قطاع استغالل المقالع
جاء القانـون رقم  13/27بكثيـر مـن النقـاط المضيئـة التـي مـن شـأنها أن تنعكـس إيجابـا علـى القطـاع ،وإن كانـت بعـض عناصـره تحتـاج إلـى إعـادة النظـر.

نقاط القوة

نقاط الضعف
* منــح اإلدارة الوصيــة الــدور األساســي فــي القطــاع ،وأحيانــا *عــدم وضــوح
طــرق التفاعــل مــع اإلدارات األخــرى المعنيــة،
* اصدار بعض النصــوص التنظيميــة مع كثــرة اإلحــاالت علــى نصــوص تنظيميــة
أخــرى حــول البيئــة وإعــداد التــراب...
* عــدم التطــرق بما يكفي إلــى البعــد االجتماعي للعامليــن فــي القطــاع؛
* عــدم التطــرق إلــى المحــور المالــي (عــدم مالءمــة سياســة األســعار)
والضريبــي؛
* عدم معالجة إشكالية نهب رمال الشواطئ.

* مالئمة وإعداد نص قانوني طبق على كل أنواع المقالع؛
* إنشــاء هيئــات لإلشــراف متعــددة األطــراف وذات طابــع جهــوي :اللجنــة
الوطنيــة واللجــان االقليميــة؛
* التطـرق فـي النـص لـكل المسـاطر المتعلقـة بمختلـف مراحـل اسـتغالل المقالـع
(الفتـح والتتبـع والتجديـد واإلغالق)...؛
* اسـتحضار المعاييـر البيئيـة فـي عمليـة االستغالل (دراسـات التأثيــر علــى البيئــة
والتقاريــر الســنوية ،ومســطرة إعــادة تأهيــل الموقــع ،الزامية الكفالة المالية لضمان
إعادة تهيئة المقلع بعد انتهاء االستغالل )...
* وضع منظومة للعقوبات الزجرية وتعزيز مسلسل المراقبة.
* إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني.
* تحديد مدة االستغالل.
المخاطر التي ينطوي عليها
الفرص التي يتيحها

* تأطيــر القطــاع بشــكل يســاعد علــى احترافيتــه ،وعلــى بــروز فاعليــن كبــار * ضرورة اصدار النصــوص التنظيميــة للقانــون المتعلقــة بعناصــر أساســية) :
* تنظيــم القطــاع وتعزيــز أوجــه المراقبــة يشــكالن فرصــة لمحاربــة النشــاط شــروط فتــح المقالــع ،ومضمـون دفتـر التحمـالت ،وتركيبـة وطريقـة اشـتغال اللجنـة
الوطنيــة واللجــان اإلقليميــة لتتبــع تدبيــر المقالــع وحجــم الكفالــة البنكيــة وســجل
غيــر المهيــكل؛
* المصادقــة علــى الميثــاق الوطنــي حــول البيئــة والتنميــة المســتدامة ،فــي التتبــع...؛
مــارس  ،2014يمثــل مرجعيــة هامــة يمكــن اعتمادهــا لوضــع مقاربــة شــاملة * احتمــال عجــز المســتغلين عــن التــالؤم مــع المقتضيــات المنصــوص عليهــا،
خــالل الفتــرة االنتقالية المحــددة فــي ســنتين ،فــي غيــاب تدابيــر للمواكبــة (نظــرا
للقطــاع؛
لحجــم بعــض
* المالءمــة وخلــق االنســجام مــع الجهويــة الموســعة
المواقــع واختــالف أنــواع المقالــع)؛
* ضــرورة توفيــر المــوارد البشــرية وأدوات المراقبــة علــى الصعيديــن المحلــي
والوطنــي.

