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 :مقدمة

والنمو  ،وسع الحضري أهمية بالغة نظرا للت ،يكتس ي موضوع التعمير وإعداد التراب الوطني      

في الدول النامية بصفة عامة، فهما يقومان  ،ا املدن والتجمعات العمرانيةمالديمغرافي الذي تعرفه

ملا سيكون عليه املجال  ،مشاريع، إذ كالهما يضع توقعية للمستقبلو على نظرة استشرافية 

 زمنية معينة مستقبال. مدة بمكوناته في

مية ما ال يمكن معهما التعمير وإعداد التراب الوطني لهما من األهأن  ،وبهذا يمكن القول        

بالنسبة للمجتمع واالقتصاد والدولة، كما أنه يصعب الفصل بينهما ألنهما يهتمان  ،نهمااالستغناء ع

وهو ضمان حياة أفضل للساكنة  ،ويعمالن في نفس اإلطار وهو املجال، ويسعيان إلى نفس الهدف

 André delaubadéreالتوفيق بين حاجياتها واملوارد املتاحة، ولقد ذهب الفقيه و  ،من خالل تأطيرها

 في هذا السياق إلى اعتبار "التعمير ما هو إال إعداد تراب الحاضرة أي املدينة."

هي أعم وأشمل من سياسة التعمير، فإعداد التراب يشمل  ؛غير أن إعداد التراب كاستراتيجية       

إلعادة  ،جال الحضري على حد السواء، كما يعمل على نطاق جغرافي واسعاملجال القروي وامل

تعمير يعتبر مجموعة من القواعد، التوازنات املجالية كلما استدعت الضرورة ذلك. في حين أن ال

 .)1(املجال وإعمارهالتي تهم تهيئة 

تي اهتمت ببناء املدن ال ،إال مع فرض الحماية الفرنسية ،إن املغرب لم يعرف التعمير الحديث     

فكان أول تصميم لتهيئة املجال الحضري  ،وفق أحدث وسائل التخطيط الحضري  ،األوربية وتهيئتها

 .ملجموعة من املدن لجعلها تستجيب ملتطلبات املعمرين 1917سنة 

تحديات اإلرث السلبي لسياسة د اإلدارة املغربية نفسها أمام ومع إنتهاء الحماية ستج         

من  ،ولقد حاولت من جهتها تجاوز هذا اإلرث ،وتدبير املجال التي نهجتها سلطات الحماية ،تعميرال

فتم بهذا الصدد إصدار العديد من القوانين  ،خالل البرامج التنموية واملخططات اإلقتصادية

 ليتم ،العمرانيةمكن اإلدارة من خلق مجموعة من الكتل  1914أبريل  16املرتبطة بالتعمير،فظهير 

 .املتعلق بالتعمير 1952يوليوز  30نسخه وتعديله بظهير 

                                                           
1. Jacqueline MORAND-DEVILLER, « Droit de l’urbanisme », éditions ESTEM, 1996, p, 11. 
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وكمحاولة من املشرع تقديم نص متكامل يأخذ بعين االعتبار التطور الذي عرفته حركة          

ليحل محل  1992سنة ، 12-90(2)جاء قانون  ،التمدن واملشاكل الناتجة عن تطبيق قوانين التعمير

التخطيط الحضري التقديري، املتمثلة في املخطط التوجيهي للتهيئة الذي اعتمد آلية  1952،ظهير

 وجزء من املجال القروي. الذي ينظم املجال الحضري  ،العمرانية

، يتدخالن في املجال الحضري  اللذان ،نجد تصميم التنطيق وتصميم التهيئةإضافة لذلك         

فهذا  ،عكس املخططات السالف الذكر وعلى .ال يهم سوى املراكز القروية فحين تصميم التنمية

 .31960املتعلق بالتعمير، فهو منظم بظهير  12.90األخير ال يشمله القانون 

باعتباره مجموعة من الوثائق  تبرز أهمية التخطيط الحضري؛يمكن أن  ،ومن هنا        

انية حضرية وخلق تنمية عمر  ،)4(اإلجراءات التقريرية، التي تسعى إلى تنظيم التطور الحضري و 

يخصص لكل واحد منهما وظيفة  ،تقسيم املجال إلى عدة مناطق ، عبر وقروية

، في ميدان خلينثائق بمثابة املرجع بالنسبة للمتد)سكنية،صناعية،تجارية(.وتعتبر هذه الو ؛معينة

ضها غير أنها تعتر  فإن قيمتها ال تظهر إال عند تجسيد محتوياتها على أرض الواقع. التهيئة والتعمير.

 مجموعة من العراقيل واإلشكاالت التنظيمية والتدبيرية.

، يف ضبط وتنظمي والتنظميية أ ي حد تسامه الضوابط القانونية ا ىل"التالية: ومن هنا تطرح اإلشكالية      

  احلرضية املطروحة؟ املعيقات واملشالكالتخطيط احلرضي، يف ظل 

 لفرعية؛وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة ا

 ما هي اآلليات املعتمدة في التخطيط الحضري؟ 

  ما هي مسطرة إعداد وتنفيذ كل تصميم، واألجهزة اإلدارية املتدخلة فيها؟و 

  ما هي اآلثار املترتبة عن كل تصميم؟و 

  ؟، والسبل الكفيلة لتجاوزهاوما هي اإلشكاالت التي تعترض التخطيط الحضري 

 

                                                           
(، 1992يونيو  7) 1412من ذي الحجة  15، الصادر في 1.92.31، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بالتعمير، المتعلق 12.90القانون  .2 

 .887(، ص 1992يوليو  15) 1413محرم  14، بتاريخ 4159الجريدة الرسمية عدد 

يوليوز  8بتاريخ  2489ب ج،ر عدد  1960يونيو  25الصادر في  بتوسيع نطاق العمارات القروية،، المتعلق 1.60.063. ظهير شريف رقم 3 

 .2098، ص 1960
4 . Rémi DORMOIS, “Structurer une capacité politique à l’échelle urbaine, les dynamiques de planification à 
Nantes et à Renes, (1977-2001) , Revue française de science politique, 2006,p 837. Extrait du site de la revue 
française ; www.cairn.info.  
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 هج وتقنيات البحث التالية:، سنعتمد مناملقاربة موضوع البحث

 .املنهج الوظيفي: وذلك من خالل تحديد وظيفة آليات التخطيط الحضري 

  منا لإلحاطة باإلطار القانوني املنظم للتخطيط  التحليلية: كمحاولةاملقاربة القانونية

 الحضري.

 للوكالة  ، قمنا بزيارةالجانب العملي للموضوع تقنية املقابلة: من أجل إثراء البحث ومالمسة    

وكذا وزارة التعمير وإعداد التراب والسكنى وسياسة املدينة، وأجرينا الحضرية للرباط سال، 

 في هذا الصدد. مقابلتين

 :ولإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية واألسئلة املنبثقة عنها، سوف نعتمد التصميم اآلتي 

 التصميم:

 

 اإلطار التنظيمي للتخطيط الحضري  املبحث األول:

 املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية -التعمير التقديري وثائق  املطلب األول:    

 تصميم التنمية-تصميم التهيئة-تصميم التنطيق –التعمير التنظيمي وثائق الثاني: املطلب     

 

 وسبل النهوض بالتخطيط الحضري باملغرب تكراهاإ :املبحث الثاني 

 الحضري باملغرب التخطيط تكراهاإاملطلب األول:     

 سبل النهوض بالتخطيط الحضري  املطلب الثاني:    
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 اإلطار التنظيمي للتخطيط الحضري  املبحث األول:

تعتمد الدولة على آليات التخطيط الحضري، املتمثلة في وثائق التعمير من أجل تنظيم 

الضرورية، وأيضا عبر  استعمال املجال، وذلك عبر فتح مناطق جديدة للتعمير وتزويدها باملرافق

 ....ضبط العمليات العمرانية باملناطق املنشأة وتخصيص استعمال املناطق واألراض ي

ويتم هذا األمر عبر نوعين متكاملين من وثائق التعمير، يتشارك في إعدادها مجموعة من 

طلب األول(، الفاعلين واملتدخلين في مجال التعمير، ويتعلق األمر بوثائق التعمير التقديرية )امل

 ووثائق التعمير التنظيمية )املطلب الثاني(.

 

 (5) املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية املطلب األول:

، 12.90اعتمدها القانون  التعمير التييشكل مخطط توجيه التهيئة العمرانية أحد وثائق 

الخطوط الكبرى وتكمن أهميته من خالل طابعه االستشرافي الذي يحدد التوجهات األساسية و 

 لتهيئة املجال الذي سيغطيه هذا املخطط، والذي يشكل أيضا مرجعا لوثائق التعمير التنظيمي.

وقد ظهر مخطط توجيه التهيئة العمرانية مع مشروع قانون اإلطار للتهيئة الحضرية والقروية 

ملديري للتهيئة (، وذلك بعد ثالث سنوات من اعتماده في فرنسا باسم التصميم ا6)1970املعد سنة 

 . 1967دجنبر  31والتعمير بموجب قانون التوجيه العقاري الصادر في 

 التعريف باملخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وأهدافهالفقرة األولى:    

 التوجيهي للتهيئة العمرانية باملخططالتعريف : أوال

ضمري؛ بحيمث يمتم تطبيقمه يعتبر املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية أهمم آليمات التخطميط الح

 على رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجمالية، بسبب الترابط القائم بين 

                                                           

 12.90لتطبيق القانون رقم  (1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27صادر في  2.92.832مرسوم رقم ال االصطالح الذي اعتمده .5

 .المتعلق بالتعمير

فأطلق عليها اسم التصاميم المديرية، ثم  1967. حاول المشروع المغربي إقرار هذه الوثيقة التي اقتبست الكثير من قانون التعمير الفرنسي لسنة 6 

المتعلق بتهيئة والية الدار البيضاء  1984اسم التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية ثم سماها قانون  1985-1981ا التصميم الخماسي أطلق عليه

"السياسة العقارية المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية. انظر الهادي مقداد،  1992التصاميم الجهوية للتهيئة الحضرية، ثم أخيرا سماها قانون 

القانون العام(، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية )الحقوق ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في في ميدان التعمير والسكنى"

 .161، ص 1999-1998أكدال، السنة الجامعية -واالقتصادية واالجتماعية
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 . (8)سنة 25وذلك ملدة أقصاها  (7)مكوناتها في املجاالت االقتصادية والتجارية واالجتماعية

املنطقمة املمراد تنميتهما، وتعبر هذه الوثيقة عن االختيارات األساسمية والتوجهمات املتعلقمة بتهيئمة 

املرشمممممد الحقيقمممممي للمبمممممادرات العموميمممممة سمممممواء ممممممن طمممممرف الدولمممممة أو  همممممي-الوثيقمممممة  أي-فتكمممممون بمممممذلك 

. فممممماملخطط (9)الجماعمممممات أو امل سسمممممات العموميمممممة أو الهيئمممممات التمممممي تحصمممممل علمممممى مسممممماهمات الدولمممممة

وط الكبمرى لتهيئمة املجمال يحدد التوجهات األساسية والخطالتوجيهي إذن، جاء بطابعه االستشرافي ل

  .الذي سيغطيه

فهو بذلك، يتكون من وثائق مختلفة على شكل خرائط تبين اسمتعمال األرض، وتحمدد املنماطق 

 تقريممر يبممررالزراعيممة والغابويممة وأيضمما تصممميم صمميانة التممراث المموطني إن اقتضمم ى الحممال. باإلضممافة إلممى 

األهمممداف املحمممددة، ويشمممير إلمممى مراحمممل  التمممدابير لبلمممو اختيمممارات التهيئمممة املضممممنة فمممي الخمممرائط ويحمممدد 

 .(10)إنجاز تصاميم التهيئة والتنطيق

ويتميمممك بكونمممه مخططممما مركزيممما، تسمممهر علمممى إعمممداده اإلدارة املركزيمممة املكلفمممة بمممالتعمير، وبإشمممراك 

 إلى الوكاالت الحضرية. باإلضافةباقي الوزارات والجماعات وممثلي السلطة على املستوى املحلي، 

ة فممي املنمماطق التممي توجممد بهمما. حضممريالوكمماالت ا فيممما يتعلممق بالتنفيممذ والتتبممع، فيعهممد بممه إلممى الأممم

سمة العاممل اتشكل لجنة محلية برئ ،الوكاالتتلك حدود اختصاص املناطق التي تقع خارج وفي حالة 

 التوجيهي للتهيئة العمرانية.نفيذ املخطط تليها بمهمة تتبع و إيعهد  ،و الواليأ

 أهداف املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانيةثانيا: 

السابق ذكره، على تحديد األهداف املسطرة للمخطط كما  12.90من القانون  4عملت املادة 

 يلي:

                                                           
يئة العمرانية على رقعة أرضية تستوجب تنميتها هطبق مخطط توجيه التي": المتعلق بالتعمير على ما يلي 12.90من القانون  2تنص المادة  .7

 جمالية بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجاالت االقتصادية والتجارية واالجتماعية.إأن تكون محل دراسة 

كز محدد أو عدة مراكز محددة ة حضرية أو عدة جماعات حضرية ومرعأعاله على جماليها إأن تشتمل الرقعة األرضية المشار  ويمكن

 ".اقضى الحال، على بعض أو جميع جماعة قروية أو جماعات قروية مجاورة إن وكذلك،
يئة العمرانية على تخطيط التنظيم العام للتنمية هيشتمل مخطط توجيه الت": المتعلق بالتعمير على ما يلي 12.90من القانون  3تنص المادة  ,8

 ."سنة 25بها، وذلك لمدة ال يمكن أن تجاوز  العمرانية للرقعة المتعلق

 .93، ص 2016الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -سوماكرام مطبعة ، "( 2014-1914" التعمير في التشريع المغربي )ي، ݣ. الحاج محمد تو9 

 : " على ما يلي 12.90من القانون  5. تنص المادة 10 
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  تحديمممد اختيمممارات التهيئمممة التمممي يتطلمهممما تحقيمممق تنميمممة متناسمممقة علمممى الصمممعيدين االقتصمممادي

 واالجتماعي للرقعة األرضية املعنية؛

  لعمرانيممممة الجديمممممدة وتمممممواريا السممممماح بالقيمممممام بعمليمممممات عمرانيممممة فيهممممما، ممممممع تحديممممد املنممممماطق ا

التمممممممي تتمممممممولى السممممممملطة  واملنممممممماطق الغابويمممممممةالحفممممممما ، بوجمممممممه خممممممماص، علمممممممى األراضممممممم ي الزراعيمممممممة 

التنظيمية تحديمدها بواسمطة مرسموم يقتمرح ممن طمرف الموزير املكلمف بالفالحمة بعمد اسمتطالع 

 ؛رأي السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير

   :تحديد األغراض العامة املخصصة لها األراض ي، وتعين مواقع 

 املناطق الزراعية والغابوية؛ •

 املناطق السكنية وكثافتها؛  •

 املناطق الصناعية والتجارية والسياحية؛  •

املنممماطق املثقلمممة بارتفاقمممات عمممدم البنممماء وعمممدم التعليمممة واالرتفاقمممات الخاصمممة بحمايمممة املممموارد   •

 املائية؛

 الطبيعية والتاريخية واألثرية التي يجب القيام بحمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا؛األماكن   •

 املساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام بإحداثها وحمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا؛ •

التجهيمممكات الكبمممرى كشمممبكة الطمممرق الرئيسمممية ومنشممموت املطمممارات املممموان  والسمممكك الحديديمممة   •

 سسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية؛وامل  

 املناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوني خاص.   •

 تحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهام معا؛ 

  تحديمد مبممادل الصمرف الصمممي واألمماكن الرئيسممية التممي تصمب فيهمما امليماه املسممتعملة واألممماكن

 ها النفايات املنكلية؛التي توضع في

   تحديد مبادل تنظيم النقل؛ 

  حصممر برمجممة مختلمممف مراحممل تطبيمممق املخطممط وبيممان األعممممال التممي يجمممب أن يحظمم  إنجازهممما

  باألولوية.
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 مسطرة اإلعداد واملصادقة: الثانيةالفقرة    
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 هلتوجيهي للتهيئة العمرانية وآثار خصوصيات املخطط االفقرة الثالثة:    

 املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية خصوصيات :أوال

ية، أداة أساسية وفعالة الستشراف عمليات تعتبر وثائق التعمير التوجيهية أو التقدير 

التخطيط الحضري ومخططات التعمير عموما، وذلك لكونها تعطي نظرة شمولية مستقبلية ملا 

، وبذلك يكون املخطط التوجيهي (11)يجب أن يكون عليه التخطيط والتهيئة في مجاالت معينة

 للتنمية العمرانية نموذجا للتخطيط املتوسط والبعيد األمد.

واعتبارا لطابعه التوقعي واالستشرافي، يتميك املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

 بخصوصيات تجعله ينفرد عن باقي وثائق التعمير األخرى.  فمن أهم خصوصياته نسجل:

  فتصمماميم التهيئممة والتنطيممق والتنميممة ال يمكنهمما وثممائق التعميممر التنظيمممي مرجعيممة لبمماقيوثيقممة ،

  ؛ماالت أو إحداث مناطق أو ارتفاقات تخالف ما جاء في هذا املخططالتنصيص على استع

 على خالف تصمميم التهيئمة المذي يوضمع، قبمل املصمادقة عليمه، رهمن ال يخضع للبحث العلني :

التصميم  إشارة العموم بمقار الجماعات من أجل تقديم اقتراحاتهم وتعرضاتهم على مشروع

التهيئممة العمرانيممة تتخممذ طابعمما تقممديريا ومحتممواه املممذكور، ذلممك أن مقتضمميات مخطممط توجيممه 

 يظل استشرافيا ال تنظيميا.

  كممممما هممممو الشممممأن  ال يصممممرح باملنفعممممة العامممممة املخطممممط هممممذاعلممممى املرسمممموم املصممممادق بموجبممممه

املقتضمممممممميات  التوجيهيممممممممة تجعلممممممممه بعيممممممممدا عممممممممن تضمممممممممينلتصممممممممميم التهيئممممممممة. فصممممممممبغته  بالنسممممممممبة

 .التنظيمية

 هي للتهيئة العمرانيةالتوجي املخططآثار ثانيا: 

من  11إلى  9فيما يتعلق بوثار مخطط توجيه التهيئة العمرانية، فقد تضمنت املواد من 

املتعلق بالتعمير اآلثار التي تترتب عن صدور املرسوم املتعلق بنشر املخطط  12.90القانون 

لهيئات العامة التوجيهي في الجريدة الرسمية ودخوله حيك التنفيذ، وتنصرف هذه اآلثار إلى ا

 والخواص على حد سواء.

                                                           
دليل  –سلسلة دفاتر معرفية  ،حصيلة " - وثائق – قوانين – أجهزة – نظريات – تعاريفرب، " التخطيط الحضري في المغ. أحمد الناوي، 11 

 .73، ص LINA  ،2016مطبعة ، 1الطالب، محاضرات ومناظرات:
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 ويمكن تلخيصها كما يلي:

تلتكم الدولة والجماعات وامل سسات العامة وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص  

ويكون رأسماله مملوك كليا للهيئات السابقة، بالتقيد بأحكام مخطط توجيه التهيئة 

 ؛العمرانية

تهيئة، ال تمنح الترخيصات بعمليات البناء أو في حالة غياب تصميم التنطيق أو تصميم ال 

 ؛إحداث تجزئات عقارية تتنافى واألحكام املقررة في املخطط التوجيهي

التنطيق والتهيئة والتمنية(  ميم)تصاضرورة تقيد التصاميم الالحقة على هذا املخطط  

 بأحكامه وتوجيهاته.

نطقة لم تكن من قبل محل مخطط أما إذا كانت التصاميم السابقة الذكر قد صدرت بخصوص م

توجيهي، فإنها تظل سارية املفعول مادامت أحكامها ال تتعارض مع الخيارات الواردة في املخطط 

األساسية  التنطيق للتوجيهاتالجديد. وفي حالة مخالفة أحكام تصاميم التهيئة أو تصاميم 

رئيس  مقرر -املخططة على هذا داخل شهر على األكثر من تاريا املوافق –للمخطط، يجب أن يتخذ 

املجلس الجماعي بعد مداوالت املجلس يقض ي بدراستها، وتحدد فيه املناطق التي يجب أن توضع لها 

 .(12)تصاميم تهيئة جديدة

تصميم  -تصميم التهيئة -؛ تصميم التنطيقاملطلب الثاني: وثائق التعمير التنظيمي

 التنمية؛

)الفقرة  وتصميم التهيئة ،)الفقرة األولى( اه تصميم التنطيقوموسعة تج ،لتكوين نظرة شاملة     

 ،يهم، كخطوة أولية للتعرف علىوتصميم التنمية)الفقرة الثالثة(، البد من إبراز تعريفهم،الثانية(

تميكهم بعد ذلك نعرج على نطاق اعتمادهم، قصد حصر مجاالت تطبيقهم، وإلبراز الفروقات التي 

، لننتقل في فقرة أخرى، إلى تحديد املسطرة ه التهيئة العمرانيةعن بعضهم، وعن مخطط توجي

، كإجراء قانوني يستلزم إتباعه، وفي آخر املطاف نقدم األثار املترتبة عن تبني هماملتبعة في إعداد

 من الناحية العملية.   طيق وتصميم التهيئة وتصميم التنمية، وعن أجرأتهمتصميم التن

 

 

                                                           
 المتعلق بالتعمير. 12.90من القانون رقم  12. المادة 12 
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 لتنطيقتصميم ا: ولىالفقرة األ    

 أوال: تعريفه

ألغراض تستعمل لها، كاملناطق  ملناطقيعتبر تصميم التنطيق وثيقة توضيح تخصيص ا       

التصميم السكنية واملناطق الصناعية واملناطق التجارية واملناطق السياحية...وغيرها، ويشمل هذا 

 هذا مفعول  ، ويسري (13) ،نظام يحدد اإلجراءات التنظيمية، املتعلقة بكيفية استعمال األرض على

 .التهيئة تصميم إنجاز  حين إلى انتقالية رةكفت سنتان، أقصاها ملدة التصميم

يه من الناحية القانونية، إال لكن تجدر اإلشارة بأن تصميم التنطيق، ورغم التنصيص عل         

يل أمر إعداده أنه من الناحية العملية، فقد تم التوقف عن إعداده واعتماده، وذلك راجع إلى توك

سنوات من إعداده إلى حين املصادقة عليه،  5إلى  4إلى مكاتب الدراسات، والتي تستغرق حوالي 

وكذا تضمحل الغاية  وبالتالي تستنفد املدة القانونية لهذا التصميم، واملحددة في سنتين فقط،

فقد تم لذلك ذا األخير، منه، والتي تتجلى في التمهيد لتصميم التهيئة، وسد الفرا  إلى حين تبني ه

بدل أن يكون وسيلة تخطيطية  ،، لكونه يعد تبديدا للمال العامه على املستوى العمليالتخلي عن

 .(14)فعالة

 اعتماده ثانيا: نطاق

، إلى الحفا  على توجيهات مخطط توجيه يهدف تصميم التنطيق، باعتباره أداة "تحفظية"       

 د تصميم التهيئة، وبذلك فهو يعمل على:إعداالتهيئة العمرانية، وكذا مراعاة 

  :تحديد تخصيص مختلف املناطق لألغراض التي يجب أن تستعمل لها بصورة أساسية

منطقة سكنية، منطقة صناعية، منطقة تجارية، منطقة سياحية، منطقة زراعية، منطقة 

 غابوية على سبيل املثال؛

  اعه؛تحديد املناطق التي يحضر فيها البناء بجميع أنو 

  واالجتماعية كالطرق الرئيسية تعيين املواقع املخصصة إلقامة التجهيكات األساسية

 واملستوصفات واملدارس واملساحات الخضراء؛

                                                           
 .74، مرجع سابق، ص حصيلة"-ئقوثا-قوانين-أجهزة-نظريات-"التخطيط الحضري في المغرب: تعاريف. أحمد الناوي، 13
التعمير، التابعة لوزارة إعداد التراب  بمديرية ،، رئيس قسم التخطيط الحضريالعربي علوطمن مقابلة أجريت مع السيد  مستقاة. معطيات 14

 زواال. 12:00، على الساعة 2017 /08/12 تاريخب، والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة الوطني
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  تحديد املناطق التي يجوز لرئيس املجلس الجماعي أن ي جل البت في الطلبات التي ترمي إلى

سكنية أو استصدار ترخيص الحصول على اذن للقيام داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعة 

 (15).للبناء فيها

 ثالثا: مسطرة إعداده

إليضاح وتبيان املسطرة املتبعة في اعتماد تصميم التنطيق، ارتئينا أن نجملها في الخطاطة  

 :(16)التالية

 

 

                                                           
 ، المتعلق بالتعمير.12.90ون من القان 13. المادة 15
 77، مرجع سابق، ص: حصيلة"-وثائق-قوانين-أجهزة-نظريات-"التخطيط الحضري في المغرب: تعاريفأحمد الناوي، .  16
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تعمير يتم إعداد مشروع تصميم التنطيق، من قبل الوزارة المكلفة بال  
 

واجملموعة  مبسامهة من امجلاعة املعنية

 احلرضية يف حاةل وجودها
 

مع مراعاة الصالحيات املس ندة يف هذا امليدان 

ىل الواكالت احلرضية، مبوجب ظهري   1993ا 

 احملدث للواكالت احلرضية

 مرحةل اال عداد
بعرض مرشوع  تقوم الوزارة امللكفة ابلتعمري أ و الواكةل احلرضية

عداده عىل جلنة حملية ال   بدا  رأ اها تصممي التنطيق، اذلي مت ا 

 فيه 

ةل احلرضية حتيل اال دارة امللكفة ابلتعمري، أ و مدير الواك مرحةل ادلراسة

ىل جمالس امجل عداده ا  اعات مرشوع التصممي اذلي مت ا 

ن اقتىض احلال ا ىل جملس اجملموع ة ة احلرضياملعنية، وا   

احات داخل ما تراه يف شأ نه من اقت عىل هذه اجملالس أ ن تدرس هذا املرشوع وتبدي 

احات أ جل شهرين، يف حاةل السكوت فا ن ذكل يدل عىل كوهنا لن تديل بأ ي اقت   

امي خيص اللجنة احمللية جيب أ ن توجه بعد انهتا  أ عاملها ف

ضحرض عن تصممي التنطيق، بياان موجزا ل عاملها مدعوما مب

ىل الوزارة أ و الواكةل احلرضية، داخل أ ج  15ل هذه ال عامل ا 

 يوما عىل ال كرث  

 

لك  ابلتعمري، تمت املوافقة عىل تصممي التنطيق بقرار للوزير امل

  هذا القرار ابجلريدة الريميةوينرش
 مرحةل املصادقة
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 رابعا: آثار تصميم التنطيق

يم التنطيق، يلزم أصحاب مشاريع التجزئات ملصادقة على مشروع تصممباشرة بعد ا        

ومشاريع البناء بمختلف القطاعات السكنية والتجارية والسياحية وغيرها باحترام االستعماالت التي 

يحددها التصميم لألراض ي، كما تسهر السلطة اإلدارية على مطابقة املشاريع للمناطق التي ستقام 

باملناطق السكنية وببناء املصانع باملناطق الصناعية،  عليها؛ حيث يسمح مثال بالتجزئات السكنية

بينما تمنع إقامة املشاريع باملناطق التي يحضر فيها البناء أو باملناطق املخصصة للتجهيكات أو 

 للمرافق األساسية مثل الطرق واملدارس واملستوصفات واملساحات الخضراء. 

بإحجام السلطة اإلدارية عن البت في املشاريع وقد سمح املشرع كما سبقت اإلشارة إلى ذلك       

 .(17)املعروضة عليها ببعض املناطق التي يقرر املجلس الجماعي عن طريق رئيسه تأجيل البت فيها

 الفقرة الثانية: تصميم التهيئة     

 أوال: تعريفه

ع يشكل تصميم التهيئة دليال للسلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري والتوس       

العمراني، ومن جهة أخرى أداة لترجمة توجهات ومقتضيات املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

على أرض الواقع، وكذا لتحديد اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بعمليات التعمير وكيفية استعمال 

 .(18)األراض ي، كما أن مدة سريانه تحدد في عشر سنوات

أول وثيقممممممممممة تعميريممممممممممة نممممممممممص عليهمممممممممما التشممممممممممريع م التهيئممممممممممة، يعممممممممممد تجممممممممممدر اإلشممممممممممارة إلممممممممممى أن تصممممممممممميو        

ضمممممممممممممن أول ظهيممممممممممممر ألعمممممممممممممال التعميممممممممممممر، الصممممممممممممادر سممممممممممممنة ، املغربممممممممممممي فممممممممممممي مجممممممممممممال التخطمممممممممممميط الحضممممممممممممري 

، واملتعلمممممممممممممق بتصمممممممممممممفيف األبنيمممممممممممممة والطمممممممممممممرق والتصممممممممممممماميم املوضممممممممممممموعة لتهيئمممممممممممممة املمممممممممممممدن وتوسممممممممممممميع 1914

كونمممممممممه يعمممممممممد أول مخطمممممممممط  نطاقهممممممممما والحرممممممممممان والجبايمممممممممات املفروضمممممممممة علمممممممممى الطمممممممممرق، باإلضمممممممممافة إلمممممممممى

تنظيمممممممممي اعتمممممممممدت عليممممممممه السمممممممملطات اإلداريممممممممة فممممممممي عهممممممممد الحمايممممممممة لتهيئممممممممة وتخطمممممممميط املممممممممدن وتنظمممممممميم 

 .(19)االستعماالت العقارية وإحداث املناطق وإنجاز التجهيكات واملرافق األساسية 

                                                           
كلية ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، "السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى". الهادي مقداد، 17

 .178، ص: 1999-1998أكدال، السنة الجامعية -العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس "تصميم التهيئة بالمغرب إكراهات التنفيذ وآفاق اإلصالح". عبد هللا الوادي، 18

أكدال، ماستر القانون العام والعلوم السياسية، تخصص التدبير اإلداري والمالي، السنة -قتصادية واالجتماعيةالرباط، كلية العلوم القانونية واال

 .9، ص: /20142015الجامعية: 
 .179، مرجع سابق، ص: "السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى". الهادي مقداد، 19
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 ثانيا: نطاق اعتماده

 يطبق تصميم التهيئة على:

 الجماعات واملجموعات املتجسدة في  ملناطقجميع أو بعض كل من الجماعات، واملراكز وا

 ،واالستقالل املالي ،الحضرية، املشتملة على البلديات واملراكز، املتمتعة بالشخصية املعنوية

 ؛واملسماة "باملراكز املستقلة"

يجوز أن يوضع تصميم تهيئة لجزء من مجموعة عمرانية فقط،  وتجدر اإلشارة إلى أنه ال    

 ملجموعة مشمولة بمخطط لتوجيه التهيئة العمرانية.إال إذا كانت هذه ا

  جميع أو بعض أراض ي جماعة قروية أو جماعات قروية، تكتس ي صبغة خاصة سياحية أو

صناعية أو منجمية، ويستوجب نموها العمراني املرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية، وتتولى 

ملختصة أو بطلب من عامل اإلدارة تحديد هذه املناطق، باقتراح من مجالس الجماعات ا

 .(20)العمالة املعنية أو اإلقليم املعني، في حالة عدم صدور اقتراح هذه املجالس 

 

 (21)ثالثا: مسطرة إعداده

                                                           
 ير.، المتعلق بالتعم12.90القانون ، من 18. المادة 20
 .83، مرجع سابق، ص: حصيلة"-وثائق-قوانين-أجهزة-نظريات-"التخطيط الحضري في المغرب: تعاريف. أحمد الناوي، 21
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حلرضيةمصاحل الوزارة امللكفة ابلتعمري أ و الواكةل ا  

 لث ي املصاحل ااخارجيةرأ ي م 

 للفالحة وكذا التعمري

اجملموعة مبشاركة امجلاعة التابية، و 

 مرحةل اال عداد احلرضية يف حاةل وجودها 
ابية، ميكن لرئيس امجلاعة الت 

ة ا صدار قرار للقيام بدراس

لهتيئة تصممي ا  

حاةل التصممي عىل أ نظار اللجنة احمل  لية ع::ا   

رسال ملخص ال عامل+ حمرض الاجامتع(  )ا 

ير الوزارة امللكفة ابلتعمري أ و مد

 الواكةل احلرضية

  مداوالت اجمللس وجملس

اجملموعة احلرضية يف حاةل 

 وجودها داخل أ جل شهرين.

  البضحث العلين ملدة شهر، هبدف

ا طالع العموم عىل املرشوع 

بدا  مالحظاهتم  ومتكيهنم من ا 

 بشأ نه.

راسةمرحةل ادل  

 دراسة مقتحات امجلاعة، من طرف

اكةل الوزارة امللكفة ابلتعمري أ و الو

 احلرضية
 مرحةل املصادقة

طة اقتاح مرسوم من طرف السل

 احلكومية امللكفة ابلتعمري

وم ينرش هذا املرس

يةابجلريدة الريم   
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 رابعا: آثار تصميم التنطيق

، تجاه األشخاص اتبمجرد املوافقة على تصميم التهيئة تنشأ مجموعة من الحقوق والواجب       

العمومين وكذا الخواص، وتعتبر املوافقة بمثابة إعالن للمنفعة العامة من أجل تنفيذ مقتضيات 

وال يجوز تجديد اإلعالن لنفس الغرض قيل انقضاء االجل املحدد. ويكتس ي  التصميم ملدة عشر سنوات.

ظيمية إزاء الخواص وإزاء األشخاص قرار املوافقة على التصميم نفس اآلثار التي تحدثها القرارات التن

فقط على الوثائق التعميرية السالفة الذكر، لتهيئة  االعتمادوباعتبار أنه، ال يمكن   .(22)العموميين

ولذلك تم إحداث وثيقة تعميرية سميت بتصميم  املناطق الحضرية بدون تهيئة املناطق القروية،

  .(23) 1960نيو يو  25التنمية، والتي نص عليها الظهير الصادر في 

 ؛الفقرة الثالثة: تصميم التنمية

 تعريفه :أوال

 ،يتميك بالبساطة والوضوح ،من وثائق التعمير التنظيمي ،تصميم التنمية يعتبر وثيقة تعميرية      

التي سيتم إنجازها  ،ويحدد التجهيكات واملرافق العامة ،يظهر حقوق والتكامات املالكين العقاريين

بصدد هذه التجهيكات أثناء مرحلة البحث  ،ويمنح الفرصة للمواطنين إلبداء آرائهم ،يةباملراكز القرو 

 .(24)الذي يقام خالل مسطرة إعداد هذه الوثيقة ،العلني

، بحيث أنه لم يشمله قانون التعمير 1960وكما سبقت اإلشارة، فإن تصميم التنمية منظم بظهير 

عتبر وثيقة تعميرية ملزمة يترتب عنها صفة ئة، إذ يفهو في محتواه شبيه بتصميم التهي .(25)12.90

 املنفعة العامة.

 نطاق اعتماد تصميم التنمية :ثانيا

 ل في؛مثفتففيما يخص املجاالت التي تغطيها هذه الوثيقة، 

 ناطق املخصصة لسكنى الفلحين وتشيد مرافق خاصة باالستقالل الفالحي؛امل 

                                                           
 .182، مرجع سابق، ص: "السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى". الهادي مقداد، 22

يوليوز  8بتاريخ  2489ب ج،ر عدد  1960يونيو  25ادر في ، الصالمتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، 1.60.063. ظهير شريف رقم 23 

 .2098ص  1960

 .97، ص، 2011الطبعة السادسة،  ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،الوجيز في قانون التعمير المغربي. الحاج شكرة، 24 

(، 1992يونيو  7) 1412من ذي الحجة  15الصادر في  ،1.92.31، المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12.90. القانون 25 

 .887(، ص: 1992يوليو  15) 1413محرم  14، بتاريخ 4159الجريدة الرسمية عدد 
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 ي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية؛املناطق املخصصة للسكنى من نوع غير فالح 

 املناطق التي يمنع فيها كل بناء؛ 

 تخطيط الطرق الرئيسية للسير؛ 

 األمكنة املخصصة للساحات العمومية والساحات العامة والغراسة؛ 

  االجتماعيةاألمكنة املخصصة للبنايات واملصالح العمومية وكذا للمنشوت الخاصة بالحياة 

 ؛(26)وبملحقاتهال سيما بالسوق 

ير ، عمدت وزارة التعم(27)مع تعدد املراكز، وضعف اإلمكانيات املادية والبشرية غير أنه،      

، حددت فيه مجموعة من 1979مارس  29صدار منشور بتاريا اة والبيئة آنذاك، إلى والسياح

ميم التنمية، من تصا اعتماداملعايير، بحيث توفرها في بعض األقاليم يجعلها تحظ  باألولوية، في 

 بينها؛

 املناطق التي تعرف نموا سكانيا ملحوظا؛ 

 املناطق التي يجب تنميتها من أجل استقطاب بعض األنشطة والخدمات لفائدة السكان؛ 

 املناطق السياحية؛ 

  املناطق املحادية للطرق الرئيسية التي يجب تنظيمها بهدف تسير حركة املرور؛ 

  ؛(28)وصيانتهاب السياح الزائرين واملفروض املحافظة عليها املناطق الطبيعية التي تستقط 

يتقلص كلما ارتفعت الكتل  ،أن املجال الترابي الخاضع للتصاميم التنمية ،ومما يالحظ    

، أي أنها 12.90درجة مركز محدد، والتي تصبح عندئذ خاضعة لقانون،  إلى ،العمرانية القروية

 .(29)ضع لتصاميم التهيئةتصبح داخلة في املجال الترابي الخا

 (30)ثالثا: مسطرة إعداد تصميم التنمية

 

                                                           
 2489ب ج،ر عدد  1960يونيو  25، المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، الصادر في 1.60.063، من الظهير شريف رقم 2. الفصل 26 

 .2098ص  1960يوليوز  8بتاريخ 

بية . في مقابلة مع السيد وران سعيد، رئيس مصلحة التخطيط الحضري، بالوكالة الحضرية للرباط سال، أكد لنا فيها أن غالبية الجماعات الترا27 

 بالعالم القروي التعتمد مخطط التنمية، نظرا لضعف الوسائل واإلمكانيات بها.

 .142، مرجع سابق، ص: ن التعمير والسكنى""السياسة العقارية في ميداالهادي مقداد،  .28 

 .97مرجع سابق، ص، ،الوجيز في قانون التعمير المغربيالحاج شكرة،  .29 

 .84، مرجع سابق، ص، حصيلة"-وثائق-قوانين-أجهزة-نظريات-"التخطيط الحضري في المغرب: تعاريف. أحمد الناوي، 30 
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 مرحةل اال عداد

 مرحةل ادلراسة

 مرحةل املصادقة

 وزارة الفالحة والصيد البحري الوزارة المكلفة بالتعمير
 بتعاون وتنسيق

 ة لوزارة التعميرمصالح إقليمية تابع

 إنجاز الئحة الجماعات التي تحتاج لتصميم التنمية

 عرض المشروع على ممثلي اإلدارات المركزية المكلفة بالتعمير

 

 )البحث العلني(ماعي إلبداء رأيه فيه، داخل أجل شهرمن قبل المجلس الجدراسة المشروع 

 موافقة عامل اإلقليم على التصميم بقرار، يحيل نسخة منه مرفقة بالتصميم على وزير الداخلية

 وزير الداخلية )المصادقة(

 نشر تصميم التنمية بموجب قرار في الجريدة الرسمية
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 رابعا: آثار تصميم التنمية

فبمجرد املصادقة على تصميم التنمية، بموجب القرار، ونشره يعتبر بمثابة تصريح، بأن       

ر من املصلحة العامة، وتصبح مقتضياته األشغال والعمليات الضرورية إلنجاز هذا التصميم، تعتب

 .(31)سارية املفعول 

العموميين ألشخاص ا للزم؛ قرارا تنظيميا ميعتبر تصميم التنمية مثله مثل تصميم التهيئة       

أما فيما يخص بترخيص البناء أو األعمال التي يتم إنجازها  بالسهر على تطبيق وإحترام مقتضياته.

التأكد  ،عند دراسة طلبات املتعلقة بتلك الرخص ،املجلس الجماعيكالتجزئات، يجب على رئيس 

 .(32)من عدم تعارض البنايات مع مقتضيات التصميم

غير أنه يشترط، في العقار املقطع، إلى قطع بغرض بناء عمارات للسكنى أو للصناعة أو للتجارة،       

 .(33)متر مربع 5002ثم بيع القطع أو كراؤها، أن تكون مساحة إحدى القطع أقل من 

، قابلة لتمديد ملدة مماثلة بعد وتجدر اإلشارة، إلى أن صالحية تصميم التنمية هي عشر سنوات      

إجراء بحث عمومي ملدة شهر، يطلع خالله العموم على املقتضيات املراد تمديد أجلها وتدوين 

  .(34)مالحظاتهم في هذا الشأن

لوثائق التي جاء بها املشرع، نتيجة لتطورات عرفتها سياسة فإن ا وكما جاء في سالف الذكر،      

يعتبر مرجعا لالختيارات األساسية، التعمير، تتمثل في املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية؛ الذي 

(، ويوضع لتجمع عمراني)سكنى( متعدد الجماعات، وعمليا ال سنة 25)طويلة املوجهة للتنمية ملدة 

 ى. يوضع إال لفائدة املدن الكبر 

أما مخطط التهيئة فإنه وثيقة يعتمد عليها لتهيئة وتخطيط املنطقة التي يغطيها، وهي في الغالب    

بين املخطط التوجيهي  ،جماعة واحدة أو جزء منها. بينما تصميم التنطيق ما هو إال حلقة وصل

 دي إلى فرا  لتهيئة العمرانية، وتصميم التهيئة الذي يستوجب فترة ليست بالقصيرة إلعداده، مما ي

 اعتمادهالقروي، وقد تم  . في حين أن تصميم التنمية يتعلق باملجالقانوني طيلة فترة اإلعداد هذه

 .(35)على شاكلة العالم الحضري  ،إلى ضرورة تهيئة العالم القروي ،دراك املس ولينبعد إ

                                                           
 .2098، ص، 1960يوليوز  8، بتاريخ 2489، ب ج،ر عدد، 1960يونيو  25في الصادر  1.60.036، من الظهير شريف رقم 3. الفصل 31 

 .100مرجع سابق، ص،  ،الوجيز في قانون التعمير المغربيالحاج شكرة،  .32 

 .2099، ص، 1960يوليوز  8، بتاريخ 2489، ب ج،ر عدد، 1960يونيو  25الصادر في  1.60.036، من الظهير شريف رقم 10الفصل  .33 

 .2098، ص، 1960يوليوز  8، بتاريخ 2489، ب ج،ر عدد، 1960يونيو  25الصادر في  1.60.036، من الظهير شريف رقم 4صل الف .34 

 .73مرجع سابق، ص،  ،الوجيز في قانون التعمير المغربيالحاج شكرة،  .35 
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مما يحد  ،عمليغير أن التخطيط الحضري، تعترضه عدة إشكاالت، سواء على املستوى النظري أو ال

أساسية لتعمير، ولتجاوزها وجب تبني إجراءات تدبيرية وقانونية، كفيلة بالنهوض من نجاعته كولية 

  بالتخطيط الحضري، ولتوسع في هذا الطرح سنتطرق إليه في التالي.   

 

 وسبل النهوض بالتخطيط الحضري باملغرب كراهاتإ املبحث الثاني:

 ط الحضري باملغربكراهات التخطيإاملطلب األول: 

 ن املنظومة السائدة التي الزال املغرب يتبناها في سياسة التخطيط الحضري إلى حد اآلن إ         

بمجموعة من العراقيل واالكراهات واالشكاالت، سواء على  لكونها تتسمأبانت عن عدم نجاعتها 

، (ةالثاني الفقرة)ي التخطيط و على مستوى املتدخلين فأ، (ىولاأل  الفقرة)مستوى وثائق التعمير 

 .(الثالثة الفقرة)رض الواقع أنزال التصورات املخطط لها على إيضا على مستوى التنفيذ و أو 

 

 على مستوى وثائق التعمير :ىاألول الفقرة

ول للحكم على أي تجربة، والتجربة املغربية في مجال طار املعياري املدخل األساس ي واأل يعد اإل      

ت التي تعتري املنظومة بانت عن مجموعة من اإلشكاال أامة والتخطيط الحضري خاصة، التعمير ع

 اإلشكاالت: هذهبرز أ، والتي بدورها ت ثر على كافة املستويات األخرى، ومن القانونية

 بطء مساطر إعداد وثائق التخطيط الحضري أوال: 

 صادقة عليها بسلسلة منتمر وثائق التخطيط الحضري منذ البدء في إعدادها إلى حين امل

إلى حيك  خروجهاوتعثر  املساطر تتميك ببطئها وطول آجالها، الش يء الذي يساهم في تعقيد مضمونها

اإلعداد واملشاورات  التنفيذ. وغالبا ما ينتج عن هذه الوضعية حدوث فرا  قانوني خالل مرحلة

مطابقتها مع الواقع املجالي الذي  مالتي تصاحمها، وكذا تقادم التوقعات أثناء مرحلة املصادقة وعد

 تحيينها يصبح مضمونها جامدا ومتجاوزا. يفترض تأطيره، وبما أن الوثائق املذكورة ال يتم وقتئذ

الدراسات إلى مرحلة  يخص تصميم التهيئة تتراوح املدة منذ الشروع في إنجاز  فيمافمثال 

ن مرحلة الدراسة وانعقاد اللجنة التقنية سنوات. وتتراوح الفترة املمتدة ما بي7املصادقة متوسط 

املحلية من سنتين إلى ثماني سنوات، وتلك املتعلقة باملوافقة من سنة واحدة إلى ثالث سنوات كما 

تمتاز مرحلة املصادقة التي تتراوح بين سنة وسنتين بطول اآلجال لكون مسطرة املصادقة على 
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يد من املصالح التابعة إلى القطاع الوزاري املكلف املستوى املركزي تقتض ي مرور الوثائق عبر العد

 بالتعمير.

ما فيما يخص مخطط التنمية فرغم بساطة املسطرة واختصارها تبق  آجال إعدادها جد أ

 :(36)سنوات، ويعزى ذلك إلى 7طويلة، حيث يبلغ متوسط هذه اآلجال 

 بطء عمل الوزارة املكلفة بالتعمير ومصالحها الخارجية؛ 

 تكرر واملستمر للملفات بين الهيئات املحلية واملركزية؛التداول امل 

 عدم إيالء األهمية للمساطر؛ 

 عدم اكتراث بعض الوزارات بمخططات التنمية. 
 

 :(37)التعمير جمود محتوى وثائقثانيا:    

يمكن القول بأن جميع وثائق التعمير)مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة، 

جمعات العمرانية القروية( يطبعها الجمود من حيث مضامينها وتنطيقاتها تنمية الت ومخطط

وتصاميمها. فنكوعها نحو التحكم التام في حركة العمران يجعلها صعبة التنفيذ وغير  وتوقعاتها

مجاال  في معظم الحاالت على مسايرة التطور املجالي عكس ما يهدف إليه التعمير الذي يعتبر  قادرة

 العديد من املتغيرات، ومن تجلياته:حيويا تتخلله 

 طرف  تجاوز مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتقادمها بسبب عدم االستئناس بها من

 ؛العملياتي الفاعلين املعنيين بالتنمية املجالية، إذ ال تشكل مرجعية حقيقية للتعمير 

 ات الحضريةاملبالغة في توقعات تصاميم التهيئة ومحاولة إيجاد حلول لجل اإلشكالي 

مستوى  املطروحة ي دي إلى صالبة وعقم محتواها وبالتالي إلى عدم قابلية تجسيدها على

 ؛الواقع

 عدم قدرة مخططات تنمية التجمعات القروية على مسايرة نمو وتطور املراكز النعدام 

 .وجاهة تصوراتها وتوجهاتها

 

 
 

                                                           
لية )وزارة إعداد التراب الوطني ان والتعمير والتنمية المج"، وزارة اإلسكا، الشرقيةبالجهة تقييم تنفيذ وثائق التعمير . التقرير النهائي حول "36

 .22، ص والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة(، المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، )السنة غير مذكورة(
 .41. نفس التقرير، ص 37
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 تأثير االستثناءات على وثائق التعميرثالثا: 

، االقتصادي مشاريع االستثمار والتطور  إنجاز مام أالتعمير مجموعة من العراقيل  تطرح وثائق

حلول كفيلة بإزالة هذه املعوقات، وذلك بإصدار العديد من العتماد اإلدارة الش يء الذي دفع 

الدوريات الوزارية، الهدف منها معالجة الحاالت التي يستعص ي فيها العمل بوثائق التعمير لعدم 

 .وإنجاز املشاريع االستثمارية الكبرى  مالءمتها

ويقصد باالستثناء في مجال التعمير الرخص املمنوحة ملشاريع غير منصوص عليها في وثائق 

 لم ولكنه السبعينات، إلى التعمير  مجال في باالستثناء العمل يعودو التعمير الخاصة بمنطقة معينة. 

 والدورية والسكنى، والبيئة التراب إعداد وزارة نع 254الدورية  بصدور  ،1999فبراير في يقنن إال 

 التوالي على وهما مشتركتان، وزاريتان دوريتان وقد أعبقتهما ،2001 ماي في الصادرة 622رقم 

 .(38)2010يوليوز  في 31/10098رقم  والدورية ،2003مارس  في 27/  3020رقم  الدورية

نه تنتج عن منح أال إفي مجال التعمير، لكن رغم املرونة التي تنتج عن منح رخص االستثناء 

 :(39)ثاراآلثار السلبية، ومن بعض هذه اآل خيرة العديد منهذه األ 

  كثافة سكانية مفرطة في القطاعات الحضرية: حيث نجد مشاريع استفادت من مسطرة

االستثناء بغض النظر عن مميكات املناطق أو أغراض التعمير املنصوص عليها في وثائق 

د  التعمير،
ّ
هكذا تحولت مناطق ذات كثافة سكانية ضعيفة إلى مناطق للعمارات مما ول

ت أْصال لتغطية حاجيات 
َ
نشئ

ُ
كثافة سكانية عالية وأدى إلى استنكاف البنيات التحتية التي أ

 ؛(ساكنة أقل عددا )الطرق، شبكة التطهير السائل، التجهيكات...

 اس بالتوجهات الكبرى لوثائق التعمير تعميم العمل بمسطرة االستثناء ي دي إلى املس

 ؛وبمقتضياتها. هكذا تفقد هذه الوثائق قوتها القانونية، لُتختَكل في مجرد وثائق استشارية

  اختالل عمراني: علو املباني ال يحترم املقاييس املحددة في التصاميم والشروط التقنية

بقعة األرضية الدنيا ومكان ومعايير السالمة، من قبيل حجم الواجهة والساحات ومساحة ال

 ؛في التصاميم املقرر البناء، مما ُيِخّل باالنسجام املعماري 

  التشتت العمراني: صحيح أن ظاهرة التشتت العمراني ليست نتيجة إعمال مسطرة

االستثناء وحدها، لكن هذه األخيرة تفاقم ظاهرة التنافر املجالي وتحول دون خلق االنسجام 

                                                           
 .6، ص"مترتبة عن االستثناءات في مجال التعميردراسة التأثيرات ال". رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، في موضوع: 38
، نونبر ""دراسة التأثيرات المترتبة عن االستثناءات في مجال التعمير. تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول 39

 .48، ص 2014
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يقة معزولة، وليس ضمن رؤية على اعتبار أن كل مشروع ُيدَرس بطر  بين مكونات املجال،

 ؛نسقية

 

 تم إلغاء العديد من املساحات الخضراء  :تخفيض التجهيكات واملساحات الخضراء أو حذفها

في ، (40)عقارية ضخمة املقررة في وثائق التعمير، بل وبعضها موجود أصال، إلنجاز مشاريع

تجت عنه مشاكل بيئية جمة أثرت سلبا في شروط عيش إطار مسطرة االستثناء، مما ن

هذه املشاريع ال تأخذ بعين االعتبار ضرورة توفير ما يحتاجه ه الء من  السكان، ذلك أن

الحاجيات األولية املنصوص عليها في وثائق  مرافق القرب، وبالتالي ليس هناك توافق بين

 التعمير وتلك الناتجة عن إعمال مسطرة االستثناء.
 

 : على مستوى املتدخلينةالثاني الفقرة

مع اختالف تأثير كل  بالتعدد،لعل املتدخلين في صيرورة التخطيط الحضري باملغرب تتميك 

 خر،آطرف على  خر، نظرا لطبيعة التدخل وأيضا لهامش التحرك الذي يملكه كلآمتدخل على 

 همها ما يلي:أل شكاالت في هذا الشأن، ولعإنه تبرز عدة إلكن رغم هذا التعدد ف

 هيمنة السلطة املركزيةأوال: 

العمراني. ويكفي  في مساطر اتخاذ القرار املتعلق بالتخطيط األول  الفاعل الدولةما زالت 

الحضور املركزي للدولة  لتبيناملخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم التهيئة  مثالياستحضار 

 .عملية إعداد املجال العمراني في

يخص املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، فإنه يعد بمبادرة من السلطة الحكومية ففيما 

، وتارة هذا املقتض ى بعبارة "بمشاركة" تارة الجماعات الترابية املكلفة بالتعمير، ورغم اقتران

 .هذه املشاركة وال لصيغها وحدها، فليس هناك تحديد ال ألشكالالجماعات املعنية 

ذكور ويعد من طرف لجنة مركزية يترأسها القطاع الوزاري املكلف امل ويدرس املشروع

على اللجنة املحلية لإلدالء برأيها. ويترأس هذه اللجنة الوالي أو عامل  بعد ذلك ويعرضبالتعمير. 

                                                           
ليات المضاربة العقارية تحت غطاء المشاريع حيث يتم تمرير عم: أغلب طلبات االستفادة من هذه مسطرة االستثناءات تكون في مجال العقار. 40

، 2014وحتى أواخر  2003 الوزارية لسنةاالستثمارية، وحتى الرسوم المرتبطة بالرخص المطلوبة ال تتم تأديتها، حيث انه منذ تطبيق الدورية 

حصلت فيها المشاريع المتعلقة بالعقار بالحصة ملف مرتبط بمشاريع تطلب االستفادة من مساطر االستثناءات،  7578تمت الموافقة على ما يعادل 

 .% 55و % 51األكبر والتي تراوحت بين 
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اللجنة املحلية للجنة املركزية التخاذ القرار. وطبعا،  نتائج أعمال وترفعالعمالة أو اإلقليم املعني. 

يمكنها أن تتقدم باقتراحاتها كي تنظر  من طرف املجالس الجماعية التي يدرسشروع املذكور فإن امل

 .فيها اللجنة املركزية بتنسيق مع تلك املجالس

 املصالح الخارجية: ثانيا: 

 املتعلق بتدخل املصالح الخارجية على مستويين: اإلشكالبزار ايمكن 

  املعطياتمستوى جمع: 

رجية في التعاون مع مكاتب الدراسات واملصالح املكلفة بالتعمير تقاعس املصالح الخا

وعدم مدها باملعطيات املتوفرة لديها. الش يء الذي ي ثر منذ البداية على مضمون 

الدراسات ويحول دون حصول التنسيق املرغوب فيه وأيضا غياب وضع برمجة معينة 

 املستقبلي.وواضحة للنمو 

 مستوى التمثيلية: 

مما ي دي  مهمة،ممثلي بعض اإلدارات على تفويض يمكنهم من اتخاذ قرارات ال يتوفر 

إلى حملهم باستمرار على ضرورة االستشارة مع إدارتهم العليا وبالتالي حصول تأخيرات 

 إضافية في مسطرة إعداد وثائق التخطيط الحضري ودراستها.

 الوكاالت الحضريةثالثا: 

ما تكون عن القدرة على االضطالع بدور التخطيط يمكن القول بأن هذه امل سسة أبعد 

العمراني، بمعناه الحقيقي، وخاصة مع انعدام بعض التخصصات. صحيح أن الوكاالت 

وبعضها ال يتوفر على  الحضرية تضم أطرا تقنية وقانونية، وغيرهم، ولكنها ال تزخر بالخبراء،

 .(41)مغريةا وضعية مهنية وأجور الحد األدن  من الكفاءات الضرورية التي غالبا ما تجتذبه

 

 

                                                           
نه حسب إحصائيات إمغادرة المهندسين والمهندسين المعماريين القطاع العام نحو القطاع الخاص، حيث . وهذا راجع إلى 41

 2001الت الحضرية، ما بين ن المعماريين الوكاالقطاع الوزاري المكلف بالتعمير، غادر المئات من المهندسين والمهندسي

 ، وفضلوا العمل في القطاع الخاص، إما لحسابهم الخاص، أو في مناصب مغرية في مؤسسات خاصة.2010و
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 مكاتب الدراساترابعا: 

ن مكاتب الدراسات التي تعمل في هذا إحيث  ،تقتصر مكاتب الدراسات على املقاربة التقنية

امليدان ال تتوفر على مجموع الكفاءات املطلوبة التي ت هلها إلعداد وثيقة للتعمير بكل جوانمها، 

 .(42)الحضري تتسم بعدم االلتقائية واالندماجوبالتالي إنجاز وثائق التخطيط 
 

 : على مستوى التنفيذةالثالث الفقرة

 قبل إحداث الوكاالت الحضرية لم تحظ وثائق التخطيط الحضري بأهمية تحديد اآلليات

 الكفيلة بتنفيذ مقتضياتها، وذلك بالرغم من بعض املحاوالت املتمثلة في خلق لجن تتبع التنفيذ

واالستئناس  محدوديتها فيما بعد. وقد زاد من حدة املشكل عدم االمتثال لتوقعاتهاوالتي أبانت عن 

القانوني وتناميه بشكل  بها كمرجعية أساسية. ومن تجليات هذا الوضع ارتفاع وثيرة العمران غير 

 .مهول 

شكاالت التنفيذ برمجة مجموعة من املشاريع في غياب برمجة مالية إكما تثار بخصوص 

بطابعها تتميك  نالتقديرات الخاصة بتكاليف التمدن ألى إئق التعمير، وهذا راجع لتنفيذ وثا

رغم تركيك املقتضيات املرجعية لبعض مشاريع الدراسات على ضرورة إنجازها بشكل  االعتباطي

دقيق. وال تأخذ الجماعات الترابية وال القطاعات الوزارية بالحسبان مسألة هذه التكاليف وال تعمل 

رمجة في إطار وثائق التخطيط على تحديد، ضمن ميكانياتها، صيغ تمويلية كفيلة بتنفيذ املشاريع املب

تية والتطبيقية واقتصارها يافقدان هذه الوثائق لقيمتها العملالحضري. ومن تبعات هذه الوضعية، 

 فقط على تدبير املجال بواسطة منح رخص البناء والتجزيء.

املعرفة الدقيقة للوضعية العقارية والتحكم فيها،  ثناء التنفيذ يتم االصطدام بعدمأ ،يضاأ

 ك راجع الى مجموعة من األسباب من بينها:وذل

  ؛عدم تعميم نظام التحفيظ العقاري 

 ق التعمير على معطيات جد عدم تحيين الخرائط العقارية واعتماد العديد من وثائ

 ؛متجاوزة

 ؛املتوفرة لدى املحافظة العقارية عدم تزويد اإلدارة ومكاتب الدراسات باملعطيات العقارية 

                                                           
ال تعمل في مجال التخطيط العمراني سوى شركات من حيث  ندرة مكاتب الدراسات المختصة في ميدان التعمير. هناك 42

 ألف درهم. 500ألف و  300وح بين ل ضعيف، يتراالحجم الصغير، برأسما
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 ض ي الدولة والجموع واألوقاف... الخ، بشكل تام ودقيق.عدم ضبط وتحديد أرا 

 يتم إعداد وثائق التخطيط الحضري وخيارات التهيئة التي تتضمنها وكذا تحديد أماكن ،وهكذا

 ، بشكل اعتباطي وفي تغييب الجانب العقاري...تموضع التجهيكات

غالبا ما تفض ي التوقعات ه نألى إكما يرجع ضعف التنفيذ في مجال التخطيط الحضري              

املفرطة للسلطات العمومية إلى إدراج، ضمن وثائق التعمير، لعدد كبير من املشاريع واملساحات 

في  % 100الخاصة بها التي ال تستند إلى معايير محددة يصعب في الواقع تحقيقها، كافتراض نسبة 

برمجة التجهيكات في إطار وثائق  إذن فمن البديهي أن املبالغة في مجال التمدرس والصحة مثال.

 .التعمير سي دي حتما إلى ضعف نسبة التنفيذ

 سبل النهوض بالتخطيط الحضري باملغرب املطلب الثاني:

أن تصدر توصيات ترمي إلى النهوض بالتخطيط الحضري  )43(اليفوت ملجموعة من الهيوت

يقات عديدة _كما سبقت باملغرب، إثر دراستها لهذه املسألة، فالتخطيط الحضري يواجه مع

اإلشارة_  لكن تبق  مسألة االستثناء ذات راهنية كبرى، فاإلدارة اضطرت في كثير من األحيان إلى  

وإلى تسليم بعض الرخص االستثنائية   منح بعض االستثناءات في مجال التعمير خارج اإلطار القانوني

إلى إعمال هذه  املسطرة  بافتقار وثائق وإقرار مسطرة االستثناء في مجال التعمير، ويبرر اللجوء 

التعمير للمرونة واتسامها بالتصلب والصرامة في سياق  اقتصادي واجتماعي دائم  الحركة، وعجزها 

أي تخطيط عمراني بديل عن ، ف(44)عن إدماج الحاجيات الطارئة سواء للسكان أو املستثمرين

 االستثناء املغربي ؟ 

 :(45)ه املسطرة من خالليمكن تفادي اللجوء إلى هذ   

 اعتماد نظام لتخطيط عمراني مرن ومنسجم؛ 

 .تقييم مساطر إعداد وثائق التعمير سعيا إلى تجديد مناهج إعداد وتدبير املجال الحضري 

 هناك صعوبات مرتبطة أيضا بالتشريع في مجال التعمير:    

 صعوبة الحسم في تحديد خيارات سياسية؛ 

 يقة؛صعوبة رسم أهداف واضحة ودق 
                                                           

 االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة. تقرير المجلس .43
 .5واالجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص  االقتصادي تقرير المجلس .44
 .10، مرجع سابق، ص تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي .45
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 .صعوبة التحكيم والتقريب بين مصالح مختلفة ومتناقضة 

بالتالي ال يجب أن تتم التضحية بالتخطيط املندمج لصالح ما هو عرض ي ظرفي ...وباالستدامة 

 لصالح ما هو آني وزائل، وبالرؤية املنفتحة على املستقبل لحساب الترقيع والحلول امل قتة. 

ظام الحالي كمدخل لوضع سياسة عمومية عمرانية، ومن يتعين النظر إلى مسألة إصالح الن

ثم أهمية االطالع على التجارب الدولية التي يمكن االستفادة منها في تجديد مبادل ومناهج التعمير 

 في انسجام مع حاجيات املغرب وخصوصياته.  

ة... في فرنسا وكندا: التدبير العمراني يخضع ملنظومة قانونية وم سساتية وقضائية محكم

الصغرى واالستعماالت املشروطة آليتين تسمحان بإدخال بعض التغييرات، هكذا  املالئمات وتعد

 العمراني خاضعا ملنطق ينبني على: يصبح الضبط

يشوب  "التحكم واملرونة والشفافية" مع اعتماد التشاور واالنفتاح على الساكنة قصد تدارك ما

 فض طلبات البناء العتبارات طفيفة.وثائق التعمير من نقائص صغيرة وتفادي ر 

أما في إسبانيا وأملانيا وإنجلترا، التخطيط الحضري يسعى إلى تحقيق التكامل واالنسجام      

بين الوثائق ذات الطابع االستراتيجي والوثائق التي تنظم استعمال السطح ومواضع املرافق 

لى الجماعة، بوصفها شأنا محليا إلدان العمومية، ويعود اختصاص إعداد وثائق التعمير في هذه الب

ملانيا فان الدولة تتكفل بالبنيات األساسية الكبرى، أفي إسبانيا،وجهويا في كندا وإيطاليا... أما في 

بينما تتولى الالندرات تشكيل البنية العمرانية... وتجدر اإلشارة إلى أن إعداد املخطط املحلي 

 .للتعمير، في فرنسا هو اختصاص البلدية

 (46)توصيات متعلقة بالتحكم في مسلسل منح رخص االستثناء وتأثيراته

واالجتماعي والبيئي في  للتحكم في مسلسل منح رخص االستثناء وتأثيراته، يقترح املجلس االقتصادي

، إثر دراسته للتأثيرات الناجمة عن رخص االستثناء في ميدان التعمير، ما 2011تقريره الصادر عام 

 يلي:

  لجنة تتبع إنجاز املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية؛تشكيل 

  ليات للتقييم البعدي املنتظم املنهجي لتطبيق تصميم التهيئة العمرانية؛آإنشاء 

                                                           
 .80المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص . تقرير46
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 التعمير  أساسا بوثائق تسريع وتيرة استكمال مشاريع القوانين الجاري إعدادها واملتعلقة

 املخالفات في مجال التعمير؛ ومراقبة

  لقبول طلبات االستثناء تحديدا دقيقا، وخصوصا ما تعلق منها بمبلغ تحديد معايير

 في املشروع وعدد مناصب الشغل املحدثة، أثر املشروع على البيئة وعلى االستثمارات

 التعمير وقيمة املقابل وطبيعته االستثمارية؛ توقعات وثائق

 واملجمعات الصناعية  إنشاء لجنة للبت في املشاريع االستثمارية الضخمة كاملدن الجديدة

رضيات السياحية؛ مشاريع السكن املندمجة، مع وضع نظام انتقاء أولي ودراسة مسبقة واأل 

 محليا؛ للملفات

  تقنين مساهمة املستثمرين املستفيدين من رخصة االستثناء في إنجاز تجهيكات عمومية

 بوضع أساس قانوني ينظمها. لصالح الجماعة،

من أجل التحكم في العقار وتدبيره كشرط مسبق لتعبئة األماكن  وضع وسائل م سسية وقانونية

املخصصة للتجهيكات العمومية واملنشوت ذات املنفعة العامة وتكوين احتياطي عقاري عمومي من 

 :(47)طرف الدولة

مر بالتخطيط والتدبير العمراني، تعلق األ  تطرح القضية العقارية نفسها كمدخل أساس ي كلما

عداد التراب والتعمير إاال خصبا لتطبيق واختبار السياسات العمومية في مجال إذ أنها تشكل مج

 والسكن، لهذا كان لزاما التفكير في:

  في خدمة الجماعات الترابية وامل سسات العمومية، من أجل إنشاء وكاالت عقارية جهوية

 تدبير وضبط أفضل للوعاء العقاري؛

 ،عن طريق تدخل الدولة والجماعات الترابية مع  مواكبة عملية فتح مناطق جديدة للتعمير

إعمال حق األولوية من أجل توفير العقار بأسعار معقولة، مع الحرص على ضمان 

 التجهيكات التي تلبي الحاجيات األساسية.

إعادة النظر في أشكال الحكامة الترابية، من خالل إعادة توزيع اختصاصات مختلف الفاعلين في 

 التعمير: مسلسل إعداد وثائق

 : (48) يمكن أن يتأت  هذا املدخل من خالل    

                                                           
 .82تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص . 47
 .80، ص مرجع سابق. تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 48
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  تعزيز دور الجماعات الترابية، تعبيرا عن أشكال املسلسالت، طبقا للمقتضيات الدستورية

 مع الشروع في تأهيلها؛

 امل سسة أكثر في  إعادة النظر في اختصاصات الوكالة الحضرية، قصد إشراك هذه

رئيسية للدراسات واألبحاث لخدمة الجماعات الترابية،  التخطيط العمراني، وجعلها أداة

ذلك أن عمل هذه امل سسة يجب أن ينصب أكثر على التخطيط العمراني، مما يجعلها تقوم 

بدور مرصد للدينامية العمرانية مصدر للمساعدة التقنية عالية املستوى، وقد يساهم هذا 

ي من الكفاءات في مجال التعمير وإعداد األمر في تدارك النقص املتفاقم على الصعيد الوطن

 التراب؛

 رتقاء بالساكنة املحلية إلى مرتبة السلطة االجتماعية من خالل تحسين مسلسل التشاور ال ا

مع املواطنين واستشارة املجتمع املدني عن طريق البحث العمومي فيما يخص كل مشاريع 

والتكييفات  ت املشروطةالتخطيط العمراني وأنظمة التعديالت الخاصة واالستعماال 

 الصغرى للمشاريع االستثمارية؛

 جديد مناهج إعداد وثائق التعمير لكي تتحول إلى وثائق متوافق حولها ومسهلة ومحفزة على ت

لى إمكانية اللجوء إاالستثمار ويجب أن تكون مساطر إعدادها نتيجة عمل جماعي، مع إتاحة 

 الطعون. التحكيم وتقديم

 فيما يتعلق باملناهج واالليات التقنية املالئمة: إجراءات املواكبة

ت دي إجراءات املواكبة إلى تحسين املمارسة الحالية في ميدان التعمير، وفي هذا الصدد يجدر 

 يلي: القيام بما

وذلك من  ،النقص في مجال الخبرة في ميدان التعمير وخاصة في مجال التخطيط العمراني تدارك -1

 خالل:

 -مسالك تهيئة وتصميم املجال، من أجل إغناء الرصيد  لتكوين املستمر فيتطوير عروض ا

 الوطني من الخبرة الوطنية مما سينعكس إيجابا على مهنة املخطط العمراني؛

 - تقوية برامج التكوين املستمر لفائدة الوكاالت الحضرية والجماعات الترابية واملراكز

 الجهوية لالستثمار؛

 لترابية باعتبارها صاحبة مشاريع في مجال التخطيط العمراني، من تعزيز قدرات الجماعات ا

 خالل تعبئة الخبرة وتطوير املهارات وإصالح الهياكل الداخلية للجماعات الترابية؛
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  تطوير العرض في مجال االبتكار والبحث العمراني، ذلك أن املجال الحضري الوطني، يجب

ثيرات املحتملة 
ُ
ونماذج تنموية استشرافية ومبتكرة في مجال أن يستند إلى دراسات للتأ

 التعمير والهندسة املعمارية.

 تطوير أدوات التعمير العملياتي: -2

باستثناء التجزئات وعمليات التقسيم التي تتوفر على نصوص قانونية تنظمها، فإن أنواع    

 معاملةي تعامل قانونيا إجرائية، ومثال ذلك املدن الجديدة الت املشاريع األخرى ال تتوفر على أدوات

 التجزئات الكبرى وعمليات التقسيم. 

مراجعة معايير ومقاييس إعداد املجال العمراني فيما يخص تحديد حجم وموقع الطرق  -3

 والفضاءات الخضراء والتجهيكات العمومية من أجل إدماج املعطيات الديموغرافية العمرانية.

سالمة الصحية، واألمن العمومي وسالسة التنقل فرض كل اإلرتفاقات التي تضمن شروط ال-4

 وجمالية مشاريع إحداث التجزئات والتجمعات السكنية، وبناء على دراسات مدققة.

 املعطيات األساسية للدراسات املتعلقة بوثائق التخطيط الحضري:

ري، من األمر هنا يتعلق أساسا بتوفير بعض املعطيات والوثائق األساسية في عملية التخطيط الحض

 : (49)قبيل

 العقارية: الخرائط -1

العهد من طرف اإلدارة تأخذ بعين االعتبار خصوصية  ضرورة توفير خرائط عقارية شاملة وحديثة

وتشير إلى طبيعة األنظمة العقارية السائدة )أمالك الدولة، الجماعات، أراض ي الجموع،  ،كل منطقة

أدائها، يعد من الضروري تعميم نظام ومن أجل تدقيق هذه الخرائط وتحسين  .األحباس...(

 التحفيظ العقاري على مجموع التراب الوطني.

 اقتصادية: السوسيو  املعطيات -2

يتعين على الدولة بناء على نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكن واألبحاث املنجزة في مجاالت 

ز التوقعات املستقبلية معينة، توفير معطيات اقتصادية واجتماعية يتم تحيينها دوريا، وكذا إنجا

                                                           
 بالجهة الشرقية، مرجع سابق. . التقرير النهائي حول تقييم وتنفيذ وثائق التعمير49
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وفق الفرضيات املقترحة واقتصار عمل مكاتب الدراسات على إسقاطها مجاليا، بتحديد الحاجيات 

 وتصور أنماط التهيئة املتوقعة، والتي تتسم باملرونة والقابلية.

 التقنية: املعطيات -3

السطح واملناطق ضرورة توفير اإلدارة للمعطيات املجالية كخرائط املناطق الزلزالية وطبيعة 

 املهددة بالفيضانات والشبكة الكهربائية واملعطيات البيئية.

وفي نفس السياق فقد قدمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة    

، عبارة عن تقرير، قدم في جزء منه مداخل (50)املدينة عرضا بمجلس النواب حول وثائق التعمير

 بشأنها النهوض بالتخطيط الحضري باملغرب، نجملها في اآلتي:أساسية تعتكم الوزارة 

جديد من مخططات توجيه التهيئة العمرانية قصد  واعتماد جيلالتخطيط مراجعة مناهج  -1

، وليس بشكل حصري، فتح مناطق والبرامج املختلفةتحقيق التناسق املجالي لالستراتيجيات 

وتبعا لذلك فاملجال  .اء قواعد التعمير املستدامجديدة للتعمير مما يشكل مدخال رئيسيا إلرس

كان معموال به، بل من املفروض  الحضرية، كمااملشمول ال يجب أن يقتصر على املدن واملراكز 

الوظيفية والتمفصل  االعتبار العالقة تأخذ بعين بوليةمتروأن يغطي أقاليم وعماالت وفضاءات 

شأنه تمكين املدبرين املحليين من خارطة طريق بين املجالين الحضري والقروي، مما من 

 واضحة املعالم، تحدد هوية كل مكون من املكونات املجالية.

التنكيل التعاقدي للمخططات )كما سبق الذكر(، وفي هذا السياق تم تبني مرجعيات تقنية  -2

 متجددة:

 الدليل املرجعي للكثافة واألشكال الحضرية؛ 

 العمومية واملرافق الخاصة ذات النفع العام؛ الدليل املرجعي لبرمجة املرافق 

 ،الدليل املرجعي للتعمير املستدام 

 الدليل املرجعي لتفعيل فتح املناطق املفتوحة للتعمير بموجب وثائق التعمير؛ 

 :ويتم أيضا االشتغال على وضع دالئل مرجعية جديدة 

 الدليل املرجعي بتهيئة املجاالت القروية؛ 

 ق بالنوع والتخطيط الحضري وتهيئة افضاء العمومي؛الدليل املرجعي املتعل 

                                                           
 12، بتاريخ "وثائق التعمير والوكاالت الحضرية: الحصيلة واآلفاق"وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة، . تقرير50

 .2017يونيو 



 33 

 ...الدليل املرجعي إلعادة صياغة ضابطة التهيئة 

ال يتأت   ويجب التنويه إلى أن مسألة النهوض بالتخطيط الحضري من منظور الوزارة،

                          بالسابق بيانه، بل أيضا ب:

 ارية )اعتماد نظام ضم حضري شبيه العق وضع قانون يحدد شروط وآليات التهيئة

 املستعمل بإسبانيا(؛

 إدراج مقتضيات بقانون املالية تخص مساهمة املالكين في تمويل التعمير؛ 

  مراجعة القانون املتعلق بالجبايات املحلية من خالل تحيين معامالت الضريبة على

 األراض ي الحضرية غير املبنية؛

  ية )التهيئة التشاورية والضم الحضري وحق وضع مشروع قانون يهم التهيئة العقار

 األولوية(؛

 وضع نظام محفز إلعادة استغالل األراض ي غير املستغلة باملجاالت الحضرية؛ 

 هو وارد بوثائق  وضع رسم خاص باألراض ي غير املستعملة من حيث الكثافة، وما

 التعمير؛

 ظام العقاري لألراض ي التنصيص بمشروع القانون املتعلق بوثائق التعمير على تغيير الن

 الجماعية املغطاة بوثائق التعمير.
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 خاتمة:

 
 
 

تتطلب التوفر  ختاما نستشف، بأن إنجاح السياسة املتبعة، في إعداد املجال الحضري،           

فبدون تخطيط قبلي وبرمجة مسبقة تعتمد على وثائق التعمير،  على تخطيط محكم وفعال،

سي دي ذلك إلى الفوض ى والعشوائية في توسيع ونمو املجاالت  فاعلين،والتنسيق بين مختلف ال

 الحضرية.

وعليه فإن التخطيط الحضري يسعى عبر أدواته، إلى تنظيم املجال وجعله يتماش ى مع         

حاجيات ورغبات السكان، عبر تهيئته ملختلف االستعماالت السكنية والصناعية واملناطق 

 الخضراء...

على أرض الواقع تعتريه  ، ألدوات التعمير االستشرافيةلتنكيل الخطط  ،ر أن الواقع العمليغي          

 مجموعة من اإلكراهات، التي ما فتئ أن رصدها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقاريره؛

سلطة مع هيمنة ال ،بطء مساطر إعداد وثائق التعمير وتعدد املتدخلين ،تتمحور حول  ومعتبرا أنها

 التنظيمية والتدبيرية. . ولتجاوز املعيقات املطروحة قدم املجلس مجموعة من التوصياتاملركزية
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 :الئحة املراجع

 :باللغة العربية كتب

  ،سلسلة إضاءات في الدراسات "قانون التعمير والتنمية باملغرب"عبد الغني بلغمي ،

 .2017الرباط، -، مطبعة األمنية6دالعدالقانونية، 

  ،وثائق -قوانين -أجهزة -نظريات -"التخطيط الحضري في املغرب، تعاريفأحمد الناوي- 

،  LINAمطبعة ، 1رات:ظدليل الطالب، محاضرات ومنا –، سلسلة دفاتر معرفية حصيلة"

2016. 

  ،الدار  -سوماكرام مطبعة، "(2014-1914"التعمير في التشريع املغربي )الحاج محمد توݣي

 .2016بعة األولى، البيضاء، الط

 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة "الوجيز في قانون التعمير املغربي"، الحاج شكرة ،

 .2011السادسة، 

 األطروحات والرسائل:

 " ،أطروحة لنيل دكتوراه السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى"الهادي مقداد ،

معة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية القانون العام(، جا)الحقوق الدولة في 

 .1999-1998أكدال، السنة الجامعية -واالقتصادية واالجتماعية

 " ،رسالة لنيل تصميم التهيئة باملغرب إكراهات التنفيذ وآفاق اإلصالحعبد هللا الوادي ،"

القانونية دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم 

أكدال، ماستر القانون العام والعلوم السياسية، تخصص التدبير -واالقتصادية واالجتماعية

 ./20142015اإلداري واملالي، السنة الجامعية: 

 النصوص القانونية:

  يونيو  25، الصادر في املتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، 1.60.063ظهير شريف رقم

 .2098، ص 1960يوليوز  8تاريا ب 2489ب ج،ر عدد  1960

  ذي  15بتاريا  1.92.31، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق بالتعمير 12.90القانون

يوليو  15) 1413محرم  14بتاريا ، الصادرة 4159(، ج.ر. عدد 1992يونيو  17)1412الحجة 

 .887، ص 1992
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  لتطبيق القانون  (1993أكتوبر  14) 1414 الثانيمن ربيع  27صادر في  ،2.92.832مرسوم رقم

 .2061 ، ص20/10/1993بتاريا  ، الصادرة4225عدد  ، ج.ر.املتعلق بالتعمير 12.90رقم 

 :التقارير

  ،وثائق التعمير والوكاالت تقرير وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة"

 .2017و يوني 12، بتاريا الحضرية: الحصيلة واآلفاق"

  تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول "دراسة التأثيرات املترتبة عن االستثناءات

  .2014، نونبر "في مجال التعمير

  وزارة اإلسكان والتعمير "بالجهة الشرقية"تقييم تنفيذ وثائق التعمير التقرير النهائي حول ،

ني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة(، املديرية والتنمية املجالية )وزارة إعداد التراب الوط

 العامة للتعمير والهندسة املعمارية، )السنة غير مذكورة(.

 املراجع باللغة الفرنسية:

 Jacqueline MORAND-DEVILLER, « Droit de l’urbanisme », éditions ESTEM, 1996. 

 Rémi DORMOIS, “Structurer une capacité politique à l’échelle urbaine, les 

dynamiques de planification à Nantes et à Renes, (1977-2001), Revue française de 

science politique, 2006. www.cairn.info. 
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