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 مقدمة

قضايا المحافظة على البيئة تحتل حيزا هاما ضمن انشغاالت الدول والمنظمات،  أضحت

خاصة مع تزايد حدة التدهور البيئي المتمثلة في تلوث الموارد المائية واندثار الغطاء 

الغابوي وتلوث الهواء... ، وبذلك أصبحت البيئة السليمة عنصرا محوريا من عناصر 

يش في بيئة سليمة ومتوازنة  من الحقوق لدستورية األساسية التنمية المستدامة، و بات الع

 التي تجب تلبيتها. 

مشتقةٌ من  لغة  وأبعاده، حيث أن البيئةَ  للمفهومودراسةُ موضوع البيئة تتطلب تحديدا دقيقا 

اللفظ اللغوي "بوأ" بمعنى أنزل و أقام، تبوأ أي نزل و أقام و اتخذ منزال، فهي باالشتقاق 

 من منزل اإلنسان الذي يعيش فيه و الذي فيه مستقره و مقامه.

فقد عرفها المجلس الدولي للغة الفرنسية " بأنها مجموعة العوامل المادية       أما اصطالحا

يولوجية والعناصر االجتماعية القابلة في وقت معين للتأثر بطريقة مباشرة، والكيميائية  والب

 .1أو غير مباشرة، حاليا أو في وقت الحق، على الكائنات الحية أو النشاط اإلنساني "

المتعلق بحماية واستصالح  11.03فنورد تعريف القانون رقم  ،أما في القانون المغربي

" مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية، وكذا العوامل الذي اعتبر البيئة هي  2البيئة

ُن من تواجد الكائنات الحية أو األنشطة اإلنسانية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تَُمك ِّ

 و تساعد على تطورها".

  

                                                           
 .142، ص: 200ذ عبد الهادي مقداد "السياسة العقارية في ميدان التعمير و السكنى"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى   1
المتعلق بحماية و استصالح  11.03( بتنفيذ القانون رقم 2000ماي  12)  1424ربيع األول  10الصادر ب  1.03.59ظهير شريف رقم   2

 .1903 -1902ص  2003يونيو  19بتاريخ  51.18منشور بالجريدة الرسمية عدد البيئة، 
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إلى  األصلفي تعود ، وطنيا، القانونية الخاصة بحماية البيئة جدر اإلشارة إلى أن القواعدتو

ومتنوعة، إذ عمل  بتعددها واهتمامها بمجاالت بيئية مختلفة سمتتهي و ،الحمايةمرحلة 

مع سعيه في  ،على االحتفاظ ببعض هذه القوانين ،في مرحلة االستقالل ،المشرع المغربي

نفس الوقت إلى وضع قوانين جديدة شاملة ومتكاملة قصد حماية البيئة الوطنية بفعالية 

الذي يعـتبر المرجعـيـة األسـاسية في  1917أكتوبر  10في القانون الغابوي انهوم ،3أكثر

 1919المتمم بظهير  1914عتبر ظهير فاتح يوليوز يُ  ، حيثالقانون المائيو ،هذا المجـال

أخرى تـهتم بهذا القطـــاع  اهنــاك نصوص، كما أن أول تشريع في عهد الحماية يهتم بالماء

 1933حول نظام المياه، وظهير  1925يل المثال ظهير فاتح غشت نذكــر منها على سب

المتعلق بمكافحة تلوث  2003الصادر في  13.03رقم  كذا القانونو ، حول شرطة المياه

 ...2014سنة  لميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامةوصوال ل ،ءالهوا

 القواعد العتماد مدخال اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان حقوق منظومتي حمايةُ  تشكلو

 باقي على تسمو كونية بيئية قواعد اعتماد السهل من ليس أنه رغم البيئية، لحماية القانونية

 .الوطنية والقوانين التشريعات

 البيئة لحماية القانوني األساس وضع لىإ تهدف بيئية قواعد 4المملكة دستور اعتمد وقد 

 القوانين على الدولية للقواعد قوي وانعكاسٌ  تجاوبٌ  ذلكفي و الوطني، المستوى على

 لنا يتبين ،البيئة اصطالح فيها ورد التي الدستورية السياقات خالل من أنه حيث الوطنية،

سنة  ستوكهولم لتصريح األول المبدأ في ورد مما مضامينه يستلهم الدستوري المشرع أنه

 . 1992 سنة ريو األرض قمة تصريح من األول المبدأ وكذا، 1972

  

                                                           
 ، حماية البيئة في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة مغرب القانون.محمد اهتوت  3

يوليو  29وافق لالم 1432من شعبان  27الصادر في  91.11.1، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2011دستور المملكة المغربية لسنة   4 

 مكرر. 5964، الجريدة الرسمية عدد 2011
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 جعلتها بصيغ البيئة حماية على التنصيص تم أنه نجد ،الدستورية لوثيقةاإلى  وبالرجوع

 المشرع خصالذي من خالله  الحقوقي المستوىمستويات عدة، السيما على  في حاضرة

 على منه 19 الفصل في الدستور نص حيث األساسية، والحقوق للحريات الثاني بابه

 وتلك الدستورية الوثيقة في وردت التي البيئية، ...بالحقوق التمتع في والمرأة الرجل مساواة

 خالل من الحياة في الحق على نص كما  ،الدولية والمواثيق االتفاقيات في عليها المنصوص

 .البيئة بحماية المشترك االنشغال مناط هي فالحياة ،20 الفصل

 أن ينبغي هنا، حيث المعلومة على الحصول في الحق علىالدستور  ينص 27 الفصل وفي

 توافر يقتضي البيئة مجال في الحديث إذ الصدد، هذا في مهمة البيئية المعلومة أن إلى نشير

 األهداف بلوغ ألجل ،حصائياتاإلو رقاماألو المنجزة التقارير على واالطالع معلومات

 .البيئة باحترام أساسا المرتبطة التنموية

 في الحق من والمواطنين المواطنات استفادة على المغرب دستور ينص مرة وألول 

 المساواة، قاعدة وفق وذلك ،المستدامة والتنمية سليمة بيئة في والعيش الماء على الحصول

 40 الفصل ينص الدستور من الباب نفس وفي بامتياز، حقوقي سياق هو السياق أن بمعنى

 الناجمة واألعباء البالد، تنمية تكاليف تحمل في التضامن واجب أي ،الحق يقابل ما على

 وهو ،...وإسكان معمار من المشيدة البيئة حماية يفيد وذلك الطبيعية، والكوارث اآلفات عن

 .الطبيعية البيئة على تطرأ التي التغيرات مع ايجابي تفاعل

 المشرع باعتمادخاصة  ،الدستوري التعبير ا فيتطور رصدن 35 لفصلل كذلك وبالرجوع 

 بشرية، تنمية تحقيق على تعمل كما ...الدولة تضمن: "جاء حيث مستقبلية نتائج ذات قواعد

" القادمة األجيال حقوق وعلى الوطنية، الطبيعية الثروات على الحفاظ ...تعزيز شأنها من

 تكفل مستدامة تنمية وضمان الطبيعية، البيئة عناصر على الحفاظ بشأن صريح نص وهذا

 ...واحد جيال وليس القادمة لألجيال سنخلف ما مراعاة
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 الثالث الجيل ضمن تندرج التي العهد الحديثة الحقوق من السليمة البيئة في الحق عتبرويُ 

 اليوم فإنه ،اإلنسان لحقوق الدولية ةيالشرع في عليه منصوص غيرحق  أنه فرغم ،للحقوق

 حظيت التي والعرضانية األساسية الحقوق من باتالجديدة، فقد  المناخية التغيرات وأمام

 بعد خاصة ،الوطنية والدساتير واإلقليمية الدولية واإلعالنات االتفاقيات من العديد باعتراف

 على سواء ،البيئية وتداعياتها واالجتماعية والسياسية االقتصادية العولمة ظاهرة تنامي

 حقوق على المؤكدة الصحية وآثارها التلوث معدالت ارتفاع  المناخي باساالحت مستوى

 .5االجتماعية والعدالة واألمن والمساواة والحرية الصحة في كالحق ،األساسية اإلنسان

المتزايد بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، قام المغرب بإرساء اآلليات  مع االهتماموموازاةً 

التنظيمية والمؤسساتية التي تتوخى تدبير السياسة البيئية، التي ترتكز أساسا على التشاور   

 والتعاون وتنسيق تدخالت المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي  أوالترابي. 

أساسيا في االهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، وفاعال  وتعد الجماعات الترابية شريكا

محوريا بصالحيات متنوعة ومتعددة، أقرتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وكذلك 

قوانين البيئة المختلفة، هذا التأطير القانوني المهم ال يمكن أن يخفي ما تواجهه هذه الوحدات 

 فية ومؤسساتية وقانونية وتمويلية وتدبيرية.الترابية من إكراهات عملية وثقا

وعالقة بما سبق فمعالجتنا للموضوع المطروح حول تدخل الجماعات الترابية في المجال 

 البيئي تستوجب منا محاولة اإلجابة على اإلشكالية المركزية التالية:

 ترابية ناجعة ؟ بيئةوالتدبيرية في ضمان ممارسات  مدى إسهام المحددات القانونيةما 

  

                                                           
  ، مقال منور بمجلة مغرس.2 لحق في البيئة في المغرب و رهانات كوب ، اابراهيم بنحسو  5

 
 

https://www.maghress.com/author/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%86%D8%AD%D8%B3%D9%88
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 وتحيلنا اإلشكالية الرئيسية للموضوع على أسئلة فرعية متعددة من قبيل:

أي اختصاصات وصالحيات بيئية أقرتها القوانين التنظيمية الثالث المتعلقة بالجماعات  •

 الترابية؟

 ين العامة والخاصة المتعلقة بالبيئة؟ما مجاالت تدخل الجماعات الترابية انطالقا من القوان •

 واقع التدبير البيئي للجماعات الترابية؟أهم معالم ما  •

ما اإلشكاالت التي تحول دون قيام الجماعات الترابية باختصاصاتها وصالحياتها البيئية  •

 بشكل ناجع؟

 وستتم مقاربة الموضوع وفق التصميم التالي:

 الجماعات الترابية في مجال البيئة المبحث األول: اإلطار القانوني لتدخل

 ول: مكانة البيئة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابيةاأل المطلب

 : حضور الجماعات الترابية في قوانين البيئةالثاني المطلب

 تنزيل االختصاص البيئي الترابي تالمبحث الثاني: آليات وإكراها

  المطلب األول: التخطيط  والشراكة كآليات لتفعيل االختصاصات البيئية المسندة 

 للجماعات الترابية

 إكراهات تفعيل االختصاص البيئي الترابي: ثانيالمطلب ال
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 اإلطار القانوني لتدخل الجماعات الترابية في مجال البيئة المبحث األول:

لطرح القضايا األساسية األنجع  فضاءأن المجال الترابي أضحى ال كثيٌر من الدارسينيرى 

و التي  ،6واإلطار المؤسساتي األمثل لتدبير مختلف جوانب السياسات العمومية للتنمية،

 تشكل السياسة البيئية عنصرا محوريا فيها.

أبرزها  ،للجماعات الترابية، لن يتم دون طرح بعض المشاكل بيئية   اختصاصات   حَ ن  لكن مَ 

يكمن في كون معالجة القضايا البيئية ترتبط بالمستوى المحلي، لكنها تتطلب قرارات ال 

ال يمكن بلورتها إال في  ،، ألن األمر يتعلق بسياسة شموليةيمكن اتخاذها على هذا المستوى

 يارات الوطنية والجهوية الكبرى.ضوء االخت

نظم تدخالتها  في يا ما يرتبط بالجماعات الترابية وفمنه ية،نوناالقالنصوص تعدد  يبرزوهنا 

وهناك   ،)المطلب األول( ةأي القوانين التنظيمية الثالث ،المجال البيئيومنها  ،شتى المجاالت

نطاق المتدخلين  كذلكتحدد و ،شموليتهمركزية تعالج المجال البيئي في قوانين أخري وطنية 

 )المطلب الثاني(.فيه 

 : مكانة البيئة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابيةولاألالمطلب 

في مجرد تمثيل السكان، وتقديم الخدمات التقليدية واإلدارية،  نحصراالتدبير الترابي ملم يعد 

التنمية و أبرزها استحضار البعد البيئي من ،جوانب مختلفة ومتنوعة يتخذ صاربل 

ثم االختصاصات  الذاتية )الفرع األول( ، االختصاصاتويظهر ذلك من خالل  ،المستدامة

 .ةللجماعات الترابية  بأصنافها الثالث ُمنحت  المنقولة )الفرع الثاني(، التي المشتركة و

 

  

                                                           
، التحوالت و الرهانات"، دار النشر المغربية، الدار البيضاء  -6 ي  . 61، ص 1996الكراوي )إدريس(، "االقتصاد المغرب 
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 الذاتية للجماعات الترابية االختصاصاتالبعد البيئي ضمن  الفرع األول:

تمارسها بصفة منفردة، في  ذاتيةً  لجماعات الترابية اختصاصات  لخول المشرع المغربي 

للسياسات العمومية وخاصة ، وذلك انسجاما مع تكريس البعد الترابي عديد من المجاالتال

 منها. البيئية

 الفقرة األولى: الجماعات

ستشف ذلك من يُ وبه  الجماعة،  تحظىيعد برنامج عمل الجماعة أهم اختصاص ذاتي 

" تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، الذي نص على أنه:   78:7مضمون المادة 

يحدد هذا البرنامج األعمال و ،وتحيينه وتقييمهبرنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه 

 التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خالل مدة ست سنوات".

 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.301من المرسوم  3نستحضر المادة  ،في هذا الصدد

بعه وتحيينه تحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتب المتعلق ( 2016يونيو  29)

برنامج عمل  ةتؤكد على ضرورة مراعا والتي وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده، 

 لتنمية المستدامة. ل اتحقيقلبعد البيئي لالجماعة 

أثناء إعداد برنامج التنمية الجهوية، وبرنامج أيضا سالف الذكر يجب استحضاره الالمعطى و

 الة أو اإلقليم.متنمية الع

الذاتية ذات الطابع البيئي للجماعات، ترتبط بمجال إحداث وتدبير  االختصاصاتكما أن 

من القانون التنظيمي  83المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، حيث نالحظ أن المادة 

، تنص على أنه:" تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية 113.14

: التطهير السائل والصلب، محطات معالجة ت القرب في الميادين التاليةخدماالالزمة لتقديم 

المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية، جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، 

إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ لى المطارح ومعالجتها وتثمينها، نقلها إ

 الترابي للجماعة."

                                                           
 20، الصادر بتاريخ 1.15.85المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  113.14القانون التنظيمي رقم   7

 1436ال شو 6، الصادرة بتاريخ 6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليو  7الموافق ل  1436رمضان 

 .2015يوليو  23الموافق ل 
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له يتم تدخالت الجماعة في الميدان البيئي، فمن خال زأبر الصلب أحدَ عد التطهير السائل ويُ و

لجتها وإعادة استعمالها، وكذلك تطهير مياه الصرف الصحي امعجمع النفايات المنزلية و

 سالمة البيئة. ة العامة وحملة، بهدف صيانة الصعالمياه المستو

          ات ي)اآلل التقنيةضعف في الموارد البشرية و عمليا ار يقابلهادواأل هجسامة هذلكن 

م الجماعات إلى إسناد مرفق التطهير السائل إلى الوكاالت ظ(، ما دفع بمع...والمعدات

غالبا أما مجال التطهير الصلب فيتم تفويت هذا المرفق  ،الكهرباءوالمستقلة لتوزيع الماء 

 ض.إلى شركات خاصة في إطار عقود التدبير المفو

تتيح  113.14من القانون التنظيمي رقم  86المادة  في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن

: " يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي أنه

وكذا الحصول على تمويالت في نفس اإلطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين 

لتعاون لاتفاقية بين جماعة أو مؤسسة  ةال يمكن إبرام أي، لكن الجاري بها العملواألنظمة 

 "الجماعات الترابية ودولة أجنبية بين الجماعات أو مجموعة

 ،لمشاريع البيئيةل بالنسبةيمكن للجماعة إبرام اتفاقيات خاصة للتعاون، وطلب التمويل  لذلك،

 في التعاطي مع قضايا البيئة والتنمية المستدامة. ادولي اخاصة وأن هناك انخراط
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، احترامهاالسهر على في تنفيذ وثائق التعمير و معتبراتلعب الجماعة دورا من جانب آخر، 

من القانون  85يظهر ذلك بشكل جلي من خالل قراءة مضمون المادة حيث 

 لها عالقةكما هو معروف فوثائق التعمير ف ، 8المتعلق بالجماعات 113.14التنظيمي

عن طريق تنظيم استعمال السطح بما خاصة الحفاظ على البيئة،  مع ضرورات ةواضح

الجماعة  من خالل مساهمتها في تنفيذ هذه ف ،أوساط إيكولوجيةيحتويه من ثروات طبيعية و

 الوثائق تشارك في تحقيق هذا الدور.

من خالل ذلك يظهر إذ جه تدخل الجماعة في المجال البيئي، وآخر من أ اوجهكما نرصد 

 110، وباستحضار المادة 100على المادة  طالعفباال ،إجراءات الشرطة اإلدارية البيئية

المتعلق بالجماعات، نستنتج أن  رئيس مجلس الجماعة  113.14ظيمي نمن القانون الت

ين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية يمارس صالحيات الشرطة اإلدارية في مياد

وسالمة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية 

 :على الخصوص بالصالحيات التاليةتتمثل في اإلذن أو األمر أو المنع، ويضطلع 

حي وزجر تطهير قنوات الصرف الصرام شروط نظافة المساكن والطرق، السهر على احت

إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها، المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية 

والتراث التاريخي والثقافي، وحمايتها، وذلك باتخاذ التدابير الالزمة لهذه الغاية طبقا 

ائم للقوانين الجاري بها العمل ، ]..[ ضمان حماية األغراس والنباتات من الطفيليات والبه

 طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

                                                           
 المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي 85مضمون المادة  8

 :مع مراعاة القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي
م االختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وكل الوثائق األخرى المتعلقة بإعداد التراب لسهر على احتراـ ا

 والتعمير؛

 لدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛ــ 
 ـالقروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية ــ 
وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية  ـ 

 .المكلفة بالداخلية
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 األقاليموالفقرة الثانية: العماالت 

، خاصة في الوسط القروي، وكذا االجتماعيةاألقاليم بتحقيق التنمية تدخل العماالت ويرتبط 

ما  فذلكماعية، تجة تشكل أحد أهم عناصر التنمية االالبيئألن و ،في المجاالت الحضرية

 الذاتية للعماالت واألقاليم. تاالختصاصايفسر مكانة البيئة ضمن 

من  26ذات الطابع البيئي للعمالة أو اإلقليم ما تنص عليه المادة  االختصاصاتمن بين و

حدث مجلس العمالة أو اإلقليم خالل أول دورة عادية "يُ  :التي جاء فيها  112.149القانون 

عهد إليها، بدراسة قضايا : ]..[ التنمية القروية دائمة على األقل يُ يعقدها، ثالث لجان 

التي تتناول  80كما نجد المادة ، والحضرية وإنعاش االستثمارات والماء والطاقة والبيئة .."

برنامج التنمية الخاص بالعمالة أو اإلقليم وضرورة تحقيق تنمية مستدامة، التي تعتبر البيئة 

 سية فيها.إحدى األبعاد األسا

 الفقرة الثالثة: الجهات

في الباب المتعلق باالختصاصات الذاتية للجهة، نجد قضايا البيئة حاضرة، حيث جاء في 

أن الشأن البيئي يعد من بين  111.1410من القانون التنظيمي  82الفقرة الرابعة من المادة 

منتزهات الجهوية، ما تشمله هذه االختصاصات، وذلك باضطالعها بمهمة تهيئة وتدبير ال

ووضع استراتيجية جهوية القتصاد الماء والطاقة وإنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة 

 المتجددة.

  

                                                           
، الصادر 41.15.8، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم األقاليم عماالت أالمتعلق بال 14211.القانون التنظيمي رقم   9

ال شو 6، الصادرة بتاريخ 6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليو  7الموافق ل  1436رمضان  20بتاريخ 

 .2015يوليو  23الموافق ل  1436
 

 20، الصادر بتاريخ 31.15.8بتنفيذه الظهير الشريف رقم ت، الصادر هاالمتعلق بالج 14111.القانون التنظيمي رقم   10

 1436ال شو 6، الصادرة بتاريخ 6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليو  7الموافق ل  1436رمضان 

 .2015يوليو  23الموافق ل 
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 آخر لتدخل الجهة  في المجال البيئي، يرتبط بإعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب مظهر

مجال ما يسمح الجهة حول تدابير التحقيق التوافق بين الدولة و الذي يهدف باألساس إلى

إعداد هذا التصميم الجهوي يقوم على إجراء تشخيص وبتحديد التوجهات التنمية للجهة، 

   11البيئي.الجهة ومجالها الطبيعي ولمؤهالت 

 االستراتيجيوابع التخطيطي ظهر الطختصاصات الجهة تُ ويمكن هنا أن نسجل كون ا

التي تشكل حلقة وصل بين تدخل الدولة في  االستراتيجياتمن خالل وضع  السيمالتدخلها، 

 المجال البيئي في عالقته مع باقي الوحدات الترابية. 

 

  

                                                           
المتعلق ، 2017نونبر  2بتاريخ  6618ددها رقم ، الجريدة الرسمية في ع2017شتنبر  28صادر في ال 2.17.583المرسوم رقم من  3المادة   11

 .بتحديد مسطرة اعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقيمه
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 المنقولة للجماعات الترابيةو المشتركة االختصاصاتالفرع الثاني:  الجوانب البيئية ضمن 

يكون قد  االختصاصمن آخر الجماعات الترابية بنوع  تحظىالذاتية،  لالختصاصاتإضافة 

أي أنه مبدئيا  ،التدبير، وقد يكون منقوالمن التمويل وتساهم فيه بقسط و ،مشتركا مع الدولة

أهليتها لمدى  تبعاذلك و الترابية، للدولة، لكن يتم تحويله إلحدى الجماعات اختصاصٌ 

، ولو بشكل االختصاصاتالجانب البيئي يظهر من خالل هذه ف ،ممارستهعلى وقدرتها 

 الجماعات الترابية.ومستويات متفاوت بين أصناف 

 المشتركة االختصاصاتالفقرة األولى: 

تعاون بينها وبين الدولة من أجل الالمشترك للجماعات الترابية، إلى  االختصاصيحيل 

 تفعيل هذه الصالحيات بشكل تعاقدي.إنجاز و

 الجماعة أوال:

المشتركة، حيث  ااتهصالختصاالمتعلق بالجماعات  113.14من القانون  87تؤسس المادة 

دولة في المجاالت التالية جاء فيها: " تمارس الجماعة االختصاصات المشتركة بينها وبين ال

المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي ، ية االقتصاد المحلي وإنعاش الشغلتنم : ]..[

 .في إطار الشق المتعلق بالبيئة الثقافية والحضارية، حيث يندرج ذلك وتنميتهالمحلي 

القيام باألعمال الالزمة إلنعاش وتشجيع  : "المشرع ينص علىأن وفي نفس الفصل نجد 

االستثمارات الخاصة، والسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة 

تشجيع االستثمارات يجب ، ف"حسين ظروف عمل المقاوالتمناطق لألنشطة االقتصادية وت

 .." منها أو المستداماألخضر  ن يأخذ بعين االعتبار االستثمارأ

 تساهم في إنجاز األعمال التالية:"ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن : نفس المادة كما جاء في

الترابي للجماعة طبقا للقوانين تدبير الساحل الواقع في النفوذ ، المحافظة على البيئة ]..[

تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف ، واألنظمة الجاري بها العمل

 .]..[، األنهار الموجود داخل تراب الجماعة
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ألي شكل من  وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع أدرج معطى المحافظة البيئة دون تحديد  

ال واسع للجماعة باعتبارها الفاعل المؤسساتي  فهم من ذلك ترك مجأشكال التدخل، ويُ 

 البيئة.المتصلة باألقرب لإلشكاالت 

وقد  ،ه البحار والمحيطات بكتل القاراتقصد بالساحل المناطق التي تتالقى عندها مياويُ 

وني مستقل تظهر السواحل على هيئة نطاقات ضيقة تمتد على طول البحر، وهناك نص قان

أما الشاطئ فهو  ،12طرق حمايته و استصالحهيفيات تدبيره ويِّؤطر مفهوم الساحل وك

 اليابس على طول حاف ة محيط أو بحر أو بحيرة أو نهر.

 ثانيا: العمالة أو اإلقليم

مار البيئي يتضح مجال تدخل هذه الوحدة الترابية  ض  من خالل ما جاءت به المادة في المِّ

 : "والتي تنص على المتعلقات بالعماالت واألقاليم 112.14من القانون التنظيمي  86

قليم االختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجاالت التالية : ]..[ إ تمارس العمالة أو

تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب ق الجبلية والواحات، االسهام في تنمية المناط

 والكهرباء.".

اختصاصات العمالة أو األقاليم،  يغلب على طابعبعد القروي الذي قراءة هذه المادة تؤكد الف

لمساهمة في تحقيق التنمية لهذه الوحدات الترابية التي تتمتع بها  اإلمكانيةكما تبين 

 المستدامة التي تشكل البيئة عنصرا مؤسسا فيها.

 ثالثا: الجهة

، 111.14تنظيمي همت االختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، حسب القانون ال

عمال االستدامة في مقاربة التنمية بالجهة والحرص على إالتعاون على مستوى جوانب 

.. والحفاظ على الموارد .حماية المجاالت الهشة كالواحات، الجبال السواحل الغابات 

الطبيعية كالماء والنبات والوحيش واإلسهام في إدارة األخطار والمخاطر البيئية 

 .9113كالفيضانات والتلوث والتصحر .. ويتجسد هذا من خالل مضامين المادة 

                                                           
( ، الجريدة الرسمية عدد 2015يوليو  16) 1436رمضان  29صادر في  1.15.87الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  81.12القانون رقم   12

 . المتعلق بالساحل. 6892: ص 2015اغسطس  6، بتاريخ 6384
  المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات  13
 



 14 

، واختصاصاتها المشتركة تؤكد البيئي تتبوأ مكانة هامة في المجال الجهة هكذا، يتضح أن

لتي تتطلب موارد مالية وتقنية امجاالت و اإلشكاالت المستهدفة، وذلك، من خالل تنوع ال

 بشرية مهمة.و

 ة: اإلختصاصات المنقولةالفقرة الثاني

 أوال: الجماعة

المتعلق  113.14ضمن االختصاصات المنقولة الواردة في القانون التنظيمي رقم  نرصد

التفريع  مبدأتحدد اعتمادا على  :التي تشير إلى أنه 9014بالجماعات، من خالل المادة  

مجاالت االختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجاالت بصفة 

حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية،  :خاصة

ة والمتوسطة؛ التي تشمل اآلبار إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغير

 ريف.صالعمومي و قنوات السقي والت االستعمالو المساقي ذات  زيةاالرتواالثقوب و

 

 ثانيا: العمالة أو اإلقليم

في   ، للعماالت واألقاليم 112.14من القانون التنظيمي  89أوكل المشـرع من خالل المادة 

إطار االختصاصات المنقولة، مهام نقل وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة 

 خاصة بالعالم القروي. 

صيانة المنشآت المائية، عكس الجماعة التي  قد ينقل ر دور العمالة اإلقليم على نقل ويقتصو

 حداثها أيضا.إلها اختصاص 

 ثالثا: الجهة

قضايا البيئة على مستوى االختصاصات المنقولة إلى  111.14أثار القانون التنظيمي رقم 

من هذا القانون تحديد  9415التفريع، فجاء في متن المادة  مبدآالجهات، اعتمادا على 

 مجاالت  متعددة منقولة من الدولة إلى الجهة وتتضمن قضايا الماء والطاقة والبيئة.

                                                           
 المتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظيمي رقم  90المادة  14

 
 المتعلق بالجهات  111.14من القانون التنظيمي رقم  94المادة  15
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غامضة، ما يوسع من مجال عامة و االختصاصاتلهذه  القانونيةالصياغة لكن تظل 

 الجهة لتشمل عدة مهام و صالحيات.المنقولة لصالح  االختصاصات

في مجال البيئة متنوعة  ةالجماعات الترابي اختصاصاتيمكن أن نستخلص أن ومما سبق، 

الجهة تفوق لصالح الفيظهر  ،ا من وحدة ترابية ألخرىهَ تتفاوت من حيث حجمُ وو متعددة، 

لكن أهم ما يمكن استنتاجه هو صعوبة قراءة هذه  ،اإلقليمى حساب العمالة ووالجماعة عل

، 16المعطيات القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية، بمعزل عن باقي قوانين البيئة الوطنية

ما يزكي طرح معالجة هذه القوانين الوطنية بصورة  ،حيث نالحظ عدة تقاطعات بينها

 مركزة.مترابطة و

 : حضور الجماعات الترابية في قوانين البيئةالثانيالمطلب 

وخاصة تلك المتعلقة بالتنوع  ،في عدد من االتفاقيات الدوليةانخراط المغرب  بالنظر إلى

في تحسين  ةمساهمسعيا منه إلى اليرات المناخية ومحاربة التصحر، والبيولوجي والتغ

الحكامة البيئية الدولية، قام المغرب بإصدار مجموعة من القوانين بغية تحقيق هذا الهدف، 

ر لتدخل الجماعات منها ما هو ذو طابع عام مهيكل ومؤط ِّ  ،وهذه النصوص القانونية

الترابية في مجال المحافظة على البيئة )الفرع األول(، ومنها ما هو خاص وموضوعاتي 

 تدبيرها في إطار تدخلها البيئي )الفرع الثاني(.  لضمان حسن

  

                                                           
16  MEKOUAR (Mohammed Ali), "Communes et environnement Localiser l’écologie", "L’état et les 
collectivités locales au Maroc", par une équipe d’universitaires Marocains et Français, Presse de l’Institut 
d’études politique de TOULOUSE, NAJAH EL JADIDA , Casablanca 1989, p 119. 
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 في مجال بتدخل الجماعات الترابية رتبطةالم الفرع األول: النصوص القانونية العامة

 .البيئية

خصوصا في  المعطى البيئي،ب ةعدة نصوص قانونية عامة ذات صلة وطيد باإلمكانِّ رصدُ 

المتعلقة بالجماعات الترابية القانونية النصوص تَضاف إلى جانب تدخل الدولة بهذا المجال، 

التي تطرقنا في المطلب األول لمكانة البيئة في ثناياها، فضال عن النصوص القانونية 

 الخاصة.

 لمحورتيهاا إم سنستند عليها بعده، قمنا باختيارها اعتباراالنصوص ذات الطابع العام التي و

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية  99.12القانون اإلطار رقم كما هو الشأن بالنسبة إلى 

 رقم القانونهنا انفراد مجال عملها وتحديدا  بالنظر إلى  وأ  ،(الفقرة األولى) 17المستدامة

 .(الفقرة الثانية ) 18البيئة على التأثير بدراسات المتعلق 12.03

 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12: القانون اإلطار رقم األولىالفقرة 

ك في خطاب لِّ المَ  لتوجيهات فعيالكان صدور الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ت

، والهدف منه خلق دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن المحافظة على 2009العرش لسنة 

البيئة ينبغي أن يشكل االنشغال الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة، 

ألجل تدعيم  والتذكير بالمبادئ األساسية للتنمية المستدامة والبيئة، والتي يعد تطبيقها حاسما

المقومات االقتصادية للمملكة، وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة من 

 أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله. 

  

                                                           
جمادى  4الصادر في  1.14.09، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12القانون اإلطار رقم   17

( الصفحة 2014مارس  20) 1435جمادى األولى  18بتاريخ  6240(، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2014مارس  6) 1435األولى 

3194. 

 1424ربيع األول  10الصادر في  1.03.60المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.03القانون رقم   18

 .1909(، ص: 2003يونيو  19) 1424ربيع اآلخر  18بتاريخ  5118(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12)
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يحتوي على ستة أبواب تؤطر تدخل الدولة  نسجل أنهوباالطالع على هذا القانون 

دولة والمقاوالت الخاصة وجمعيات ركات الشالمؤسسات العمومية ووالجماعات الترابية و

التنمية المستدامة، لكن ما يهمنا في هذا لمواطنين في مجال حماية البيئة واالمجتمع المدني و

، في هذا النص القانوني المهم الجماعات الترابيةاقتفاء حضور   والجانب وبشكل أساسي ه

 وذلك على النحو التالي:

 األهداف والمبادئ  -1

ميثاقا وطنيا للبيئة والتنمية المستدامة من خالله يتم تحديد  99.12اإلطار رقم  يعتبر القانون

 اية البيئة والتنمية المستدامة.األساسية لنشاط الجماعات الترابية في مجال حم األهداف

يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ البرامج ومخططات العمل  مبادئينص القانون على عدة و

، الترابية ،)االندماج 19مبادئ ةوقد حددها في سبع ،ل الجماعات الترابيةبَ من قِّ 

 المشاركة(. ثم ،المسؤولية ،الوقاية ،االحتراز  ،التضامن

  

                                                           
على سبعة مبادئ تحكم عملية  بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12القانون اإلطار رقم ادة الثانية من تنص الم  19

 تدخل الجماعات الترابية في المجال البيئي:
واالستراتيجيات والبرامج : يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات  مبدأ االندماج  -

 مخططات التنمية على المدى المتوسط و المدى البعيد؛

: يقتضي األخذ بعين االعتبار البعد الترابي وال سيما الجهوي، بهدف ضمان تمفصل أفضل للتدابير المتخذة من قبل  مبدأ الترابية     -

 للمجاالت؛  لين الترابيين لصالح تنمية بشرية مستدامة ومتوازنةمختلف المستويات الترابية التخاذ القرار وتشجيع تعبئة الفاع

بعده الثالثي:  : يساهم التضامن كقيمة وموروث متجذر داخل المجتمع في التماسك الوطني، فهو يتيح في مبدأ التضامن -

االستعمال العقالني  االجتماعي والترابي والمشترك بين األجيال، الرفع من قدرات البالد على الحد من الهشاشات وتشجيع

 والمقتصد والمتوازن للموارد الطبيعية والفضاءات؛

: يتمثل في اتخاذ تدابير مالئمة و فعالة ومقبولة اقتصاديا واجتماعيا، لمواجهة األضرار البيئية المفترضة الخطرة  مبدأ االحتراز -

 ؛الحقيقية لهذه األضرار والمخاطر حول اآلثار أو التي ال رجعة فيها أو مخاطر ممكنة، ولوفي غياب اليقين العلمي المطلق

: يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم آلثار األنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ  مبدأ الوقاية -

 ؛ل التخفيف من انعكاساتها السلبيةاآلثار أو على األق  تدابير ملموسة إلزالة هذه

 ؛التي سيلحقها بالبيئة: يقتضي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص بإصالح األضرار  المسؤوليةمبدأ     -

: يتمثل في التشجيع والتحفيز على المشاركة الفعلية للمقاوالت وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل إعداد  مبدأ المشاركة   -

 رامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة.وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والب
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 الحقوق والواجبات -2

أنه لكل القانون المذكور أقر   ،وعالقة دائما بالجماعات الترابية ،الحقوقمن حيث أما 

العيش والنمو في بيئة سليمة وذات  الحق في يقطن بجماعة ترابية معينة مواطن أو مواطنة

جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي واالستعمال المستدام للتراث 

الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة لدى والموارد التي يوفرها، وكذلك 

الجماعات الترابية  وأيضا المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على 

 .20البيئة

االمتناع  بشكل أساسي فنجد ،الملقاة على عاتق الجماعات الترابية الواجبات من حيث أما

مساهمة في الجهود الفردية والجماعية المبذولة عن إلحاق الضرر بالبيئة، وكذلك ال

 .21للمحافظة عليها وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة ونشرها

 لبيئةل الجماعات الترابية حماية -3

أن الموارد الطبيعية  عتبرُ نجد أن المادة السادسة منه تَ الذي نحن بصدده، لقانون اإلطار في ا

وتكون موضوع حماية  ،ا مشتركا لألمةكً ل  مِّ واألنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي 

خالل تبني تدابير تشريعية واستصالح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من 

ل من شأنها تفعي 22تدابير ومؤسساتية واقتصادية ومالية أو غيرها، حيث وضع القانون عدة

 دور الجماعات الترابية في ذلك عبر تنفيذها. 

بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث كما أن المادة الثامنة من نفس القانون 

من طرف الجماعات  23حددت عدة تدابير تشريعية و تنظيمية وجب اتخاذهاوواإليذايات، 

 غية تحقيق هذه الوقاية.وبالتالي تنفيذها بُ  ،الترابية

 التنمية المستدامة -4

                                                           
 )بتصرف(. 2014لسنة   بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12القانون اإلطار رقم المادة الثالثة من   20
 )بتصرف(. 2014لسنة   المستدامةبمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية  99.12القانون اإلطار رقم من  5و 4المادتين   21
 )بتصرف(. 2014لسنة   بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12القانون اإلطار رقم المادة الثالثة من   22
 )بتصرف(. 2014لسنة   بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12القانون اإلطار رقم المادة الثامنة من   23
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ن الباب الثالث من القانون اإلطار بالتنمية المستدامة، حيث استهلت المادة التاسعة منه اعنو

ترتكز على عدم الفصل التي مقاربة للتنمية تلك الها منالتنمية المستدامة، إذ يراد  بتعريف

والتي تهدف إلى  ،األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لألنشطة التنموية ينب

 األجيال المقبلة في هذا المجال.   االستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات

على إدماج التدابير المستمدة من التنمية  تسهروتجدر اإلشارة إلى أن الجماعات الترابية 

أخذا بعين االعتبار  24السياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعدهاالمستدامة في 

 . 25خصوصيات كل قطاع

السياسات الجهوية مع األهداف والتوجهات المحددة في اإلستراتيجية  جب مطابقةُ ت كما أنه

 .26الوطنية للتنمية المستدامة داخل أجل أقصاه سنتين يحتسب من تاريخ اعتمادها

أن الجماعات الترابية تقوم بتشجيع و تمويل إعداد برامج بحث / تنمية في باإلضافة إلى 

توجه هذه البرامج على الخصوص نحو و ،خدمة التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر

االبتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا اإلنتاج النظيف واختراع آليات أو طرق عملية وفعالة 

اقتصاد الموارد وإحداث مناصب شغل جديدة تستجيب تساعد على الحفاظ على البيئة و

 .27لحاجيات المهن البيئية والتنمية المستدامة

 

  

                                                           
 من نفس القانون. 13انظر المادة   24
 القطاعات واألنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفالحة والنقل و السياحة و التعمير و البناء وتدبير النفاياتيقصد بها   25

 مة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامةوالصناعة بشكل عام قطاعات وأنشطة تتوفر على إمكانية عالية لالستدا

 .99.12من القانون  12حسب مدلول المادة 
 من نفس القانون )بتصرف(. 16المادة   26
 من نفس القانون )بتصرف(. 18المادة   27
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 الجماعات الترابية التزامات -5

ها حسب المادة العشرين من القانون اإلطار، سهر ،من بين التزامات الجماعات الترابية

 آليات ضمن اإلطار القانون هذا في عليها المنصوص واألهداف المبادئ إدماج على

 اتخاذ في ساكنتها مشاركة بضمان وتلتزم ،الترابي مجاله في كل التنمية وبرامج التخطيط

 والولوج الترابية لمجاالتها المستدامة والتنمية المحلية البيئة على بالمحافظة المرتبط القرار

 .28الميادين بهذه المتعلقة المحلية البيئية المعلومة إلى

 قدر المتجاورة، الترابية على التزام الجماعات ،في فقرتها الثانية ،تنص نفس المادةو

 تحتية وبنيات تجهيزات إقامة عند ومنسقة مندمجة محلية عمومية سياسات باتباع اإلمكان،

 المستدامة. والتنمية البيئة على بالمحافظة تتعلق

 في رئيسية بصفة العاملة المدني المجتمع جمعيات تساهم ،بصفة خاصةو ،في نفس السياق

 القانون هذا في عليها المنصوص األهداف تحقيق في المستدامة، والتنمية البيئة ميادين

 الترابية، الجماعات مع  بشراكة أو منها، بمبادرة إما بالقيام، تلتزم الغاية، ولهذه ،اإلطار

 :29كفيل لتحقيق المسائل التالية  اقتراح أو تحسيس أو إخبار عملية بكل

 وقيم الثقافي والتراث الطبيعية والموارد البيئة احترام على السكان حرص دعم -

 والتربية؛ التحسيس عمليات خالل من وذلك، المستدامة التنمية

المستدام  التدبير مجال في المختبرة والممارسات الطرق وتثمين تطوير على السهر -

 المحلية؛ التجمعات مستوى على الطبيعية للموارد

 في السكان مشاركة مجال في بها المعمول لآلليات المستمر التحسين في المساهمة -

 .البيئية المعلومة إلى والولوج البيئي القرار اتخاذ

  

                                                           
 من نفس القانون )بتصرف(. 20المادة   28
 من نفس القانون )بتصرف(. 21المادة   29
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 الترابية الحكامة البيئية -6

 حول عمومية ت  حوارا تنظيمُ  الترابية لجماعاتل يمكنف ،ما يتعلق بالحكامة البيئية فيأما 

 االقتصاديين والمتدخلين السكان مع الحوارات هذه وتنظم ،المستدامة والتنمية البيئة

 هذه عن المنبثقة الخالصات تراعي ، كماالترابي المستوى على المعنيين واالجتماعيين

 .30المستدامة والتنمية بالبيئة المتعلقة السياسات العمومية في العمومية الحوارات

 األنشطة على تفرض وتعريفات إيكولوجية رسوم من يتكون بيئي جبائي نظام ثُ ويحدَ 

 الرسوم هذه تطبيق يمكنو ،.الطبيعية الموارد واستهالك التلوث مستوى بارتفاع المتسمة

 بمبادئ ويخل بالبيئة الضرر بإلحاق يتسم جماعي أو فردي سلوك كل والتعريفات على

 موارد توزيع وكذا وسير تنظيم قواعد تشريعية بمقتضيات وتحدد، المستدامة التنمية وقواعد

 .31المعنية الترابية والجماعات الدولة بين النظام هذا

للتحسيس  عمل برنامج العتماد الضرورية والوسائل الموارد الترابية الجماعات تعبئو

مع  تتوافق التي والجماعية الفردية السلوكات تنمية إلى يهدف البيئية والتربية والتواصل

 شراكة، إطار في البرنامج هذا بلورة وتتم ،المستدامة والتنمية البيئة حماية مستلزمات

 البرنامج، هذا تطبيق عند تراعى، والخاصة توالمقاوال المدني المجتمع جمعيات مع السيما

 وانخراط التضامن آليات على االعتماد مع المحلية والخصوصيات الظروف اإلمكان، قدر

 .32السكان

 والتنمية البيئة لفائدة التطوعية واألعمال المبادرات وتشجيع بدعم الترابية تقوم الجماعاتو

 لتطبيق دعمها وتقديم التطوعي المجال في الممارسات الجيدة نشر على وتسهر .المستدامة

 .33الممارسات هذه

  

                                                           
 من نفس القانون )بتصرف(. 24ادة الم  30
 من نفس القانون )بتصرف(. 30المادة   31
 من نفس القانون )بتصرف(. 32المادة   32
 من نفس القانون )بتصرف(. 33المادة   33
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 البيئية تهاومراقب الجماعات الترابية مسؤولية قواعد -7

نجد القانون اإلطار يقر  ،يةما يخص قواعد مسؤولية الجماعات الترابية والمراقبة البيئ فيو

 يشتمل، البيئة لحماية ياعال مستوىً  يوفر 34البيئية للمسؤولية قانوني نظام يوضعه نعلى أ

 األضرار عن والتعويض السابقة حالته إلى الوضع وإعادة األضرار إلصالح آليات على

 .االقتضاء عند مالية بضمانة سيما وال البيئة، تلحق التي

، 35المكلفة بالبيئة الحكومية للبيئة للسلطة شرطة ثُ حدَ تُ  ،عالقة دائما بالجماعات الترابيةو

والتفتيش، إذ تعد هذه  والمراقبة الوقاية مجال في المعنية اإلدارات سلطة تعزيز مهمتها

 المعنية الحكومية السلطات مع بتشاور البيئية الشرطة ألنشطة السنوية الحصيلة السلطة 

 المراقبة بمهام العمل، الجاري به التشريع بموجب المكلفة، الترابية الجماعات ومصالح

 المتعلقة والتنظيمية التشريعية للنصوص المخالفات ومعاينة والتحري والبحث والتفتيش

 الموقع على نشرها ويتم الحكومة رئيس إلى السنوية الحصيلة هذه وترسل ،البيئة بحماية

 .بالبيئة المكلفة الحكومية اإللكتروني للسلطة

 البيئة على التأثير بدراسات المتعلق 12.03 رقم : القانونةثانيالفقرة ال

    26 الفصلين سيما وال ، 1996دستور سنة  بمرجعية 2003تم إعداد هذا القانون سنة 

 :يمكن استخراج األساسيات التاليةمن خالل االطالع على مضامينه إذ منه،  58و

  التعاريف -1

المصطلحات المحورية لموضوع دراسة التأثير على في في مادته األولى  القانون يحسم

 :36وذلك على النحو اآلتي ،البيئة

                                                           
ربيع  10الصادر في  1.03.59المتعلق بحماية واستصالح البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.03الباب السادس من القانون رقم   34

 .1900(، ص: 2003يونيو  19) 1424ربيع اآلخر  18بتاريخ  5118(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12) 1424األول 
( المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة الرسمية عدد 2015ماي  19) 1436من رجب  30بتاريخ  4.7822.1المرسوم رقم   35

 .5581(، ص: 2015يونيو  4) 1436شعبان  16بتاريخ  6366
 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. 12.03القانون رقم المادة األولى من   36



 23 

 تعريفه المصطلح

 االقتصادية  والعوامل البشرية والمنشآت الطبيعية العناصر مجموعة البيئة

 الوسط وتنمية وتغيير وجود على تساعد التي واالجتماعية والثقافية

 البشرية. واألنشطة الحية والكائنات الطبيعي

التأثير  دراسة

 البيئة على

 يمكن التي المباشرة وغير المباشرة اآلثار تقييم من تمكن قبلية دراسة

 إنجاز نتيجة والبعيد والمتوسط القصير األمد البيئة على تلحق أن

 وتحديد األساسية وتشييد التجهيزات والتنموية االقتصادية المشاريع

 تعويضها أو منها التخفيف أو السلبية التأثيرات بإزالة الكفيلة التدابير

 البيئة. على للمشروع اإليجابية اآلثار تحسين على يساعد بما

 

 الطالب

 موافقة أو رخصة بطلب يتقدم الذي المعنوي أو الطبيعي الشخص

 البيئة. على التأثير لدراسة خاضع بمشروع تتعلق 

 

 البيئية الموافقة

 لرأي  طبقا بالبيئة المكلفة الحكومية السلطة طرف من المتخذ القرار

 يشهد والذي البيئة على التأثير لدراسة الجهوية اللجان أو الوطنية اللجنة

 على التأثير لدراسة الخاضع المشروع إنجاز بإمكانية البيئية الناحية من

 البيئة.

 

 المشروع

 إنجازها المزمع والمنشآت والتهييئات واألشغال األنشطة مشاريع كل

 بسبب والتي خاص، أو عام معنوي، أو طبيعي شخص كل من طرف

 تتطلب محمية مناطق أو حساسة بمناطق وجودها أو حجمها أو طبيعتها

 البيئة. على التأثير دراسات إجراء
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 في المذكورة المشاريع كل البيئة على التأثير لدراسات عالقة بالجماعات الترابية تخضعو

 بسبب والتي ،من قبل الجماعة الترابية إنجازها والمزمع، القانون بهذا المرفقة الالئحة

 اإلحيائي الوسط على سلبية تأثيرات لها تكون أن لُ حتمَ يُ  موقعها أو حجمها أو طبيعتها

 .37والبشري والفيزيائي

 

 

 

                                                           
 لقانون )بتصرف(.المادة الثانية من نفس ا  37

 األسس في  إدماجها يجب التي األساسية العناصر تحدد مرجعية وثائق توجيهية تعليمات

 لهذه خاضع مشروع لكل بالنسبة البيئة على التأثير لدراسة المرجعية

 الدراسة.

 

 المرجعية األسس

- الواجب  األساسية البيئية والمتطلبات الجوانب يحدد مرجعي دليل

 المنهجية ويبين البيئة، على التأثير دراسات إعداد أثناء مراعاتها

 على للمشروع المحتملة اآلثار وتحليل لتشخيص اعتمادها الواجب

 البيئة.

 

 الحساسة المناطق

 البيولوجية- المنفعة  ذات والمناطق المحمية والمناطق الرطبة المناطق

 ومواقع الجوفية المائية الفرشات فوق الموجودة والمناطق واإليكولوجية

 .المياه تصريف
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على  القانون هذا مقتضيات تسري ال ،وفي ما يتعلق باالستثناءات الواردة عن نطاق التطبيق

 تشكل ال بكيفية يتم أن يجب المشاريع إنجاز هذه أن إال، العسكرية للسلطة التابعة المشاريع

 .عامة بصفة والبيئة اإلنسان صحة على خطر أي

كونه يستثنيها واضحة،  ينطوي على مفارقةأن هذا المقتضى الوارد بهذا القانون  والُمالَحظ

 اإلنسان صحة على خطر أي وفي نفس اآلن ينص على وجوب عدم تشكيل ،من الخضوع

 .38والبيئة عند إنجازها

 39 التأثير على البيئة ومضمون دراسات أهداف -2

 إلى: البيئة على التأثير دراسة تهدف

 للمشروع والدائمة المؤقتة المباشرة، وغير المباشرة المحتملة لآلثار ومسبق ممنهج تقييم - 

 البيئة؛ على

  تعويضها؛ أو منها التخفيف أو للمشروع السلبية التأثيرات إزالة -

 وتحسينها؛ البيئة على للمشروع اإليجابية اآلثار إبراز -

 البيئة. على للمشروع السلبية بالتأثيرات المعنيين السكان إعالم -

 :التالية العناصر البيئة بخصوص الجماعات الترابية على التأثير دراسة تتضمنو

 والفيزيائية البيولوجية مكوناته والسيما للموقع األصلية للحالة جمالياإل تشخيصال -

 المشروع؛ إقامة عند للضرر تعرضها المحتمل والبشرية

 وسائل ذلك في بما إنجازه، ومراحل المشروع ومميزات مكونات ألهم وصف -

 السائلة والمقذوفات الطاقة ومصادر المستعملة األولية المواد وكمية وطبيعة اإلنتاج

 المشروع؛ استغالل أو إنجاز عن الناجمة النفايات من وغيرها والصلبة والغازية

                                                           
 أنظر المادة الرابعة من نفس القانون.  38
 المادتين الخامسة والسادسة من نفس القانون  39
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 الوسط على ومخاطره السلبية والنعكاساته للمشروع اإليجابية للتأثيرات تقييمال -

 تطويره أو واستغالله المشروع إنجاز مراحل خالل والبشري والفيزيائي البيولوجي

 الغرض؛ لهذا المعدة التوجيهية التعليمات أو المرجعية األسس اعتمادا على

  التخفيف أو بالبيئة الضارة اآلثار إلزالة الطالب طرف من اتخاذها المزمع التدابير  -

 اإليجابية اآلثار وتحسين إبراز إلى الهادفة التدابير إلى إضافة تعويضها، أو منها

 للمشروع؛

مجاالت  في اتخاذها المزمع اإلجراءات وكذا المشروع وتتبع مراقبةال برنامج  -

 وفقا وتطويره واستغالله المشروع لتنفيذ ضمانا والتدبير التكوين واالتصال

 الدراسة؛ في المعتمدة البيئية والمتطلبات التقنية للمواصفات

 وبالعقار بالمشروع المتعلق والمؤسساتي القانوني لإلطار مختصرال تقديمال -

 للمشروع؛ التقديرية التكاليف وكذا واستغالله إلنجازه المخصص

 وخالصاتها؛ الدراسة لمحتوى موجزةال تركيبيةال مذكرةال  -

 لفائدة معدا الدراسة في المتضمنة األساسية والمعطيات للمعلومات مبسطا ملخصا -

 .العموم

 على قرار البيئة على التأثير لدراسة خاضع ترابية ةجماع مشروع لكل الترخيص ويتوقف

 على الحصول لطلب المقدم الملف عناصر من عنصرا القرار هذا ويعد، البيئية الموافقة

 .الرخصة
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 منللمشاريع المنجزة  على البيئة التأثير لدراسات الجهوية واللجان الوطنية للجنةا -3

 الترابيةل الجماعات ب  ق  

 التأثير على لدراسات جهوية ولجان وطنية لجنة بالبيئة المكلفة الحكومية السلطة لدى حدثتُ 

، البيئية الموافقة حول الرأي وإبداء البيئة على التأثير دراسات فحص مهمة بها تناط البيئة

 .40لمشاريع المتعلقة بالجماعات الترابيةوما يهمنا هي ا

 على التأثير لدراسة خاضع للجماعات الترابيةمشروع  كل عمومي بحث محل ويكون

 المحتملة اآلثار على التعرف من المعنيين السكان تمكين إلى البحث هذا يهدف، حيث البيئة

 المالحظات هذه تؤخذ ،وشأنه في واقتراحاتهم وإبداء مالحظاتهم البيئة على للمشروع

 .41البيئة على التأثير دراسات فحص أثناء االعتبار بعين واالقتراحات

 لدراسات الوطنية اللجنة سير وكيفيات اختصاصات يحددالذي  42وبالرجوع إلى المرسوم

، ففي ما يتعلق باللجنة الوطنية ينص على أنه يتعين الجهوية واللجان البيئة على التأثير

 في ،43العمومي البحث خالصات وكذا التأثير دراسة على استنادا رأيها، تبدي أن يهاعل

 الوطنية اللجنة كتابة توصل تاريخ من ابتداء العمل أيام من يوما عشرين يتجاوز ال أجل

 إلى اللجنة هذه رأي فورا الوطنية اللجنة رئيس يرسل، إذ العمومي البحث بخالصات

 إلى البيئية الموافقة مقرر الرأي، لهذا طبقا تسلم، التي بالبيئة المكلفة الحكومية السلطة

 .44الوطنية اللجنة برأي التوصل تاريخ من يبتدئ أيام خمسة أجل داخل الطالب

  

                                                           
 المادة الثامنة من نفس القانون )بتصرف(.  40
 المادة التاسعة من نفس القانون )بتصرف(.  41
( والمتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية 2008نونبر  4) 1429ذي القعدة  5الصادر في  2.04.563المرسوم رقم   42

 .4156(، ص: 2008نونبر  13) 1429ذو القعدة  14بتاريخ  5682لدراسات التأثير على البيئة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
 تدخل والتي والمنشآت والتهيئات واألشغال األنشطة بمشاريع المتعلقة البيئة على التأثير دراسات فحص الوطنية للجنةا اختصاص نطاق في يدخل  43

 : التالية األصناف عداد في
 ؛)درهم 200.000.000 ( درهم مليون مائتي االستثمار سقف فيها يفوق مشاريع  )أ

 فيها؛ االستثمار مبلغ كان كيفما بالمملكة جهة من أكثر إنجازها يهم مشاريع  )ب
 . فيها االستثمار مبلغ كان كيفما للحدود عابرة مشاريع  )ج

 
( والمتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية 2008نونبر  4) 1429ذي القعدة  5الصادر في  2.04.563من المرسوم رقم  11المادة   44

 واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.
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 لفحص الضرورية المعلومات الستكمال الموافقة طالب تدعو أن الوطنية للجنة يمكنو

 ببرنامج أو/و المستقبل والوسط بالمشروع المتعلقة تلك خاصة ،البيئة على التأثير دراسة

 اآلثار من الحد أو إزالة إلى الرامية والتدابير للتأثير المحدثة األنشطة وتتبع الحراسة

 . 45السلبية

 ،التأثير دراسة على اعتمادا رأيها، تبدي أنيها عل يتعينف ،الجهوية اللجنةأما بخصوص 

 تاريخ من يبتدئ العمل، أيام من يوما عشرين أجل في العمومي، البحث خالصات وكذا

 رأي فورا الجهوية اللجنة رئيس يوجهو ،العمومي البحث بخالصات اللجنة كتابة توصل

 الموافقة مقرر الرأي، لهذا طبقا تسلم، التي بالبيئة المكلفة الحكومية السلطة إلى اللجنة هذه

 برأي التوصل تاريخ من يبتدئ العمل أيام من أيام خمسة أجل داخل الطالب إلى البيئية

 .46اللجنة

 الستكمال الموافقة طالب تدعو أن ،شأنها شأن اللجنة الوطنية ،الجهوية للجنة ويمكن

 بالمشروع المتعلقة تلك خاصة البيئة على التأثير دراسة لفحص الضرورية المعلومات

 الرامية والتدابير للتأثير المحدثة األنشطة وتتبع الحراسة ببرنامج أو / و المستقبل والوسط

 .47السلبية اآلثار من الحد أو إزالة إلى

  

                                                           
ت وسير اللجنة الوطنية ( والمتعلق باختصاصا2008نونبر  4) 1429ذي القعدة  5الصادر في  2.04.563من المرسوم رقم  12المادة   45

 واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.
( والمتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية 2008نونبر  4) 1429ذي القعدة  5الصادر في  2.04.563من المرسوم رقم  21المادة   46

 واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.
( والمتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية 2008نونبر  4) 1429ذي القعدة  5الصادر في  2.04.563من المرسوم رقم  22المادة   47

 واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.



 29 

 التي بالمشاريع تتعلق البيئة على للتأثير دراسة كل فحص توكل أن الوطنية للجنة ويمكن

 لها تبين إذا المشروع، إنجاز بمحل المعنية الجهوية اللجنة إلى اختصاصها نطاق في تدخل

 أن الجهوية للجنة أيضا يحق كما ، متوفرة غير الوطني المستوى على تقييمها شروط أن

 في تدخل التي بالمشاريع المتعلقة البيئة على التأثير دراسة أية الوطنية اللجنة على تحيل

 غير الجهوي المستوى على تقييمها شروط أن لها تبين إذا فحصها، قصد اختصاصها مجال

  .48متوفرة

الالزمة  اإلجراءات كل اتخاذ ،العمومي البحث فترة خالل، الجماعة الترابية على ويتعين

على  التأثير لدراسة الرئيسية والخالصات المعلومات على االطالع من لتمكين العموم

 على يجب الغاية ولهذه ،سرية اعتبارها يمكن التي والمعطيات المعلومات البيئة، باستثناء

 يعتبرهاالتي  والمعطيات بالمعلومات كتابة اإلدارة إخبار الطالب )الجماعة الترابية(

 .49سرية

 إجراء مصاريف ويتحمل كذلك، العمومي البحث عن المترتبة المصاريف الطالب ويتحمل

 الجاري القوانين في عليها منصوص مخالفة مقتضيات توجد لم ما البيئة، على التأثير دراسة

 .العمل بها

 التقاضي وحق مخالفاتلل الجماعات الترابية ضبط -4

 مخالفات وضبط معاينة ترابيةال الجماعات طرف من والمكلفون المحلفون األعوان يتولى

 القانون هذا لمقتضيات مخالفة ضبط حالة فيو ،التطبيقية ونصوصه القانون هذا مقتضيات

 نسخة بإرسال يقوم محضرا المخالفة عاين الذي المكلف العون يحرر التطبيقية، ونصوصه

، بالبيئة المكلفة الحكومية السلطة إلى ونسخة بالمشروع مباشرة المعنية السلطة إلى منه

                                                           
( والمتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية 2008نونبر  4) 1429ذي القعدة  5الصادر في  2.04.563من المرسوم رقم  23المادة   48

 جان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.والل
 ضررا تلحق أن عليها العموم إطالع شأن من التي بالمشروع المتعلقة والمعلومات المعطيات المادة هذه من األولى الفقرة لمدلول طبقا سرية تعتبر  49

 التأثير دراسة على االطالع وشكليات شروط وتحدد .البيئة على للمشروع السلبية بالتأثيرات المتعلقة المعلومات عدا المشروع، صاحب بمصالح
 .تنظيمي نص بمقتضى
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 السلطة إخبار بعد األخيرة هذه وتقوم، يوما عشرة خمسة يتعدى ال أجل داخل وذلك

 .50العمل بها الجاري القوانين احترام على وحثه المخالف بإنذار المعنية الحكومية

 في البناء أو التجهيز أشغال وكانت، إليه اإلنذار توجيه بعد، المخالف امتثال عدم حالة في

 بالبيئة المكلفة الحكومية السلطة تقوم المشروع، استغالل في الشروع تم أو اإلنجاز مرحلة

 عامل من كل على المخالفة محضر من نسخة بإحالة المعنية الحكومية السلطة إشعار بعد

 في لألشغال المؤقت باإليقاف األمر إلصدار الجماعي المجلس ورئيس العمالة أو اإلقليم

 .المختصة المحكمة طرف من الحكم صدور انتظار

 البنايات وبإزالة حاال األشغال بإيقاف األمر االستعجال إلى تدعو التي الحاالت في يمكنكما 

 .القانون هذا لمقتضيات المخالفة األنشطة ومنع والتجهيزات

 قرار أو ترخيص أي ضد المختصة المحكمة أمام شكاية تقديم تم فإذا ،ومن زاوية التقاضي

 وبصفة المحكمة تأمر البيئية، الموافقة قرار توفر عدم لسبب ما مشروع على بالموافقة

 .القرار هذا توفر عدم من التحقق بمجرد الموافقة قرار أو الرخصة بإبطال استعجالية

 خمس أجل خالل إنجازها يتم لم التي المشاريع البيئة على للتأثير جديدة لدراسة تخضعو

 .51البيئية الموافقة قرار على الحصول تاريخ من ابتداء سنوات

  

                                                           
 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. 12.03القانون رقم من  11المادة   50

 
 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. 12.03القانون رقم من  19و  18المادتين   51
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 لبيئةالمرتبطة بتدخل الجماعات الترابية في مجال ا الفرع الثاني : النصوص القانونية الخاصة

والتنمية بعد أن قمنا في الفرع األول بدراسة القانون اإلطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة 

المستدامة، وكذا القانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، باعتبارهما قانونين عامين 

يؤطران بصفة عامة  المحافظة على  البيئية في المغرب، مع تضمين بعض مقتضياتهما 

تدخل الجماعات الترابية في المجال البيئي، سنتوجه في هذا الفرع إلى تناول بعض 

عاتية التي تؤطر جوانب محددة من تدخالت الفاعل المركزي، ومعه النصوص الموضو

الفاعل الترابي، في المجال البيئي، ونخص بالذكر هنا قانون الماء ) الفقرة األولى (، 

 وقانون تدبير النفايات ) الفقرة الثانية( .

 52الفقرة األولى : قانون الماء

يرتكز عليها النشاط اإلنساني ويشكل عمق التنمية يعتبر الماء من أهم الموارد األساسية التي 

المستدامة فال يمكن تخيل وجود حياة في المستقبل بدون ماء، وفي ظل اتجاه دول العالم إلى 

المكننة وانتشار وسائل التصنيع الحديثة يعرف هذا المورد استنزافا حادا، لذلك كانت 

 امته.الضرورة ملحة لسن تشريعات للحفاظ عليه وضمان استد

والمغرب بدوره ليس بعيدا عن هذا األمر، حيث عمد منذ عهد الحماية الفرنسية، من خالل 

، إلى اعتبار الثروة المائية بكافة أشكالها من األمالك العامة  53ظهير األمالك العمومية

بَت  عليها حقوٌق  ءللدولة التي ال يمكن أن تكون محل تملك خاص، باستثنا ما إذا ما اكتُسِّ

 ونية.قان

ومنذ ذلك الوقت، تم تأطير الماء من خالل مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة، ليتم 

تجميعها وتحيينها لتتالءم ومتطلبات العصر الحالي،  وذلك من خالل القانون  1995سنة 

 المتعلق بالماء. 5410 – 95رقم 

  

                                                           
 .6305،ص  2016أغسطس  25بتاريخ  6494قم ، ج .ر رالمتعلق بالماء 15.36قانون رقم ال - 52
 1914يوليوز  21 2331شعبان  16ج. ر. بتاريخ ،لشريفة إليالة اك العمومية باالماألفي شان  2331شعبان  7ظهير شريف بتاريخ  - 53
 .1995تمبر سب 20 - 1416ربيع اآلخر  24ج. ر. بتاريخ ، المتعلق بالماء  10-95القانون رقم  - 54
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وفي سياق المقاربة العالمية التي باتت تتسم بدسترة البعد  ،552011أما في ظل دستور 

 31البيئي باعتباره حقا مكتسبا ضمن حقوق الجيل الثالث، تم التنصيص من خالل الفصل 

عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل "على: 

دم المساواة، على الماء والعيش في المتاحة لتيسير حصول المواطنات والمواطنين، على ق

 ."بيئة سليمة

المتعلق بالماء الذي جاء  36.15إصدار القانون رقم  2016وفي ظل هذه الرؤية تم  سنة  

بمقاربة حديثة في تدبير المورد المائي، خصوصا وأن المغرب في نفس السنة كان مقبال 

 . COP22) شأن تغير المناخ ) على استقبال مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ب

( مادة موزعة على  163وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون يتضمن مائة وثالثة وستون ) 

 ( بابا، وقد استهدف تحقيق األهداف التالية :  11إحدى عشر ) 

ضمان التقائية المخططات الوطنية والترابية  الرامية إلى تحقيق تدبير معقلن  -

 للموارد المائية،ورشيد 

التأسيس لوحدة ترابية تنفرد بتدبير الموارد المائية على مستوى مجال ترابي  -

 محدد،

حماية وتثمين الموارد المائية باعتبارها تندرج ضمن األمالك العامة للدولة،  -

 ووضع األسس الزجرية والضبطية للحد من إتالفها.

، هو تبنيه المقاربة 10.59ه رقم عن سابق 36.15وما يميز قانون الماء الجديد رقم 

التشاركية في التدبير المائي، من خالل إدماجه لجميع الفعاليات، سواء منها الترابية أو 

المجتمعية للتدخل في تدبير المورد المائي، وهذا ما يظهر بشكل جلي من خالل المادة 

 األولى من هذا القانون التي جاء فيها:

والتشاركي للموارد المائية من أجل  الالمركزيوتدبير المندمج " يحدد هذا القانون قواعد ال

 ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء ...."

                                                           
 .2011يوليو  30مكرر الصادرة بتاريخ  5694، ج.ر عدد 2011يوليوز  29 /1432شعبان  17دستور المملكة المغربية، الصادر في  - 55
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لكن ما يهمنا باألساس هو رصد مكامن حضور الجماعات الترابية في قانون الماء الجديد، 

تدبير المياه  خصوصا وأن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد جعلت من مسألة

اختصاصا موكوال للجماعات الترابية بمستوياتها الثالثة، وذلك باختالف جوانب التدخل، 

غير أنه قبل أن نعمد إلى ذلك البد لنا أوال أن نحصر مشموالت الملك العام المائي الذي 

ني ( من الباب الثا5يؤطره هذا القانون، والذي عمد إلى تعداده من خالل المادة الخامسة )

 الذي تمت عنونته بالملك العمومي المائي، فيما يلي: 

تكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة ي

أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحالة المسالة في الملك 

عمومي. وعليه، تعد  الستعمالا المخصصة العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاته

 :كل  من هذا المِّ  جزءً 

المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة  -أ

التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، وكذا أوعيتها  األنواعوالمستنقعات من كل 

التي،  األرضيةوتدخل في هذه الفئة القطع  ،العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين

تكون قابلة  الالمائية،  إلمكانياتهابدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة وبالنظر 

 حية عادية؛ الفي سنة ف الفالحي لالستعمال

 أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر؛ العيون بكل  -ب

مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة،  -ت

 سيالنوعيونها ومصباتها ومسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها  مسيالتهاوكذا 

 المياه آثارا بارزة؛ 

مستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح، وكذا كل حافات مجاري المياه إلى حدود ال -ث

في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير  120المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 

 هذا المد؛ ه

 ت :من حدود الحافا انطالقاالضفاف الحرة  -ج
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بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية: ملوية  -

نابعه وسبو من مصبه إلى منابعه واللوكوس من مصبه إلى من مصبه إلى م

منابعه وأم الربيع من مصبه إلى منابعه وأبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي 

. وتستثنى من الملك العمومي المائي المنشآت المينائية الموجودة هللامحمد بن عبد 

 بمصبات هذه المجاري عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ 

  .األخرىعرض مترين على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية ب -

وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو  واألحجارالطمي والرمال  -ز

والمسطحات المائية بصفة عامة وحافاتها  طبيعيا في مسيل المجرى المائي

 وضفافها الحرة؛ 

  :التي تشمل على الخصوص المنشآت المائية  -س

العمومي وكذا، عند  االستعمالوالمساقي ذات  واآلبار االرتوازيةوالثقوب  اآلبار -

 ، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية؛ االقتضاء

الواقعة  األراضيعمومي وكذا  الستعمالقنوات السقي أو التصريف المخصصة  -

 تي تمت حيازتها بصفة قانونية؛ في ضفافها الحرة ال

الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء   -

 .عمومي الستعمالوالسواقي المخصصة 

وكما أسلفنا الذكر، فإن أهم ما استجد في قانون الماء الجديد هو تبينه للمقاربة التشاركية في 

جماعات الترابية بشكل قوي في مسلسل هذا تدبير المورد المائي من خالل حضور ال

التدبير،  حيث قد جعل هذا القانون  من بين إسهاماته  خلق إطار للشراكة بين اإلدارة و 

الجماعات الترابية، وذلك من أجل العمل على محو الفوارق بين المجالين الحضري 

 والقروي في إيصال الماء الصالح للشرب. 

ولعل ما يجسد دور الجماعات الترابية في تدبير الملك العام المائي، هو حضورها داخل 

تشكيلة مجموعة من المجالس واللجان، السيما منها لجن العماالت واألقاليم التي تم إحداثها 

من قانون الماء السابق على مستوى كل عمالة أو إقليم يترأسها عامل  101بموجب المادة 
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تضم    36.15من قانون الماء رقم  89إلقليم أو من ينوب عنه ، وطبقا للمادة العمالة أو ا

تشكيلة هذه اللجان ممثلي مجلس الجهة بعد ما كانت تمثيليتهم غائبة في القانون السابق إلى 

 جانب ممثلي مجلس العمالة أو اإلقليم ، وممثلي المجالس الجماعية المعنية.

لمساهمة في وضع المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة ابشكل أساسي لهذه اللجنة يعهد و

شجيع عمل الجماعات في مجال اقتصاد الماء وحماية موارد المياه من ،  تلألحواض المائية

اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يساعد على توعية الجمهور بحماية موارد المياه  ، وكذاالتلوث

 .والمحافظة عليها

إليه في هذا القانون هو وكاالت األحواض المائية التي تلعب ومن أهم ما يمكن اإلشارة 

دورا محوريا على المستوى الترابي، والتي تم إحداثها بمقتضى الفرع الثالث من الباب 

، وتم التنصيص عليها في الفرع الثاني من الباب 10.95الثاني من قانون الماء رقم 

ية تتمتع بالشخصية المعنوية السادس من قانون الماء الحالي، وهي مؤسسات عموم

واالستقالل المالي تُحدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة من األحواض 

، ويكون من ضمن تشكيلة مجلس إدارة وكالة الحوض المائي رؤساء مجالس 56المائية

 الجهات المعنية أو أحد نوابهم.

وكالة حوض مائي  من القانون السالف الذكر، بمنطقة نفوذ كل 88ويحدث طبقا للمادة 

مجلس تحت اسم " مجلس الحوض المائي "، يكون من ضمن تشكيلته ممثلون عن مجلس 

 أو مجالس الجهات المعنية، ممثلي عن مجالس العماالت واألقاليم المعنية.

 :57ويُناط بهذه الوكالة 

والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور حالة  واألبحاثإنجاز القياسات  -

الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط وتدبير 

                                                           
 المتعلق بالماء :  10.95من القانون رقم  15الفقرة الثانية من المادة  - 56

موع المساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من المنبع إلى البحر مج -أ : يراد بعبارة حوض مائي في مدلول هذا القانون ما يلي 
أو كل مجموعة جهوية مكونة من أحواض أو أجزاء  -ب .، أو إلى أبعد حد يمكن فيه اكتشاف سيالن مهم في مجرى ماء داخل الحدود اإلقليمية

وتعين حدود كل  .وحدة مائية بسبب تعبئتها لوحدة المورد من أجل تزويدها بالماءأحواض مائية كما تم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل 
 .حوض مائي بنصوص تنظيمية

 .المتعلق بالماء 15.36قانون رقم من ال 80المادة  - 57
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 السيماالماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى 

 الفيضانات والجفاف؛

للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة  -

 المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف، والسهر على تنفيذها؛ 

 التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها؛  -

الملك العمومي المائي ومسك سجل خاص  الستعمال واالمتيازاتمنح الترخيصات  -

 ؛ اإلدارةإتاوات استعمال هذا الملك على بها واقتراح وعاء وسعر 

المائية وحمايتها والمحافظة عليها وبالقيام،  واألوساطالعمومية المائية  المالكتدبير  -

في حدود إمكانياتها المالية، بإنجاز أشغال صيانة المنشآت العمومية المائية 

 الموضوعة رهن إشارتها؛ 

ي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل المحددة بنص تنظيم للكينياتبالقيام، طبقا  -

العامة أو الخاصة التي تطلب ذلك من  لألشخاصمساهمة مالية وكل مساعدة تقنية 

للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقا  الالزمة واألشغالأجل إنجاز الدراسات 

 لمقتضيات هذا القانون؛ 

مياه وترشيد استعمالها المساهمة في أشغال البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد ال -

 وحمايتها بشراكة مع المؤسسات العلمية والمختبرات المختصة؛ 

 األعمالوالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز  اإلدارةالقيام، بشراكة مع  -

 للوقاية والحماية من الفيضانات؛  الالزمة

والملك العمومي إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه  -

تحدد  .المتعلقة بتحلية مياه البحر تالتحمالودفاتر  االمتيازالمائي بما في ذلك عقود 

 .منطقة نفوذ وكالة الحوض

وبذلك تُعتبر وكالة الحوض المائي الفاعل الرئيسي على المستوى الترابي الذي يعنى بوضع 

المائية، وكذا ضبط وتقنين الخطط واالستراتيجيات الرامية إلى تهيئة وتدبير الموارد 

 استغاللها.
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ومن أهم هذه المخططات نجد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للمياه، الذي يتم وضعه 

من قانون الماء الحالي على مستوى كل حوض أو مجموعة أحواض مائية  91طبقا للمادة 

 طني للماء.مع األخذ بعين االعتبار التوجهات اإلستراتيجية ومقتضيات المخطط الو

ويوضع هذا المخطط وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين الترابيين المعنيين داخل منطقة نفوذ 

من القانون السالف الذكر، يجب  95سنة، وفي هذا السياق وطبقا للمادة  30الوكالة لمدة 

التنمية على التصاميم الجهوية إلعداد التراب ووثائق التهيئة والتعمير ومخططات وبرامج 

الجهوية أو القطاعية، بصفة عامة أن تأخذ بعين االعتبار توجهات ومقتضيات المخطط 

 الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه.

وهنا يظهر دور الجماعات الترابية خصوصا الجهات حتى تكون برامج التنمية التي تقوم 

 اسات والمخططات الوطنية للماء على المستوى الترابي.بإعدادها إطارا مرجعيا لتزيل السي

وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الجماعات الترابية ووكاالت الحوض المائي ال تمنح 

هذه األخيرة داخل المدار الحضري  الترخيصات واالمتيازات المتعلقة بالملك المائي، 

قاب، إقامة ممرات على مجاري المياه أو على السيما منها المرتبطة بحفر اآلبار وإنجاز األث

أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف، كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو 

تنظيم أو تحويل مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة، إال بعد استطالع رأي المجلس الجماعي 

 58المعني.

ن مساعدة وكاالت الحوض المائي، وذلك أيضا تستفيد الجماعات الترابية في هذا السياق م

بوضع مشاريع في إطار الشراكة يكون الهدف منها صيانة مجاري المياه، حماية موارد 

 المياه والمحافظة عليها، إنجاز البنيات التحتية الضرورية للحماية من الفيضانات.

الترابية،   ولرصد هذه التعاون والمساعدة التي تقدمها وكاالت الحوض المائي للجماعات

سنأخذ كمثال للدراسة وكالة الحوض المائي ألبي الرقراق والشاوية، يقع مقر هذه الوكالة 

                                                           
 من نفس القانون. 29و  28المادتين  - 58
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القنيطرة ،  -سال  -بابن سليمان وتنضوي تحت دائرة نفوذها ثالث جهات هي ، جهة رباط 

 59خنيفرة. -مالل  -السطات، وجهة بني  -جهة الدار البيضاء 

 

 

 

 

 
                                                           

 ينعلق بوكاالت األحواض المائية.  690 – 17 – 2مشروع مرسوم رقم  - 59

 مجال
 العملية/المشروع

 المقترحة
 الهدف اإلقليم

-2012 اإلجمالية الكلفة
 )مليون الدرهم( 2016

 التلوث محاربة
 المنزلي

 المخطط دعم
 للتطهير الوطني

 السائل

 والخميسات مديونة
 وبنسلميان وسال

 وسطات

 أربع إنجاز في المساهمة
 من للحد المعالجة محطات

 المنزل التلوث

 
2 
 

 
 
 من الحماية

 الفيضانات

 على األودية هيئةت
 13 مستوى
 ومدينة مركز

 وخنيفرة الخميسات
 وبنسليمان
 تمارة-والصخيرات
 وسطات

 العام الملك على الحفاظ
 من والحماية المائي

 مستوى على الفيضانات
 سوداء نقطة 13

65،5 

 من الحماية دراسة
 على الفيضانات

 مراكز 8 مستوى

 وسطات الخميسات
 والرباط وخنيفرة
 البيضاء والدار

 الفيضانات مخاطر تحديد
 المجاورة الساكنة على

 اقتراح وكذا المياه لمجاري
 بها القيام الواجب الحلول
 المخاط هذه من للحد

9 

 
        اقتصاد
 الماء
 
 

 
 

 استعمال إعادة
 العادمة المياه

 المعالجة

 
 

 ومديونة برشيد
 والصخيرات

 

 غير مائية موارد تعبئة
 المساهمة عبر تقليدية
 مشاريع في المادية
 الماء استعمال في االقتصاد
 متر مليون 4 حوالي بتوفير

 مكعب
 

0 
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من خالل هذا الجدول الذي يتضمن بعض المشاريع المقترحة المدرجة ضمن خطة عمل 

(، نلمس بعض مظاهر  2016 – 2012وكالة الحوض المائي ألبي رقراق والشاوية ) 

 .60المساعدة التي تقدمها الوكالة على مستوى مجموعة من العماالت واألقاليم

مشاريع التهيئة التي أنجزتها الوكالة كمثال أيضا هذه المساعدة  والتعاون نلمسها من خالل 

  61(،2015 – 2014داخل إقليم الخميسات ) 

 

                                                           
، بناء على 2016 – 2012جدول تركيبي لبعض المشاريع المدرجة ضمن خطة عمل وكالة الحوض المائي ألبي رقراق والشاوية لفترة   60

 معطيات واردة في الموقع الرسمي للوكالة المذكورة ، رابط الخطة :
http://www.abhbc.com/index.php/services/programme-dactions# 

(، رابط  2015 – 2014جدول تركيبي لمشروع حماية مركز المعازيز من الفياضانات المدرج ضمن المشاريع الهيكلية إلقليم الخميسات )  - 61

 المشاريبع الهيكلية إلقليم الخميسات: 
http://www.abhbc.com/index.php/services/programme-dactions# 
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نالحظ من خالل هذا الجدول مساهمة الوكالة في مشروع حماية مركز جماعة المعازيز من 

 مليون الدرهم.  4،71الفيضانات وذلك بكلفة مالية بلغت 

 62الفقرة الثانية : قانون تدبير النفايات والتخلص منها

ارتباٌط وثيق يعتبر هذا القانون من أهم القوانين الموضوعاتية في المجال البيئي، والتي لها 

بتدخل الجماعات الترابية في تدبير الشأن البيئي، السيما أن مسألة تدبير النفايات تدخل 

 ضمن خدمات القرب التي تُعنى بها الجماعاُت كاختصاص  ذاتي موكول لها.

وكمالحظة أولى على هذا القانون، نجد أن صدوره تأخر نوعا ما بالمقارنة بالماء الذي 

، في حين أن قانون تدبير النفايات لم يعرف 1995تأطير قانوني خاص به سنة عرف أول 

، ولعل ذلك يرجع إلى كون أن مسألة تدبير النفايات، وإن 2006النور إال في حدود سنة 

كانت تدخل في سياق الخدمات الكالسيكية التي تُعنى بها الجماعات منذ االستقالل ولحدود 

ية بوادر الدولة المغربية الحديثة ذات اإلدارة العصرية اعتبرته اآلن، إال أن الماء منذ بدا

ملكا وموردا عموميا، ارتبط في عدة محطات بالدور السيادي  للدولة، وما لهذا المورد من 

تأثير على اقتصاد البالد، خصوصا وأن المغرب كان وال زال لحد ما اقتصاده قائما على 

 القطاع الفالحي.

( أقسام، وطبقا للمادة 8( ستةً وثمانين مادةً موزعة على ثماني )86)يتضمن هذا القانون 

( منه، ترجع الغاية من وراء إصداره إلى العمل على وقاية اإلنسان، ومعه جميع 1األولى )

 الكائنات الحية، من اآلثار الضارة للنفايات والحماية منها.

كل المخلفات الثالثة من هذا القانون،  (3ويُقصد بالنفايات هنا طبقا للفقرة األولى من المادة )

الناتجة عن عمليات استخالص أو استغالل أو تحويل أو إنتاج أو استهالك أو استعمال أو 

تخلى عنها أو التي يلزم صاحبها مراقبة أو تصفية ، وبصفة عامة، كل األشياء والمواد المُ 

 .بالبيئةبالتخلص منها بهدف عدم اإلضرار بالصحة والنظافة العمومية و

                                                           
نوفمبر  22من شوال /  30في  1.06.153المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  28.00 القانون رقم  - 62

 .2006ديسمبر  7/  1427ذو القعدة  15_  5480، ج.ر 2006
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وبخالف قانون الماء الذي نلمس فيه الحضور القوي للجماعات الترابية فقط في المجالس 

(، 9والمخططات ذات البعد الترابي، فإن قانون تدبير النفايات من خالل مادته التاسعة ) 

، تعمل على إشراك الجماعات الترابية في المخططات الوطنية ذات الصلة بتدبير النفايا

حيث ينص على أن اإلدارة بتعاون مع الجماعات الترابية والمهنيين المعنيين تقوم بإعداد 

 .المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة

( سنوات، ويشكل إطارا مرجعيا لتدبير وجرد النفايات الخطرة 10ويهيأ هذا المخطط لمدة )

 للتخلص منها. على المستوى الوطني وكذا وضع اإلجراءات الفعالة

( العاشرة من هذا القانون، على وضع الجهات مخطط 10وبنفس الخلفية تنص المادة )

الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية  مديري جهوي لتدبير النفايات

( خمس سنوات  تبتدئ من نشر 5، وذلك داخل أجل ) والنفايات الفالحية والنفايات الهامدة

يجب على كل  2011بمعنى أنه في سنة  2006القانون، أي أن هذا القانون صدر سنة  هذا

 الجهات أن تكون متوفرة على مخطط مديري  لتدبير النفايات.

إال أن الحال، ولحدود اآلن، الزالت كل الجهات ال تتوفر على هذا المخطط الذي يُعتبر 

يات المزمع جمعها والتخلص منها لمدة اإلطار المرجعي، حيث يتم من خالله جرد كمية النفا

 ( سنوات.10( خمس سنوات و لمدة)5)

دُ هنا وثيقةً تظهر رد القطاع الحكومي الوصي الممثل في كتابة الدولة لدى وزير  ونُورِّ

الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، على سؤالِّ نائب برلماني 

) أنظر الصفحة روع في تنفيذ المخططات المديرية الجهوية للنفاياتبشأن تعهد الحكومة بالش

 . الموالية(
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فكيف يمكن الحديث عن تدبير معقلن  ومخطط له  للنفايات في ظل غياب رؤية استراتيجية 

النفايات واضحة على مستوى الجهات تحدد من خاللها الخيارات والتدابير الفعالة لتدبير 

 ومعالجتها.

وما يهمنا بشكل واضح في هذا القانون هو النفايات المنزلية، كونها تشكل أحد األعمال 

الرئيسية التي يقوم عليها عمل الجماعات، ويدخل من ضمن اختصاصاتها الذاتية طبقا 

التي جعلت من بين  63من القانون التنظيمي للجماعات 83للفقرة الثالثة من المادة 

تنظيف الطرقات  يزات والمرافق التي تقوم الجماعة بتقديمها في ميادين القرب،التجه

ومعاجلتها  المطارح ىونقلها إل ،اوالمشابهة له المنزليةوجمع النفايات  ،ةساحات العموميوال

 .وتثمينها

( السادسة عشر من قانون تدبير النفايات والتخلص منها على أنه 16وبذلك نصت المادة )

الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها:  ميت المرفق العموتشمل خدما

جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح والتخلص منها وكذا معالجتها وتثمينها، وإن اقتضى 

كما يشمل هذا المرفق خدمات تنظيف الممرات والساحات ، الحال، فرز هذه النفايات

 ،خدمات نقل النفايات الناتجة عن عمليات التنظيف والتخلص منهاواألماكن العمومية وكذا 

لزم الجماعات أو تُ  وألجل هذا الغرض، وذلك وفق نفس شروط تدبير النفايات المنزلي

هيئاتها بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات 

لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح  يحدد عمليات الجمع األولي ،المماثلة لها

 .والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها

  

                                                           
يوليو  7( 6143من رمضان  20في  ،85.15.1رقم بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  المتعلق 14.113القانون التنظيمي رقم   63

 (2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ  6380عدد ، ج. ر 2015
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ى في إعداد المخطط الجماعي أو المشترك راعَ من القانون السالف الذكر، تُ  17وطبقا للمادة 

المخطط المديري الخاص بالعمالة أو اإلقليم لتدبير النفايات المنزلية  بين الجماعات توجهاتُ 

 ويبين على الخصوص:، والنفايات المماثلة لها

المناطق التي يتعين فيها على الجماعات أو هيئاتها القيام بجمع النفايات   -

 المنزلية والنفايات المماثلة لها أو نقلها أو التخلص منها أو تثمينها؛

 ك جمع هذه النفايات ووتيرته ومواقيته؛مسال  -

 كيفية جمع النفايات؛  -

 عدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة؛  -

المناطق التي يتوجب فيها على منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها   -

 نقل هذه النفايات وإيداعها بالمطارح.

  

إال أن اإلشكال، وكما هو الشأن في المخطط ، سنوات 5وتتم تهيئة هذا المخطط لمدة 

الجهوي لتدبير النفايات الخطيرة، فإن جل الجماعات ولحدود اآلن لم تقم بإعداد المخطط 

 الجماعي لتدبير النفايات المنزلية.

( الثامنة عشر 18وبالرجوع إلى نص القانون نجده قد خير الجماعات من خالل المادة )

العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها إما عن طريق ر المرفق بتحديد طرق تدبي

التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو عن طريق االمتياز أو غيره من أشكال التدبير 

 .المباشر أو المفوض

،  عمدت العديدُ من الجماعات، 64وبعد صدور هذا القانون ومعه قانون التدبير المفوض

نها التي تقع داخل المدار الحضري، إلى تفويض تدبير هذا المرفق لشركات والسيما م

خاصة ذات خبرة عالمية في هذا المجال، وذلك ما سنراه الحقا في باقي أجزاء هذا 

 العرض.

                                                           
 14) 1427من محرم  15في   1.06.15رقم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف العامة للمرافق بالتدبير المفوض المتعلق 54.05 القانون رقم  - 64

 .744  الصفحة 16/03/2006بتاريخ  5404عدد ، ج.ر (2006 فبراير
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 تنزيل االختصاص البيئي الترابي تالمبحث الثاني: آليات وإكراها

اآلليات التي تعتمد عليها الجماعات من سنحاول من خالل هذه المبحث رصد وتحليل بعض 

أجل ممارسة االختصاصات المخولة لها قانوناَ في المجال البيئي )المطلب األول(، على أن 

التي تصاحب تطبيق الجماعات الترابية  تننتقل بعد ذلك لتحليل ومناقشة اإلكراها

 الختصاصاتها البيئية )المطلب الثاني(.

ليات لتفعيل االختصاصات البيئية المسندة للجماعات شراكة كآلمطلب األول: التخطيط  والا

 الترابية

سنقوم من خالل هذا المطلب، بمحاولة توضيح كيفيات إدراج البعد البيئي ضمن المخططات 

االستراتيجية للجماعات الترابية )الفرع األول(، ثم بعد ذلك سنقدم بعض أشكال الشراكة 

 ية لممارسة اختصاصاتها البيئية )الفرع الثاني(.التي تلجأ إليها الجماعات التراب

 الفرع األول: البعد البيئي ضمن المخططات االستراتيجية للجماعات الترابية

االستراتيجي منهجية عمل وفق تصور "رؤية " معين لتحقيق أهداف  عتبر التخطيطُ يُ 

مج عمل في فترة ر عنها، وذلك خالل إنجاز برابَّعَ واضحة منبثقة عن حاجيات وأولويات مُ 

أو الممكن تعبئتها، وبصيغة مبسطة فالتخطيط هو  محددة وحسب اإلمكانيات المتوفرة

برنامج عمل يشتمل على عمليات عبارة عن حلول لمشاكل تم إبرازها من خالل تشخيص 

 .65الوضعية

مة وتعتبر برامج التنمية )الجهات، العماالت واألقاليم(، والعمل )الجماعات(، بمثابة الترج

القانونية للتخطيط االستراتيجي على المستوى الترابي،  حيث من خالل البرامج المذكورة 

 تحدد المشاريع واألنشطة ذات األولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة الترابية.

 
                                                           

 عادل بوحجير، التخطيط االستراتيجي في تدبير الشأن العام المحلي، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص تدبير الشأن العام،  65

 . 22، ص 2010ـ2009كلية العلوم القانونية واإلجتماعية السويسي، الموسم الجامعي 
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وتمر صناعة المخططات االستراتيجية عبر مجموعة من المراحل، وقد جاء في المرسوم 

، أنه يحدد برنامج عمل 66المنظم لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحينه

سنوات البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو  6الجماعة لمدة 

المساهمة فيها بتراب الجماعة، لكن مع مراعاة مجموعة من األمور، أهمها اعتماد البعد 

 مستدامة.البيئي لتحقيق التنمية ال

في هذا الصدد، وضعت وزارة الداخلية، بشراكة مع كتابة الدولة لدى وزير الطاقة 

والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، دليال من أجل مساعدة الجماعات 

، وسيكون هذا الدليل سندنا 67الترابية على إدماج البعد البيئي ضمن مخططاتها االستراتيجية

جل توضيح الرؤية حول كيفية إدراج البعد البيئي ضمن المخططات االستراتيجية من أ

 للجماعات الترابية.

وقد قسم الدليل مراحل إدماج البعد البيئي ضمن المخططات االستراتيجية للجماعات الترابية 

إلى مجموعة من المراحل، لكننا سنعمل حين شرح كيفية إدماج البعد البيئي ضمن برامج 

الجماعات، األخذ بعين االعتبار بأقصى حد ممكن المراحل التي سطرها المرسوم عمل 

 .68المتعلق بمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة

                                                           
ق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور إلعداده، الصادر المتعل  2.16.301المرسوم   66

الموافق ل  1437شوال  9،  الصادرة بتاريخ 6482، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2016يونيو  29الموافق ل  1437رمضان  23بتاريخ 
 .5346، ص 2016يوليو  14

ج البعد البيئي في التخطيط والتدبير المحليين لترسيخ محلي لتنمية المستدامة، صادر بشراكة بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة كتابة دليل إدما  67
 . 2015الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، سنة 

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار   2.16.301جاء في المادة السادسة من المرسوم   68

 والتشاور إلعداده: " يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية: 

وياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب. إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أول 

وذ ويتضمن هذا التشخيص، عالوة على ذلك جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية األخرى داخل النف

 الترابي للجماعة؛

نطالقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج وضع ترتيب األولويات التنموية للجماعة ا 2

 التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العماالت واألقاليم متى توفرت؛

ها أو التي يمكن لها تعبئتها تحديد المشاريع ذات واألنشطة ذات األولوية بالنسبة للجماعة، مع األخذ بعين االعتبار اإلمكانات المادية المتوفرة لدي 3

 خالل السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة؛

 تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بسنوات الثالث األولى لبرنامج عمل الجماعة؛ 4

والبرامج تحدد فيها األهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع  5
 المتعلقة بها".
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وسنحاول جاهدين عند وقوفنا في كل مرحلة، إبراز أهم الخصائص التي تتميز بها،  

موضوع وربطها بالواقع إن كان ذلك متوفرا، ومن أجل ذلك، ولدواعي منهجية، سنقسم 

كيفية إدراج البعد البيئي ضمن برامج عمل الجماعات، لشقين أساسين، حيث بدايةً سنتعرف 

على كيفية تبني البعد البيئي في مرحلة التشخيص )الفقرة األولى(، ثم بناًء على نتائج 

 التشخيص تأتي مرحلة بناء رؤية استراتيجية في المجال البيئي )الفقرة الثانية( 

 :مرحلة التشخيص الفقرة األولى

جد مرحلة هامة، وهي مرحلة التهيئ واالنطالق، وتعتبر هذه قبل مرحلة التشخيص، ن

المرحلة من األهمية بمكان، حيث من خاللها يمكن أن تكون عملية التشخيص سليمة، 

اللجان الدائمة التي سنتعرف  إحدىوترتبط هذه المرحلة بنقطة أساسية،  أال وهي تأسيس 

 ن.عليها بعد حي

لكن بدايةً، البد لنا من الرجوع إلى القانون التنظيمي للجماعات، للتعرف على موقف  

خالل أول دورة تعقدها بعد المصادقة  الجماعاتالمشرع من اللجان الدائمة، فالمشرع ألزم 

على نظامها الداخلي، بتأسيس اللجان الدائمة، وحدد عددها األدنى في لجنتين، على أن ال 

ها األقصى خمس لجان، وترك المشرع للنظام الداخلي للجماعات مهمة تحديد يتجاوز عدد

عدد اللجان الدائمة، مع ضرورة األخذ بعين االعتبار الحد األدنى واألقصى للجان الدائمة 

المحدد قانوناً، ويختص النظام الداخلي للجماعات كذلك بتحديد تسمية اللجان، والغرض من 

 .69إحداثها، وكيفيات تأليفها
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هذه اللجنة التي جعلها الدليل  المكلفة بالبيئة،واللجنة التي تهمنا هنا باألساس هي اللجنة 

المحرك والدافع بالنسبة للجماعات إلى اعتماد البعد البيئي ضمن برامج عمل الجماعات، 

فإذا كانت للجماعات الرغبة في إدماج البعد البيئي ضمن برنامج عملها، وتنزيل 

التي خولها إليها المشرع في المجال البيئي، فيجب عليها أن تقوم بتأسيس االختصاصات 

اللجنة الدائمة المتخصصة في المجال البيئي، وذلك ما وقفنا عليه في مجموعة من 

الجماعات، فمثال جماعة سال، تبين لنا من خالل نظامها الداخلي أنها تتوفر على خمس 

، وعلى اعتبار والبيئةي لجنة التعمير وإعداد التراب لجان دائمة، واللجنة التي تهمنا هنا ه

أن النظام الداخلي هو ما يحدد المهام المسندة لكل لجنة، فهذه اللجنة أسند إليها النظام 

الداخلي للجماعة في المجال البيئي، مهمة دراسة القضايا المتعلقة بالبيئة على مستوى 

 .70المتصلة بحماية البيئةالجماعة، وإبداء الرأي حول القضايا 

وقد اتضح لنا كذلك أنه هناك اختالفا بين الجماعات في تسمية اللجان المعنية بالتدخل في 

المجال البيئي، لكن في نهاية المطاف كلها تتدخل من أجل هدف واحد، وهو المحافظة على 

مجالس الجماعية، البيئية بتراب الجماعة،  وتبقي في نهاية األمر  هذه اللجان منبثقة عن ال

وبالتالي هي من ستكون المخاطب األول بين مختلف األجهزة التابعة للمجلس الجماعي، 

 بخصوص إدماج البعد البيئي ضمن برنامج عمل الجماعة.  

وبمجرد تعيين اللجنة المكلفة بالبيئة، وتحديد أدوارها، تأتي مرحلة صياغة المذكرة 

برنامج عمل الجماعة، والتي تتم تحت إشراف اللجنة التأطيرية إلدماج البعد البيئي ضمن 

المكلفة بالبيئة، وتتضمن هذه الوثيقة، مجموعة من المعطيات، أهمها السياق القانوني 

إدماج البعد  سللسالجماعي من أجل إنجاح م لسلمجالتزامات اوتحديد والتنظيمي العام، 

  الجماعي. االستراتيجيالبيئي في التخطيط 

 

                                                           
 .2015من النظام الداخلي لمجلس جماعة سال، المصادق علية خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر  58المادة   70
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موذجان التاليان، شكل المذكرة التأطيرية التي يمكن أن تعدها اللجنة المكلفة ويوضح الن

بالبيئة، فالوثيقة األولى تتعلق بالسياق العام لتدخل الجماعة في المجال البيئي، و تحدد 

 الجماعة من أجل إدماج البعد البيئي ضمن برنامج عملها:  تالوثيقة الثانية التزاما
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وتوفير  برامج عمل الجماعات،من منهجية إدماج البعد البيئي في  وبهدف تعزيز التمكن

الظروف المالئمة لتنفيذها خالل مسار التخطيط الجماعي، يتعين على اللجنة الجماعية 

 المكلفة بالبيئة اتخاذ نوعين متكاملين من التدابير يهدفان إلى ما يلي : 

تشجيع العمل الجماعي عبر تجميع األطراف المعنية بإدماج البعد البيئي في  −

ويمكن إشراك العديد من الفاعلين في هذه الشبكة من  ،المخططات المحلية في شبكة

أجل توفير أرضية المعارف والمعلومات البيئة الالزمة لتنفيذ إدماج البعد البيئي في 

 المخططات المحلية، بطريقة منتظمة؛ 

تحفيز الشراكات في مجال بناء قدرات األطراف المعنية في مجال إدماج البعد  −

ين تحديد حاجيات التكوين ذات الصلة بإدماج البعد البيئي بهذا الصدد، يتعو نالبيئي

 والتنمية المستدامة والبحث في فرص تمويلها.
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وبعد مرحلة التهيئ واالنطالق، التي تدور باألساس حول فكرة تأسيس اللجنة المكلفة 

لها، بالبيئة، باعتبار هذه األخيرة هي ما سيدفع بالجماعة لتبني البعد البيئي ضمن برنامج عم

تأتي مرحلة ال تقل أهمية، والتي ستكون مؤثرة على باقي المراحل، والحديث هنا عن 

تنطلق  تحت إشراف اللجنة المكلفة بالبيئة، باعتبارها اللجنة المشرفة مرحلة التشخيص التي 

على إدماج البعد البيئي ضمن برنامج عمل الجماعة، وتكون مهمة هذه اللجنة جمع 

لة بوضعية البيئة بالمجال الترابي للجماعة من أجل تحديد الحالة المعلومات ذات الص

الراهنة للبيئة، والمعلومات التي تحتاجها اللجنة المكلفة بالبيئة، يمكن أن تحصل عليها من 

خالل المصالح الالممركزة لإلدارات المركزية، أو اللجوء مباشرة لإلدارة المركزية        

ه والغابات، وكاالت األحواض المائية، وزارة الفالحة، وزارة ) المندوبية السامية للميا

السكنى والتعمير وإعداد التراب، وزارة التجهيز، المندوبية السامية لتخطيط(، أو باللجوء 

لهياكل التكوين والبحث ) الجامعات، معاهد ومدارس تكوين المهندسين...(، وستساهم هذه 

 لوضعية البيئة.المعلومات في تحديد الحالة الراهنة ل

وبعد تجميع المعلومات ذات الصلة بالبيئة، تأتي مرحلة معالجة المعلومات المحصل عليها 

وتصنيفها، بشكل يساعد على إبراز الوضعية الراهنة للبيئة وأنواع التفاعالت القائمة بين 

 مكونات المجال الترابي.

اللجنة المكلفة بالبيئية، بل لكن نجاح التشخيص ال يمكن أن يتم بمبادرة منفردة من طرف 

البد من إجراء تشخيص تشاركي، وذلك من خالل إجراء ورشات لتشخيص التشاركي حول 

الرهانات البيئية، فمن خالل هذه الورشات يتم االنفتاح على رؤى وتقديرات الفاعلين 

المحليين والساكنة المحلية، ويساعد هذا االنفتاح على طرح مجموعة من المعطيات 

معارف واالسهامات على مائدة النقاش، بما يمكن من التعاطي مع مختلف وجهات وال

النظر، وبشكل أساسي االنخراط في تفكير جماعي، في إطار منظم للتبادل مع مختلف 

 األطراف المعنية بالمجال الترابي.
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ج عمل ونزوال إلى الواقع والممارسة، فقد قام المجلس الجماعي  لتمارة عند إعداده لبرنام

الجماعة، قبل الوصول إلى مرحلة التشخيص التشاركي، بتأسيس خمس مجموعات 

موضوعاتية من شأنها مساعدة المجلس في بلوغ أفضل الطرق لبلورة وثيقة برنامج عمل 

الجماعة، والمجموعة التي تهمنا ضمن المجموعات التي أسستها الجماعة، مجموعة البنيات 

عة أسندت إليها مهمة إدماج البعد البيئي ضمن برنامج عمل التحتية والبيئة، هذه المجمو

الجماعة، وبمجرد الوصول إلى مرحلة التشخيص التشاركي بعد المرور طبعا بتحديد الحالة 

الراهنة، قامت الجماعة بإنجاز ورشة للتشخيص التشاركي في مجال البنيات التحتية والبيئة، 

من الخالصات فيما يتعلق بالواقع والتحديات فمن خالل هذه الورشة تم الخروج بمجموعة 

 . 71التي تواجه تدخل الجماعة في المجال البيئي بتراب الجماعة

، بتراب الجماعة، وبناء على نتائج التشخيص التشاركي البيئي لواقعا واقع ما يخص فيف

وثة لأن مدينة تمارة تعاني من مشكالت ترتبط بتواجد وحدات صناعية م المجلس، الحظ

وثة لت الماوكذا الغاز ،ينلة باستعمال الفلاألنشطة ذات الصو ،سمنت تمارةإمثل مصنع 

جات رات والداالسيار ستعمالاكثرة  الحظ المجلس أنن، كما االمنبعثة من الحمامات واألفر

ت الدفيئة اغازالم في انبعاث المزيد من هويسا ،الضوضاءواء وهويث اللالنارية يتسبب في ت

وث الناجم عن عدم تعميم الربط بشبكة الصرف لإضافة إلى الت ،داخل األحياء السكنية

قص المالحظ في المساحات نلا المجلس على ووقف ،الصحي في بعض دواوير الجماعة

دون إغفال  ،شربلصالح لبالماء ا هاط في سقيافراليومية واإلها ضعف صيانتيء واالخضر

مال هور نتيجة لبعض األنشطة غير المالئمة واإلهتعرض الغطاء الغابوي المجاور لتد

ية لألطفال والمسنين وذوي هالذي يتسبب في نقص الفضاءات الترفي ءوعدم التتبع، الشي

  .االحتياجات الخاصة

الجماعة في المجال البيئي على النحو  حاجياتوبناء على التشخيص المنجز، ُحددت  

 :التالي
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 تعميم خدمات الصرف الصحي في أحياء المدينة؛• 

 ضمن بنك المشاريع الموجودة؛ هء لالستجمام والترفيايئة مساحات خضرهت•  

نحو تجميع واستعمال مياه  هء بالتوجاترشيد استعمال الماء في سقي المساحات الخضر• 

 األمطار المتوفرة؛ 

نية القيام بحمالت لتنظيف المقابر بشكل دوري وتفعيل البند المخصص لذلك في ميزا• 

 الجماعة؛

كة مع امج والحمالت التوعوية حول حماية وصيانة البيئة بشراتنظيم المزيد من البر•  

 .72المجتمع المدني والقطاع الخاص

المجال البيئي، فمثال وتكون الجماعات ُمطالَبةً بترتيب أولوياتها عند تحديد حاجيتها في 

 : هي على النحو التالي األولويات حسب أهداف التنمية المستدامة

 الترابي؛ اللمجرهانات تحسين ظروف عيش ساكنة ا−

 رهانات احترام األنشطة البيئية والتوازنات اإليكولوجية؛− 

 البيئية والتراث؛ االتلمجرهانات الحفاظ على الفضاءات وا−  

 رهانات تقليص الضرر البيئي؛−  

 ة؛رهانات حماية الموارد الطبيعي−  

 رهانات الوقاية من االثار السلبية الناجمة عن للتغيرات المناخية؛−  

 النوع.رهانات عدم التمييز على أساس −  

عند إجراء التشخيص الذي يحدد الوضعية الراهنة للبيئة، وترتيب األولويات، تأتي مرحلة 

 والبرمجة، فكيف يمكن إدراج البعد البيئي ضمن هذه المرحلة.  التخطيط

                                                           
 .23مرجع سابق، ص  72
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  مرحلة التخطيط والبرمجةالفقرة الثانية: 

يتم التخطيط والبرمجة من  خالل هذه المرحلة التي ال تقل أهمية عن مرحلة التشخيص، 

 الجماعة.االستراتيجية البيئية ، وذلك بغية تحقيق التنمية على مستوى بناء الرؤية  أجل

فقط بإجراء تشخيص  نصحيُ ال رؤية االستراتيجية للجماعة، لومن أجل بناء أفضل ل 

، من أجل بناء الرؤية االستراتيجية للجماعة وضع مسلسل تشاركي حقيقي تشاركي بل كذلك

من تحديد الرؤية  نُ ك ِّ مَ لسفر العميق"، الذي يُ ( ب "ا 1992يصفه ميشيل دويل ) الذي و

سنوات( والتوجهات  6إلى  3المستقبلية للمجال الترابي على المدى القصير والمتوسط )من 

 .شتركة، وفق نهج لبناء الرؤية المللتنمية المستدامة االستراتيجية

إن الرؤية المشتركة طريقة مختلفة عن التخطيط، إذ ال تقوم على تخيل شكل المستقبل بل 

ومخطط العمل  االستراتيجيةوحسب هذا النهج، فإن إعداد المحاور  ،لمهتعيشه وتحدد معا

البيئي، يتم وفق مقاربة فكرية مرتكزة على رؤية مشتركة تقوم على  اللمجالمقترحان في ا

حسب  عملية بناء الرؤية المشتركة  مر، وتللمستقبل المنشود وذكيبناء تصور جماعي 

 الي:، وهي كالتسبع خطوات ميشيل دويل، عبر

 الحاضر ) الحالة الراهنة(: 1
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 الماضي )التجارب( 2

 ؛ العناصر الرئيسية مراحل تاريخنا −

 من أين إنطلقنا؟ ماذا يحفزنا؟ − 

 خبرتنا، مدى نجاحنا وفشلنا، التقدم؛− 

 إلى أي مدى استجابت الحلول المنجزة؟ تالصعوبا− 

 هل حققت المشاريع المنجزة أهدافها؟−  

 

 

 السياق )الظروف المحيطة(: 3

 

 المستقبل )النموذج ـ الحلم(: 4

 االفراج عن الخيال واإلبداع؛ -

 الحلم : - 

 سنوات المقبلة؟  3كيف نريد أن تكون جماعتنا في أفق ال −  

 تشخيص الحلم، تصوره، رؤيته؛− 

 تقاسم الحلم؛−  

  (محتواه...إضفاء الطابع الرسمي للحلم )رؤية −  

 اختيار "شعار للتعبئة"− 
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 المحاور االستراتيجية: 5

 

 

 اإلكراهات: 6

 

 برنامج العمل: 7



 57 

 ة لتحديد رؤية تنمية الجماعة،جتماعات المبرمجالقبل تنظيم الورشات واويُنصح كذلك، 

ين الرئيسيين في عملية تحقيق تجمع الفاعل ،قبلية البيئيةتنظيم ورشة لتحديد التوقعات المست

االنخراط في تفكير جماعي حول  فهدب وذلك ،ية المعارف المتصلة بالبيئةالتغيير وتنم

والقطائع وباقي األحداث المقبلة، من أجل تحقيق المستقبل  اهاتالفرص والرهانات واالتج

 مجال التنمية المستدامة للجماعة.  المنشود في

يجب أن تجري فقرات هذه الورشة على شكل سلسلة من األسئلة توجه للمشاركين من و

 قبيل:

 الترابي إن لم يتم القيام بأي عمل؟  اللمجماذا سيحدث للوضعية البيئية با−  

لتي نود ا نود أن يحدث؟ ما هي غايات التنمية المستدامة "األهداف المرجعية" اماذ− 

 إدراكها في المستقبل؟ 

نات البيئية التي يمكن أن تحول دون بلوغ الترابي، ما هي الرها مجاللبالنظر لتطور ا 

 أهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد؟

فمثال الرؤية التي تبنتها جماعة تمارة في المجال البيئي، ترجمتها عن طريق تضمين 

ى إزالة مختلف مصادر التلوث، وذلك عن طريق تنظيم برنامج عملها مشروعا يهدف إل

ألف  400.000حمالت تحسيسية وتوعوية حول البيئة خصص له غالف مالي قدره 

المتبقية  50%، بينما 50%درهم أي بنسبة  200.000درهم،  تساهم فيه الجماعة بمبلغ 

المشاريع المتعلقة بتدبير سيتم البحث عن شركاء من أجل تمويلها)بغض النظر عن باقي 

 . 73مرفق النفايات، والصرف الصحي...(

ومن خالل ما سبق يتضح أن بناء الرؤية االستراتيجية لتنمية الجماعة، ال يمكن أن يتحقق 

االستراتيجيات والسياسات  بشكل أفضل إال إذا تم بشكل تشاركي، وبشكل منسجم مع

 .  التنمية البشرية وحماية البيئة الوطنية ومختلف االتفاقيات الدولية في مجال

  

                                                           
 .60، ص 2022ـ  2017برنامج عمل جماعة تمارة   73
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 في المجال البيئي االفرع الثاني: الشراكة  كأداة في يد الجماعات من أجل تنزيل اختصاصاته

معالجة أشكال الشراكة التي يمكن للجماعات الترابية أن تلجأ إليها قصد ممارسة  قبل

ة المبرمة بين األشخاص اختصاصاتها في المجال البيئي، يجب علينا أن نميز بين الشراك

( من جهة، ومن جهة أخرى الشركات المبرمة partenariat public-publicالعمومية )

( من جهة partenariat public- privéبين األشخاص العمومية واألشخاص الخاصة ) 

 أخرى.

الفاعلون فالشراكة بين األشخاص العامة ال تستدعي الكثير من المالحظات حيث يسعى 

العموميون إلى تحقيق نفس الغاية والمتمثلة في تحقيق المصلحة العامة، لكن الصنف الثاني 

 من الشراكة تكون أهدافه متنوعة، والتي يمكن اختزالها في أربع نقط، وهي:

 جذب االستثمارات الخاصة من خالل عمليات التنمية والتجديد الحضري؛ −

 المرافق العمومية؛تحسين التسيير وعصرنة  −

الدولة والجماعات الترابية تعبئة رؤوس األموال لتمويل البنيات التحتية دون إثقال  −

 الجبايات؛المواطنين بو ،الدين العموميوالمؤسسات العمومية ب

 دعم إنشاء وتوسيع المقاوالت. −

، وتلتقي هذه الشراكة مع استراتيجية القطاع الخاص، السيما من خالل توسيع األسواق

إقحام القطاع العام ليتحمل المخاطر أو األعباء المرتبطة ببعض المشاريع التي تنفتح على 

 .74القطاع الخاص، التلطيف من السمة غير المنظمة لدورات السوق

  

                                                           
 .48، ص 2012، يناير ـ فبراير 102ذ. محمد اليعكوبي، مفهوم الشراكة، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد   74
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فبعد إظهار معالم الفرق بين الشراكة العمومية، والشراكة التي يكون طرفها شخص عام، 

المستوى إبراز بعض مظاهر الشراكة التي وطرف أخر شخص خاص، سنحاول في هذا 

لجأت إليها الجماعات الترابية من أجل ممارسة اختصاصاتها في المجال البيئي، وسنركز 

باألساس على نموذج برنامج نظافة سال مسؤوليتنا جميعا، والذي أنجزته جماعة سال 

نتقال الى التدبير بشراكة مع الجمعيات المنتمية لتراب الجماعة )الفقرة األولى(، ثم اال

 المفوض كخيار استراتيجي بيد الجماعة من أجل عصرنة تدبير مرفق النفايات والتنظيف

 )الفقرة الثالثة(.

 الفقرة األولى: مشروع من أجل مدينة سال نظيفة 

، إعالنا مفتوحا في وجه الجمعيات التي تنشط 2016مارس  1أطلقت جماعة سال بتاريخ 

قصد إنجاز مشاريع بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، في  فوق تراب الجماعة، وذلك

 .75مجال النظافة

وقبل الخوض في تفاصيل المشروع الذي تنبته جماعة سال، البد لنا أوال من الوقوف عند 

مجموعة من الهيئات التي تكون خاضعة مصطلح المجتمع المدني، فهذا المصطلح يفيد "

هو مكون من مكونات المجتمع يقع بين األسرة للقانون الخاص أو غير خاضعة له، و

فراد وأوالدولة والقطاع الخاص، ويشمل على جمعيات ومنظمات غير حكومية وجماعات 

"  :ويفيد مصطلح المجتمع المدني من الناحية العلمية"، تتعاون لتحقيق أهداف غير ربحية

ينشط داخل المجال العام باعتباره  ،فعل مدني ال يتوخى توزيع األرباح بين القائمين عليه

ممارسة تتقاطبها المصلحة العامة والمصالح الخاصة لألفراد والجماعات المكونة له، 

بشكل يؤدي في الغالب إلى بلوغ مصلحة مشتركة سمتها التوافق والنزوع إلى التواصل 

 . 76"واإلنصات والحوار

  

                                                           
 نظافة.وثيقة إعالن طلب مشروع دعم الجمعيات في مجال ال  75
 .19ـ  18الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، ص   76
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راكة مع الجمعيات، الذي جاء وعودة لتفاصيل المشروع الذي أطلقته جماعة سال، بش

باألساس لالرتقاء بنظافة المدينة، كون النظافة تعكس مستوى ووجه المدينة، فهذا المشروع 

جاء إليقاظ حس التطوع وروح المشاركة واإلبداع في تدبير النظافة، ويشكل المشروع 

 ي.كذلك فرصة في حد ذاتها لتقوية الشراكة بين المجلس الجماعي والنسيج الجمعو

 :77وُحددت األهداف المرجوة من المشروع المذكور على النحو التالي

السلبية في التعامل  تالسلوكياوتعديل الرفع من مستوى مشاركة الساكنة في النظافة  .1

 ؛مع النفايات

 ؛إشاعة روح المواطنة لدا الفاعلين و المقاوالتتنمية التطوع و .2

 ؛فضاءاتهااألحياء ونظافة مختلف  الرفع من مستوى جمالية .3

 ؛واكبة وتتبع أداء الشركة المفوضةتعزيز مستوى م .4

 ؛بين المواطن والشركات المفوضة في القطاع العالقةخلق تكامل األدوار وتحسين  .5

  ؛نصات والقرب والتعبئةتقاسم المسؤولية واإل .6

  ؛تشجيع االبداع والتطوع التعاقدي وتعزيز الحكامة الجيدة .7

  ؛وتنمية المواطنةتوسيع مشاركة الفاعلين  .8

يص وصياغة وتتبع تنفيذ البرامج رساء نموذج تشاركي يقوم على أساس التشخإ .9

  .تقييمهاو

  

                                                           
 أعدت جماعة سال بتعاون مع شركاءها، وثيقة مشروع من أجل  سال مدينة نظيفة، محددة من خاللها السياق واالهداف المرجوة من المشروع.  77
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كما حددت جماعة سال المراحل التي سيسلكها المشروع، والتي هي باألساس أربعة مراحل: 

وبعد ذلك المرحلة األولى تتعلق بالتشخيص والبرمجة، بينما المرحلة الثانية تتعلق بالتنفيذ، 

تأتي المرحلة الثالثة والتي سيتم خاللها تقييم المنجزات، على أن يتم خالل المرحلة األخيرة 

، ومن أجل مزيد من التفصيل سنقف عند كل 78تتويج الجمعيات المشاركة في المشروع

 مرحلة وشرح الغايات المرجوة منها.

واقع   المرحلة رصدحيث يتم خالل هذه  ،التشخيص والبرمجة :األولى مرحلةال −

العمليات المقترح تحديد النقط السوداء والتدخالت والنظافة والبيئة بالقطاع المعتمد  و

كما يتم تحديد  ،ة لهذا الغرض يتم سحبها من مقر الجماعةعدَّ القيام بها وفق استمارة مُ 

الدعم المطلوب توفيره واألدوات والمواد و اآللياتالمتطلبات والحاجيات من 

 .عيةللجم

عطى فيه يتم تنفيذ التزامات الجمعية بتنظيم يوم احتفالي تُ إذ   ،التنفيذ :المرحلة الثانية −

 يتم فيه الوقوف على التزامات األطراف المتعاقدة. و ،االنطالقة الرسمية بكل قطاع

في تتويج الجمعيات الناجحة، سيتم تكوين  رغبةً  ، حيث أنهالتقييم :الثالثة مرحلةال −

م أعمال الجمعية حاملة المشروع لجنة مختلطة ترتكز على شبكة معدة مسبقا لتقيي

 ذلك بناء على :و

 ،درجة التجاوب ) التعامل مع استمارة التشخيص والبرمجة ( •

 ،المشاركة وعدد الحضور •

 ،التنسيق مع الجماعة والمقاطعة •

 ،جمعيات ذات االهتمام المشتركاإلشعاع وإشراك  •

 ،التنظيم والقوة االقتراحية •

 .االلتزام بالمساهمة المقترحة في ورقة التشخيص والبرمجة •

                                                           
التي تقع على عاتق  تأعدت جماعة سال بتعاون مع شركاءها، ورقة تفاهم حول دعم الجمعيات في مجال النظافة، حددت من خاللها االلتزاما  78

 الجماعة، وكذلك تلك التي تقع على عاتق الجمعيات المشاركة في المشروع، كما تم تحديد من خالل الوثيقة المذكورة المراحل التي سيقطعها
 ع.المشرو
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يتم خاللها االحتفال بانتهاء المشروع وتقديم جوائز و ،التتويج :الرابعة مرحلةال −

 تقديرية للجمعيات الفائزة.

از المشروع، واألهداف التي سطرت وتبعا للمراحل التي حددتها الجماعة من أجل إنج

كذلك، تبين لنا من خالل االطالع على وثيقة المشروع، أن الجمعيات المهتمة بالمشروع قد 

 من أجل التدخل والدفع بالمشروع، وهي كالتالي: تقدمت مجموعة من االقتراحا

 ؛القضاء على النقط السوداء ) مخلفات البناء والنفايات المنزلية ( •

 ؛واألشجار وصيانة الحدائقغرس  •

 ؛رش األدوية والمبيدات والقضاء على الكالب الضالة •

 ؛صباغة جوانب الطرق والمدارات •

 ؛تبييض جدران المؤسسات العمومية •

 ؛رسم جداريات وتزيين الواجهات •

 ؛الرئيسية الشوارع واألزقةكنس  •

 ؛نقط تجريبية للفرز •

 ؛لمؤسسات التعليميةتنظيم ندوات وأنشطة تربوية وملتقيات تحسيسية با •

نشر ملصقات ومطويات تحث على النظافة وتتضمن توجيهات للساكنة وكيفية التعامل  •

 ؛مع النفايات )مواقيت اخراج النفايات + أماكن وضع الحاويات (

 ؛تنظيف بالوعات الصرف الصحي •

 تسمية األزقة والشوارع. •
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ة، والمقترحات المقدمة من ويتضح لنا أنه من خالل األهداف المحددة من قِّبَلِّ الجماع

الجمعيات، أن كل هذه األمور تصب في قناة تقوية الشراكة بين الجماعة والجمعيات، لكنها 

من جهة أخرى ستساهم في غرس وتعزيز مفهوم التربية البيئية، الذي ال يمكن أن يتم نشره 

معيات، بشكل صحيح إال من خالل تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين، ومن بينهم الج

لالنتشار الكبير  مع جمعيات المجتمع المدني، يرجعلشراكة للجوء جماعة سال  فأساس

إضافة الى كون الجمعيات لها القدرة على االتصال المباشر  للجمعيات بتراب الجماعة،

 بالمواطن، وإشراكه في مختلف المبادرات التطوعية الهادفة للحماية البيئة.

البيئي سياسهم في الحد من انتشار النفايات بتراب الجماعة، فتدخل الجمعيات في المجال 

 وسيساهم كذلك في تأسيس مفهوم المسؤولية المشتركة قصد ضمان الحياة بتوازن.

لكن نشر مفهوم التربية ال يمكن أن يَُحقََّق فقط من خالل انفتاح الجماعة على الجمعيات، بل 

عملية تكوين مفهوم التربية البيئية الذي يقصد به "هناك فاعلون أخرون من شأنهم إشاعة 

والمهارات والمدركات لفهم وتقدير العالقة المعقدة التي تربط اإلنسان  تالقيم واالتجاها

وحضارته بمحيطه الحيوي وتوضح حتمية المحافظة على البيئة، وضرورة استغاللها 

 .79"لصالح اإلنسان حفاظا على حياته ورفع مستويات معيشته

أما عن الفاعلين اآلخرين الذين، يجب أن يساهموا في نشر مفهوم التربية البيئية، فهم 

 )المؤسسات التعليمية، األسرة، اإلعالم، المساجد، ...(. 

وعودة لموضوع األهداف والمقترحات المقدمة من قبل الجمعيات إلنجاز المشروع الذي 

صلت بها الجماعة من طرف الجمعيات، أطلقته جماعة سال، فبناء على االقتراحات التي تو

 حدد الجماعة سال وسائل الدعم في:

بالجرافة، التدخالت ، أوعية الغرس، أقمصة، واقيات شمسية، المشاتل، الجير، الصباغة)

 (.تفريغ البالوعات، وسائل الكنس

 

                                                           
 .184،  ص 2009،  ماي ـ يونيو 86ذ. إسماعيل صفاحي، دور التربية البيئية في حماية البيئة، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد   79
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وتجدر اإلشارة إلى أن وسائل الدعم التي وضعتها الجماعة تحت رهن إشارة الجمعيات 

اركة في المشروع، قد ساهمت في تمويلها كل من الجماعة، ومجالس المقاطعات المش

الخمس المنتمية لجماعة سال )العيايدة، أحصين، تابريكت، بطانة، المريسة(، إضافة إلى 

الشركة المفوض إليها تدبير مرفق توزيع الكهرباء والماء الصالح لشرب، والشركة 

 المفوض إليها تدبير مرفق النظافة. 

جمعية من المشاركة في المشروع، حيث كانت هذه الجمعيات موزعة على  79وقد تمكنت 

مقاطعات: )مقاطعة العيايدة، مقاطعة المريسة، مقاطعة أحصين، مقاطعة تابريكت،  5

 .80مقاطعة بطانة(

 

  

                                                           
ية من عند نهاية المشروع أعدت الجماعة بتعاون مع شركاءها، وثيقة تبرز من خاللها المنجزات المحققة، والطموح نحو إطالق نسخة ثان  80

 المشروع. 
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، "من أجل سال نظيفة"مشروع  ومن أجل تقييم مشاركة الجمعيات المساهِّمة في إنجاز

الجماعة نظاما لتقييم تدخالت الجمعيات المشاركة في المشروع،  يرتكز على وضعت 

مجموعة من العناصر، ويوضح الجدول التالي بالملموس العناصر المعتمدة  من قبل 

 :81لجماعة بغية تقييم تدخل الجمعياتا

 ومؤشرات مظاهر  مجال التقييم

 سلم التقييم

 مالحظــــات

A B C D 

الوقت المحدد لوضع  حتراما

 المشروع
           

التدخالت المقترحة لواقع  مالءمة

 القطاع
           

            االلتزام بالمساهمة

            البرمجة والتخطيط ليوم التدخل

            مواظبة المنخرطين

لى الجمعيات المحلية االنفتاح ع

 والجهوية 
           

            البحث عن الشركاء

            العمل في شكل مجموعات 

            القدرة على االبداع 

            إشراك الساكنة

            مقاربة النوع

                                                           
 وثيقة مشروع من أجل سال مدينة نظيفة.  81
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نقط سوداء ، أهمها القضاء على وقد ساهم المشروع  في تحقيق مجموعة من المنجزات

شجيرة، صباغة  1600نخلة و 120)مخلفات البناء والنفايات المنزلية(، غرس أزيد من 

جوانب الطرق والمدارات، رسم جداريات وتزيين الواجهات، نشر وتجديد المفضالت 

وحاويات النظافة، تنظيم ورشات تحسيسية وفنية لألطفال، التواصل مع ساكنة واالنصات 

 . 82..(الى المشاكل البيئية.

وبعد نجاح النسخة األولى من مشروع مدينة سال نظيفة، أطلقت الجماعة نسخة ثانية بتاريخ 

، لكن بالنظر إلى بعض المشاكل اللوجيستيكية فقد تم تأجيل االنطالقة 2018فاتح يوليوز 

 .201983الى غاية مطلع سنة 

أن الجمعيات كما ذهب  وعموما، رغم االنجازات التي تم تحقيقها بشراكة مع الجمعيات، إال

ال يمكنها في أحسن األحول سوى اقتراح آراء لفائدة   ROMI RAPHAEILإلى ذلك 

، أي  بصيغة أخرى المنتخبين هم  من يملكون األدوات 84الموظفين السامين في السلطة

الكفيلة بحماية البيئة، كاللجوء الى الخواص من أجل الحصول على أفضل تدبير للمرفق 

النظافة، وذلك من خالل إبرام عقود التدبير المفوض، فكيف يمكن أن تساهم هذه النفايات و

العقود في الحصول على أفضل تدبير للمرفق النفايات والنظافة، ذلك ما سنراه في المرحلة 

 التالية.

 

 

 

 

 

                                                           
 وثيقة منجزات مشروع مدينة سال نظيفة.  82
 زوال. 14:30، على الساعة 2018دجنبر  17لقاء مع السيد عبد الرؤوف بنطالب المدير العام للمصالح لجماعية، " جماعة سال"، بتاريخ   83
ة البيئة بالمغرب ـ حالة جهة الدار البيضاء الكبرى ـ ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة حسنة كجي، التنظيم الجهوي وأفاق حماي  84

لدار البيضاء ـ ، القانون العام ـ وحدة القانون اإلداري والعلوم اإلدارية، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـ ا
 . 168، ص 2002ـ  2001السنة الجامعية 
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 الفقرة الثانية: التدبير المفوض لمرفق النفايات والتنظيف

اختصاص تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع بالرغم من كون المشرع قد أسند 

 االنفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها للجماعات، وجعله

في ظل تزايد سرعة  ، إال أن الواقع والممارسة يؤكدان85من االختصاصات الذاتية للجماعة

باعتبار هذه  عات على عقود التدبير المفوض،لجماالمتزايد ل قبالوتيرة التوسع العمراني، اإل

أفضل تدبير لهذا النوع من  الحصول على من أجل ات،وسيلة قانونية في يد الجماعاألخيرة 

، قد يتعذر توفيرها إذا تم توفير الخدمات بأسلوب الذي يتطلب إمكانيات هامة ،المرافق

 االستغالل المباشر.

المتعلق  54.05ا النوع من العقود بموجب القانون وقد نظم المشرع، الضوابط المحددة لهذ

عقد يفوض  "، وقد حدد المشرع مفهوم عقد التدبير المفوض كونه 86بالتدبير المفوض

لمدة محددة، تدبير مرفق " المفوض"بموجبه شخص معنوي خـاضع للقانون العام يسمى 

سمى عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ي

، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير "المفوض إليه"

يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة ، والمذكور أو هما معا

 .87{عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض

المتعلق بالتدبير المفوض  54.05وقد جعل المشرع صفة المفوض من خالل القانون 

 هاهيئاتالجماعات المحلية أو للمرافق العمومية، مقترنة بشكل حصري بالجماعات 

 .) الجماعات الترابية حاليا( والمؤسسات العامة

 

 

                                                           
 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  83المادة   85
 1427محرم  15، الصادر بتاريخ 1.06.15المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54.05القانون   86

 .744، ص 2006مارس  16، الصادرة بتاريخ 5404، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  14الموافق ل 
 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. 54.05من القانون  2المادة   87
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ضلة للجماعات من أصبح الطريقة المف ضفوالتدبير المووفقا آلخر اإلحصائيات الرسمية، ف

يونيو  خاللالمناطق الحضرية ف، خاصة المتواجدة بالنفايات المنزلية مرافق أجل تدبير

من الجماعات التي تدبر هذا المرفق بأسلوب التدبير  المائةب 80 ُسجل رقم  2014

 .88الباقية تقوم بتدبيره بأسلوب االستغالل المباشر في المائة 20، بينما المفوض

ل التالي أرقاما تتعلق بالتدبير المفوض لمرفق جميع النفايات والتنظيف، ويوضح الجدو

، أي منذ المصادقة على القانون المتعلق 2006والتي أُبرمت من قِّبل الجماعات منذ سنة 

 :201389بالتدبير المفوض ونشره بالجريدة الرسمية، إلى حدود سنة 

 

                                                           
 . 46، ص 2015تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول" التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق"، الصادر سنة   88
 .143، ص 2014لحسابات حول "التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية"، الصادر سنة تقرير المجلس األعلى ل  89



 69 

ويشير التقرير الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المعنون بالتدبير 

بير النفايات د، تولى ت 2013في سنة المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق، أنه 

، منها وقفي المائة من حصة الس 76مجموعات تملك منها، أربع  رء كبيزالصلبة، في ج

في المائة  17في المائة لشركة سيطا البيضا، و  19المغرب، و  في المائة لشركة تكميد 27

 في المائة 10الباقي فيقوم به ، أما التدبير في المائة لشركة أوزون 11يما، و لشركة سيجيد

 ض إليهم آخرون.مفوَ 

 

 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول التدبير المفوض للمرافق المصدر: تقرير

 المرتفق. العمومية في خدمة
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وعلى إعتبار أن نقل النفايات إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها من اإلختصاصات الذاتية 

المسندة للجماعات، فعدد كبير من الجماعات أسندت هذه المهمة، في إطار عقود التدبير 

المفوض، إلى مجموعة من الشركات التي تنشط في مجال تدبير المطارح العمومية، وتشير 

ائيات التي تضمنها التقرير الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أن اإلحص

 .94% خمس مجموعة فقط هي المسيطرة على حصص السوق بنسبة

ويوضح الجدول أسفله بعض المؤشرات المتعلقة بتدبير المطارح العمومية إلى حدود سنة 

201390: 

 

 

                                                           
 .49تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص   90
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تمكــنَّا من الحصول على  ،91أجريناها الى جماعة سالومن خالل الزيارة البحثية التي 

العديد من المعلومات بخصوص دور الجماعة في المجال البيئي، فجماعة سال من 

الجماعات التي تعتمد على تقنية التدبير المفوض من أجل تدبير مرفق النفايات والتنظيف، 

 OZONEكة حيث أبرمت عقودا مع شركات مختلفة: العقد األول مبرم مع شر

ENVIRENNEMENT ET SERVICE   من أجل تدبير مرفق التنظيف، وذلك على مستوى

وذلك من  TECMED MAROCأربع مقاطعات، بينما أبرمت عقد تدبير مفوض مع شركة 

أجل تدبير مرفق التنظيف على مستوى مقاطعة باب المريسة، ومن جهة أخرى أبرمت عقد 

وذلك من أجل تدبير المطرح العمومي،  TEODEM- MAROCتدبير مفوض مع شركة 

 ويلخص الجدول أسفله مضامين هذه الفقرة:

وقد بلغت القيمة اإلجمالية لعقود التدبير المفوض التي أبرمتها جماعة سال، فيما يخص 

درهم، دون إغفال أن القيمة اإلجمالية لعقود  49, 89.001.011مرفق التنظيف قيمة 

ستوزع على مدة العقود والمحددة في سبع سنوات، فمثال عقود التدبير المفوض المبرمة في 

، 2013مارس  26وى مقاطعة أحصين وبطانة، قد أبرمت بتاريخإطار التنظيف على مست

من إجمالي قيمة عقود التدبير المفوض التي أبرمتها الجماعة في إطار  40,31%وتشكل 

 تفويض تدبير مرفق التنظيف. 

 

 

 

                                                           
 زوال. 14:30، على الساعة 2018دجنبر  17لقاء مع السيد عبد الرؤوف بنطالب المدير العام للمصالح لجماعية، بتاريخ   91
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وحتى تتمكن الجماعات من تتبع طريقة تدبير مرفق النفايات، وتحسين الخيار عند إبرام 

الشركات التي تنشط في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة، فإن  عقد تدبير مفوض مع

الجماعات تستفيد من المساعدة التقنية التي توفرها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، 

 :92والتي تأخذ األشكال التالية

 دراسة الملفات وإنجاز دراسة الجدوى لمشاريع تدبير النفايات؛ −

حضير وإنجاز ملفات طلبات العروض المتعلقة بالتدبير المفوض تقديم الدعم لت −

إلنجاز واستغالل مراكز طمر وتثمين النفايات وتلك المتعلقة بخدمات الجمع 

 والتنظيف؛

المساعدة في تحضير ملفات طلبات العروض للشركات المتعلقة بمشاريع تأهيل  −

 وإغالق المطارح القديمة؛

 .مفوضدراسة ومراجعة عقود التدبير ال −

هذه المساعدة التقنية التي توفرها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، جاءت باألساس 

الذي تنزيال لما تضمنه البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، هذا البرنامج 

ُوضع نتيجة للتطور الديمغرافي الكبير الذي عرفه المغرب خاصة في المجال الحضري، 

هذا التطور الديمغرافي وتوسع المجال الحضري، ظهرت أحياء هامشية، وتزايدت فأمام 

مطالب السكان في ما يتعلق بالخدمات األساسية، خاصة ما يتصل بتدبير النفايات، حيث 

ماليين طن  في السنة  6تصل كمية النفايات المنزلية في  المجال الحضري، إلى أكثر من 

َ كيلوغرام لكل فرد يوم 0,78أي   .93يا

وقد تم خلق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، في إطار لجنة مشتركة بين 

 وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة )كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حاليا(. 

 
                                                           

دجنبر  12بتاريخ  مديرية الرصد والدراسات والتخطيط، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة،لقاء مع السيد محمد مقطيط، مدير بالنيابة ل  92

 صباحا. 10:15، على الساعة 2018
ة المكلفة بالتنمية المستدامة، المنشورة بالموقع وثيقة تقديم البرنامج الوطني للتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، المنجزة من طرف كتابة الدول  93

 الرسمي لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة:
http://www.environnement.gov.ma 

 

http://www.environnement.gov.ma/
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 :لبرنامجل األساسية األهداف ومن

 2022% سنة 90و  2016% سنة  85الرفع من نسبة جمع النفايات الى مستوى  −

 ؛2030% بحلول 100والوصول الى 

نجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة في كل المراكز الحضرية سنة إ −

 ؛2022

 ؛2022عادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بحلول سنة إ −

مستوى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع  −

 ؛2022% بحلول سنة 20التدوير الى 

 ؛قاليم المملكةأمخططات المديرية على كل عماالت وتعميم ال −

 .ساسيين في ميدان تدبير النفاياتتحسيس وتكوين الفاعلين األ −

 :مليار درهم موزعة على الشكل التالي 40تقدر التكلفة اإلجمالية للبرنامج ب و

 ؛% 72الجمع والتنظيف  −

 ؛%14,6 واستغالل مطارح مراقبةإنجاز  −

 ؛ %6,3 تهيئة وإغالق المطارح العشوائية  −

 ؛%3,5 الدراسات والتتبع والمراقبة  −

 ؛% 1,8ن تواصل والتحسيس والتكويال −

 %.1,8الفرز و التدوير و التثمين  −

 البرنامج. تمويل كلفة أجمالي من % 73 بـ الترابية الجماعات وتساهم

وعموما: يمكن القول إن لجوء الجماعات لطريقة التدبير المفوض، من أجل تدبير مرفق 

النفايات والتنظيف، خيار ساهم في الرفع من مستوى تجهيزات البنية التحتية، وساهم كذلك 

في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفق، وساهم كذلك في إضفاء المهنية على قطاع 

ن هذا النموذج من التدبير تصاحبه مجموعة من أوجه القصور سنقف النفايات والتنيظف، لك

 عليها الحقا. 



 74 

 إكراهات تفعيل االختصاص البيئي الترابي: ثانيالمطلب ال

خص المشرع الجماعات الترابية باختصاصات هامة في مجال تدبير البيئة، وبما أن 

االضطالع بتلك االختصاصات تواجهه األخيرة تتميز بطابعها األفقي والمعقد والحديث، فإن 

مجموعة من التحديات واإلكراهات والمعيقات، سواء على الصعيد القانوني والمؤسساتي 

 )الفرع األول(، أو على المستوى التدبيري )الفرع الثاني (.

هذا مع ضرورة اإلشارة إلى أن اإلكراهات الواردة أسفله مجرد نماذج وأمثلة غير 

سجيل معيقات أخرى في وجه الرهان البيئي الترابي، من بينها تلك حصرية، حيث يمكن ت

بالشرط السوسيوثقافي وما يرتبط بها من تربية بيئية، وبالمنظومة بالتمويل والمرتبطة 

البيئية الدولية، وبالخيارات االقتصادية االستراتيجية للدولة، وبالجوانب العلمية والتقنية 

 مدني واإلعالم، وغيرها.والمعرفية، وبوظائف المجتمع ال

 الفرع األول: عوائق قانونية ومؤسساتية

 بعض نواقص نظام تقييم األثر البيئي 1

من أهم االستراتيجيات التي تبناها المغرب لحماية البيئة هو نظام تقييم األثر البيئي على 

اسات المتعلق بدر 12.03المشاريع التنموية واالقتصادية، السيما من خالل القانون رقم 

التأثير على البيئة، حيث تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع المذكورة في 

ملحق للقانون المذكور، والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو 

خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يُحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على 

 الفيزيائي والبشري.الوسط اإلحيائي و
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المتعلق بحماية  11.03وفي نفس الوقت، فإن المنشآت المصنفة التي يُعرفها القانون رقم 

كل منشأة وردت تسميتها في النصوص المنظمة للمحالت المضرة “واستصالح البيئة، بأنها 

بالصحة والمزعجة والخطرة مستغلة أو مملوكة من طرف أي شخص مادي أو معنوي 

خطرا أو إزعاجا أو على الصحة واألمن والنظافة  عمومي أو خاص يمكنها أن تشكل

العمومية أو أي عنصر من عناصر البيئة،،، هذه المنشآت ال تقبل اإلدارةُ طلب تسليم 

برخصة أو بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على رخصة بناء متعلقة بها إال إذا كان مرفقا 

 ق بحماية واستصالح البيئة.المتعل 11.03من القانون رقم  10، بموجب المادة البيئة

فمن جهة أولى، ال بد من إثارة سؤال تناغم وتالءم نظام تقييم األثر البيئي، وهل منح 

المشرع سلطة االختيار لصاحب المشروع إمكانية القيام بدراسة التأثير أو تقديم رخصة أو 

 تصريح من الجهة المختصة؟ أم هناك إلزام دائم وشامل؟ 

ولماذا عدم خضوع كل المشاريع ومن جهة ثانية، لماذا الئحة مرفقة ومحصورة؟ 

والمخططات لدراسات التأثير على البيئة؟ مثل مشاريع الصناعة اإللكترونية، ومشاريع 

المغرب األخضر ومخطط  من قبيل الربط الالسلكي، ووثائق التعمير، والمخططات القطاعية

المشاريع والسياسات والبرامج  س ضروريا إخضاع  التصنيع، مثال، حيث بات باألسا

والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية 

والجماعات الترابية، والمتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفالحة والنقل 

للتقييم االستراتيجي  ،فايات والصناعةوالسياحة والتعمير والبناء وإعداد التراب وتدبير الن

البيئي، وذلك بإنجاز دراسات تمكن من إدماج االعتبارات البيئية والتنمية المستدامة في تلك 

 المشاريع.

فذلك ما من شأنه أن يسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد االجتماعي 

 ل اتخاذ القرار في مجال التخطيط االستراتيجي.والبيئي واالقتصادي بكيفية مسبقة في مسلس
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 قصور آلية البحث العمومي في دراسات التأثير على البيئة 2

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة على أنه  12.03رقم   94تنص المادة التاسعة من القانون

ا البحث يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة، ويهدف هذ

إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على اآلثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء 

مالحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه، وتؤخذ هذه المالحظات واالقتراحات بعين االعتبار أثناء 

 فحص دراسات التأثير على البيئة.

إيجابي مبدئيا على العموم،  وبالرجوع إلى النص التنظيمي المنظم للبحث العمومي، وهو

نجده عاجزا أحيانا عن إشراك حقيقي للجماعات الترابية والسكان المعنيين، حيث يُفتح باب 

تسجيل التعرضات في وجه ساكنة منطقة معينة، في الوقت الذي يمكن أن يطال التأثير 

ك أن البيئي منطقة أخرى ال يشملها نطاق البحث العمومي المتعلق بمشروع معين، ذل

يقدمه التصميم الذي يبين حدود منطقة التأثير المتوقع للمشروع موضوع البحث العمومي 

، حسب منطوق المادة الثانية من صاحب المشروع، وليس الطرف العمومي المختص

مرسوم تنظيم وإجراء  البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثر على 

 البيئة.

أن رئيس الجماعة أو الجماعات المعنية ال يؤهلهم المرسوم المذكور  هذا باإلضافة إلى

سوى لعضوية اللجنة التي يُعهد إليها بإنجاز البحث العمومي، في حين تترأس السلطةُ 

 اإلدارية المحلية هذه اللجنة.

فضال على أن الساكنة والجماعات الترابية المعنية بالبحث العمومي ال تتأتى لها في غالب 

 حيان اإلمكانيات العلمية والتقنية التي تؤهلها لتقدير المخاطر البيئية الممكنة والمحتملة.األ

 

                                                           
المتعلق بدراسات التأثير  12.03، بتنفيذ القانون رقم 2003ماي  12موافق ل  1424ربيع األول  10صادر في  1.03.60ظهير شريف رقم   94

 على البيئة.
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 في الحاجة إلى قانون للتعمير المستدام 3

المؤطَّر  SDAUتساهم الجماعات الترابية في وضع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية: 

المتعلق بالتعمير، وهو وثيقة تضع أفقا استشرافيا لتهيئة المجاالت  12.90رقم 95بالقانون 

بالجماعات، لكن المالحظ أن المادة الثانية من القانون تجاهلت التنصيص على المكون 

المخطط يتولى دراسة الرقعة األرضية المراد تنميتها بسبب  "البيئي عندما نصت على أن 

، وذلك دون "ها في المجاالت االقتصادية والتجارية واالجتماعيةالترابط القائم بين مكونات

أدنى إشارة إلى العنصر البيئي، على عكس النموذج الفرنسي الذي ألزم فيه المرسوم رقم 

، اإلدارات المسؤولة عن دراسة إعداد 1977أكتوبر  12المؤرخ في  77.1141

 ار البيئية لهذه الوثيقة التعميرية.المخططات التوجيهية بإنجاز تقرير علمي مواز حول اآلث

وكمثال واقعي، فالمخطط التوجيهي لمدينة الدار البيضاء لم يفلح، ألنه لم يكن ملزما بذلك، 

، كما أنه برمج 96في استشراف حلول بيئية لمشاكل النقل الحضري والمطارح العمومية

الفالحية، دون أن أغلب المواقـــــع الصناعية في ضواحي المدينة على حساب األراضي 

يخطط لتوفير ما يلزم لهذه المواقع من فضاءات وأحزمة خضراء  كان من شأنها التخفيُف 

، فضال على أن المخطط المذكور لم يكفل التحكم في مسارات 97من اآلثار البيئية المحتملة

النمو العمراني، مما جعل كثيرا من المكونات البيئية، تتعرض ألضرار جسيمة بسبب عدم 

 انشغال وثائق التعمير  بحمايتها.

 

  

                                                           
البناء الصادر المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و 66.12المتعلق بالتعمير، كما تم تعديله بالقانون رقم  012.90القانون رقم   95

 .6630، ص 2016سبتمبر  19بتاريخ  6501، الجريدة الرسمية 2016أغسطس  25بتاريخ  1.16.124بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
يناير  25، بتاريخ 1.84.17المخطط التوجيهي الخاص بمدينة الدار البيضاء المصادق عليه بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم    96

1984. 
20.4 

97 urbanisme et environnement industriel à Casablanca, La Gazette ’:  Documents d Abdelkader Kaioua, Article
de l’urbanisme et de l’Immobilier, N 33, Décembre 1996, P 9      
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في حين أن اإللزام القانوني في النموذج الفرنسي يمنح القاضي اإلداري سلطة وإمكانية 

مراقبة مشروعية هذه المخططات، حيث قررت مثال محكمة االستئناف اإلدارية لمدينة ليون 

وذلك  ،ية للبيئةإلغاء مخطط توجيهي بناًء على نقص وعدم كفاية تشخيص الحالة األول

 . 2003ماي  13بموجب قرارها الصادر في 

أما وثيقة تصميم التهيئة التي تعتبر الجماعات الترابية أحد األطراف األساسية المعنية بها 

وبصياغتها واعتمادها وتنفيذها،  فقد حدد قانون التعمير أهدافا لها متصلة بالبعد البيئي، مثل 

ية، وحدود المساحات الخضراء العامة، واالعتناء التنصيص على إحداث منطقة غابو

باألحياء واآلثار والمواقع التاريخية أو األثرية، والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء 

العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها ألغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية، 

 مع فرض إحداث ارتفاقات لهذا الغرض.

مشكل المطروح بخصوص تصاميم التهيئة يتجسد في غياب اإللزام بحماية لكن يظل ال

تحديدها بالمقابل كأهداف فقط،  كما أن قانون التعمير يكتفي بالحديث عن ومكونات البيئة، 

البيئة بشكل معزول، وال يتحدث عن الشروط البيئية الواجبة بالنسبة للتنطيقات 

نية أو اقتصادية، مما يطرح بحدة ضرورة والتخصيصات غير البيئية، سواء كانت سك

 االنتقال بقانون التعمير من قانون للبناء إلى قانون للتعمير المستدام.

كما أنه من المفروض مالءمة قانون التعمير مع ما تقتضيه القوانين الخاصة التي تؤطر 

ن  ذلك ما المسألة البيئية التي أكدت على ضرورة ربط التخطيط الحضري بحماية البيئة، ومِّ 

المتعلق بحماية واستصالح البيئة:" تأخذ  11.03جاء في المادة الخامسة من القانون رقم 

وثائق التعمير بعين االعتبار متطلبات حماية البيئة، بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية 

والخصوصيات الثقافية والمعمارية أثناء تحديد المناطق المخصصة لألنشطة االقتصادية 

 السكن والترفيه". و
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 التعمير االستثنائي وهاجس االستثمار  4

تلعب وثائق التعمير التوجيهي التوقعي من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وكذا 

وثائق التعمير التنظيمي النافذ من خالل تصميم التهيئة، دورا مهما في تأطير وتنظيم 

أساسية إلدماج البعد البيئي، وفي نفس الوقت لجذب المجال، وبالتالي فهي وثائق 

 االستثمارات.

، ورقم 1999لسنة  254وإذا كان التعمير االستثنائي الذي تؤطره الدوريات الوزارية رقم 

، يعطي نوعا 2010لسنة  31/100.98، ورقم 2003لسنة  27/3020، و2001لسنة  622

يير تخصيص وتنطيق مناطق بعينها من المرونة التي يقتضيها جذب االستثمار عبر تغ

مشمولة بوثائق التعمير، إال أن االستثناء صار شبه قاعدة في عدد من المجاالت الحضرية، 

 ، 98تبعا للنفوذ المالي والسياسي للمستثمرين

وعلى سبيل المثال، فعمالة مراكش بلغت فيها المساحة المغطاة بمسطرة االستثناء سنة 

من أجل إقامة مشاريع استثمارية استثنائية مرخصة  هكتارا 12700، حوالي 2015

هكتارا،  950ومخالِّفة لمقتضيات وثائق التعمير،  في حين ال تتجاوز المساحة الخضراء 

 ومن بين ما أدى إليه ذلك: 

هكتار   5000إلى  1950هكتار سنة  12000تراجع الواحة اإليكولوجية النخيل من  -

 ترخيص االستثنائي للمشاريع السياحية،الاآلن، بسبب 

 33تدهور الموارد المائية، حيث من المتوقع أن يصل استهالك مالعب الكولف  -

 بالمائة منها، 

 طق الفالحية، توسع مجال البناء على حساب الحدائق والمنتزهات والمنا -

 بالمائة من ساكنة المدينة غير مرتبطة بشبكة التطهير السائل،  15 -

 طن يوميا، بمطرح وحيد. 943ارتفاع حجم النفايات المنزلية إلى  -

                                                           
، 2015هات، مجلة حكامة المدن ومسألة التنمية، التنمية، سنة حسن الشتوكي ومنير الديب، التدبير العمراني وتنظيم المدينة: األدوات واإلكرا  98

 .215ص 
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 التعدد المفرط ألجهزة الدولة المتحاورة مع الجماعات الترابية: نموذج المناخ 5

لسياسة البيئية، إال أن المالحظ هو أن تُعد الحكامة المؤسساتية إحدى أهم مقومات نجاح ا

النظام المؤسساتي المتعلق بالبيئة يعرف تعددا يؤشر فعال على تزايد االهتمام، لكنه في 

المقابل يمكن أن يؤدي إلى ضياع المسؤولية واالتكالية والتضارب، إضافة إلى أن هذا 

ة في التخاطب مع الدولة التعدد المفرط يضع الجماعات الترابية أمام صعوبات عملية حقيقي

 والتنسيق والشراكة معها.

فالمناخ، والتدابير المتعلقة بالتكيف مع تغيراته، يندرج ضمن هذا اإلطار، حيث عدَّدَ 

أجهزة وطنية مكلفة تقنيا وسياسيا  10المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  99تقرير

 ، هي: وتنسيقيا، تقريريا أو استشاريا، بملف التكيف المناخي

 الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة،  -

 اللجنة الوطنية حول التغيرات المناخية،  -

 اللجنة الوطنية العلمية والتقنية حول التغيرات المناخية المناخية،  -

 ،2002السلطة الوطنية المعينة بآلية التنمية النظيفة بموجب مرسوم وزاري سنة  -

 مديرية األرصاد الجوية الوطنية، -

 المجلس األعلى للماء والمناخ، -

 المجلس األعلى للغابات،  -

 المجلس األعلى إلعداد التراب الوطني،  -

 اللجنة الوزارية إلعداد التراب الوطني،  -

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. -

                                                           
 ، 21/2015تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول إدماج مقتضيات التغيرات المناخية في السياسات العمومية، إحالة ذاتية رقم   99
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المناخية موضوٌع بيئي شامل له عالقة بالهواء وقد وقفنا على هذا النموذج ألن التغيرات 

والماء والطاقة وكل مكونات البيئة والتنمية المستدامة، علما أن هذا التعدد في األجهزة 

 المركزية يكاد يكون السمة األساسية لباقي المواضيع البيئية.

 تشتت االختصاص البيئي وعدم وضوح المسؤولية 6

   الترابية والدولة والمؤسسات العمومية المتخصصةأوال: بين الجماعة 

، في المجال البيئي، نجد: تهيئة 100ومثال ذلك، أنه ضمن االختصاصات الذاتية للجهة

، وإنعاش ووضع استراتيجية جهوية القتصاد الطاقة والماءوتدبير المنتزهات الجهوية، 

 المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

، نجد أن وكاالت الحوض المائي، وهي مؤسسات عمومية 101بالماء وفي القانون المتعلق

المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد متخصصة وشبه جهوية، مسؤولة عن وضع 

 المياه.

وبغض النظر على آليات التنسيق المنصوص عليها في قانون الماء، فإن المالحظ كون 

هو تخطيط  استراتيجيتين، موضوعهما واحد وثيقتيناألمر ينطوي على إلزام القانون بإعداد 

تدبير المياه، لكن األولى من الطبيعي أن تحكمها األبعاد السياسية بالدرجة األولى، والثانية 

 بخلفيات تقنية محضة.

مما يمكن أن يثير إشكاليات عملية حقيقية، السيما في حاالت صياغة مقتضيات متصادمة 

ل الحكامة المطروح، السيما من حيث الجهد واألموال في كلتا الوثيقتين، ناهيك عن إشكا

 والزمن الذي يتعين إنفاقه من أجل بلورة كل من مخطط المخططين. 

وللبرهان على أن موضوع تشتت االختصاص له انعكاسات حقيقية على المستوى العملي،  

في بداية سنة نعطي مثال ما أثاره المجتمع المدني من تلوث مياه  سد سيدي محمد بنعبد هللا 

مليون نسمة، حيث أُثيرت مسؤولية  09الذي يغطي الماء الشروب لساكنة تناهز  2018
                                                           

 المتعلق بالجهات. 111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم   100

 91المتعلق بالماء، وعلى الخصوص المادتان  36.15، بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  10صادر في  1.16.113ظهير شريف رقم   101

 .92و
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مشتتة بين قطاع البيئة، وقطاع الماء، ووكالة الحوض المائي ألبي رقراق، ومجلس جهة 

الرباط سال القنيطرة، والجهاز العمومي المسؤول مباشرة عن صب مقذوفات المياه العادمة 

السد، باإلضافة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما قاد إلى مفاوضات في بحيرة 

عسيرة لم تنصب على الحلول التقنية فقط، بقدر ما انصبت على تحديد المسؤوليات وبالتالي 

 المساهمات المالية لألطراف.

لى مشاكل مرتبطة بالحكامة، ويؤدي إإلى وعليه، فإن تشتت االختصاص غالبا ما يُفضي 

 البحث عن توافقات ال تتأتى  بنفس اليسر لو كان االختصاص محددا ودقيقا، أفقيا وعموديا.

 ثانيا: التشتت داخل اختصاصات نفس الجماعة الترابية 

إذ، باإلضافة إلى االختصاص البيئي الذاتي، نجد أيضا ضمن االختصاصات المشتركة بين 

ظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الدولة والجهة: الحماية من الفيضانات، الحفا

المحافظة على المناطق المحمية، المحافظة على المنظومة   ومكافحة التلوث والتصحر،

 البيئية الغابوية، المحافظة على الموارد المائية. 

 أما االختصاصات المنقولة للجهة، فمن بينها: الطاقة والماء والبيئة.

المستوى الترابي الذي هو الجهة ُمنح له االختصاص البيئي في شكل هكذا نالحظ أن نفس 

 اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، في نفس الوقت.
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 ثالثا: تشتت االختصاص البيئي بين المستويات الترابية الثالثة

تختص مجالس الجماعات ذاتيا بعدد من االختصاصات، من بينها: التطهير السائل والصلب 

لجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات ومحطات معا

المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها، حفظ الصحة، إحداث 

وصيانة المنتزهات الطبيعية، ومن اختصاصاتها المشتركة الحفاظ على البيئة، ومن 

 نشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.إحداث وصيانة الماختصاصاتها المنقولة: 

وتختص مجالس العماالت واألقاليم ذاتيا: تشخيص الحاجيات في مجاالت الصحة والسكن 

والتعليم والوقاية وحفظ الصحة، ومن اختصاصاتها المشتركة: تنمية المناطق الجبلية 

إحداث ما تتضمنه:  والواحات، أما في ما يتعلق باختصاصاتها المنقولة فتتضمن من بين

 وصيانة المنشآت المائية الصغيرة  والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.

 كما أن الجهة لها اختصاصات بيئية ذاتية ومشتركة ومنقولة، أتينا على ذكرها سابقا.

والُمالحظ أن االعتماد على المبدأ العام لالختصاص أدى، باإلضافة لتشتيت االختصاص 

يمكن، السهر على،  )عمال مصطلحات وصيغ عامة، من قبيل: البيئي، أيضا إلى است

، مما يجعلنا كما لو أننا أمام (تشخيص، المحافظة على، المساهمة في، اتخاذ التدابير،...

نصوص ترتكن إلى العموميات وتعويم االختصاص، بإسناده إلى المستويات الترابية 

أخرى، واحتمال التداخل والنزاع، علما جميعها، فنكون أمام إشكالية ضبابية المسؤولية مرة 

 أن تحميل المسؤولية للجميع يعني عدم تحميلها ألي طرف.
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 الحاجة إلى مراجعة اإلطار القانوني لالقتصاد الغابوي   7

المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد  1.76.350رقم  102ينص  القانون

تُدفع إلى ميزانية الجماعة الموارد المتحصلة من الملك "  ، على أنه:14الغابوي، في مادته 

من نفس القانون، تُعتبر  15، كما أنه بموجب المادة "الغابوي الداخل في حدودها الترابية

اآلتية إجبارية بالنسبة للجماعات المستفيدة من الموارد الغابوية، النفقات المتعلقة بالعمليات 

% من مبلغ الموارد المذكورة: تشجير األراضي 20والتي ال يمكن أن تكون أقل من 

الجماعية، تحسين الغابات والمراعي، التهيئة وغراسة األشجار المثمرة، التنقيب عن العيون 

جماعية أو المسالك، إحداث الساحات الخضراء أو أو تهيئة نقط الماء، تهيئة المخابئ ال

 حماية المناظر الطبيعية.

ك ل  والمثال الذي نورده هنا يفيد بأن الجماعات منحها القانون صالحيات في مجال تدبير المِّ 

، وهكذا 103الغابوي، ومدها بمنتوج الملك الغابوي ليشكل أحد الموارد المالية لهذه الجماعات

% من مداخيل بعض الجماعات، إال أن معظم تلك  80يشكل حوالي أصبح الملك الغابوي 

المداخيل ال تُنفق غالبا سوى في مجال التسيير، بموجب مبدأ شمولية الميزانية، في حين 

كان من الالزم أن ينص القانون على إلزامية رصد حساب خاص يوظف لتجهيز الجماعات 

، ألنه نتيجة هذا الواقع 104مية الثروة الغابويةفي الميادين التي لها عالقة بإنعاش البيئة وتن

تقلصت المساحات الغابوية بشكل خطير، مما يؤثر سلبا على البيئة المحلية والوطنية على 

 حد سواء.

 

  

                                                           
بتنظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد ، يتعلق 1976شتنبر  20، 1396رمضان  25بتاريخ  1.76.350ظهير شريف بمثابة قانون رقم   102

 2915  ،  الصفحة22/09/1976بتاريخ  3334الجريدة الرسمية عدد الغابوي،  

 يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي
معة الحسن الثاني، كلية الحقوق، الدار ، جا1984السائل لحسن، "الموارد الجبائية والتنمية المحلية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا،  - 103

 .57البيضاء، ص: 
 .198، ص: 1993السنوسي محمد معني، مالية الجماعات المحلية، التنظيم المالي المحلي، دار النشر المغربية،  - 104
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 قضايا البيئة عابرة لحدود الجماعات الترابية  8

صعوبات منح المشرع للجماعات الترابية عددا من االختصاصات البيئية، لكن من 

، إشكالية التوفيق بين الحدود البيئية من جهة، والتقطيعات اإلدارية 105االضطالع بها

والترابية من جهة ثانية، حيث أن المواضيع والقضايا البيئية ال تعترف بالتقسيمات اإلدارية 

والترابية، ألن وحدة األنظمة البيئية واإليكولوجية تقوم على أسس طبيعية وتقنية وعلمية 

 جاوز الهواجس اإلدارية.تت

وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن أن نجد واديا واحدا يخترق عددا من الجماعات الترابية، 

ومعالجةُ مسألة تلوثه، من حيث األسباب أو األضرار، ال تتوقف على وحدة المركزية 

لية واحدة، بل تتوقف على تدخل جميع الوحدات المعنية، كما أن اإلشكاالت الواقعة في عا

الوادي ليست بالضرورة هي نفسها في سافلته، وهو األمر الذي يزيد من حدة وضرورة 

 التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية المعنية. 

ومن أمثلة الواقع، فإن ساكنة ومدبري إحدى الجماعات الترابية رفضوا وامتنعوا عن بناء 

لتقنية إنشاءه بتراب جماعتهم، حائط وقائي للحماية من الفيضانات فرضت الدراسات ا

بدعوى عدم الحاجة إليه وكذا بادعاء تأثيره سلبا على عدد من العقارات الفالحية، علما أن 

 هذا الحائط الوقائي تأثيره إيجابي على جماعة ترابية أخرى متصلة ترابيا مع األولى.

لوديان من مرج ومثال ذلك أيضا رفُض إحدى الجماعات المساهمة ماليا في تنقية إحدى ا

لَّةِّ أنها ليست سببا في تلوث الوادي، ولفتت انتباه السلطات اإلدارية إلى أن  الزيتون، بعِّ

 جماعة أخرى تحتضن عددا من معاصر الزيتون هي من عليها التكفل بتمويل أشغال التنقية.

  

                                                           
105 MEKOUAR (Mohammed Ali), "Communes et environnement Localiser l’écologie", "L’état et les collectivités locales au Maroc", par 

une équipe d’universitaires Marocains et Français, Presse de l’Institut d’études politique de TOULOUSE, NAJAH EL JADIDA  , 
Casablanca 1989, p 119. 
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 كراهات تدبيريةاإلالفرع الثاني: 

 تأخر االهتمام:  1

نسبيا في االهتمام بقضايا البيئة وبالتنمية المستدامة كسياسة عمومية أفقية، لقد تأخر المغرب 

ألسباب مختلفة ذاتية وموضوعية، جعل الدولة وخاصة الجماعات الترابية، تصارعان اليوم 

بالدرجة األولى، من أجل مجرد سد الخصاص ومعالجة األضرار الحاصلة، في الوقت الذي 

عمومية البيئية أساسا على مبدأ االستباق، علما أنه اليوم يكلف تقوم فيه نجاعةُ السياسة ال

 .106% من ناتجه الداخلي الخام10الهدُر البيئي المغرَب 

فإذا كان موضوع البيئة قد تم إدراجه بالنسبة لمعظم البلدان المتقدمة منذ خمسينيات القرن 

رع في االنتباه بجدية إلى الماضي، فإن المغرب، ومعه بلدان ما يسمى بالعالم الثالث، لم يش

إحداث أول جهاز  1972بعد أن كانت عرفت سنة  ،أهمية البيئة سوى بعد ذلك بعقود

حكومي أُنيطت به مهمة المحافظة على البيئة، وبالضبط  داخل "وزارة السكنى والتعمير 

 .107والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية"

المؤطرة للبيئة والمحافظة عليها وللتنمية المستدامة، مع اإلشارة إلى أن المنظومة القانونية 

جلُّ مكوناتها التشريعية والتنظيمية انطلقت مع نهاية التسعينيات، وشهدت طفرة مع بداية 

 األلفية الثالثة.

 

  

                                                           
، مطبعة 47/48تدبير البيئة وعوائق التطبيق، مجلة مسالك، العدد ذة. حسنة كجي، مقال: الجماعات الترابية بين اإلمكانيات المتاحة لحماية و   106

 .152، ص 2017النجاح الجديدة، سنة 
 

 . 965، ص 1972أبريل  13، بتاريــــخ 3013، الجريدة الرسمية عدد 1972أبريل  13ظهير  - 107
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 ضعف تملك المفاهيم: 2

مخططات المن خالل تمعننا في عدد من الوثائق والمراجع الرسمية، ومن بينها بعض 

تنموية لجماعات ترابية، وكذا من خالل مقابالتنا مع عدد من المدبرين المحليين، تبين لنا ال

الخلط الكبير الحاصل في تمثل المفاهيم، السيما بين مفهوم البيئة الذي يفيد الموارد الطبيعية 

، يحتاج statiqueة البيئية والتراث التاريخي والثقافي، بمعنى أنه مفهوم ساكن، واألنظم

إلى تدابير المحافظة والوقاية والتثمين، ألن البيئة هي مجموع العناصر الطبيعية والمنشآت 

البشرية والعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية 

، وبين مفهوم التنمية المستدامة، من جهة 108نسانية وتساعد على تطورها"واألنشطة اإل

للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية  مقاربةٌ ثانية، بوصفها 

والثقافية والبيئية لألنشطة التنموية التي تهدف إلى االستجابة لحاجيات الحاضر دون 

لة في هذا المجال، بمعنى أنها مقاربة تنطوي على مفهوم المساس بقدرات األجيال المقب

، يتعين أن يتم استحضاره في كل المخططات والمشاريع والبرامج dynamiqueدينامي،

والتصرفات والقرارات المتعلقة بالوظيفة التنموية للدولة والجماعات الترابية، حيث البيئة 

 واضيع مقاربة التنمية  المستدامة.المادية في هذه المقاربة ما هي سوى موضوٌع من م

 نقص المعلومة البيئية 3

من المعروف أن قضايا البيئة لم تعد مقتصرة على مفاهيم تقليدية، كالنظافة والنفايات 

وتطهير السائل والتلوث الظاهر المباشر، بل تتعداه إلى قضايا جديدة واستراتيجية، من قبيل 

تجة عن ظاهرة االحتباس الحراري وارتفاع درجة التصدي آلثار التغيرات المناخية النا

ثة. ِّ  حرارة األرض، بسبب االستعمال المفرط للمصادر الطاقية الملو 

  

                                                           
 .1900، الصفحة 19/06/2003بتاريخ  5118المتعلق بحماية واستصالح البيئة، الجريدة الرسمية عدد  11.03القانون رقم   108
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وبالنظر لالختصاص البيئي الذي أسنده المشرع للجماعات الترابية، فإن األخيرة ملزمة 

باتخاذ قرارات تتعلق بمنع بعض األنشطة اإلنسانية أو ضبط ممارستها، مثل الصيد وقطع 

شجار الغابات، وحفر اآلبار، والبناء على جنبات األودية أو السواحل بمسافات محددة، 

، وولوج العربات إلى مناطق بعينها، والترخيص بإنشاء الالقطات وتقييد بعض الزراعات

الهوائية الكبيرة، إلخ، بناًء على ما يمكن أن يتوفر لديها من معلومات متصلة بأثر التغير 

 المناخي على نفوذها الترابي.  

لكن، من أجل أن تنتبه الجماعات إلى ضرورة اتخاذ هكذا قرارات، ال يتعين أن تنتظر 

وقوع المخاطر البيئية لمعالجتها، بل إن القرارات البيئية الفعالة تُتخذ بشكل استباقي، وهو 

ما يقتضي توفر الجماعات الترابية على المعلومة البيئية االستراتيجية، كتلك المتعلقة بالهواء 

ماء والمناخ، مع ما يستتبع ذلك من  ضرورة التوفر على وسائل تكنولوجية عالية الدقة وال

 وباهضة الثمن. 

إال أن النقص في المعلومات والمعطيات الدقيقة والعلمية والشاملة لكامل األوساط 

والمكونات البيئية المتوفرة في الزمن المالئم، التخاذها كمؤشرات تساعد على اتخاذ القرار، 

 .109من بين أهم معوقات التدبير البيئي الترابي في المغرب

حيث أن المعلومة البيئية يمكن أن تكون ُمحصلة إنتاج، أو تجميع، أو إحصاء، أو معالجة، 

أو اقتناء،  ويظل غياب التنسيق بين مختلف منتجي ومدبري المعطيات البيئية، أهم سمة 

ة المناخية التي تقوم مديرية األرصاد الجوية تميز الموضوع، كما هو الشأن بالنسبة للمعلوم

ببيعها إلى زبناء، ولو كانوا أشخاصا عمومية، وواقعيا ال تُوجد مجالس الجماعات الترابية 

 من ضمن زبناء هذه الخدمة، وال من شركائها.

 

 

 

                                                           
، مطبعة 47/48ذة. حسنة كجي، مقال: الجماعات الترابية بين اإلمكانيات المتاحة لحماية وتدبير البيئة وعوائق التطبيق، مجلة مسالك، العدد    109

 167، ص 2017ة، سنة النجاح الجديد
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 عدم أولوية الشأن البيئي لدى معظم مدبري الجماعات الترابية  4

نتخابية مراتب متأخرة على العموم، شكال ومضمونا، وتشغل تحتل البيئة في البرامج اال

قضايا البيئة، عمليا، منزلة متأخرة في اهتمامات مدبري الشأن المحلي، ويعود ذلك إلى عدد 

من األسباب، من أهمها: الخصاص االجتماعي الكبير في البنيات التحتية الضرورية، 

لحوار بين الناخب والمنتخب، السيما أن والمستويات السوسيو ثقافية للمنتخبين، وضعف ا

المشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطن داخل وحدة ترابية معينة لن تكون مكتملة إال 

 .110بمساهمة الجميع في طرحها وإيجاد الحلول المناسبة لها بشكل جماعي

ت فحين تصفحنا لعدد من البرامج االنتخابية المحلية، ولمجموعة من الوثائق والمخططا

المرجعية لبعض الجماعات الترابية، غالبا ما تتم مالحظة أمرين إثنين: أولهما أن البيئة 

تحتل المركز األخير في االهتمام، وثانيهما الخلط بين المشاريع البيئية وبين المشاريع 

المفروض اندراجها بشكل طبيعي ضمن التجهيزات األساسية، وكذا بين البيئة والتنمية 

كما يتبين تي هي مقاربة أفقية للتنمية وليست مجاال لإلنفاق أو مصدرا للموارد، المستدامة ال

 الموالي:  111من خالل المثال

 

 

  

                                                           
ي القانون العام، - 110

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، ف   خمليش )عائشة(، إشكالية الديمقراطية بالمغرب منذ االستقالل: جانبها السياسي
، عير  الشق، الدار البيضاء  ي

 . 240، ص 1992جامعة الحسن الثاب 
 ، لجماعة غياثة الغربية، إقليم تازة.2018فبراير  07،  بتاريخ  2018محضر الدورة العادية لشهر فبراير   111
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 سنوات لجماعة غياثة الغربية، إقليم تازة 6جدول أولويات 

 القطاع  المحاور التنموية
عدد  

 المشاريع 
 النسبة %

 البنية التحتية األساسية

الطرق والمسالك 

 والمنشآت الفنية

 %10,64 5 الطرق المصنفة 

بناء أو تعبيد 

 المسالك 
9 19,15% 

 %27,66 13 تهيئة المسالك 

 14,89% 7 المنشآت الفنية 

 %8,51 4 الكهرباء واإلنارة العمومية

 19,15% 9 الماء الصالح للشرب

 %51,09 47 مجموع محور البنية التحتية األساسية

 القطاعات االجتماعية

 30,77% 8 التربية والتكوين

 %19,23 5 الصحة

 11,54% 3 التجهيزات الرياضية

 %23,08 6 التجهيزات السوسيوتربوية والثقافية

 15,38% 4 الرعاية االجتماعية

 %28,26 26 مجموع محور القطاعات االجتماعية

 التهيئة والتنمية الحضرية
 25,00% 2 والتعميرالتهيئة والسكن 

 %75,00 6 تحسين خدمات الجماعة

 8,70% 8 مجموع محور التهيئة والتنمية الحضرية

 االقتصاد المحلي
 %75,00 3 الفالحة

 25,00% 1 المقالع

 4,35% 4 مجموع محور االقتصاد المحلي

الحفاظ على البيئة 

 والتنمية المستدامة

 57,14% 4 تطهير السائل والصلب

 %28,57 2 الوقاية من الفيضانات

 14,29% 1 التشجير

 7,61% 7 مجموع محور المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة

 92 المجموع العام
100,00

% 
لجماعة   2018محضر الدورة العادية لشهر فبراير  :2022 – 2017المصدر: البرمجة لست سنوات 

 غياثة الغربية، إقليم تازة.
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 الموالي:  112وكذلك من خالل المثال

 لمجلس جهة الرباط سال القنيطرة 2019مقتطف من جدول مداخيل التسيير المتوقعة برسم سنة 

    30 20 
  المحافظة على البيئة  

Protection de l'environnement 
      

          Total de l'article: 20 0,00 0,00 0,00 

          
Total du chapitre: 30 

34.100.00
0,00 

35.000.00
0,00 

900.000
,00 

    40 
اإلقتصادية الشؤون مجال      

DOMAINE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
      

    40 10 
والصناعة التجارة    

Commerce et industrie 
      

    40 10 10 
ضريبية مداخيل  

Recettes Fiscales 
      

  
4.32

8 
40 10 

 المناجم استغالل على المفروض الرسم 11

Taxe sur les exploitations minières 
550.000,0

0 
550.000,0

0 
0,00 

  408 40 10 
 بالموانئ المقدمة الخدمات على المفروض الرسم 12

Taxe sur les services portuaires 
250.000,0

0 
265.000,0

0 
15.000,

00 

    40 10 

 الرسم على استخراج مواد المقالعحصة من منتوج  13

Part dans le produit de la taxe sur l'extraction 

des produits de carrières 

2.000.000
,00 

2.000.000
,00 

0,00 

    40 10 20 
األمالك مداخيل  

Recettes Patrimoniales 
      

  
5.20

9 
40 10 

 الجهة حوزة في مواد واستغالل كراء منتوج 21

Produit de location et d'exploitation des biens 

relevant de la région 

      

  
5.20

9 
40 10 

 مهني نشاط لمزاولة مخصصة أو تجارية محالت كراء منتوج 22

Produit de location des locaux à usage 

commercial ou professionnel 

      

  
5.20

4 
40 10 

 األراضي استغالل منتوج 23

Produit de l'exploitation de terrains 
      

  
5.23

7 
40 10 

 األكرية ومختلف أخرى عقارات كراء منتوج 24

Produit de location d'autres biens 
      

  
5.23

8 
40 10 30 

 الجهة مرافق امتياز

Concession des services de la région 
      

  
5.23

8 
40 10 

 ………... في اإلمتياز حق 31

  …………Concession pour 
      

  
5.23

8 
40 10 

 ………... في اإلمتياز حق 32

  …………Concession pour 
      

  
5.23

8 
40 10 

 ………... في اإلمتياز حق 33

  …………Concession pour 
      

    40 10 40 
خدمات مقابل مداخيل  

Recettes des services rémunérés 
      

    40 10 41 …………………………..       

    40 
    Total de l'article: 10 2.800.000

,00 
2.815.000

,00 
15.000,

00 

المصدر: الجداول المرفقة بتقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الخاصة 

بالبرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة لمجلس جهة الرباط سال القنيطرة، برسم 

 .2019جدول مداخيل التسيير المتوقعة برسم سنة  2021و  2020، 2019سنوات 

                                                           
سم تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الخاصة بالبرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة لمجلس جهة الرباط سال القنيطرة، بر  112

 .2019، جدول مداخيل التسيير المتوقعة برسم سنة  2021و  2020، 2019سنوات 
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 لمجلس جهة الرباط سال القنيطرة 2019من جدول: نفقات التسيير المتوقعة برسم السنة المالية 

20 
        Total programme:80 2.500.000,0

0 
200.000,00 -

2.300.000,
00    

  

20 

        Total article:80 2.500.000,0
0 

200.000,00 -
2.300.000,

00    

  

          
Total chapitre :20 

24.500.000,
00 

25.220.000,
00 

 
720.000,0

0    

  

30 
  مجال الشؤون التقنية        

DOMAINE DES AFFAIRES TECHNIQUES 
        

30 
1

0 
10 

 المحافظة على البيئة وعلى الموارد الطبيعية    

Protection de l'environnement et des ressources naturelles 
        

30         Total programme:10 0,00 0,00  -00      

30         Total article:10 0,00 0,00  -00      

 

المصدر: الجداول المرفقة بتقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الخاصة 

بالبرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة لمجلس جهة الرباط سال القنيطرة، برسم 

 .2019 جدول النفقات المتوقعة برسم سنة 2021و  2020، 2019سنوات 

 

 لمجلس جهة الرباط سال القنيطرةلمشاريع أخرى مقتطف من جدول: اعتمادات مرصودة 

مبلغ 

مؤجل 

 من
2019 
إلى 

2020 

 إعادة بناء التوازنات البيئية الكبرى :  4الورش   2019  2020 2021 

29,00
0 

.II.4.1 تعبئة وتنمية الموارد المائية 29,000 43,500 72,500
.II.4.1 إنشاء صندوق للطوارئ لفائدة ضحايا الفيضانات والكوارث الطبيعية األخرى 2,000 7,000 11,000   1
.II.4.1 دعم مشاريع الحماية من الفيضانات 12,500 18,750 31,250 5,000 2
.II.4.1 تعميم اإلنارة العمومية الفعالة في المراكز الحضرية والتجمعات السكنية 6,780 10,170 16,950 6,780 3
.II.4.1 دعم تطوير الفعالية الطاقية في المبانى اإلدارية وخطة التنمية للطاقة المتجددة   5,000     4
.II.4.1 للمناطق الساحلية التدبير المندمج إعداد برنامج   7,000     5
الكبرى واألراضي إعداد مرجع لتدبير واالرتقاء باالمتدادات المجالية البيئية     5,000     6

 الزراعية والموارد الغابوية
II.4.1.

.II.4.1 البيولوجية واإليكولوجية للجهة بلورة مخطط لحماية وتهيئة المناطق ذات األهمية   3,000     7
.II.4.1 تعزيز ودعم مشاريع التنمية المستدامة النموذجية   10,000 12,500   8
.II.4.2 عملية إحداث وتدبير مطارح النفاياتدعم  6,000 9,000 15,000   9
.II.4.2 إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الخاصة 1,500 2,250 3,750   1
.II.4.2 دعم تعميم فرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات الصلبة 4,000 6,000 10,000   2
3   8,000 6,000 6,000 

.II.4.2 للتطهير السائلتطوير البنى التحتية 
.II.4.3 إحداث مرصد جهوي للديناميات الترابية 5,000 5,000 7,000   4
.II.4.3 حمالت التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة 5,000 5,000   5,000 1
2  

المصدر: الجداول المرفقة بتقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الخاصة 

بالبرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة بمجلس جهة الرباط سال القنيطرة، برسم 

 ، جدول: اعتمادات مرصودة لمشاريع أخرى 2021و  2020، 2019سنوات 



 93 

أتي فقط ضمن " مشاريع أخرى "، ومالحظاتنا هنا تنصب على كون الشأن البيئي ي

وبالتزامات مالية ال تتالءم نهائيا مع مكونات هذا الباب، وتأجيل االلتزام بمبالغ هامة، 

وضعف هذه االلتزامات ماليا، حيث أنه مثال كلفة إنجاز التطهير السائل بدوار واحد في 

لى صعيد كل جماعة واحدة يمكن أن يكلف ما تم تخصيصه من اعتمادات لهذا المجال ع

الجهة، لنتساءل عن مدى جدية التعاطي مع الشأن البيئي، كما نتساءل خصوصا: هل إحداث 

 05صندوق لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية يندرج ضمن بناء التوازن البيئي؟ وهل 

 ماليين درهم كفيلة ببلورة خطة تنمية الطاقة المتجددة؟ 

 إشكاليتا الفقر والتمويل 5

بيولوجي، األنظمة اإليكولوجية، التلوث السمعي، تلوث الهواء، التربة، إن التنوع ال

السواحل، المناخ، إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، هي بعض من المواضيع 

االستراتيجية في مجال البيئة التي تندرج ضمن اختصاصات الدولة والجماعات الترابية 

إمكانيات مالية وتقنية ومعرفية وتكنولوجية وأنظمة على حد سواء، إنما معالجتها تتطلب 

معلوماتية متطورة، غالبا ما تجد الجماعات الترابية صعوبات حقيقية في الولوج إليها، 

بالنظر إلى عدد من األسباب منها ضعف التمويل وأسبقيات انتظارات الساكنة التي تقتصر 

 ايات والتطهير السائل وجودة المياه.معظمها على ما هو آني ويومي ومرئي، مثل تدبير النف

ويعود ذلك إلى المستويات االجتماعية المتدنية ونسب الفقر العالية التي تشكل عائقا أمام  

تحقيق التنمية الترابية المستدامة، فالمشاكل البيئية ليست ناجمة فقط عن النشاط الصناعي، 

ُص نسب التزود الماء الصالح بل لها أسباب أخرى من بينها الفقر الذي من تجلياته نق

للشـرب، والسكن غير الالئق، ونقص التجهيزات األساسية، وتدني نسب تغطية الصرف 

 الصحي.
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ومن مؤشرات ذلك أن أربعة ماليين من المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر النسبي بإنفاق 

القروي، يعيش درهم بالوسط  2989درهم بالوسط الحضري و  3235سنوي أقل من 

% من المغاربة ضعفا 25ماليين في القرى، ومليون نسمة في المدن، كما يعاني  3منهم 

 .113درهم( 4500اقتصاديا كبيرا بإنفاق سنوي أقل من 

وباإلضافة إلى الفقر، هناك إشكالية التمويل، حيث على سبيل المثال، تنص المادة الثالثة من 

ة تلوث الهواء على أنه: "تقوم اإلدارة والجماعات المتعلق بمكافح 13.03رقم  114القانون

المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيئات المعنية باتخاذ كل 

اإلجراءات والتدابير الالزمة لمراقبة التلوث الهوائي ووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء 

شأنها إلحاق الضرر بصحة اإلنسان  ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة، التي من

وبالبيئة بصفة عامة"، فكيف للجماعات الترابية أن تلج إلى الوسائل واألدوات اللوجيستسكية 

والتكنولوجية التي تؤهلها لالضطالع بهاته الوظائف، وهي التي تجد صعوبات في مجرد 

 تمويل شؤونها العادية؟ 

 ضعف الوازع البيئي  6

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية  99.12رقم    115لقانون اإلطارمن ا 32تنص المادة 

المستدامة على أن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العموميــة وشركات الدولـــة 

تعبئ الموارد والوســـائل الضرورية العتماد برنـــامــج عمل للتحسيس والتواصــل 

ة السلوكات الفرديـــة والجماعية التي تتوافــق مع والتربية البيئيـــة يهـدف إلى تنميـــ

 مستلزمـات حمايـــة البيئة والتنميـــة المستدامة.

وهذا المقتضى القانوني َمَردُّهُ إلى أن المشرع انتبه إلى أن الثقافة والتربية البيئية الزالت لم 

ن والمدبر تترسخ مجتمعيا، لتتحول إلى سلوك ووازع حاضر على الدوام  لدى المواط

العمومي والفاعل الخاص، وهو الحضور الذي تُجمع الدراسات على خفوته بالرغم من 
                                                           

، الدار البيضاء، 2006"، المغرب الممكن، مطبعة دار النشر المغربية 2025سنة من التنمية البشرية، آفاق سنة  50ير الخمسينية، تقر 113

 .  128المغرب، ص: 
المتعلق بمكافحة تلوث الهواء،  13.03( بتنفيذ القانون رقم 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10صادر في  1.03.61ظهير شريف رقم   114

 1912(، ص 2003يونيو  19) 1424ربيع اآلخر  18بتاريخ  5118الجريدة الرسمية عدد 
بمثابة ميثاق وطني  99-12،  بتنفيذ القانون اإلطار رقم 2014مارس  06، 1435جمادى األولى  4صادر في   1-14-09ظهير شريف رقم   115

 .2014مارس  20 - 1435جمادى األولى  18بتاريخ  6240للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 
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وجود آالف الجمعيات البيئية وبالرغم من إدراج المجال البيئي في المناهج والبرامج 

 التعليمية، وإدماج البيئة في اإلعالم العمومي.

 لدولةإشكالية تنفيذ الشراكات بين الجماعات الترابية وا 7

من المعلوم أن الجماعات الترابية، وبحكم ضعف مواردها المالية مقارنة مع الحجم الكبير 

لالختصاصات التي أسندها لها المشرع، تلجأ إلى عدد من أدوات ووسائل التمويل المختلفة، 

 ومن بينها عقد شراكات مع إدارات ومؤسسات الدولة.

تعقدها الجماعات مع مديرية الجماعات  ومن بين ما يتعلق بموضوعنا، الشراكة التي

المحلية، أو مع قطاع الماء، أو مع قطاع البيئة، أو مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

والكهرباء، في ميدان التطهير السائل، إلنجاز الدراسات المتصلة به وبناء شبكته وإقامة 

غالب تلتزم بموجبها الجماعة محطات المعالجة، وذلك بناء على التزامات متبادلة، في ال

 المعنية بتوفير العقار وتأمين الشروط العملية لإلنجاز.

على شهادات ميدانية، أبانت على أن هناك تجارب ناجحة في هذا  إال أن التجربة، بناءً 

الصدد، إال أن هناك تجارب تم التراجع فيها عن التنفيذ، أو عرفت تأخرا كبيرا، بسبب عجز 

ء مساهماتها المالية، أو بسبب عجزها عن حماية سالسة تقدم األشغال من الجماعة عن أدا

 خالل توفير أو تصفية العقار الالزم.
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 حكامة التدبير الالمركزي للشأن البيئي: نموذج تدبير النفايات من طرف جماعة الرباط  8

يُعتبر مرفق النظافة العمومية وتدبير النفايات المنزلية من أهم مجاالت إنفاق الجماعات، 

وخاصة منها ذات الطابع الحضري، حيث على سبيل المثال شكلت نفقات جماعة الرباط 

، علما أن هذه الخدمة يتم إخضاعها 2015التسيير برسم سنة  % من مجموع نفقات27

عقود في هذا  08، أبرمت جماعة الرباط 2015و 2008للتدبير المفوض، إذ ما بين 

 اإلطار.

لجهة الرباط سال القنيطرة عن تسجيل  116وقد أسفرت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات

 ليها، وأهمها: عدد من المالحظات، يتضمن التقرير أجوبة الرئيس ع

إبرام عقود التدبير المفوض في غياب المخطط الجماعي الخماسي المنصوص عليه  -

 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها،  28.00في القانون 

 الالمباالة بإشراك المواطنين وعدم أخذ شكاياتهم بعين االعتبار،  -

نفايات، وتثمينها إلعادة عدم التقيد بالتوجهات والبرامج الوطنية، من قبيل فرز ال -

 استعمالها، 

 عدم تقيد المفوض إليهم بكافة االلتزامات الواردة في العقود،  -

 ضعف مراقبة الجماعة للمفوض إليهم، وعدم تطبيق الجزاءات عليهم.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الجزء الثاني: تفرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سال 2016.2017التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي   116

 49و48القنيطرة، ص
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 اختالالت في تنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات9

صيغة التدبير المفوض لمرافق جمع النفايات المنزلية على مستوى المناطق  سجلت

في هذا المجال د من خدمات الشركات الخاصة يستفيو، في المائة 80 نسبة تفوقالحضرية، 

في المائة  76أربع مجموعات تملك ، لكن في المائة من ساكنة المناطق الحضرية 74 أزيد

بالمائة من عقود تدبير  94هي من يحتكر ، وخمسة شركات 117السوقهذه من حصة 

 مطارح النفايات المراقبة.

ض بموجبه شخص معنوي خـاضع للقانون فوَّ يُ التدبير المفوض بكونه عقد عقد ِّويُعرف 

إلى شخص  ،يتولى مسؤوليته موميلمدة محددة، تدبير مرفق ع ض،العام يسمى المفو

، يخول له حق تحصيل أجرة هالمفوض إلي معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى

 .من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا

في السنوات األخيرة قد عرف طفرة نوعية وكمية تفويض المرفق العمومي   وإذا كان

إحراز تقدم على مستوى تجهيز البنيات ساهم، باعتباره صيغة من صيغ التدبير، في و

، وإضفاء المرتفق /، وتحسين جودة الخدمات المقَّدمة للمواطناالستثماراتالتحتية، وتطوير 

الطابع المهني على بعض الخدمات المفوضة، فإنه بالمقابل سجل المجلس االقتصادي 

 ها:واالجتماعي والبيئي في تقريره المذكور عددا من االختالالت، من بين

الت، السيما في حجم االستثمارات دفتر التحمالشركات المفوض لها لعدم احترام   -

 الملتزم بها، وجودة الخدمة المطلوبة،

ِّ المستحق من التعويض المالي  اإلنقاص -  ،ضللمفو 

تنازع المصالح، والمتصلة بظاهرة الشركات التابعة،  تسجيل العديد من حاالت -

الشركات المفوض إليها التي تلجأ إلى  فمن طر األنشطةلبعض  يالعمود واإلدماج

 ،خدمات التعاقد من الباطن تقدمها شركات ُ تنتسب إليها

                                                           
، الموقع الرسمي 18/2015دمة المرتفق، إحالة رقم : التدبير المفوض للمرافق العمومية في خوالبيئي واالجتماعي االقتصاديتقرير المجلس    117

 50، 46للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ص 
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يان، إلى المعطيات التي ألحتستند، في غالب امن طرف المفوض المتخذة  القرارات -

الميزانيات والمراجعات االستثمارات وبيه، خاصة ما يتعلق المفوض إل يوفرها

 ،التعريفية والتعديالت

ال يقوم في الغالب المفوض بالمراقبة الميدانية العينية، ويكتفي بمراقبة الوثائق  -

 المقدمة من لدن المفوض إليه،

 10سنوات، ال تُفَعل سوى بعد  5مراجعة العقد التي من المفروض القيام بها كل  -

 سنوات، 

لطات كبير على صعيد التخطيط والتعبير عن الحاجيات من طرف الس رقصو -

 .المفوضة
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 خاتمة

من خالل معالجة هذا الموضوع المرتبط بتدخل الجماعات الترابية  يثير االنتباه،أهم ما إن 

حبيس االستراتيجيات والمخططات  ب لم يبقفي البيئة، هو أن موضوع البيئة في المغر

يا في نفس ي للدولة، وإنما أصبح رهانا مركزيا وترابمستوى المركزالالتي يتم إعدادها على 

استراتيجي فاعل مباشر وكشريك تتدخل فيه بشكل أساسي الجماعات الترابية كالوقت، 

 للدولة في هذا المجال.

 ،من خالل تنزيل البعد البيئي في المخططات الترابية ،بشكل واضح تتم معاينته،هذا األمر 

الترابي المنتخب أيضا من خالل حضور الفاعل والسيما منها برامج التنمية وبرامج العمل، 

والمجالس المركزية والالممركزة التي لها ارتباط والهيئات واألجهزة في العديد من اللجان 

 بالشأن البيئي.

بشكل كافي في اختصاصات الجماعات الترابية، عمليا لم تنضج  الزالتفكرة البيئة  إال أن

بتدبير النفايات، وتوفير المياه الصالحة للشرب،  االبيئة مقرونتََمثُُّل مفهوم حيث ال زال 

مشاكل تناول  اليوم نحوتجه بوي العام...، في حين أن العالم يوالحفاظ على الملك الغا

تلوث ، والاالحتباس الحراريا ذكر، مرتبطة بمم خطورةً عمقا وأكثر  وقضايا بيئية

التي  الملفات اإليكولوجيةإلى غيرها من  ...،، والتصحراإلشعاعي ، والتلوث الضجيجي

 تشكل عمق ومحور الحياة وتهدد االستدامة على وجه البسيطة .

 التسيير وظيفةإن رهان االرتقاء بتدخل الجماعات الترابية في المجال البيئي من ثم 

الذي يُعنى بمعالجة تدبيري والتنموي الدور ال، إلى لحاجيات الراهنةالمرتبطة فقط بسد ا

خصوصا وأن المنال، نوعا ما بعيد  ظل، يبمفهومها الكوني ، بشكل مندمج،مشاكل البيئة

ُسوًمايبقى عملها  ،به ضطلعل الدور التسييري الذي تابية، في ظالجماعات التر  َمو 

سياق هذا في  بعضها على ذكر أتيناالتي اهات واإلكربمجموعة من المشاكل واالختالالت 

 .البحث
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ت هو وضع رؤية استراتيجية لحل هذا اإلشكاالت واالختالال أحد أهم المداخل ليظل

البيئي ومواكبة  جالمن طرف الدولة والجماعات الترابية لبلورة تدخالتهم في المواضحة 

 التوجه العالمي للتعاطي مع اإلشكاالت البيئية بمفهومها الكوني.

 ، قويةالسياسية الرادة التمويل الالزم والثقافة البيئية الكافية، واإل توفركل هذا لن يتم إال ب

، التعاطي مع القضايا البيئية بمنطق تسييري ضيقفاعلين لهم الرغبة في تجاوز كذا و

البشرية، حياة استمرارية و نفتاح على المشاكل البيئية التي لها ارتباط باالستدامةومحاولة اال

لتجاوز الفجوة البيئية العالمية بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو التي من 

 المغرب.بينها 

يجب الفاعليين الرسميين، وإنما في فقط  نحصرام يظلأيضا مشكل البيئة ال يجب أن 

إلى البعد البيئي  األكاديمية..، حتى يتم النظرالفعاليات المجتمعية والمدنية و جميع كإشرا

أنه تعمل الدولة  إلىمن الدستور أشار  31، خصوصا وأن الفصل بمنظور تشاركي

، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب سات العمومية والجماعات الترابيةوالمؤس

والمواطنات، على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء والعيش  ننياستفادة المواط

 بيئة سليمة، والتنمية المستدامة. في
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 اجعالئحة المر

 المراجع باللغة العربية:

 الكتب: ❖

عبد الهادي مقداد "السياسة العقارية في ميدان التعمير و السكنى"، مطبعة النجاح  •

 ؛2005الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى سنة 

الكراوي )إدريس(، "االقتصاد المغربي، التحوالت و الرهانات"، دار النشر  •

 ؛1996المغربية، الدار البيضاء 

نوسي محمد معني، مالية الجماعات المحلية، التنظيم المالي المحلي، دار النشر الس •

 .1993المغربية، 

 األطروحات والرسائل: ❖

حسنة كجي، التنظيم الجهوي وأفاق حماية البيئة بالمغرب ـ حالة جهة الدار البيضاء  •

القانون الكبرى ـ ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون العام ـ وحدة 

اإلداري والعلوم اإلدارية، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ؛ 2002ـ  2001واالجتماعية ـ الدار البيضاء ـ ، السنة الجامعية 

عادل بوحجير، التخطيط االستراتيجي في تدبير الشأن العام المحلي، بحث لنيل  •

تدبير الشأن العام، كلية العلوم القانونية  شهادة الماستر في القانون العام تخصص

 ؛ 2010ـ2009واالجتماعية السويسي، الموسم الجامعي 

خمليش )عائشة(، إشكالية الديمقراطية بالمغرب منذ االستقالل: جانبها السياسي،  •

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين 

 .1992البيضاء الشق، الدار 

السائل لحسن، "الموارد الجبائية والتنمية المحلية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات  •

 ، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق، الدار البيضاء.1984العليا، 
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 المقاالت: ❖

حسنة كجي، مقال: الجماعات الترابية بين اإلمكانيات المتاحة لحماية وتدبير البيئة  •

 ؛2017، مطبعة النجاح الجديدة، سنة 47/48التطبيق، مجلة مسالك، العدد وعوائق 

حسن الشتوكي ومنير الديب، التدبير العمراني وتنظيم المدينة: األدوات واإلكراهات،  •

 ؛2015مجلة حكامة المدن ومسألة التنمية، التنمية، سنة 

ة والتنمية، العدد محمد اليعكوبي، مفهوم الشراكة، المجلة المغربية لإلدارة المحلي •

 ؛2012، يناير ـ فبراير 102

إسماعيل صفاحي، دور التربية البيئية في حماية البيئة، المجلة المغربية لإلدارة  •

 ؛2009،  ماي ـ يونيو 86المحلية والتنمية، عدد 

 محمد اهتوت، حماية البيئة في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة مغرب القانون؛ •

، مقال منور بمجلة 2، الحق في البيئة في المغرب و رهانات كوب ابراهيم بنحسو •

 مغرس.

 النصوص القانونية: ❖

 الدساتير: ❖

، 2011يوليوز  29 /1432شعبان  17دستور المملكة المغربية، الصادر في  •

 1432من شعبان  27الصادر في  91.11.1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 مكرر؛ 5964، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو  29الموافق ل

 الظهائر: ❖

 20، 1396رمضان  25بتاريخ  1.76.350ظهير شريف بمثابة قانون رقم  •

السكان في تنمية االقتصاد الغابوي،  الجريدة ، يتعلق بتنظيم مساهمة 1976شتنبر 

 .2915  ،  الصفحة22/09/1976بتاريخ  3334الرسمية عدد 

في شان األمالك العمومية باإليالة الشريفة  2331شعبان  7ظهير شريف بتاريخ  •

 .1914يوليوز  21 2331شعبان  16،ج. ر. بتاريخ 

 

 

https://www.maghress.com/author/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%86%D8%AD%D8%B3%D9%88
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 القوانين التنظيمية: ❖

المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  111.14القانون التنظيمي رقم  •

، 2015يوليو  7الموافق ل  1436رمضان  20، الصادر بتاريخ 1.15.83رقم 

الموافق  1436شوال  6، الصادرة بتاريخ 6380المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .2015يوليو  23ل 

قاليم، الصادر بتنفيذه الظهير المتعلق بالعماالت أ األ 112.14القانون التنظيمي رقم  •

يوليو  7الموافق ل  1436رمضان  20، الصادر بتاريخ 1.15.84الشريف رقم 

 1436شوال  6، الصادرة بتاريخ 6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015

 .2015يوليو  23الموافق ل 

الشريف  المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير 113.14القانون التنظيمي رقم  •

، 2015يوليو  7الموافق ل  1436رمضان  20، الصادر بتاريخ 1.15.85رقم 

الموافق  1436شوال  6، الصادرة بتاريخ 6380المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 ؛2015يوليو  23ل 

 القوانين: ❖

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر  99.12القانون اإلطار رقم  •

 6) 1435جمادى األولى  4الصادر في  1.14.09لظهير الشريف رقم بتنفيذه ا

جمادى  18بتاريخ  6240(، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2014مارس 

 .3194( الصفحة 2014مارس  20) 1435األولى 

المتعلق  66.12المتعلق بالتعمير، كما تم تعديله بالقانون رقم  012.90القانون رقم  •

الفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمراقبة وزجر المخ

بتاريخ  6501، الجريدة الرسمية 2016أغسطس  25بتاريخ  1.16.124رقم 

 .6630، ص 2016سبتمبر  19

 29صادر في  1.15.87الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  81.12القانون رقم  •

 6، بتاريخ 6384سمية عدد ( ، الجريدة الر2015يوليو  16) 1436رمضان 

 . المتعلق بالساحل. 6892ص:  2015أغسطس 
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المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر بتنفيذه  28.00القانون رقم    •

، ج.ر 2006نوفمبر  22من شوال /  30في  1.06.153الظهير الشريف رقم 

 .2006ديسمبر  7/  1427ذو القعدة  15_  5480

العامة، الصادر بتنفيذه  للمرافق بالتدبير المفوض المتعلق 54.05القانون رقم   •

، (2006 فبراير 14) 1427من محرم  15في   1.06.15الظهير الشريف رقم 

 .744  الصفحة 16/03/2006بتاريخ  5404ج.ر عدد 

المتعلق بمكافحة تلوث الهواء،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  13.03القانون رقم  •

( بتنفيذ 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10ر في صاد 1.03.61رقم 

(، 2003يونيو  19) 1424ربيع اآلخر  18بتاريخ  5118الجريدة الرسمية عدد 

 .1912ص 

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير  12.03القانون رقم  •

(، 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10الصادر في  1.03.60الشريف رقم 

يونيو  19) 1424ربيع اآلخر  18بتاريخ  5118المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .1909(، ص: 2003

المتعلق بحماية و استصالح البيئة، منشور بالجريدة الرسمية  11.03القانون رقم  •

، والصادر بتنفيذه 1903 -1902ص  2003يونيو  19بتاريخ  51.18عدد 

ماي  12)  1424ربيع األول  10ب الصادر  1.03.59الظهير شريف رقم 

 (؛2000

 المراسيم: ❖

، الجريدة الرسمية في 2017شتنبر  28الصادر في  2.17.583المرسوم رقم  •

، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم 2017نونبر  2بتاريخ  6618عددها رقم 

 .الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقيمه
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المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه   2.16.301المرسوم   •

رمضان  23وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده، الصادر بتاريخ 

،  6482، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2016يونيو  29الموافق ل  1437

 .5346، ص 2016يوليو  14الموافق ل  1437شوال  9الصادرة بتاريخ 

( 2015ماي  19) 1436من رجب  30بتاريخ  2.14.782المرسوم رقم  •

بتاريخ  6366المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة الرسمية عدد 

 .5581(، ص: 2015يونيو  4) 1436شعبان  16

( 2008نونبر  4) 1429ذي القعدة  5الصادر في  2.04.563المرسوم رقم  •

والمتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على 

 13) 1429ذو القعدة  14بتاريخ  5682البيئة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .4156(، ص: 2008نونبر 

 20 - 1416ربيع اآلخر  24المتعلق بالماء ، ج. ر. بتاريخ  10-95القانون رقم  •

 .1995سبتمبر 

أبريل  13، بتاريخ 3013، الجريدة الرسمية عدد 1972أبريل  13ظهير  - 11   •

1972. 

 يتعلق بوكاالت األحواض المائية.ذ  690 – 17 – 2مشروع مرسوم رقم  •

 

 الوثائق الرسمية: ❖

 التقارير: ❖

تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الخاصة بالبرمجة الممتدة على ثالث  •

و  2020، 2019جلس جهة الرباط سال القنيطرة، برسم سنوات سنوات الخاصة لم

 ؛2021

، الجزء 2017/  2016التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  •

 الثاني: تفرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سال القنيطرة؛
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لعمومية تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي: التدبير المفوض للمرافق ا •

، الموقع الرسمي للمجلس االقتصادي 18/2015في خدمة المرتفق، إحالة رقم 

 واالجتماعي والبيئي.

تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول إدماج مقتضيات التغيرات    •

 ، 21/2015المناخية في السياسات العمومية، إحالة ذاتية رقم 

"التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية"، تقرير المجلس األعلى للحسابات حول  •

 ؛2014الصادر سنة 

"، المغرب الممكن، 2025سنة من التنمية البشرية، آفاق سنة  50تقرير الخمسينية،  •

 ، الدار البيضاء، المغرب؛  2006مطبعة دار النشر المغربية 

 الوثائق الرسمية األخرى: ❖

المصادق علية خالل الدورة العادية لشهر النظام الداخلي لمجلس جماعة سال،  •

 .2015أكتوبر 

المخطط التوجيهي الخاص بمدينة الدار البيضاء المصادق عليه بموجب الظهير  •

 .1984يناير  25، بتاريخ 1.84.17الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  

 ؛ 2022ـ  2017برنامج عمل جماعة تمارة  •

والتدبير المحليين لترسيخ محلي لتنمية دليل إدماج البعد البيئي في التخطيط  •

المستدامة، صادر بشراكة بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة كتابة الدولة لدى وزير 

 . 2015الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، سنة 

 وثيقة مشروع من أجل سال مدينة نظيفة. •

 يفة.وثيقة منجزات مشروع مدينة سال نظ •

وثيقة تقديم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، المنجزة من طرف  •

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، المنشورة بالموقع الرسمي لكتابة الدولة 

 المكلفة بالتنمية المستدامة. 

جماعة ، ل2018فبراير  07،  بتاريخ  2018محضر الدورة العادية لشهر فبراير  •

 غياثة الغربية، إقليم تازة.
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 اللقاءات والمقابالت: ❖

لقاء مع السيد عبد الرؤوف بنطالب المدير العام للمصالح لجماعية، " جماعة سال"،  •

 زوال. 14:30، على الساعة 2018دجنبر  17بتاريخ 

 لقاء مع السيد محمد مقطيط، مدير بالنيابة لمديرية الرصد والدراسات والتخطيط، •

لدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية كتابة ا

 صباحا. 10:15، على الساعة 2018دجنبر  12بتاريخ  المستدامة، 

  

 المواقع اإللكترونية:

 

• www.environnement.gov.ma; 

• www.abhbc.com. 

 

 المراجع باللغة الفرنسية:

 

 

❖ Les ouvrages: 

 

• MEKOUAR (Mohammed Ali) , Communes et 

environnement Localiser l’écologie", "L’état et les 

collectivités locales au Maroc", par une équipe 

d’universitaires Marocains et Français, Presse de l’Institut 

d’études politique de TOULOUSE, NAJAH EL JADIDA , 

Casablanca 1989bn. 

 

 

http://www.environnement.gov.ma/
http://www.abhbc.com/
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❖ Les articles : 

• Abdelkader Kaioua, Article :  Documents d’urbanisme et 

environnement industriel à Casablanca, La Gazette de 

l’urbanisme et de l’Immobilier, N 33, Décembre 1996. 
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