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 مقدمـــة 

إن نظام املراقبة والزجر �� مجال التعم�� من أصعب عمليات التدب�� ا�حضري، وذلك ملا تحتاجھ هذه العملية من  

ا�حضري،   وا�جال  للتعم��  القانونية  الضوابط  واح��ام  الفرد  حر�ة  ب�ن  التوازن  ذلك  تحقق  قانونية  أدوات 

ما   إ��  ��دد باإلضافة  ال�ي  املتعددة  املشا�ل  بفعل  �خمة  إم�انيات  من  امل�لفة  وهيآ��ا  املراقبة  أجهزة  تحتاجھ 

 الطا�ع العمرا�ي للمدينة يوما �عد يوم. 

و�ذا �ان املشرع قد نص ع�� مجموعة من املقتضيات القانونية ال�ي تروم تنظيم عمليات املراقبة �جعلها أداة       

يد للمجال ا�حضري، من خالل ا�حرص ع�� اح��ام الضوابط املعمول ��ا �� منظومة فعالة �� مسلسل اإلنتاج ا�ج 

أن   إال  ا�خالفات،  التدخل ومعاينة  املفسرة واملوحدة ألساليب  الدور�ات  العمرا�ي، و�صدار مجموعة من  التدب�� 

دفع  الذي  األمر  منھ،  مرجوة  �انت  ال�ي  األهداف  يحقق  لم  بھ  معموال  �ان  الذي  الزجر  إصدار    نظام  إ��   املشرع 

رقم القا��ي    2016شتن��    19بتار�خ    66-12قانون  والبناء،  التعم��  مجال   �� ا�خالفات  وزجر  بمراقبة  املتعلق 

القانون   مقتضيات  �عض  و��خ  وتتميم  والقانون    12-90بتغي��  بالتعم��  بالتجزئات   25-90املتعلق  املتعلق 

العقارا وتقسيم  السكنية  وا�جموعات  رقم  العقار�ة  الشر�ف  الظه��  وكذا  نطاقات   1.60.063ت،  توسيع  �شأن 

-12العمارات القرو�ة. ال��يء الذي يدفعنا إ�� التساؤل هل استطاع املشرع ع�� هذا القانون تجاوز �غرات قانون  

 �� مجال زجر مخالفات البناء؟ 90

وم أسباب  دراسة  خالل  من  املوضوع  دراسة  ع��  سنعمل  التساؤل  هذا  ع��  قانون  لإلجابة  ثم  12-66رجعيات   ،

دراسة مستجدات هذا القانون، ثم التطرق إ�� دراسة اإلكراهات ال�ي تواجھ تحقيق األهداف املتوخاة من إصدار 

 هذا القانون. 
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 66-12أوال: أسباب إصدار قانون 

إ أدى  مما  والبناء،  التعم��  ميدان   �� ا�خالفات  األخ��ة  السنوات  خالل  كب��  �ش�ل  ارتفعت  وث��ة  لقد  ارتفاع   ��

جل   الوضعية،  هذه  تكريس  ع��  ساعد  مما  ولعل  القانونية،  للمقتضيات  ا�خالف  والبناء  العشوائي  السكن 

ا�حد  ح�ى  ا�حاالت  أغلب   �� الغرامات  تصل  ال  حيث  ا�خالف�ن،  حق   �� االبتدائية  ا�حاكم  أصدر��ا  ال�ي  األح�ام 

قانونا عليھ  املنصوص  إ��  1األد�ى  باإلضافة  ميدان .   �� املرتكبة  ا�خالفات  مراقبة  عمليات  ومحدودية  ضعف 

التعم��، ومعضلة الفساد اإلداري املتمثل �� غض الطرف والتس�� ع�� ا�خالفات من قبل أجهزة املراقبة، فال يتم 

رؤساء  �عض  فإن  ذلك  تم  و�ن  وح�ى  ��ا،  املعمول  اإلدار�ة  للمساطر  و�خضاعها  ا�خالفات  محاضر  تحر�ر 

 . 2ات ا�حضر�ة يتغاضون عن اتباع املساطر بخصوصها وذلك لتحقيق مصا�حهم االنتخابية ا�جماع 

خرق  إ��  تدفعهم  االجتماعية  أو  االقتصادية  الظروف  ضغط  أو  األحيان  �عض   �� املواطن�ن  �عض  جشع  أن  كما 

ترخ  بدون  أشغال  بإنجاز  إما  ذلك  و�تم  األبنية،  �جال  املنظمة  تلك  ف��ا  بما  التعم��  و�دون ضوابط  مسبق  يص 

عل��ا  املصادق  التصاميم  مراعاة  وعدم  الغش  يكتنفھ  �ش�ل  بھ  املرخص  البناء  بتنفيذ  أو  املهندس�ن  إشراف 

مطابقة  غ��  بناء  مواد  استخدام   �� الغش  أو  املعتمدة  التقنية  للمواصفات  مطابقة  غ��  بناء  مواد  �استخدام 

��يء الذي إ�� ا��يار املبا�ي �� �عض األحيان، األمر الذي للمواصفات التقنية املعتمدة أو الغش �� استخدامها ال

 �سبب خسائر �شر�ة ومادية.

ع��   ارت�ازها  من  أك��  واملستندات  الوثائق  ع��  مقتصرة  ظلت  ا�جماعية  اإلدارة  تمارسها  ال�ي  املراقبة  أن  كما 

 3املراقبة �� ع�ن امل�ان �ش�ل دوري ومباغت.

و�ال املالحظات،  إ�� هذه  قانون  باإلضافة  إ��  الثغرات   90-12عودة  نجده قد شمل مجموعة من  بالتعم��  املتعلق 

والنقائص ال�ي ساهمت �� استفحال ا�خالفات إ�� درجة كب��ة، وتتمثل أهم هذه املالحظات املتعلقة بنظام زجر  

 ��:   66-12ا�خالفات قبل إصدار قانون 

 .66-12إصدار قانون  طول و�عقد املساطر املتعلقة بنظام زجر ا�خالفات قبل -

 بطء مسطرة التداب�� الزجر�ة ال��يء الذي عرقل املراقبة اإلدار�ة والقضائية للعمليات العقار�ة.  -

 �عدد األجهزة امل�لفة باملراقبة وما ترتب عن ذلك من �شتت للمسؤولية وتفتي��ا. -

 ضعف الوسائل القانونية للمتدخل�ن.  -

ومحدودية   - الرد��  البعد  املقتضيات  ضعف  ال�ي تضمن��ا  والعقو�ات  البناء  �� مخالفات  الزجر�ة  التداب�� 

 القانونية املتعلقة بمراقبة مخالفة التعم��.

 أزمة املقتضيات القانونية فيما يتعلق باملسؤولية �� قطاع التعم��.  -
 

مذیلة    -1 المغربیة  التعمیر  قوانین  في  عملیة  قراءة  محجوبي،  اإلداریة  محمد  والمحاكم  األعلى  بالمجلس  اإلداریة  الغرفة  واجتھادات  التعمیر  قوانین  بمختلف 
 . 30دار النشر المغربیة ص   2011والدوریات والمناشیر المتعلقة بالتعمیر الطبعة الثانیة  

المدن   -2 حكامة  واإلكراھات،  األدوات  المدینة،  وتنظیم  العمراني  التدبیر  الدیب،  منیر  الشتوكي،  القانونیة    حسن  العلوم  كلیة  منشورات  التنمیة،  ومسألة 
 . 2017ص   48واالقتصادیة واالجتماعیة، مراكش سلسلة المؤتمرات والندوات، العدد 

ابن مسیك    -3 المغربي، نموذج  عمالة  المجال الحضري  الحضري، مساھمة في دراسة  المجال  تنمیة وتنظیم  التعمیر في  المختار، دور سیاسة  سیدي  حیمود 
صادیة واالجتماعیة، الدار  مان، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوین والبحث : العلوم االداریة ، جامعة الحسن الثاني كلیة العلوم القانونیة واالقتعث

 . 218، ص 2001-2000البیضاء، 
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 صعو�ات �� تحديد و�عر�ف ا�خالفات. -

با�خالف - خاصة  مسطرة  لتحديد  قانونية  مقتضيات  بضوابط غياب  ا�خلة  واملمارسات  األعمال  وتحر�م  ة 

 التعم�� والبناء.

 الفراغ التشري�� بخصوص تجر�م �عض املمارسات وما ينجم ع��ا من إخالل بالعقاب.  -

العمومية،   - الدعوى  تحر�ك  وعن  املراقبة  مجال   �� بمهامهم  القيام  ع��  ك����م  ع��  املتدخل�ن  تقاعس 

القضائية ضد ا�خالف أمرا غ�� مقبول، إذ أ��ا ستصبح طرفا ��    فبعض ا�جماعات ترى �� تحر�ك الدعوى 

الن�اع مما قد �عرض مصا�حها االنتخابية إ�� ا�خطر، ول�ي ت�ون �� الواجهة فإ��ا تقتصر ع�� إصدار أمر 

 .4التوقيف الذي تت�لف السلطة  ا�حلية بتنفيذه

ه تجاوز القصور الذي اع��ى آليات الزجر والرقابة من �ل ما سبق، فقد �ان من الالزم إصدار نص قانو�ي يتم ع�� 

�� القوان�ن السالفة، وعدم تحديدها وتوضيحها آلليات التدخل واملسؤوليات وسقوط أغلب العقو�ات والغرامات 

املهني�ن  بم�انة  االرتقاء  وأيضا  ا�ختصة،  السلطات  لدن  من  املقدمة  امللفات  شابت  ال�ي  الش�لية  للعيوب  نظرا 

 �� الورش.  املتدخل�ن

قانون    الرقابية   66.12و��دف  املنظومة  بفعالية  واالرتقاء  ا�خالفات،  وزجر  مراقبة  ميدان   �� ا�ح�امة  �عز�ز  إ�� 

 وضمان تحقيق التجا�س والت�امل ب�ن �عد��ا الوقائي والزجري. 

  66-12ثانيا : دراسة ملستجدات القانون 

قانون   مستجدات  دراسة  إطار  أن   66  -12��  يمكن  والبناء،  التعم��  ميدان   �� ا�خالفات  وزجر  باملراقبة  املتعلق 

 نجمألنھ يظم يضم نوع�ن من املقتضيات: 

 :  و�تعلق األمر بما ي�� ، املقتضيات ال�ي يرتبط تفعيلها بإصدار نصوص تنظيمية -

  .تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

  .تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الهدم 

 يد إجراءات وكيفيات منح رخصة التسو�ة. تحد 

  .تخو�ل صفة ضابط الشرطة القضائية إ�� املراقب�ن التا�ع�ن للوا�� أو العامل أو اإلدارة 

  .تحديد طرق وكيفيات  عمل مراق�ي التعم�� ونطاق ممارس��م ملهامهم 

  معتمر ��اكيفية تنفيذ عملية الهدم وضوابط إفراغ البنايات موضوع ا�خالفات من 

  .ت�و�ن �جنة اإلشراف ع�� عملية الهدم 

  العمارات نطاق   �� الواقعة  الورش،  تنظيم  ملقتضيات  ا�خاضعة  املشاريع،  وخصائص  تحديد طبيعة 

 القرو�ة املغطاة بتصميم خاص للتوسيع.

 
والتنمیة العمرانیة ، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، وحدة القانون    للمزید المرجو االطالع  على: أحمد رضا األحمادي، الرقابة على العملیات الرقابیة  -4

 .   36. ص2004-2003اإلداري والعلوم اإلداري، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة أكدال الرباط  
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الداخلية   - وزارة  ب�ن  مش��كة  دور�ة  صدرت  وقد  تنظيمية،  نصوص  بإصدار  تن�يلها  مرتبط  غ��  مقتضيات 

رقم  وو  املدينة  وسياسة  واإلس�ان  والتعم��  الوط�ي  ال��اب  إعداد  مضام�ن    17-07زارة  وتوضيح  لشرح 

 وكيفية تن�يل هذه املقتضيات وفق مجموعة من اإلجراءات، من بي��ا إجراءات انتقالية. 

قانون    تمي�� مستجدات  يمكن  امل�لفة  12-66كما  الهيئات  الرخص،  بطبيعة  املتعلقة  املستجدات  باملراقبة،     ب�ن 

 مسطرة املراقبة، تحديد ا�خالفات، �شديد العقو�ات. 

 فيما يتعلق بالرخص  -1

من    41واملادة    40تمثلت التعديالت املتعلقة بالرخص فيما ورد �� املادة األو�� من القانون وال�ي غ��ت وتممت املادة  

ر  إللزامية  ا�خاضعة  املناطق   �� اإلصالح  رخصة  أضافت  حيث  التعم��  املنصوص قانون  التغي��  أو  البناء  خصة 

 ، ورخصة �سو�ة بنايات غ�� قانونية.                                        40عل��ما �� املادة 

كما أو�ل املشرع لرئيس ا�جلس ا�جما�� اختصاص البث �� الطلبات املتعلقة برخص اإلصالح دون تدخل إدارة 

ا  �� أكد  أنھ  إال  الرأي،  ا�حلية،  الدولة إلبداء  السلطة  إ��  التعم��  ذاتھ ع�� ضرورة توجيھ ��خ من رخص  لوقت 

املادة   مع  ا��جام   �� يأ�ي  املقت��ى  التنظي�ي    116وهذا  القانون  والذي   113.14من  ال��ابية  با�جماعات  املتعلق 

اعة إ�� عامل تؤكد ع�� وجوب تبليغ ��خ من القرارات الفردية املتعلقة بالتعم�� ال�ي يتخذها رئيس مجلس  ا�جم

 أيام �عد �سليمها للمع�ي باألمر.  5العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنھ داخل أجل 

بان��اء  يصرح  أن  �عد  املطابقة  شهادة  ع��  أو  عل��ا  با�حصول  ملزم  املستفيد  فإن  السكن  برخصة  يتعلق  ما  و�� 

لل معاينة،  إجراء  �عد  املطابقة  وشهادة  السكن  رخصة  وتحرر  البناء،  املنجزة عملية  البناء  أشغال  أن  من  تحقق 

حالة عدم   �� أنھ  إال  ��ا،  املعمول  املهنية  للقواعد  وكذا  البناء  رخصة  ولبيانات  عل��ا  املصادق  للتصاميم  مطابقة 

تمك�ن املستفيد من رخصة السكن أو شهادة املطابقة خالل شهر يحق للمع�ي باألمر الطلب من العامل ممارسة  

من    76ا�جماعة املع�ي للقيام بذلك �عد استنفاذ اإلجراءات املنصوص عل��ا �� املادة    حقھ �� ا�حلول محل رئيس 

 5املتعلق با�جماعات. 113.14القانون التنظي�ي رقم 

 إال أنھ �� حالة تو�� مهندس معماري إدارة األشغال فيمكن االكتفاء �شهادتھ عن املعاينة. 

كرس حضور السلطة اإلدار�ة ا�حلية �� املساطر املتعلقة بالبناء والتعم�� وذلك بإلزام   12.66ونالحظ أن قانون   

اإلدار�ة  السلطة  إ��  وا�حاضر  والتصار�ح  واألذون  والرخص  الشواهد  من  ��خ  توجيھ  بضرورة  ا�جماعة  رئيس 

ب املع�ي  إ��  �سليمها  �عد  مباشرة  ا�حضر�ة  والو�الة  �غرض  ا�حلية  وذلك   ، املش��كة   –األمر  الدور�ة   �� جاء  كما 

�سهيل وضمان نجاعة املراقبة ��    –لوزارة الداخلية ووزارة إعداد ال��اب الوط�ي التعم�� واإلس�ان وسياسة املدينة  

البناء األمر ب:رخصة  و�تعلق  االنجاز،  أو مجموعة سكنية    -جميع مراحل  تجزئة عقار�ة  بإحداث  اإلذن   –اإلذن 

 
الرئیس عن القیام باألعمال المنوطة بھ بمقتضى أحكام ھذا القانون التنظیمي، وترتب    المتعلق بالجماعات: إذا امتنع  113.14من القانون التنظیمي    76المادة    -5

أیام من تاریخ ... الطلب    7على ذلك إخالل بالسیر العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو اإلقلیم بمطالبتھ بمزاولة المھام المنوطة بھ، بعد انصرام أجل  
 ل العمالة أو االقلیم االمر إلى القضاء االستعجالي بالمحكمة اإلداریة من أجل البث في وجود حالة االمتناع.دون استجابة الرئیس، یحیل عام 

ساعة من تاریخ تسجیل طلب اإلحالة بكتابة الضبط بھذه المحكمة،  ویتم البث المشار إلیھ في الفقرة السابقة بواسطة حكم   48یبث القضاء االستعجالي داخل أجل 
التي امتنع    ئي وعند االقتضاء بدون استدعاء األطراف، إذا أقر الحكم القضائي في حالة االمتناع جاز العامل الحلول محل الرئیس في القیام باألعمالقضائي نھا

 ھذا األخیر عن القیام بھا. 
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عقاري بتق املطابقة    -سيم  شهادة  أو  السكن  املؤقت   –رخصة  التسليم  ال��ائي-محضر  التسلم  محضر   -شهادة 

املغروسة  املبنية  غ��  واملساحات  والكهر�اء  وا�جاري  املاء  وشب�ات  السكنية  ا�جموعة  أو  التجزئة  طرق  إ�حاق 

إيداعھ   ووصل  الورش  بافتتاح  التصر�ح  ا�جماعية،  العامة  إيداعھ  التص   –باألمالك  ووصل  الورش  بإغالق   –ر�ح 

يتم   الهدم، اإلصالح) وذلك �عد أن  القانونية،  البنايات غ��  ( �سو�ة  القانون  ��ا هذا  ال�ي جاء  با�� الرخص  وكذا 

 .6استصدار النصوص التنظيمية املتعلقة ��ا

ح املراقبة  عمليات   �� ا�جماعية  ا�جالس  رئيس  حضور  تقليص  القانون  خالل  من  يالحظ  لرئيس  كما  �ان  يث 

املراقب نفسھ هو   أن  ا�جديد ينص ع��  القانون  أن  إال  بوقف األعمال،  ا�جماعة سابقا اختصاص إصدار األمر 

الذي يصدر األمر بوقف األشغال و�بلغ ذلك إ�� السلطة ا�حلية ورئيس ا�جلس ا�جما�� والو�الة ا�حضر�ة، كما  

ا�خالفة �� حالة ارت�اب أفعال يمكن تداركها �و��ا ال تمثل إخالال    أن املراقب يقوم باتخاذ التداب�� الالزمة إل��اء

 7خط��ا بضوابط التعم�� والبناء ال�ي تم خرقها

اقبة.  -2  املستجدات املتعلقة باليات املر

القضائية، فأصبحت  إ�� ضباط الشرطة  نالحظ أن املشرع أو�ل مهمة معاينة ا�خالفات وتحر�ر محاضر �شأ��ا 

املادة  ا�جهات   حسب  أو   65امل�لفة  العامل  أو  للوا��  التا�عون  التعم��  مراقبو  القضائية،  الشرطة  ضباط  و��: 

معاينة  مهام  القضائية  الشرطة  ضباط  فئة  منحت  وقد   . القضائية  الشرطة  ضابط  صفة  لهم  ا�خولة  اإلدارة 

القضائية هذه املهمة �� ما يتعلق   ا�خالفات، وقد فسرت املذكرة الوزار�ة املش��كة كيفية ممارسة ضباط الشرطة

ا�خالفات  املعاينة ع��  تقتصر  ا�حالة  أوراش محينة ففي هاتھ  دفاتر  تتوفر ع��  أوراق مشاريع مرخصة  بمراقبة 

 ال�ي �ش�ل إخالال خط��ا بضوابط التعم�� والبناء، و��:

 إحداث تجزئة عقار�ة أو مجموعة سكنية دون إذن سابق.  -

 ل ع�� رخصة سابقة. القيام ببناء دون ا�حصو  -

 عدم مطابقة البناء للرخصة املسلمة �� شأنھ من حيث عدم التقيد بما ي��: -

 العلو املسموح بھ بز�ادة أو الشروع �� ز�ادة طابق أو طوابق إضافية •

 املواقع املأذون ف��ا بالبناء  •

 املساحة املرخص لھ البناء  •

 أو باستعمال الطرق ا�حظورة �� البناء. عدم اح��ام الضوابط املتعلقة بمثابة البناء واستقراره  •

املادة   أح�ام  وفق  بذلك  محضر  بتحر�ر  القضائية  الشرطة  ضابط  يقوم  ا�خالفات  هذه  قانون   24أمام  من 

املسطرة ا�جنائية، و�ذا �علق األمر بمخالفة مرتكبة داخل محالت معتمرة يوجھ ضابط الشرطة القضائية طلب  

أجل   من  ا�ختصة  العامة  ال النيابة  أجل  داخل  باملعاينة  الكتا�ي  اإلذن  ألخذ  ا�خالفة  هذه  ملعاينة  اإلذن  منحھ 

 
ا   -6 الداخلیة ووزارة  إعداد التراب الوطني والتعمیر واالسكان وسیاسة  بشأن تفعیل مقتضیات القانون رقم    17-07لمدینة  رقم  المذكرة المشتركة بین وزارة 

 8ص 2017غشت  1المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمیر والبناء الصادرة  بتاریخ     66.12
دو الحجة    17بتاریخ    6501  المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمیر والبناءالصادر بالجریدة الرسمیة عدد  66.12من القانون رقم    63المادة     -7

 . 2016سبتمبر   19الموافق ل   1437
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  3أيام، ثم يوجھ ضابط الشرطة القضائية أصل محضر معاينة ا�خالفة إ�� وكيل امللك �� أجل أقصاه    3يتعدى  

� با�خالفة،  املتعلقة  بالوثائق واملستندات  امللك مرفقا  إ�� وكيل  املعاينة  تار�خ  يتم توجيھ ��خة أيام من  عد ذلك 

من محضر معاينة  ا�خالفة إ�� �ل من السلطة اإلدار�ة ا�حلية، رئيس ا�جلس ا�جما��، مدير الو�الة ا�حضر�ة، 

 وا�خالف.

و�ذا لم ينفد ا�خالف أمر إيقاف األشغال يمكن لضابط الشرطة القضائية حجز املعدات واألدوات ومواد البناء   

 ع األختام عليھ و�حرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهھ إ�� وكيل امللك. وكذا إغالق الورش ووض

القضائية  الشرطة  ضابط  فإن  والبناء  التعم��  بضوابط  خط��ا  إخالال  �ش�ل  ال  ال�ي  با�خالفات  يتعلق  فيما  أما 

أدناه   �� أجل  ا�خالفة  الالزمة إل��اء  التداب��  باتخاذ  ا�خالف  إ��  أمرا  و 10يصدر  يبلغ  أيام وأقصاه شهر  ثم  احد، 

السلطة اإلدار�ة ا�حلية ورئيس ا�جلس ا�جما�� ومدير الو�الة ا�حضر�ة، و�� حالة عدم تنفيذ إ��اء ا�خالفة من 

طرف املع�ي باألمر فإن ضابط الشرطة القضائية يخ�� السلطة اإلدار�ة ا�حلية ال�ي تقوم بدورها بإصدار أمر ��دم 

 األشغال أو األبنية ا�خالفة.

القضائية   أمام الشرطة  إدارة  مواكبة  عن مدى  نتساءل  القضائية  الشرطة  املو�ولة لضباط  ا�جديدة  املهام  هذه 

من  يجعل  الذي  ال��يء  البناء،  بمخالفات  خاص  قسم  إحداث  �عرف  لم  اإلدارة  هذه  أن  فاملالحظ   املهام،  لهذه 

ال �� ظل عدم توفر الوسائل البشر�ة  املتعلقة بمهام الشرطة القضائية نطرح �ساؤ  66-12تفعيل مقتضيات قانون 

 واللوجستية لذلك. 

 واملالحظ أن مهام وصالحيات املراقبون يمكن تصنيفها إ�� صنف�ن:  

 مهام ذات طبيعة إجرائية و��: -1

 رصد ا�خالفات.  •

 معاينة ا�خالفات.  •

 تحر�ر محضر املعاينة.   •

 با�خالفة إ�� وكيل امللك. توجيھ أصل ا�حضر والوثائق واملستندات املتعلقة  •

توجيھ ��خ من محضر معاينة ا�خالفة ومن الوثائق املتضمنة واإلجراءات املتخذة �شأ��ا إ�� �ل من   •

 السلطة اإلدار�ة ا�حلية ورئيس ا�جلس ا�جما�� والو�الة ا�حضر�ة وا�خالف. 

 مهام ذات طبيعة تدخلية، و��: -2

 �انت �� طور اإلنجاز.  اتخاذ األمر باإليقاف الفوري لألشغال إذا •

 إصدار األمر للمخالف باتخاذ التداب�� الالزمة إل��اء ا�خالفة.  •

ع��   • حارس  ا�خالف  و�عي�ن  الورش،  إغالق  وكذا  البناء،  ومواد  وأدوات  ملعدات  االقتضاء  عند  حجز 

 األشياء ا�حجوزة. 

 طلب ��خ�� القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.  •
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ن املشرع أقر حق الهدم التلقائي لألبنية واالشغال املقامة فوق األمالك العامة أو ا�خاصة كما تجدر اإلشارة إال أ

للدولة وا�جماعات ال��ابية وكذا  األرا��ي التا�عة ل�جماعات الساللية أو �� منطقة غ�� قابلة للبناء بموجب وثائق 

كد من وقوع ا�خالفة إ�� عقد �جنة االشراف التعم�� والنظم املقررة حيث تقوم السلطة اإلدار�ة ا�حلية �عد التأ

 ع�� الهدم من أجل هدم البناء ا�خالف و�عادة الوضع إ�� ما �ان عليھ ع�� نفقة ا�خالف. 

كتا�ي   إذن  ع��  بناء  املعتمرة  لألماكن  الدخول  إم�انية  التعم��  مراق�ي  ا�جديد  القانون  أعطى  ذلك  إ��  باإلضافة 

أيام  ال��يء الذي تجاوز معھ املشرع الفراغ القانو�ي الذي �ان ��م هاتھ   3�� أجل  للنيابة العامة ا�ختصة، وذلك  

 النقطة. 

�� فقر��ا   66كما يالحظ  أن  القانون أن�ى سلطة رئيس ا�جماعة �� تحر�ك الدعوى العمومية، فقد نصت املادة  

إل��ا �� ا إ��    64ملادة  الثالثة ع�� أن املراقب الذي عاين مخالفة من ا�خالفات املشار  يحرر محضرا بذلك يوجهھ 

وكيل امللك، مع إشعار السلطة اإلدار�ة ا�حلية ورئيس ا�جلس ا�جما�� و�ا�� األطراف املتدخلة، فسلطة تحر�ك 

املتا�عة لم �عد من اختصاص رئيس ا�جلس ا�جما�� خصوصا أن الواقع العم�� اثبت أن السيا��ي �ان يتعامل 

الضيقة �� تحر�ك املتا�عة عوض تطبيق القانون وتحر�ك املتا�عة �ش�ل عام ومجرد    بمنطق ا�حسابات السياسية

 8كما هو مف��ض. 

 مستجدات متعلقة بتنظيم الورش  -3

قانون   من  الثانية  املادة  حسب  الورش  دف��  مسك  بإلزامية  األمر  املعماري   66-12يتعلق  املهندس  ألزم  حيث 

 داخل الورش وطيلة مدة األشغال دف��ا للورش يتضمن:املشرف ع�� إدارة األشغال أن يمسك 

 جميع العناصر املتعلقة بتعر�ف املشروع  -

 طبيعة األشغال  -

 التعر�ف باملقاوالت حسب طبيعة عملها   -

 اإلعالن بفتح الورش  -

املهندس   - خصوصا  املعني�ن،  املتدخل�ن  مختلف  وز�ارات  ومالحظات  ومحاضر  وأوامر  ومذكرات  توار�خ 

 املعماري املشرف ع�� املشروع واملهندس ا�ختص واملساح الطبوغرا�� 

 شهادة التصر�ح بإغالق الورش و�ان��اء األشغال  -

وتجدر اإلشارة إ�� أن املهندس املعماري أو منسق املشروع يل��م بمسك دف�� الورش والسهر ع�� ا�حافظة عليھ أو 

 . 9ھ رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية عند االقتضاءت�ليف جهة مسؤولة عن الورش با�حافظة عليھ ووضع

وتتمثل امل��ة الرئيسية ملسك دف�� الورش �� تضمينھ ل�افة املعلومات ال�ي توثق �ختلف العمليات املنجزة داخل 

 الورش ، وكذا التعديالت ال�ي قد تطالھ، بما يمكن من حسن تتبعھ و�سهيل مراقبتھ 
 

دوة الوطنیة المنظمة من  جمال بوصوابي، القانون الجدید للتعمیر : تكریس لإلشكالیات أم إیجاد للحلول، التعمیر والبناء ومتطلبات الحكامة الترابیة، أشغال الن  -8
، منشورات مختبر البحث في قانون العقار  2017مارس   4-3-2كلیة المتعددة التخصصات الناظور أیام  طرف الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمیر بال

 . 158، ص  2018والتعمیر بالناظور، طبعة 
المدینة  رقم    -9 الداخلیة ووزارة  إعداد التراب الوطني والتعمیر واالسكان وسیاسة  القانون رقم  بشأن تفعیل مقتضیات    17-07المذكرة المشتركة بین وزارة 

 8ص 2017غشت  1المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمیر والبناء الصادرة  بتاریخ     66.12
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 مقتضيات متعلقة �عملية الهدم والدعوى العمومية   -4

ال يحول هدم األبنية واألشغال املنجزة ا�خالفة دون تحر�ك الدعوى العمومية وال ي��تب عنھ سقوطها، وقد تو�� 

إل��ا��ا اإلدار�ة  اإلجراءات  اتخاذ  يحول  ال  ال�ي  ا�خالفة  الرت�اب  والزجري  الرد��  األثر  منسوب  من  الرفع   املشرع 

دون تحر�ك الدعوى العمومية، حيث يبقى ل�جهة القضائية ا�ختصة اختصاص تكييف األفعال املرتكبة، وترتيب  

ب�ن  ا�خلط  ينب��  ال  أنھ  املش��كة  املذكرة  أشارت  وقد  املرتكبة،  ا�خالفة  خطورة  ودرجة  ونوع  يتناسب  بما  ا�جزاء 

م�ى توفرت مسبباتھ �� اح��ام تام للمسطرة ، و��ن الهدم   الهدم كقرار إداري تلزم السلطة اإلدار�ة ا�حلية باتخاذه

 كحكم قضائي يق��ن لزوما برفع دعوى عمومية و�اإلدانة.

ومن ثم تو�� املشرع اإل��اء الفع�� للمخالفة وضمان عدم تكريسها واستمرار���ا ، إذ لم �عد باإلم�ان عند إثبات 

ة �ستلزم بالضرورة حكما يق��ي ��دم األبنية موضوع ا�خالفة ا�خالفة ا�حكم بالغرامة فقط بل إن إثبات اإلدان

 و�رجاع ا�حالة إ�� ما �انت عليھ �� السابق.

 12-66ثالثا: إكراهات تفعيل قانون 

ع��   القضاء  نجد:  والتعم��  البناء   �� ا�خالفات  زجر  لنظام  جديد  قانون  إصدار  من  املتوخاة  األهداف  أهم  من 

 اطن�ن، ر�ط املسؤولية با�حاسبة. السكن العشوائي، سالمة املو 

زجر  �ع��ي  �انت  ال�ي  الثغرات  من  مجموعة  تجاوز  القانون  هذا  خالل  من  املشرع  حاول  األهداف  هذه  ولتحقيق 

 ا�خالفات �� السابق وذلك ع��:

 توحيد وتبسيط مساطر املراقبة وزجر ا�خالفات.  -

 .ص املسلمة من طرف رئيس ا�جلس ا�جما�� إضافة رخص اإلصالح، والتسو�ة والهدم ع�� قائمة الرخ -

 تمك�ن املراقب وضابط الشرطة من اختصاص اتخاذ األمر بوقف األشغال واتخاذ التداب�� الالزمة إل��اء ا�خالفة.  -

 منح املراقب صالحية ��خ�� القوة العمومية و�م�انية حجز املعدات ومواد البناء و�غالق الورش ووضع األختام. -

 إحداث �جنة إدار�ة لتنفيذ قرارات الهدم.  -

أرا��ي   - إ��  باإلضافة  ال��ابية  وا�جماعات  وا�خاصة  العامة  لألمالك  حماية   �� التلقائي  الهدم  ع��  التنصيص 

 ا�جموع وكذا املناطق غ�� القابلة للبناء بموجب وثائق التعم��. 

ال شابھ  قد  أنھ  إال  القانون  هذا  إيجابيات  من  و�الرغم  أنھ  أن  إال  يمكن  إش�االت   إ��  تؤدي  قد  العيوب  من  كث�� 

 تجعل تحقيق أهدافھ مسألة صعبة ومن ب�ن أهمها : 

 إحالة القانون �� حاالت كث��ة إ�� نصوص تنظيمية تصل إ�� ثمانية نصوص وتتعلق ب:  -1

 تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح.  -

 تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الهدم.  -

 وكيفيات منح رخصة التسو�ة.  تحديد إجراءات -

 تخو�ل صفة ضابط الشرطة القضائية إ�� املراقب�ن التا�ع�ن للوا�� أو العامل أول أو اإلدارة.  -

 تحديد طرق وكيفيات  عمل مراق�ي التعم�� ونطاق ممارس��م ملهامهم.  -
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 كيفية تنفيذ عملية الهدم وضوابط إفراغ البنايات موضوع ا�خالفات من معتمر ��ا -

 ت�و�ن �جنة اإلشراف ع�� عملية الهدم.  -

تحديد طبيعة وخصائص املشاريع، ا�خاضعة ملقتضيات تنظيم الورش، الواقعة �� نطاق العمارات القرو�ة   -

 املغطاة بتصميم خاص للتوسيع.

لدى  عديدة  استفسارات  مصدر  القانون  هذا  مقتضيات  تنفيذ  من  يجعل  �عد  تصدر  لم  ال�ي  النصوص  هذه 

خا توضيح املتدخل�ن،  ع��  املهنية ستعمل  ا�ح�ومية  السلطات  أن  ع��  أكدت  املش��كة  الوزار�ة  املذكرة  وأن  صة 

املتدخل�ن  لفائدة  ت�و�نية  دورات  تنظيم  ع��  عالوة  مش��كة  دور�ات  إعداد  خالل  من  إجراءا��ا  و�سط  مضامي��ا 

 املعني�ن ��ذا ا�جال. 

'' البناء'' حيث أن وضع   -2 �عر�ف محدد للبناء ضرورة أفرز��ا املمارسة غياب �عر�ف قانو�ي ملفهوم 

العملية، فمحكمة النقض عملت ع�� نقض العديد من القرارات واألح�ام �علة أن ما عاينھ محرر 

 10ا�حضر ال �عت�� بناء باملفهوم القانو�ي

املادة   -3 �� تطبيق نفس العقو�ة ع�� جميع املتدخل�ن حيث اعت��ت  التجر�م واملبالغة  توسيع نطاق 

ا�حالة،   78 حسب  ا�جماعية،  أو  العامة  البناء  أو  التعم��  ولضوابط  ا�خالفات  ملرتكب  شر��ا 

واملهندس  املعماري  واملهندس  األشغال  أنجز  الذي  واملقاول  العمل  رب  العقو�ة  بنفس  ويعاقب 

خالل   ا�خالفة  عن  التبليغ  عدم  حالة   �� الطبوغرا��،  املساح  واملهندس  من    48ا�ختص  ساعة 

با أو علمهم  سهلوا  الذين  واأل�خاص  ا�خالفة  ع��ا  نتجت  أوامر  ع��م  صدرت  من  و�ل  رت�ا��ا، 

بالعقو�ات املطبقة ع��  للقانون، ويعاقب املشار�ون املذ�ورون  البناء ا�خالف  �� عملية  ساهموا 

القانون �ل من   يتعلق األمر بجر�مة أشد. من خالل هذا املقت��ى وضع  لم  الفاعل�ن األصلي�ن ما 

 �خالفة أو أصدر أمرا ��ا و من �ان ع�� علم ��ا (ولو لم يرتك��ا) ع�� نفس الدرجة. قام با

 

وقد اعت�� البعض هذا املقت��ى بأنھ ال ي��جم املع�ى ا�حقيقي ملبدأ ر�ط املسؤولية با�حاسبة  ألنھ يبالغ �� تطبيق  

مواقعهم   رغم  املتدخل�ن  جميع  ع��  العقو�ة  نفس  تطبيق  الهيأة مسألة  اعت��ت  حيث  ا�ختلفة،  ومسؤولي��م 

املش��كة   الدور�ة  املعمار��ن  للمهندس�ن  املهندس   17-07الوطنية  مصا�ح  ع��  كب��ة  مخاطر  حجم  تحمل  أ��ا 

املعماري الذي �ستحيل أن يراقب طيلة مدة  أعمال الورش باحثا عن ا�خالفات ومبلغا ع��ا تحت طائلة عقو�ات 

 زجر�ة ثقيلة. 

بعد البيئي �� القانون: حيث لم يتطرق القانون إ�� مقتضيات �عزز م�انة البيئة �� عمليات غياب ال  -4

التعم�� والبناء، وهذا ما يخالف التصور ا�حديث الذي يؤكد العالقة ا�حتمية ب�ن التعم�� والبيئة 

املقارنة   فالنظم  املستدام،  التعم��  مقومات  وأبرز  أهم  فر�سا  –�أحد  تصورا�  -خاصة  �ا حددت 

اختالالت  تجاوز  أن  معرفة  من  لذلك  تبعا  تحليالت  عدة  مكنت  كما  املستدام  التعم��  لتطبيقات 

 
 . 160جمال بوصوابي، مرجع سبق ذكره ، ص  -10
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فاالهتمام  البيئة،  وقانون  التعم��  قانون  ب�ن  العالقة  �سط��  من  يبدأ  العمرانية  السياسة 

باالستدامة أض�� مفروضا �� توجهات سياسة التعم��، ولم �عد حكرا ع�� الرخص املتعلقة بفتح 

�ان ا كيفما  القرارات  �ل  ع��  و�نما  ا�خطرة  وا�حالت  املز�جة  وا�حالت  بال�حة  املضرة  �حالت 

نوعها،  كما أنھ يحكم ع�� املتدخل�ن �� القطاع تجاوز االهتمامات التقليدية ألجل تجديد حضري 

اقتصادي والسوسيو  البشري  ا�حيط  لتغ��ات  بإدراج 11مواكب  املشرع  يلزم  الذي  ال��يء   ،

التعم��  مقتض  قواعد  إ��  واالرتقاء  القطاع  هذا  �عرفھ  الذي  القانو�ي  الفراغ  تمأل  قانونية  يات 

 املستدام. 

أناط القانون مهام مراقبة وزجر ا�خالفات  لضباط الشرطة القضائية ، ال��يء الذي يتطلب توف��   -5

ب. وهذا ما لم موارد �شر�ة إضافية ووسائل لوجستية لتمكي��م من أداء هذه املهام بالش�ل املطلو 

�عرفھ اإلدارة العامة حيث لم يتم إحداث قسم خاص بمخالفات البناء . مما �عرقل مسألة تنفيذ 

 هذه املهام بالش�ل املطلوب.

ساعة لقيام ال�جنة اإلدار�ة بإجراء عملية الهدم التلقائي، وقد اعت��   48تم تحديد اجل ال يتعدى    -6

يراع  التنوع ال�ي تمتاز بھ هذه ال�جنة مما قد �عسر   هذا األجل عند �عض ا�ختص�ن  قص��ا ولم

عن   البعد  طا�ع  عل��ا  �غلب  ا�جماعات  �عض  أن  إ��  إضافة  القص��،  األجل  هذا  داخل  اجتماعها 

ساعة لتنفيذ أوامر الهدم شبھ مستحيلة.    48املراكز ا�حضر�ة و�وعورة تضاريسها مما يجعل أجل  

دار�ة امل�لفة بالهدم قد يبدو ميسرا �� املناطق ا�حضر�ة إضافة إ�� ذلك فإذا �ان عمل ال�جنة اإل 

جانب  إ��  الهدم  عملية  ملمارسة  الضرور�ة   واملعدات   اآلليات  �ل  تتوفر  حيث  ا�حضر�ة  وشبھ 

الوسائل الكفيلة لضمان سالمة  وأمن أعضاء ال�جنة اإلدار�ة، فإن ذلك قد ال ي�ون متاحا عندما 

 . 12حيث تنعدم تلك اآلليات واملعدات يتعلق األمر باملناطق وا�جبلية 

 

 

 

 

 

 

 

 
الحكا  -11 ومتطلبات  والبناء  التعمیر  والبناء،  التعمیر  مجال  في  المغربیة  الجنائیة  للسیاسة  الحدیثة  التوجھات  اعزان،  الوطنیة  أمین  الندوة  أشغال  الترابیة،  مة 

، منشورات مختبر  2017مارس    4-3-2المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمیر والتعمیر بالكلیة المتعددة التخصصات الناظور أیام  
 . 474، ص 2018البحث في قانون العقار والتعمیر بالناظور، طبعة  

أیة نجاعة. ، التعمیر والبناء ومتطلبات الحكامة الترابیة، أشغال    66-12ة والتصدي لمخالفات التعمیر والبناء وفق قانون رقم  مصطفى طایل، السلطة المحلی   -12
أیام   الناظور  التخصصات  المتعددة  بالكلیة  العقار والتعمیر والتعمیر  قانون  المتخصص في  الماستر  المنظمة من طرف  الوطنیة  ،  2017مارس    4-3-2الندوة 

 . 402، ص2018ورات مختبر البحث في قانون العقار والتعمیر بالناظور، طبعة  منش
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 خاتمة:

تضم��ا  ال�ي  القانونية  املقتضيات  مختلف  خالل  من  والبناء  التعم��  �خالفات  التصدي  ع��  العمل  إن  وأخ��ا، 

وال�ي تروم اتخاذ مختلف اإلجراءات الزجر�ة الكفيلة بمحار�ة آفة البناء غ�� القانو�ي  �ش��ط توافر    66-12قانون  

 مجموعة من الشروط أهمها:

 وجود إرادة حقيقية لدى مختلف املتدخل�ن لتن�يل مقتضيات هذا القانون.  -

 تقو�ة التنسيق ب�ن املتدخل�ن �� عمليات منح الرخص واملراقبة.  -

القانون   - ملقتضيات  ا�جيد.  التفعيل  لضمان  املتدخل�ن  جميع  لدى  الضرور�ة  اللوجيستية  الوسائل  توف�� 

 توخاة. وتحقيق أهدافھ امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دراسة حول  نظام المراقبة والزجر في مجال التعمیر والبناء بالمغرب
 في مجال التعمیر والبناء  12.66 إشكاالت تفعیل مستجدات القانون رقم:

 

 
2022 مارس 02   13 الصفحة     

 الئحة املراجع 

محجو�ي محمد، قراءة عملية �� قوان�ن التعم�� املغر�ية مذيلة بمختلف قوان�ن التعم�� واج��ادات  -

الطبعة  بالتعم��  املتعلقة  واملناش��  والدور�ات  اإلدار�ة  وا�حاكم  األع��  با�جلس  اإلدار�ة  الغرفة 

 املغر�ية. دار النشر   2011الثانية 

الشتو�ي حسن، من�� الديب، التدب�� العمرا�ي وتنظيم املدينة، األدوات واإلكراهات، ح�امة املدن  -

سلسلة  مراكش  واالجتماعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  �لية  منشورات  التنمية،  ومسألة 

 .48املؤتمرات والندوات، العدد  

تنظيم ا�جال ا�حضري، مساهمة �� دراسة ا�جال حيمود ا�ختار، دور سياسة التعم�� �� تنمية و  -

ا�حضري املغر�ي، نموذج  عمالة ابن مسيك سيدي عثمان، أطروحة لنيل الدكتوراه �� ا�حقوق، 

القانونية  العلوم  �لية  الثا�ي  ا�حسن  جامعة   ، االدار�ة  العلوم   : والبحث  الت�و�ن  وحدة 

 .2001-2000واالقتصادية واالجتماعية، الدارالبيضاء، 

األحمادي أحمد رضا ، الرقابة ع�� العمليات الرقابية والتنمية العمرانية، أطروحة لنيل الدكتوراه  -

العلوم   �لية  ا�خامس،  محمد  جامعة  اإلداري،  والعلوم  اإلداري  القانون  وحدة  ا�حقوق،   ��

 .2004-2003القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الر�اط 

 املتعلق با�جماعات. 113.14القانون التنظي�ي  -

والبناء  - التعم��  ل�حلول،  إيجاد  أم  لإلش�اليات  تكريس  للتعم��:  ا�جديد  القانون  جمال،  بوصوا�ي 

ومتطلبات ا�ح�امة ال��ابية، أشغال الندوة الوطنية املنظمة من طرف املاس�� املتخصص �� قانون 

، منشورات مخت��  2017مارس    4-3-2العقار والتعم�� بال�لية املتعددة التخصصات الناظور أيام  

 . 2018البحث �� قانون العقار والتعم�� بالناظور، طبعة 

التعم��   - والبناء،  التعم��  مجال   �� املغر�ية  ا�جنائية  للسياسة  ا�حديثة  التوجهات   ، أم�ن  اعزان 

الندوة الوطنية املنظمة من طرف املاس�� املتخصص  ال��ابية، أشغال  والبناء ومتطلبات ا�ح�امة 

أيام    ��  الناظور  التخصصات  املتعددة  بال�لية  والتعم��  العقار  ،  2017مارس    4-3-2قانون 

 .474، ص 2018منشورات مخت�� البحث �� قانون العقار والتعم�� بالناظور، طبعة 

التعم�� والبناء وفق قانون رقم   - أية   66-12طايل مصطفى ، السلطة ا�حلية والتصدي �خالفات 

والب  التعم��  طرف نجاعة،  من  املنظمة  الوطنية  الندوة  أشغال  ال��ابية،  ا�ح�امة  ومتطلبات  ناء 

املاس�� املتخصص �� قانون العقار والتعم�� والتعم�� بال�لية املتعددة التخصصات الناظور أيام 

طبعة  2017مارس    2-3-4 بالناظور،  والتعم��  العقار  قانون   �� البحث  مخت��  منشورات   ،2018  ،

 . 402ص
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امل - وسياسة املذكرة  واإلس�ان  والتعم��  الوط�ي  ال��اب  إعداد  ووزارة  الداخلية  وزارة  ب�ن  ش��كة 

املتعلق بمراقبة وزجر ا�خالفات   66.12�شأن تفعيل مقتضيات القانون رقم    17-07املدينة  رقم  

 .2017غشت 1�� مجال التعم�� والبناء الصادرة بتار�خ  

رقم   - ا�  66.12القانون  وزجر  بمراقبة  با�جر�دة املتعلق  الصادر  والبناء  التعم��  مجال   �� خالفات 

 .2016سبتم��  19املوافق ل  1437دو ا�حجة  17بتار�خ  6501الرسمية عدد 

 


