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 الجماعات ومسألة التعمير

 كلمة شكر وعرفان بالجميل                                  

 {{    ال يشكر اهلل من ال يشكر الناسيقول النبي صلى اهلل عليه وسلم }}                

وعبثا كان   ات،كلمتوقف اليراع حائر ليفكر قبل إن يخط الحروف ليجمعها في    في جنات العبارات

ضل وشكرهم  همها االعتراف لدوي الفضل بالف الكتابة،ي  تجمعها في سطور كثيرة تستعصي عليحاول  

 الشكر.جزيل  

  ىاال أن أطلق العنان لقـلمي من جديد ألتقدم بكلمة شكر صادقة ال  ليلم يبقى   المقـام،وأمام عظمة  

ربي  من حصيلة فكره لينير دعطى ،والى من وقف على المنابر وأ عملي،من أشعل شمعة في دربي  

الذي اشرف على هذا البحث المتواضع ولم يبخل     عابدةمحمد الاذي الفـاضل الدكتور  ، الى أست

 زكى عبارات الشكر والتقدير واالحترام . القيمة فـله مني أ  وإرشاداتهوجهاته  علي بت

م القـانونية  كلية العلو   ي من هذا المنبر أن أتوجه بعظيم شكري وامتناني الى أساتذةوال يفوتن

 . اء  فجزأهم اهلل عنا خير الجز  علومهم،واالجتماعية واالقتصادية مراكش الذين علموني من غزير  

 وال أنسى جميع أصدقـائي لكم مني أزكى عبارات التقدير واالحترام.

                                                            

   يسين فؤاد                                                                                           
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 سلمو عليه هللا صلى هللا رسول ونشكر علينا به أنعم ما كل على وجل عز هللا نشكر بداية 

ان والعرف بالشكر أخص ثم النور طريق إلى وإرشادنا الظلمات من لنا وإخراجه له اهدان ما على

 :من كل

 جالر صرت حتى والدتي بعد حملتني ثم جنينا بطنها في حملتني من عليها يعلى ال من

 ودفئها احنانه كان لمن تعطي، والزالت مقابل، وال حساب بغير وأعطتني وأحبتني فساعدتني

 تكتمل وال وصولي، سر دعواتها كانت الليالي، سهر على وقدرتي صبري أصل وعطائها

 أن وجل عز هللا وأتمنى من لكي حبي بقدر أشكرك ،"العزيزة أمي" بنجاحي إال   فرحتها

 .حياتك والسرور على الفرح ويدخل يحفظك

 نكا إذ واعتزازي فخري دائما فكان يوم، بعد يوما وقاره في وزاد وأكرمه هللا حفظه من إلى

 هوف ،  التضحية، و والعطاء واإلصرار والقوة  بالعزة مليئا وله لي تاريخا وماضيه كفاحه

 هنصائح من خيرا لمستقبلي دليال أجد ولن نجاحي وأساس وقدوتي  وسندي ركيزتي اآلن

 في وأطال ورعاك هللا حفظك" محمد فؤاد" العزيز ألبي جزيال فشكرا وتوصياته، وإرشاداته

 .عمرك

 كان الذي العزيز أخي خاصة والحماس بالقوة ومدوني ساعدوني الذين إخوتي للك الشكر

 وحسن واإليمان الصبر على لي وكان مثاال لي، المساعدة يد ومد إلرشادي حاضرا دائما

 ..ورعاها عائلتك لك وحفظ خير بكل عليك وأنعم هللا فثبتك العمل، وإتقان االختيار

  وصفته كل باسمه وأصدقائي والداي وخاصة لتيعائ لكل وتخرجي نجاحي أهدي وأخيرا

 زيتحفي و عليا األمور تسهيل في بكثير أو بقليل بعيد، أو قريب من ساهم من كل وإلى

 .جميعا فشكرا بالنجاح، جهدي كلل و المراتب، هذه إلى للوصول ومساعدتي
     

 

 فؤاد يسين                                                            
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 الجماعات ومسألة التعمير

 مقدمة  

يعد قطاع التعمير من المجاالت الحيوية التي تتقاطع فيها العديد من الدراسات العلمية      

ة أن التدابير المتعلق القانوني. كماأو  أو التقنيسواء من الجانب االجتماعي أو االقتصادي 

وحدة الد كبالتعمير تجاذبها البعد الوطني نظرا لضرورة تحديد استعمال المجال العام للب

متجانسة، والبعد المحلي بالنظر إلى أن القرارات المتعلقة بالتعمير تعرف طريقها للتطبيق 

 على أرض الواقع على المستوى التراب المحلي.

وبالرغم من أن الطابع التقني يغلب على قضايا التعمير فإن ضبطها يقتضي صدور نصوص  

 .األهمية من تخلو ال قانونية بيعةط المجال هذا على يضفي مما وتنظيمية قانونية

فاالهتمام الكبير بميدان التعمير بالمغرب راجع للتحول الكبير الذي عرفته الساكنة بالمغرب 

 2112حيث بالمجال الحضري بلغت الساكنة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

يج العمراني وتطلب الذي أدى الى  توسعا واختالال في النس الشيء  المئة ،في  22حوالي

ضرورة تدخل السلطات العمومية بإصدار قوانين وتنظيمات تضبط هذه التحوالت المجتمعية 

 و المجالية بشكل يستجيب نسبيا للحاجة المتزايدة للتعمير .

ويعتبر التعمير قطاع ذو أهمية قصوى في مجال تحقيق التنمية وذلك عن طريق الدور     

ال لجعله مالئما لتحقيق االندماج االقتصادي  وإنتاج الثروة الذي يلعبه في تنظيم المج

وفضاءات لتحقيق التماسك والرفاه االجتماعي ،فالتطور العلمي لموضوع التعمير اصبح 

تطلبات م مختلف تشمل دقيق بشكل المجال وتهيئة التراب إعداد يراهن على ان التعمير  عملية

خدماتية ال بالمرافق يتعلق ما وكذلك السكنية اتالبناي إعداد صعيد على وحاجياتهم السكان

 ية الحيويةالتحت بالبنايات يتعلق ما وكل الخضراء والمساحات والثقافية والرياضية واإلدارية

 .1 الحضري ومراعات للبيئة للنقل وشبكة ومائي كهربائي وربط للتطهير وشبكات طرق من

جدات حيوية يتطلبها العصر هو ما ان التطور الحديث على الصعيد المجتمعي وظهور مست

قنية معقدة تفرض دراسات علمية دقيقة بط التعمير واعداد التراب عملية تجعل عملية ض

                                                           
جدة وماحي خديجة "اختصاصات الجماعات في ميدان التعمير "، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ـ جامعة محمد األول  1

 1، ص : 2113ـ2112
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جغرافية بيولوجية وكيميائية واجتماعية واقتصادية وغيرها للتمكن من اعداد فضاء عمراني 

ال من في هذا المجسليم ومتناسق للساكنة في المجال الحضري والعالم القروي .وأي تقصير  

شأنه ان يترك بروز عمران عشوائي وسكن غير منظم ، الشيئ الذي يأثر على صحة 

 المواطنين .

 المركزية األدوات ضمن من يعتبر حيث التراب، بإعداد القوي ارتباطه له هنا والتعمير

ب حس الصدد هذا في يفيد إذ المحلي، المستوى على العمومة السياسات لتنفيذ واألساسية

J.M.Auby &R.Ducos-Ader “واالقتصادية والقانونية  التقنية اإلجراءات من مجموعة 

 لكثلل وإنساني عقالني متناسق ومنسجم، نمو تحقيق على تعمل أن يجب التي واالجتماعية

 أو المدن علم باألحرى أو المدن تهيئة فن"  بأنه أيضا Jaquignon يعرفه ، كما"العمرانية

 التبادل أو للعمل أو للسكن إما والمعدة واستمرارية، تكامال تظهر التي نيةالعمرا الكثل علم

 .“2االجتماعي 

 هيئةلت الموضوعة والتصاميم والطرق األبنية تصنيف بشأن 1112 ، أبريل 11 ظهير ويعتبر

 قانون إدخال قصد الحماية إدارة طرف من وضعه تم أول تشريع ، نطاقها وتوسيع المدن

 ليهع وردت التي رغم التعديالت التشريع لهذا األساسية الخطوط وبقيت ، دنابال إلى التعمير

 بواسطة التعمير مجال في جديد تشريع صدر حيث ، الخمسينات بداية إلى المفعول سارية ،

 قام ، التشريعي التطور هذا على وتأكيدا1192 يوليوز 31 في الصادر الشريف الظهير

االقتصادية  والتغيرات التطورات تالئم ، جديدة نقواني باستصدار المغربي المشرع

 بالتعمير المتعلق 12.11 رقم القانون من كل صدر وهكذا ، المغرب عرفها التي واالجتماعية

 اراتالعق وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية المتعلق بالتجزئات 29.11 رقم والقانون ،

 ، دانالمي هذا في الخروقات نهاية يعني ال نينالقوا وجود أن إال...لهما التطبيقية والمراسيم

 عددها من سيزيد ، والمباني للسكن الملحة والحاجة ،االقتصادي االجتماعي التطور وربما بل

 أقر هنا ومن ، المخالفات لهذه رادعة سلطات إحداث الضروري من يكون لهذا ، وحدتها

                                                           
،  11، ص 2111الطبعة األولى  الجديدة، النجاح مطبعة" والسكنى التعمير ميدان في العقارية ياسةالس" مقداد الهادي عند التعريفين هذين وردا 2

11 
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 مواجهة في أخيرة كمرحلة ، التعمير مجال في أشكاله بمختلف للقضاء دورا المشرع

 .الميدان هذا يعرفها التي التعميرية الخروقات

من الباب  139وتعتبر الجماعات الترابية متدخل رئيسي في قطاع التعمير ، وقد نص الفصل 

"الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعماالت واالقاليم  3 2111التاسع  من الدستور 

الترابية هي وحدات خاضعة للقانون العام وذات شخصية معنوية  ،فالجماعات والجماعات ..."

،وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية ، فالجماعات الترابية لم تعد تقتصر على إدارة وتسيير 

الشؤون المحلية للسكان بل أصبحت مطالبة بالقيام بتهيئة مجالها الجغرافي و االقتصادي في 

 عدادإلبعين االعتبار السياسة الوطنية   تأخذمجالية  بعدها التنموي  ، وفي اطار دينامية

 التراب والتعمير ، وهذا كله بمشاركة المواطنات والمواطنين في اطار المقاربة التشاركية .

 نجاز؛واال التخطيط مجال في الفوضى يعاني المحيط ألن ذلك عكس اليوم نراه ما أن بيد     

 لالجمي المنظر تشوه التي األحياء وظهور البيئة مقومات على القضاء إلى أدى الذي ألمرا

 الفالحية، وجهتها بتحويل وهذا الخصبة الزراعية األراضي على القضاء وكذا للمدينة

 شهدت لتيا العمرانية السياسة على أثرت التي والسياسية االقتصادية التحوالت إلى باإلضافة

 مسؤولةات  الجماع  من جعل الذي األمر يات،التسعين وبداية الثمانينيات نهاية في جذريا تغييرا

 التشريعية صالنصو مجموعة من انطالقا والتعمير بالتهيئة المتعلقة القضايا تدبير في بامتياز

 .العمل بها الجاري والتنظيمية

  

 دواعي اختيار الموضوع    

تدخلين المان دافعي الختيار هذا الموضوع نابع من رغبة صادقة في معرفة قضايا التعمير و 

كل هذا إلغناء رصيدي  الحيوي،في هذا القطاع ور الذي تلعبه الجماعات وإبراز الد فيه،

  المعرفي.

                                                           
 9122( بتنفيذ نص الدستور المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2111يوليوز  21) 1232شعبان  21صادر في  1.11.11ظهير الشريف رقم  3

 (2111يوليوز  31)  1232شعبان  21مكرر بتاريخ 
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  الموضوع:أهمية     

من أن ميدان التعمير يشكل مجاال تنبع كذلك إن أهمية الموضوع الذي نحن بصدد تناوله     

 عبر تحقيق التوازنات. ه المصالح مجموع هذ استيعابومن تم  المصالح،خصبا لتضارب 

شأن المتدخلين العموميين فالجماعات متدخل بارز وأساسي في قطاع التعمير، شانها 

هنا تتجلى في ابراز الدور المنوط بالجماعات خصوصا مع صدور  فاألهمية ،والخواص

المبني على الجديد الجهوي  التقسيم المنظم للجماعات، وكذا  113.12القانون التنظيمي 

  ية المتقدمة  وانعكاساته على المجال المغربي .الجهو

  اإلشكالية:  

ل يشهد المجال المغربي انتشار ظاهرة االز الدولة،بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها  

عات عن الدور التشريعي التي تقوم به الجما نتساءلالسكن العشوائي ومدن الصفيح مما يجعلنا 

؟ خصوصا واننا نعرف ان اليها في مجال التعمير لموكلةاوعن المهام واالختصاصات 

 . 2111خالل دستور  المشرع منالجماعة نالت اهتمام 

 المعتمد.المنهج  

كز بهدف الوصول على نتائج ترت العمل،جانبه اللغوي الى طريقة الفعل أو  المنهج فييحيل   

جراءات و األساليب ويحيل كذلك الى نظام أو مجموعة من اإل ،والمراقبةعلى التنظيم 

ذلك ويحيل ك العلمية،المستعملة بهدف الحصول على بعض النتائج في مجاالت االهتمامات 

  .4غايات إلى الطريقة التي يتم سلكها للوصول الى 

 علمية. حقائق الى للوصول المتبعة والطرق المستعملة األدوات مجموع هو واصطالحا 

 والنتائج، الحقائق من مجموعة يكون ان قبل منهج مالعل"5 إسالم عزمي يعرفه كما فالعلم

                                                           
 .2112الطبعة الثالثة  11محمد الغالي كتاب المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم االجتماعية ص  4
 االجتماعية العلوم في البحث مناهج اإلنسانية(، العلوم متعددة)في مناهج ام واحد علمي منهج م، 1111 - ه 1211 اسالم عزمي 5

 .والتوزيع للنشر المعرفة دار مكتبة الكويت جامعة اآلداب بكلية األولى يةدراس حلقة في القيت بحوث.م 1111 - 1112 واالنسانية
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 هذا له يكون الذي العلم وجود يقتضيالمنهج  عن فالسؤال لذا منهج، بال علم ال انه بمعنى

 ".المنهج

 إللمام بتدخالت الوظيفي بالمنهج التحليلي االستعانة تفرض الموضوع إن طبيعة     

التدخالت بمنظور العديد من التشريعات و وسنتناول هذه  التعمير،الجماعات في ميدان 

 التعمير.القوانين المؤطرة لميدان 

 فرضيات البحث   

 التالية:ولإلجابة عن هذه اإلشكالية نقترح الفرضيات 

  أصبحت الجماعات في ظل الجهوية المتقدمة تتمتع بمجموعة من الصالحيات في

 ميدان التعمير 

  أتي بأي جديد في ما يخص تعامل المجلس لم ي 113.12القانون التنظيمي للجماعات

 التعمير.الجماعي مع مسألة 

 لقطاعقطاع التعمير يعرف تعدد المتدخلين مما يؤثر على أداء الجماعات في هذا ا. 

 البحث:خطة  

لإلجابة عن اإلشكالية التي وضعناها و التحقق من الفرضيات ارتأينا أن نقسم البحث الى 

تدخالت الجماعات في ميدان التعمير ، نبرز في هذا ول  المبحث األفي  مبحثين، نتناول

المبحث االطار القانوني والمؤسساتي لتدبير الجماعات لميدان التعمير ،وكذلك االليات التقنية 

 .  لتدبير قطاع التعمير من خالل اعداد وثائق التعمير 

فاق ت في تدبير التعمير وافتناول فيه االكراهات التي تواجه الجماعا الثاني المبحث اما       

  واالكراهاتوقد ارتأينا ان نتناول كل من االكراهات اإلدارية والبشرية والعقارية  اإلصالح،

ر الجماعات دو أخيرا وليس أخيرا نتطرق ألفاق تفعيل المخالفات، تمالمتعلقة بالمراقبة وزجر 

 في ميدان التعمير.

 



 

 
1 

 الجماعات ومسألة التعمير

 التعمير  تدخالت الجماعات في ميدان   األول:المبحث  

 إذ التنموي، للفعل المؤسسة االستراتيجية اإلشكاليات بين من اليوم التعمير تعتبر مسألة     

خل فالجماعات لها تد التنمية، عليها تقوم التي األساسية الركائز كإحدى هايإل ينظر أصبح

لقانوني ا اإلطار األول:خالل هذا المبحث سنتطرق في المطلب  التعمير، ومنأساسي في تدبير 

ة لتدبير قطاع التقني الثاني: االلياتوفي المطلب  التعمير،والمؤسساتي لتدبير الجماعات لميدان 

 التعمير.

 ر  الجماعات لميدان التعمي  والمؤسساتي لتدبيرالقـانوني    اإلطار  األول:المطلب       

شكل تي تيعتبر كل من الدستور والقانون التنظيمي للجماعات والنصوص والوثائق ال     

النظام القانوني للتعمير األساس القانوني الذي يخول الجماعات صالحيات واختصاصات 

    التعمير.مهمة في ميدان 

  التعمير ميدان في الجماعات لتدخل القانوني اإلطاراألول:  الفرع                

: الجماعات 139فقد نص في بابه التاسع )الفصل  ،2111استنادا لدستور المغربي        

 132الفصول من  (. وكذلكوالجماعات ... والعماالت واألقاليم الترابية للمملكة هي الجهات 

ادا إداريا وتنمويا .استن شؤونها،من الدستور فان الجماعات اتيحت لها فرصة تدبير  122الى 

 وقواعد الحكامة الجيدة . التشاركيةللمقاربة 

   11.311ماعات للجانون التنظيمي القأوال:       

 لقانونل خاضعة ترابية وهي جماعة للمملكة، الترابي التنظيم مستويات أحد الجماعة تشكل     

 لشؤونها جماعةال تدبير يرتكز .والمالي اإلداري االعتبارية واالستقالل بالشخصية تتمتع العام،

 وصالمنص تهاحدود اختصاصا في جماعة، لكل يخول بمقتضاه الذي الحر التدبير مبدأ على

 تنفيذ لطةبكيفية ديمقراطية، وس التداول سلطة التنظيمي، القانون هذا من القسم الثاني في عليها

 يميةوالتنظ التشريعية التنظيمي والنصوص القانون هذا ألحكام طبقا ومقرراتها، مداوالتها



 

 
1 
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الجماعات  بين والتعاون التضامن مبدأي على الجماعي التنظيم ويرتكز .6لتطبيقه المتخذة

 مشاريع إنجاز وخاصة بلوغ أهدافها، أجل من األخرى، الترابية الجماعات وبين وبينها

 .7التنظيمي القانون هذا عليها في المنصوص اآلليات وفق مشتركة

 ذاتية اختصاصات الجماعة تمارس 113.12من القانون التنظيمي  11حسب المادة 

 .األخيرة هذه من إليها نقولةم واختصاصات الدولة، مع واختصاصات مشتركة

 ماب معين مجال للجماعة في الموكلة االختصاصات على الذاتية االختصاصات تشتمل      

 ،المجال بهذا الخاصة باألعمال دائرتها الترابية، وداخل مواردها، حدود في القيام، من يمكنها

 لمشتركةا االختصاصات لتشم .والصيانة والتدبير، والبرمجة، واإلنجاز، التخطيط، سيما وال

. ركمشت بشكل تكون ممارستها نجاعة أن يتبين والجماعة االختصاصات التي الدولة بين

 تشمل .والتمايز التدرج لمبدأي طبقا االختصاصات المشتركةتتم ممارسة  أن ويمكن

 وسيعبت يسمح بما الجماعة الدولة إلى من تنقل التي االختصاصات المنقولة االختصاصات

 تدريجي. بشكل الذاتية تصاصاتاالخ

يد من االختصاصات و العد 113.12القانون التنظيمي  للجماعات فيوقد خول المشرع   

، وتعزيز مشاركة نموها االقتصادي و االجتماعي و الثقافي و العمراني  المهام لضمانهم

 المواطنين في تدبير شأن الجماعة ، فهي أصبحت تقوم ب: 

من  11مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية حسب المادة  ـ وضع برنامج عمل عوض

توجهات برنامج التنمية الجهوية . ،وأن يكون هذا البرنامج منسجما مع  113.12قانون 

 فيستلزم اعداده  

 .التشاركي المنهج اعتماد- 

 ثالثل يةالتقدير والنفقات الموارد وتقويم األولويات وتحديد واإلمكانات الحاجيات تشخيص - 

 .سنوات

                                                           
 113.12من القانون  3المادة  6
 113312من القانون  2المادة  7
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 .مقاربة النوع -

 خالل الجماعة فيها بتراب المساهمة أو إنجازها المقرر التنموية األعمال البرنامج هذا يحدد

فهذا البرنامج يسعى الى وضع التجهيزات الجماعية تكمن في توفير بنية  . سنوات ست مدة

ل مراكز الخدمات داخ الى ذلك تنظيم باإلضافةتحتية مالئمة للساكنة و محفزة لالستثمار .

.وكذلك احداث المرافق الجماعة الن عدم توفرها يؤدي الى تدهور النسيج العمراني 

 الجماعة على التي تنص "... يتعين 113.12من القانون  13االجتماعية وفق جاءت به المادة 

 في لتحديثا سبل أعاله، الثانية الفقرة في المشار إليها المرافق، تدبير أو إحداث عند تعتمد أن

أو  محليةال التنمية شركات إحداث أو المفوض التدبير طريق عن لها والسيما المتاحة التدبير

 " .الخاص القطاع مع التعاقد

مهني تقني  ومستوى ان وضع برنامج عمل الجماعة يتطلب دراسة اقتصادية معمقة    

افة ، إضيرها ضعيفاتأط يبقى متخصص قد ال يوجد ضمن الموارد البشرية للجماعة التي

كله لتوفير مستوى جد متطور من التعمير يستجيب لمتطلبات  المالي، هذالضعف االستقالل 

 المستقبل.

 اختصاصات المجلس الجماعي  ثانيا:

،واختصاصات تنقلها اليه كما اشرنا سابقا يمارس المجلس الجماعي اختصاصات ذاتية     

 الدولة ، وأخرى مشتركة .

 :ليي بما التعمير في مجال الجماعة تختص العمل، بها الجاري واألنظمة وانينالق مراعاة مع

 للتعمير ديدةج مناطق فتح القروية بخصوص التنمية ومخطط التهيئة تصميم مقتضيات تنفيذ -

 بقانون؛ وشروط تحدد لكيفيات وفقا

 رسومم بموجب وتحيينه وكيفية إعداده مضمونه يحدد بالجماعة، المتعلق العنونة نظام وضع -

 : .بالداخلية المكلفة الحكومية السلطة  من باقتراح يتخذ

 بقاط العمومية والنظافة الصحية للوقاية الجماعية العامة واألنظمة الجماعية البناء ضوابط -

 العمل؛ بها الجاري واألنظمة للقوانين
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 بها الجاري األنظمةو للقوانين طبقا التعمير ووثائق التراب إعداد وثائق حول الرأي إبداء -

 العمل؛

 العمومية؛ والطرق الساحات تسمية -

 .جيع احداث التعاونيات السكنية و جمعيات االحياء ـ تش

 ـ يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية و انعاشها .

 ـ يقرر انجاز البرامج المتعلقة بالسكنى او المشاركة في تنفيذها .

وحدها بهذه المهام فقد أحدثت السلطات مؤسسات عمومية تهتم بالتعمير فالجماعات ال تقوم ل

 اذن ماهي هذه المؤسسات ؟

  للتعمير المؤسساتي اإلطار الثاني: الفرع        

 عبر التعمير، إلى ميدان والنظام التوازن إعادة هو المؤسسات إحداث هذه من الهدف إن      

 وجيهيةالت خصوصا وثائق التعمير في المسطرة فهأهدا وتوطيد فيه التحكم وضمان تأطيره

 لمفتشياتلالسكنية ، فسنتطرق  المنسجمة للتجمعات والتنمية والتنظيم الهيكلة إعادة وكذا ، منها

 الجهوية للتعمير و الوكاالت الحضرية على المستوى المحلي .

 المفتشيات الجهوية للتعمير  أوال:

فهي  لتسيير،امير مؤسسات تقنية تمتاز باستقاللية التدبير و تعتبر المفتشيات الجهوية للتع     

تلعب دور المساعد و المراقب للجماعات الترابية والجهات الخاصة و العامة سواء بطلب 

منهم او حسب االختصاصات المسندة اليها . وتلعب دور الوسيط بين المصالح اإلقليمية و 

ة من جهة أخرى بهدف تقوية مسلسل لجماعية من جهة والمصالح المركزيالمصالح ا

 .8الالمركزية و االتركيز اإلداري المعمول به في بالدنا 

وقد جاءت هذه المفتشيات تنفيذا للتعليمات السامية الجاللة الملك الحسن الثاني ـ رحمه        

ة و اريهللا ـ والهادفة الى اعطاء ديناميكية و انطالقة جديدة لميدان التعمير و الهندسة المعم

اعداد التراب الوطني حتى تتمكن من القيام بدور متميز في مسلسل التنمية االقتصادية و 

                                                           
 2113-2112جامعة محمد األول  -ـماحي خديجة "اختصاصات الجماعات في مجال التعمير "دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام  8
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االجتماعية للبالد ، تقرر تدعيم اإلدارة المكلفة بهذه القطاعات وذلك باحداث هياكل جديدة 

 .9ذات صالحيات جهوية 

ميدان التعمير  ن فبولتسيير هذه المفتشيات فقد تم تعيين مفتش جهوي من بين االختصاصيي

و الهندسة المعمارية ، فالمفتش الجهوي ملحق مباشرة بوزير الداخلية ،وتعمل المديرية العامة 

 ؟الموكولة لها  االختصاصات للتعمير على التنسيق فيما بينهم .اذن ماهي

تتوزع اختصاصات المفتشية الجهوية للتعمير الى اختصاصات ذات صبغة خاصة 

 دراسات و أخرى للمراقبة وأخرى الحضور والمشاركات .واختصاصات تهم ال

 اختصاصات ذات صبغة خاصة  1

  تنشيط وتنسيق عمل الوزارة في مجال اعداد التراب الوطني و التعمير و الهندسة

المعمارية ، السهر على العمل بالنصوص القانونية ووثائق التعمير مع التأكيد على 

 ن .استشارة جميع المتدخلين في الميدا

  السهر على احترام الطابع المعماري الجهوي و المحلي و كذا المحافظة على

 المجاالت الحضرية القديمة .

  جمع المعلومات المهمة و العمل على دراسة و طرح جميع االقتراحات للمساعدة

 على وضع استراتيجية جهوية للتنمية وكذا ضمان تتبعها وتقيمها .

 ـ اختصاصات تهم الدراسات  2

 على :  الجهويينيعمل المفتشون 

 على المستوى الجهوي  والدراسات ـ المساهمة في انجاز مختلف الوثائق 

لتنمية العمرانية وتصاميم التنطيق وتصاميم ا التعمير كالمخطط التوجيهي للتهيئة ـ أنجاز وثائق

 أو المشاركة في اعدادها .

                                                           
اط بـ مذكرة وزير الداخلية ادريس البصري بمناسبة احداث و تنصيب مفتشيات جهوية للتعمير و الهندسة المعمارية و اعداد التراب الوطني .الر 9

 1112دجنبر  12
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كذا التقرير خاصة بوضعية التمدن و اعداد ـ إنجاز حصيلة دورية تتعلق باالعمال المقام بها و

 التراب الوطني .

 ـ اختصاصات المراقبة  3

مكلفون باالشراف و السهر على مطابقة تعليمات السلطات المنتخبة و  الجهويينالمفتشون   

الحكام النصوص القانونية  الجاري بها  قليمية والجهويةالمحلية واالكدا السلطات اإلدارية 

دان التعمير والهندسة و اعداد التراب مع المعاينة المستمرة لالحاطة بجميع العمل في مي

 الخروقات في هذا الميدان مع اخبار السلطات المحلية التخاذ اإلجراءات الالزمة .

 ـ اختصاصات تتمثل في المشاركة والحضور  2

لبات رخص راسة طتقوم المفتشيات الجهوية بالمساعدة التقنية للجماعات الترابية فيما يخص د

 التجزيئات العقارية والبناء أو دراسة ملفات التعمير .

 مصالحال على الوطني التراب وإعداد المعمارية والهندسة للتعمير جهوية مفتشية كل تشتمل

 :التالية

  الترابية والتنمية التراب إعداد ـ مصلحة    

  الترابي المرصد ـ مصلحة    

  المعمارية سةوالهند التعمير ـ مصلحة    

 والتتبع التنسيق ـ مصلحة    

 .اإلدارية ـ مصلحة الشؤون    

مفتشية  12ويبلغ عدد المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية واعداد التراب الوطني 

 10تتوزع على جميع الجهات 

  

                                                           
 وتنظيم تاختصاصا (، بتحديد2119يونيو 12) 1232 شعبان من 22 في الصادر 2212ـ  19 رقم الوطني التراب وإعداد التعمير لوزير قرار 10

 الوطني التراب وإعداد التعمير لوزارة الالممركزة المصالح
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 الوكاالت الحضرية  ثانيا 

 إذ عل التنموي،للف المؤسسة االستراتيجية تاإلشكاليا بين من اليوم التعمير قضايا تعتبر      

لعمرانية ا عموما والتنمية التنمية عليها تقوم التي األساسية الركائز كإحدى إليها ينظر أصبح

 .الخصوص وجه على11

 إلى المستندة يةالعملية اإلراد تلك تمثل ما بقدر التلقائية، أو العفوية بالعملية ليست هنا والتنمية

 البد-التنمية – يوالت والمتابعة والرقابة، والتنفيذ والتنظيم التخطيط على والقائم الجيد التدبير

 قادرة مؤسساتية هياكل وجه الخصوص وعلى بشرية، وطاقات مالية وسائل من كذلك لها

 المسطرة الرهانات كسب تم الواقع ومن أرض على مختلف االستراتيجيات بلورة على

 .والمأمولة

 برع التعمير بقطاع للنهوض نفسها ملحة تفرض كضرورة الحضرية تالوكاال جاءت هنا من

 تلفمخ تجاوز تم ومن انتهاء، الشاملة والوطنية ابتداء، المحلية للتنمية وداعما دافعا جعله

 .القطاع هذا يعرفها كان التي االختالالت

مالي ل الفالوكالة الحضرية هي مؤسسة عمومية تمتع بالشخصية المعنوية و االستقال      

ال يقتصر و الترابي،الى مراقبة قوانين التعمير في الجهة التي يشملها نفوذها  باألساستهدف 

دورها على المراقبة فقط ن بل تسعى الى المساهمة الفعالة في التنمية المحلية وذلك عن طريق 

 . 12وضع سياسة سليمة للتعمير و مجال سليم 

اد أساليب الحوار والشراكة مع جميع الفاعلين كما تسعى الى تدبير هذه الشؤون باعتم

تدبير وال دورين هامين التخطيطفي قطاع التعمير، وتمارس الوكالة الحضرية  والمتدخلين 

  العمرانيين.

 العمراني  ـ التخطيط 1 

                                                           
 التي تلك اخصوص المجتمع، في العمران لقطاع والملحة القائمة القضايا وتجاوز معالجة إلى الهادفة العملية تلك ا، هن العمرانية بالتنمية يقصد  11

 الالزمة ائلالوس إيجاد عبر للمجتمع المعمارية الهوية وتأكيد العمرانية األصالة سيدتج هو الهدف حيث المعمارية والقيم الفنية والمعايير تتعارض
 إلى: الرجوع يمكن أكثر لالستزادة( اقتصاديا-تكنولوجيا-تاريخيا-ثقافيا-طبيعيا) المحيطة البيئة مع والتكيف للتوافق

 2112ـ 2العدد  الفكر عالم لةمج-" المستدامة العمرانية والتنمية الخضراء العمارة"  م هشا مهران علي

  231ـ219: ص الكويت – واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس منشورات
 المتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية  1113شتنبر  1212/11ربيع الثاني  22المؤرخ ب 1ـ13ـ91ـ الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  12
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 عمالاست لتنظيم مرجعية ووثائق منهجية اإلدارة بأدوات تدخل" التخطيط العمراني هو  يعتبر      

 قيقتح قصد منها لكل وظيفة وتخصيص مناطقه من منطقة لكل هذا االستعمال تحديد أو وتقنين المجال

 .13" وتعميره تنظيمه حسن وبالتالي أطرافه وانسجام بين أجزائه تكامل

  في:فالوكاالت الحضرية تتدخل على مستوى التخطيط 

 مجال المحلي في اعداد المخطط التوجيهي كرؤية استراتيجية لتهيئة ال ـ المساهمة

 وثائق التعمير التنظيمي كأدوات إجرائية لتقنين المجال المحلي  بلورة ـ

 ـ التدبير العمراني  2 

 إذا أنه لى اعتبارع العمراني، للتخطيط والعملية الفعلية الترجمة بمثابة العمراني التدبير يعتبر

 ثائقو خالل من البعيدالقصير و المدى على المجال نمو لضبط ضرورة يشكل األخير هذا كان

 الضوابط بحكم التهيئة في ميدان المتدخلين لجميع القانوني المرجع بمثابة تعتبر التي التعمير

 اللخ من اليومية المشاكل واالنشغاالت حل إلى يهدف العمراني التدبير فإن لها، المرافقة

 توازنام تنظيما لالمجا تنظيم هو المركزي الهدف حيث العمراني، التخطيط مقتضيات ترجمة

 . ومتناسق

 فالوكالة الحضرية تتدخل في التدبير العمراني على مستوى:

 ـ دراسة الملفات وإمكانية تنظيم المجال  

 العمران.ـ المراقبة والتتبع كضرورة لضبط حركة 

 االليات التقنية لتدبير قطاع التعمير    الثاني:المطلب        

ألراضي ا الستغالل أساسية وأداة الحضري للتخطيط قانونيا إطارا التعمير وثائق تعتبر      

والبعيد. اذن ما دور الجماعة في اعداد وثائق  القريب المدى على استعمالها حسن وضمان

   التعمير؟

                                                           
 33: ص ،1113 األولى الطبعة البيضاء الدار ة، الجديد النجاح مطبعة"  والالمركزية المركزية ينب التعمير"  ي البكريو الرحمان عبد 13
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  التعمير وثائق اعداد في الجماعة دور األول: الفرع         

التعمير الرئيسية المعمول بها في سنتطرق في هذا الفرع للدور الجماعة في اعداد أدوات      

 12واستنادا الى المرسوم التطبيقي بتاريخ  12ـ11استنادا الى قانون التعمير رقم  المغرب،

يمكن اجمالها في ما  ، والتيالمتعلق بالجماعات   113312تنظيمي والقانون ال 1113أكتوبر 

 نمية .لتهيئة وتصميم التيلي : مخطط توجيه التهيئة العمرانية ،تصميم التنطيق ،تصميم ا

 توجيه التهيئة العمرانية  وال: مخططأ 

 شمولية دراسة وضواحيه الحضري المجال لدراسة وسيلة تعتبر الوثيقة هذه إن     

 يثح مستقبال، المجال سيأخذها التي العامة الصورة رسم على تعمل وبالتالي ومستقبلية،

 حضرية جماعة على يسري قد تطبيقه نطاق حيث ومن ،14 سنة 29 سريانها مدة تستغرق

 أو جزء على الحال اقتضى وإن محددة، مراكز عدة أو محدد مركز جماعات، عدة أو واحدة

 ". 12.11 قانون من 2 المادة"  مجاورة قروية جماعات أو قروية جماعة تراب كل

ي راكها في اشحاول المشرع المغرب المخطط فقطبالنسبة لدور الجماعات في اعداد هذا       

 هل دراسة المخططات التوجيهية نظرا لطبيعة قطاع التعمير المزدوجة ،والسؤال المطروح

 هذا يف ؟ الجماعية المجالس تبديها التي والمالحظات والتعديالت باالقتراحات اإلدارة تلتزم

 راءأو باقتراحات اإلدارة تقيد ضرورة إلى البكريوي الرحمان عبد: األستاذ ذهب اإلطار

 التوجيهي المخطط إحالة أن إال إلزامية، صبغة االستشارة هذه إعطاء أي الجماعية، مجالسال

 عدادإ في المتمثلة األولى المرحلة تكون بعدما المعنية القروية أو الحضرية المجالس على

 الحكومية الجهات مصالح طرف من تمت قد بالمشروع الخاصة والدراسات التصورات

 مع محدود، بعد ذات المخططات هذه إعداد في المعنية المجالس مةمساه من تجعل المختصة

 بتنفيذها داتقي أكثر سيجعلها الوثائق هذه إعداد في المحلية للجماعات الفعلية المساهمة أن العلم

 .15 إعدادها في طرفا وكانت عنها دافعت طالما

                                                           
 .12: ص ـ 2111 الثالثة، الطبعة الربط، والتوزيع، والنشر للطباعة القلم دار مطبعة ،" المغربي التعمير قانون في الوجيز: " شكرة الحاج. د 14
.                 اطالرب ـ السويسي الخامس، محمد جامعة ـ المعمقة العليا الدراسات دبلوم ،" التعمير ميدان في محليةال الجماعات سلطات: " قفيح الحوسين 15

 .29:ص 2111/2111 الجامعي الموسم
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 اءافض تشمل امةع توجهات وضع إلى يسعى العمرانية للتهيئة التوجيهي المخطط كان إذا

 طبقت دقة أكثر تعميرية وثائق إعداد يتطلب والتوجهات األهداف هذه على الحفاظ فإن واسعا

 .التنمية موتصمي التنطيق وتصميم التهيئة، بتصميم األمر ويتعلق محددة، أرضية رقعة على

  تصميم التنطيق  ثانيا:

مكين ة المبسطة الذي يهدف الى تيعتبر تصميم التنطيق من بين وثائق التعمير القانوني    

اإلدارة والجماعات من اتخاذ التدابير التحفظية الالزمة لإلعداد تصميم التهيئة والحفاظ على 

توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية .وهو بذلك يعد أداة قانونية انتقالية بين وثائق التعمير 

 16التقديري ووثائق التعمير التنظيمي .

  ، الجماعات وبمساهمة اإلدارة من بمبادرة التنطيق، تصميم مشروع وضع ويتم    

  الجماعات مساهمة تبقى اإلشارة سبقت وكما ذلك، األمر اقتضى إن ومجموعة الجماعات 

 لمجلسا سيمثل الذي هو التعمير لجنة بمؤازرة الرئيس فإن وغالبا بالغموض تتسم ذلك في

 ةالحضري الوكالة أو التعمير إدارة طرف من هيئهت بعد ويعرض ،17المشروع إعداد في ليساهم

 الحال، اقتضى إن الحضرية المجموعة مجلس وإلى المعنية الجماعية المجالس أنظار على

 اإلدارة إلى جماعتهم مقترحات يوجهوا أن المعنية المجالس رؤساء على ويجب دراسته ألجل

 التعمير، قانون من 19 المادة مقتضياتل طبقا لدراستها، الحضرية الوكالة أو بالتعمير المكلفة

 .بالتعمير المكلفة الحكومية للسلطة بقرار التنطيق تصميم على الموافقة وتتم

 التهيئة  ثالثا: تصميم 

 لتخطيطا مجال في المغربي المشرع عليها نص تعميريه وثيقة أول التهيئة تصميم يعد       

 سعىبم التهيئة تصميم مشروع إعداد يتم: "على التعمير قانون من 11 المادة وتنص الحضري

 في الحضرية المجموعة أو المعنية الجماعات من وبمساهمة بالتعمير المكلفة الوزارة من

 بموجب الحضرية الوكالة إلى الميدان هذا في المسندة الصالحيات مراعاة مع وجودها حالة

 محضر دتع التي المحلية جنةالل أنظار على المشروع عرض وبعد". العمل به الجاري التشريع

                                                           
 2112ـ2119سدي أحمد فليل محاضرات في القانون والتهيئة المجالية ،االجازة المهنية التدبير العمومي والتنمية المجالية  16
 .11: ص    ،" والالمركزية المركزية بين  التعمير: " البكريوي الرحمن عبد. د 17
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 على ويجب المعنية الجماعات مجالس على تحيلها التي اإلدارة إلى يعود والذي ألعمالها

 البحث تاحافت تاريخ يتضمن إعالن بنشر العلني البحث افتتاح قبل يقوم أن الجماعة رئيس

 ينمرت شروين الجماعة، مقر في التهيئة تصميم مشروع إيداع إلى فيه وسيشار المذكور،

 إضافة انونية،الق اإلعالنات بتلقي لها مسموح يوميتين جريدتين في أيام ثمانية بينهما تفصل

 المادة) المالئمة اإلعالم وسائل من أخرى وسيلة وأي الجماعة، بمقر ملصقات وضع إلى

 ماعةالج بمقر الغرض لهذا مفتوح سجل في مالحظاته إبداء األمر يعنيه من لكل ويجوز ،(23

 المختص، الجماعة رئيس إلى بالتسلم إشعار مع الوصول مضمون ظرف طريق عن وأ

 خاص هبوج يتضمن الذي العلني البحث بملف مشفوعة المذكورة االقتراحات تكون أن ويجب

 .بدراستها المجالس وقامت المذكور البحث خالل الجمهور قدمها التي المالحظات

 بطلب أو الجماعي، المجلس مداولة بعد أو منه ةبمبادر الجماعي المجلس لرئيس ويمكن    

 لدراسةا قيد التهيئة تصميم وضع يعلن قرار اتخاذ بالتعمير المكلفة اإلقليمية اإلدارة من

 إعداد  عملية أن المدة، هذه انصرام قبل ظهر وإذا أشهر، ستة لمدة مفعوله ويسري واإلعداد،

 مفعول مددي ثاني قرار اتخاذ يجوز البداية في متوقعا كان كما تتقدم لم التهيئة تصميم مشروع

 يرالتعم رخص منح وتوقيف القرار هذا اتخاذ من والغاية. أخرى أشهر ستة لمدة األول القرار

 يلةط التصميم مشروع دراسة في الشروع عند عليها كانت التي الحالة على المنطقة إبقاء هو

 بإنجاز العقاريون والمضاربون العقارات مالك يقوم ال ولكي الدراسة، لهذه الالزمة المدة

 .اإلعداد قيد زال ال الذي التصميم مشروع سيمنعها بنايات أو منشآت أو مشاريع

 الميثاق به جاء الذي المقتضى عن العدول في تمثلت مهمة مالحظة تسجيل ويمكن     

 ذلك طيا،ديمقرا بعدا وأعطى التعمير بشأن 1192 قانون دعم والذي 1112 لسنة الجماعي

 دراسته وجوب على 31 المادة في المشرع نص فقد تكنوقراطيا كان وإن التهيئة تصميم أن

 المسؤولة السلطة هو الجماعي المجلس فرئيس عليه، والموافقة الجماعي المجلس طرف من

 طاتالسل هذه استعمال في الجماعات بعض أساءت وقد منجزات، شكل على برامجه تنفيذ عن

 هذه عن يعدل الجديد التعمير قانون جعل مما التهيئة تصاميم مشاريع رفض في والتمادي

 بانتهائهاو الجماعي المجلس الستشارة شهرين المشرع حدد فقد". للفيتو"  حد وضع أي الفكرة،
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 الحقيقة يف المدة هذه كانت وإن ضمنية بطريقة التهيئة تصميم مشروع على وافق كأنه يعتبر

 مشروع ومضار منافع عن العلني للبحث يخصص األول الشهر ألن فقط، واحد شهر هي

 شأنه.ب االقتراحات ويبدي المشروع محتوى لدراسة يخصص فقط الثاني والشهر التصميم،

 تصميم التنمية  رابعا: 

يعتبر تصميم التنمية من وثائق التعمير التنظيمي ويتميز بالبساطة والوضوح حيث يظهر      

 ين العقاريين ويحدد التجهيزات والمرافق العامة التي سيتم إنجازها حقوق والتزامات المالك

 لسد وجاءت ،1121 يونيو 29 ظهير عليها نص وثيقةبالمراكز القروية ، فتصميم التنمية 

 إلى ةوالبيئ والسياحة التعمير وزارة عمدت وقد القروية، المناطق تعرفه كانت الذي الفراغ

 األقاليم في لها التابعة اإلدارات على فيه اقترحت 1111 مارس 21 بتاريخ منشور إصدار

 تصاميمب تزويدها يفترض التي القروية المراكز اختيار على تساعد التي المعايير من مجموعة

 للطرق المحاذية والمناطق ملحوظا سكانيا نموا تعرف التي المناطق بينها ومن التنمية،

 ....السياحية والمناطق الرئيسية

يالحظ أن المشرع أناط بالمجلس الجماعي مهمة  ،113,12الى القانون التنظيمي وبالرجوع  

التصاميم من  إلعداداال ان هذه الدراسة هي دراسة الحقة  التنمية،دراسة مشاريع تصاميم 

طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة االشغال العمومية )مصلحة التعمير (ومن وزارة 

اضي والهندسة القروية (.وبعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة )قسم استثمار األرالفالحة 

القروية يعرض المشروع الذي وضعته مصلحة التعمير على المجلس القروي الذي يتعين 

 قبل عرضه الجراء بحث عمومي يدوم شهرا. واحد. ذلكعليه ابداء رأيه في ظرف شهر 

 أي اختصاص تقريري بشأن اعداد استنتاجا مما سبق فان المجالس الجماعية ال تتوفر على  

 الرأي وتقديم المالحظات واالقتراحات .وانما تكتفي بإبداء  التنمية،تصاميم 

 التعمير وثائق تنفيذ الجماعات في دور الثاني:الفرع   

 نيقانو إطار إيجاد على المشرع عمل الحضري بالمجال المرتبطة المشاكل لتزايد نظرا     

 يهف للتحكم التعمير مجال وضبط العمراني للنسق وعقالني جممنس نمو لضمان وتنظيمي

 األبنية هب ويقصد العملياتي التعمير بتنظيم تتعلق قوانين صدرت الغاية ولهذه ومواكبته،
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 لجماعاتا سلطات على وسنركز العقارات، وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية والتجزئات

 وموجها عميرالت لوثائق تجسيدا يعتبر الذي ملياتيالع التعمير ميدان في والقروية الحضرية

 مختلف يحدد كما والتجهيزات والمرافق المناطق، لمختلف والمحدد األراضي الستعمال

 .18والتعمير  التهيئة بعمليات القيام أثناء بها التقيد يجب التي والقواعد الشروط

 األبنية مجال في: أوال ـ   

 لدراسةا هذه في وسنقتصر المطابقة وشهادة السكن ورخصة ء،البنا برخصة األمر يتعلق      

 وشروط تطبيقها ومجاالت الرخص هذه منح في المحلية المجالس رؤساء سلطات على

 .عليها الحصول

 البناء رخصة: أ  

 قانون عمل والتي اإلدارية الشرطة الجماعي، المجلس رئيس اختصاصات أهم من إن     

 قتطبي على المجالس ؤساءر يسهر حيث التعمير شرطة منهاض ومن توسيعها على 11.11

 يمنح الذي وه فالرئيس التهيئة، تصميم ضوابط واحترام بالتعمير المتعلقة واألنظمة القوانين

 في الجماعي المجلس رئيس فسلطات العموم وعلى ،91 المادة مقتضيات حسب البناء رخص

 والتي حلةمر آخر إلى مستمرة وتبقى البناء رخصة طلب ملف تسلم يوم من تبتدئ البناء مجال

 .19المطابقة  وشهادة السكن رخصة بتسليم عنها يعبر

 مجلس رئيس البناء رخصة يسلم: "التعمير قانون من 21 المادة نصت السياق نفس وفي     

 الجماعة مجلس رئيس البناء رخصة يسلم حضرية بجماعة المحيطة المنطقة وفي الجماعة

 إلى ةباإلضاف الحضرية الجماعة رئيس مع بتنسيق أرضها على البناء إقامة عالمزم القروية

 خصةر طلب محل الملف أن من للجماعة التابع التصميم قسم عبر التأكد عند فالرئيس هذا

 حالمصال إلى الملف من نسخا يوجه الضرورية والمعطيات الوثائق لكافة مستوف البناء

 يوجد إقامته المزمع البناء كان إذا أما الالزمة، شيراتالتأ على الحصول أجل من العمومية

 مسبقة موافقة بدون يتم أن يمكن ال الترخيص فإن الحضرية الوكالة اختصاص دائرة بتراب

                                                           
 .121 ـ 131: ص الذكر، سالف مرجع المغربي، التعمير قانون في الوجيز: شكرة الحاج. دـ  18
 ةالقانوني لألنظمة المغربية جلةالم ،" العملياتي التعمير مجال في والقروية الحضرية الجماعات مجالس روؤساء سلطات: " شكرة الحاج. دـ  19

 .22: ص ،2119 يناير الخامس، العدد والسياسية
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 األخرى، الجهات بعض يستشير أن الجماعي المجلس لرئيس أن كما الحضرية، للوكالة

 قانونيةال المقتضيات احترام عدم حال في البناء رخصة منح رفض الجماعي المجلس ولرئيس

 يتجاوز أن نيمك وال البناء، رخصة طلب في البث تأجيل أيضا وله البناء ميدان في والتنظيمية

 .لسنتين التأجيل

 12-11 القانون من األولى المادة حسب تشمل البناء رخصة تطبيق نطاق حيث ومن      

 والمراكز الحضرية بالجماعات محيطةال والمناطق المحددة والمراكز الحضرية الجماعات"

 اطقالمن يشمل التطبيق نطاق القروية للمناطق وبالنسبة. العمرانية والمجموعات المحددة،

 ."النمو بتصميم المشمولة

 شعائر إلقامة المخصصة باألماكن المتعلق 1112 أكتوبر 2 ظهير لمقتضيات وطبقا     

 شورالم لجماعات بالنسبة أما بنائها، رخصة يمنح الذي هو العامل فإن فيها، اإلسالمي الدين

 .التعمير بشرطة المرتبطة االختصاصات يمارس الذي هو الباشا فإن

 المطابقة وشهادة السكن رخص: ب  

 لحرصل ضرورية به المرخص البناء إنجاز يتطلبها التي األشغال تنفيذ مراقبة مسألة إن     

 أو ناءالب أوراش بزيارات القيام طريق عن ذلك يتمو البناء لمقتضيات األعمال مطابقة على

 .السكن رخصة على الحصول وطلب البناء بانتهاء التصريح بعد

 قةالمطاب شهادة أما البناء في السكن يريد لمن المسبق اإلداري اإلذن هي السكن ورخصة     

 المجلس ورئيس السكن، غير لغرض البناء استعمال يريد لمن المسبق اإلداري اإلذن هي

  من 111   المادة   بمقتضيات عمال الوثيقتين هاتين لمنح المختصة السلطة هو الجماعي

 استعمال أن: "معناه بما التعمير قانون من 99 المادة وتنص ،القانون التنظيمي للجماعات

 ئيسر يسلمها التي المطابقة وشهادة السكن شهادة على المالك حصول بعد إال يتم ال المبنى

 التي مدنلل وبالنسبة. التنظيمية السلطة تحددها التي والشروط اإلجراءات وفق الجماعة سمجل

 مراقبة تحت الرخص هذه يسلم الذي هو المقاطعة مجلس فإن المدينة وحدة لنظام تخضع

 . "الباشا إلى يعود تسليمها فأمر المشور بجماعة أما الجماعي، المجلس
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 بتلك األمر تعلق سواء البناء ضوابط احترام على المحلية المجالس رؤساء ويشرف    

 والنظافة مةبالسال يتعلق فيما احترامها الالزم تلك أو تنظيمية مقتضيات في عليها المنصوص

 أو الجماعي المجلس رئيس يحددها التي الجماعية البناء ضوابط إلى إضافة العامة، والصحة

  .عامةال البناء ضوابط تتضمنها لم إذا التهيئة تصميم

    العقارات وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية التجزئات مجال في: ثانيا  ـ   

 حليةالم الجماعات تستعملها التي اآلليات من السكنية والمجموعات العقارية التجزئات      

 لعقاريةا والتجزئة الفوضوي، البناء وتفادي السكانية والتجمعات المدن توسيع في للتحكم

 رضلغ أو للسكن مباني لتشييد تقسيم عن عبارة وهي 29.11 القانون من األولى لمادةا حسب

 لمرادا العقار منها يتكون التي البقع مساحة كانت مهما حرفي أو تجاري أو سياحي أو صناعي

 .تجزئته

 الجماعية أو الفردية المباني هي 29-11 القانون من 92 للمادة طبقا السكنية والمجموعات     

 نم أرضية بقع عدة أو واحدة أرضية بقعة على متزامنة بصورة تشيد التي للسكن لمعدةا

 .البقع أو البقعة مالكي أو مالك طرف

 مجالس رؤساء اختصاص من هو العقارية التجزئات بإحداث الترخيص أمر أن كما     

 كان ذاإ أما. معنويا أو طبيعيا شخصا الطالب أكان سواء العقار، بترابها يوجد التي الجماعات

 اخليةالد وزير إلى يعود االختصاص فإن أكثر أو جماعتين في موجود تجزئته المراد العقار

 .الباشا إلى يعود فاالختصاص المشور لجماعات بالنسبة أما الوالي، أو العامل أو

 ةلتجزئا طلب يقبل ال التحفيظ بصدد وال محفظة ليست تجزئتها المراد األرض كانت وإذا  

 دون مانصر التعرضات لتقديم المحدد األجل وكان التحفيظ بصدد بأرض األمر تعلق إذا إال

 . العقار تحفيظ على تعرض أي تقديم

 طةالسل على يجب العقارية التجزئات بإحداث اإلذن رفض حالة في أنه اإلشارة وتجدر     

 الثةث لمدة المختصة ةالسلط سكوت حالة في ضمنيا يكون قد واإلذن ، الرفض هذا تعلل أن

 تعمالهااس يكون التي األراضي على فقط يسري المقتضى وهذا الطلب، إيداع تاريخ من أشهر

 . التهيئة تصاميم أو التنطيق تصميم قبل من محددة لها المخصصة واألغراض
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 ونالقان نم األول الباب في إحداثها مسطرة تنظيم تم التي السكنية للمجموعات بالنسبة أما     

 .العقارية بالتجزئة الخاصة المقتضيات لنفس وتخضع 29.11

 التي المناطق كل أن على القانون نفس من 91 المادة نصت العقارات تقسيم وبخصوص     

 من 21 المادة وحسب العقارات، لتقسيم سابق إذن على الحصول يجب التعمير وثائق تشملها

 في المعنية الجماعة مقر إلى يوجه أن يجب ناإلذ طلب إن 29-11 لقانون التطبيقي المرسوم

 ورةبص وموقع مؤرخ وصل مقابل به يودع أو بالتسليم، إشعار مع الوصول مضمونة رسالة

 من وشهادة األرضية القطعة موقع بتصميم مشفوعا يكون وأن الوديع طرف من قانونية

 صميموت االقتضاء دعن الموجودة للبيانات شمولي وتصميم العقارية األمالك على المحافظة

 األمر يتعلق التي الحالة في 1111/1 أو 911/1  سلم على موضوع العقارات تقسيم لمشروع

 .الشيوع على ببيع فيها

 خارجيةال المصالح رأي أخذ بعد الحضري المجلس رئيس طرف من بالتقسيم اإلذن ويسلم     

 كالةالو اختصاص دائرة خارج واقعة األرض كانت إذا بالتعمير، المكلفة الحكومية للسلطة

 من شهرين أجل داخل الطلب في البث ويتم العقارية، األمالك على والمحافظة الحضرية

 .إيداعه تاريخ

 

 االستثمار مجال في االستثنائية الرخص: ثالثا  ـ   

 حضري،ال والتخطيط االستثمار وتشجيع تطوير بين تفاعلية عالقة وجود أحد ينكر ال     

 أحيانا شكلت التي التعمير بوثائق المتعلقة تلك خاصة المعوقات بعض ولتجاوز هعلي وبناء

 على تنبني االنتقالية التدابير من مجموعة اتخاذ تم فقد ،20االستثمارية المشاريع إلنجاز عرقلة

 بين ومن ألة،المس هذه تقنين انتظار في التعمير شؤون تدبير في التكيف على والقدرة المرونة

 عن الصادرة 13121 عدد المشتركة الدورية المجال هذا في اتخاذها تم التي تاإلجراءا

 من مجموعة تضمنت 2113 مارس 2 في الداخلية ووزير والتعمير باإلسكان المكلف الوزير

                                                           
 .211: ص الذكر، سالف مرجع شكرة، الحاج الدكتورـ  20
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 يف حتى الكبرى االستثمارية بالمشاريع خاصة توجيهية مذكرة تسليم أهمها اإلجراءات

 التقني لدعما وتقديم الكبرى للمشاريع األولية الدراسة يرية،تعم بوثائق المغطاة غير المجاالت

 هذه دبيرت وتنسيق اإلشراف تتولى جهوية لجنة وإنشاء الجماعة بمقرات ملفاتها إيداع قبل لها

 السامية الملكية الرسالة بمضمون عمال الجهات لوالة الشخصي اإلشراف تحت المشاريع

 وافقةم وبعد لالستثمار، الالمتمركز التدبير وضوعم في األول الوزير السيد إلى الموجهة

 لالزما الترخيص على للحصول ملفاتهم الطلب أصحاب يودع المشروع على الجهوية اللجنة

 ختاري من أشهر ستة أجل خالل المشروع إنجاز في الشروع ويتم المعنية، الجماعات لدن من

 .الترخيص

 الجهة والي إلى إما ملتمس رفع المشروع بألصحا يحق اللجنة موافقة عدم حالة وفي     

 ئيسر ويبقى المشروع، في النظر إعادة أجل من واإلسكان بالتعمير المكلف الوزير إلى أو

 إلى افةوإض ، باالستثمار المتعلقة االستثنائية الرخص بمنح المختص هو الجماعي المجلس

 نم التعمير ميدان في أخرى اختصاصات المحلية الجماعات مجالس رؤساء يمارس سبق ما

 رقوالط المساكن نظافة على والسهر البناء لغرض العمومي الملك احتالل رخص منح ضمنها

 اتخاذو للسقوط واآليلة والمهجورة المهملة البنايات ومراقبة الصحي، الصرف قنوات وتطهير

 تاريخيال التراثو الطبيعية المواقع على المحافظة في كما هدمها أو لترميمها الالزمة التدابير

 . وحمايته والثقافي
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 المبحث الثاني: االكراهات التي تواجه الجماعات في تدبير التعمير وأفـاق اإلصالح  

تواجهها عدة اكراهات تستدعي التدخل  فإنهارغم ما تقوم به الجماعات في ميدان التعمير      

االكراهات تم  هاتهلتطرق الى فسنحاول في هذا المبحث ا المختصة ،من طرف السلطات 

 .افاق اإلصالح 

 التي تواجه الجماعات في تدبير التعمير  االكراهات    األول:المطلب     

هاما في تنظيم المجال من خالل بلورتها للتصورات ان أدوات التدبير العمراني تلعب دورا     

 لواقع،اادي على ارض المنصوص عليها في تصاميم التهيئة وتصاميم التنمية و وتجسيدها الم

اال ان واقع حال المراكز الحضرية والقروية يكشف أن هذه األدوات تعتريها مجموعة من 

الصعوبات التي تحد من فعاليتها في تأدية أدوارها مما ينعكس سلبا على جودة النسيج 

 .وسنقف من خالل هذا المطلب على بعض هذه االكراهات  العمراني،

  والعقارية والبشرية اإلدارية االكراهات ل:األو الفرع          

 والبشرية أوال: االكراهات اإلدارية 

 تتجسد االكراهات اإلدارية والبشرية في :     

خلين : من بين اإلشكاالت التي يطرحها ، طول أجال دراسة طلبات الحصول دـ تعدد المت

موعات السكنية ، وذلك ناتج على رخص البناء أو األذون باحداث التجزئات العقارية أو المج

أحيانا عن ضعف كفاءات ممثلي بعض المصالح في لجان الدراسة وعدم قدرتهم على اتخاذ 

القرارات في حينها من جهة ، وكذا تهرب البعض االخر من تحمل المسؤولية من جهة أخرى 

العلم  ع، بحيث يتم في بعض الحاالت تأجيل البت في بعض الملفات بحجة استكمال الدراسة م

ن تضارب اآلراء ليعتبر كذلك سببا في تأخر أان هذه الملفات متكاملة واليشوبها عيب .كما 

اجال ترخيص المشاريع وان كان الضابط العام للبناء قد حسم هذا االمر ، حيث خول للرئيس 

 شريطة عدم اغفال الرأي المطابق للوكاالت الحضريةالقرار بناء على اآلراء المبدات  اتخاذ
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.ونتيجة لهذا الحال يطول وقت الدراسة مما يرفع من تكاليف انجاز المشاريع أو يؤدي في 

 . 21بعض الخاالت الى التراجع عنها

ـ الفساد اإلداري الناتج عن بروز بعض اللوبيات من المضاربين والسماسرة العقاريين التي 

وي يؤثر ي اصبح لها نفوذ قاصبح لها نفوذ قوي يؤثر سلبا على عمليات التدبير العمراني الت

سلبا على عمليات التدبير العمراني ،بحيث يتم الترخيص لبعض المشاريع رغم فقدانها لما 

يلزمه انتاج مجال حضري تتناغم مختلف مكوناته االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 والعمرانية .

مراني لح التدبير العـ استغالل السلطة لبعض المنتخبين من اجل تحقيق مأرب ال تخدم مصا

وتنظيم المجال بصفة عامة ،وخصوصا عند قرب أو خالل االستحققات االنتخابية ، وذلك 

من الخروقات ، كمنح رخص اإلصالح قصد بناء بتجاهلهم لقانون التعمير ونهج مجموعة 

الجدران والسقوف ، او شرعنة مجموعة من التقسيمات غير القانونية عن طريق تسليمهم 

إدارية دون احترام المساطر والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة في  لشواهد

 29.11القانون 

 المتعلقة بالعقار  ثانيا: االكراهات 

يعتبر العقار الدعامة األساسية في ميدان التعمير كونه المادة األولية التي توضع عليها     

ا عدة صعوبات يطرحها العقار في ارتباطه غير أن هذه العالقة تواجهه العمرانية،المشاريع 

 .22العمرانيبعمليات التدبير 

 المجال؟اذن فكيف يؤثر العقار على تنظيم وتهيئة 

 ـ العقار غير المحفظ : 

على ان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية اليمكن  29.11من القانون  9جاء في المادة 

ر التحفيظ اذا كانت بها تعرضات أوال زالت احداثها على عقارات غير محفظة ، اوفي طو

                                                           
حقوق لحسن الشتوكي و منير منيب "التدبير العمراني وتنظيم المدينة  األدوات واالكراهات " ندوة حكامة المدن ومسألة التنمية منشورات كلية ا 21

  211ص  21من سلسلة المؤتمرات والندوات العدد:
 مرجع سابق  22
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مرحلة التعرضات قائمة .فاذا كانت الغاية من وراء هذا الجراء تفادي المشاكل التي يمكن ان 

تطرحها العقارات غير محفظة على عمليات التدبير العمراني من منازعات ال حد لها بًخوص 

فان هذا رية أو الطبوغرافية ، استحقاق هذا النوع من األراضي سواء من الناحية العقا

 الحضرية ، الن معظم التجمعاتقيا أمام تنظيم وهيكلة المجاالت المقتضى قد شكل عائقا حقي

الحضرية تتواجد بها فسيفساء عقارات محفظة وأخرى غير محفظة متداخلة فيما بينهما اليمكن 

ج وتناسق المشهد تجزئتها ، وهو ما يخلق انقطاعات مجالية وتشوهات على مستوى اندما

 الحضري . 

وفي هذا الصدد ، يمكن رصد حالة بعض المراكز الصاعدة كمدينة الدروة التي تتكون من 

تجمعين عمرانيين بينهما مساحات أرضية كبيرة وعارية بقيت كذلك لعدة أسباب منها العامل 

 ة .ئة المدينالمذكور أعاله ، مع العلم انها مخصصة القامة بناء عليها بمقتضى تصميم تهي

 ـ األنظمة العقارية : 

فها اف الكراهات التي يعرظمة العقارية يسبب عرقلة كذلك تنضان تعدد واختالف في األن    
 التدبير العمراني : 

بالنسبة الراضي الجموع : فاستنادا للقوانين والدوريات فهي أراضي غير قابلة للتفويت ، ـ

ة الدولة للحجز ، باستثناء التفويتات التي تري عليها لفائدوكذلك لالكتساب بالتقادم وغير قابلة 

والمؤسسات العمومية ، الشيء الذي اليساعد في توفير وعاءات عقارية والجماعات الترابية 

 من اجل انجاز مشاريع عمرانية والسيما من قبل ذوي الحقوق .

م خدمات عسكرية هي أراضي منحتها الدولة لقبائل كانت تقدـ بالنسبة الراضي الكيش :

لفائدتها مقابل تمتيعها بحق االنتفاع واالستغالل ، توجد هذه األراضي ببعض المدن المغربية 

مشاريع تنموية  امةإلقبتطويعها  ال يسمحوتعتبر مبدئيا غير قابلة للتفويت والتملك بالتقادم مما 

 وعمرانية عليها ، شأنها في ذلك شأن أراضي الجماعات الساللية .

لنسبة لألراضي المحبسة : عرف المشرع الوقف على انه كل مال حبس اصله بصفة باـ 

مؤبدة أو مؤقتة ، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر واحسان عامة او خاصة ، ويتم إنشاؤه 

بعقد ، او بوصية ، او بقوة القانون ويكون الوقف اما عاما او معقبا او مشتركا . وال يجوز 

ان المشرع قد  ، االو التقادم او تصرف الغير على هاته األمالك حجزه أو كسبه بالحيازة ا
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نص على إمكانية تفويت هذه األموال ومنها العقارات من الوقف العام في اقتناء عقارات بديلة 

، او استثمارها بهدف الحفاظ  على اصل الوقف ، او عينا بشرط ان تكون المعاوض بها 

 يمة العين الموقوفة .محفظة وأن تفوق قيمتها التقديرية ق

فاذا كان هذا المعطى يمكن ان يخدم مصلحة التعمير بصفة عامة ، فان مسطرة الموافقة      

 معقدة وبطيئة نظرا لصعوبة تحقق الشروط المذكورة أعاله .

 ـ ارتفاع القيمة العقارية 

ها تهيئتكما هو معلوم أن عمليات التوسع العمراني السريع ، وتطور المناطق الحضرية و 

تؤدي بطبيعة الحال الى االستهالك المتزايد لألراضي ، وهو ما يشجع بعض مالكي العقارات 

المتواجدة في مواقع هامة داخل النسيج الحضري على االحتفاظ بها وتجميدها من أجل تحقيق 

ج اوتزايد الطلب عليها ، مما يفرز مجاال يفتقد الى االندمالمزيد من األرباح مع مرور الوقت 

العمراني التناغم ، كما نجد معظم المدن أراضي غير مبنية في المركز وعلى طول الشوارع 

قبلين ممما يولد تشوهات مجالية ، وارتفاع في القيمة العقارية ، مما يثقل كاهل المواطنين ال

 على اقتناء عقارات ، او الدولة عند مباشرتها لعمليات اقتناء أو نزع ملكية األراضي لتنفيذ

 .23مقتضيات تصميم التهيئة 

  المخالفات وزجر وبالمراقبة االستثنائي بالتعمير المتعلقة االكراهات الثاني: الفرع    

 االكراهات المتعلقة بالتعمير االستثنائي  أوال:

ان انتاج المجال الحضري عن طريق االستثناء في ميدان التعمير قد تشوبه عدة عيوب    

 لحواضر.االتي تحول دون التنزيل الصحيح لمقتضيات تصميم تهيئة تفرزها طبيعة المسطرة 

فاالستثناء يمس بالتنظيم السليم الستعمال األراضي الذي تكرسه وثيقة التعمير وبتوجهاتها 

 وهندسة محكمة.ومبادئها الكبرى واالستراتيجية المبنية على دراسات 

يسمح بمخالفة ل التعمير،ن صالبة وثائق لقد جاء االستثناء في مجال التعمير قصد التخفيف م   

مقتضياتها كال أو بعضا قصد انجاز مشاريع استثمارية تكون ضمن أهدافها انجاز برامج 

 وبذلك لقبولها. كمعاييرالسكن االجتماعي أو احداث وحدات صناعية خدماتية أو سياحية 

                                                           
لحقوق احسن الشتوكي ومنير الديب "التدبير العمراني وتنظيم المدينة: األدوات واالكراهات " ندوة حكامة المدن ومسألة التنمية، منشورات كلية  23

 21مراكش العدد 
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ماجها التي يصعب اد أضحت هذه الممارسة سبيال لتجهيز تهيئة وبناء كل العقارات حتى تلك

تفاء تبعا للنفوذ االقتصادي والسياسي للمستثمرين المعنيين في ظل اس القائم،الحضري بالنسيج 

 مشاريعهم لبعض معايير قبول الدراسة المعتمدة .

لقد نعت برنامج األمم المتحدة للتنمية والمجلس االستشاري لحقوق االنسان االستثناء "      

ة بما يكفي مما يؤثر سلبا على التخطيط الحضري وتناغم التنمية بالمرونة غير المؤطر

رية متعاقبة اخرها الدورية اعلى دوريات وز. وقد تمك تأسيس االستثناء بناءا الحضرية " 

والطرق و المناطق المحمية الواردة بتصاميم  2111يونيو  12بتاريخ  11211المشتركة عدد 

 زيفا خطيرا دام الكثر من عقد من الزمن .التهيئة ، بعدما عرفت هذه العناصر ن

ان اللجوء الى هذه المسطرة وسوء استعمالها أديا في بعض األحيان الى جعلها أداة لتسوية   

وضعيات قائمة غير قانونية ، أو الى خنق بعض األنسجة الحضرية ، حيث منحت معدالت 

تجهيزات عمومية ومرافق ، دون أن يرفق ذلك بمرتفعة للكثافة السكانية وشغل األراضي 

للقرب تناسب حجم التجمعات السكانية المعنية .كما نتج عن ذلك في بعض األحيان تجاوز 

لمختلف شبكات الربط ، وال سيما الطرقات وقنوات الواد الحار فتجد  االستيعابيةالطاقة 

 مال الجماعة أو الجهة المفوض لها ذلك نفسها مجبرة على إعادة توسيع تلك الشبكات من

 دافعي الضرائب عوضا عن المنعشين العقاريين المستفيدين من ذلك االستثناء .

المالحظ ان طغيان المقاربة الكمية في انتاج السكن االجتماعي داخل المدن في اطار    

المجموعات السكنية بالرغم من اإلرادة  الكيفية المحتشمة المعبر عنها بدفاتر تحمالت هذه 

عنها تكاثر الكتل االسمنتية التي ال روح فيها ، حيث ضعف الجمالية والتناسق المباني قد تولد 

ورتابة المشهد الناتج ، اضف الى ذلك التقصير في تأطير هذه المشاريع حين ترخيصها ، 

حيث انعدام التوازن بيم معدالت السكن والفضاءات العمومية والمرافق العامة ، وحين تتبع 

اط االعوان المكلفين بمواقيت ومواعيد مختلف المعاينات قصد األوراش ، حيث عدم انضب

وجدران وسوف المباني  دمجة بهيكلصائص التقنية ومطابقة المكونات المالوقوف على الخ

 لتلك المنصوص عليها بدفتر تحمالتها .
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 االكراهات المتعلقة بالمراقبة وزجر المخالفات  ثانيا: 

ن الواقع الحالي يعرف فا المجال،ات قانونية تنظم رغم ما نص عليه المشرع من مقتضي   

 مالمسته من خالل : ما يمكنمتجانس وغير منظم ، وهو عمرانا غير 

  الالئقـ مظاهر السكن غير 

العقارية والبناء والتي تشوبها مخالفات لم يتم رصدها في الوقت  التجزيئياتـ تجسيد مشاريع 

 استفحلت.مبكر حتى 

ري من األسباب التي أدت الى ضعف ومحدودية عمليات مراقبة المخالفات ويعتبر الفساد اإلدا

المرتكبة في ميدان التعمير ، فأجهزة المراقبة تقوم بغض البصر والتستر على المخالفات أي 

 التقوم بالدور المنوط بها .

كذلك عن اتباع المساطر بخصوصها  يتغاضونوال ننسى كذلك ان بعض رؤساء الجماعات    

 لتحقيق المصالح السياسية واالنتخابية . وذلك

يستيكية والموارد البشرية المرصودة لهذه العملية من ـوتعتبر كذلك محدودية الوسائل اللوج

يشكل عامال يحد من عملية ضبط المجال الحضري  صالح اإلدارية المكلفة بالمراقبةقبل الم

ذا تلف الخروقات التي يعرفها هوفق الصيغ المطلوبة  ، للوقوف في الوقت المناسب على مخ

 الميدان لتداركها .

ان هذا الضعف في المراقبة اإلدارية ينتج عنه جمود المتابعة القضائية التي تعتبر عامال     

حاسما في المنظومة الزجرية المعمول بها في محاربة  المخالفات .اضف الى ذلك أن 

 تتماشى مع الوتيرة السريعة للنمو االجراءات القضائية تعرف بطءا شديدا في تنفيذ وال

.وال ننسى ان نشير أيضا الى بعض القرارات سواء العاملية او االحكام القضائية العمراني 

 .24المتعلقة بالهدم في حق مخالفين دفع بصعوبة تنفيذها العتبارات اجتماعية 

                                                           
 حسن الشتوكي ومنير الديب مرجع سابق  24
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 افـاق تفعيل دور الجماعات في ميدان التعمير    الثاني:المطلب     

 القانوني  اإلطارإعادة هيكلة  األول: الفرع          

ان بزوغ المشاكل التي تعرفها جل المدن المغربية ، انتج لنا واقع فوضويا وغير متناسق      

يتجلى في بروز احياء هامشية الى جانب االحياء القانونية والمدينة القديمة ، فهذه المشاكل 

هة موجة التحضر التي يعيشها المغرب ، اذ ان تتطلب اطار قانونيا مالئما ، بامكانه مواج

بالتجزيئات العقارية اصبح  المتعلق 29ـ11المتعلق بالتعمير ، وقانون  12ـ11القانونين 

ين واثبت الواقع العملي ذلك أنهما عاجزان عن حل العديد من المشاكل ، لذا يتعين متجاوز

تعمير لالناتجة عن تطبيق وثائق ا خطاءوضع استراتيجية للتدخل السريع من شأنها تصحيح األ

،من خالل تكريس المركزية اعداد وتنفيد وثائق مع العمل على إيجاد اطار للسياسة التعميرية 

 التعمير.

 أوال: تكريس المركزية اعداد وتنفيذ وثائق التعمير 

سيع فانه اكد على تو 113312المؤطرة للجماعات الى اخر قانون  اول القوانيناستنتاجا من    

اختصاصات المجالس الجماعية والمهام الموكولة لرؤسائها ، ذلك تم نقل هذه المهام من رجل 

السلطة المحلية الى رؤساء المجالس الجماعية وأصبحت تدخل ضمنت الشرطة اإلدارية بصفة 

 عامة وشرطة التعمير بصفة خاصة من مهام اإلدارة المركزية .

احسن وجه ، البد من تكريس المقاربة التشاركية  وثائق التعمير على ولتنفيذ مقتضيات

والتشاور والتعاون بين الدولة والهيئات الالمركزية وذلك بهدف تنمية الجماعات ،فما ان تتم 

في التصميم ومحتوياته تقوم الجماعات بترجمة تلك االختيارات الجديدة  ما جاءالمصادقة على 

ئيسية ذلك ليصبح الجهاز التنفيذي للجماعة األداة الرفي النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير .و

 والفعالة لتطبيق محتويات وثائق التعمير .

رئيس المجلس الجماعي في مجال التعمير  ولتكريس هذه المقتضيات البد من تدعيم دور

ين العقاريين والمنعش لألراضيالعملياتي ،فهو يعتبر السلطة المختصة للتفاوض مع المجزئين 

تجهيزات التحتية والفوقية التي يجب إنجازها من طرفهم ،فمن واجب الرئيس إيقاف حول ال
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ضمنها او المقتضيات التي يت الرخصةكل االشغال المخالفة للتصاميم التي على أساسها منحت 

 دفتر التحمالت بالنسبة للتجزئات .

ليم في تس نالمتدخليتم كذلك ال ننسى انه يجب توضيح المساطر والتقليص من عدد     

 الرخص ، وان يكون اجل معقول واثمنة تراعي الفئات الهشة .

 لتعمير.االقانوني البد من مشاركة السكان اثناء تحضير تصاميم  اإلطارولتكريس اصالح جيد 

 تجاوز مشكل العقار ثانيا : 

اليمكن ان نتحدث عن أي مشروع )شق الطرق ،تأهيل حضري ...(بدون عقار ، فهذا   

 هو صلب العملية التعميرية . األخير

فتتجلى األهمية الكبيرة في العقار بتمليكه ، لهذا وضعت لها قواعد لتنظيم استغاللها واالنتفاع 

بها وتملكها ، اذ باالقتناء تستمد أساس وجودها ، ويؤدي ارتفاع القيمة العقارية بسبب تزايد 

لمادية الممكن استثمارها في الطلب وقلة العرض الى امتصاص الراساميل واالمكانيات ا

 القطاعات المنتجة ، والى سوء توزيع المجال وتشويه النسيج الحضري .

ولتوفير رصيد عقاري مهم لعمليات التعمير حددت الدولة سياسة عقارية وذلك عن طريق 

جعل السوق العقارية في متناول مختلف المتدخلين ومحاولة الحد من الممارسات االحتكارية 

ربات العقارية البتي من شأنها أن تعرقل التعامل بليونة مع الملكية العقارية لمورد والمضا

 أساسي .

او تنوب عنها في مجال التنمية المحلية ، نظرا لقربها 25وتشارك الجماعات اإلدارة المركزية 

من السكان ، فالمشرع المغربي اقتصر على إعطائها الحق في االستفادة من التفويض الذي 

 ان تحصل عليه من الدولة بإحدى المناطق التي ينص عليها القانون . يمكن

مختلف برامج التهيئة  لإلنجازالى مساحات شاسعة فالجماعات تحتاج هي االخرى      

والتعمير ،كما ان تتبعها لحاجيات الجماعة وانشغالها بالتنمية المحلية على المستويين 

                                                           
 2111مارس 21اد :"السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى " أطروحة لنيل دكتوراه الدولة ، كلية الحقوق اكدال )الرباط( ، ـالهادي مقد 25

 211ص
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التعمير على ارض الواقع كلها عوامل تتطلب االقتصادي واالجتماعي ، وترجمة سياسة 

 توفير رصيد عقاري مناسب للحاجيات النية والمستقبلية في أن واحد .

اذن فان مشكلة العقار تعتبر األولى التي تقف امام الجماعات عند التفكير مثال في احداث 

فة كتوتجزئات سكنية ، وذلك لما يعرفه رصيدها العقاري من ضعف يجعلها دائما تقف م

االيدي امام مثل هذه العمليات التي تشكل فيها األرض األساس ، هذا في وقت توسعت فيه 

نسبيا صالحيات الجماعة وأصبحت ملزمة اكثر من أي وقت مضى بأن تتدخل في قطاع 

التعمير وذلك بحصولها على القطع األرضية . الكن يبقى دائما المشكل المطروح ان بعض 

وفر السبيل ان ت معاقة. فكيفعويص أدى بها الى تنمية ستقالل مالي الجماعات تعاني من ا

 عقارا في ظل هذا المشكل ؟

لكي تتمكن الجماعات من توفير األراضي التي تتطلبها عمليات التجزئة البد من تنمية موارد   

الجماعات مع مساعدتها في الحصول على القروض ، الن المال هو المحرك األساس فكل 

 مير .عملية تع

  المؤسساتي اإلطار اصالح الثاني: الفرع    

يطرح دائما التساؤل في أي مشكل مطروح عن دور المؤسسات في إيجاد حلول لهذا     

فمشكل التعمير يقتضي معالجة بإيجاد مؤسسات  اصالح،هل هي فاعلة ام تتطلب  المشكل،

ى مشاكل علالتعرف عن قرب فاعلة مؤهلة قصد التفكير في إيجاد مختلف الوسائل والحلول و

وذلك عن طريق التفكير في إعادة تنظيم الهيئات المتدخلة في مجال التعمير  اليومية،التعمير 

 والخواص.يين ذلك الشراكة مع الفاعليين العموموك

 هيئات المتدخلة في مجال التعمير تنظيم الإعادة  أوال:

 ـ الوكاالت الحضرية         1

بشكل  مير،بالتعالت الحضرية في تسريع وتيرة معالجة الملفات المتعلقة لقد ساهمت الوكا    

إال انه رغم هذا الفعل اإليجابي فان عمل الوكاالت  والعقالنية،يطبعه الشفافية والوضوح 

فمستقبلها يتوقف على مدى قدرتها على الرفع  المطلوب ،الحضرية ال يرقى الى المستوى 

اكل ،مع التصدي للمشتها وتغطية مختلف مجاالت مسؤوليتها من مستوى أدائها وتطوير فعالي
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، فرهان تحديث الوكاالت الحضرية كمؤسسة جديدة هدفها النهوض بميدان  المطروحة 

التعمير الى الجانب المساهمة في انعاش العقاري رهين بمدى ادراك كل الفاعلين والمسؤولين 

 لى جهاز قوي بصالحيات واسعة .والمواطنين ألهمية التهيئة ، وبالتالي الحاجة ا

ان اصالح الوكاالت الحضرية ال ينبغي ان يقتصر على مبادرات موسمية ، بل يتطلب انشاء 

خلية دائمة ضمن هيكلتها الداخلية ، مهمتها رصد مكامن القصور ومظاهر العجز والمحدودية 

 . 26باستمرار ، مع تقديم مقترحات لتجاوزها

 البد من :  وإلصالحها

من طرف موظفي واطر هذه خيص مكامن القصور والقوة في عمل الوكاالت الحضرية ـ تش

 المؤسسة بصفتهم ادرى بالمشاكل والملفات والشكايات التي تعترض عملهم اليومي .

ـ تنظيم أيام دراسية حول كل وكالة بشراكة مع المقاولين والمنعشين وجماعات وجامعات 

 بالشأن المحلي ، لعرض المشاكل وإبراز حلول مهمة وباحثيين ومختلف األشخاص المهتمين 

 ـ المفتشية الجهوية للتعمير   2

تعتبر مؤسسة جديدة هدفها النهوض بميدان التدبير والتخطيط الحضري ، فلتحقيق الهدف 

الذي أنشأت من اجله البد من تدعيمها ماديا وبشريا حتى تقوم بتنشيط وانعاش سياسة الحكومة 

التراب الوطني والتعمير خصوصا وانها تحتل المديريات المركزية ، هذا مع في ميدان اعداد 

 ضرورة منحها االعتمادات المالية الالزمة لها .

 ـ الجماعات  3

في اطار اإلصالح دائما اليجب ان يقتصر دور الجماعات على التجهيزات الجماعية فقط ، 

عمال ة والتنظيمية المرتبطة باستولكن أيضا العمل على ضمان احترام المقتضيات التشريعي

المجال ، ولتكون هذه المساهمة فعالة يجب تفعيل المقاربة التشاركية النه يظل دون المستوى 

 اذ لم يتم إقرار تعاون حقيقي بين الساكنة والفاعلين .

                                                           
ية ـ الهاللي امحمد والمالكي احمد :" الوكاالت الحضرية بالمغرب " وكالة وجدة نموذجا " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كل 26

 .139، ص  2111ـ1111حقوق وجدة ال
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 ة التشاركية والنفتاح على الفاعلين العموميين والخواص ثانيا : تفعيل المقارب

 المقاربة التشاركية  ـ تفعيل 1     

 عامال و المحلي الشأن يعد فلم ،المقاربة التشاركية  2111من المستجدات التي جاء بها دستور 

 ىبمقتض المدني  المجتمع أصبح بل والمنتخبة السياسية المؤسسات و الدولة على حكرا

 عياتجمال مساهمة الدستور تضمن حيث المجال هذا في كبير بدور يضطلع الجديد الدستور

 في التشاركية الديمقراطية إطار في الحكومية غير المنظمات و العام الشأن بقضايا المهتمة

 و يلهاتفع في كذا و العمومية السلطات و المنتخبة المؤسسات لدى مشاريع و مقترحات اعداد

 .131 و19 و12 و13 و12 الفصول خالل من تقييمها

 خراطان تضمن للسلطة جديدة هندسة فعال هي ةالتشاركي المقاربة ان لنا يتضح سبق ومما

 لمملكة،ل الدستوري النظام إليها يستند التي األربعة األسس إحدى باعتبارها المدني المجتمع

 ،"لسلطا فصل" بعد بالمواطنة مقرونة الدستور من األول الفصل في ثان مقام في وردت حيث

 يالمؤسسات اإلطار وهي". بالمحاسبة ةالمسؤولي ربط"و" الجيدة الحكامة مبادئ" بـ ومتبوعة

 مصالحوال المؤسسات مختلف بين والتشاور والتعاون المواطنة ممارسة خالله من تتحقق الذي

 جهة من والجماعات واألفراد الحكومية الغير والمنظمات والجمعيات جهة، من العمومية

 نهموتمكي حرياتهم، عن والدفاع والمواطنين، المواطنات عيش ظروف لتحسين وذلك،. ثانية

 ديثةح دولة إطار في والرفاه، التقدم لشروط المستوفية التنمية ومن األساسية، الحقوق من

 دعائم" فيها وترسى الجيدة، والحكامة والتعددية المشاركة فيها وتؤمن والقانون، الحق يسودها

 ،الفرص تكافؤو والمساواة، والكرامة والحرية باألمن الجميع فيه يتمتع متضامن، مجتمع

 وهي .والواجبات الحقوق بين التالزم نطاق في الكريم، العيش ومقومات االجتماعية، والعدالة

 السكان اركةمش تقوية على يتأسس المحلي العام للشأن المشترك التدبير أشكال من شكل ايضا

 و راطخان زيادة يستهدف" بديل" سياسي نموذج إلى تشير هي و ، السياسي القرار اتخاذ في

 عاءاستد يتم عندما أي السياسي القرار اتخاذ وفي العمومي النقاش في المواطنين مشاركة

 مباشر، بشكل تعنيهم عمومية قرارات أو محلية مشاريع تهم كبرى باستشارات للقيام االفراد

 و ذلك على المترتبة المسؤوليات الجماعي التحمل مع القرارات اتخاذ في إلشراكهم ذلك و

 عيوبها عضب جليا ظهرت التي التمثيلية الديمقراطية دمقرطة التشاركية الديمقراطية فتستهد
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 تصويتال في الحق في فحسب منحصرا دوره يبقى أن ينبغي ال الذي المواطن دور تعزيز ،و

 .اووطني محليا المنتخبة المجالس الى والولوج الترشيح او

  ـ االنفتاح على الفاعليين العموميين والخواص 2

قد مكنت عالقات المشاركة بين الجماعات المحلية والمنعشيين العموميين من تحقيق نتائج 

 . إيجابية ، من خالل استعاب اشكال متعددة للسكن غير الالئق خاصة إعادة هيكلة األحياء 

هكذا لتؤتي سياسة التعاقد اكلها ن ينبغي ان تكون هناك عالقة قائمة على الثقة بين الجماعات 

وذلك لبناء سياسة القرب والتعاون فيما بينهم ، وعلى الجماعة أال تتهرب من  منعشينوال

مسؤوليتها وتحمل المنعش لوحده تكاليف قد ترهقه وتفشل المشروع بأكمله كما ،كما ان هذا 

النوع من التعاقد والشراكة يمكن ان يؤسس فيما بين الجماعات نفسها عبر وسائل التعاون اال 

المتمثل في مجموعات الجماعات ، مجموعات  113.12نص عليها قانونمركزي التي 

 . 27الجهات ، مجموعة العماالت واالقاليم تم مجموعة الجماعات الترابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ سعيد ضحاك : "نحو شراكة تعاقدية بين الجماعات المحلية والفاعليين العموميين والخواص الستعاب السكن غير الالئق " المجلة المغربية 27

 21ص  1119دجنبر  13لإلدارة المحلية والتنمية ، العدد 
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 خاتمة 

ويبقى  طاء،والوستبقى مسألة التعمير جد معقدة في ظل تعدد المتدخلين استنتاجا مما سبق      

ية لها اليد الخف المركزية التياألساس في يد السلطة  دور الجماعة ضعيف في حين يبقى

 حلية؟مفيبقى السؤال هل يجب اعتبار التعمير سياسة عامة ام سياسة  القطاع،لمعرفة خبايا هذا 

عضوي بين السياسة العقارية وسياسة التعمير ، فال  طقد بينت الممارسة ان هناك ارتبا و

كم بالمسألة العقارية والبد من وجود سياسة عقارية يمكن التخطيط للتوسع العمراني دون التح

 تكون في خدمة   مصلحة التعمير .

 جعلموقعه لالتعمير بالمغرب تقتضي تضافر الجهود كل من  ن مسألةأوبالتالي نعتقد   

التعمير يهدف الى تحريك عجلة التنمية مع خلقه لظروف االستثمار المالئمة وضمان بيئة 

 السياسية.الترقيعية التي تخدم األغراض  وتجنب الحلول سليمة،

مراجعة صالحيات األجهزة اإلدارية المكلفة بالتعمير وكذا اضفاءه بنصوص اذن فمن االزم 

 للسكان.قانونية تراعي الواقع االجتماعي واالقتصادي 

من خالل توسيع صالحيتها  اشكال ومضمونا وحجم االعتبار للجماعةوكمقترحات يجب إعادة 

ها التكفل الفعلي بالشؤون المحلية وخاصة المتعلقة باألمور العقارية والعمرانية ، ليتسنى ل

عالية الكفاءة والقيام بعمليات التكوين والتدريب الفني للموظفين  بإطاراتوتزويد الجماعات 

ا كله ذسن نتيجة في ميدان التعمير ، هحتى يكونوا في المستوى المطلوب للحصول على أح

ة بكافة الوسائل السياسية للتعمير الن السلطة المركزية لوحدها تحتكر وسائل بتزويد الجماع

  تمويل سياسة العمران  .وكما نقترح على المجلس تخصيص ميزانية لتمويل وتشجيع 

 .السكنات االجتماعية لكي نوجهها للفئات المعوزة 

يتماشى والتطلعات وهذا لالرتقاء بأساليب وأدوات تسير الجماعات نحو األفضل بما 

 والتعمير.المعاصرة في ميدان التهيئة 
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 المراجع 

 2112 الثالثة الطبعة 11 ص االجتماعية العلوم في البحث ومناهج أسس في المختصر كتاب الغالي ـ محمد

 لطبعةا الجديدة، النجاح مطبعة" والسكنى التعمير ميدان في العقارية السياسة" مقداد الهادي ـ

 .2111 األولى

 لعلياا الدراسات دبلوم لنيل بحث "،التعمير ميدان في الجماعات اختصاصات" خديجة ماحيـ 

 2113ـ2112 وجدة األول محمد جامعة ـ العام القانون في المعمقة

 ندوة " واالكراهات المدينة األدوات وتنظيم العمراني التدبير" منيبومنير  الشتوكي حسنـ 

 21:دالعد والندوات المؤتمرات سلسلة من الحقوق كلية منشورات التنمية ومسألة المدن حكامة

 راكشم جهة ـ والمحلي بين القرار لسيرورة دراسة التعمير والسكنى سياسة" اشقيف لبنةـ 

 مراكش قالحقو كلية العام، القانون في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحةـ " كمثال الحوز تانسيفت

  2111ـ 2111 الجامعية السنة

 التعمير مجال في والقروية الحضرية الجماعات مجالس رؤساء سلطات: " شكرة الحاج .دـ 

 ،2119 يناير الخامس، العدد والسياسية القانونية لألنظمة المغربية المجلة ،" العملياتي

 لعلياا الدراسات دبلوم ،" التعمير ميدان في المحلية الجماعات سلطات: " قفيح الحوسينـ 

 .29:ص2111/2111 الجامعي الموسم .الرباط ـ السويسي الخامس، محمد جامعة ـ المعمقة

 لعموميا التدبير المهنية المجالية، االجازة والتهيئة القانون في محاضرات فليل أحمد سدي ـ

  2112ـ2119 المجالية والتنمية

 رشوالن للطباعة القلم دار مطبعة ،" المغربي التعمير قانون في الوجيز: " شكرة الحاج ـ

 2111 الثالثة، الطبعة الربط، والتوزيع،

 ة، دالجدي النجاح مطبعة"  والالمركزية المركزية بين التعمير"  ي البكريو الرحمان عبدـ 

 1113 األولى الطبعة البيضاء الدار
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 الخواصو العموميين والفاعليين المحلية الجماعات بين تعاقدية شراكة نحو" ضحاك: سعيدـ 

 دجنبر 13 العدد ، والتنمية المحلية لإلدارة المغربية المجلة"  الالئق يرغ السكن الستيعاب

1119 

 

 نصوص قانونية، مذكرات 

 بتنفيذ(  2111 يوليوز 21) 1232 شعبان 21 في صادر 1.11.11 رقم الشريف ـ ظهير

 31)  1232 شعبان 21 بتاريخ مكرر 9122 عدد الرسمية بالجريدة المنشور الدستور نص

 ( 2111 يوليوز

      113.12ـ القانون التنظيمي للجماعات 

 1212/11 الثاني ربيع 22ب  المؤرخ 1ـ13ـ91 رقم قانون بمثابة المعتبر الشريف الظهيرـ 

 الحضرية الوكاالت بإحداث المتعلق 1113 شتنبر

نون المتعلق بالتعمير ، والقا 11ـ12ـ القوانين الوطنية المتعلقة بالتعمير ، وخاصة القانون رقم 

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم . 29ـ11رقم 

 لتعميرل جهوية مفتشيات تنصيب و احداث بمناسبة البصري ادريس الداخلية وزير مذكرةـ 

 1112 دجنبر 12 الرباط. الوطني التراب اعداد و المعمارية الهندسة و
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