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 الترسانة القانونية للبيئة

" العيش في بيئة سليمة" حقا دستوريا، وأحدث  2011من دستور الفاتح يوليوز  31جعل الفصل 

على حماية البيئة في  فالتنصيص  ، في الوقت ذاته، المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.151الفصل 

صلب الدستور يعد في الحقيقة تتويجا لمسار تشريعي بدأه المغرب مع فجر األلفية الثالثة. فقد صدر 

متعلق بدراسات  12-03، والقانون رقم 2003المتعلق بحماية واستصالح البيئة سنة  11-03القانون رقم 

... 2006علق بتدبير النفايات والتخلص منها سنة المت 28-00، والقانون رقم 2003التأثير على البيئة سنة 

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية   99-12وهي الترسانة القانونية المتوجة بصدور القانون اإلطار رقم 

المستدامة، الذي حدد أدوار الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاوالت 

جتمع المدني والمواطنين تجاه الحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة. كما حدد الخاصة وجمعيات الم

شرطة البيئة ألجل تعزيز سلطات اإلدارات  35المسؤوليات والمراقبة البيئية، وأحدث بموجب المادة 

، 2015نة المعنية في مجال الوقاية والمراقبة والتفتيش، إال أنه سرعان ما تم االستغناء عنها في صمت س

 وهي التي كانت بطور التجريب. 

 المقتضيات الخاصة بالبيئة في ضوء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.  2015 يوليوز 23صدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 وحملت بين طياتها مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالبيئة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المتعلق بالجهات، االختصاص بشأن البيئة ضمن  111.14أدرج نص القانون التنظيمي رقم 

أن االختصاصات الذاتية للجهة تشتمل في        82 االختصاصات الذاتية للجهة. وبذلك اعتبرت المادة

مجال التنمية الجهوية على مجموعة ميادين، ومن بينها البيئة. بحيث، تقوم الجهة بتهيئة وتدبير المنتزهات 

 الجهوية، وضع استراتيجية جهوية القتصاد الطاقة والماء، إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

يات القانون التنظيمي المذكور اختصاص مشترك بشأن البيئة، واعتبرت المادة كما أسندت مقتض

االختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في مجموعة من المجاالت ومنها البيئة،  أن الجهة تمارس 91

الحماية من الفيضانات، الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث  وذلك ألجل 

والتصحر، المحافظة على المناطق المحمية، المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية، ثم المحافظة على 

 الموارد المائية.

الواردة في باب االختصاصات القابلة للنقل )وليس المنقولة(، تحدد      94 كما اعتبرت المادة 

لدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجاالت اعتمادا على مبدأ التفريع مجاالت االختصاصات المنقولة من ا

 بصفة خاصة: التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي، الطاقة والماء والبيئة.

المتعلق بالجماعات. فجاءت عامة،    113.14أما بخصوص مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

. ، ونفس 87بيئة حسب المادة مانحة لهذه الوحدة القاعدية اختصاص مشترك متعلق بالمحافظة على ال

الشيء بالنسبة لصالحيات المجلس الذي يفصل بمداوالته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة 

ويمارس الصالحيات الموكولة إليه، ويتداول في مجموعة من القضايا ومنها التدابير الصحية والنظافة 

عوامل انتشار األمراض...إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية  وحماية البيئة...اتخاذ التدابير الالزمة لمحاربة

 لحفظ الصحة.



أما صالحية رئيس مجلس الجماعة في هذا اإلطار، فتهم تنظيم األنشطة التجارية والحرفية 

والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسالمة المرور والسكينة 

 لبيئة والمساهمة في مراقبتها.العمومية أو تضر با

التي اعتبرت أن مجلس  ، 224أما االختصاص الموكول للمقاطعات في هذا الباب، فحددته المادة 

المقاطعة يحدث من بين أعضائه ثالث لجان دائمة على األكثر، يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة 

قافية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على بالشؤون المالية واالقتصادية والشؤون االجتماعية والث

االجتماع العام للمجلس. كما يمكن له في هذا الشأن تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تهم المقاطعة، 

وخاصة تلك األعمال التي من شأنها، داخل حدود المقاطعة، إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية 

 البيئة.

إمكانية سن نصوص  113.14من نص القانون التنظيمي رقم   278أخيرا اعتبرت المادة و                

تشريعية خاصة، عند االقتضاء، تحدد تدابير استثنائية بخصوص صالحيات رؤساء مجالس الجماعات في 

، وذلك فيما يتعلق بوضع نظام خاص لتهيئة بعض 101ميدان التعمير والمنصوص عليها في المادة 

والسيما المناطق الحرة للتصدير، وكذا بوضع تدابير استعجالية أو ضرورية لحماية البيئة  المناطق،

 والمحافظة عليها، في بعض المناطق.

المتعلق بالعماالت واألقاليم، فجاءت خالية من توكيل      112.14أما مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

من نص القانون التنظيمي     26م استثناء المادة أي اختصاص لهذه الوحدة الالمركزية البينية، إن ت

المذكور، والتي جاءت هي األخرى عامة، بعد أن اعتبرت أن مجلس العمالة أو اإلقليم يحدث خالل أول 

دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي، ثالث لجان دائمة يعهد إليها بدراسة بعض القضايا 

 عاش االستثمارات والماء والطاقة والبيئة.كالتنمية القروية والحضرية وإن

 قانون البيئة وتحديات العصر

 الطبيعة القانونية للبيئة

إن البحث في الطبيعة القانونية للبيئة ليس طرفا فكريا، وإنما يدخل في دائرة تسليط الضوء                 

والمرتبطة بشكل مباشر بها كمفهوم عليها،وكذا الكشف على اإلشكاالت القانونية المثار ة في هذا الصدد 

  واسع. 

المتعلق بحماية واستصالح البيئة، أنها تشكل مجموعة   11.03 ولئن اعتبر نص القانون رقم 

العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية. إال أن هذا التعريف يبقى غير كاف، نظرا للطبيعة الزئبقية له 

تساعا وحراكا يتقيد بإكراهات إيديولوجية وسياسية فوق كمفهوم، خصوصا أنها تنفتح على سياق أكثر ا

 وطنية.

يمكن ربطها من زاوية أخرى بدائرة األمالك العامة إن كانت العقارات المخصصة لألنشطة 

البيئية والمعنية بدراسة التأثيرات على البيئة في ملك شخص معنوي عام ومخصصة الستعمال العموم 

عام، فضال عن الطبيعة القانونية لألشجار والغابات والوديان بصورة مباشرة أو عن طريق مرفق 

 الملك العام. وغيرها من مكونات واهتمامات البيئة والمدرجة في دائرة  

التداخالت بين السلطات أما بخصوص اإلشكاالت العملية فتتمثل أساسا في تنوع المتدخلين و

عنصر التعقيد.  التي تهم األجهزة، فضال عن وغياب التنسيق والمساطر القانونية واإلدارية، وخصوصا

يؤدي بالتبعية إلى تهرب تلك األجهزة من أداء وظائفها، وبعبارة أخرى تملصها من المسؤولية  األمر الذي

المسندة لها داخل اإلطار القانوني المنظم للبيئة والتنمية المستدامة. ثم تنوع النصوص القانونية وقدمها، 

ى عدة متدخلين الباشوات وبالتالي تشتت مسؤولية ممارسة المراقبة والشرطة اإلدارية لحماية البيئة عل

والقواد إلى جانب أعوان اإلدارات المعنية سواء تلك العاملة في إطار عدم التركيز اإلداري أو الالمركزية 

 اإلدارية.

 اقتران حماية البيئة باعتماد سياسة ناجحة للتعمير

مجال، والتي لئن تم تسطير العالقة بين التعمير والبيئة، واتُخذت بذلك قرارات مهمة لتنظيم ال

بإمكانها تغيير الواقع.وتبعا للتشريع المتعلق بالبيئة، أملت الضرورة أن يتوقف الترخيص للمشاريع 



الخاضعة لدراسة التأثيرات على البيئة على الحصول على قرار المقبولية البيئية، والذي يشكل إحدى 

راسة قبلية تمكن من تقييم اآلثار وثائق الملف المقدم ألجل الحصول على الترخيص. وهو قرار بمثابة د

المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق بالبيئة، سواء على المستوى القصير والمتوسط وكذا البعيد، 

نتيجة انجاز المشاريع االقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات األساسية، كما يُمكن هذا القرار من تحديد 

ثيرات السلبية على البيئة أو التخفيف منها، أو تعويضها بما يساعد على اإلجراءات الكفيلة بإزالة التأ

تحسين اآلثار االيجابية للمشروع على البيئة. وألجل ذلك ال يقبل طلب الترخيص المتعلق بالمحالت 

المصنفة مثال )المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطرة( من طرف اإلدارة، إال 

صحوبا بالموافقة ووصل التصريح وبدراسة التأثير على البيئة، مع وجوب احترام معايير إذا كان م

أن العديد من القرارات المتخذة يوميا في   ومقاييس جودة البيئة من كل المؤسسات المصنفة. لكن، يالحظ

 تقييم مسبق.مجال شرطة التعمير، ال تأخذ باالعتبار التأثيرات على البيئة، لذلك يجب أن تطرح لفحص و

ففي تصريح سابق لرئيس الجمهورية الفرنسية، في إحدى الخطب ب "كرونيل". صرح، بما يلي: " 

يجب أن تكون لنا الشجاعة لالعتراف بأنه ال يمكن تحديد السياسات العمومية، إذا كنا نجهل التحدي 

 المناخي، فنجهل بذلك أننا ندمر شروط بقائنا في الحياة".

 

 خالصة:

إدراج الحق في بيئة سليمة ضمن حقوق اإلنسان، يكشف عن األهمية التي أصبحت تحظى  ال شك أن

بها البيئة في حياة البشرية جمعاء، ويبين حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق جميع األطراف، إن على 

وجب  وليبقى المغرب صديق للبيئة،      المستوى الدولي أو الوطني، من أجل الحفاظ عليها وصيانتها.

اتخاذ إجراءات شتى، أولها إقرار ورش طموح للتجديد البيئي بغية التخفيف من استهالك الطاقة خالل 

السنوات القادمة بخصوص األبنية التجارية، و كذا بشأن األبنية المعدة للسكن. و إطالق برامج تهدف إلى 

ها. وانخراط الجهات كجماعات ترابية في تعميم األبنية الطاقية االيجابية، والتي تنتج طاقة أكثر مما تستهلك

 حماية البيئة والحفاظ عليها واألكثر من ذلك: مسلسل  

     ؛ميكانزمات للتنسيق من مستوى عالي لجنة تقنية مكلفة بالتنسيق بين كل المعنيين، مع إحداث إحداث 

     ؛دراسة اإلمكانيات المادية والمؤهالت البشرية لهذه العملية 

     ؛العمل بقرارات تنظيمية تنظم هذا األمر ترابيا 

     وجود ممارسة فعلية للمتدخلين في المجال؛ 

     وضع استراتيجية جهوية القتصاد الطاقة والماء، إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة؛ 

     النقل البين حضري، وكذا في تفعيل الدور االستراتيجي للجهات في مجال إعداد التراب، البنية التحتية ،

 مجال المناخ الطاقي للجهات؛

      الكابح والمعاقب على المخالفات، والتي  التسريع بمراجعة الضريبة الترابية لتمكينها من أن تلعب دور

 هي اليوم عاجزة على أن تقوم بذلك؛

     تفعيل أدوار المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛ 

      الدائم بين التعمير والبيئة.استيعاب الربط 

 

 


