 قطبا تاريخيا للصناعة التقليدية :ملا له من دور متميز على الصعيد الوطني والعالمي
وتوفره على العديد من الوحدات اإلنتاجية ( 5.800وحدة) والبنيات الهامة للتسويق.
 بنية فالحيا متميزة :تزخر بعدة أراض ي صالحة للزراعة ( 317.000هكتار منها % 13
مسقية)  ،وغابات ( 838.000هكتار) و مراعي ووحدات للصناعة الفالحية والتصبير
وبنيات هامة للتسويق تمكن من الرقي بالعالم القروي؛
 قطبا للتجهيزات املهيكلة :الذي يكتس ي عدة مؤسسات للتكوين والبحث العلمي
(كالجامعة وكلية الطب والصيدلة )...،و مرافق متنوعة (كاملركز االستشفائي الجامعي
واملركب الرياض ي واملطار الدولي وعدة سدود ووحدات تجارية كبرى ) وبنية تحتية جيدة
(كطرق السيارة. )..،

حضرات السيدات والسادة
لقد استطاعت الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس بعد مض ي أزيد ربع قرن على إحداثها وعلى غرار
باقي الوكاالت الحضرية باملغرب أن تواكب املشهد املؤسساتي واإلداري لقطاع التعمير ،حيث أضحت
تلعب دورا محوريا ومفصليا لتجسيد املقاربة املجالية للتنمية العمرانية وفضاءا اللتقائية عدة
سياسات قطاعية على مستوى املجال الترابي .وبذلك أصبحت تلعب أدوارا جديدة راقية كمرصد
للهندسة والخبرة الترابية وآلية استشارية محلية لتشجيع االستثمار ومواكبة املتغيرات الجهوية في
ميادين التهيئة والتعمير.

حضرات السيدات والسادة
وأمام االختالالت املجالية السالفة الذكر والتحديات العمرانية املستقبلية وبغية الوصول إلى
األهداف املتوخات من البرامج التوقعية ،أصبحت الوكالة الحضرية مطالبة بوضع مقاربة مندمجة
وشاملة ومتجددة لتدبير الشأن الترابي تقوم على ديمومة مواكبة وتأطير النمو العمراني للمنظومة
املحلية يستحضر البعد البيئي في الدراسات التعميرية والنوعية وذلك في إطار الجهوية املتقدمة.

حضرات السيدات والسادة
في األخير ،ال تفوتني هذه املناسبة الوجه الدعوة لكافة أعضاء املجلس اإلداري من سلطات
محلية وجماعات ترابية وكذا كافة الفاعلين إلى املزيد من دعم الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس حتى
تتمكن من االستمرار في العمل اإليجابي الذي راكمته طيلة هذه السنين .كما أشيد وأنوه
باملجهودات التي تبذلها أطر هذه املؤسسة وأجدد دعوتي لها باملزيد من املثابرة والعطاء من اجل
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

