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كلمة السيد الوزير

اجتماع المجلس اإلداري للوكالة الحضرية لتطوان

تطوان ،في  30مارس 2016

بــسم هللا الـرحمان الرحيم
السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ؛
السيد عامل عمالة املضيق – الفنيدق ؛
السيد عامل إقليم شفشاون ؛
السيد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ؛
السادة رؤساء املجالس اإلقليمية ؛
السادة رؤساء الغرف املهنية ؛
السادة رؤساء الجماعات ؛
السادة ممثلو القطاعات الحكومية ؛
السيدات والسادة ممثلو الصحافة واإلعالم ؛
السيدات والسادة الحضور.
يشرفني أن أرحب بكم في مستهل أشغال املجلس اإلداري للوكالة الحضرية لتطوان املنعقد في دورته
الرابعة عشرة ،تفعيال ملقتضيات املادة  6من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون متعلق بإحداث
الوكاالت الحضرية ،واعتبارا ألن املجالس اإلدارية للوكاالت الحضرية تعد آلية من آلية الحكامة
وإشراك مختلف املتدخلين املحليين والجهويين في صياغة وتسطير برنامج عمل هذه املؤسسات ،وفي
تتبع مدى إنجاز مهام املوكولة إليها ،فإنها ملناسبة للوقوف على أهم األنشطة واملنجزات التي ميزت
حصيلة عمل الوكالة الحضرية لتطوان خالل هذه السنة ،والتعريف باألهداف التي تأمل في بلوغها
السنة القادمة ،بشكل يسمح بتقييمها تقييما موضوعيا يمكن من وضع خطة عمل تستجيب
النتظارات كافة الفرقاء.

حضرات السيدات والسادة
إن االهتمام الكبير والعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا
لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،تفرض علينا ؛كافة أعضاء املجلس اإلداري؛ مضاعفة وتوحيد
الجهود قصد مواكبة املسار التنموي الذي يرتضيه صاحب الجاللة نصره هللا لهذه املنطقة الغنية
بمؤهالتها الطبيعية واإلقتصادية والثقافية والسياحية.
هذا اإلهتمام الذي تترجمه املشاريع املهيكلة واألوراش الكبرى التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة
نصره هللا لتأهيل وتنمية املجاالت الترابية خالل هذه السنة ،وفي مقدمتها تهيئة سهل وادي مرتيل
واملركب الرياض ي الكبير لتطوان وبرنامج التأهيل الحضري ،باإلضافة إلى العديد من املشاريع
السوسيو اقتصادية املوازية للتحوالت الكبرى التي تشهدها هذه الجهة.

حضرات السيدات والسادة
فوضع الوكاالت الحضرية ضمن املشهد املؤسساتي واإلداري كفاعل أساس ي في تنزيل السياسة
العامة في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني وكأداة للهندسة والخبرة واليقظة الترابية ،يجعلها
مدعوة أكثر فأكثر ملواكبة التحوالت املجالية املتسارعة والتحديات العمرانية والتعميرية التي تترتب
عنها ،ويستدعي تكييف أدوارها مع هذه التحوالت لتصبح شريكا متميزا للجماعات الترابية في بلورة
املشاريع املحلية والجهوية والتهيئة املجالية عبر مخططات تعميرية متوازنة وفعالة تضمن تنمية
واستدامة املجاالت ،كما أنها مدعوة لتصبح إطارا تنسيقيا إللتقائية السياسات القطاعية املختلفة
وتحقيق الحكامة الترابية واملجالية.

حضرات السيدات والسادة
فاملجال الترابي لتدخل الوكالة الحضرية لتطوان ،بتنوع مكوناته الجغرافية والطبيعية وغنى رصيده
الثقافي املعماري ،يشكل موقعا استراتيجيا هاما وقطبا حضريا وسياحيا بامتياز ،يستدعي تدبيره
تكثيف هذه املؤسسة لجهودها الرامية ملواكبة الدينامية املجالية في إطار منظور شمولي موسع
يؤسس لتعمير عملياتي تشاركي يراعي اإلستدامة والنجاعة في التخطيط والتدبير الحضري.

وفي هذا اإلطار ،فالوكالة الحضرية لتطوان تجد نفسها اليوم مدعوة ملواجهة كافة التحديات وتجاوز
الصعوبات التي تقتضيها التنمية والتدبير املعقلن واملستدام لهذا املجال ،وذلك من خالل العمل
على :
 إعمال املقاربة التشاركية التي تروم اإلنخراط اإليجابي الفعال ملختلف الفاعلين في قطاعالتعمير ؛
 تجسيد البعد املجالي للتنمية على اعتبار أن مفهوم املجاالت الترابية أصبح اآلن يفرضنفسه بقوة ؛
 الحرص على تفعيل ضوابط البناء العامة املحددة لقواعد األداء الطاقي للمباني ولقواعدالوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات ؛
 مواصلة اإلنخراط في ورش التحديث والتخليق اإلداري عبر تطوير منظومة الجودة ؛ التغطية الشاملة بوثائق تعمير متوافق بشأنها وقابلة التنزيل على أرض الواقع ؛ إعمال التدبير الالمادي في مجال تسليم مذكرة املعلومات التعميرية في أفق تعميم هذاالبرنامج ليشمل خدمات أخرى ؛
 -الرفع من جودة اإلطار املبني وتحسين جمالية املشهد العمراني.

حضرات السيدات والسادة
ختاما ،اليفوتنا أن ننوه باملجهودات التي تبذلها املوارد البشرية لهذه الوكالة ،والتي أدعوا من خالل
مجلسنا هذا كافة أعضاء املجلس اإلداري إلى توفير الدعم الالزم لها ،قصد تمكينها من تحقيق املزيد
من األهداف والنتائج وتحسين جودة الخدمات املقدمة للمواطنين واملواطنات.

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

