
   

ابية ل   كاديركلمة الجماعة التر

وع التعاون ال ية الجديدةاجتماع إطالق مشر  مدينة اكادير ل قاليمي لتنفيذ الخطة الحضر
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(  واىلي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنانالسيد   ؛ )ممثل السيد الواىلي

 ؛ السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة )ممثل السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة(

ي آسيا )اإلسكوا(  ؛ السيدات والسادة ممثلي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربر

ية )الموئل(  ؛ السيدات والسادة ممثلي برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشر

 ؛مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية السيدات والسادة ممثلي 

 ؛مختلف المدن المشاركة معنا  السيدات والسادة ممثلي 

ي ه
ر
ر ف  . و عن بعد أا االجتماع حضوريا ذالسيدات والسادة المشاركي 

 

ي ألكادير، ماعي باسم رئيس المجلس الج
ر
وع التعاون رحب بكم ف اجتماع إطالق مشر

ية الجديدة قاليمي ال  . لمدينة اكادير  لتنفيذ الخطة الحضر

 

وع  ؛كادير مدينة أ  من خالل ؛المملكة المغربية ار لمن دواعي رسورنا اختينه إ لتنفيذ المشر

ية الجديدةلقال"التعاون االعالمي حول  ضع قضايا . فالمغرب ي"يمي لتنفيذ الخطة الحضر

ية ضمن الول وريةيات و التنمية الحضر رب  ح  جلمن أو  . لتحقيق التنمية المستدامة الضر

ابيةهامش أ  عطاءتم إ ،رهان تحقيق أجندة التنمية المستدامة  ،كتر لعمل الجماعات التر

ات القرب وأداء الخدمات باعتبارها المحرك ال  ر ي إنجاز تجهت 
ر
ساسية المرتبطة ال ساسي ف

ر  ي ل ا كذو  بالحياة اليومية للمواطني  ابر
كل المصالح القطاعية عل العمل عل التنسيق التر

يل بالمغرب.  ر ي طور التتر
ر
وع الجهوية المتقدمة الذي هو ف  المستوى المجاىلي من خالل مشر



   

ي  2011وانسجاما مع روح دستور  ابر
التعاون ضىح ، أالذي وسع من صالحيات المجال التر

ي 
ر
ر ف ر والمحليي  ر الجهويي  ر مختلف الفاعلي  المراحل من إعداد السياسات  جلالوثيق بي 

امج  ي أرض الواقع ىل إوالتر
ر
وريا، وذتنفيذها ف تجعل الساكنة  وفق مقاربة تشاركيةلك ضر

ي قلب العملية التنموية
ر
توفت  لتحقيق الرفاهية االقتصادية والتقدم االجتماعي و  المحلية ف

ر باعتماد تنمية مستدامة  . البيئة السليمة لجميع المواطني 

ي مسلسل الالمركزية منذ صدور أول ميثاق جماعي سنة التطور الذف
ر
 1976ي عرفه المغرب ف

ي  113.14رقم الحاىلي إىل صدور القانون التنظيمي  وصوال 
ر
 حدد دور ؛  2015يوليوز  7ف

ابيةفاعل أالمجلس الجماعي ك ، مثل السكانباعتباره م، ساسي عل مستوى التنمية التر

ي نقلها إىل السلطات المركزيةوحاجياتهم والمجسد الفعلي لتطلعاتهم
ر
 . ، والوسيلة الناجعة ف

، فجماعة اكادير مقبلة عل  والمصادقة عليه  ها عداد برنامج عملإواستنادا للقانون التنظيمي

ة  تنفيذهوالعمل عل  ي الفتر
ر
نامج سيتم إالحالية االنتدابيةف ي مقاربة تشاركية نجا. هذا التر

ر
زه ف

، قطاب الممثلة للساكنمع جميع ال ي
ضافة اىل اإلدارات الخارجية من باإل ة من مجتمع مدبر

ي أجل وضع برنامج عمل يحأ
ر
م مبادئ التنمية المستدامة ف بعادها االقتصادية واالجتماعية تر

 . ج التنموي الجديد تنفيذا لتوصيات ومخرجات النموذ و  والثقافية والبيئية

امج تجدر اإلشارة إىل أن مدينة أ  كادير الحالية، تعتتر ورش مفتوح لمجموعة من التر

ية لكادير )أخص بالذ  ،والمشاري    ع المهيكلة  ي( الذ2024-2020كر برنامج التنمية الحضر

ىل تعزيز دور المدينة كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة وتكريس مكانتها يهدف إ

ية،  وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من ات التنمية البشر مؤرسر

، وكذا تقوية البنيات التحتية  ر ر ظروف عيش الساكنة، السيما الحياء ناقصة التجهت  وتحسي 

ر ظروف التنقل بها  .الساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لتحسي 

 

ي 
ر
وع . ذنجاح هإاشكركم عل انخراطكم ومساهمتكم ف  ا المشر
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