بالغ صحفي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة
االربعاء  27شتنبر 2017

السيد محمد نبيل بنعبد هللا ،وزيرإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة يوقع عقد البرنامج الجهوي  2021 – 2017لجهة الشرق
أشرف السيد محمد نبيل بنعبد هللا ،وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،يومه
االربعاء  27شتنبر  ،2017على مراسيم التوقيع على عقد برنامج عمل الوزارة للفترة املمتدة بين 2017
و 2021مع تمثيليتها بجهة الشرق وذلك بمقر الوكالة الحضرية بوجدة كما قام السيد الوزير بزيارة
تفقدية ملدينة جرادة للوقوف عن كثب على التقدم الحاصل في تنفيد املشاريع و البرامج التنموية املنجزة
من طرف الوزارة.
ويندرج توقيع عقد برنامج عمل الوزارة في إطار إقرار جهوية متقدمة لصياغة سياسات عمومية مندمجة
تتبنى مقاربة تشاركية وتعاقدية بين الوزارة وتمثيلياتها الجهوية التي من شانها التحسين من مستوى
ظروف عيش الساكنة سواء فيما يخص توفير سكنى مالئمة لها ،مندمجة ومستدامة أو فيما يتعلق
بالفضاءات املحيطة بها من مساحات خضراء وساحات عمومية ومرافق للخدمة ،تستجيب لتطلعات
املواطنات واملواطنين مساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية التي ينص عليها دستور اململكة.
وقد تم ،بموجب هذا العقد ،تحديد التزامات تمثيليات الوزارة على الصعيد الجهوي واملحلي بجهة الشرق
بغية تنزيل برنامج العمل املسطر ،مع توفير املوارد الالزمة ووضع منظومة لتتبع املشاريع والبرامج ،تحدد
فيها األهداف املراد بلوغها ومؤشرات الفعالية املتعلقة بها وإعداد تقارير دورية من أجل املواكبة املستمرة
لبرنامج عمل الوزارة حسب الجدول الزمني املتفق عليه في هذا العقد.
هذا ،وينص العقد على التزام املصالح املركزية بدعم وتوفير املوارد املالية التي يمكن تعبئتها إلنجاز برنامج
العمل للفترة املمتدة ين  2017و 2021والذي يتلخص فيما يلي:
فيما يتعلق بمجال اعداد التراب الوطني ،يهدف البرنامج الى انجاز املخطط الجهوي إلعداد التراب الوطني
ومواكبة جهة الشرق في مجال التخطيط االستراتيجي والهندسة الترابية ومواكبة الجماعات في بلورة

مخططاتها التنموية عن طريق دعم قدرات الفاعلين املحليين في الهندسة املجالية .كما سيتم إعادة فتح
معهد تكوين التقنيين املختصين في مجال التعمير والهندسة املعمارية بوجدة

واحداث

مدرسة للهندسة

املعمارية بنفس املدينة.
اما فيما يخص التعمير والهندسة املعمارية ،فالبرنامج سيعمل على إنهاء مسطرة اإلعداد واملصادقة على
ما يناهز  50وثيقة للتعمير منها 3مخططات مديرية للتهيئة العمرانية وإعطاء االنطالقة ملخططات مديرية
أخرى .كما سيتم مواكبة تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير خاصة فيما يتعلق بإحداث التجهيزات واملرافق
العمومية وإعداد بنك معلومات لوثائق التعمير واألحياء الناقصة التجهيز وكذا إعداد دراسات متعلقة
بمواثيق الهندسة املعمارية واملشاهد الطبيعية واملوروث املعماري للجهة.
اما على صعيد اإلسكان وسياسة املدينة ،فبرنامج العمل يصبو في األساس إلى مواصلة تنزيل سياسة
املدينة وتقليص العجز السكني وتنويع العرض والنهوض بالجودة واالستدامة في البناء وتحسين ظروف
سكن  600أسرة بوجدة و  800أسرة بجرسيف قاطنة بدور آيلة للسقوط أو مهددة بالفيضانات ومعالجة
أوضاع  260أسرة بجماعتي بني كيل و بوعرفة قاطنة بدور الصفيح ضمن برامج مندمجة إلعادة اإليواء.
يسعى البرنامج كذلك الى إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز و إنجاز برامج للتأهيل الحضري بمدن
جرادة ،تويسيت ،عين بني مطهر ،تاوريرت ،فجيج ،بركان ،سيدي سليمان شراعة ،الدريوش ،بن الطيب و
ميضار وكذا بلورة وإنجاز مشاريع للتنمية القروية مبنية على مقاربة تشاركية وتعاقدية.

