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مقدمة
تعد اجلماعات احمللية وحدات ترابية متمتعة ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل،وهي ثالت اصناف
اجلماعات احلضرية او القروية ،او العماالت واالقاليم ،مت اجلهات اليت ارتقت اىل مصاف اجلماعات احمللية
منذ دستور  2991ونظمت بقانون  21ابريل  2991كما نص املشرع املغريب يف الفصل  211من
الدستور املغريب املراجع سنة  " :2991على ان اجلماعات احمللية ابململكة هي اجلهات والعماالت واألقاليم
واجلماعات احلضرية والقروية"....وجاء يف الدستور اجلديد وغري تسمية هذه اجلماعات اىل اجلماعات الرتابية
وذلك من خالل الفصل  231الذي جاء فيه "اجلماعات الرتابية للمملكة هي اجلهات والعماالت واالقاليم
واجلماعات.
اجلماعات الرتابية اشخاص اعتبارية .خاضعة للقانون العام "....
واجلماعات الرتابية تعترب فاعال اساسيا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،حيت تعمل على
استغالل رصيدها العقاري او توسيعه من خالل شراء االراضي أو من خالل نزع امللكية من اجل
املنفعة العامة وذلك يف اطار جتهيزها او هتيئتها لتحقيق عمليات ذات ااثر اجيابية على قضااي التعمري
والتخطيط احلضري كمحاربة البناء العشوائي وهيكلة دور الصفيح وتوفري السكن للفئات االجتماعية
ذات الدخل احملدود بتعاون مع اطراف اخرى من اخلواص واملؤسسات العمومية والدولة ،هذا الدور
اهلام تقوم به يف حقيقة االمر اجلماعات احلضرية والقروية اليت نظمت اول قانون ،2911املنسوخ
بظهري  31شتنرب  2911الذي اعترب حبق يف وقته قفزة نوعية يف تعزيز ااالمركزية الرتابية اليت وضع
اسسها دستور اململكة  1اال انه ونتيجة لتواضع اداء هذه املؤسسات اجلماعية يف جماالت عديدة
وقصد تفعيلها حىت تستجيب اكثر مع متطلبات الوضع احلايل،تدخل املشرع بنسخة للقانون السابق
بواسطة قانون رقم  17-11املتعلق ابمليثاق اجلماعي والذي خول للجماعات احلضرية والقروية عدة
صالحيات واختصاصات كبرية هتم اختاد االجراءات والتدابري ذات ارتباط مبيدان التعمري والتخطيط
احلضري،كما منحها قانون  21-91املتعلق ابلتعمري .عدة اختصاصات منها املشاركة يف عملية اعداد
واثئق التعمري وكذلك السهر على تنفيذها،وعلى هذا املستوى االخري تتحمل اجلماعة مسؤولية
مزدوجة:اجناز التجهيزات العمومية العائدة اليها ورقابة استعمال االرض من خالل منح رخص
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التجزئ،والتقسيم والبناء،يف مرحلة اوىل،ومراقبة تطابق املنجزات مع التصميم املرخص هلا  ،يف مرحلة
اثنية ابالضافة اىل هذا فاجلماعات تعمل على توقيف كل خمالفة لضوابط البناء وقوانني التعمري ومتابعة
املخالفني ملقتضيات هذه القوانني.سنعمل من خالل هذا املوضوع على نبحث دور اجلماعات الرتابية
يف اعداد واثئق العمري وحدوده وكذا دورها يف تنفيذ واثئق التعمري وحدوده وفق التصميم التايل:
المبحث األول :دور الجماعات الترابية في إعداد وثائق التعمير وحدوده
ـ المطلب األول :دور الجماعات المحلية في إعداد وثائق التعمير
ـ المطلب الثاني :حدود دور الجماعات الترابية في إعداد وثائق التعمير
المبحث الثاني :دور الجماعات الترابية في تنفيذ وثائق التعمير وحدوده
ـ المطلب األول :دور الجماعات الترابية في تنفيذ وثائق التعمير
ـ المطلب الثاني :تقييم دور الجماعات االترابية في ميدان التدبير الحضري
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المبحث األول :دور الجماعات الترابية في إعداد وثائق التعمير وحدودها
ابلرجوع اىل نصوص القانون  21.91املتعلق ابلتعمري والقانون  17.11املتعلق ابمليثاق اجلماعي،
الذي نسخ مبقتضى املادة  71من القانون التنظيمي رقم  223.21املتعلق ابجلماعات جند أن
اجلماعات الرتابية  ،وخاصة منها احلضرية والقروية تلعب دورا هاما يف إعداد واثئق التعمري ،سواء تعلق
األمر ابلتعمري التقديري أو التعمري التنظيمي ،إال أن هذا الدور مل يتم االرتقاء به إىل مستوى اإلشراك
الفعلي للجماعات احلضرية والقروية ،خاصة إذا تذكران أهنا تشكل القاعدة األساسية لتجميع خمتلف
املعلومات واملعطيات اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية اليت تنبين عليها واثئق التعمري.
وبصيغة أخرى فإن هذه املقاربة ستجعل واثئق التعمري تالمس عن قرب املعطيات امليدانية
واحلاجيات احلقيقية للسكان وتستجيب هلا ،كما جتعلها أكثر قدرة على توقع التطورات الدميغرافية
واجملالية واحلضرية اليت قد حتصل مستقبال.
وميكن مالمسة حقيقة دور اجلماعات احلضرية والقروية يف إعداد واثئق التعمري عرب الوقوف على
احلدود القانونية والواقعية هلاذ الدور.
ـ املطلب األول :دور اجلماعات الرتابية يف إعداد واثئق التعمري

التخطيط احلضري يتم بنوعني متكاملني من واثئق التعمري :األول :يعرف ابألداة التوجيهية أو
التقديرية ،أما الثاين :فيطلق عليه الوثيقة التنظيمية ويشمل هذا النوع ثالثة واثئق وهي :تصميم
التنطيق وتصميم التهيئة وتصميم التنمية.
وقد عمل املشرع على تنظيم دور اجلماعات احلضرية والقروية يف إعداد هذه الواثئق ،حبيث أصبح
قانون التعمري اجلديد يلزم اإلدارة إبشراك اجملالس اجلماعية املعنية عن طريق إبداء الرأي ومناقشة
املشاريع والتجهيزات اليت ستقام فوق تراهبا ،ومن جانب آخر عمل القانون  17.11على أتطري هذا
التدخل من خالل املواد.11 ،37 :
ـ الفقرة األوىل :دورها يف إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
يعترب خمطط توجيه التهيئة العمرانية وثيقة للتخطيط احلضري تطبق على رقعة ارضية تستوجب
تنميتها ان تكون حمل دراسة امجالية بسبب الرتابط القائم بني مكوانهتا يف اجملاالت االقتصادية والتجارية
واالجتماعية  .2فهذه الوثيقة تعترب وسيلة لدراسة اجملال احلضري وضواحيه دراسة مشولية ومستقبلية،
وابلتايل تعمل على رسم الصورة العامة اليت سيأخذها اجملال مستقبال ،حيث تستغرق مدة سرايهنا 11
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سنة ،ومن حيث نطاق تطبيقه قد يسري على مجاعة حضرية واحدة أو عدة مجاعات ،مركز حمدد أو عدة
مراكز حمددة ،وإن اقتضى احلال على جزء أو كل تراب مجاعة قروية أو مجاعات قروية جماورة " املادة 1
من قانون ." 21.91
وتنص املادة  1من قانون التعمري " :يتم وضع مشروع خمطط توجيه التهيئة العمرانية مببادرة

من اإلدارة ومبسامهة اجلماعات احمللية ،وتتم املوافقة عليه طبق اإلجراءات والشروط اليت حتدد
مبرسوم تنظيمي " .غري أن الصيغة اليت استعملها املشرع يطبعها اإلهبام ،وجتعلنا نطرح جمموعة من
األسئلة ،حبيث كيف وأبي شكل ستتم هذه املسامهة؟ وهل املرسوم التنظيمي املشار إليه يف املادة 1
سيحدد ذلك؟ أم أن األمر يتعلق مبسطرة املوافقة دون املسامهة؟
ونالحظ أن املادة  1من املرسوم التطبيقي 3للقانون رقم  21.91اكتفت ابلتنصيص على أن
رؤساء اجملالس املعنية وإن اقتضى احلال رئيس أو رؤساء اجملموعة احلضرية يكونون أعضاء يف اللجنة احمللية
اليت يعرض على أنظارها مشروع املخطط التوجيهي من قبل السلطة احلكومية املكلفة ابلتعمري ( اللجنة
املركزية ) بقصد تدارسه داخل أجل  21يوما ،وابلتايل فمسامهة اجلماعات احلضرية والقروية يف إعداد
املخطط التوجيهي تبقى جد حمدودة ،ويف نفس السياق تنص املادة  1من قانون  21.91على إحالة
املشروع قبل أن توافق عليه اإلدارة إىل اجملالس اجلماعة املعنية اليت تقوم بتدارسه وإبداء االقرتاحات اليت
تتوىل اإلدارة دراستها مبشاركة اجملالس اجلماعية املعنية ،وتضيف أنه يف حال عدم إبداء اقرتاحات داخل
أجل ثالثة أشهر يعترب أن ليس لديها أي اقرتاح.
وتنص املادة  11من امليثاق اجلماعي  " :17.11على أن اجمللس اجلماعي يبدي رأيه حول
مشاريع واثئق التهيئة والتعمري طبقا للقوانني واألنظمة املعمول هبا" .وهكذا تبقى صالحيات جمالس
اجلماعات احلضرية والقروية مقتصرة على دراسة مشروع املخطط التوجيهي وإبداء االقرتاحات حوله،
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :هل تلتزم اإلدارة ابالقرتاحات والتعديالت واملالحظات اليت تبديها
اجملالس اجلماعية ؟ يف هذا اإلطار هناك اجتاه يؤكد على إىل ضرورة تقيد اإلدارة ابقرتاحات وراء اجملالس
اجلماعية ،أي إعطاء هذه االستشارة صبغة إلزامية ،4إال أن إحالة املخطط التوجيهي على اجملالس
احلضرية أو القروية املعنية بعدما تكون املرحلة األوىل املتمثلة يف إعداد التصورات والدراسات اخلاصة
ابملشروع قد متت من طرف مصاحل اجلهات احلكومية املختصة جتعل من مسامهة اجملالس املعنية يف إعداد
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هذه املخططات ذات بعد حمدود ،مع العلم أن املسامهة الفعلية للجماعات احمللية يف إعداد هذه الواثئق
سيجعلها أكثر تقيدا بتنفيذها طاملا دافعت عنها وكانت طرفا يف إعدادها.
إذا كان املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يسعى إىل وضع توجهات عامة تشمل فضاءا واسعا فإن
احلفاظ على هذه األهداف والتوجهات يتطلب إعداد واثئق تعمريية أكثر دقة تطبق على رقعة أرضية
حمددة ،ويتعلق األمر بتصميم التهيئة ،وتصميم التنطيق وتصميم التنمية.
ـ الفقرة الثانية :دورها يف إعداد واثئق التعمري التنظيمي

يقصد ابلتعمري التنظيمي كمقابل للتعمري التقديري تلك الواثئق التعمريية اليت يتم استعماهلا من
أجل التخطيط احلضري والعمراين ،واليت جيب أن تتميز ابلتفصيل والوضوح ،مبا يقتضي ذلك من توضيح
حلقوق والتزامات املالك العقاريني وحتديد التجهيزات واملرافق العامة اليت سيتم إجنازها وأين ستقام ،وحسب
ما نص عليه قانون  21.91فالتعمري التنظيمي يتمثل يف تصميم التنطيق وتصميم التهيئة فيما خيص
التجمعات احلضرية ،وتصميم التنمية فيما يتعلق ابلتجمعات القروية.
أوال :دورها يف إعداد تصميم التنطيق
بعد إجناز التصميم التوجيهي أتيت مرحلة تصميم التهيئة إال أنه نظرا ملا يتطلبه اإلجناز واملصادقة
على واثئق التهيئة احلضرية من وقت ،فإنه يتم اللجوء يف بعض األحيان وبصفة احتياطية إىل إجناز تصاميم
التنطيق كتدبري مؤقت.5
وقد نصت املادة  23من قانون  21.91ابن تصميم التنطيق ميكن اإلدارة واجلماعات احمللية
من اختاذ التدابري التحفظية الالزمة إلعداد تصميم التهيئة واحلفاظ على اختيارات خمطط توجيه التهيئة
العمرانية .ومن هذا فإن تصميم التنطيق يشكل مرحلة انتقالية بني واثئق التعمري التقديري وواثئق التعمري
التنظيمي ،حيث يسري مفعوله ملدة أقصاها سنتان.
ويتم وضع مشروع تصميم التنطيق ،مببادرة من اإلدارة ومبسامهة اجلماعات احمللية املعنية،
واجملموعة احلضرية إن اقتضى األمر ذلك ،وكما سبقت اإلشارة تبقى مسامهة اجلماعات امللحية يف ذلك
تتسم ابلغموض وغالبا فإن الرئيس مبؤازرة جلنة التعمري هو الذي سيمثل اجمللس ليساهم يف إعداد املشروع،
ويعرض بعد هتييئه من طرف إدارة التعمري أو الوكالة احلضرية على أنظار اجملالس اجلماعية املعنية وإىل
جملس اجملموعة احلضرية إن اقتضى احلال ،ألجل دراسته وجيب على رؤساء اجملالس املعنية أن يوجهوا
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مقرتحات مجاعتهم إىل اإلدارة املكلفة ابلتعمري أو الوكالة احلضرية لدراستها ،طبقا ملقتضيات املادة  21من
قانون التعمري ،وتتم املوافقة على تصميم التنطيق بقرار للسلطة احلكومية املكلفة ابلتعمري.
بناء على ما سبق ومن خالل استقراء املواد  21و  21من قانون التعمري يتضح أن دور
اجلماعات احمللية يتسم ابلغموض واحملدودية.
اثنيا :دورها يف إعداد تصميم التهيئة
يعد تصميم التهيئة أول وثيقة تعمريية نص عليها املشرع املغريب يف جمال التخطيط احلضري
وتنص املادة  29من املرسوم التطبيقي لقانون التعمري 21.91على انه " :يتم إعداد مشروع تصميم
التهيئة مبسعى من الوزارة املكلفة ابلتعمري ومبسامهة من اجلماعات املعنية أو اجملموعة احلضرية يف حالة
وجودها مع مراعاة الصالحيات املسندة يف هذا امليدان إىل الوكالة احلضرية مبوجب التشريع اجلاري به
العمل" .وبعد عرض املشروع على أنظار اللجنة احمللية اليت تعد حمضر ألعماهلا والذي يعود إىل اإلدارة اليت
حتيلها على جمالس اجلماعات املعنية وجيب على رئيس اجلماعة أن يقوم قبل افتتاح البحث العلين بنشر
إعالن يتضمن اتريخ افتتاح البحث املذكور ،وسيشار فيه إىل إيداع مشروع تصميم التهيئة يف مقر
اجلماعة ،وينشر مرتني تفصل بينهما مثانية أايم يف جريدتني يوميتني مسموح هلا بتلقي اإلعالانت القانونية،
إضافة إىل وضع ملصقات مبقر اجلماعة ،وأي وسيلة أخرى من وسائل اإلعالم املالئمة (املادة  13من
نفس املرسوم) ،وجيوز لكل من يعنيه األمر إبداء مالحظاته يف سجل مفتوح هلذا الغرض مبقر اجلماعة أو
عن طريق ظرف مضمون الوصول مع إشعار ابلتسلم إىل رئيس اجلماعة املختص ،وجيب أن تكون
االقرتاحات املذكورة مشفوعة مبلف البحث العلين الذي يتضمن بوجه خاص املالحظات اليت قدمها
اجلمهور خالل البحث املذكور وقامت اجملالس بدراستها.
وميكن لرئيس اجمللس اجلماعي مببادرة منه أو بعد مداولة اجمللس اجلماعي ،أو بطلب من اإلدارة
اإلقليمية املكلفة ابلتعمري اختاذ قرار يعلن وضع تصميم التهيئة قيد الدراسة واإلعداد ،ويسري مفعوله ملدة
ستة أشهر ،وإذا ظهر قبل انصرام هذه املدة ،أن عملية إعداد مشروع تصميم التهيئة مل تتقدم كما كان
متوقعا يف البداية جيوز اختاذ قرار اثين ميدد مفعول القرار األول ملدة ستة أشهر أخرى .والغاية من اختاذ هذا
القرار وتوقيف منح رخص التعمري هو إبقاء املنطقة على احلالة اليت كانت عليها عند الشروع يف دراسة
مشروع التصميم طيلة املدة الالزمة هلذه الدراسة ،ولكي ال يقوم مالك العقارات واملضاربون العقاريون
إبجناز مشاريع أو منشآت أو بناايت سيمنعها مشروع التصميم الذي ال زال قيد اإلعداد6
6
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وميكن تسجيل مالحظة مهمة متثلت يف العدول عن املقتضى الذي جاء به امليثاق اجلماعي
لسنة  2911والذي دعم قانون  2911بشأن التعمري وأعطى بعدا دميقراطيا ،ذلك أن تصميم التهيئة
وإن كان تكنوقراطيا فقد نص املشرع يف املادة  31على وجوب دراسته من طرف اجمللس اجلماعي واملوافقة
عليه ،فرئيس اجمللس اجلماعي هو السلطة املسؤولة عن تنفيذ براجمه على شكل منجزات ،وقد أساءت
بعض اجلماعات يف استعمال هذه السلطات والتمادي يف رفض مشاريع تصاميم التهيئة مما جعل قانون
التعمري اجلديد يعدل عن هذه الفكرة ،أي وضع حد " للفيتو" .فقد حدد املشرع شهرين الستشارة اجمللس
اجلماعي وابنتهائها يعترب كأنه وافق على مشروع تصميم التهيئة بطريقة ضمنية وإن كانت هذه املدة يف
احلقيقة هي شهر واحد فقط ،ألن الشهر األول خيصص للبحث العلين عن منافع ومضار مشروع
التصميم ،والشهر الثاين فقط خيصص لدراسة حمتوى املشروع ويبدي االقرتاحات بشأنه.
ـ اثلثا :دورها يف إعداد تصميم التنمية:

هذه الوثيقة نص عليها ظهري  11يونيو  ،2911وجاءت لسد الفراغ الذي كانت تعرفه املناطق
القروية ،وقد عمدت وزارة التعمري والسياحة والبيئة إىل إصدار منشور بتاريخ  19مارس  2919اقرتحت
فيه على اإلدارات التابعة هلا يف األقاليم جمموعة من املعايري اليت تساعد على اختيار املراكز القروية اليت
يفرتض تزويدها بتصاميم التنمية ،ومن بينها املناطق اليت تعرف منوا سكانيا ملحوظا واملناطق احملاذية للطرق
الرئيسية واملناطق السياحية....
كما أنه كلما ارتفعت الكتل العمرانية القروية إىل درجة مركز حمدد خرجت من نطاق تصاميم
التنمية.
ويتم إعداد تصاميم التنمية من طرف املصاحل اإلقليمية التابعة لوزارة التعمري واإلسكان والتنمية
اجملالية اليت تقوم إبجناز الئحة اجلماعات اليت ترى أهنا يف حاجة إىل تصميم التنمية ،مث توجهها إىل مصلحة
تصاميم التنمية ابإلدارة املركزية ،وفور االنتهاء من إعداد املشروع يعرض على اجمللس اجلماعي إلبداء رأيه فيه
داخل مدة شهر ،وبعد ذلك أتيت مرحلة البحث العمومي املوجهة لعموم اجلمهور قصد إطالعهم على
مضمون التصميم وتدوين مالحظاته وتعرضاته يف سجل خاص وميكن للمجلس اجلماعي إعادة النظر يف
املشروع يف حالة عدم تطابق رأيه مع ما جاء به البحث العمومي.
ونالحظ هنا أن تدخل اجلماعات القروية يف إعداد تصاميم التنمية تبقى حمدودا :سواء تعلق
األمر ابختيار التكتالت العمرانية والذي يبقى اختصاصا خالصا للجنة املكونة من ممثلي وزارة الداخلية
ووزارة الفالحة والتنمية القروية ووزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمري ،بناء على اقرتاحات املصاحل اإلقليمية
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التابعة هلا ،أو مبسطرة املوافقة على تصميم التنمية واليت يعود االختصاص فيها إىل عامل العمالة أو اإلقليم،
مث توجه نسخة من قرار املوافقة مع تصميم التنمية إىل وزير الداخلية من أجل إقرار مصادقة العامل.
ـ املطلب الثاين :حدود دور اجلماعات الرتابية يف إعداد واثئق التعمري

إن تدخل اجلماعات الرتابية يف إعداد واثئق التعمري يعاين من قيود قانونية مت تكريسها من
خالل القوانني املتعلقة بتنظيم اجلماعات احمللية أو القوانني املتعلقة ابلتعمري وخاصة القانون ،21.91
فاألمر متوقف على رؤية املشرع املغريب والذي مل يصل بعد إىل مستوى املقاربة الالمركزية لقضااي التعمري.
إضافة إىل ما سبق ،فاجلماعات احمللية تواجهها قيود واقعية مرتبطة أساسا خبصوصيات ميدان
التعمري ،والذي يعترب ميداان تقنيا يتطلب خربة تكنوقراطية مما يعطي االولوية ملهندسي التعمري واملصاحل
املركزية ،واملصاحل الالممركزة للتدخل يف هذا اجملال.
ـ الفقرة األوىل :احلدود القانونية
تنص املادة  ،11الفقرة الرابعة من امليثاق اجلماعي على أن اجمللس اجلماعي يبدي رأيه حول
سياسات وتصاميم إعداد الرتاب والتعمري يف حدود اجملال الرتايب للجماعة ،كما يبدي رأيه حول مشاريع
واثئق التهيئة والتعمري.
فقد جعلت هذه الفقرة اختصاصات اجلماعات احلضرية والقروية يف إعداد واثئق التعمري قاصرة على
إبداء الرأي ،ومل تبني ما إذا كان ها الدور يلزم السلطات املركزية أم غري ذلك ،وقد حتت الفقرة  1من
املادة  37من القانون رقم  19.11املتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم نفس املنحى حينما نصت على أن
جملس العمالة أو اإلقليم يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد الرتاب والتعمري وواثئقهما املقرتحة من
طرف الدولة أو اجلهة .نفس املقتضى ورد يف املادة  9من القانون املنظم للجهات.
كما أن الصيغ الواردة يف املواد  1و  21و  13من القانون  21.91تضمنت
"....مبسامهة اجلماعات احمللية "....وهي عبارة مبهمة وحتتاج إىل توضيحات خاصة فيما
عبارة
يتعلق بكيفية وطريقة مسامهة اجلماعات الرتابية  ،حيث أن هذه املواد مل حتدد بشكل واضح أدوات
وميكانيزمات هذه املسامهة ،وكنتيجة لذلك ظل دور اجلماعات احمللية يقتصر على االستشارة من خالل
إبداء رأيها عندما حيال إليها مشروع هذه الواثئق ،يف حني كلمة الفصل ترجع إىل اجلهات اإلدارية
الوصية.ورغم أن امليثاق اجلماعي  17 .11أعطى للجماعات احمللية اختصاصات مهمة يف ميدان
التخطيط احلضري ولو بشكل غري مباشر ،إذ خوهلا إمكانية اختاذ مجيع التدابري اليت متكنها من حتقيق
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تنمية اقتصادية واجتماعية على املستوى احمللي على غرار القانون  19.11والقانون  ،11-91فإن قانون
التعمري  21.91مل يزكي هذا التوجه وهو ما يعرب عن تراجع ملموس يف تدعيم األسلوب الالمركزي يف
تدبري الشؤون احمللية.
من هنا نستنتج عدم التكامل بني قانون التعمري ومقتضيات القوانني املتعلقة بتنظيم اجلماعات
احمللية مما يستدعي إعادة النظر يف القانون املتعلق ابلتعمري عن طريق تدقيق االختصاص وحتديد وسائل
التدخل اجلماعي يف ميدان التعمري.
ـ الفقرة الثانية :احلدود الواقعية

إن وفرة العنصر البشري الذي تعرفه اجلماعات الرتابية على مستوى عدد املوظفني النظاميني
جاء نتيجة ظرفية اجتماعية وسياسية خالل عقد التسعينات متثلت يف فوضى التوظيف دون إيالء العناية
الكافية لعنصري الكفاءة والتخصص ،مما شكل ضربة قوية للمردودية العملية ابلنسبة للكثري من
اجلماعات ،وأدى إىل تضخم امليزانيات التسيريية على حساب ميزانية التجهيز واالستثمارات والدراسات،
كل ذلك انعكس على قدرة اجلماعات االرتابية على مسايرة دينامية اجملال عمرانيا ودميوغرافيا .كما أنه
وجعلها يف أغلب األحيان عاجزة عن معاجلة التشوهات اليت يعرفها جماهلا احلضري" :انتشار أحياء
الصفيح ،السكن الغري الالئق ،تدهور النسيج العمراين".....
كما أن مسألة إعداد واثئق التعمري تتطلب قدرات تقنية وعلمية عالية األمر الذي جيعلها
حكرا على املصاحل املركزية املكلفة ابلتعمري .وال خيفى أن املراحل اليت يتطلبها التخطيط احلضري تتطلب
متويال كبريا ،سواء تعلق األمر مبرحلة الدراسة ،واليت يتم خالهلا إعداد التقرير التمهيدي والذي يشمل
دراسة التطور التارخيي الستعمال األرض وشرح مسلسل استعماهلا ،ودراسة التطور الدميغرايف ،كشف
وضعية املساكن املوجودة ،وتوزيع السكان حسب مداخيلهم على مستوى األحياء ،والتعريف مبراكز
األنشطة والرتفيه ومناطق التشغيل ،بيان التجهيزات االجتماعية واالقتصادية املوجودة ،ودراسة التحوالت
اليت حلقت املناطق القروية اجملاورة وحتديد عراقيل التنمية احلضرية "....وسواء تعلق األمر مبرحلة إعداد
مشروع املخطط اليت تتم من طرف اإلدارة املكلفة ابلتعمري أو الوكالة احلضرية إن كانت موجودة بينما
تكتفي اجلماعات امللحية ابملسامهة.
املبحث الثاين :سلطات اجلماعات الرتابية يف تنفيذ واثئق التعمري وحدودها
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إن واثئق التعمري هي اليت جتسد السياسة املتبعة يف ميدان التدبري احلضري كما تنعكس على
التدابري املتعلقة إبعادة اهليكلة والتدخل يف ميادين السكىن وحماربة أحياء الصفيح ،فواثئق التعمري بناءا
على هذا األساس جيب أن تستجيب ملعطيات اجملال (الشروط االجتماعية ،الشروط االقتصادية ،الشروط
اجلغرافية والدميغرافية ،)....وابلتايل فإن مسألة تنفيذها تنطوي على مسؤولية حضارية واترخيية....
وتتحمل اجلماعات احمللية النصيب األكرب من املسؤولية يف تنفيذ واثئق التعمري حبيث أانطها
املشرع ابتداءا من امليثاق اجلماعي  31شتنرب  2911بشرطة التعمري ،حبيث نصت الفقرة األوىل من املادة
( 11السلطات املخولة للباشوات والقواد يف ميدان الشرطة اإلدارية اجلماعية ،وكذا املهام املسندة إليهم
مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا تنقل إىل رؤساء اجملالس اجلماعية )....هذا املقتضى مت
تكريسه مبوجب امليثاق اجلماعي اجلديد يف املادة  19واملادة .11
إال أن هذه السلطات تعاين من قيود قانونية وواقعية تساهم بشكل كبري يف تكريس أزمة التدبري
احلضري.
ـ املطلب األول :دور اجلماعات الرتابية يف تنفيذ واثئق التعمري

نظرا لتزايد املشاكل املرتبطة ابجملال احلضري عمل املشرع على إجياد إطار قانوين وتنظيمي
لضمان منو منسجم وعقالين للنسق العمراين وضبط جمال التعمري للتحكم فيه ومواكبته ،وهلذه الغاية
صدرت قوانني تتعلق بتنظيم التعمري العمليايت ويقصد به األبنية والتجزائت العقارية واجملموعات السكنية
وتقسيم العقارات ،وسنركز على سلطات اجلماعات احلضرية والقروية يف ميدان التعمري العمليايت الذي
يعترب جتسيدا لواثئق التعمري وموجها الستعمال األراضي واحملدد ملختلف املناطق ،واملرافق والتجهيزات كما
حيدد خمتلف الشروط والقواعد اليت جيب التقيد هبا أثناء القيام بعمليات التهيئة والتعمري
ـ الفقرة األوىل :يف جمال األبنية

يتعلق األمر برخصة البناء ،ورخصة السكن وشهادة املطابقة وسنقتصر يف هذه الدراسة على
سلطات روؤساء اجملالس احمللية يف منح هذه الرخص وجماالت تطبيقها وشروط احلصول عليها.
أوال :رخصة البناء

إن من أهم اختصاصات رئيس اجمللس اجلماعي ،الشرطة اإلدارية واليت عمل قانون 17.11
على توسيعها ومن ضمنها شرطة التعمري حيث يسهر روؤساء اجملالس على تطبيق القوانني واألنظمة
املتعلقة ابلتعمري واحرتام ضوابط تصميم التهيئة ،فالرئيس هو الذي مينح رخص البناء حسب مقتضيات
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املادة  ،11وعلى العموم فسلطات رئيس اجمللس اجلماعي يف جمال البناء تبتدئ من يوم تسلم ملف طلب
رخصة البناء وتبقى مستمرة إىل آخر مرحلة واليت يعرب عنها بتسليم رخصة السكن وشهادة املطابقةت
ويف نفس السياق نصت املادة  12من قانون التعمري" :21.91يسلم رخصة البناء رئيس
جملس اجلماعة ويف املنطقة احمليطة جبماعة حضرية يسلم رخصة البناء رئيس جملس اجلماعة القروية املزمع
إقامة البناء على أرضها بتنسيق مع رئيس اجلماعة احلضرية" ابإلضافة إىل هذا فالرئيس عند التأكد عرب
قسم التصميم التابع للجماعة من أن امللف حمل طلب رخصة البناء مستوف لكافة الواثئق واملعطيات
الضرورية يوجه نسخا من امللف إىل املصاحل العمومية من أجل احلصول على التأشريات الالزمة ،أما إذا
كان البناء املزمع إقامته يوجد برتاب دائرة اختصاص الوكالة احلضرية فإن الرتخيص ال ميكن أن يتم بدون
موافقة مسبقة للوكالة احلضرية ،كما أن لرئيس اجمللس اجلماعي أن يستشري بعض اجلهات األخرى ،ولرئيس
اجمللس اجلماعي رفض منح رخصة البناء يف حال عدم احرتام املقتضيات القانونية والتنظيمية يف ميدان
البناء وله أيضا أتجيل البث يف طلب رخصة البناء ،وال ميكن أن يتجاوز التأجيل لسنتني.
ومن حيث نطاق تطبيق رخصة البناء تشمل حسب املادة األوىل من القانون 21-91
"اجلماعات احلضرية واملراكز احملددة واملناطق احمليطة ابجلماعات احلضرية واملراكز احملددة ،واجملموعات
العمرانية .وابلنسبة للمناطق القروية نطاق التطبيق يشمل املناطق املشمولة بتصميم النمو.
وطبقا ملقتضيات ظهري  1أكتوبر  2971املتعلق ابألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين
اإلسالمي فيها ،فإن العامل هو الذي مينح رخصة بنائها ،أما ابلنسبة جلماعات املشور فإن الباشا هو
الذي ميارس االختصاصات املرتبطة بشرطة التعمري.
اثنيا :رخص السكن وشهادة املطابقة

إن مسألة مراقبة تنفيذ األشغال اليت يتطلبها إجناز البناء املرخص به ضرورية للحرص على
مطابقة األعمال ملقتضيات البناء ويتم ذلك عن طريق القيام بزايرات أوراش البناء أو بعد التصريح ابنتهاء
البناء وطلب احلصول على رخصة السكن.
ورخصة السكن هي اإلذن اإلداري املسبق ملن يريد السكن يف البناء أما شهادة املطابقة هي
اإلذن اإلداري املسبق ملن يريد استعمال البناء لغرض غري السكن ،ورئيس اجمللس اجلماعي هو السلطة
املختصة ملنح هاتني الوثيقتني عمال مبقتضيات الفقرة الثانية من املادة  11من امليثاق اجلماعي ،وتنص
املادة  11من قانون التعمري مبا معناه" :أن استعمال املبىن ال يتم إال بعد حصول املالك علىرخصة
السكنان تعلق االمر بعقار خمصص لسكن او شهادة املطابقة ان تعلق االمر بعقار خمصص لغرض غري
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السكن"...وكل من الشهادة والرخصة اليت يسلمها رئيس جملس اجلماعة تكون وفق اإلجراءات
والشروط اليت حتددها السلطة التنظيمية حسب نفس املادة السالفة الذكر  .وابلنسبة للمدن اليت ختضع
لنظام وحدة املدينة فإن جملس املقاطعة هو الذي يسلم هذه الرخص حتت مراقبة اجمللس اجلماعي ،أما
جبماعة املشور فأمر تسليمها يعود إىل الباشا".
أما ابلنسبة للجماعات القروية ال يوجد أي مقتضى موازي .ويف حال عدم تسليم رخصة
السكن ميكن ملالك املبىن خالل شهر من اتريخ التصريح ابنتهاء البناء أن يطلب من السلطة احمللية
املختصة ممارسة حقها يف السكن.
ويشرف رؤساء اجملالس احمللية على احرتام ضوابط البناء سواء تعلق األمر بتلك املنصوص عليها
يف مقتضيات تنظيمية أو تلك الالزم احرتامها فيما يتعلق ابلسالمة والنظافة والصحة العامة ،إضافة إىل
ضوابط البناء اجلماعية اليت حيددها رئيس اجمللس اجلماعي أو تصميم التهيئة إذا مل تتضمنها ضوابط البناء
العامة.
ـ الفقرة الثانية :يف جمال التجزائت العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات

التجزائت العقارية واجملموعات السكنية من اآلليات اليت تستعملها اجلماعات احمللية للتحكم يف
توسيع املدن والتجمعات السكانية وتفادي البناء الفوضوي ،والتجزئة العقارية حسب املادة األوىل من
القانون  11.91وهي عبارة عن تقسيم لتشييد مباين للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي أو جتاري أو
حريف مهما كانت مساحة البقع اليت يتكون منها العقار املراد جتزئته.
واجملموعات السكنية طبقا للمادة  11من القانون  11-91ابهنا" ..املباين الفردية أو اجلماعية
املعدة للسكن اليت تشيد بصورة متزامنة على بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية من طرف مالك أو
مالكي البقعة أو البقع املقامة".
كما أن أمر الرتخيص إبحداث التجزائت العقارية هو من اختصاص رؤساء جمالس اجلماعات
احلضرية والقروية اليت يوجد برتاهبا العقار ،سواء أكان الطالب شخصا طبيعيا أو معنواي .أما إذا كان العقار
املراد جتزئته موجود يف مجاعتني أو أكثر فإن االختصاص يعود إىل وزير الداخلية أو العامل أو الوايل ،أما
ابلنسبة جلماعات املشور فاالختصاص يعود إىل الباشا.
أما الوكاالت احلضرية فتبدي رأيها يف مجيع املشاريع املتعلقة بتقسيم وجتزئة األراضي وإقامة
اجملموعات السكنية واملباين داخل أجل أقصاه شهر من اتريخ توجيه املشروع إليها ،إذا كانت تدخل يف
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منطقة نفوذها ،ويكون رأيها ملزما حسب البند  3من املادة  3م21سبتمرب  2993املتعلق ابحدات
الوكاالت احلضرية7.
وإذا كانت األرض املراد جتزئتها ليست حمفظة وال بصدد التحفيظ ال يقبل طلب التجزئة إال إذا
تعلق األمر أبرض بصدد التحفيظ وكان األجل احملدد لتقدمي التعرضات انصرم دون تقدمي أي تعرض على
حتفيظ العقار.
وجتدر اإلشارة أنه يف حالة رفض اإلذن إبحداث التجزائت العقارية جيب على السلطة أن تعلل
هذا الرفض ،واإلذن قد يكون ضمنيا يف حالة سكوت السلطة املختصة ملدة ثالثة أشهر من اتريخ إيداع
الطلب ،وهذا املقتضى يسري فقط على األراضي اليت يكون استعماهلا واألغراض املخصصة هلا حمددة من
قبل تصميم التنطيق أو تصاميم التهيئة.
أما ابلنسبة للمجموعات السكنية اليت مت تنظيم مسطرة إحداثها يف الباب األول من القانون
 11.91وختضع لنفس املقتضيات اخلاصة ابلتجزئة العقارية.
وخبصوص تقسيم العقارات نصت املادة  17من نفس القانون على أن كل املناطق اليت
تشملها واثئق التعمري جيب احلصول على إذن سابق لتقسيم العقارات ،وحسب املادة  12من املرسوم
التطبيقي لقانون  11-91إن طلب اإلذن جيب أن يوجه إىل مقر اجلماعة املعنية يف رسالة مضمونة
الوصول مع إشعار ابلتسليم ،أو يودع به مقابل وصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من طرف الوديع وأن
يكون مشفوعا بتصميم موقع القطعة األرضية وشهادة من احملافظة على األمالك العقارية وتصميم مشويل
للبياانت املوجودة عند االقتضاء وتصميم ملشروع تقسيم العقارات موضوع على سلم  2/111أو
 2/2111يف احلالة اليت يتعلق األمر فيها ببيع على الشيوع.
ويسلم اإلذن ابلتقسيم من طرف رئيس اجمللس احلضري بعد أخذ رأي املصاحل اخلارجية للسلطة
احلكومية املكلفة ابلتعمري ،إذا كانت األرض واقعة خارج دائرة اختصاص الوكالة احلضرية واحملافظة على
األمالك العقارية ،ويتم البث يف الطلب داخل أجل شهرين من اتريخ إيداعه.
ـ الفقرة الثالثة :الرخص االستثنائية يف جمال االستثمار
ال ينكر أحد وجود عالقة تفاعلية بني تطوير وتشجيع االستثمار والتخطيط احلضري ،وبناء
عليه ولتجاوز بعض املعوقات خاصة تلك املتعلقة بواثئق التعمري اليت تشكل أحياان عرقلة إلجناز املشاريع
7قانون رقم  2903972المتعلق باحداث الوكاالت الحضرية
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االستثمارية،فقد مت اختاذ جمموعة من التدابري االنتقالية تنبين على املرونة والقدرة على التكيف يف تدبري
شؤون التعمري يف انتظار تقنني هذه املسألة ،ومن بني اإلجراءات اليت مت اختاذها يف هذا اجملال الدورية
املشرتكة عدد  13111الصادرة عن الوزير املكلف ابإلسكان والتعمري ووزير الداخلية يف  1مارس
 1113تضمنت جمموعة من اإلجراءات أمهها تسليم مذكرة توجيهية خاصة ابملشاريع االستثمارية الكربى
حىت يف اجملاالت غري املغطاة بواثئق تعمريية ،الدراسة األولية للمشاريع الكربى وتقدمي الدعم التقين هلا قبل
إيداع ملفاهتا مبقرات اجلماعة وإنشاء جلنة جهوية تتوىل اإلشراف وتنسيق تدبري هذه املشاريع حتت
اإلشراف الشخصي لوالة اجلهات عمال مبضمون الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل السيد الوزير األول يف
موضوع التدبري الالمتمركز لالستثمار ،وبعد موافقة اللجنة اجلهوية على املشروع يودع أصحاب الطلب
ملفاهتم للحصول على الرتخيص الالزم من لدن اجلماعات املعنية ،ويتم الشروع يف إجناز املشروع خالل
أجل ستة أشهر من اتريخ الرتخيص.
ويف حالة عدم موافقة اللجنة حيق ألصحاب املشروع رفع ملتمس إما إىل وايل اجلهة أو إىل
الوزير املكلف ابلتعمري واإلسكان من أجل إعادة النظر يف املشروع ،ويبقى رئيس اجمللس اجلماعي هو
املختص مبنح الرخص االستثنائية املتعلقة ابالستثمار ،وإضافة إىل ما سبق ميارس رؤساء جمالس اجلماعات
احمللية اختصاصات أخرى يف ميدان التعمري من ضمنها منح رخص احتالل امللك العمومي لغرض البناء
والسهر على نظافة املساكن والطرق وتطهري قنوات الصرف الصحي ،ومراقبة البناايت املهملة واملهجورة
واآليلة للسقوط واختاذ التدابري الالزمة لرتميمها أو هدمها كما يف احملافظة على املواقع الطبيعية والرتاث
التارخيي والثقايف ومحايته.
ـ املطلب الثاين :تقييم دور اجلماعات الرتابية يف ميدان التدبري احلضري

إن ركائز التدبري احلضري العصري تقوم على التشاور واملشاركة واحلوار وعلى تدبري حضري
يعتمد القرب ،ومقاربة التعمري عرب جوانبه االقتصادية واالجتماعية على اخلصوص ،وجدير ابلذكر أن
غياب تدوين تراتيب وموضوعايت جملموع النصوص القانونية املتعلقة ابلتعمري واإلسكان والبناء ،جيعل معظم
املتدخلني يواجهون حاالت من التناقض وااللتباس ،حيث جند كثريا من التدابري القانونية املرتبطة ابلتعمري
متداخلة مع نصوص متناثرة ختص ميادين يصعب كشف عالقتها ابلتدبري احلضري.
ولقد أقرت املناظرة الدولية حول السكن غري الالئق وإسرتاتيجية التدخل التوصية من بني ما
جاء فيها " :فيما خيص االعتبار احلايل لالمركزية يف عديد من الدول فقد أصبح من الضروري أن تساهم
اجلماعات امللحية أكثر يف برامج حماربة السكن غري الالئق وإنعاش السكن االجتماعي " ،لقد أصبح لزاما
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على اجلماعات احمللية أن تتوىل تنفيذ الربامج االستعجالية واملشاريع االجتماعية انطالقا من القضاء على
أحياء الصفيح ومعاجلة السكن غري الالئق والسكن فوق السطوح وتصحيح وضعية الدور املتداعية
للسقوط ،وإذا كانت هذه املهام تتطلب ابلضرورة وسائل مالية وتقنية ورصيد عقاري كايف ،فإن ذلك
يصطدم إبكراهات قانونية وواقعية حتد من هذا الدور.
ـ الفقرة األوىل :تضارب االختصاص يف ميدان التدبري احلضري
يعاين قطاع التعمري من الصعوابت الناجتة عن كثرة املتدخلني فيه ،وتضارب اختصاصاهتا ،األمر
الذي أدى إىل التأخري يف إجناز بعض املشاريع وممارسة نشاطها ،فممارسة نشاطها يفتقد إىل التنسيق
والفعالية بسبب التعقيد البطء يف اإلجراءات ،فكثريا ما يؤدي غياب التنسيق إىل ضياع اجلهد واملال وزايدة
التكلفة يف إجناز الربامج املسطرة.
سبق ورأينا أن رئيس اجلماعة احمللية يتمتع مبجموعة من الصالحيات يف ميدان التعمري ،فهو
الذي أيذن إبقامة التجزائت العقارية وتقسيم العقارات ومنح رخص البناء ورخص السكىن واملطابقة ومنح
الرخص االستثنائية يف جمال االستثمار ،إال أن هذه الصالحيات يتم اقتسامها مع اإلدارة املكلفة ابلتعمري
والوكاالت احلضرية والعمال والوالة واللجان اجلهوية واملراكز اجلهوية لالستثمار والقواد على املستوى
القروي ،ووزارة الداخلية ،كما نلمس هذا التضارب يف االختصاص بني رؤساء اجلماعات احملية نفسها،
هذا التضارب يهمش دور اجلماعات احمللية يف ميدان التعمري ألعمليايت.
ـ الفقرة الثانية :أزمة الرصيد العقاري اجلماعي
إن أزمة التعمري ابملغرب مرتبطة بشكل كبري بضعف االحتياطي العقاري الذي متتلكه
اجلماعات الرتابية خاصة أمام االنفجار الدميغرايف الذي يعرفه املغرب والتوسع العمراين السريع الذي يؤدي
إىل االستغالل املفرط للرصيد العقاري ،كما أنه يف غياب وضع سياسة عقارية معقلنة من طرف الدولة
ومجاعاهتا الرتابية ابجملال املدروس بشكل معقلن وهادف حنو توسيع الرصيد العقاري ،فقد أصبحت
العديد من املرافق العمومية متارس مهامها داخل حمالت معدة أصال للسكن ،وهكذا صارت عدة مصاحل
ومرافق عمومية تتخذ من احملاالت السكنية مقرا هلا ،بل إن البعض منها مت زرعه خارج احلدود الرتابية جملال
مجاعية حملية .إن هذه الظاهرة تعرب عن ثغرة وخلل تقين خالل دراسة وإعداد واثئق تصاميم التهيئة ،كما
تعرب عن ضعف النظرة الشمولية واملستقبلية لدينامية اجملال بصفة عامة ،واليت ينبغي استدراكها قصد
معاجلتها وإجياد حلول هلا ضمن أهداف تصاميم التهيئة الالحقة.
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وقد ساهم هذا اخلصاص العقاري يف ارتفاع الطلب ويف االستهالك العشوائي لألراضي احمليطة
ابملدن بعيدا عن مراقبة األجهزة اإلدارية املكلفة بتطبيق واثئق التعمري ،كما أن هذه األزمة تكرست بفعل
تعدد األراضي وتنوعها ابملغرب ،فهناك أمالك الدولة العامة ،وأمالك الدولة اخلاصة اليت يعود أمر تدبريها
ملديرية األمالك املخزنية ،وهناك األراضي اجلماعية واليت متلكها مجاعات ساللية شياعا وتبلغ مساحتها
 22مليون هكتار وهناك أراضي اجليش وأمالك األحباس (اليت حيبسها احملسنون على وجه اخلري.
ـ الفقرة الثالثة :دور اجلماعات الرتابية يف معاجلة أزمة السكن

أوال جيدر بنا قبل التطرق إىل دور اجلماعات احمللية يف معاجلة أزمة السكن أن نتساءل حول
سلطات اجملالس اجلماعية يف جمال البناء وحول الوسائل املوضوعة رهن إشارهتم للقيام هبذا الدور.
لقد أسند القانون  17.11اختصاصات الشرطة اإلدارية ومن ضمنها شرطة التعمري ،فالرئيس هو
الذي يصهر على تطبيق القوانني واألنظمة املتعلقة ابلتعمري وعلى احرتام ضوابط تصميم هتيئة الرتاب
وواثئق التعمري ،إضافة إىل دور السلطة التنفيذية للمجالس ،تقوم هذه األخرية بكل ما من شأنه أن ينعش
التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة من برامج جتهيز وختطيط وشراكة وتشجيع االستثمار .....وقد
أدرك املسؤولون أمهية اجلماعات ا الرتابية يف إجناز املشاريع السكنية والتجهيزات األساسية ودورها يف
خمططات التنمية اجلهوية واحمللية ،فأسندوا هلا يف خمطط املسار إجناز نسبة  31 %من املساكن املزمع
إجنازها خالل هذا املخطط ،وأوكلوا هلا أن تقوم بتحقيق  11 %من جمموع القطاع العام يف إطار حماولة
حل األزمة السكنية ابلبالد ،خصوصا بعد اشتداد األزمة املالية لدى احلكومة وتفاقم العجز السكين ،غري
أن إجناز هذه املهمة االستثمارية من طرف اجلماعات الرتابية يتطلب تسهيل مهامها القتناء األراضي
الضرورية ،وتشجيع الشراكة بني اجلماعات بغرض حتقيق مشاريع سكنية وجتزيئات عقارية مشرتكة ،وال
شك أن تنشيط دور اجلماعات احمللية يف ميدان السكن سيمكنها من توسيع خربهتا وعالقاهتا مع من هلم
عالقة ابملوضوع خاصة وزارة السكىن واملؤسسات التابعة هلا واملعنيني العقاريني وهيئات املهندسني
ومقاوالت البناء واجملزئيني.
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خـامتــة:
إن ما ميكن تسجيله خبصوص موضوع تدخل اجلماعات احمللية يف ميدان التعمري يتلخص عرب
حقيقتني:
ـ األوىل :حمدودية دور اجلماعات امللحية يف إعداد واثئق التعمري ،إذ يقتصر دورها على إبداء الرأي
واملسامهة ،وإن كانت هذه العبارة األخرية غامضة وال يعرف مضموهنا.

ـ الثانية :رغم الدفعة القوية اليت أعطاها قانوين اجلماعات احمللية  31شتنرب  2911وقانون  3أكتوبر
 )17.11(1111لرؤساء اجلماعات احلضرية والقروية يف ميدان الشرطة اإلدارية وخاصة شرطة التعمري،
فإن ذلك مل يشفع أمام كثرة املتدخلني يف ميدان التعمري ،وينجم عن ذلك ما يلي:
 1ـ إن تصاميم التهيئة اليت متت املصادقة عليها كانت حمدودا وخاصة منذ جميئ امليثاق اجلماعي لسنة
 2911بسبب امتناع اجملالس اجلماعية عن املوافقة عليها ،وهذه املظاهرة مل تقتصر على فرتة سراين ظهري
 2911بشأن التعمري ،بل ال زالت موجودة حىت مع قانون .21.91

 2ـ غياب التنسيق الدائم بني مكاتب الدراسات املكلفة إبعداد واثئق التعمري واجملالس اجلماعية من
جهة وبعض اإلدارات املعنية من جهة أخرى ،كما تواجه تلك املكاتب صعوبة للحصول على بعض
الواثئق كالصور اجلوية والتصاميم العقارية.
 3ـ البطء يف دراسة طلبات احلصول على رخص التعمري :إذا كان القانون حدد اآلجال املخصص
لإلدارة يف ثالثة أشهر ابلنسبة ملشاريع التجزئيات واجملموعات السكنية ،وأجل شهرين فيما خيص
البناايت ،فقد أوردت دراسة أجنزهتا الوزارة املكلفة ابإلسكان بني سنيت 2991 :و  2997أن هذه
اآلجال ترتاوح يف املعدل العام بني  1أشهر إىل  21شهرا.
 4ـ رفض الرتخيص للمشاريع االستثمارية وخاصة االستثمارات األجنبية ،فقد أوردت التقارير السنوية

اليت قدمتها اجملالس اإلدارية للوكاالت احلضرية سنة  2991أن املشاريع اليت تقرر رفضها من طرف
اللجن املختصة تصل بصفة عامة إىل حوايل  11%من املشاريع املودعة لديها من طرف اجملالس
اجلماعية ،ويرجع ذلك أساسا إىل ضعف
تغطية تراب جمالس اجلماعية بواثئق التعمري ،خاصة التنظيمية.
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الئحة املراجع:
الدكتور احلاج شكرة:الوجيز يف قانون التعمري املغريب
الدستور املغريب  1122الطبعة االوىل
قانون التعمري 21.91
مرسوم رقم  1.91.731لتطبيق القانون رقم  21.91املتعلق ابلتعمري
القانون رقم  11.91املتعلق ابلتجزائت العقارية واجملموعات السكينة تقسيم العقارت
مرسوم رقم  1.91.733لتطبيق القانون رقم  11.91املتعلق ابلتجزائت العقارية واجملموعات السكنية
وتقسيم العقارات.
ظهري الشريف رقم  2.21.71صادر يف  1يوليو 1121
اجلريدة الرمسية:عدد  1112بتاريخ  29سبتمرب 1121
امليثاق اجلماعي 17.11
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