شؤون برملانية

3

الحركة العدد 9195 :
الخميس  -الجمعة  12 - 11يناير 2018

خالل إجابتها عن تساؤالت الفرق الربملانية

األخت الكحيل تؤكد أن العالم القروي الزال في حاجة لإلنصاف في مجال البناء والتعمير وتتحدث عن
اإلجراءات املتخذة للحد من خطورة الدور اآللية للسقوط واحترام دفاتير التحمالت بالنسبة للسكن اإلجتماعي
الربملان  /صليحة بجراف

الزالت الحاجة
إلنصاف العالم
القروي في مجال
البناء والتعمير
أك��دت األخ��ت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة
املكلفة باإلسكان،الثالثاء بالرباط ،أن العالم
القروي ،ال��ذي يحظى بأهمية كبرى ضمن
البرنامج احلكومي ،لم يستوف حقه بعد.
وقالت األخ��ت الكحيل في أط��ار أجوبتها
ع �ل��ى أس �ئ �ل��ة ال� �ف ��رق ال �ب��رمل��ان �ي��ة مبجلس
النواب« ،الواقع نتقاسمه جميعا في السلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ،ورغم
املجهودات املبذولة من احلكومات املتعاقبة
الزالت احلاجة إلنصاف العالم القروي على
م�س�ت��وي��ات ع��دة خ��اص��ة ف��ي م �ج��ال البناء
والتعمير».
األخت الكحيل ،التي ذكرت ببعض شروط
وثائق التعمير التي وصلت نسبة تغطيتها
بالعالم القروي  70في املائة ،منها التوفر
على هكتار واح ��د ،و أال تتعدى املساحة
املبنية  200متر مربع في الهكتار الواحد
وأال يتعدى علو البنايات  8أمتار ،أردفت
قائلة« :لقد مت منح استثناءات مع إحداث
جلنة لهذا الغرض إال أنها ال تفعل دائما».
وأض���اف���ت امل� �س ��ؤول ��ة احل��ك��وم��ي��ة ،أنه
لتجاوز اإلكراهات املطروحة قامت الوزارة
بوضع برنامج جديد للمساعدة املعمارية
والتقنية املجانية في العالم القروي بناء
على اخلصوصية احمللية في إطار تعاقدي
م��ع م�ج��ال��س اجل �ه��ات و حت��دي��د تصاميم
الدواوير وإجناز الدراسات املعمارية التي
تهم العالم ال �ق��روي واملساهمة في وضع
برامج لتنظيم عمليات البناء بشكل خاص
عبر عمليات بديلة من قبيل التجزئات ذات
التجهيز احمل��دود أو التدريجي من شأنها
اإلسهام اإليجابي في بلورة منوذج تعميري
متجدد واستباقي بالعالم القروي مع توجيه
عمل ال��وك��االت احلضرية في اجت��اه حتديد
مجموعة من املراكز والدواوير التي تعرف
ضغطا دمي��وغ��راف�ي��ا وعمرانيا وتغطيتها
بوثائق التعمير.

الدور اآليلة
للسقوط
أك��دت األخ��ت الكحيل أن ال���وزارة واعية
بخطورة املباني اآليلة للسقوط على األرواح
و املمتلكات ،وامل��ب��ان��ي امل��ج��اورة واملارة،
قائلة « :للتدخل في هذه املباني كان البد من
إحصائها ،حيث قامت وزارة الداخلية سنة
 2012بهذه العملية  ،ومت حصر 43596

بناية آلية للسقوط  ،وبعد دراستها من
طرف مكتب الدراسات  ،مت تصنيفها حسب
درج��ات اخل��ط��ورة ،حيث مت ال��وق��وف على
بنيات تستدعي الهدم وأخ��رى في حاجة
فقط للترميم وتقوية الهياكل».
وأوضحت املسؤولة احلكومية ،أن ترحيل
األسر يتم وفق معايير ،إما إلعادة اإليواء
أواإلس��ك��ان في وح��دات منخفضة التكلفة
أويحصلون على دعم مباشر».
األخت الكحيل ،أعلنت أيضا أن الوزارة
ستعمل على إع��داد برامج تعاقدية لفائدة
ما تبقى من املباني املهددة باالنهيار حسب
إح��ص��اء  ،2012وك��ذل��ك تنزيل مقتضيات
القانـــــــون  94 12-مبا فيها تفعيل دور

الوكالة الوطنية للتجديد احلضري وتأهيل وف����ي م��ع��رض رده����ا ع��ل��ى سؤال
املباني اآليلة للسقوط .
شفوي يتعلق بعدم اح��ت��رام دفاتر
التحمالت اخلاصة بإنشاء السكن
االجتماعي تقدم به فريق العدالة
والتنمية مبجلس ال���ن���واب ،قالت
األخت الكحيل إن السكن االجتماعي
يبقى األكثر إقباال وخضوعا للمراقبة
من خالل املفتشية العامة واملصالح
اجلهوية التابعة لها ،ألن االتفاقيات
امل��وق��ع��ة ب�ين ال����وزارة والفيدرالية
الوطنية للمنعشني العقاريني حتدد
واجبات وحقوق كل واحد ،وتلزمهم
باحترام بنود دفتر التحمالت التي

احترام دفاتر
التحمالت الخاصة
بإنشاء السكن
االجتماعي

من بينها شروط السالمة واجلودة
واالستدامة.
وأض��اف��ت املسؤولة احلكومية أن
ع��دم اح��ت��رام بنود دفتر التحمالت
ي��ت��رت��ب ع��ن��ه ع���دم ت��س��ل��ي��م شهادة
امل��ط��اب��ق��ة ال���ت���ي ت���خ���ول للمنعش
العقاري االس��ت��ف��ادة م��ن اإلعفاءات
الضريبية ،مبرزة ح��رص الوزارة
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر س��ك��ن اج��ت��م��اع��ي ذو
مواصفات هندسية وعمرانية ضمن
مقاربة موجهة باألساس إلى إشراك
القطاع اخلاص في مختلف برامج
هذا السكن.

اإلخالل ببنود دفتر التحمالت يترتب عنه عدم تسليم شهادة املطابقة
للمنعش العقاري االستفادة من اإلعفاءات الضريبية

