
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث لنيل شهـــادة اإلجـــازة في الحقـــوق

 تخصص القانون العام
 

 

 حول موضوع:

 
 

وءدور الجماعات في حماية البيئة على ض  

113.14رقم القانون التنظيمي   

 

2017/2018الموسم الجامعي:   

 من إعداد الطالبان الباحثان: 
 

 مصطفى المطيع  -

- Code apogee :13021281 

- CNE : 1311035138 

 

 إبراهيم أنوض     -

- Code apogee :15019174 

- CNE : 1513004599 

 

 تحت إشراف األستاذ: 
 

 الدكتور: م . إبراهيم كومغار -



113.14دور الجماعات في حماية البيئة على ضوء القانون التنظيمي رقم   

 

 
2 

 

 
 

 

 رـــــــــديــــر وتقــــشك

 .الشكر أوال هلل

 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك

 اللهم لك الحمد والشكر كله

 اللهم لك الحمد حتى ترضى

 نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا

 الحمد هلل الذي وفقنا إلتمام هذا العمل المتواضع

 " للوالدين العزيزين "الشكر كل الشكر 

 

 " الذيم. إبراهيم كومغار " كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الدكتور 

 وة خطوة منذ اختيار مذكرةتفضل أن يكون مشرفا على هذا البحث ومتابعته له خط

 وتوجيهاته رغمائحه ، وهذا كله بفضل جهده ونصة، حتى أصبح البحث ثمرالتخرج

 غيرة أو كبيرة كانت. ونسأل هللامشاغله المتراكمة ومنحنا من وقته الثمين ومالحظاته ص

 تعالى أن يجازيه عنا خير الجزاء، آمين .

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم .
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يعتبر موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ عليها وكيفية مواجهة اآلثار الناجمة عن 

التلوث، من أهم الموضوعات التي تشغل بال المجتمعات في وقتنا الحاضر. فإدراك اإلنسانية 

ياسة حماية البيئة والحفاظ لما يمثله التلوث من خطر على تحقيق التنمية الترابية، جعل من س

عليها بعدا استراتيجيا للحكومات والجماعات الترابية، لكونها عامال أساسيا في تحقيق التنمية 

 .المستدامة

ل شيء يحيط باإلنسان،  أو ومن التعاريف المتداولة حول البيئة بالمعنى الواسع، أنها ك

والصناعي والبيولوجي، كما أنها الذي يعيش فيه ويمارس فيه نشاطه الزراعي اإلطار 

مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، التي تتجاور في 

 توازن وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اإلنسان والكائنات األخرى.

الغربي، ولقد تبلور مفهوم حماية البيئة من خالل اتجاهين رئيسيين: أولهما، تبناه العالم 

ويقوم على تحقيق التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة، وثانيهما، تبنته دول العالم 

الثالث، وقام على معارضة الطرح الغربي لحماية البيئة باعتباره شكال جديدا من أشكال 

ر القضاء على حق هذه الدول في التنمية، كما أشار هذا االتجاه أن حماية البيئة ترف ال يقد

عليه سوى الدول المتقدمة، ومن األفضل للدول اآلخذة في النمو أن تركز على تحقيق 

معدالت نمو اقتصادي عالية وتحقيق الرفاهية االقتصادية أوال، ثم النظر في مشاكل البيئة بعد 

 ذلك.

وكغيره من الدول النامية، اهتم المغرب، وما يزال، بقضايا البيئة، حيث أصبحت مهمة 

عليها موكولة إلى مجموعة من القطاعات والهيئات سواء على المستوى المركزي  المحافظة

 أو الترابي.

الجماعات تمثل الالمركزية الترابية، فإنها تعد من المؤسسات القريبة من وباعتبار

مواقع االختالالت البيئية، وتضطلع بدور بارز من أجل ضبط أوضاع البيئة محليا، وتلبية 

 مقدمة : مقدمة : 
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في هذا الصدد. السيما بعد بروز اإلرادة الواضحة للوثيقة الدستورية  حاجيات المواطنين

العمومية، إذ ، التي أسست إطارا قانونيا ساميا يجعل البيئة في صلب النقاشات 2011لسنة 

"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على ينص على أنه31نجد الفصل 

ير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيس

من الحق في: العالج والعناية الصحية ، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ، التنمية 

كذلك خصت هذه الوثيقة الباب الحادي عشر للمجلس االقتصادي واالجتماعي المستدامة...،

 هي األخرى اختصاص بيئي.والبيئي كمؤسسة استشارية دستورية لها 

ويزخر التشريع المغربي بالعديد من القوانين القطاعية التي تهتم بحماية عناصر البيئة 

الطبيعية من موارد مائية وغابوية، مع وجود مقتضيات قانونية في قوانين أخرى تعرض 

حماية البيئة البحرية عالوة على النصوص القانونية التي تهم حماية البيئة  غير مباشرةبصفة 

المتعلق  10.95الحضرية. وقد بدأت هذه الرزنامة القانونية البيئية بالمغرب بصدور قانون 

 11.03، ثم بعد ذلك صدر القانون 36.15بالماء، والذي تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 

، 12.03صالح البيئة، مرورا بقانون دراسة التأثير على البيئة رقم المتعلق بحماية واست

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، لتتوج هذه الرزنامة  28.00باإلضافة إلى القانون 

، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ، والذي 12.99إطار رقم   –بصدور القانون 

األساسي لكل إنسان في العيش ضمن بيئة صحية وسليمة  يعد أداة رسمية لضمان الحق

تحترم التراث الطبيعي والثقافي الذي يعتبر ملكا مشتركا بين األمة بأسرها. كما حدد 

اختصاصات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وفعاليات 

المستدامة كحق طبيعي لألجيال المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة، وضمان التنمية 

 القادمة.

وفي سياق آخر ال يقل أهمية عن ما سبق التنصيص عليه، نجد أن القوانين التنظيمية 

للجماعات الترابية أسست هي األخرى لعدة مقتضيات في عديد من المواد، والمتعلقة أساسا 

سع من االختصاصات عزز ووالقانون التنظيمي للجماعات الذي  بالحفاظ على البيئة، خاصة
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البيئية المنوطة بهذه الجماعات، وذلك لضمان تنفيذ برامج حماية البيئة على الصعيد 

 الالمركزي بشكل فعال وناجع.

 أهمية الدراسة  :أوال

إبراز المعالم التي ترتكز عليها السياسة البيئية في المغرب خاصة على المستوى  -

 .المشاكل البيئية المطروحةلتكفل بالمحلي، ومدى قدرة الجماعات على ا

كون موضوع البيئة لم يحظ  بدراسات كثيرة على الصعيد المحلي مع العلم أن أي  -

أساس للحفاظ على البيئة ينطلق من الجماعات باعتبارها األقرب واألعلم 

 بالمشاكل البيئية إلقليمها.

 كما تتعدد الجوانب التي تعطي لموضوعنا أهمية كبيرة: -

  البيئةحداثة موضوع. 

 .موضوع البيئة عامة موضوع حيوي 

 االهتمام المتزايد بالبيئة على المستوى الدولي والوطني والمحلي.  -

 أسباب اختيار الموضوعثانيا : 

يعود سبب اختيار هذا الموضوع إلى أنه وبالرغم من أن هناك ترسانة قانونية  -

التلوث الكمي  زايدخاصة بحماية البيئة متوفرة لدى الجماعات، إال  أننا نرصد ت

، وكذا الظواهر البيئية السلبية بشكل يومي، وهو ما استدعى والنوعي عبر مدننا

لمعرفة المهام الموكولة للجماعات في مجال حماية البيئة، ومدى قدرتها على 

 .كل البيئية وفق القوانين الساريةالتدخل لحل المشا

ا المجال، خاصة في ظل قلة الدراسات واألطاريح والرسائل المكتوبة في هذ -

 التشريع المغربي، والتي قد ال تكون كافية .

كما أن الظواهر البيئية السلبية المالحظة بشكل يومي لفتت انتباه كبير، كتلوث  -

 الماء والهواء..، باإلضافة إلى تراكم النفايات الصلبة في الشوارع والطرقات ...
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 صعوبات الدراسةثالثا: 

وع، إضافة إلى نقص الدراسات التي تتناوله وعدم االهتمام تتجسد في حداثة الموض

 .بدراسته

 المنهج المتبع رابعا:

أجل استجالء اعتماد منهجي الوصف والتحليل من إن طبيعة الموضوع المعالج يفرض 

أهمية موضوع البيئة واإلحاطة بالمشكالت التي تهددها، وكذا تحليل النصوص القانونية 

 الجماعات في هذا المجال.المنظمة لدور 

 إشكالية الدراسة  خامسا:

دور الجماعات في  تبعا لما سبق ذكره، تبرز لنا معالم اإلشكالية التي تتمحور حول

كأحد الفاعلين في هذا المجال، ، 113.14حماية البيئة على ضوء القانون التنظيمي رقم  

جالس الجماعية ورؤسائها من خالل معرفة المهام المنوطة بالجماعات واختصاصات الم

للمحافظة على البيئة وحمايتها، وكذا الوسائل المتوفرة لديها، وبالتبعية كيفية التصدي 

 للمشاكل البيئية المطروحة. 

 ألجل ما تقدم، تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين: 

 .الفصل األول:التأصيل القانوني لتدخالت الجماعات في ميدان البيئة -

 م أداء الجماعات في تدبيرها للشأن البيئي.يقيالفصل الثاني:  ت -
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التأصيل القانوني لتدخالت الجماعات 

 في ميدان البيئة .

 

 الفصل األولالفصل األول              
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اختصاصات واسعة لتنظيم المدينة  المشرع المغربي للجماعات الترابية لقد منح

المغربية وإدارة شؤونها بطريقة تضمن حلول ناجحة للمشاكل التي يطرحها التطور السريع 

اع في حجم الذي عرفته هذه األخيرة خاصة في المجال البيئي، وما نتج عنه من اتس

، حيث أخذت السلطات يةالحاجيات وتنوعها، والتي جعلت المغرب يتبنى سياسة الالمركز

حول 1960يونيو  21تقسيم التراب الوطني إلى جماعات محلية. فبصدور ظهير  العليا إلى

يعتبر لبنة أولى للبنية الحقيقية للجماعات المحلية الحديثة بعد  الجماعات المحلية الذي

، صدر الظهير 1976شتنبر  30في عهد الحماية. وفي  1916المحاولة التي جاء بها ظهير 

المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي يشكل منعطفا هاما في تاريخ الالمركزية اإلدارية، إذ وسع 

 .1ط  برؤسائها مهام جديدةمن اختصاصات المجالس الجماعة وأنا

الذي عزز صالحيات المجالس الجماعية  78.00، صدر القانون 2002أكتوبر  3وفي 

في مجال حماية وتدبير البيئة؛ إذ باستقرائنا للميثاق الجماعي نجد أن المشرع اعتمد نوعا من 

ة ؛ وهذا ضمن االختصاصات الذاتي 40،  39، 38،  36،  35التفصيل من خالل المواد 

، وفي االختصاصات المنقولة  44للجماعة، وضمن االختصاصات االستشارية، نجد المادة 

قفزة نوعية في مجال التدبير الترابي، من خالل ما 20113وقد شكل دستور .432نجد المادة 

تضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز دور الجماعات الترابية في النهوض بالتنمية الشاملة 

مهامها اإلدارية والتدبيرية، واالرتقاء بأدائها وفق الرهانات الملقاة واالضطالع السليم ب

عليها، بما تتمتع به من اختصاصات، مكرسا بذلك التراكم المحقق في ظل هذه التجارب التي 

 ساهمت في االرتقاء بالوضع القانوني واإلجرائي لها. 

                                                           

انظر بهذا الصدد ذ.حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق التطبيق "  - 1

 منشورات مسالك الفكر والسياسة 
 153ص :  48/47االقتصاد . العدد  

ورات مسالك ذ.حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق التطبيق " منش -2

 الفكر والسياسة 
 158/157نفس المرجع  ص :  48/47االقتصاد . العدد  

( بتنفيذ نص الدستور .  2011يوليوز  29)  1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم -3

   2011يوليوز  30مكرر ، صادرة بتاريخ  5964، الجريدة الرسمية ، عدد  2011يوليوز  1بتاريخ 
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ات العمومية من الدستور الجديد ينص على أن الدولة والمؤسس 31ونجد الفصل 

والجماعات تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات 

 والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في:

 العالج والعناية الصحية ؛ -

الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي، أو المنظم من لدن  -

 الدولة ؛

 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛  -

 التنمية المستدامة ؛ -

 113.144وتم تدعيم هذه االختصاصات الجماعية بإصدار القانون التنظيمي رقم 

المتعلق بالجماعات الذي وسع بدوره من اختصاصات الجماعات، سواء الذاتية منها أو 

 المشتركة أو المنقولة. 

ي كل مخططات  أخذه بعين االعتبار ف تصبح البيئة بعدا أساسيا، يتعين من هذا المنطلق،

إن هذا البعد، وخصوصا إذا أخذ بمفهومه األكثر عموما وشموال، وبعمق زمني  التنمية.

 كاف، هو الذي يضمن ما اتفق عليه بالتنمية المستدامة.

المرة  هذه إذن إشارة صريحة إلى ممارسة اختصاصات بيئية واضحة، وتعد بذلك

األولى التي يخول فيها المشرع صراحة اختصاصات بيئية لجماعة ترابية. على هذا األساس 

 .5أصبح بإمكان الجماعة أن تقرر في كل ما يتعلق بصيانة البيئة والمحافظة عليها

إال أن منح اختصاصات بيئية للجماعات الترابية، لن يتم، دون طرح بعض المشاكل؛ 

تكمن في أنها تتموقع مباشرة على المستوى المحلي، لكنها تتطلب  ذلك أن مفارقة البيئة

                                                           

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو 7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم -4

 (  2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380المتعلق بالجماعات،صادربالجريدة الرسمية .عدد  113.14

وعوائق التطبيق " منشورات مسالك  ذ.حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية – 5

 157مرجع مشار إليه سابقا ، صفحة :  48/47العدد  ، الفكر والسياسة واالقتصاد
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قرارات اليمكن اتخاذها على هذا المستوى، ألن األمر يتعلق بسياسة شمولية ال يمكن بلورتها 

 إال في ضوء االختيارات الوطنية والجهوية الكبرى.

ة البيئة ، إذ لكن هذا لم يمنع المشرع من منح صالحيات واسعة للجماعة في مجال حماي

بإمكانها ممارسة كل عمل من شأنه حماية وتدبير البيئة، وبالتالي التدخل في كل نشاط قد 

 يضر بالبيئة بكل مستوياتها )الطبيعية واالصطناعية(. 

)المبحث فما هي إذن االختصاصات الموكولة للجماعات في المجال البيئي ؟  -

 .األول(

)المبحث وماهي بعض صور تدخالتها في الميدان البيئي، وتجليات ضعفها ؟  -

 .الثاني(

 المبحث األول:  اختصاصات الجماعات في المجال البيئي

لإلحاطة باختصاصات الجماعات في المجال البيئي البد من استقراء مضامين القوانين 

صات المجلس الجماعي المنظمة الختصاصات الجماعات المحلية، من خالل إبراز اختصا

، على أمل االنتقال للحديث (المطلب األولورئيسه في ظل الميثاق الجماعي في ميدان البيئة )

)المطلب  113.14عن صالحيات الجماعات في حماية البيئة على ضوء القانون التنظيمي 

 . الثاني(

في المطلب األول: اختصاصات المجلس الجماعي ورئيسه في ظاللميثاق الجماعي 

 ميدان البيئة

تضطلع المجالس الجماعية بأدوار هامة في مجال المحافظة على البيئة، من خالل 

، في حين تم إسناد صالحيات بيئية إلى رئيس (االختصاصات المسندة إليها )الفقرة األولى

 هذه المجالس )الفقرة الثانية(.
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 لمجلس الجماعي:  الصالحيات البيئية لالفقرة األولى

المجلس الجماعي باختصاصات مهمة في تدبيرالمجاالت البيئية، خاصة في ظل حظي 

الميثاق الجماعي. ويصبو هذا التوجه إلى دعم وتقوية دوره في المحافظة على البيئة 

 وحمايتها، وفي التدبير المعقلن للموارد الطبيعية المحلية.

يتضح أن هذه وبالرجوع إلى الئحة االختصاصات المخولة للمجالس الجماعية، 

، القابلة للنقل، واالختصاصات الذاتيةاألخيرة تتوزع اختصاصاتها ما بين االختصاصات 

 .االستشاريةواالختصاصات 

 أوال: االختصاصات الذاتية

، يتضح لنا جليا أن المشرع وسع فعال من 6باستقرائنا لمضامين الميثاق الجماعي

من الباب  البيئي، خاصة في الفصل األولصالحيات المجالس الجماعية في تدبيرها للشأن 

المتعلق باختصاصات المجلس الجماعي، وتحديدا في "الفقرة األولى" المعنونة الرابع 

 .باالختصاصات الذاتية

من هذا الميثاق تنص على أن: "المجلس الجماعي يحدد شروط  36ففي المادة 

االختصاصات المخولة له  المحافظة على الملك الغابوي واستغالله واستثماره في حدود

يحدد بتفصيل صالحيات المجلس الجماعي، في مجال  ،40بموجب القانون، وفي المادة 

الوقاية الصحية والنظافة والبيئة، إذ يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية 

 :التاليةاسة الجماعة في الميادين والنظافة وحماية البيئة، ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سي

 حماية الساحل والشواطئ وضفاف األنهار والغابات والمواقع الطبيعية ؛ -

ح للشرب والمياه المخصصة الحفاظ على جودة الماء، خاصة الماء الصال -

 ؛للسباحة

 تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه األمطار؛ -

                                                           

( بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  3)  1423من رجب  25الصادر بتاريخ  1.02.297ظهير شريف رقم  – 6

 11/2002/ 21بتاريخ  5058المتعلق بالميثاق الجماعي ، منشور ج.ر العدد  78.00
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 محاربة عوامل انتشار األمراض المعدية ؛ -

 .خالل بالبيئة وبالتوازن الطبيعيمحاربة جميع أشكال التلوث واإل -

 :فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة فيوفي هذا اإلطار، 

 إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية ؛ -

المصادقة على األنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية، والنظافة العمومية، طبقا  -

 للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

من  39وفيما يخص المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، وحسب مقتضيات المادة 

الميثاق، فإن المجلس الجماعي يتمتع بصالحية إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية في 

 :قطاعات لها صلة وثيقة بحماية البيئة، منها

 التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه؛ -

 التطهير السائل؛ -

لفضالت المنزلية والنفايات المشابهة لها، ونقلها وإيداعها بالمطرح جمع ا -

 العمومي ومعالجتها؛

وفي مجال التجهيزات واألعمال االجتماعية والثقافية، فإن الميثاق ينص على أن 

، المواطن قصد تنمية الوعي الجمعويالمجلس الجماعي يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة 

المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على من أجل المصلحة 

 البيئة، وإنعاش التضامن، وتنمية الحركة الجمعوية.

 ثانيا: االختصاصات القابلة للنقل

من الميثاق الجماعي يمارس اختصاصات ترمي  43إن المجلس الجماعي حسب المادة 

 إلى حماية البيئة، منها:

ر وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ إنجاز برامج التشجي -

 الترابي للجماعة؛
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 إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة؛ -

 حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية ؛   -

 ثالثا: االختصاصات االستشارية

من الميثاق الجماعي، تقوم المجالس الجماعية باختصاصات  44باطالعنا على المادة 

استشارية؛ حيث تنص هذه المادة، على أن المجلس الجماعي يبدي رأيه وجوبا حول كل 

مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة، 

رتب تحمالت على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة. كما يبدي إذا كان من شأن تحقيقه أن ي

المجلس رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي 

للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع ووثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين واألنظمة 

 .المعمول بها

 جلس الجماعي في مجال البيئةالفقرة الثانية:  صالحيات رئيس الم

من  50يمكن تحديد االختصاصات التي يقوم بها رئيس المجلس الجماعي في المادة 

الميثاق، وقد عرفت بدورها نوعا من التدقيق والتوضيح والعقلنة، خاصة تلك التي تدخل في 

نة إطار الشرطة اإلدارية، وتهم بالخصوص؛ ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، والسكي

، باألخص على نظافة المساكن والطرقالعمومية، وسالمة المرور؛ إذ يسهر رئيس المجلس 

وتطهير قنوات الصرف الصحي، وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني، والتخلص منها، كما 

يسهر على تطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة بالتعمير، وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة 

 التعمير. التراب ووثائق

ويساهم باإلضافة إلى ذلك في المحافظة على المواقع الطبيعية، والتراث التاريخي 

. وانين واألنظمة الجاري بها العملوالثقافي، وحمايتها، وذلك باتخاذ التدابير الالزمة طبقا للق

عالوة على ذلك، ينظم ويساهم في مراقبة األنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة، والتي 

من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية، والنظافة، وسالمة المرور، والسكينة العمومية، 

أو تضر بالبيئة. كما يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب، ويضمن حماية 
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العمومي ومياه السباحة، كما يتخذ التدابير الالزمة  لالستهالكنقط الماء المخصصة  ومراقبة

لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائية أو الخطيرة، والوقاية من الحريق واآلفات 

 والفيضانات وجميع الكوارث العمومية األخرى.

القانون  التنظيمي الجماعات في حماية البيئة على ضوء :  اختصاصاتالمطلب الثاني

113.14 

تتوفر الجماعات على اختصاصات واسعة في تدبير القضايا المحلية، بما فيها القضايا 

ظة على البيئة على الصعيد البيئية. إال أنه وبالنظر لألهمية التي تكتسيها قضايا المحاف

لبيئي محليا، ، وتفاديا لتداخل االختصاصات بين مختلف الهيئات الفاعلة في المجال االمحلي

فعالية في تنفيذ االختصاصات البيئية. عمد القانون التنظيمي الجديد على الوتوخيا لضمان 

منح اختصاصات للجماعات في مجال البيئة )الفقرة األولى( ناهيك عن مجلس الجماعة 

ورئيسه، وذلك بمنحهما صالحيات ذات صلة بالمجال البيئي )الفقرة الثانية( دون إغفال دور 

 شراكة وتعاون المجتمع المدني في هذا الميدان ) الفقرة الثالثة(. ال

 الفقرة األولى:  اختصاصات الجماعات في ميدان البيئة

مقارنة بالقانونين التنظيميين   113.14شغلت البيئة حيزا أكبر في القانون التنظيمي 

موقع الجماعات المشرع المغربي إلى ذلك هو ولعل من بين دوافع  ،112.14و    111.14

، )المحلية( كوحدات ترابية قاعدية تتأسس عليها خطط وبرامج بقية المستويات الترابية

 واألقرب إلى هموم المواطن وانشغاالته المتعددة.

وقد ضمن المشرع في هذا القانون الجديد عددا من الجوانب البيئية التي تناط بالجماعة 

 مهمة القيام بها.

،  ()أواليمكن الوقوف على ذلك من خالل اختصاصات الجماعة الذاتية المتعلقة بالبيئة 

، وكذا اختصاصاتها المنقولة الرامية إلى (ا)ثانيواختصاصاتها المشتركة ذات الصبغة البيئية 

 (.)ثالثاحماية البيئة 
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 الختصاصات الذاتيةأوال: ا

تميزت االختصاصات الموكولة للجماعة ؛ بما في ذلك البيئية، بهيمنة قوية لتلك ذات 

الصلة بالخدمات والمرافق من خالل إحداثها وصيانتها وتدبيرها والبرمجة والتخطيط ...، 

 من هذا القانون التنظيمي. 77تماشيا مع المبادئ العامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

، التي وورد فيها " تضع 78المشرع بطريقة غير مباشرة من خالل المادة  اكتفىوإذ 

هات برنامج الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة ... بانسجام مع توج

، باإلشارة إلى إلزامية اعتماد الجماعة منظوراالستدامة في تدبير شؤون التنمية الجهوية ..."

الجماعة، والذي يشكل مراعاة البعد البيئي أحد مقوماته األساسية ، فإن مواد أخرى جاءت 

مثاال 837صريحة في التنصيص على جوانب بيئية يلزم الجماعة القيام بها . وتجسد المادة 

ا أن: " الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات واضحا على ذلك، حيث جاء فيه

 :العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية 

التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات  -

والساحات العمومية، جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، نقلها إلى المطارح 

لجتها  وتثمينها ...، إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي ومعا

 للجماعة.

، والتي نصت على من صلة بالبيئة كإطار للعيش 85وإلى جانب ما جاءت به المادة 

: "مع مراعاة القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما أنه

 يلي":

احترام االختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة السهرعلى  -

العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية، وكل الوثائق المتعلقة بإعداد التراب 

 والتعمير...

                                                           

( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليو 7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم - – 7

يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380المتعلق بالجماعات،صادربالجريدة الرسمية .عدد  113.14م رق

 من هذا القانون . 83( .أنظر  المادة  2015
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المتعلقة بمهام  مؤسسة التعاون بين الجماعات، على إجراءات  134كما نصت المادة 

والتطهير السائل والصلب، ومحطات معالجة المياه في حماية البيئة وخاصة معالجة النفايات، 

 العادمة.

 االختصاصات المشتركة ثانيا:

تشمل االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة االختصاصات التي تتبين أن 

نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، ويمكن أن تتم ممارسة االختصاصات المشتركة طبقا 

لمبدأي التدرج والتميز، وتمارس االختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل 

طلب من الجماعة، وتهم هذه االختصاصات طبقا تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو ب

المتعلق بالجماعات الميادين  113.14من القانون التنظيمي رقم  87لمقتضيات المادة 

 :8التالية

 المحافظة على البيئة ؛ -

تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري  -

 بها العمل ؛

تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف األنهار الموجودة داخل  -

تراب الجماعة؛ ... وهي اختصاصات تمارسها الجماعة بشكل تعاقدي، إما 

من هذا  88بمبادرة من الدولة، أو بطلب من الجماعة، كما تبرز ذلك المادة 

 القانون.

 

 

 

                                                           

الدار البيضاء   –د. إبراهيم كومغار ، التنظيم اإلداري وفق النموذج المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة  – 8

 . 160، صفحة  2018
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 منقولةال االختصاصاتثالثا: 

المتعلق  113.14نجد االختصاصات المنقولة الواردة في القانون التنظيمي رقم 

التفريع مجاالت  مبدآ، التي تشير إلى أنه تحدد اعتمادا على 909بالجماعات، من خالل المادة 

االختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجاالت بصفة خاصة؛ حماية 

خية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية، وإحداث وصيانة وترميم المآثر التاري

 المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

 الفقرة الثانية:  صالحيات مجلس الجماعة ورئيسه ذات الصلة بالمجااللبيئي

من قبل   -"سلطة تداولية"  -خول القانون التنظيمي للجماعات صالحيات تداولية 

المجالس الجماعية في جملة من القضايا التنموية والخدماتية، بما فيها البيئية. وللوقوف      

، صالحيات مجلس الجماعة، على أساس أن نتطرق أوالعلى عند هذه الصالحيات، سنتناول 

 . ثانياجلس الجماعة، إلى صالحيات رئيس م

 : صالحيات مجلس الجماعةأوال

المتعلق بالجماعات، يفصل مجلس  113.14من القانون التنظيمي  32طبقا للمادة 

الجماعة بمداوالته في القضايا التي تهم؛ االجراءات الالزمة لمحاربة عوامل انتشار 

ابير الصحية والنظافة التد  –إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة   –األمراض 

 وحماية البيئة.

إذ يتضح أن للمجلس الجماعي الحق في محاربة جميع أشكال التلوث، واإلخالل البيئي 

والتوازن الطبيعي، ومن ذلك تظهر جليا سلطته في السهر على حماية البيئة، ويمكنه 

                                                           

 المتعلق بالجماعات على ما يلي :   113.14من القانون التنظيمي رقم  90لمادة تنص ا – 9

" تحدد اعتمادا على مبدإ التفريع مجاالت االختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعات ، وتشمل هذه  -
 المجاالت بصفة خاصة " :

 اقع الطبيعية ؛حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المو -
 إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة ؛ -
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يمكنه إقامة االعتراض على أي مشروع مضر بالبيئة على تراب الجماعة التي يمثلها، كما 

 دعوى قضائية ضد الجهة المخلة بالبيئة.

 ثانيا: صالحيات رئيس مجلس الجماعة

، لرئيس مجلس 113.14من القانون التنظيمي  9410لقد أوكل المشرع بمقتضى المادة 

الجماعة مجموعة من الصالحيات، حيث يقوم بتنفيذ مداوالت المجلس ومقرراته، وتنفيذ 

جميع التدابير الالزمة لذلك؛ ولهذا الغرض، ينفذ برنامج عمل الجماعة، كما يمارس رئيس 

، صالحيات الشرطة 110، مع مراعاة أحكام المادة 100مجلس الجماعة، وفقا ألحكام المادة 

ارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة المرور، وذلك عن اإلد

تتمثل في اإلذن أو األمر طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية ، 

 ؛ ويضطلع على الخصوص بالصالحيات التالية:أوالمنع

نوات الصرف لطرق، وتطهير قالسهر على احترام شروط نظافة المساكن وا -

 ، وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛الصحي

ث التاريخي والثقافي، المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية، والترا -

، وذلك باتخاذ التدابير الالزمة لهذه الغاية، طبقا للقوانين الجاري بها وحمايتها

 العمل ؛

الطفيليات والبهائم ، طبقا للقوانين واألنظمة ضمان حماية األغراس والنباتات من  -

 الجاري بها العمل.

 الفقرة الثالثة:  دور الشراكة وتعاون المجتمع المدني في ترسيخالثقافة البيئية

مما ال شك فيه، أن هيئات المجتمع المدني تلعب دورا محوريا في النهوض بالقضايا 

البيئية، السيما أن الجماعات غير قادرة لوحدها على النهوض بورش حماية البيئة. فكان 

                                                           

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو  7)  1436رمضان  20صادر في  1.15.85ظهيرشريف رقم  –10

يو يول 23)  1436شوال  6بتاريخ  6380المتعلق بالجماعات ، صادر بالجريدة الرسمية ، عدد  113.14

 من هذا القانون . 94( ، أنظر المادة  2015
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. ، وباقي المتدخلين في هذا المجاللزاما عليها الدخول في شراكات مع هيئات المجتمع المدني

من القانون  121منه، وتنص المادة  15و  14خاصة الفصلين  2011ور وتفعيال لروح دست

من الدستور، يمكن  139، على ما يلي: "طبقا للفصل 113.14التنظيمي للجماعات 

للمواطنين والمواطنات والجمعيات، أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعدة عرائض، يكون 

 الحياته ضمن جدول أعماله".الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في ص

من هنا يبرز دور الشراكة في تقديم اقتراحات في مجال البيئة والمحافظة عليها. ولقد 

أتاحت الشراكة والتعاون دخول الجماعات في اتفاقيات، سواء مع المؤسسات العمومية، أو 

"،  "جمعية  11جمعيات المجتمع المدني المعنية بالبيئة، ونخص بالذكر:"شبكة أصدقاء البيئة

البيئة والناس"، "الجمعية المغربية للبيئة والتنمية"، "الجمعية اإليكولوجية المغربية" 

 "مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة"، والتي تقوم بأعمال جلية في هذا اإلطار.

، في الواقع العملي لهذه المؤسسة األعمال الجلية التطبيقية التي تؤكد على ومن النماذج

تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة  نامج  "شواطئ نظيفة" الذينجد بر

 18وبشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، حيث نظمت ثالث أوراش تفاعلية يوم 

بأكادير لتقديم النسخة األولى  2015ماي في الدار البيضاء، وفاتح يونيو  25ماي بطنجة، و 

محافظة وتثمين الشواطئ" لفائدة المسؤولين المحليين عن تدبير من "مشروع الدليل لتدبير و

الشاطئ )ممثلي الجماعات الساحلية والواليات والعماالت واألقاليم(. هذه األوراش ستمكن 

من تقريب النهج الذي اعتمدته المؤسسة وتوقعات واحتياجات المسؤولين المحليين بغية 

تلبية متطلبات معايير يساعد هذا النهج أيضا في لشواطئ، ستدبير االمستمر لجودة  تحسينال

، والذي 2014المغرب الجديد لتدبير جودة مياه االستحمام الذي صودق عليه في ماي 

سيساهم في حماية أفضل للمصطافين والبيئات الطبيعية، من خالل التحكم في مختلف 

 .األنشطة التي قد تؤثر على جودة مياه االستحمام

                                                           

تأسست مع نهاية السبعينيات طبقا لتوصيات برنامج األمم المتحدة للبيئة ، وبإشراف من السلطة الحكومية  – 11

المكلفة بالبيئة آنذاك ، المتمثلة في وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ، والتي عملت على التعريف بالشبكة 
ة ألصدقاء البيئة ، غير أن نشاط الشبكة الوطنية الوطنية ألصدقاء البيئة ، سعيا لإلندماج في الشبكة العالمي

 ألصدقاء البيئة توقف بعد ذلك .
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ة أن عدد اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجماعات المحلية في مجال وقد بينت الممارس

المحافظة على البيئة، تطرقت في مجملها إلى االلتزامات المفروضة على أطرافها، وإلى 

طبيعة وشكل المساهمة والممارسة الجماعية في هذه االتفاقيات. وتوضح كذلك هذه 

معاشا، وأن المجتمع المدني أضحى في قلب  االتفاقيات أن خطورة التلوث قد أضحت واقعا

العملية بشكل لم يسبق له مثيل، وقد يسير األمر على غرار ما عرفته الدول المتقدمة التي 

تحولت فيها الجمعيات المدافعة عن البيئة إلى أحزاب سياسية لها مكانتها في الحياة السياسية 

 لتلك البلدان.

ساسية، غالبا ما ال نجدها في االتفاقيات األخرى إن هذه االتفاقيات تتميز بمالحظة أ

التي تبرمها الجماعات المحلية، وهذه المالحظة تتمثل  باألساس في أن المصادقة على هذا 

النوع من االتفاقيات في المجالس الجماعية يتم باإلجماع، وهذا الشيء إيجابي يوضح أن 

ألقل على مستوى المجلس الجماعي هناك وعي ملحوظ بهذا األمر وأن الجميع اقتنع على ا

 بحتمية المحافظة على البيئة.

كذلك أوضحت الممارسة أن السلطات المحلية في عين المكان، وأثناء إعداد تقريرها 

رأيها بالموافقة وبتزكية هذا  –في كل الحاالت تقريبا  –حول هذا النوع من االتفاقيات، تعطي 

ل ممثلي الدولة والمنتخبين في القيام بشيء ملموس العمل، وهذا يفسر الرغبة الملحة لدى ك

لحماية البيئة. كما أن الوزارة الوصية عند إعدادها للندوات التكوينية الخاصة سواء 

بالمنتخبين أو الموظفين الجماعيين، تقوم بتحسيس المدعوين للتكوين بالعواقب التي تؤثر 

وازدياد التلوث من عواقب وخيمة على سلبا على التوازنات الطبيعية وما لإلخالل بالبيئة 

 .12التنمية المحلية في شمولتها

ونظرا لما تتوفر عليه الجمعيات المتخصصة في قضايا البيئة من المعرفة والخبرة، 

فهي غالبا ما تكون حاضرة في العديد من المؤسسات العمومية المعنية بالبيئة، بغرض تقديم 

آرائها بصفة استشارية عند إعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالبيئة، أو عند 

                                                           

رسالة الجماعات المحلية ، ) نشرة إخبارية دورية تصدرها المديرية العامة للجماعات المحلية ( ، العدد  - 12

 2005يونيو  . –أبريل   13رقم 
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مارس  20ريع التي لها آثار على البيئة، فعلى سبيل المثال نص المرسوم مناقشة المشا

المنظم للهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها، على أن المجلس الوطني  1995

للبيئة والمجالس الجهوية للبيئة، ومجالس البيئة بالواليات واألقاليم، يمكن أن تضيف إليها 

لجمعيات المهنية، والهيئات الخاصة، والجمعيات المتخصصة في بقصد االستشارة، ممثلين ل

 .ميدان البيئة والتنمية الدائمة

 المبحث الثاني:  بعض صور األداء البيئي للجماعات وتجليات ضعفه

لقد أصبحت البيئة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إحدى انشغاالت العالم ، نظرا لما 

أخذت تهدد حياة اإلنسان، وهذا يتطلب تجاوز قبول  تعرفه من مشاكل متزايدة وخطيرة، 

البيئة باعتبارها قيدا أو أداة فقط، بل يجب اعتبار شروط البيئة بمثابة مكون أساسي لمسلسل 

 التنمية ، باإلضافة إلى إدماجها في عملية حساب تقييم المستوى العام لتنمية تراب معين.

ية، من أجل ضبط أوضاع البيئة محليا وفي هذا اإلطار تقوم الجماعات بتدخالت بيئ

وتلبية حاجيات المواطنين، وتتمظهر هذه التدخالت البيئية الجماعية في نماذج وأشكال عدة 

 .()المطلب الثاني، إال أن هذا األداء البيئي للجماعات يفتقر للنجاعة والفعالية المطلب األول()

 المطلب األول:  صور التدخالت البيئية للجماعات

، لضمان تنفيذ برامج حماية البيئة بيئية الجماعية عدة أشكال ونماذجتتخذ التدخالت ال

، وكذلك بتنظيف ()الفقرة األولى، والتي تتعلق أساسا بجمع النفايات كزيعلى الصعيد الالمر

، باإلضافة إلى تلك التي تهم عملية التشجير )الفقرة الثانية(الطرقات والساحات العمومية 

 .(الثالثةالفقرة )

 :  جمع النفاياتالفقرة األولى

لقد أصبحت النفايات في وقتنا الحالي أكثر من أي وقت مضى تشكل تهديدا وخطرا 

على الصحة العامة، ذلك أن التوسع الحضري والتدهور الطبيعي والتقدم الصناعي 
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غياب  والتكنولوجي، كلها عوامل أدت إلى تفاقم النفايات بمختلف أشكالها، حيث أنه في

 وسائل وطرق مالئمة لتدبيرها العقالني باتت تؤثر على صحة اإلنسان والبيئة.

وتدخل عملية جمع النفايات في صميم الصالحيات المنوطة بالجماعات، حيث تعتمد 

، على مجهودات مصلحة النظافة والتطهير التي خيرة في أداء تلك الخدمة الحيويةهذه األ

، والمعدات، والعناصر البشرية الكفيلة بالتصدي آللياتمل على توفير ما يلزم من اتع

ات تأثير كبير على الصحة إلشكالية النفايات المنزلية التي أصبحت ظاهرة غير طبيعية، ذ

 . 13العامة

عدة أضرار بيئية، ، ينتج ايات الصلبة في المطارح العموميةال سيما أن إلقاء النف

، التي تستعمل مياهها في الفرشة المائية الباطنيةإلى ، وتسرب النفايات السائلة كتلويث التربة

 .حة السكان وجودة المنتوج الفالحيأغراض غذائية، وفالحية، مما يشكل ضررا كبيرا بص

وتنظم  الجماعة في المناطق التي ال تؤمن فيها خدمة الجمع كيفيات نقل النفايات 

أو  األولي المبين في المخطط الجماعيالمنزلية أو المماثلة االمتثال للمقرر المتعلق بالجمع 

مقرر من ، كما يتوجب عليه استعمال نظام تدبير النفايات الالمخطط المشترك بين الجماعات

 .14، أو من لدن المستغلينطرف الجماعات أو هيئاتها

ونظرا للصعوبات التي تواجه المجالس الجماعية في قطاع تدبير النفايات ، عمدت إلى 

 La gestion "التدبير المفوضع للخواص، من خالل أسلوب "تفويت هذا القطا

déléguée  كطريقة جديدة من طرق تدبير المرافق العمومية المحلية نص عليها الميثاق ،

الجماعي سابقا، والقوانين التنظيمية األخيرة للجماعات الترابية، عالوة على تفويت بعض 

رباء والتطهير السائل، السيما وأن تلك المرافق المرافق العامة المحلية الحيوية كالماء والكه

تتطلب تقنيات كبيرة ووسائل تكنولوجية متطورة، وهي إمكانيات تفتقدها المجالس المحلية 

مما يحول دون تحقيق الجودة في أداء الخدمات، غير أن هذا األسلوب التعاقدي لم يفلح كثيرا 
                                                           

في ميدان البيئة " ، منشورات المجلة المغربية لإلدارة ذ.ابراهيم كومغار ، " تدخالت الجماعات المحلية  – 13

 40، ص :  2003دجنبر –، نونبر  53المحلية والتنمية ، عدد 
ذ.هشام أشكيح ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) شعبة القانون العام ( في موضوع " اإلطار التشريعي  -14

 95-94خامس أكدال ، صفحة والمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب " جامعة محمد ال
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ب منها على سبيل وهذا راجع لعدة أسبا ،حها مرفق البيئةفي معالجة اإلشكاليات التي يطر

 :المثال ال الحصر

عدم توفر الجماعات على اإلمكانيات الالزمة لتفعيل دورها األساسي والمركزي  -

في المراقبة والتتبع مع عدم القدرة على تقييم عمل الشركات المفوض إليها تدبير 

 .القطاعات البيئية وجديتها في تطوير أدائها

، والسيما في المدن الكبرى وعدم تطبيق المقتضيات الشركات ضغط األعباء على -

 .ة تجاوز بنود عقد التدبير المفوضالزجرية في حق المفوض إليه في حال

هذه بعض العوائق التي ساهمت في ضعف أسلوب التدبير المفوض ، السيما في 

لصلب وتوزيع الماء المرافق الحيوية المرتبطة بمعالجة القضايا اليومية ، كالتطهير السائل وا

والكهرباء ... األمر الذي أثار عدة تساؤالت حول نجاعة هذا األسلوب التعاقدي في تدبير 

المرفق الجماعي للبيئة والذي يقتضي الوقوف عند الحلول الكفيلة بتحقيق تدبير مفوض فعال 

 .15قمين بإتمام الخدمات المرفقية البيئية في إطار من الجودة والفاعلية

 الثانية:  تنظيف الطرقات والساحات العمومية الفقرة

إن تنظيف الطرقات والساحات العمومية، يعد من الوظائف الملقاة على عاتق 

الجماعات، خاصة تنظيف الشوارع الرئيسية واألزقة العريضة بواسطة عمال النظافة، وذلك 

والحياة المزدحمة في بصورة سريعة لتفادي األوساخ واألزبال التي تتراكم نتيجة المعيشة 

 المدن.

، على أن الجماعة تقوم بإحداث وتدبير 113.14من القانون التنظيمي  83وتنص المادة 

 المرافق والتجهيزات العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

                                                           

د.ابراهيم كومغار " التدبير المفوض للمرفق الجماعي البيئي بالمدن" ، مؤلف جماعي  حول موضوع :  - 15

 275، ص :  2017تدبير المدن وتحديات الحكامة ، 
 



113.14دور الجماعات في حماية البيئة على ضوء القانون التنظيمي رقم   

 

 
24 

"تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها،  -

، وعلى ذكر تنظيف الطرقات ..ها إلى المطارح، ومعالجتها وتثمينها" ونقل

والساحات العمومية، فإن بعض الجماعات تتوفر على وسائل بشرية للقيام بهذا 

؛ أن إهمال تنظيف الطرقات ، خاصةالدور لحماية البيئة على المستوى المحلي

ويه العمراني والساحات العمومية من طرف الجماعات، سيؤدي حتما إلى التش

 والتلوث البيئي.

لكنه على الرغم من الوسائل البشرية التي تتوفر عليها الجماعات، إال أن الخدمات التي 

تقدمها في مجال تنظيف الطرقات والساحات العمومية تبقى ناقصة؛ نظرا لحاجتها الملحة إلى 

 وسائل تقنية حديثة ، وذلك بهدف االرتقاء إلى جودة وخدمات أفضل.

 الفقرة الثالثة: التشجير

يعتقد البعض أن القيام بعملية التشجير هي مجرد ترف وترفيه للسكان في المدن،  

ورسالة تجميل الشوارع والميادين، وهذه مجرد نظرة قاصرة، فالتشجير وزيادة مساحة 

 اللون األخضر تتعدى ذلك، فهي ضرورة حياة تؤدي دورا رئيسيا في المحافظة على البيئة.

عن الجوانب يث أن للشجرة دورها في المساهمة في تنمية الوطن ال يقل أهمية بح

. ويعتبر التشجير وانتشار الرقعة الخضراء مقياسا للتقدم والتطور، األخرى في هذا المجال

، فشجعت على الزراعة والتشجير وزيادة الرقعة مت الدولة اهتماما كبيرا بالشجرةلذا فقد اهت

تنفيذ ناطق المملكة وأنفقت الماليين من أجل ذلك ، سواء في مرحلة الالخضراء في مختلف م

 .أو مراحل التشغيل والصيانة

وفي هذا الصدد، تعد عملية التشجير، إحدى الخدمات األساسية التي تؤديها الجماعات 

لفائدة المواطنين، حيث أن هذه العملية تؤدي عدة وظائف، في سبيل تحسين األداء البيئي، إذ 

بر متنفسا طبيعيا للسكان يساعد على تلطيف المناخ، وإضفاء نوع من الجمالية على تعت

 المدينة، وتعمل على الحد من التلوث البيئي.
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، التوازن البيئي والحد من التلوث لكنه رغم مساهمة المناطق الخضراء في الحفاظ على

على الجماعات، فإن هناك جماعات ال زالت تعرف نقصا في هذا الميدان، لذلك يتعين 

االهتمام، أكثر؛ بتشجير الشوارع والساحات، وتخصيص االعتمادات المالية الكافية، وتوفير 

األطر التقنية المتخصصة في األغراس والبستنة، واالهتمام بإحداث المشاتل، لما تقوم به من 

دور في تزويد الجماعات باألغراس، والنباتات الضرورية إلقامة الساحات الخضراء 

 .16والحدائق العمومية 

 المطلب الثاني: تجليات ضعف األداء البيئي للجماعات

يئية المطروحة على الصعيد تتولى الجماعات مسؤولية تدبير جانب مهم من المشاكل الب

د ، غير أنها ال زالت تجالتنظيمي باختصاصات بيئية واسعة ، إذ تتمتع بموجب القانونالمحلي

، ألن معظم هذه الجماعات تعاني من قلة على مستوى المشاكلصعوبات في التصدي لهذه 

، إضافة إلى )الفقرة الثانية(، ومن حيث الموارد المالية )الفقرة األولى(الموارد البشرية 

 .()الفقرة الثالثةافتقارها للوسائل التقنية 

 الفقرة األولى: على مستوى الموارد البشرية

من تدخالت بيئية على مستوى التخطيط والتنفيذ، ال ريب أن مجال البيئة وما يقتضيه 

في حاجة ماسة إلى الوسائل البشرية الكافية، ذلك أن تشعب االختصاصات والميادين 

المتدخلة في مجال حماية البيئة يستدعي التوفر على عنصر بشري ذو كفاءة عالية وخبرة 

واقتصادية واجتماعية  ميدانية، وتكوين معرفي متنوع في ميادين علمية مختلفة قانونية

 .17وعلمية وتقنية

وفي واقع األمر أن الجماعات في سعيها من أجل حماية البيئة مازالت تعرف نقصا في 

األطر المتخصصة في المجاالت العلمية الجديدة المرتبطة بمجال حماية البيئة، باإلضافة إلى 

                                                           

  43ذ. ابراهيم كومغار،"تدخالت الجماعات المحلية في ميدان البيئة " مرجع سابق ، ص :  – 16

ذ. هشام أشكيح ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) شعبة القانون العام (  في موضوع " اإلطار  – 17

أكدال ، كلية العلوم القانونية  –التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب" ، جامعة محمد الخامس ، الرباط 

 249أكدال ، مرجع سابق ص :  –واإلقتصادية واإلجتماعية ، الرباط 
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عالوة على ندرة المتخصصين  نقص األطر القانونية في العديد من اإلدارات المعنية بالبيئة،

في قانون البيئة، وفي مجال اقتصاد البيئة والتدقيق البيئي وفي مجال دراسات التأثير على 

 البيئة.

، في الحد من مستوى نجاعة تدخالت الوحدات ولقد ساهمت هذه التحديات والزالت

، االحتياجات العمومية الترابيةية الترابية، بسبب القصور في امتالك الكفاءة والفعالية، لتلب

وأيضا بسبب عدم التمكن من استيعاب روح النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة 

 .، ولكيفية تدبير المرافق المحليةللجماعات

اط ويمكن حصر األسباب الرئيسية وراء عدم تمكن العنصر البشري الترابي من االنخر

 :الكلي في التنمية الترابية في

 ر على تسيير األنشطة العادية واليومية ؛االقتصا -

محدودية إدارة الموارد البشرية الجماعية في مساندة المنتخب على وضع  -

 مخططات استراتيجية لتحقيق تنمية ترابية ؛

عدم االهتمام بالتكوين والتكوين المستمر، وجعله آلية لتطوير القدرات التدبيرية  -

االنخراط في تنزيل المخططات  للمنتخب والموظف الجماعي، وتحفيزه على

 ؛واكبتها للمتغيرات السوسيوثقافيةالجماعية، والقيام بالتدبير الجيد للشأن العام ، وم

الشخص المناسب في المكان التوزيع الالمتكافئ للموارد البشرية ووضع  -

 المناسب؛

الصعوبات القانونية التي تعيق وظيفة اإلدارة الجماعية المتمثلة في غياب نص  -

، يراعي خصوصيات الموظف على ةانوني ينظم الوظيفة العمومية الترابيق

المستوى الترابي ويضمن حقوقه وواجباته، )توظيف، ترقية، تعيين في مناصب 

 المسؤولية، التحفيز المادي والمعنوي ..(
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عدم مسايرة القضايا المستجدة في تدبير المخططات وتشجيع االستثمار، والدفع  -

 18المحلي في إطار تنمية مستدامة ومندمجة بحركية االقتصاد

 : على مستوى الموارد الماليةالفقرة الثانية

يعتبرالخصاص على مستوى الموارد المالية من اإلكراهات التي تحول دون التدبير 

، فإن قطاع البيئة وباقي المؤسسات المعنية بإنجاز . وفي هذا الصددالجيد للبيئة وحمايتها

لى صعوبة تنفيذ ، األمر الذي يؤدي إتقر إلى الموارد المالية الكافيةتفالتدخالت البيئية 

. والسيما أن هذا المجال في حاجة القدرة على تنفيذ قوانين البيئة ، وضعفالسياسات البيئية

. عموما يمكن حصر تنفيذ البرامج والمشاريع البيئيةلمزيد من الوسائل المالية الالزمة ل

 :مصادره في نوعينل البيئي من حيث التموي

ويتمثل أساسا في االعتمادات المالية المخصصة التمويل البيئي الداخلي:  .1

الطاقة والمعادن  للجهاز المكلف بالبيئة والتي تستمد حاليا من ميزانية وزارة

الهيئة الحكومية . بيد أن اإلنفاق على البيئة ال ينحصر فقط في والماء والبيئة

ذلك الهيئات الوزارية التي تضطلع باختصاصات بيئية ، بل يهم كالمكلفة بالبيئة

، كما هو الحال بالنسبة لميدان ص لها مبالغ مالية في ميزانياتهاقطاعية تخص

، حيث تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مياه والغاباتال

الداخلية ، .في حين تقوم وزارة تمادات مالية تخص المجال الغابويبصرف اع

من خالل الجماعات المحلية، باإلنفاق في ميدان التطهير الصلب والسائل ...، 

، كما هو برامج لحماية البيئة فضال عن قيام بعض المؤسسات العمومية بتمويل

، والمكتب الوطني لمكتب الوطني للماء الصالح للشربالحال بالنسبة ل

 .19والكهرباء ، والوكاالت المستقلة لتوزيع الماءللكهرباء

                                                           

ذ.محمد العابدة " الحكامة البيئية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية " ، منشورات المجلة  – 18

 المغربية لإلدارة المحلية والتنمية 
 117صفحة :  2017،  100) سلسلة مواضيع الساعة ( العدد  

العام ( في موضوع " اإلطار ذ.هشام أشكيح ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) شعبة القانون ،– 19

 251مرجع سابق ، صفحة : التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب " جامعة محمد الخامس أكدال ،
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، ويتمحور فهو الذي يتأتى من مصادر خارجية:   التمويل البيئي الخارجي .2

باألخص في القروض المقدمة للمغرب إلنجاز مشاريع بيئية تهم مراقبة التلوث 

قانوني والمؤسساتي لحماية ، وتدعيم اإلطار الوتدبير النفايات الصلبة والسائلة

قدمها المنظمات الدولية لمالية التي ت، هذا عالوة على المساعدات االبيئة

، المتخصصة، كبرنامج األمم المتحدة للتنمية، ومنظمة األمم المتحدة للسكان

. تلك المساعدات التي تقدم للمغرب في إطار ج األمم المتحدة للبيئةوبرنام

رات المغرب في مجال ، والتي تهم أساسا تعزيز قدالتعاون الدولي لحماية البيئة

. والواقع أن المنح والمساعدات المالية من قبيل صندوق مكافحة البيئةحماية 

، وبرنامج تعزيز مةالتلوث الصناعي، الشبكة الوطنية للتنمية المستدي

 .20القدرات

 :  على مستوى الوسائل التقنيةالفقرة الثالثة

المراء أن مجال حماية البيئة وما يقتضيه من تدخالت بيئية  على مستوى التخطيط 

، ذلك أن تعدد وتشعب التخصصات اسة إلى الوسائل التقنية الكافيةوالتنفيذ في حاجة م

والميادين المتدخلة في مجال حماية البيئة يستدعي التوفر على وسائل تقنية حديثة من أجل 

ية االحتياجات تمكين الجماعات للقيام بدورها على أحسن وجه في مجال حماية البيئة وتلب

 .الترابيةالعمومية 

. النهوض باالختصاصات الموكولة لها، ال يمكنها إذ بدون تلك الوسائل التقنية

، تظل عاجزة عن التصدي ما تتوفر لها اإلمكانيات التقنيةوالمالحظ أن الجماعات حتى عند

. وبالتالي ر الذي يؤدي إلى ضياع اإلمكانيات، األمالناجع للقضايا البيئية المطروحةالفعال و

 .عب المنال بالنسبة لهذه الجماعاتلمحافظة على البيئة أمر صيبقى ا

استلهام التدبير المعقلن ، يتعين على الجماعات دي إهدار هذه اإلمكانيات التقنيةولتفا

 .اليومية التي تعج بها المجتمعات ، من أجل النهوض بالقضايا البيئيةوالمحكم
                                                           

ذ.هشام أشكيح ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) شعبة القانون العام ( في موضوع " اإلطار – 20

 251/252صفحة : جامعة محمد الخامس أكدال،نفس المرجع .التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب " 
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البيئي من المرتكزات األساسية لبرامج عمل الجماعات، حيث  أصبح االهتمام بالمجال

يجب على هذه األخيرة أن تلعب دورا أساسيا في التخطيط وتنفيذ البرامج في هذا المجال، 

والسيما أن تطبيق اإلجراءات الضرورية والشروط المفروضة لحماية البيئة يجعل من 

وبدون وجود رغبة أكيدة لتفعيل ، وضع البيئي وإيقاف تدهوره وترديهالصعب ضبط ال

الهيئات المكلفة بالبيئة بتقوية قدراتها التنظيمية والمالية والبشرية والتقنية للتصدي للمشاكل 

لبعد البيئية التي تضر بصحة اإلنسان والبيئة، وبدون اإلقرار بأولوية المسألة البيئية وإدماج ا

التنموية ب الدول التي جعلت برامجها ، فإننا سنتخلف عن ركالبيئي في التخطيط والتنمية

، إذ أن التنمية الحقة هي التي توفق بين تطوير اإلنتاجية والمردودية تهتم بمواردها الطبيعية

 .ر العقالني والرشيد لتلك الموارداإلقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية بواسطة التدبي

، فإنه على عاتق الجماعات من جهة ئة يقعوإذا كان الدور األساسي في مجال حماية البي

يجب كذلك التسليم بأن قضية البيئة هي قضية مشتركة تقتضي التعاون والشراكة بين مختلف 

 .المتدخلين في المجال البيئي من جهة أخرى

، فإن الجماعات ال هامة في مجال تدبير الشأن البيئيلكنه رغم تمتعها باختصاصات 

، والمتمثلة في األساس في ي للمشاكل البيئية اليوميةالتصد زالت تجد صعوبات جمة في

، على اعتبار أن جل الجماعات تعاني من االتخلص من النفايات الصلبة والسائلة ومعالجته

التجربة لتدبير ، كما تفتقر لألطر البشرية ذات الكفاءة ونقص في الوسائل المالية والتقنية

لة البنية البشرية لهذه الجماعات تزداد ضعفا في ، فإن مشكالمشكالت البيئية. عالوة على ذلك

ومفاهيمها، وآلياتها  ظل تواجد منتخبين ال عالقة لهم ال من قريب وال من بعيد بالبيئة

ء ، أو توزيع المالعديد من المجاالت كالتعمير مثال، كما أنها تقف مكتوفة األيدي في اوتقنياتها

، على اعتبار أن هذه المهام الموارد الغابويةالصالح للشرب، أو بناء السدود، أو حماية 

، ا قرارات عادة ما تكون غير صائبة، وتتخذ بشأنهتوالها وزارات تديرها من العاصمةت

 خاتمة الفصل األول .
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داري فالتجمع المكثف للسلطات ومركزية القرار يعيق الشخصية المعنوية واالستقالل اإل

، كما أن معظم هذه القرارات المركزية تكون في الغالب غير والمالي الضروريين للجماعات

الجماعات في  ، األمر الذي يزيد في تغييب دورلخصوصية المشاكل البيئية المحليةمالئمة 

 .تدبير تلك المجاالت

حق الجماعات في ، نستشف أنه باإلضافة إلى كل الصعوبات التي تالعطفا على ما ذكر

ي تتعلق خصوصا بالتنظيم ، والتراهات أخرى تدخل في هذا المجالإك، هناك تدخالتها البيئية

. األمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل وترشيد تدخالت هذه الجماعات في الجانب والوسائل

، وتقوية آليات الحكامة كأداة أساسية لتأهيل اإلدارة يئي من خالل تعزيز وسائل التنفيذالب

ذلك لبلوغ التنمية المندمجة والمستدامة التي ترتكز ، وحلية وتطوير االقتصاد المحلي ككلالم

ف ، وهذا ما سوظ على الموارد الطبيعيةعلى مقومات أساسية ترتبط بحماية البيئة والحفا

 .نحاول معالجته في الفصل الثاني
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تقييم أداء الجماعات في تدبيرها 

 للشأن البيئي .

 الفصل الثاني  :الفصل الثاني  :
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، والتي ساهمت في تكريس انفتاح لعبته القوانين المنظمة للجماعاترغم الدور الذي 

هذه األخيرة على القضايا البيئية من خالل توضيح وتوسيع تدخالتها البيئية. فإن ترجمة تلك 

 في تعاملها مع المشكالت البيئية. العملي يقتضي تقوية قدراتها التنظيميةالتدخالت في الميدان 

دون فعالية الفعل  لكن هذه التدخالت تقف أمامها العديد من اإلكراهات التي تحول

 .ة لتفعيل األداء البيئي للجماعات، األمر الذي يقتضي البحث عن الحلول الناجعالبيئي المحلي

عند هذه اإلكراهات المطروحة أمام األداء البيئي ، سنحاول الوقوف تبعا لذلك

 .)المبحث الثاني(، قبل الحديث عن سبل تفعيلها (مبحث األولال)للجماعات 

 اإلكراهات التي تواجه الجماعات في ميدان البيئة :المبحث األول

إن التدخالت التي تقوم بها الجماعات في ميدان حماية البيئة، تعترض سبيلها مجموعة 

. ومن تحقيق الفعالية البيئية المطلوبةمن التحديات، والتي تقف أمام تلك المجهودات دون 

، )المطلب األول(أجل اإلحاطة بهذه اإلكراهات، ارتأينا إلى تناول تلك المرتبطة بالتنظيم 

 )المطلب الثاني(.نتطرق إلى اإلكراهات المتعلقة بالوسائل القانونية  على أساس أن

 المطلب األول: اإلكراهات التنظيمية

)الفقرة  تتجلى مظاهر هذه اإلكراهات التنظيمية أساسا في ضعف التنسيق البيئي

 .)الفقرة الثانية(، وفي محدودية البنيات البيئية الالمركزية األولى(

 التنسيق البيئي الفقرة األولى: ضعف

إن الطابع المتشعب للظاهرة البيئية، جعلها محل اقتسام بين العديد من الهيئات المحلية 

من بينها الجماعات المحلية، وعليه ال يمكن اعتبار أي تدخل لحماية البيئة ناجحا، إال 

، ميةعموبالتنسيق الفعال بين هذه الهيئات، دون إغفال مجموعة من األجهزة العمومية وشبه ال

وكذلك الخاصة التي تتولى بدورها القيام بأنشطة تقنية وعلمية ذات عالقة مباشرة وغير 

، باعتباره مجال د الطبيعة األفقية لموضوع البيئةمباشرة بحماية البيئة، األمر الذي يؤك
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، وبالتالي يستحيل تدبيره بشكل ، وتتخلله العديد من األنشطةيعرف تدخل الكثير من الفاعلين

، والحال أن التسليم بأفقية موضوع البيئة أفضى عمودي، وال يمكن حصره في وزارة بذاتها

، إذ أن معالجة قضايا البيئة كانت مرتبطة بما إلى تدبير البيئة بطريقة قطاعية في السابق

، في غياب مقاربة شمولية أهداف الهيئات الوزارية المختلفةتمليه اختصاصات وتصورات و

، وهذا الوضع ال ينطبق على المغرب وحده بل عرفته معظم دول العالم التي البيئة لحماية

تفطنت لضرورة إحداث االنسجام في العمل البيئي وتوحيد التدخالت البيئية التي تحد النزعة 

 .21القطاعية من فعاليتها

، منها يةإن ضعف التنسيق البيئي يتسبب في عدد من المشاكل واالختالالت التنظيم

، وطغيان الرؤية القطاعية على واجية العمل بين الهيئات المحليةتداخل االختصاصات وازد

نافسا واختالفا في االستراتيجيات، وتنازعا ، مما يولد تاب المقاربة الشمولية والتنسيقيةحس

، والمعلومات المتعلقة بالبيئة والموارد في الصالحيات، وتضاربا في القرارات والمعطيات

 .22ةالطبيعي

 :  محدودية البنيات البيئية الالمركزيةالفقرة الثانية

يعد العمل البيئي الالمركزي إحدى الركائز األساسية لتنفيذ استراتيجية وطنية للمحافظة 

مركزية تمثل قطاع البيئة على الصعيد الجهوي، ، وفي ظل غياب بنية إدارية الئةعلى البي

يئية التي تتم على الصعيد مختلف التدخالت البوتعمل على ضمان التنسيق الفعال بين 

خارجية للوزارات ، تظل التدخالت البيئية المحلية موزعة بين مختلف المصالح الالمحلي

. وبالتالي يبقى تدبير الشؤون البيئية على الصعيد المحلي خاضعا للقرارات المعنية بالبيئة

األمر الذي يحول دون فعالية  ،رات المعنية على المستوى المركزيالتي تتخذها الوزا

                                                           

،  1ذ.إبراهيم كومغار " تدبير البيئة بين الالمركزية والالتمركز " ، مجلة القانون والعلوم السياسية ، عدد :  -21

 . 34ص "  2008

" اإلطار  ذ.هشام أشكيح ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) شعبة القانون العام ( في موضوع  -22

 261صفحة : التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب " جامعة محمد الخامس أكدال، مرجع سابق .
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التدخالت البيئية لغياب بنية إدارية المركزية المكلفة بالبيئة تكون عارفة بطبيعة وخصوصية 

 .23المشاكل البيئية المطروحة في كل جهة 

وعليه تستطيع اتخاذ التدابير المالئمة لمعالجتها في إطار التنسيق والتشاور مع مختلف 

، من ناحية أخرى فإن وجود مندوبيات البيئة على الصعيد الالمركزيبير الهيئات المعنية بتد

جهوية للتعمير واإلسكان وإعداد التراب الوطني والتي تضم كذلك مفتشيات جهوية إلعداد 

بيئية على الصعيد الجهوي التراب الوطني والتعمير لم يكن كفيال بتنسيق التدخالت ال

" من قبل يئية الزالت تحظى "بمكانة هامشيةون األمور الب، وهذا راجع إلى كوالمحلي

المندوبيات الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والبيئة واإلسكان التي تكرس اهتماماتها 

قة الموجودة بين البيئة ، وهذا رغم العالقة الوثيغالب للقضايا العمرانية والسكنيةفي ال

ئيا إلى التعرض لجميع اإلشكاليات البيئية ، إذ أن االهتمام بتدبير البيئة يؤدي مبدواإلسكان

 .24نالمطروحة على الصعيد المحلي بما فيها إشكاليات السكن والعمرا

 المطلب الثاني: اإلكراهات المتعلقة بالوسائل القانونية

لجماعات في إن ضعف الوسائل القانونية يندرج ضمن اإلكراهات التي تعترض سبيل ا

النصوص القانونية التي تكون التشريع البيئي المغربي تظل  ، حيث أنتدبيرها للشأن البيئي

غير مالئمة في مضمونها تفتقد للنجاعة الكافية ألنها ال تواكب المعطيات االجتماعية 

، األمر الذي يجعل التي أفضت إلى ظهور تحديات جديدة، ية والتكنولوجية الحديثةواالقتصاد

، لتي تكتنفه وبسبب محدودية تطبيقهالثغرات العديدة االتشريع البيئي يتسم بعدم الكفاية نتيجة 

 .لغياب البنيات التحتية الالزمة لذلك

، قبل ()الفقرة األولىوفي هذا اإلطار سنتناول ثغرات التشريع البيئي في مضمونه 

 .()الفقرة الثانية الحديث عن نقائص التشريع البيئي في تطبيقه

                                                           

 33ذ.ابراهيم كومغار " تدبير البيئة بين الالمركزية والالتمركز " ، مرجع سابق ، ص :  -23

 2002الدكتوراه في الحقوق ، ذ . إبراهيم كومغار " ِمؤسسات حماية البيئة بالمغرب " ، أطروحة لنيل – 24

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  –أكدال  –شعبة القانون العام ، جامعة محمد الخامس  – 2001/

 . 234الرباط، ص :  –
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 في مضمونهالفقرة األولى: ثغرات التشريع البيئي 

ال أنه تعتريه مجموعة من ، إسيها التشريع البيئي من حيث الكمرغم األهمية التي يكت

البديلة للمشاكل ، والتي تحد من فعاليته وعدم قدرة هذا التشريع على إيجاد الحلول الثغرات

 .البيئية الراهنة

، بحيث ةلبيئيا اتويعتبر تقادم التشريع البيئي إحدى تلك الثغرات التي تشوب التشريع

ن أن معظم النصوص القانونية المكونة لهذا التشريع تم إعدادها في مرحلة الحماية ، حيث كا

، وإنما العمل على حماية البيئة أو المحافظة عليها ، ليس هواالنشغال األساسي السائد آنذاك

، كما أن الوطنيةالطبيعية إيجاد اآلليات القانونية الكفيلة بتسهيل االستغالل المكثف للثروات 

شيخوخة التشريع ى إلى "بقاء التشريع البيئي في هيئته األولى لعدم تحيينه وتكميله أد

، ألنه لم يعد يساير التطورات المتسارعة في أنماط االنتاج "، وأضحى بالتالي متجاوزاالبيئي

ن النماذج ، ومعلى البيئةواالستهالك التي ولدت أنشطة صناعية واقتصادية جديدة تؤثر سلبا 

، نخص بالذكر ما يتعلق موعة القانونية المتعلقة بالبيئةالتي نسوقها لتأكيد قدم المج

بالمؤسسات الخطيرة والمزعجة والمضرة بالصحة التي تم تنظيمها بنص قانوني يعود إلى 

ظهرت فيه ، هذا في الوقت الذي 1933، والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ سنة 1914سنة 

، وتطورت الوحدات الصناعية يسبب نشاطها الصناعي في تدهور اعية جديدةتقنيات صن

 .25الوسط البيئي

ية ، الراجع إلى تعدد النصوص القانونقادم التشريع البيئي، نجد تشتتهإضافة إلى ت

، بحيث يضم التشريع البيئي مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لحماية وتدبير البيئة

، فرغم ضخامة التشريع البيئي عددة تتعلق بمجاالت بيئية مختلفةمت الموزعة في تشريعات

 La، وهذا راجع كذلك للطبيعة القطاعية إنه يفتقد لالنسجام بين مقتضياتهمن الناحية الكمية ف

nature sectorielle- - بيئة للنصوص التشريعية والطبيعية المتعلقة بمختلف مجاالت ال

، األمر الذي يجعل التشريع البيئي مجزءا بين مجموعة من والموارد الطبيعية بالمغرب

                                                           
لعدد ذ. ابراهيم كومغار " التشريع البيئي المغربي واقع وآفاق " ، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ، ا -25

 122،ص :  2003 50
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ازعة ومتعارضة، لذلك يمكن النصوص القانونية المتفرقة التي تتضمن أحيانا مقتضيات متن

، يفقده في غياب االنسجام بين به التشريع البيئي في ضخامة حجمه" بأن ما يكسالقول

تقنين المجاالت البيئية ندمج أثناء ، وذلك لعدم إعمال المقترب الشمولي الممقتضياته"

، بعيدا عن تشكيل متسما بالتشتت والتقطيع والتجزيء، لذلك يظل التشريع البيئي القطاعية

مجموعة قانونية منسجمة ال سيما لغياب مدونة قانونية بيئية موحدة تعمل على تجميع 

 .26واندماجها ، وتتوخى ضبط أوضاع البيئة في شموليتهاةالنصوص القانونية المتناثر

، هناك مظهر آخر لقصور التشريع البيئي يتجلى في إضافة إلى الثغرات السالفة الذكر

، لقانونية المرتبطة بحماية البيئةإذ رغم غزارة النصوص ا، عدم تقنين مجاالت بيئية خاصة

األمر  ، وينطبق هذااية القانونية والتأطير القانونيفإن هناك مجاالت بيئية ال زالت تفتقر للحم

، التلوث المناطق الرطبة، البيئة البحرية، تدبير النفايات: على المجاالت البيئية التالية

 . 27الصوتي

 :  نقائص التشريع البيئي في تطبيقهالفقرة الثانية

ما يهمنا تنزيلها على أرض ، بقدر كفينا صدور قوانين وأن نفتخر بهاكما نعلم بأنه ال ي

ة هذه النصوص على المستوى القانوني في ظل عدم فعالي. فكيف سنحقق األمن الواقع

 ؟العملي

، ي على الرغم من الكم الهائل منهاتلوتعد البيئة نموذجا من هذه النصوص القانونية ا

، وبصريح العبارة عدم الخروقات التي تعتريها في الواقعإال أننا نتأسف كل األسف على 

نين البيئية وهذا راجع إلى عدم تطبيق القوا، ذه النصوص على ضبط وتنظيم البيئةقدرة ه

، والحال أن محدودية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة بكيفية الزمة وصحيحة

، إذ من العوامل التي "تكبح جماح" تطبيق را أساسيا لضعف القوانين البيئيةيعد مظه

نجد غياب وضعف بنيات التنفيذ ، يئية بالكيفية الكافية والمالئمةالنصوص القانونية الب

                                                           

، شتنبر  10ذ. ابراهيم كومغار " نحو تحديث القوانين البيئية بالمغرب " ، مجلة القانون المغربي . العدد  –26

 111-110، ص :  2006

 123ذ.ابراهيم كومغار " التشريع البيئي المغربي واقع وآفاق " ، مرجع سابق ، ص :  –27
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، ال سيما ما يتعلق بمحطات المراقبة ومختبرات الموضوعة لتطبيق التشريع البيئي المالئمة

، أضف إلى لوسائل التقنية للمراقبة والقياس، واومراكز إجراء الخبرة المقاييس والتحاليل

، باإلضافة إلى عدم  ذلك غياب األطر البشرية المؤهلة لتطبيق النصوص القانونية البيئية

إصدار النصوص التنظيمية التي تضمن التفاصيل الخاصة بالقوانين البيئية مع غياب التنسيق 

ما بين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة ، عالوة على " عدم الحزم " 

تأمين التطبيق في فرض تطبيق النصوص البيئية من لدن األجهزة اإلدارية التي ال تعمل على 

 .28الصارم للتشريع البيئي النافذ

 :  سبل تفعيل التدخالت البيئية للجماعاتالمبحث الثاني

، سواء تلك المتعلقة جه الجماعات في تدخالتها البيئيةللحد من اإلكراهات التي توا

هذه د ، البد من العمل على إيجاد سبل تفعيل وترشيأو المرتبطة بالوسائل القانونية بالتنظيم

، وتقوية ()المطلب األول، وذلك من خالل تعزيز وسائل التنفيذ التدخالت البيئية للجماعات

 .) المطلب الثاني ( آليات الحكامة

 المطلب األول:  تعزيز وسائل التنفيذ

لى البيئة ططات الوطنية في مجال المحافظة علتعزيز الوسائل الكفيلة بتنفيذ المخ

،وتحسين التمويل البيئي ()الفقرة األولىيث التشريع البيئي ، يقتضي ضرورة  تحدوحمايتها

 .) الفقرة الثالثة(، باإلضافة إلى تأهيل العنصر البشري ()الفقرة الثانية

 :  تحديث التشريع البيئيالفقرة األولى

دف إلى ، يتطلب بذل مجهود تشريعي يهن تحديث التشريع المتعلق بالبيئةال شك أ

. ى  حماية البيئةالعديد من النقائص والثغرات التي تكتنف التشريعات الرامية إل تجاوز

؛ باعتباره آلية نين البيئية إلى المستوى المطلوب، البد من تفعيل القانون البيئيولإلرتقاء بالقوا

، من خالل ضرورة التحديد الدقيق ل إلى إصدار تشريعات بيئية فعالةتمكننا من الوصو

                                                           

  114ذ . ابراهيم كومغار " نحو تحديث القوانين البيئية بالمغرب " ، مرجع سابق ، ص :  –28
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سة مختلف أبعادها ، والعمل على تحليل أسبابها ودراالبيئية المطلوب معالجتهالمشكلة ل

، ومن جهة أخرى يقتضي برات السابقة في معالجتها من جهة، واالعتماد على الخوجوانبها

 األمر استعراض كل الحلول الممكنة لمعالجة المشاكل البيئية قبل اختيار الحل القانوني.

بتنفيذ  قنين البيئي البد من ضرورة إعداد الوسائل الكفيلةوفي إطار مجال تفعيل الت

على  ، يتوقفقانونية الفعلية والفعالة للبيئة، ذلك أن ضمان الحماية الوتطبيق القوانين البيئية

مراكز  ، مني يستدعي توفر التجهيزات الالزمة، األمر الذمدى تطبيق القوانين البيئية

 ة التي تشرف على مدى احترام المقاييس البيئية .، والخبرومحطات للمراقبة والتفتيش

، ى مراقبة تطبيق القوانين البيئيةباإلضافة إلى ضرورة توفر األطر البشرية المؤهلة عل

فتحديث  النصوص القانونية والحرص على تطبيقها هما شرطان أساسيان لجعل القانون في 

 .29خدمة البيئة والتنمية المستدامة

، البد من تحيينها وتوسيع مضامينها، ولتحديث القوانين البيئية مر أنهوفي واقع األ

وذلك بهدف مسايرة القضايا البيئية الحديثة، خاصة أن بعض الميادين البيئية الزالت تخضع 

 10، وأبرز مثال على ذلك؛ نجد ظهير إلى النصف األول من القرن الماضيلقوانين تعود 

المؤسسات ، المتعلق ب1914غشت  25، وظهير الغاباتمتعلق بالمحافظة على أكتوبر ال

 .المزعجة والمضرة بالصحة

، في نظومة القانونية البيئية بالمغرب، تم إصدار عدة قوانين بيئيةوفي اتجاه تحيين الم

 .المتعلق بالماء36.1530مقدمتها قانون 

خطوة ، سيشكل ، حول حماية البيئة وتحسينها99-12اإلطار -ناهيك عن إصدار قانون

، يكمن في البعد الحداثي للمشروع الخاص به ، السيما وأنأساسية نحو تحديث التشريع البيئي

، هذه األخيرة التي يعتبرها مشروع قانون ونظرته الشمولية والكلية للبيئة طابعه العام

من القطاعات  اإلطار، مجموعة متضامنة من العناصر المترابطة والمشتركة وليس مجموعة

                                                           

 116ذ . ابراهيم كومغار " نحو تحديث القوانين البيئية بالمغرب " مرجع سابق ، ص :  –29

( ، بتنفيذ القانون رقم  2016أغسطس  10)  1437ذي القعدة  6صادر في  1.16.113ظهير شريف رقم  -30

 المتعلق بالماء . 36.15
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المرتبطة بحماية ، كما أن المشروع يتضمن العديد من المبادئ العامة والمنفصلة المستقلة

 .البيئة وتدبيرها

، نجده أول نص إلطار حول حماية البيئة وتحسينهاوبالرجوع إلى مشروع قانون ا

،لذلك وطنيا وجزءا من التراث اإلنساني ، التي يعتبرها تراثاانوني يتبنى تعريفا محددا للبيئةق

، يشكل انشغاال وطنيا ويرتكز على نها من خالل تدبير عقالني ومنسجمحمايتها وتحسيفإن 

 .31مسؤولية جماعية

، يستدعي إعمال نه لتحديث وعصرنة التشريع البيئي، أعطفا على ما سبق ذكره

، واالبتعاد بالتالي عن المقاربة ني لمجاالت البيئةالمقترب الشمولي عندالتأطير القانو

بيئي لصالح مقاربة شمولية لقطاعية التي تهيمن على مضمون التشريع الالتجزيئية وا

، تجعل من البيئة مجموعة من المجاالت المنسجمة  والمتماسكة والموحدة ، لذلك فإن مندمجة

" تها ب "مدونة البيئةي، يمكن تسموحدةالحاجة تبقى قائمة إلعداد مدونة قانونية بيئية م

Code de l’environnement 32. 

 الفقرة الثانية: تحسين التمويل البيئي

محلية، على يتوقف نجاح الهيئات الترابية في أداء رسالتها في مجال النهوض بالتنمية ال

، كلما استطاعت الوحدات كلما كبر حجم هذه الموارد وتنوعت؛ فحجم مواردها المالية

؛ لى امكانياتها الذاتيةة في ذلك ع، معتمدرسة اختصاصاتها على الوجه األكملالمحلية من مما

 .ستقالل في تسيير شؤونها المحليةالشيء الذي يضمن لها اال

ت الالمركزية عن ، فإن محدودية الموارد المحلية تغل يد الهيئامن ذلك وعلى العكس

، نظرا ألنها تضطر للجوء إلى السلطات المركزية للحصول على التصرف بكل حرية

؛ وهذا ما من شأنه أن المتخصصةإعانات مالية أو اللجوء إلى االقتراض من المؤسسات 

تية تتحكم في ؛ فهي بقدر ما تتوفر عليه من موارد مالية ذاؤثر على استقاللية القرار المحليي

                                                           

 125ذ .ابراهيم كومغار " التشريع البيئي المغربي واقع وآفاق " مرجع سايق ، صفحة :  – 31

 125ذ.ابراهيم كومغار " نحو تحديث القوانين البيئية بالمغرب " مرجع سابق ، ص : – 32
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اتها وفقا قة وحرة في ممارسة أنشطتها واختصاص، بقدر ما تكون طليتوظيفها واستثمارها

 .لمبادرتها واختياراتها

، بحيث بدون موارد مالية كافية ل المالي يحدد االستقالل اإلداريفال شك أن االستقال

الالمركزية بالمغرب . هذا وإن محدودية تجربة االستقالل المحلي مبدأ بدون معنىيصبح 

، وإنما ، كما يرى عبد الحق المرجانيالقانوني المناسبكم وجود اإلطار ، بحليست قانونية

أسباب هذه المحدودية ترجع بالدرجة األولى إلى عدم توفر الهيئات المحلية على الموارد 

 .33المحلية الذاتية والقارة للقيام بالدور المنوط بها

الستراتيجيات السيما أن تفعيل العمل البيئي يتطلب تدعيم الوسائل المالية الكفيلة بتنفيذ ا

، الحاجة إلى تطوير اإلنفاق البيئي. وعليه تظهر ةوالمخططات الوطنية في مجال حماية البيئ

وذلك بالرفع من حجم االعتمادات المالية المرصودة لقطاع البيئة وباقي القطاعات المعنية 

يال أساسيا ، مع تطوير آليات التعاون الدولي باعتبارها تموبتدبير البيئة والموارد الطبيعية

، كما يبدو ضرورة تطوير لمستدامة على الصعيد الوطنيللمشاريع المرتبطة بالبيئة والتنمية ا

تهم  األجنبي من أجل تمويل االستثمارات البيئية التيو الشراكة مع القطاع الخاص الوطني

ن ، يجب خلق آليات فعالة للتنسيق بيإحداث وإدارة محطات التصفية، إضافة إلى هذا وذاك

، وأن نظام االستشارة ى صعيد اإلنفاق الماليمختلف الهيئات المتدخلة في المجال البيئي عل

 .34روالتنسيق بصفة عامة يعاني من الشرخ والقصو

حصر فقط في بيد أن االستجابة للمتطلبات المالية المتنامية إلعادة تأهيل البيئة ال تن

، هكذا فإنه ال أخرى لتحسين التمويل البيئياليب ، بل يتعين نهج أسمصادر التمويل العامة

مندوحة عن تحميل الملوثين تكاليف إصالح وجبر األضرار البيئية التي يتسببون فيها إعماال 

، تبعا لذلك يمكن فرض «  Le principe pollueur payeur »لمبدإ "الملوث" يؤدي 

موارد تلك الرسوم في على الصناعات الملوثة واستغالل   Les éco – taxesرسوم بيئية 
                                                           

ة وعوائق التطبيق " منشورات ذ.حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماي -.33

 مسالك الفكر والسياسة 
   175-174مرجع سابق. ص :   48/47االقتصاد . العدد  

ذ.هشام أشكيح ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) شعبة القانون العام ( في موضوع " اإلطار التشريعي -34

  256ص :   أكدال، مرجع سابقوالمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب " جامعة محمد الخامس 
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التلوث  تدعيم صناديق وطنية ومحلية لمكافحة التلوث البيئي وفي تمويل أنشطة مراقبة

، على أن الرسوم البيئية تستهدف من ناحية أخرى تعديل سلوكيات ومكافحة األضرار البيئية

 . ير آليات اإلنتاج الصناعي النظيفالمنتجين وتوجيهها نحو خدمة البيئة من خالل تطو

الملوث يجد دائما فائدة في ورغم أن البعض يرى أن فرض رسوم بيئية ضعيفة سيجعل 

، وبالتالي االستمرار في تلويث البيئة عوض إقامة أجهزة لمكافحة التلوث أو معالجة دفعها

المياه المستعملة، فإن فرض رسوم بيئية ضعيفة قد يؤدي لتفادي وضع عبء مالي ثقيل على 

هذه اإلجراءات الجبائية  لذي يجب تأهيله نحو احترام البيئة وتعويده علىالقطاع الصناعي ا

الصناعية التي  . بالمقابل يمكن اعتماد نظام للحوافز المالية والجبائية لفائدة المؤسساتالحديثة

، إذ يمكن في حترم المقاييس والمعايير البيئيةنتاج الصناعي النظيف والتي تتستخدم تقنيات اإل

تقديم مساعدات مالية للمقاوالت الصناعية التي تعمل على إحداث محطات لتصفية  هذا الصدد

اث صناديق لمكافحة ، لذلك يمكن إحدلجبائيةالمياه المستعملة وإعفائها من بعض الرسوم ا

، تستخدم مواردها في تشجيع المؤسسات الصناعية على اتخاذ تدابير وقائية التلوث البيئي

 .35البيئة وعالجية في مجال حماية

 الفقرة الثالثة:  تأهيل العنصر البشري

إن المتتبع لواقع البيئة بالمغرب يستخلص أن المشكل هو مشكل النخب المحلية وموقفها 

؛ وهذا يعود وعلى رأسهم المنتخبون الجماعيون ،الي اتجاه قضايا البيئة والتنميةغير المب

ويظهر هذا جليا من خالل الورشات  ،ثقافية بالدرجة األولى -السوسيوبطبيعة الحال إلى 

حيث الغياب الواضح والندوات التي تقام أحيانا حول مواضيع تهم البيئة والتنمية المحلية  

لبيئة ، مما يعطي االنطباع على أن مشكل الجماعات المحلية مع التدبير الجيد للممثلي السكان

 .هو مشكل منتخبيها ومسيريها

عنى أصح لم يتم اعتبارها ؛ أو بمالبيئي أبدا في تدخالت الفاعلين كما لم يدمج البعد

 .ثقافي ألغلب المنتخبين الجماعيين؛ وهذا يعود بالدرجة األولى إلى تدني المستوى الكأولوية
                                                           

ذ.ابراهيم كومغار " الوضعية البيئية بالمغرب ، مظاهر التردي وسبل الحماية " ، مجلة الدراسات السياسية  -35
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، معاناة الجماعات من سوء التسيير ، إذ كشفت الممارسةوهذا ما ينتج عنه سوء التسيير

سباب سياسية أو شخصية، أو بين مكونات المجلس، سواء ألوالذي يكون منبعه إما الصراع 

احتكار رؤساء بعض المجالس للسلط، وتسخيرها لخدمة ، وإما بسبب لتفشي المحسوبية

 .مصالحهم الخاصة

ك بتنكر بعض المنتخبين ، وذلغياب الحوار بين الناخب والمنتخبباإلضافة إلى 

؛ مع أن اإللمام بالمشاكل الحقيقية التي صالين أن النيابة مبرر لقطع االت، معتبرللمسؤولية

يعيشها المواطنون داخل وحدة ترابية معينة لن تكون مكتملة إال بمساهمة الكل في طرحها  

 .وإيجاد الحلول المناسبة لها بشكل جماعي

، عمل المشرع في إطار ظهير رقم 1976ومنذ سنة  ،فإذا أخذنا الملك الغابوي مثال

قتصاد الغابوي، عن طريق ق بإشراك السكان ومساهمتهم في اإلالمتعل 1976-1-76-350

منح المجالس المحلية بعض الصالحيات في مجال تدبير شؤون الملك الغابوي، ثم مدها 

 .36بمنتوج الملك الغابوي ليشكل أحد الموارد المالية لهذه الجماعات

والمالحظ أن المشاكل التي يعاني منها العنصر البشري اتجاه قضايا البيئة والتنمية، 

تستدعي التوفر على الوسائل البشرية الكافية، ذلك أن تشعب التخصصات والميادين المتدخلة 

، ر بشرية ذات كفاءة وخبرة ميدانيةفي مجال حماية البيئة يستدعي التوفر على عناص

وع في ميادين علمية مختلفة قانونية وتقنية واجتماعية، لذلك يجب وتكوين معرفي متن

التخطيط للعنصر البشري في هذا الميدان ، وذلك باعتماد استراتيجية محكمة لتكوين األطر 

وإعداد العنصر البشري المؤهل من الناحيتين النظرية والعملية للتعامل مع الشؤون البيئية 

لمستمر لفائدة الموظفين واألطر في مختلف الوزارات المعنية والقيام كذلك بدورات للتكوين ا

بالبيئة وذلك الكتساب خبرات ميدانية ومعارف جديدة في مختلف التخصصات العلمية 

                                                           

التطبيق " منشورات ذ.حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق  -36 

 مسالك الفكر والسياسة 

 168-167مرجع سابق. صفحة :   48/47االقتصاد . العدد  



113.14دور الجماعات في حماية البيئة على ضوء القانون التنظيمي رقم   

 

 
43 

المرتبطة بالبيئة، كقانون البيئة، واقتصاد البيئة، والتدقيق البيئي... وصوال إلى الكفاءة 

 .37تنمويةالمطلوبة في تدبير اإلشكاليات البيئية وال

 المطلب الثاني: تقوية آليات الحكامة

، والمشاكل المرتبطة بها تشكل أحد الميادين التي أخذت ال مراء أن القضايا البيئية

. لمحافظة عليها، نظرا لدورها في مجال حماية البيئة واسائل عن مدى تقوية آليات الحكامةت

لى تدعيم اإلطار التدخالت البيئية إلى الفعالية والنجاعة ال يتوقف فحسب ع وال سيما أن بلوغ

، بل  يتطلب كذلك القيام بتدابير مواكبة ترتكز على ضمان المراقبة البيئية التشريعي البيئي

، إضافة إلى الحكامة البيئية ( )الفقرة الثانية، والتحسيس والتوعية البيئية ()الفقرة األولى

 .(الثة)الفقرة الث

 : المراقبة البيئيةالفقرة األولى

تعتبر المراقبة والوصاية سابقا وظيفة من الوظائف اإلدارية الهامة والضرورية 

اثها بمقتضى الالمركزية إلدارات الجماعات الترابية، كأشخاص معنوية عامة تم إحد

، فالدولة المغربيية البد منها في النموذج ، باعتبارهذه األخيرة مسألة وضرورة حتمالترابية

 .في أمرها تاريخيا ودستوريا موحدة محسوم

يقوم بها ممثلو  ويمكن تعريف المراقبة على أنها مجموع التصرفات القانونية التي

، والتي تسمح لهم بتصحيح الوضعية القانونية غير السليمة بعد إساءة السلطة المركزية

 .لها الستعمال االختصاصات المقررةالجماعات الترابية  

خدمة في اإلدارة البيئية وقد أصبحت المراقبة البيئية إحدى اآلليات المهمة المست

عات في مجال ، وهذه المراقبة البيئية وظيفة بالغة األهمية في النظام اإلداري للجماالسليمة

، وسبيلها في ذلك هو تقوية بلوغ التنمية البيئية المستدامة ؛ سعيها هوالمحافظة على البيئة

                                                           

ذ. إبراهيم كومغار " الوضعية البيئية بالمغرب ، مظاهر التردي وسبل الحماية " ، مرجع سابق . ص:  -37
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، ورفع كفاءة ن التجاوزات على البيئة من ناحية، وتوجيهه يضمن الحد مداء البشرياأل

 .ء البيئي ومخرجاته من ناحية أخرىومستوى األدا

القبلية ، بل وأهمها المراقبة البيئية تتخذ المراقبة البيئية عدة أنواع، يكاد يكون أبرزهاو

 .والبعدية

فالمراد بها تلك المراقبة التي تتم قبل إحداث وإنجاز  :ئية القبليةالمراقبة البيبخصوص 

، والتي تستهدف كشف ية المختلفة )اقتصادية، صناعية،......(المشروعات واألنشطة االنسان

، ومن بين اإلجراءات وعات واألنشطة وصوال إلى تفاديهاومعاينة اآلثار البيئية لتلك المشر

نسانية قد تلحقها المشروعات واألنشطة اإللتي الوقائية التي تعمل على تفادي األضرار ا

، حيث أنها تعلق بدراسات التأثير على البيئة، ما يوالموارد الطبيعية والصحة العامةبالبيئة 

ضمن الوسائل العلمية والتقنية التي تتوخى تقييم وتقدير اآلثار البيئية للمشاريع وتفادي 

ن اإلجراءات صبح دراسات التأثير على البيئة م، وقد تلحقها بالبيئةاألضرار التي يمكن أن ت

، عندما يفرض القانون ضرورة تقديم دراسة للتأثير على البيئة ، قبل القانونية واإلدارية

، وللتأكد من الجدوى البيئية ع لفحص ومراقبة مدى صحة مضامينهاإحداث المشرو

 .نجازه وافتتاحهللمشروع قبل إعطاء الترخيص اإلداري بإ

عبارة عن دراسة إلى جانب دراسات التأثير على البيئة، نجد التدقيق البيئي، الذي هو 

نتاج أو غير المباشر على البيئة لمعظم اإل، بتقديم التأثير المباشر أو تسمح في زمن محدد

. ويختلف التدقيق البيئي عن دراسات التأثير على البيئة، ذلك أن هذه جزء منه داخل المقاولة

لها مضمون قانوني تنظيمي، باعتباره دراسة قبلية تتوخى الحصول على الترخيص  األخيرة

اإلداري قبل افتتاح المشروع، أما التدقيق البيئي فله مضمون تدبيري، يهدف إلى مراعاة 

 الجانب البيئي داخل المقاولة وتفادي اآلثار الضارة لإلنتاج على البيئة.

فنقصد بها المراقبة التي تتم بعد وقوع دية: المراقبة البيئية البع أما فيما يخص

األضرار والمخالفات البيئية، وتتم من خالل آليات الرصد البيئي من جهة، وبواسطة القضاء 

 .من جهة أخرى
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فبالنسبة آلليات الرصد البيئي، فتعمل على كشف األضرار التي تلحق بالبيئة والتعرف 

ومات المرتبطة بها، ودورها الرقابي يساعد من خالل جمع المعطيات والمعل ،على وضعيتها

ختالالت البيئية، وتحديد ملية والتقنية الفيلة بالتصدي لالعلى إيجاد الوسائل العلمية والع

 وتطبيق معايير ومقاييس حماية البيئة.

، فدوره الرقابي يأتي بعد وقوع المخالفات البيئية، هذه ءأما بالنسبة لجهاز القضا

تحت "المجهر القضائي "قصد البت في مختلف األعمال السلبية غير  األخيرة التي توضع

القانونية التي تضر بالبيئة، وبالتالي إخضاعها لألحكام القضائية الكفيلة بزجر وردع 

 .38مرتكبيها

 : التحسيس والتوعية البيئيةالفقرة الثانية

يكفي لضمان ، أمر ال هزة اإلدارية والمخططات والبرامجإن وجود القوانين واألج

ن ألي سياسة بيئية االستغناء ، ال يمكة، بل ال بد من عنصر آخر جد مهمحماية فعالة للبيئ

، التي تعاني منها؛ أال وهو التحسيس الذي يقوم على توعية الفرد بمفهوم البيئة والمشاكل عنه

ظة ات المكلفة بالمحاف، أصبح التحسيس يحظى باهتمام الجهوضرورة الحفاظ عليها. لذلك

 .وذلك في شكل برامج وأنشطة متنوعة، على البيئة

وكما سبقت اإلشارة إليه أنه رغم اتسام الترسانة القانونية المغربية بالقوة ، يبدو أنها 

، لمواجهة التحديات البيئية، إذ أضحى الوضع البيئي مقلق جداغير كافية وغير ناجعة 

. لذا بات من عن مأزق بيئي حقيقيحديات يتعذر السيطرة عنها أحيانا، تعبر ويواجه ت

األمر بالتحسيس والتوعية ، ويتعلق ائل أخرى، يبدو أنها أكثر نجاعةالضروري تفعيل وس

 .البيئية

، مثل الشوارع والشواطئ... يالحظ أن من الفضاءات العمومية وبإلقاء نظرة في العديد

، لذا بات ي تواجهها البيئةوى التحديات التالوعي البيئي ال يرقى في أغلب األحيان إلى مست

                                                           

الدكتوراه في القانون العام  ، مرجع د.ابراهيم كومغار  " مؤسسات حماية البيئة بالمغرب " أطروحة لنيل  -38

 274-273سابق . صفحة : 
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ة كافة األطراف، أفرادا ، وتفعيل البعد التوعوي، وتعبئمن الضروري تأهيل العنصر البشري

، كل من موقعه للمساهمة في حماية والحفاظ على البيئة، ولتحقيق هذه الغاية ومؤسسات

 :نقترح الوسائل التالية

لبيئية، ويتأتى ذلك بتفعيل دور تفعيل دور التوعية والتحسيس واالهتمام بالتربية ا -

، وتربية الطفل على العادات الصحية السليمة واالهتمام بالنظافة ةمؤسسة األسر

 الشخصية.

بث الوعي البيئي بين التالميذ والتنبيه إلى بعض السلوكيات الخاطئة، ويستلزم هذا  -

 .39األمر تفعيل دور المدرس والمدرسة

أساسية تستهدف بث القيم والمعارف والمفاهيم  وهكذا أصبحت التوعية البيئية وظيفة

حول البيئة بين أفراد المجتمع، وحثهم على االلتزام بتصرفات إيجابية للمحافظة على البيئة، 

وعليه فإن مبدأ الوقاية الذي يتحقق عبر التوعية البيئية التي بحرصها على محو " األمية 

تجنيب البيئة العديد من المظاهر السلبية التي  البيئية "، وإشاعة الثقافة البيئية، ستتمكن من

 تعود إلى التصرفات اإلنسانية السلبية.

وفي هذا السياق، فإن التحسيس والتوعية بأهمية القضايا البيئية، يعد من األدوار 

، حيث من بينها جمعيات المجتمع المدني األساسية التي تعنى بها مجموعة من المؤسسات،

، را فعاال في نشر الوعي البيئي، بكونها األقرب إلى المواطنيندو تلعب هذه األخيرة

الجمعيات البيئية بدورها  . ولتقومء المواطنينوباعتبارها تؤطر شريحة واسعة من هؤال

إغفال ظاهرة الترابط ، دون قيق المقاصد التي أنشئت من أجلها، يجب أن تعمل على تحالفعال

، لتظهر ، بل تحاول رصد كل المبادراتفال تنعزل في إطار عمل تقني بحث ؛بين الظواهر

 ضرورة األخذ بعين االعتبار بعد البيئة كعامل أساسي من عوامل التنمية.

كل ذلك حتم على جمعيات المجتمع المدني نهج أساليب مختلفة قصد إشاعة الثقافة 

البيئية والتحسيس باإلشكاليات البيئية وتعميق الوعي البيئي وتوجيه سلوكيات أفراد المجتمع 

                                                           

ذ.جودية خليل " التحديات البيئية ووسائل مواجهتها " ، القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين  -39

 253-252ص:  54، العدد 
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، وبالتالي الوعي بحماية البيئة لما لها من أهمية ودور كبير في الحفاظ على نحو احترام البيئة

نسان وسالمته من األمراض والكوارث واألوبئة والمشاكل الصحية والطبيعية، لذلك حياة اإل

ونشر الثقافة البيئية بين  ،عميق المعرفة بالمفاهيم البيئيةسعت معظم الجمعيات البيئية إلى ت

المواطنين من خالل تنظيمها للندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والحمالت اإلعالمية، 

، كالحدائق والمنتزهات، أوالقيام عية في تدبير قطاعات بيئية محددةام مفتوحة للتووالقيام بأي

، أو كذلك القيام  بمشاريع محددة، جاالت الطبيعية بتعاقد مع الدولةبالمحافظة على بعض الم

" بإقليم القنيطرة في إطار برنامج هو الحال بالنسبة لمشروع تهيئة "محمية سيدي بوغابةكما 

جمعيات مغربية وأوروبية، هذا دون إغفال العديد من المشاريع والبرامج التي تم  تعاون بين

تفعيلها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي كان لها التأثير اإليجابي 

على المحيط البيئي، هذا مع اإلشارة إلى االنشغاالت الواسعة لكثير من الجمعيات المحلية 

تحقيق التنمية المستدامة، والتي تشمل التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية  بكل ما يهم

 .40وكذلك " التنمية البيئية "

على المستويين  عيات في مجال النهوض بقطاع البيئةورغم الدور الذي تلعبه الجم

المحلي والجهوي، إال أن أي عمل جمعوي في غياب إطار قانوني يضمن له سير نشاطه، 

ف يبقى دون جدوى، رغم المجهودات التي بذلتها وال زالت تبذلها هذه الجمعيات؛ إذ ال سو

يحتوي هذا على العمل على تشريع خاص، والنص الوحيد الموجود والمتعلق بالجمعيات هو 

 . 41، والذي يعتبر نصا عاما يتعلق بجميع الجمعيات1958نونبر  15ظهير 

 الحكامة البيئية ة:الفقرة الثالث

أضحت مسألة الحفاظ على البيئة من أهم القضايا التي تشغل بال المجتمعات في وقتنا 

الحاضر. فإدراك اإلنسانية لما يمثله من التلوث البيئي من خطر على تحقيق التنمية الترابية، 

                                                           

المغربي"، المجلة المغربية لإلدارة ذ. ابراهيم كومغار " جمعيات المجتمع المدني وحماية البيئة في القانون  -40

 58، ص :  2015. 125المحلية والتنمية ، العدد 

ذ.حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق التطبيق " منشورات  - 41

 مسالك الفكر والسياسة 

 180مرجع سابق.  صفحة :   48/47االقتصاد . العدد  
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جعل من سياسة حماية البيئة والحفاظ عليها بعدا استراتيجيا للحكومات والجماعات الترابية، 

 عامال أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة.لكونها 

وإذا كان موضوع البيئة قد شكل موضوعا شغل جل الدول المتقدمة صناعيا، وذلك      

منذ النصف الثاني من القرن العشرين، فإن دول "العالم الثالث" لم تعرف نفس االهتمام ، إال 

 . 1972بعد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة بستوكهولم سنة 

اهتم المغرب وما يزال، بقضايا البيئة، حيث أصبحت  ،وكغيره من الدول النامية    

مهمة المحافظة عليها موكولة إلى مجموعة من القطاعات والهيئات إن على المستوى 

 المركزي أو الترابي.

وإذا كان عدد كبير من المختصين في ميدان الحكامة والتنمية،  يشجعون على دعم    

الدور الذي تقوم به الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المستدامة، ويعتبرونها دعامة رئيسة 

في المحافظة على البيئة، ويحفزون على منحها مزيدا من االستقاللية وتزويدها باإلمكانيات 

فإن المغرب، ومنذ مدة، قد انخرط في هذا التوجه، وذلك، باعتماده على سياسة  الالزمة،

االقتصادية  الالمركزية كآلية ناجعة لتدبير الشأن العام، وكإطار لتطوير المجاالت

 . ةواالجتماعية والبيئي

هامة في ، مكانة نتيجة حركية توسع مجاالت تدخلها ،لقد أصبحت للجماعات الترابية

، وتجهيز البنيات التحتية وتطوير المجاالت السوسيو اقتصادية االقتصاد الترابيتنمية 

 .بة الصحية والمحافظة على البيئةوالمراق

عطفا على ما ذكر، وبما أن غالبية المشاكل البيئية هي نتيجة حتمية للنشاطات الترابية، 

فقد حظيت هذه األخيرة  وأن غالبية الحلول بيد الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها،

باختصاصات عديدة في تدبير المجاالت البيئية، واضطلعت بوظيفة بارزة بغاية التحكم في 

أوضاع البيئة ترابيا، خاصة بعد بروز اإلرادة الجلية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، 

 بهدف توسيع وتعزيز االختصاصات البيئية والتنموية المنوطة بها.
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وال يزال الجدل قائما حوله،  ،ل مصطلح الحكامة البيئية مفهوما موضوعاتيالقد شك

على اعتبار أن محتواه المعرفي، مثقل بالقيم والمعاني . فمع كونه معقدا على تحديد 

خصوصياته والغايات من وراء استعماله، فإنه يبقى مفهوما بالغ الداللة بالرغم من تباين 

 .هعتمدلوالته حسب الجهات التي وض

وفيما يخص مفهوم الحكامة البيئية، فيمكن اعتبارها جزءا ال يتجزأ من المفهوم العام 

للحكامة، كما أنها تعد أساس الحكامة الترابية التي تعتبر الحجر الرئيسي في بناء حكامة 

الدولة والمجتمعات. ومن أجل بناء حكامة بيئية تنطلق ابتداء من ترسيخ مفهوم الحكامة 

لترابي في جميع ممارسة تدبير الشأن العام اى المستوى الترابي والتي مفادها: "لالجيدة ع

على مبادئ ومعايير  " اعتماداواالجتماعية والثقافية والبيئية ، االقتصاديةميادينه اإلدارية

. و " الحكامة الترابية سياسة تباشر بها اإلدارة الترابية تدبير إمكانياتها المالية محددة وملزمة

 .ق التنمية المستدامة والمندمجة "، بغاية تحقيواالجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية

 : دعائم رئيسية وهي ترتكز الحكامة البيئية على ثالث

دمج كل اإلشكاالت البيئية في صنع القرار إن على المستوى الترابي أو الوطني  -

 أو الدولي ؛ 

ثقافية، ، كل المجاالت )سياسية، اقتصادية أساسية مفادها أن االتفاق على قاعدة -

 ، بيئية ..إلخ ( لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على البيئة ؛اجتماعية

وجود عالقة تفاعلية بين أنشطة األفراد والجماعات، والدول والشركات عبر  -

 .42الوطنية وقضية تدهور النظم البيئية

 

                                                           

د العابدة  " الحكامة البيئية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية " ، المجلة المغربية ذ .محم – 42

 111-110، مرجع سابق ، صفحة : 100لإلدارة المحلية والتنمية ، العدد 



113.14دور الجماعات في حماية البيئة على ضوء القانون التنظيمي رقم   

 

 
50 

اإلطار، كآلية لتجسيد الحكامة البيئية، فقد أكد في باب خاص  –ومن خالل القانون  

على المقاربة الجديدة التي سيتبناها ليصل إلى  33إلى المادة  24بهذه األخيرة، من المادة 

 .943 غاية الحكامة البيئية، وذلك في المادة

يمقراطية ضرورة تعزيز الد بما أن الجماعات تجسد الالمركزية الترابية، فذلك استلزم

ن المواطنين من المشاركة في تدبير شؤونهم ارتكازا على المؤهالت المالية الترابية، وتمكي

والبشرية المتاحة، بغية التخطيط وإنجاز مشاريع تنموية تتماشى واحتياجاتهم الملحة 

 والحقيقية بواسطة هيئات منتخبة ومؤهلة.

رابية، إن ة التي يشهدها المغرب في الديمقراطية التوعليه فبالرغم من التجربة الرائد

شأنها  على المستوى القانوني  أو التراكمي، غير أنها تشهد مجموعة من التحديات التي من

.ةرابية في تحقيق التنمية المستدامعرقلة دور الجماعات الت  

) الجماعات ( ، فإنه ال يمكن االقتصار فقط على إصالح و  التنموي هادورولتقوية 

تحديث المنظومة القانونية ،وإنما ينبغي باإلضافة إلى ذلك ،وجود إرادة سياسية ،وتطوير 

 الديمقراطية في إطار تعاقدي بين مختلف المتدخلين .

 

 

 

 

 

 

                                                           

، المجلة بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة "  99-12ذ. عبد الكبير يحيا " قراءة في قانون إطار  - 43
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، هو أنه رغم الدور الذي تقوم به لفصللهذا اإن ما يمكن استخالصه من خالل دراستنا 

ه الجماعات تواجهها مجموعة ، إال أن هذال المحافظة على البيئة وحمايتهاالجماعات في مج

، ال سيما تلك المرتبطة بالجانب التنظيمي؛ ي تحول دون فعالية أدائها البيئيكراهات التمن اإل

وتداخل في والتي تهم أساسا ضعف التنسيق البيئي الذي ينجم عنه تضارب في القرارات 

، هذه األخيرة التي ال زالت االختصاصات والصالحيات، وكذا تشتت التدخالت البيئية

ئية على الصعيد دخالت البيممركزة نتيجة غياب جهاز للبيئة مكلف بتنسيق وتوحيد الت

 .المحلي

؛ بحيث أن ةباإلضافة إلى التنسيق البيئي نجد أيضا محدودية البنيات البيئية الالمركزي

خصوصية المشاكل البيئية ؛ والتي تكون عارفة بطبيعة ومركزيةغياب بنية إدارية ال

رات خارجية للوزا، تظل التدخالت البيئية المحلية موزعة بين مختلف المصالح الالمطروحة

؛ يبقى تدبير الشؤون البيئية على الصعيد المحلي خاضعا للقرارات المعنية بالبيئة، وبالتالي

 .رات المعنية على المستوى المركزيالتي تتخذها الوزا

إلى جانب اإلكراهات المرتبطة بالتنظيم، هناك إكراهات أخرى متعلقة بالوسائل 

البيئي، حيث أن هذا األخير تعتريه مجموعة من القانونية، وباألخص تلك التي تهم التشريع 

 النقائص والثغرات تهم باألساس الجانب المتعلق بالمضمون، والجانب المتعلق بالتطبيق.

، فتتمثل هذه الثغرات (فيما يخص الجانب األول )ثغرات التشريع البيئي في مضمونه

المكونة لهذا التشريع تم في تقادم التشريعات البيئية، بحيث أن معظم النصوص القانونية 

؛ الراجع إلى تعدد قادم التشريع البيئي، نجد تشتتهإعدادها في مرحلة الحماية. إضافة إلى ت

 .ة، وغيابها في تأطير بيئات خاصةالنصوص القانونية المنظمة لحماية وتدبير البيئ

من خالل ، فنلمسه نقائص التشريع البيئي في تطبيقه(أما فيما يتعلق بالجانب الثاني )

غير قادرة على ، حيث أن هذه األخيرة عتري النصوص القانونية في الواقعالخروقات التي ت

 خاتمة الفصل الثاني : 
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نين البيئية بكيفية الزمة ، وهذا راجع باألساس إلى عدم تطبيق القواضبط وتنظيم البيئة

 .وصحيحة

، يستلزم عمل الجماعات في الميدان البيئي وفي سبيل الحد من اإلكراهات التي تعرقل

ئل ، وهذا لن يتأتى إال عن طريق تعزيز وسالتفعيل وترشيد عمل هذه الجماعات يجاد سبلإ

 . التنفيذ وتقوية آليات الحكامة

، يتعين ضرورة تحديث فيذ في مجال المحافظة على البيئةبخصوص تعزيز وسائل التن

الرامية  شريعاتالتشريع البيئي بهدف تجاوز العديد من النقائص والثغرات التي تكتنف الت

،  وذلك يل العنصر البشري، دون إغفال ضرورة تحسين التمويل البيئي وتأهإلى حماية البيئة

د المالية ، ناهيك عن توفير الموارالعدد الكافي من الوسائل البشريةل ضمان توفير من خال

ض في مجال النهو، وذلك من أجل نجاح هذه األخيرة في أداء رسالتها الكافية لهذه الجماعات

 .بالتنمية المحلية

جال م لقول بأنها تقوم بدور هام وبارز في ، فيمكن افيما يرتبط بتقوية آليات الحكامةأما 

ة والنجاعة ال ي، وال سيما أن وصول التدخالت البيئية إلى الفعالاحماية البيئة والمحافظة عليه

، ضافة إلى ذلك، وإنما ينبغي باإليتوقف فحسب على إصالح وتحديث المنظومة القانونية

ئية )القبلية والبعدية( من القيام بتدابير مواكبة ترتكز على ضمان تدعيم مزيد من المراقبة البي

، إضافة إلى الحكامة البيئية التي تعد هي أخرى، والتحسيس والتوعية البيئية من جهة جهة

ال تنمية" د إلى "كون عدم االهتمام بها يقو، نظرا لأهم وحدة مرجعية جديدة بالتطبيق األخرى

 ." جميع الوحدات المرجعية األخرى، كاإلنسان والمجتمع والدولةال أمنو"

، الرئيسية في دراسة قضايا التنميةوعليه  فقد شكلت هذه الحكامة البيئية أحد المواضيع 

على  وهو ما يدل على أهمية وضرورة تبني مقاربة شمولية لفهم جميع أبعاد إشكاالت التنمية

 .المستويين المركزي والترابي
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: 

لقد مكنتنا هذه الدراسة من الوقوف على االهتمام الذي حظيت به المسألة البيئية على 

ر ، كجسر تشريعي لتصريف منظوالمتعلق بالجماعات 113.14مستوى القانون التنظيمي 

ا البيئة على عدة ر لقضاي، وقد حاولنا أن نرصد هذا الحضوالدولة على المستويات الترابية

، كما حاولنا أيضا أن ندرس مستوى ن حيث الحجم أو النوع أو المنظور، سواء ممستويات

 .هذا الحضور في هذا القانون التنظيمي بتفصيل وتوضيح

ع هتمام بالبيئة على مستوى التشري، هو أن االصه في ختام هذا العملما يمكن استخالو

سجل تطورا ملحوظا من الناحية الكمية والنوعية إذا ما ، المنظم لعمل الجماعات الترابية

، كما نسجل أيضا تفاوتا في حجم وطبيعة هذا نين المنظمة للشأن الجماعي سابقاقورن بالقوا

؛ حيث نجد حضور أقوى على مستوى ستوى القوانين التنظيمية الثالثةاالهتمام على م

، مع حضور بشكل أساسي 111.14قم والقانون التنظيمي ر 113.14القانون التنظيمي رقم 

، فالمستخلص هو ر، أما من حيث المنظو112.14باهت على مستوى القانون التنظيمي رقم 

الخاص بالجماعات،  113.14هيمنة منظور البيئة كخدمة عمومية في القانون التنظيمي 

 .111.14، وذو بعد استراتيجي في القانون التنظيمي وحضوره كمقاربة في التنمية

وبهذا تبدو أهمية الجماعات من خالل المهام الكبيرة المنوطة بها في شأن حماية البيئة 

، إضافة إلى باقي التدابير والوسائل ات القانونية التي كرست من أجلهاواضحة نتيجة اآللي

، تصاصها وفقا للقوانين والتنظيمات، والتي ترجع إلى اخقانونية المستخدمة لحماية البيئةال

، الشيء الذي يفرض عليها عدم التهاون ؤولياتها اتجاه حماية هذا المجالد من مسمما يزي

مصداقية ، واألكثر قد يمس من فاعلية ولتي قد تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة، االالمباالةو

، وفي ذات السياق تبقى مسألة االهتمام بالصعوبات التي تواجهها الجماعات في نظر المواطن

قد تأتي في مقدمتها  ؛حماية البيئة من أولويات المشرعاجبها ومهمتها في الجماعات في أداء و

 خاتمة عامة 
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، والتي تسهر على تسيير الوضعية وسائل المادية والبشرية المتخصصةضرورة دعمها بال

البيئة والعناية بها ، األمر الذي يدعو بشكل جاد إلى إنقاذ البيئية. هذه األخيرة أضحت حرجة

، ونعتقد أن التحديات البيئية ال يمكن مواجهتها بوسيلة مستقبل األجيال القادمة حرصا على

بشكل كافي  ، وإنما ال مناص من تظافر الجهود واالهتماممعزل عن الوسائل األخرىواحدة ب

حالية وتدارك وال يتأتى ذلك إال بإعادة النظر في الترسانة القانونية ال ،وكفيل بحماية البيئة

قتصادية نظرا لنجاعتها وتفوقها في وأيضا تفعيل الوسائل المالية واال، يتخللها الخلل الذي

 الصرفة.ان على مجرد المقاربة التشريعية كثير من األحي

، في غياب ة أن تحقق األهداف المتوخاة منهاوال يمكن للوسائل القانونية واالقتصادي

، ناهيك عن غياب لمجتمع المدنيلمدرسة والجامعة واوعي بيئي حقيقي ينطلق من األسرة وا

، وعدم استحضار البعد البيئي في الندوات واأليام الدراسية قافة البيئية لدى المواطنين عامةالث

، إذ ال يتم استحضار هذه األخيرة إال  خالل فترات ن أجل الخروج بحلول علمية وعمليةم

 .مية ال تلبي الغاية المرجوة منهاموس

، سيعطي المتعلقة بالبيئة إلى حيز الوجودوال شك أن خروج  مشاريع القوانين الجديدة 

ذا األخير مع ، وسيؤدي ال محال إلى تالؤم مقتضيات هيدا للتشريع البيئي المغربينفسا جد

 .حاجيات واقع البيئة

 :ي نقترح التوصيات والحلول اآلتية، وكطلبة مهتمين بالشأن البيئوفي هذا الصدد

ضرورة إعادة النظر في منهجية إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات  -

 البيئية .

مدونة خاصة تهتم بحماية  التطلع إلى تجميع النصوص التشريعية والقانونية في -

 .البيئة

، وجلب نحو الطاقات المتجددة  والبديلة استثمار الكفاءات المحلية واالتجاه -

 االستثمارات بهذا الجانب .
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ل جهة على رة تظافر جهود كل الفاعلين التنمويين في إبراز مؤهالت كضرو -

 .قتصاد األخضرحدة قصد جعلها فضاء لال

اإلسراع بإخراج قوانين زجرية صارمة وغرامات للمخالفين غير المحافظين  -

 على البيئة .

 .التكوين البيئي للقضاة واألعوان اإلداريين ورؤساء األطر والمقاوالت -

 .ال يمكن التفريط فيه ويجب حمايتهد يرص اعتبار األرض -

 .يئة عامل إقالع اقتصادي واجتماعياعتبار الب    -

 .تعمال الطاقات المتجددة والنظيفةتشجيع اس    -

 .ناوئ للبيئة وتعويضه ببدائل أخرىالحد من النشاط اإلنساني الم    -
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 : المالحق
 

جمادى األولى  4صادر في  1.14.09ظهير شريف رقم 

 99.12( بتنفيذ القانون اإلطار رقم 2014مارس  6)  1435

 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

 20-1435جمادى األولى 18بتاريخ  6240)ج.ر.عدد

 (2014مارس
 

 الحمد هلل وحده،

 بداخله: -الطابع الشريف  

 حمد بن يوسف هللا وليه()محمد بن الحسن بن م 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا: 

 منه، 50و 42بناء على الدستور وال سيما الفصلين 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 99.12ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون اإلطار رقم 

والتنمية المستدامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس بمثابة ميثاق وطني للبيئة 

 المستشارين.

 (.2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4وحرر بالرباط في                           

  

 وقعه بالعطف: 

 رئيس الحكومة، 

 اإلمضاء: عبد اإلله ابن كيران.
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والتنمية بمثابة ميثاق وطني للبيئة  99.12إطار رقم  -قانون 

 المستدامة

 األهداف والمبادئ والحقوق والواجبات :الباب األول

 األولىالمادة 

اإلطار األهداف األساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة  -يحدد هذا القانون

 والتنمية المستدامة.

 ويهدف إلى: 

الثقافي تعزيز حماية الموارد واألوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث  -

 والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات واإليذايات ومكافحتها؛

إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية  -

 للتنمية المستدامة؛

االتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية  عمالءمة اإلطار القانوني الوطني م -

 التنمية المستدامة؛البيئة و

تعزيز اإلجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة  -

 التصحر؛

إقرار اإلصالحات ذات الطابع المؤسساتي واالقتصادي والمالي والثقافي في ميدان  -

 الحكامة البيئية؛

ومية وشركات الدولة تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العم -

والمقاوالت الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية 

 المستدامة؛

 إرساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية. -

 2المادة 

تشكل المبادئ المنصوص عليها أدناه، عناصر للتأطير يجب التقيد بها حين إعداد 

السياسات واالستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات وتنفيذ 

الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن قبل باقي األطراف المتدخلة في مجاالت 

 البيئة والتنمية المستدامة:

وتنفيذ مبدأ االندماج: يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد  أ(

 السياسات واالستراتيجيات والبرامج مخططات التنمية على المدى المتوسط والمدى البعيد؛
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مبدأ الترابية: يقتضي األخذ بعين االعتبار البعد الترابي وال سيما الجهوي، بهدف  ب(

ضمان تمفصل أفضل للتدابير المتخذة من قبل مختلف المستويات الترابية التخاذ القرار 

 تعبئة الفاعلين الترابيين لصالح تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة للمجاالت؛وتشجيع 

مبدأ التضامن: يساهم التضامن كقيمة وموروث متجذر داخل المجتمع في التماسك  ج(

الوطني، فهو يتيح في بعده الثالثي: االجتماعي والترابي والمشترك بين األجيال، الرفع من 

هشاشات وتشجيع االستعمال العقالني والمقتصد والمتوازن قدرات البالد على الحد من ال

 للموارد الطبيعية والفضاءات؛

د( مبدأ االحتراز: يتمثل في اتخاذ تدابير مالئمة و فعالة ومقبولة اقتصاديا واجتماعيا، 

في  لمواجهة األضرار البيئية المفترضة الخطرة أو التي ال رجعة فيها أو مخاطر ممكنة، ولو

 قين العلمي المطلق حول اآلثار الحقيقية لهذه األضرار والمخاطر؛غياب الي

( مبدأ الوقاية: يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم آلثار األنشطة التي ـه

يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة إلزالة هذه اآلثار أو على األقل 

 بية؛التخفيف من انعكاساتها السل

مبدأ المسؤولية: يقتضي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص بإصالح  و(

 األضرار التي سيلحقها بالبيئة؛

مبدأ المشاركة: يتمثل في التشجيع والتحفيز على المشاركة الفعلية للمقاوالت  ز(

تيجيات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات واالسترا

 والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

 3المادة 

 لكل مواطن أو مواطنة الحق في: 

العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح  -

 الثقافي واالستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛ 

 معلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛الولوج إلى ال -

 المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة. -

 4المادة 

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص االمتناع عن إلحاق الضرر 

 بالبيئة. 

 5المادة 

جهود الفردية يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص المساهمة في ال

 والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة ونشرها. 
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 حماية البيئة :الباب الثاني

 6المادة 

تعتبر الموارد الطبيعية واألنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا مشتركا لألمة. 

وتكون موضوع حماية واستصالح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من خالل تبني 

تدابير تشريعية ومؤسساتية واقتصادية ومالية أو غيرها، وذلك طبقا ألهداف ومبادئ هذا 

 ار. اإلط -القانون 

 7المادة 

 أعاله إلى: 6تهدف التدابير المذكورة في المادة 

تشجيع اللجوء إلى طرق االستعمال المستدام والمقتصد للموارد المائية وإلى مكافحة  -

بهدف مالءمته مع متطلبات التنمية  تلوث هذه الموارد وكذا تحيين التشريع المتعلق بالماء

 تصحر والتغيرات المناخية؛المستدامة واالنعكاسات المزدوجة لل

ضمان التوازن اإليكولوجي للغابة واألنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي وكذا  -

المحافظة على األصناف الحيوانية والنباتية بما فيها المستوطنة والنادرة والمهددة أو في طور 

 االنقراض وال سيما من خالل تحيين التشريع الجاري به العمل؛

تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال  -

 تبذير الطاقات؛

اعتماد نظام قانوني خاص يهدف إلى حماية التربة من كل أشكال التدهور والتلوث  -

 وإلى تكريس تخصيص األراضي حسب االستعمال الذي يناسب خصائصها؛

التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي وال  تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة -

 سيما في مناطق الواحات والسهوب؛

 تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة تلوث الهواء والتكيف مع التغيرات المناخية؛  -

تشجيع حماية األنظمة البيئية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من آثار كل  -

 اه والموارد أو استنزافها؛األنشطة التي من شأنها تلويث المي

حماية األنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل أشكال تدهور مواردها وجودتها البيئية  -

 واستصالحها؛

حماية واستصالح المواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية القارية والساحلية  -

 والبحرية وتشجيع إحداث مناطق محمية بها؛ 

 ح وترميم العناصر المادية وغير المادية للتراث التاريخي والثقافي؛حماية واستصال -

صون جمالية التراث العمراني والثقافي واالجتماعي للمدن والمجاالت الحضرية  -

 والقروية والحفاظ على المساحات الخضراء.
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 8المادة 

تنظيمية بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث واإليذايات، تتخذ تدابير تشريعية و

 ترمي إلى:

إصالح النظام القانوني للمحالت التي تمارس فيها األنشطة المضرة بالصحة أو  -

 المزعجة أو الخطرة؛

 وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمواد الخطرة والكائنات المحورة جينيا؛  -

 وضع نظام قانوني خاص باإليذايات الصوتية والضوئية وبالروائح؛ -

تحيين اإلطار التشريعي الخاص بالنفايات ألجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقليص  -

النفايات في المنبع وبوضع نظام الجمع االنتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمين النفايات 

 وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة وبالتدبير اإليكولوجي للنفايات الخطرة؛

وذلك بهدف إدراج  ةئلق بدراسات التأثير على البيمراجعة اإلطار التشريعي المتع -

 التقييم االستراتيجي البيئي على الخصوص؛

 وضع قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية. -

 التنمية المستدامة :الباب الثالث

 9المادة 

عدم الفصل  اإلطار، مقاربة للتنمية ترتكز على -يراد بالتنمية المستدامة في هذا القانون

بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لألنشطة التنموية والتي تهدف إلى 

 األجيال المقبلة في هذا المجال. االستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات

 10المادة 

تمثل التنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن 

نشطتها. وتعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية أ

 والثقافية والبيئية للبالد.

 11المادة 

يتم إدماج نمو كل القطاعات واألنشطة في إطار التنمية المستدامة. ولهذا الغرض، تبذل 

رد الطبيعية مجهودات مستمرة تهدف بالخصوص إلى التخفيف من الضغط على الموا

المستعملة واللجوء إلى تكنولوجيات اإلنتاج النظيف المالئم للبيئة والسهر على التحسين 

المستمر لشروط ولوج مختلف الشرائح االجتماعية إلى منتوجات وخدمات هذه القطاعات 

 واألنشطة. 
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 12المادة 

حري والفالحة تعد القطاعات واألنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد الب

والنقل والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة بشكل عام قطاعات وأنشطة 

تتوفر على إمكانية عالية لالستدامة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية 

 المستدامة. 

على اعتماد  ولهذا الغرض، تسهر السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات واألنشطة

تدابير عملية كفيلة بضمان االستدامة في طرق تدبيرها وفي مسلسالتها اإلنتاجية والعمل على 

 نشر هذه التدابير على نطاق واسع.

 13المادة 

تسهر الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على إدماج 

لسياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعدها التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في ا

 أخذا بعين االعتبار خصوصيات كل قطاع. 

 14المادة 

اإلطار،  -تعتمد الحكومة، داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون

 اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. 

 يق وتشاور.يكون إعداد وتقييم هذه اإلستراتيجية ومراجعتها موضوع تنس

 15المادة 

ترتكز اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المبادئ والمقتضيات المنصوص 

 اإلطار. وتحدد على الخصوص: -عليها في هذا القانون 

 التوجهات األساسية إلعداد اإلطار العام لتهيئ سياسة شاملة للتنمية المستدامة للبالد؛ -

احترامها لتنفيذ هذه االستراتيجية بغية تحقيق األهداف العامة المبادئ العامة الواجب  -

 والخاصة التي تنص عليها؛

 آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير المصاحبة ألجرأة هذه االستراتيجية.  -

 16المادة 

يجب مطابقة السياسات العمومية الشاملة والقطاعية الجاري بها العمل وكذا الجهوية مع 

التوجهات المحددة في االستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة داخل أجل أقصاه األهداف و

 سنتين يحتسب من تاريخ اعتمادها. 

 17المادة 

يجب مالئمة أنظمة التربية والتعليم وبرامج التكوين والتكوين المهني بهدف إدراج 

إحداث تخصصات  اإلطار وال سيما من خالل -المبادئ والتوجهات الواردة في هذا القانون

   في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
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يجب أن تكون ثقافة المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة جزءا ال يتجزأ من منظومة 

 المعرفة والمعارف العملية والسلوكية الملقنة في إطار هذه األنظمة والبرامج.

 18المادة 

العمومية وشركات الدولة والمقاوالت تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات 

تنمية في خدمة التنمية المستدامة واالقتصاد /الخاصة بتشجيع وتمويل إعداد برامج بحث 

 األخضر.

توجه هذه البرامج على الخصوص نحو االبتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا اإلنتاج 

على البيئة واقتصاد النظيف واختراع آليات أو طرق عملية وفعالة تساعد على الحفاظ 

 الموارد وإحداث مناصب شغل جديدة تستجيب لحاجيات المهن البيئية والتنمية المستدامة.

التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات  :الباب الرابع

العمومية وشركات الدولة والمقاوالت الخاصة وجمعيات المجتمع 

 المدني والمواطنين

 19المادة 

 في أقصر اآلجال: تلتزم الحكومة

 اإلطار؛ -بالسهر على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا القانون -

بمالءمة كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية  -

 -البيئة والتنمية المستدامة مع المبادئ واألهداف والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون

 سخها أو تحيينها حسب الحالة؛اإلطار أو ن

القرار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والولوج  ذبضمان المشاركة للسكان في اتخا -

 إلى المعلومة البيئية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 20المادة 

تسهر الجهات والجماعات الترابية األخرى على إدماج المبادئ واألهداف المنصوص 

 اإلطار ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي. -هذا القانونعليها في 

وتلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية 

والتنمية المستدامة لمجاالتها الترابية والولوج إلى المعلومة البيئية المحلية المتعلقة بهذه 

 الميادين.

تزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات الترابية المتجاورة، قدر اإلمكان، باتباع تل

يات تحتية تتعلق بالمحافظة نسياسات عمومية محلية مندمجة ومنسقة عند إقامة تجهيزات وب

 على البيئة والتنمية المستدامة.
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 21المادة 

ول نشاطا صناعيا تلتزم المؤسسات العمومية وشركات الدولة، السيما تلك التي تزا

 -وتجاريا والمقاوالت الخاصة بالتقيد بالمبادئ واألهداف المنصوص عليها في هذا القانون

 اإلطار. ولهذا الغرض، تسهر على:

اعتماد األنماط والطرق المسؤولة في مجاالت التموين واالستغالل واإلنتاج والتدابير  -

 التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة؛

 تقييم دوري لتأثير أنشطتها على البيئة؛ -

التأثيرات السلبية ألنشطتها على األوساط  منالتقليص إلى الحد األدنى الممكن  -

 واألنظمة اإليكولوجية التي تتواجد بها؛

سيما  المساهمة في نشر قيم التنمية المستدامة عن طريق إلزام شركائها، وال -

 م؛مورديها، باحترام البيئة وهذه القي

 اعتماد تواصل شفاف حول تدبيرها البيئي. -

 22المادة 

تساهم جمعيات المجتمع المدني العاملة بصفة رئيسية في ميادين البيئة والتنمية 

اإلطار. ولهذه الغاية، تلتزم  -المستدامة، في تحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا القانون

ولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالقيام، إما بمبادرة منها، أو بشراكة مع الد

 وشركات الدولة والمقاوالت الخاصة، بكل عملية إخبار أو تحسيس أو اقتراح كفيلة:

بدعم حرص السكان على احترام البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي وقيم  -

 التنمية المستدامة وذلك من خالل عمليات التحسيس والتربية؛

على تطوير وتثمين الطرق والممارسات المختبرة في مجال التدبير المستدام  بالسهر -

 للموارد الطبيعية على مستوى التجمعات المحلية؛

بالمساهمة في التحسين المستمر لآلليات المعمول بها في مجال مشاركة السكان في  -

 اتخاد القرار البيئي والولوج إلى المعلومة البيئية.

 23المادة 

 المواطنات والمواطنون:تلتزم 

 أعاله؛ 5و  4بمراعاة الوجبات المنصوص عليها في المادتين  -

 بنهج نمط سلوك واستهالك مسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية؛ -

 باالنخراط بكيفية إيجابية في مسلسالت تدبير األنشطة المرتبطة ببيئة القرب؛ -

طار المحدقة بالبيئة وبكل فعل أو سلوك بإبالغ السلطات المختصة باألضرار أو األخ -

 من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة.
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 الحكامة البيئية :الباب الخامس

 24المادة 

تسهر الحكومة على وضع الهياكل والمؤسسات واآلليات والمساطر الالزمة للحكامة 

 البيئية الجيدة، ال سيما في الميادين المتعلقة:

 ستلزمات المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة؛بتطابق السياسات العمومية مع م -

بالتتبع المستمر لجودة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بحالة البيئة  -

 واستغالل هذه المعطيات والمعلومات ونشرها؛

بمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بمستقبل السياسات العمومية في ميدان حماية البيئة  -

 والتنمية المستدامة.

 25المادة 

يمكن للدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة تنظيم 

 حوارات عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة.

وتنظم هذه الحوارات مع السكان والمتدخلين االقتصاديين واالجتماعيين المعنيين على 

 ي.المستوى المركزي أو التراب

تراعي الخالصات المنبثقة عن هذه الحوارات العمومية في السياسات العمومية المتعلقة 

 بالبيئة والتنمية المستدامة.

 26المادة 

يعاد تحديد مهام وتنظيم األجهزة المكلفة بحماية وتحسين البيئة الموجودة حاليا مع 

 اإلطار. -بعين االعتبار المبادئ واألهداف المنصوص عليها في هذا القانون ذاألخ

 27المادة 

 يوضع نظام للتقييم البيئي االستراتيجي.

يهدف هذا النظام إلى تقييم مدى مطابقة السياسات واالستراتيجيات والبرامج 

عليها في هذا ومخططات التنمية مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة المنصوص 

 اإلطار. -القانون

 28المادة 

تحدد بموجب مقتضيات تشريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية 

المخصصة لتشجيع تمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا لتمويل 

 أعاله. 18برامج للبحث التنمية المنصوص عليها في المادة 



113.14دور الجماعات في حماية البيئة على ضوء القانون التنظيمي رقم   

 

 
65 

هذه المقتضيات على الخصوص اإلعانات واإلعفاءات الجزئية أو الشاملة من تحدد 

التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب والقروض طويلة األمد والقروض ذات الفائدة 

المنخفضة وكل تدابير التحفيز التي يمكن للدولة منحها للقطاعات ذات األنشطة التي تستجيب 

ع إخضاع التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة للمتابعة اإلطار، م -ألهداف هذا القانون

 والمراقبة والمحاسبة.

 29المادة 

يحول الصندوق الوطني لحماية البيئة واستصالحها إلى صندوق وطني للبيئة والتنمية 

 المستدامة.

تخصص موارد هذا الصندوق لتمويل التدابير التحفيزية المالية المنصوص عليها في 

ه وكذا لدعم كل العمليات والمبادرات المتجددة التي تساعد على التنمية أعال 28المادة 

 المستدامة ومواكبة المقاوالت.

يعاد تحديد اإلطار المؤسساتي ومهام وموارد ونفقات هذا الصندوق على ضوء 

 اإلطار.      -األهداف المنصوص عليها في هذا القانون

 30المادة 

سوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على األنشطة يحدث نظام جبائي بيئي يتكون من ر

 المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهالك الموارد الطبيعية.

يمكن تطبيق هذه الرسوم والتعريفات على كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بإلحاق 

 الضرر بالبيئة ويخل بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة.

ر وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة تحدد بمقتضيات تشريعية قواعد تنظيم وسي

 والجماعات الترابية المعنية.

 31المادة 

يحدث نظام العالمة اإليكولوجية. يهدف هذا النظام إلى تشجيع المنتوجات أو الخدمات 

ذات التأثير المنخفض على البيئة وتلك التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة وتزويد 

 مات عملية مراقبة تتعلق بهذه المنتوجات والخدمات.المستهلكين بمعلو

 32المادة 

تعبئ الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة الموارد 

والوسائل الضرورية العتماد برنامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية يهدف إلى 

ع مستلزمات حماية البيئة والتنمية الفردية والجماعية التي تتوافق م تنمية السلوكات

 المستدامة.

تتم بلورة هذا البرنامج في إطار شراكة، ال سيما مع جمعيات المجتمع المدني والمقاولة 

الخاصة. تراعى عند تطبيق هذا البرنامج، قدر اإلمكان، الظروف والخصوصيات المحلية 

 مع االعتماد على آليات التضامن وانخراط السكان.
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 33المادة 

تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة بدعم وتشجيع 

 المبادرات واألعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية المستدامة.

وتسهر على نشر الممارسات الجيدة في المجال التطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه 

 الممارسات.

 قواعد المسؤولية والمراقبة البيئية :الباب السادس

 34المادة 

يوضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية يوفر مستوى عال لحماية البيئة. يشتمل هذا 

النظام على آليات إلصالح األضرار وإعادة الوضع إلى حالته السابقة والتعويض عن 

 األضرار التي تلحق البيئة، وال سيما بضمانة مالية عند االقتضاء.

 35المادة 

تحدث شرطة للبيئة مهمتها تعزيز سلطة اإلدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة 

 . والتفتيش
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كلية العلوم  –أكدال  –مؤسسات حماية البيئة بالمغرب " جامعة محمد الخامس 

 .2002/2001أكدال، السنة الجامعية  –القانونية واالقتصادية واالجتماعية. الرباط 

ذ. هشام أشكيح: أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام حول موضوع "اإلطار  -

الرباط، كلية  –التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب" جامعة محمد الخامس 

أكدال. السنة الجامعية:  –الرباط  –العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

2010/2009 . 

 

 :العلميةالمؤلفات  

م كومغار ، مؤلف جماعي بتنسيق األستاذ إبراهي" تدبير المدن وتحديات الحكامة " -

 ( . 2017أستاذ التعليم العالي في القانون العام وقانون البيئة، )

  –مطبعة النجاح الجديدة  د.إبراهيم كومغار، التنظيم اإلداري وفق النموذج المغربي، -

 .2018الدار البيضاء 

 

 

 :العلمية المنشورة في المجالت المتخصصة  المقاالت 

، منشورات المجلة المغربية "التشريع البيئي المغربي واقع وآفاق":ذ. إبراهيم كومغار -

 .2003،  50لإلدارة المحلية والتنمية ، عدد 

 الئحة المراجع:الئحة المراجع:
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، منشورات المجلة ماعات المحلية في ميدان البيئة "تدخالت الج":ذ.إبراهيم كومغار -

 . 2003،  53المحلية والتنمية ، عدد المغربية لإلدارة 

، "ة في القانون المغربيجمعيات المجتمع المدني وحماية البيئ": ذ.إبراهيم كومغار -

 . 2015، 125مغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد منشورات المجلة ال

، بالمغرب" مجلة القانون المغربي نحو تحديث القوانين البيئية":ذ.إبراهيم كومغار -

 . 2006شتنبر  10العدد 

، الحماية" : مظاهرالتردي وسبل"الوضعية البيئية بالمغرب:ذ. إبراهيم كومغار -

تماعية، عدد مزدوج، السنة منشورات حوارات مجلة الدراسات السياسية واالج

2017. 

"تدبير البيئة بين الالمركزية والالتمركز"، مجلة القانون والعلوم :ذ. إبراهيم كومغار -

 . 2008. 1السياسية، العدد 

نين التنظيمية للجماعات " الحكامة البيئية في ضوء القواذ . محمد العابدة ،   -

. سلسلة مواضيع ، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنميةالترابية"

 . 2017/  100، العدد الساعة

وطني للبيئة والتنمية  بمثابة ميثاق 12-99"قراءة في قانون إطار   :ذ.عبد الكبير يحيا -

 .2015/  125لية والتنمية . العدد ، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحالمستدامة

" التحديات البيئية ووسائل مواجهتها " ، القانون المغربي في  ذة . جودية خليل ، -

كلية العلوم القانونية واالقتصادية مطلع القرن الحادي والعشرين ، منشورات 

. سلسلة الندوات واأليام الدراسية .  مراكش  –، جامعة القاضي عياض واالجتماعية 

 . 2107 – 54العدد 

، " الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق  ذة. حسنة كجي -

 . 2017، 48-47، العددالتطبيق " ، منشورات مسالك الفكر والسياسة واالقتصاد 

"، نشرة إخبارية دورية تصدرها المديرية العامة "رسالة الجماعات المحلية -

 . 2005يونيو  –/ أبريل  13للجماعات المحلية ، العدد رقم 
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-  

 :النصوص القانونية 

(  2011يوليوز  29)  1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  -

 5964الجريدة الرسمية ، عدد ،  2011يوليوز  1بتاريخ  بتنفيذ نص الدستور .

   2011يوليوز  30، صادرة بتاريخ مكرر

( بتنفيذ 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.297ظهير شريف رقم  -

المتعلق بالميثاق الجماعي ، منشور في الجريدة الرسمية ، عدد  78.00القانون رقم 

 .21/11/2002بتاريخ  5058

( 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم  -

صادربالجريدة  المتعلق بالجماعات. 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

 ( .  2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380.عدد الرسمية

( 2016أغسطس  10)  1437ذي القعدة  6صادر قي  1.16.113ظهير شريف رقم  -

 المتعلق بالماء . 36.15بتنفيذ القانون رقم 
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