الثالثاء 01أبريل 8102
أشغال الدورة الخامسة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية للعرائش-وزان

نيابة عن السيد عبد ألاحد فاس ي فهري وزيرإعداد التراب الوطني والتعميروإلاسكان وسياسة املدينة ،ترأس السيد
توفيق بنعلي ،مديرالتعميربالوزارة ،أشغال املجلس إلاداري الخامس للوكالة الحضرية للعرائش-وزان ،هذا الصباح
بمقرعمالة العرائش ،والذي تم خالله تداول حصيلة عمل الوكالة الحضرية للعرائش-وزان وبرنامج عملها
املستقبلي ،حيث حضرهذا الاجتماع السادة عمال صاحب الجاللة على أقاليم العرائش و وزان وممثل السيد والي
جهة طنجة تطوان الحسيمة و ممثل السيد رئيس الجهة ،و شخصيات أخرى.
و في مستهل كلمته ،اكد رئيس املجلس على ارتياحه للمقاربة التي اعتمدتها إدارة الوكالة في التعاطي مع إلاشكاالت
املطروحة وفق منهجية تشاورية و تشاركية ،سواء على مستوى إلاصالح الداخلي للمؤسسة و استكمال هيكلتها
التنظيمية التي انتقلت من نسبة  %3في  33دجنبر 5132إلى أزيد من  %52في نهاية  ،5132أو على مستوى التقدم
رؤية
املنجزعلى صعيد العديد من املؤشرات املوضوعية في مجالي التخطيط و التدبيرالحضريين ،و كذا بلورة ٍ
متكاملة في اطاربرنامج العمل برسم سنة  5132من أجل مواصلة الجهود املبذولة و تحقيق ألاهداف املسطرة ،حيث
ٍ
:تتمثل أبرز املؤشرات –على سبيل املثال ال الحصر -في
 القرب من السلطات املحلية والهيئات املنتخبة وإلانصات النشغاالت املواطنات واملواطنين.تبني استراتيجية متكاملة للتخطيط العمراني؛تتبع دراسة املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل العرائش؛الحفاظ على التراث املعماري والرفع من جودة املشهد الحضري وإلاطاراملبني؛ألاخذ بعين الاعتبارمبادئ التعميراملستدام؛مواصلة املجهودات املتعلقة بتبسيط مساطردراسة طلبات الرخص؛ -ً
ً
إيالء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي ،ووضع برامج مندمجة للمراكزوالتجمعاتالقروية الصاعدة.
هذا ،وقد قدم السيد عبد الناصرلهناوي ،مديرالوكالة الحضرية للعرائش-وزان حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية
خالل سنة  ،5132وبرنامج عملها لسنة  5132و البرنامج التوقعي لسنوات  ،5153-5132حيث أشارإلى التزام
املؤسسة بتفعيل مضامين برنامج عملها لسنة  5132املصادق عليه في إطارالدورة الرابعة للمجلس إلاداري ،إذ
توزعت أنشطة الوكالة الحضرية على مستوى وثائق التعميرفي إعداد و تتبع  51وثيقة تعميرية أغلبها بلغ مراحل
متقدمة  ،بجانب  3تصميم تهيئة تمت املصادقة عليه خالل سنة  ،5132ليرتفع بذلك عدد الوثائق املصادق عليها
على امتداد املجال الترابي للوكالة الى  32وثيقة ،مع التقدم في إنجازاملخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل
العرائش ،حيث شهدت سنة  5132انعقاد اجتماع اللجنة املركزية املناط بها اتخاذ القرارات و التوجهات الكبرى لهذه
الدراسة التي تكتس ي اهمية استراتيجية ،و كذا التقدم في تصميم التهيئة التعديلي ملدينة العرائش

