
 
 
 

 افتتاحية
 

 

 

إسهاما يف غتهود التصدي لالختالالت النارتة عن اضتركية العمرانية اليت تشهدىا بالدنا يف اآلونة األخرية، واليت 

فاقمت التدىور اظتلحوظ للمشهد العمراين واستفحاؿ ظاىرة البناء العشوائي، نظمت كل من وزارة العدؿ ووزارة اإلسكاف والتعمري 

 حوؿ "اضتماية اصتنائية للمجاؿ العمراين" باظتعهد العاِف للقضاء.  9006أبريل  5، يوما دراسيا وحتسيسيا بتاريخ والتنمية اجملالية
 

وقد شكل ىذا اللقاء اظتشرتؾ، الذي عرؼ مشاركة ـتبة رفيعة اظتستوى من اظتسؤولني اإلداريني ورجاؿ القضاء والفقو 

لتبادؿ اآلراء واطتربات وتعميق لعرض مداخالت قيمة ومفيدة و  ذتينة فرصة ،اجملاؿوالقانوف واألكادنتيني وذوي االختصاص يف ىذا 

النقاش حوؿ دور اضتماية اصتنائية يف ضبط اظتشهد العمراين وسبل االرتقاء بالعمل القضائي يف ميداف العمراف باجتاه ترسيخ سيادة 

ية من شأهنا حتسني الوضع العمراين واظتعماري ببالدنا واستئصاؿ القانوف وصوف اضتقوؽ. كما كاف اللقاء مناسبة لبسط اقرتاحات واقع

.  جذور اظتمارسات والسلوكات غري اظتشروعة بشكل صاـر
 

واقتناعا من اظتشاركني بأقتية اللقاء مت التشديد على ضرورة تنظيم ملتقيات أخرى من ىذا النوع إلغناء النقاش 

حث على ضرورة نشر أشغالو ومداخالت السادة اظتتدخلني وذلك من أجل  وتعميقو خبصوص ىذا اظتوضوع اعتاـ، الشيء الذي

 تعميم الفائدة على ؼتتلف صناع القرار والباحثني ورتيع فئات القراء األخرى وإثراء الرتاث القانوين والقضائي اظتدوف.
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 مالسيدات كالسادة األجالء أيها الحضور الكري

 

إال أنػ  فضػلت أف أخاطػب زمالئػي  ،رنانػة ة وكلمػاتغػليرتيلػة ؽتلػوءة بألفػاظ ب مساعدوف يف وزارة العدؿ كلمة افتتاحيةأعد قد ل
وباسػم وزارة العػدؿ  ،بلغكم أحػر التشػكرات عػن حتمػل اظتشػاؽ ضتضػور ىػذا اليػـو الدراسػيالػذي يػباسم السػيد وزيػر العػدؿ أوال  ،من قليب

 تماـ الوافر الذي تولونو للشأف العاـ يف بلدنا كل من منطلقو.أشد على أيديكم لالى
 

، موضوع قدمي حديث، من  أةحتػت وطػو الؿ االستقالؿ شػرع اظتغاربػة حتػت وطػأة اصتفػاؼ خو سنوات  ذاظتوضوع الذي كتمعنا اليـو
 اظتػدف   يف حػواِفسػكاف ونشػأت يف التمدف يف ىجرات متتالية إُف اظتدينة ترتبت عنها ظروؼ سكنية صػعبة للغايػة لفئػات عريضػة مػن ال

للمػػواطن ولسنسػػاف، ومػػع ازديػػاد األيػػاـ اسػػتفحلت الظػػاىرة حػػ   اظتالئػػمأحيػػاء صػػفيحية ال تػػوفر أدى مسػػتوى مػػن العػػي   كػػذلك  قهػػاعم
تػػؤثر  ، حيػػثبػػنياصتوصػػمة عػػار يف  أصػػبحتالقػػائمني يف غتػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف االقتصػػادية واالجتماعيػػة يف بلػػدنا بػػل  شػػأف باتػػت تقلػػق

السػػكن اإلحصػػائيات الدوليػػة يف الرتبػػة الػػيت لتتلهػػا بلػػدنا وترمػػي بػػو إُف الرتػػب اظتتػػأخرة يف مصػػاؼ الػػدوؿ السػػائرة يف طريػػق النمػػو يف غتػػاؿ 
 .الراعي لظروؼ العي  الكرمي

 

يف ؼتتلػػػف تشػػػاىدوف رتيعػػػا أوراش البنػػػاء اظتوجػػػودة يف كػػػل مكػػػاف و و جنػػػدت كػػػل طاقا ػػػا و  ،دولػػػة بوطػػػأة ىػػػذا اظتشػػػكلال أحسػػػتو 
وأنشػػأت عػػدة شػػركات وعػػدة مؤسسػػات وعػػدة أنػػواع مػػن القػػروض وعػػدة أشػػكاؿ مػػن السػػكن الػػذي يكفػػل للمغػػر  حقػػو يف  ،اظتسػػتويات
بني عشية وضحاىا، ىي  تولكن ظاىرة البناء الصفيحي تغريت بشكل آخر يتجلى يف البناء العشوائي، مدف كالفطر تنب .العي  الكرمي

مو يف اطتفاء، ليست كمعضالت الرشوة حيث ال يطرؽ الباب رائحة وال كتهريب اظتخدرات أو  ريب السلع ليست كتجارة اظتمنوعات تن
 حتػػدثتالػيت تػتم يف جػػنظ الظػالـ أو عػػرب طػرؽ ملتويػػة ولكنهػا ظػػاىرة وإف كانػت حتتػل نفػػس اظتكانػة مػػن اطتطػورة كمثػػل ىػذه الظػػواىر الػيت 

ومع ذلك نعجز أف ؾتد عتا  ،مسمع من اظتسؤولني والقائمني بالعمل يف القرى واظتدففهي ظاىرة تنمو يف نور الشمس على مرآى و  ،عنها
جبميػػع مقومػػات  ،كػػاظتغربيف بلػػد  خػػر، أعتقػػد أنػػو شػػيء ؼتجػػل جػػدا أف ال تسػػتطيع الدولػػة مبقوما ػػا اآلالكػػرة إُف ملعػػب يرمػػي وكػػل  حػػال

ية واألمنية اظتوجودة أف تتغلػب علػى ظػاىرة مثػل ىػذه، إذف أعتقػد علػى جبميع التنظيمات اإلدارية والسلطوية والقضائ ،السيادة اظتوجودة لو
أنػو آف األواف ألف ننظػر إُف مشػكل البنػػاء العشػوائي نظػرة أخػرى بػػدؿ تلػك النظػرة الػيت تتغلػػب فيهػا الرأفػة والرزتػة علػػى الزجػر وعلػى إقػػرار 

يغطػػي نفسػػو مػػن حػػر الصػػيف وبػػرد الشػػتاء وأنػػو َف مسػػكني لتتػػاج إُف سػػكن ل نػػوأ ينظػػر إُف الشػػخخ اظتخػػالف علػػىحيػػث كػػاف  ،النظػػاـ
 اصتنائية.يرتكب جرنتة وأف اظتخالفة ىي ؼتالفة بسيطة ال حتتاج إُف ذلك العقاب القاسي الذي نتكن أف يصل إُف اعتدـ أو إُف اظتتابعة 

 

نصػػب ؿتػػن شػػكال إنسػانيا، ىػذا النػػوع مػػن التفكػري، وأننػػا بػدؿ أف ؿتػػل م بة تشػتد بسػػبوأعتقػد أف ىػػذه الفلسػفة أبانػػت أف األزمػػ
أخػػرى ونػػرى  بنظػػرةالبنػػزين علػػى النػػار لنخلػػق مشػػاكل أخػػرى ترتتػػب علػػى ىػػذا اظتشػػكل األصػػلي، لػػذلك أعتقػػد علػػى أنػػو آف لنػػا أف ننظػػر 

ء اظتشاكل اليت ترتتب عن البناء العشوائي، تالحظوهنا كلما حصلت أزمة طبيعية كفيضانات أو تدفق كبري للمياه، ؾتد سكاف ىذه األحيا
كلمػػا كػػاف زلػػزاؿ سػػقطت ىػػذه البنايػػات كقصػػور الرمػػاؿ   حيػػث إنػػو ،مسػػؤولية مػػا حػػدثوحػػدىا يعيشػػوف مأسػػاة حقيقيػػة وتتحمػػل الدولػػة 

 الريظ. كأهنا قصور ورقية تسقط أماـ مهب  حتتهاما  علىوقضت 

 

 

 
 

ذلػػك أف ىػػذه األحيػػاء ختلػػق الطبيعيػػة ال حصػػر عتػػا، يضػػاؼ إُف  األحػػداثحتػػدث يف مثػػل ىػػذه أف اظتشػػاكل الػػيت علػػى إذف أعتقػػد 
مشاكل صحية واجتماعية واقتصادية دتنع فتو البلد الذي تقوموف رتيعا كل من موقعو لوضع لبنات فيو، فهذا يؤخرنا أيضا سنوات أخرى 
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 .الذي يبدؿ يف كل اظتواقع ومن كل اظتنطلقاترغم اجملهود اصتبار 
 

رتيعا كقضاء، كإدارة ترابية كإدارة مسؤولة عن العمػراف وعلػى السػكن،  عتقد على أف تظافر اصتهود، جهودنا يف ظل ىذا الوضع أ
ف اظتػػدين كػل مػػن موقعػػو، أعتقػد علػػى أنػو بػػات مػػن الضػروري تضػػافر اصتهػػود لكػي نطبػػق القػػانوف ألطة قضػػائية وكفعاليػات يف اجملتمػػع شػر ك

 .وتقدـ البلدالقانوف ىو الذي لتمي األشخاص، لتمي اظتمتلكات ولتمي سالمة البنياف ويكفل فتو 
 

بنػاء بيػت ليسػرته مػن جػوائظ الػدىر بمػا شػخخ قيػاـ يف كػوف منحصػرة خػرية َف تبػق يف السنوات األ تبرز رة اطتطرية اليت لظاىا إف
بعض األوضاع وبعػض  إُف ظهور شبكات من اظتضاربني العقاريني الذين استغلواولكن جتاوز األمر ذلك  ،الربد سومن حرارة الشمس وقر 

 ال عشػػوائيا اعلػػى حسػػاب اظتػػواطن الضػػعيف الػػذي يبيعػػوف لػػو بنػػاء ،ن أجػػل اإلثػػراء علػػى حسػػاب الصػػاٌف العػػاـ بكػػل مفاىيمػواظتناسػبات مػػ
حيػػث يضػػعوف اصتماعػػات احملليػػة والدولػػة أمػػاـ  ،اـويسػػتفيدوف مػػن الوضػػع العػػ ،زتايػػة قانونيػػة ةيصػػمد أمػػاـ تقلبػػات الػػزمن وال تتػػوفر لػػو أيػػ

ؽتػا كتعػل الدولػة تغػري كػل براغتهػا  ،جتهيػزات ضػرورية ةإحداثهم لتجزئات غري قانونية ال تتوفر فيها أي عنها بسبب اختلو  ،مسؤوليات جساـ
مثػل أثريػػاء  جػدد وؼتططا ػا لتقػـو بتجهيػز أحيػاء َف تكػن مربغتػة علػى حسػاب األحيػاء الػيت كانػػت مربغتػة مػن قبػل وينشػأ مػع ذلػك أثريػاء

أو يف سػلطة معينػة مػن أجػل اإلثػراء لػذه الوسػيلة أو  كمنتخػبيسػتغل مواقعػو يف اإلدارة أو   أثرياء البناء العشوائي، بعضهم اضترب، ىؤالء
تفحل وكثري منكم شاىد مدنا نشػأت بػني عشػية وضػحاىا يف الطػرؽ الػيت تعربوهنػا سيرتؾ األزمة تو تلك، بعضهم عن طريق غض الطرؼ 

وطنيػوف  و واضتاؿ أف للدولة عيػوف وأف الدولػة عتػا مسػؤولوف ػتليػوف  وال حسيب كأهنا تتم يف أرض خالء ال رقيب عليها  ،مكقضاء أغراضل
 نتحدث عن زتلة من اضتمالت. وآنذاؾكل يشاىد ما يقع ويرتؾ األزمة تستفحل ح  ختلق شيئا مروعا 

 

يف غتػاؿ للعػاملني بالنسػبة علػى األقػل  ةنا سياسػة جنائيػديسياسة اضتمالت وأف تكػوف لػ ننبذأعتقد على أنو بات من اظتناسب أف 
الردعيػة  أف تكوف لدينا سياسة جنائية متناسقة، وأعتقد على أف مفهـو السياسة اصتنائية ال يعتمػد فقػط علػى األسػاليبو ة اصتنائية سايالس
طػػي أف تػػؤدي إُف اصترنتػػة وأعالزجريػة، ألف السياسػػة اصتنائيػػة مبفهومهػػا العػػاـ تشػمل أيضػػا حػػ  األسػػاليب االجتماعيػػة والوقائيػة الػػيت نتكػػن و 

جرنتة من اصترائم إذا كاف الناس يسرقوف نظرا للفقر، فإف السػجن واالعتقػاؿ لػن يػنفعهم مثال بذلك إذا كاف الفقر ىو السبب يف حدوث 
علػى سػبب  يضػُف منػع اصترنتػة كتػب أف نقإلكػي تكػوف لنػا سياسػة جنائيػة حاشتػة وتػؤدي ، فالسرقة بدافع الفقػر ألهنم سوؼ يعودوف إُف

نقلػػل مػػن اصترنتػػة. وإذا كانػػت األميػػة مػػثال ىػػي سػػبب  حػػ ويف ىػػذه اضتالػػة كتػػب أف نقضػػي علػػى الفقػػر أو نقلػػل منػػو ، نشػػأة تلػػك اصترنتػػة
تفسػػري واسػػع  التطػػرؼ أو سػػبب جرنتػػة مػػن اصتػػرائم فػػإف عػػدـ القضػػاء علػػى األميػػة سػػيجعل كػػل سياسػػة جنائيػػة فاشػػلة، لػػذا أعتقػػد علػػى أنػػو

 ىنػاؾ أنػو قػد تكػوفمبعػ   ،معينػةغري الزجرية الػيت تسػتعملها الدولػة ظتكافحػة ظػاىرة إجراميػة للسياسة اصتنائية يشمل أيضا ح  األساليب 
 اليت نسعى إُف القضاء عليها.حل إليقاؼ الظاىرة اإلجرامية إكتاد  أخرى ىي اليت دتكن منإنسانية اقتصادية أو  وسائل اجتماعية أو

 

وأطلػػب مػػنكم كػػل يف موقعػػو أف نتػػداوؿ األمػػر بنػػوع مػػن اظتسػػؤولية وأف  فمػػن ىػػذا اظتنػػرب، أجػػدد لكػػم مػػرة أخػػرى شػػكر وزارة العػػدؿ
 ،العػاَف فائقػة أذىلػتبسػرعة  اقاطر ػ اظتلػك ػتمػد السػادس نصػره اه  يقػود صػاحب اصتاللػةيتالتنميػة الػ تبلدنا وصو  تكوف رسال لصو ن

 الذي نشتغل فيو يف األقاليم أو يف اإلدارة اظتركزية.عمراين والاألم  والسلطوي واإلداري القضائي و ذه الرسالة إُف ػتيطنا عت كوف رسالنوأف 
 

الػيت أتاحػت لنػا فرصػة ىػذا اللقػاء والػيت يعتػرب تشػاركنا معهػا تشػاركا  والتنميػة اجملاليػة والتعمػري اإلسػكافرتيعا نشكر وزارة  وبإشتكم
 أعلى اظتستويات يف بلدنا.ض مضاجع اظتسؤولني على تقـ ىذا اصتمع وإُف التفكري يف ىذه اظتعضلة اليت أصبحت ئالتإإكتابيا أدى إُف 

 

لسيد اظتدير العػاـ للتعمػري واعتندسػة اظتعماريػة وإعػداد لعطاء الكلمة إلومرة أخرى، أرحب بكم وأشكر لكم حضوركم وأستأذنكم 
 الرتاب الوط ، فليتفضل مشكورا.
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 كلمة السيد عبد الرحماف الشرفي
 المدير العاـ للتعمير كالهندسة المعمارية كإعداد التراب الوطني 
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 بسم اهلل الرحماف الرحيم
 

 ؛ السيد مدير الشؤكف الجنائية كالعفو

 السادة المسؤكلين القضائيين ؛



 13 

 دة ممثلو القطاعات الحكومية ؛السا

 السادة ممثلو الوكاالت الحضرية ؛

 السادة ممثلو الهيئات المهنية ؛

 حضرات السيدات كالسادة.
 

أود يف البداية أف أنقل إليكم حتيات السيد أزتد توفيق حجرية، وزير اإلسكاف والتعمػري والتنميػة اجملاليػة، وأف أتقػدـ جبزيػل الشػكر 
 اظتتدخلني واظتشاركني وكذا الساىرين على حسن تنظيم ىذا اليـو الدراسي التحسيسي اعتاـ. واالمتناف إُف رتيع

 

وال شػك أف ىػػذا اضتضػور اظتتميػػز يشػكل فرصػػة سػاؿتة للتشػػاور وتبػادؿ اطتػػربات واألفكػار. كمػػا يػأا يف سػػياؽ تعزيػز التواصػػل بػػني 
تجػارب اظتفيػػدة واظتمارسػات اصتيػػدة قصػد تعميمهػػا واالسػتفادة منهػػا لوضػػع العػاملني يف ىػػذا اجملػاؿ مػػع ؼتتلػف الشػػركاء، وإمكانيػة تقاسػػم ال

 اظترتكزات األساسية للنهوض بقطاع التعمري وشؤونو ببالدنا وضماف اضتماية الضرورية لو.
 

 حضرات السيدات كالسادة ؛
 

 العديد من مناطق اظتملكة، ؽتا خلف ال متفى عليكم أف ظاىرة االختالالت العمرانية عرفت تزايدا ملحوظا يف اآلونة األخرية، يف
 واقعا عمرانيا مشوىا أفرز مشاكل ال حصر عتا، وأخل بشروط التنمية العمرانية اظتندغتة واظتتوازنة ومبتطلبا ا.

 

ات يػػولقػػد اكتسػػت ىػػذه الظػػاىرة يف بعػػض اضتػػاالت خطػػورة كبػػرية، نظػػرا النتشػػارىا مبواقػػع ذات طػػابع بيئػػي متميػػز أو لتشػػييد بنا
 وؼتتلة تشكل  ديدا مستمرا لصحة اظتواطنني وأمنهم وسالمتهم. مشوىة

 

وإذا كاف استفحاؿ ىذه الظاىرة السلبية يعود باألساس إُف عوامػل النمػو الػدنتوغرايف واعتجػرة القرويػة وتنػامي الطلػب علػى السػكن 
ات االسػػتباقية لػػدرء اطتطػػر قبػػل وقوعػػو، يف الوسػػط اضتضػػري، فػػإف ىػػذا الزحػػف اظتتواصػػل يرجػػع كػػذلك إُف ضػػعف اظتراقبػػة وغيػػاب التصػػور 

 وتقاعس األجهزة اظتكلفة بتدبري قطاع التعمري والبناء يف تطبيق القانوف.
 

وكتدر التذكري يف ىذا السياؽ، أف صاحب اصتاللة اظتلك ػتمد السادس نصره اه، سبق لو، يف مناسبات عديدة، أف أثار االنتباه 
القانوين، وأكػد علػى ضػرورة وضػع حػد عتػا، وعػدـ التسػاىل مػع مرتكبيهػا، وال سػيما يف الرسػالة اظتلكيػة إُف خطورة تفاقم ظاىرة البناء غري 

 .9002أكتوبر  2السامية اظتوجهة إُف اظتشاركني يف اليـو الوط  اظتنظم لسعالف عن االنطالقة الرشتية ظتشروع مدونة التعمري وذلك بتاريخ 
 

 

 

 

د أؾتظ السبل وأسرعها حملاربة اظتمارسات اظتشينة واظتخلة اليت تشجع على التحايل على القوانني وشدد جاللتو أيضا على أقتية إكتا
اصتاري لا العمل يف ميداين التعمري والبنػاء، وذلػك خػالؿ جلسػة العمػل الػيت ترأسػها يف السػنة الفارطػة حػوؿ إعػادة ىيكلػة وتأىيػل كاريػاف 

 سانرتاؿ وعتراويني بالدار البيضاء.
 

اظتنطلق، عملت اضتكومة على تكثيف اظتنتوج السك  وتنويعو، وسهلت ولوج السكن الالئػق لشػرلتة واسػعة مػن اجملتمػع  ومن ىذا
اظتغر ، خاصة الفئة اظتتوسطة وذوي الدخل احملدود، من خالؿ مداخل متنوعػة، ومنهػا برنػامد مػدف بػدوف صػفيظ وتعبئػة العقػار العمػومي 

قػػػروض البنكيػػػة مػػػن خػػػالؿ صػػػندوؽ ضػػػماف السػػػكن وإشػػػراؾ اظتنعشػػػني العقػػػاريني للقطػػػاع اطتػػػاص إلنعػػػاش السػػػكن االقتصػػػادي وضػػػماف ال
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 وجعلهم معنيني بالسكن االجتماعي يف إطار روح اظتواطنة.
 

كما هنجت سياسة فتظ اظتناطق اصتديدة للتعمري واعتماد الشباؾ الوحيد لدراسة طلبات الرخخ وتعميم الوكاالت اضتضرية ووضع 
 التعمري.مشروع مدونة 

 

 حضرات السيدات كالسادة :
 

فجملة القوؿ، غتاؿ التعمري واإلسكاف قد أصبظ، ببالدنا، يتبوأ مكانة الصػدارة يف قائمػة أولويػات اضتكومػة لكونػو البوابػة الرئيسػية 
حػػة ودتنيػػع الػػبالد مػػن تػػداعيا ا الػػيت تػػؤدي إُف حتقيػػق التنميػػة البشػػرية والنهضػػة العمرانيػػة وجلػػب االسػػتثمار والتأىيػػل ظتواجهػػة العوظتػػة اظتفتو 

 وسلبيا ا وصوف اضتضارة واظتوروث الثقايف العمراين وكذا اعتوية الوطنية.
 

وختامػػا، فػػإف النهضػػة العمرانيػػة الػػيت تعرفهػػا بالدنػػا تقتضػػي منػػا رتيعػػا أف نعبػػر عتػػا رتيػػع الطاقػػات وأف نرصػػد عتػػا كػػل اإلمكانيػػات 
 تظارات كافة اظتواطنني يف إطار األىداؼ اليت رشتها صاحب اصتاللة أيده اه.البشرية واظتادية الالزمة وذلك لتحقيق ان

 

 وأدت  ألشغالكم كامل التوفيق والنجاح.
 

 كالسالـ عليكم كرحمة اهلل كبركاته
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  : أم دكر للنيابة العامة في مكافحة جرائم التعمير الممنهجة "
 "اإلشكاليات كالصعوبات 

 

 

 عبد الكرمي الشافعي ذ.
 وكيل اظتلك لدى احملكمة االبتدائية بطنجة
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 تبويب العرض :
 

 ؛عرض للمقتضيات القانونية  -
 ؛أىم اإلشكاليات العملية  -
اؿ تفعيػػل النصػػوص القانونيػػة يف آليػػات اشػػتغاؿ النيابػػة العامػػة ومػػن خالعتػػا اصتهػػاز القضػػائي وإسػػهاما ا يف غتػػ -

 ؛ميداف جرائم التعمري 
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 قراءة يف قانوف التعمري :  -

 معاينة اظتخالفات ؛ 

 العقوبات اإلدارية ؛ 

  )؛العقوبات اصتنائية )مسطرة اظتتابعة 
  .الغرامات 

 قراءة يف قانوف التجزئات : -

 قانوف التجزئات العقارية ؛ 

 تدخل السلطة اإلدارية ؛ 

 ائية.تدخل السلطة القض 

 . النيابة العامة اإلشكاليات : أوجو تدخل -
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تقديم : 
 

بػػػل بػػػالفطرة ومنػػػذ أف وجػػػد لػػػذا الكػػػوف الفسػػػيظ علػػػى ؼتالفػػػة األوامػػػر وإتيػػػاف النػػػواىي، فإننػػػا ؾتػػػد أف جػػػل حظتػػػا كػػػاف اإلنسػػػاف قػػػد 
 يف نظامها قواعد زجرية ظتخالفة الظاىرة. النصوص القانونية وقبلها التشريعات السماوية قد راعت ىذا اصتانب وقررت

 

السػكن الالئػق وتػوفري اظترافػق  ،أوال وقبل كػل شػيء ،وإذا كانت الدنتوقراطية وسيلة لتحقيق التنمية فإف تنمية الدوؿ النامية تتطلب
ويف  .ضػري ولتهيئػة الػرتاب الػوط كل ىذا ال نتكن أف يتم إال يف إطار سياسة سليمة للتخطػيط اضت  .الضرورية للحياة واحملافظة على البيئة

وإف كانت ية وىو يتميز بعدة مفاىيم ؼتتلفة، فإف إعداد الرتاب يكتسي أقتية جوىر  ،كما يف معظم الدوؿ السائرة يف طريق النمو  ،اظتغرب
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ت لسشػراؼ عليػو مػن وبعدد من اطتصوصيات اليت ينبغػي الوقػوؼ عليهػا وعنػدىا دوف إغفػاؿ أف اإلعػداد لتتػاج إُف ىيئػا ،النتيجة واحدة
ة أجل القياـ مبخططات تعترب ىي األدوات األساسية إلؾتاز وظيفتو، باإلضافة إُف ىذا فال بد من اإلشارة أف للتهيئة الرتابيػة عالقػة وطيػد

 بالتنمية اصتهوية.
 

ىػػذا السػػياؽ فإننػػا  يف واحػػد مػػن خطاباتػػو السػػامية حيػػث يقػػوؿ جاللتػػو : "... ويفة اظتلػػك ػتمػػد السػػادس وىػػو مػػا عػػرب عنػػو جاللػػ
نػػدعو العتمػػاد منظػػور جديػػد إلعػػداد الػػرتاب الػػوط  قوامػػو اعتبػػار التهيئػػة الرتابيػػة أحسػػن وسػػيلة للحػػد مػػن التفػػاوت اصتهػػوي وأداة للتطػػوير 

العدالػػة لمشػػهد اضتضػػري وإنعػػاش العػػاَف القػػروي، وأمثػػل طريقػػة للتوفيػػق بػػني النجاعػػة االقتصػػادية وزتايػػة الثػػروات مػػن جهػػة وبػػني لالعقػػالين 
االجتماعية واضتفاظ على البيئة من جهة أخرى ، ذلكم اظتنظور الذي ؿترص على أف يدخل يف اعتباره االرتباط العفػوي بػني  يئػة الػرتاب 

 الوط  والتعمري باعتبارقتا وجهني لعملة واحدة ..."
 

اظتتعلػػق  92.60 شػػكلو اضتػػاِف )القػػانوف رقػػم وإذا كػػاف تعزيػػز ىػػذه اظتراقبػػة مت بواسػػطة تشػػريع عػػرؼ تطػػورا مسػػتمرا إُف أف أصػػبظ يف
(، غػػري أف تفعيػػل ىػػذه اظتراقبػػة مػػن طػػرؼ السػػلطات اظتعنيػػة وتطبيػػق النصػػوص العقػػارات تقسػػيمالعقاريػػة واجملموعػػات السػػكنية و  بالتجزئػػات

بػدوف و جامػدة  ويػت نصوصػذلػك أف التشػريع يبقػى غػري غتػد وبػدوف قيمػة، إذا بقشأف ىو الضامن لتحقيق غرض اظتشرع. القانونية لذا ال
 تطبيق.

 

 من خالؿ ىذا التقدمي سنحاوؿ إعطاء نبذة موجزة حوؿ تطور التشريع اظتتعلق بالتعمري والتقسيم والتجزيء ببالدنا وضوابط البناء.
 

هري الشريف فقد انتبو اظتغرب، ومنذ مطلع القرف العشرين، إُف ضرورة تنظيم اجملاؿ والتحكم يف عمليات البناء، فكاف أف صدر الظ
، الػذي شػكل اللبنػة األوُف ظتدف واالرتفاقػات وضػرائب الطرقػاتاظتتعلق بالتصفيفات وتصاميم التهيئة وتوسيع ا 6661أبريل  63اظتؤرخ يف 

بالدنا، حيث ، وكذا األرضية الصلبة اليت انطلقت منها السياسة التعمريية لية ظتيداف التعمري وإعداد الرتاباليت انبثقت عنها الرتسانة القانون
 .6626نوفمرب  96مت تغيريه وتتميمو مبقتضى الظهري الشريف اظتؤرخ يف 

 

مع تزايد عدد السكاف واتساع رقعة اظتدف كاف ال بد من إعادة النظر يف القواعد العامة الواردة بػالظهريين السػالفي الػذكر، فتوالػت 
اظتتعلػق بػالتعمري، والظهػري الشػريف اظتػؤرخ يف  6629يوليػوز  00ظتػؤرخ يف النصوص القانونية اليت أصدرىا اظتشرع، خاصػة الظهػري الشػريف ا

 اظتتعلق بتنمية التجمعات القروية. 6630يونيو  92اظتتعلق بالتجزئات والتقسيمات، والظهري الشريف اظتؤرخ يف  6620شتنرب  00
 

غتموعػػة مػػن اظتقتضػػيات القانونيػػة  إصػػدارجػػو ؿتػػو ، مسػػتجدات عػػاَف التعمػػري والبنػػاء، ليت، خػػالؿ الفػػرتة اظتواليػػةكمػػا واكػػب اظتشػػرع
 نذكر منها على اطتصوص : واليت اظتتعلقة لذا اجملاؿ 

 
دد مبوجبػػو منػػاطق السػػكن ، الػػذي حتػػ6633يوليػػوز  66، الػػذي مت تعديلػػو مبرسػػـو ملكػػي مػػؤرخ يف 6631ديسػػمرب  93مرسػػـو  -

 اجب تطبيقو لذه اظتناطق ؛واظتوافق مبوجبو كذلك، على النظاـ العاـ للبناء الو  االقتصادي
 الذي حتدث مبوجبو اللجنة الوزارية اظتشرتكة إلعداد الرتاب ؛ 6635غشت  3اظترسـو اظتلكي اظتؤرخ يف  -

اظتتعلقػني بصػيانة العمػارات وإحػداث نظػاـ البػواب بالعمػارات  6644أكتػوبر  5الظهري الشريف ومرسومو التطبيقػي اظتػؤرخني يف  -
 السكنية ؛ 

ومرسػومو التطبيقػي، اظتتعلقػني يمايػة اظتعػاَف التارمتيػة واظتواقػع والكتابػات والقطػع الفنيػة  99.50مبثابة قػانوف رقػم  الظهري الشريف -
 ؛ 6659أكتوبر  99و 6650ديسمرب  92واألثرية، الصادرين على التواِف يف 

دة اظتنفعػػػة العامػػػة أو االحػػػتالؿ اظتؤقػػػت، ومرسػػػومو التطبيقػػػي، اظتتعلػػق بنػػػزع اظتلكيػػػة لفائػػػ .4.8الظهػػري الشػػػريف مبثابػػػة قػػػانوف رقػػػم  -
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 ؛  6650أبريل  63و 6659ماي  3الصادرين على التواِف بتاريخ 

، الػػػذي لتػػػدد شػػػروط التنفيػػػذ التلقػػػائي لسجػػػراءات اعتادفػػػة إُف ضػػػماف األمػػػن وسػػػالمة اظتػػػرور والصػػػحة 6650مػػػاي  93مرسػػػـو  -
 والوقاية العامة.

 

القانونيػة السػالفة الػذكر، خاصػة تلكػم اظترتبطػة مباشػرة مبجػاؿ التعمػري، بإصػدار  ىكذا، ورغم حرص اظتشػرع علػى تفعيػل النصػوص
انية العديد من اظتناشري والدوريات الوزارية، ال يتسع اجملاؿ لذكرىا، فقد عرؼ اظتشهد اضتضري خالؿ السبعينات والثمانينات من األلفية الث

 حياء العشوائية وتناسلت مدف الصفيظ.تدىورا ملحوظا َف يسبق لو مثيل، حيث استفحلت ظاىرة األ
 

واقتناعا من اظتشرع بضرورة مواكبة التطورات اليت يعرفها اظتشهد اضتضري ببالدنا، كاف البد من مراجعة النصوص القانونية اظتتوفرة، 
العقاريػة واجملموعػات السػكنية اظتتعلػق بالتجزئػات  92.60اظتتعلػق بػالتعمري، و 69.60ومالءمتها مع الواقع اضتاِف، حيػث مت سػن القػانونني 

وتقسيم العقارات، لسد الفراغ التشريعي الذي ساد طواؿ ثالثة عقود، وللتصدي للتجاوزات اليت ولد ا التطورات العمرانية اليت صاحبت 
 الطفرة االقتصادية واالجتماعية اليت شهد ا بالدنا خالؿ ىذه الفرتة.

 

طقة اضتسيمة، إيذانا بتحوؿ عميق يف التشريع اظتتعلق بػالتعمري، وخاصػة باصتانػب ىذا وقد شكلت أحداث الزلزاؿ الذي ضرب من
 الذي يوجد يف مراحل جد متقدمة من الدراسة.و  01/01اظتتعلق مبراقبة البناء، حيث مت وضع مشروع القانوف رقم 

 

( بتنفيػػػذ القػػػانوف رقػػػم 6669يونيػػػو  64) 6169مػػػن ذي اضتجػػػة  62الصػػػادر يف  6.69.06وبػػػالرجوع إُف الظهػػػري الشػػػريف رقػػػم 
( 6669يونيػػػو 69) 6169مػػػن ذي اضتجػػػة  62الصػػػادر يف  6.69.4الظهػػػري الشػػػريف رقػػػم ، وبػػػاالطالع علػػػى اظتتعلػػػق بػػػالتعمري 69.60

اظتتعلػػق بالتجزئػػات العقاريػػة واجملموعػػات السػػكنية وتقسػػيم العقػػارات، خاصػػة يف اصتانػػب اظتتعلػػق باإلطػػار القػػانوين  92.60بتنفيػػذ القػػانوف 
فة ظتقتضيا ا لعملية مراقبة البناء وبالعقوبات اظتقررة ظتخالفة القواعد اظتقررة لما ، ؾتد أهنما قد حددا غتموعة من األفعاؿ اليت اعترباىا ؼتال

 ووضعا عقوبات زجرية مقابلة عتا.
 

 .كل من يباشر عملية من عمليات البناء  تعترب مبثابة اإلطار الذي كتب أف لترتمو ،إف قواعد التعمري والبناء اظتنصوص عليها قانونا
 تطبيق ىذه القواعد يف إطار نوعني من الضوابط، ضوابط البناء العامة وضوابط البناء اصتماعية.يتم و 

 

حتديػػد رتيػػع اظتقتضػػيات التنظيميػػة الػػيت كتػػب أف تتػػوفر يف اظتبػػاين وكػػذا الضػػوابط الػػالـز احرتامهػػا فيهػػا واظتتعلقػػة إُف األوُف  ػػدؼ فػػ
 من قانوف التعمري فإف ضوابط البناء العامة حتدد يف :  26المة والنظافة والصحة العامة. وحسب اظتادة بالس

 
شػػػػكل وشػػػػروط تسػػػػليم الػػػػرخخ وغريىػػػػا مػػػػن الوثػػػػائق اظتطلوبػػػػة مبقتضػػػػى القػػػػانوف اظتتعلػػػػق بػػػػالتعمري والنصػػػػوص التشػػػػريعية اظتتعلقػػػػة  -

 ات والنصوص الصادرة لتطبيقها ؛عقار بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم ال
ضػػػوابط السػػػالمة الواجػػػب مراعػػػػا ا يف اظتبػػػاين والشػػػروط الواجػػػب توفرىػػػا فيهػػػا ظتػػػا تسػػػتلزمو متطلبػػػات الصػػػحة واظتػػػرور واظتتطلبػػػات  -

 اصتمالية ومقتضيات الراحة العامة وخصوصا منها : 
 

 قواعد استقرار اظتباين ومتانتها ؛ 
 مساحة اظتباين وحجمها وأبعادىا ؛ 

 شروط  وية اظتباين والشروط اظتتعلقة مبختلف األحجاـ واألجهزة اليت  م الصحة والنظافة ؛ 

 ة عتا ؛رؽ العامة أصحاب العقارات اجملاور اضتقوؽ اليت يتمتع لا يف الط 

 مواد وطرؽ البناء احملظور استخدامها بصورة دائمة ؛ 
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 التدابري اظتعدة للوقاية من اضتريق ؛ 

  والتزويد باظتاء الصاٌف للشرب ؛طرؽ الصرؼ الصحي 

  األمالؾ العقارية.اظتباين و االلتزامات اظتتعلقة بصيانة 
 

ما إأما فيما متخ نطاؽ تطبيقها واظتوافقة عليها، فالضوابط العامة تكوف نافذة يف رتيع أؿتاء البالد ما َف ينخ على خالؼ ذلك 
 ا.يف الضوابط نفسها أو يف اظترسـو الصادر باظتوافقة عليه

 

وتػػتم اظتوافقػػة علػػى ضػػوابط البنػػاء العامػػة مبقتضػػى مراسػػيم بنػػاء علػػى اقػػرتاح السػػلطة اضتكوميػػة اظتكلفػػة بػػالتعمري بعػػد اسػػتطالع رأي 
 األشغاؿ العمومية والداخلية وتنشر ىذه اظتراسيم باصتريدة الرشتية.لسلطات اضتكومية اظتكلفة با

 

س غتلس اصتماعة أف لتدد بقرار ضوابط البناء اصتماعية والقواعد اظتنصػوص عليهػا يف أما ضوابط البناء اصتماعية فالقانوف كتيز لرئي
 .من قانوف التعمري (36هيئة )اظتادة تإذا َف ينخ عليها ضوابط البناء العامة أو تصاميم ال من قانوف التعمري 26اظتادة 

 

صتماعي ويوافق عليها طبقا لألحكاـ الواردة يف الظهري وقبل الشروع يف التنفيذ تكوف ىذه الضوابط ػتل مداولة من طرؼ اجمللس ا
اظتتعلػػق باظتيثػاؽ اصتمػػاعي. وال  54.00( بتنفيػػذ القػانوف رقػم 9009أكتػوبر  0) 6190رجػب  92الصػػادر يف  6-09-964الشػريف رقػم 

 ط التهيئة.كتوز أف تشتمل ىذه الضوابط على أحكاـ ؼتالفة لألحكاـ الواردة يف ضوابط البناء العامة أو يف ضواب
مػػن قػػانوف التعمػػري علػػى أف أحكػػاـ ضػػوابط البنػػاء العامػػة حتػػل بقػػوة القػػانوف ػتػػل األحكػػاـ اظتخالفػػة أو اظتغػػايرة عتػػا  39وتػػنخ اظتػػادة 

 والواردة يف ضوابط البناء اصتماعية.
 

تسػػػري علػػػى اظتنشػػػ ت الفنيػػػة  مػػػن قػػػانوف التعمػػػري فػػػإف مقتضػػػيات القػػػانوف اظتتعلػػػق باألبنيػػػة ال 30وجتػػػدر اإلشػػػارة أنػػػو عمػػػال باظتػػػادة 
 )اصتسور واألنفاؽ ...( وال على التجهيزات األساسية كاطتزانات والسدود...

 

واحرتاـ ىذا اإلطار ال نتكن أف يكوف فعليا إال إذا دتت زتايتو مبجموعة من التدابري الزجرية اليت  دؼ أساسا إُف الوقاية وتفادي  
 كل ؼتالفة قبل وقوعها.

 

اظتتعلػػػق بالتجزئػػػات العقاريػػػة واجملموعػػػات  92.60تطػػػرؽ لػػػبعض اظتقتضػػػيات القانونيػػػة اظتضػػػمنة يف القػػػانونني رقػػػم سػػػأحاوؿ بػػػدءا ال
اظتتعلق بالتعمري، إف على اظتستوى اظتسطري أو على اظتستوى اظتوضوعي، قبل التطرؽ إُف بعػض  69.60السكنية وتقسيم العقارات، ورقم 

 ونني وأوجو التطبيق القضائي لتلك النصوص.من اإلشكاليات اليت يتضمنها كال القان
 

  : المتعلق بالتعمير 19.91القانوف رقم  *
 

يتضػػمن ىػػذا القػػانوف الػػنخ علػػى عػػدد مػػن اظتخالفػػات وعقوبا ػػا ويتطلػػب مسػػطرة خاصػػة إلثبا ػػا، وىػػو مػػا سػػنتوُف اإلشػػارة إليػػو 
 باقتضاب. 

 

 : مسطرة معاينة المخالفات -1

 

أعػواف مكلفػوف لػذه اظتهمػة أصػال أو مفوضػني لػذلك، أثنػاء القيػاـ مبهػامهم فػإهنم ينجػزوف ػتاضػر وفػق  معاينة اظتخالفات يقـو لا
 شروط لتددىا القانوف.
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 واألعواف اظتكلفوف باظتعاينة ىم : 
 ضباط الشرطة القضائية ؛ -
  ؛ موظفو اصتماعات اظتكلفوف مبراقبة اظتباين أو اظتفوض عتم من قبل رئيس اجمللس اصتماعي اظتع  -

 اظتوظفوف التابعوف إلدارة التعمري ؛ -

 موظفو الدولة الذين يعتمدىم الوزير اظتكلف بالتعمري للقياـ لذه اظتأمورية. -
 

 وبصفة استثنائية كل خبري أو مهندس معماري كلف لذه اظتهمة من طرؼ رئيس غتلس اصتماعة اظتعنية أو إدارة التعمري.
 

اظتأمور الذي عاين ؼتالفة كتب أف لترر بشأهنا ػتضرا يوجهو يف أقرب أجل إُف رئيس غتلس  من قانوف التعمري أف 32وتنخ اظتادة 
فػور تسػلمو احملضػر  رئيس غتلس اصتماعػة يبلػا اظتخػالف اصتماعة والعامل واظتخالف، وإذا كانت أشغاؿ البناء ما زالت يف طور اإلؾتاز فإف

 وقف األعماؿ يف اضتاؿ.بأمرا 
 

 : العقوبات اإلدارية -1

 

مواجهػػة صػػارمة للمخػػالف سػػيء  وضػػع القػػانوف نظامػػا للعقوبػػات اإلداريػػة الػػيت دتكػػن اإلدارة مػػن ،اصتنائيػػةباإلضػػافة إُف العقوبػػات 
 : ، واظتخالفات اليت نتكن لسدارة أف تتدخل خبصوصها لتوقع جزاء إداريا بشأهنا ىي تلك اليت تتمثل يف القياـ بالنية

 

 ؛ ق اليت ينخ القانوف فيها على إلزامية رخصة البناء بناء من غري إذف سابق يف اظتناط -
 ؛ القياـ ببناء يف منطقة تنخ النصوص القانونية والتنظيمية على عدـ إمكانية القياـ فيها لذا النوع من البناء  -
ـ أو موقػػع البنػػاء إذا كػػاف البنػػاء غػػري مطػػابق لرخصػػة البنػػاء اظتسػػلمة يف شػػأنو مػػن حيػػث عػػدـ تقيػػده بػػالعلو اظتسػػموح بػػو أو باألحجػػا -

انػػة البنػػاء واسػػتقراره وباألحكػػاـ الػػيت دتنػػع اسػػتخداـ بعػػض اظتػػواد أو تاظتػػرخخ بػػو أو باظتسػػاحة اظتػػرخخ ببنائهػػا أو بالضػػوابط اظتتعلقػػة مب
 من قانوف التعمري(. 35استعماؿ بعض الطرؽ يف البناء، أو بالغرض اظتخصخ لو البناء )اظتادة 

 

ومن تلقاء نفسو وبعد أكتسي نوعا من اطتطورة فإنو كتوز للعامل بطلب من رئيس غتلس اصتماعة، وإزاء ىذه اظتخالفات وعندما ت
 إيداع الشكوى من قبل رئيس غتلس اصتماعة لدى النيابة العامة أف يأمر لدـ رتيع أو بعض البناء اظتخالف للضوابط اظتقررة.

 

يوما بعد تبليغػو بػاألمر باعتػدـ( فػإف السػلطة  00احملدد لو )ال يتعدى أنو إذا َف ينجز اظتخالف اعتدـ يف األجل  36وتضيف اظتادة 
 احمللية تتوُف القياـ بذلك على نفقتو، واعتدـ ال لتوؿ دوف إجراء اظتتابعة وال يوقفها إذا كانت جارية.

 
الؾ العامة وذلك على نفقػة وفضال عن ىذا فإف القانوف يسمظ للسلطة احمللية بأف تقـو تلقائيا لدـ بناء أقيم على ملك من األم

 من قانوف التعمري(. 50مرتكب اظتخالفة ودوف اإلخالؿ بتطبيق العقوبة اصتنائية اظتقررة على ىذه اظتخالفة )اظتادة 
 

  : العقوبات الجنائية -9
 

 وسأتناوعتا من خالؿ اإلشارة بداية إُف األفعاؿ اليت تقع حتت طائلة التجرمي والعقوبات اظتقررة عتا قانونا.
 

  : الجنائية لنوع المخالفات اآلتيةتقرر العقوبات 
 

من قػانوف التعمػري الػيت تػنخ علػى أنػو ابتػداء مػن نشػر قػرار ختطػيط حػدود  01ارتكاب أعماؿ ؽتنوعة مبوجب الفقرة الثانية من اظتادة  -
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تستوجبو العملية ال كتوز القياـ يف األراضي  الطرؽ العامة أو قرار ختطيط حدود الطرؽ العامة اظتعينة فيو األراضي اظتراد نزع ملكيتها ظتا
بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة لألرض يكوف من شأهنا تغيري حالتها، وال كتوز أف تباشر يف اظتباين القائمة يف اليت يشملها الطريق 

ماعة وفق اإلجراءات والشروط األراضي اآلنفة الذكر إال اإلصالحات اليت تقتضيها صيانتها بشرط أف يأذف يف ذلك رئيس غتلس اصت
  ؛ اظتقررة يف الباب الثالث من ىذا القانوف

 من القانوف ؛ 19و 10القياـ ببناء بغري رخصة صرلتة أو ضمنية خالفا للمادتني  -

 من نفس القانوف ؛ 22 ةاستعماؿ اظتب  من غري اضتصوؿ على رخصة السكن أو شهادة اظتطابقة خالفا للماد -

 من القانوف ؛ 25لو اظتب  خالفا للمادة  حتويل الغرض اظتخصخ -

 من ذات القانوف ؛ 36و 26خرؽ ضوابط البناء العامة أو اصتماعية اظتنصوص عليها يف اظتادتني  -

 خرؽ ضوابط التعمري. -
 

اظتلك بإيداع شكوى لدى وكيل و العامل اظتع  علما بذلك، بعد إحاطة الواِف أ ،وإزاء ىذه اظتخالفات يقـو رئيس غتلس اصتماعة
 توُف متابعة اظتخالف.ياظتختخ ل
 

وإذا كاف من اظتمكن تدارؾ أفعاؿ اظتخالفة لكوهنا ال دتثل إخالال خطريا بضػوابط التعمػري والبنػاء والػيت جػرى انتهاكهػا، فػإف رئػيس 
 00يومػا وال يتعػدى  62ل عػن اجمللس اصتماعي كتػوز لػو أف يػأمر اظتخػالف باختػاذ التػدابري الالزمػة إلهنػاء اظتخالفػة يف أجػل ال نتكػن أف يقػ

 من قانوف التعمري(. 34يوما )اظتادة 
 

 ويف ىذه اضتالة فإف رئيس غتلس اصتماعة يكوف عليو أف يضيف إُف شكواه عند إيداعها يف النيابة العامة نسخة من اإلعذار.
 

عػػن اظتتابعػػة اصتاريػػة يف شػػأهنا وإال فػػإف  وىكػػذا إذا انتهػػت األفعػػاؿ اظتتكونػػة منهػػا اظتخالفػػة عنػػد انقضػػاء األجػػل احملػػدد يقػػع التخلػػي
 العقوبات اصتنائية تطبق إزاء اظتخالف.

 

وإذا َف يتم ىدـ البناء أو تنفيذ األشغاؿ الالزمة صتعل العقار مطابقا لألنظمة اصتاري لا العمل فإف احملكمة تػأمر اظتخػالف باعتػدـ 
دئ من تاريخ تبليا اضتكم النهائي، وإذا َف ينفذ ذلك داخل األجل كتوز يوما يبت 00على نفقتو، وىو ما كتب أف يتم من طرفو يف أجل 

 ساعة على اإلنذار اظتوجو ظترتكب اظتخالفة. 15للسلطة احمللية أف تقـو بتنفيذىا بعد مرور 
 
 

 

 

 

 العقوبات القانونية : -3
 

 درىم كل من ارتكب إحدى اظتخالفات التالية : 600.000إُف  60.000يعاقب بغرامة من 
 

 ؛ مباشرة بناء من غري اضتصوؿ اظتسبق على اإلذف الصريظ أو الضم  -
تشػييد بنػاء ؼتػػالف للرخصػة اظتسػػلمة وذلػك بتغيػري العلػػو اظتسػموح بػػو أو األحجػاـ أو اظتواقػع اظتػػأذوف فيهػا أو اظتسػػاحة اظتبػاح بناؤىػػا أو  -

 ؛ الغرض اظتخصخ لو البناء
قػرار ختطػيط حػدود الطػرؽ العامػة أو قػرار ختطػيط الطػرؽ العامػة اظتعنيػة فيػو األراضػي القياـ يف األراضي اليت يشملها الطريػق بعػد نشػر  -

 ألرض يكوف من شأهنا تغيري حالتها ؛اظتراد نزع ملكيتها ظتا تستوجبو العملية ببناء جديد أو تعلية أو توطئة ل

 يت تتعلق خصوصا :ارتكاب ؼتالفة للقواعد اظتقررة يف ضوابط التعمري والبناء العامة أو اصتماعية وال -
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 باستقرار متانة البناء ؛ 
 نع بعض اظتواد والطرؽ يف البناء ؛مب 

 .بالتدابري الضرورية للوقاية من اضتريق 
 

 استعماؿ اظتب  من طرؼ مالكو أو من طرؼ الغري قبل اضتصوؿ على رخصة السكن أو شهادة اظتطابقة. -
ارتكب ؼتالفة للقواعػد اظتقػررة يف ضػوابط التعمػري والبنػاء العامػة أو درىم كل من  20.000إُف  2.000ويعاقب كذلك بغرامة من 

 (.40اصتماعية فيما يتعلق باظتساحة أو اضتجم أو األبعاد أو بشروط التهوية أو باألجهزة اليت  م النظافة والصحة العامة )اظتادة 
واعد اظتقررة يف ضوابط التعمري والبناء العامة أو درىم يف ؼتالفة الق 60.000و 6.000كما للمحكمة أف حتكم بغرامة ترتاوح بني 
 اصتماعية غري إحدى اظتخالفات اظتشار إليها أعاله.

، كمػا أف الغرامػات احملكػـو لػا تضػاعف يف حالػة العػود إُف اقػرتاؼ  ضم الغرامات اظتعاقب لػا عليهػاوإذا تعددت اظتخالفات تعني
شػهرا التاليػة للتػاريخ الػذي صػار فيػو اضتكػم الصػادر يف اظتخالفػة األوُف غػري قابػل ألي  ؼتالفة ؽتاثلة من حيث التكييف داخل اإلث  عشػر

 (.46طريق من طرؽ الطعن )اظتادة 
مػػن قػػانوف التعمػػري علػػى أنػػو "يعػػد شػػريكا ظترتكػػب اظتخالفػػة مبقتضػػى القػػانوف وضػػوابط التعمػػري أو البنػػاء العامػػة أو  43وتػػنخ اظتػػادة 

شرؼ صدرت منو ت رب العمل واظتقاوؿ الذي نفذ األشغاؿ واظتهندس اظتعماري واظتهندس اظتختخ وكل ماصتماعية ويعاقب بنفس العقوبا
 "ها اظتخالفةاألوامر اليت نتجت عن

 

 : بالتجزئات العقارية كالمجموعات السكنية كتقسيم العقارات المتعلق 92.60القانوف رقم  *
 

ت العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ىو أنو مكن السلطة اإلدارية اظتتعلق بالتجزئا 92.60إف ما دتيز بو القانوف رقم 
 والسلطة القضائية من العمل بصفة موازية قصد زجر كل ؼتالفة ألحكامو.

عنػػػد معاينػػػة اظتخالفػػػات مػػػن طػػػرؼ اظتكلفػػػني بػػػذلك )ضػػػباط الشػػػرطة القضػػػائية وموظفػػػو الدولػػػة الػػػذين  المسػػػطرة اإلداريػػػة : -أ
ير اظتكلػػف بػػالتعمري للقيػػاـ لػػذه اظتأموريػػة أو موظفػػو اصتماعػػة اضتضػػرية أو القرويػػة اظتعتمػػدوف مػػن طػػرؼ رئيسػػها( توقػػف بػػأمر يعتمػػدىم الػػوز 

، أشػغاؿ التجهيػز أو البنػاء اظتقصػود رئػيس اصتماعػة اضتضػرية أو القرويػة، إما تلقائيا وإما بطلب مػن من عامل العمالة واإلقليم اظتع صادر 
ملػك يف إذا بوشػر  92.60مػن القػانوف رقػم  9أو غتموعة سكنية من غري اضتصػوؿ علػى اإلذف اظتنصػوص عليػو يف اظتػادة لا إحداث جتزئة 

األمالؾ العامة أو يف ملك خاص يكوف الغرض اظتخصخ لو وفق ما تنخ عليو الوثائق اظتعمارية غرض غري البناء، ولعامل العمالة أو من 
 نفة الذكر بإعادة اضتالة إُف ما كانت عليو سابقا ولدـ األبنية اظتقامة.اإلقليم أف يأمر وفق اإلجراءات اآل

 

، وإذا َف نتتثػل لػذلك فيػذىاويتضمن األمر الصػادر عػن العامػل بيػاف األجػل اظتضػروب ظترتكػب اظتخالفػة لتنفيػذ األشػغاؿ اظتػأمور بتن
وال كتوز وقف األشغاؿ  ،روية اظتع  بإؾتازىا على نفقة اظتخالفداخل األجل احملدد لو يقـو العامل أو رئيس غتلس اصتماعة اضتضرية أو الق

 (.46وإعادة اضتالة إُف ما كانت سابقا وىدـ األبنية دوف إجراء اظتتابعة وال يرتتب على ذلك انقضاؤىا إذا كانت جارية )اظتادة 
 

تدخل فيها مباشرة ىي اليت تعترب على درجة  من خالؿ ىذه اظتادة يتضظ أف اضتالة الوحيدة اليت كتب على السلطات اإلدارية أف ت
سػكنية بػدوف إذف سػابق فػوؽ عقػار غػري ؼتصػخ قانونػا للبنػاء، وىػذا  كبرية من اطتطورة أال وىػي اضتالػة الػيت تنجػز فيهػا جتزئػة أو غتموعػة 

ظتخالفات األخرى ليس للعامل يع  أنو يف اضتالة اليت ينجز فيها مشروع من ىذا القبيل حاصل على إذف مسبق ولكن تشوبو ؼتالفة من ا
 بل السلطة القضائية ىي اظتختصة. ،رئيس اجمللس اصتماعي أف يتدخللوال 

 

دائما فإف القضاء الزجري ىو اظتختخ يف رتيػع اضتػاالت للنطػق بالعقوبػات اصتنائيػة  46حسب اظتادة  المسطرة القضائية : -ب
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و سابقا، أو مت ىدـ األبنية تلقائيا أو من طرؼ اظتخالف أو بعد تدخل اإلدارة إذ سواء مت وقف األشغاؿ أو إعادة اضتالة إُف ما كانت علي
، وال يرتتب عليو انقضاؤىا إذا كانت جارية قبل ذلك، ويبقى أىم ما جاء بو ىذا القانوف ىو أنو ىذا وال ذاؾ دوف إجراء اظتتابعة ال لتوؿ

ن أجػػل إحػداث جتزئػة أو غتموعػة سػكنية مػن غػري اضتصػوؿ علػى اإلذف اظتنصػػوص ألػـز احملكمػة بػاضتكم لػدـ األبنيػة والتجهيػزات اظتنجػزة مػ
وذلػػك علػػى نفقػػة اظتخػػالف دوف أف تأخػػذ احملكمػػة يف االعتبػػار ىػػل اظتنطقػػة الػػيت أؾتػػزت فيهػػا  92.60مػػن القػػانوف رقػػم  9عليػػو يف اظتػػادة 

 التجزئة مسموح فيها بالبناء أـ ال. 
 

سػػلطة اإلداريػػػة أو مػػن السػػلطة القضػػائية ال نتكػػن أف يشػػمل إال األشػػغاؿ اظتنجػػزة بػػػدوف غػػري أف األمػػر باعتػػدـ سػػواء أصػػدر مػػن ال
 (.35اضتصوؿ على اإلذف اإلداري دوف سواىا )اظتادة 

 

وجتدر اإلشارة أف اظتالحظة األساسية يف ظل القانوف اصتديد ىو أنو رفع العقوبات بصورة ملموسػة مقارنػة بتلػك الػيت كػاف معمػوال 
 درىم يف اضتاالت اآلتية : 6.000.000و 600.000انوف القدمي حيث أصبحت الغرامات ما بني لا يف ظل الق

 

  إحداث جتزئة أو غتموعة سكنية أو مباشرة أعماؿ جتهيز أو بناء من أجل ذلك من غري اضتصػوؿ مسػبقا علػى إذف بإحػداث التجزئػة
 و يف ارتكاب اظتخالفة إف وجدوا.أو اجملموعة السكنية. وىذه الغرامة توقع على اظتخالف وعلى شركائ

 

ويعػػػد مشػػػاركا يف ارتكػػػاب اظتخالفػػػة رب العمػػػل واظتقػػػاوؿ الػػػذي أؾتػػػز األشػػػغاؿ واظتهنػػػدس اظتعمػػػاري واظتهنػػػدس اظتخػػػتخ ومهنػػػدس 
 اظتساحة، وكل مشرؼ صدرت منو أوامر نتجت عنها اظتخالفة.

 

 يػؤذف يف إحػداثها أو َف تكػن ػتػل التسػليم اظتؤقػت لألشػغاؿ  بيع أو إكتار أو قسمة بقعة من جتزئة أو مساكن مػن غتموعػة سػكنية َف
 ( مع اعتبار كل عملية بيع أو إكتار لبقعة أو سكن مبثابة ؼتالفة مستقلة.31)اظتادة 
 

 درىم. 20.000و 60.000اظتتعلقة بتقسيم العقارات، فإف الغرامة ترتاوح ما بني  25أما يف حالة ؼتالفة اظتادة 
 

 عاد اظتخالف إُف نفس اظتخالفة يف غضوف السنة اظتوالية لصدور اضتكم.تضاعف الغرامات إذا 
 

 

 

 

كما أف مرتكيب اظتخالفات اظتتعلقة بالتجزئػات العقاريػة وتقسػيم العقػارات معرضػوف كػذلك صتػزاءات يف اظتيػداف اظتػدين إذ أف عقػود 
لة بطالنا مطلقا، ونتكن أف تقاـ دعاوى من أجل ذلك سواء تكوف باط 92.60البيع واإلكتار والقسمة اظتربمة خالفا ألحكاـ القانوف رقم 

 من قبل اإلدارة أو من طرؼ كل ذي مصلحة.
 

يتبني ؽتا سبق أف مفهـو التجزئة العقارية قد عرؼ تطورا ملحوظا على مستوى التشريع اظتغر  اظتنظم عتا سواء فيمػا متػخ تعريفهػا 
ازىا، كما أف مراقبة إحداثها من طرؼ السلطات اإلدارية اظتختصة قد تعززت بشكل غري أو توسيع غتاؿ أنواعها أو تعدد اظتتدخلني يف إؾت

مسػػػبوؽ وذلػػػك لػػػدؼ منػػػع التجػػػزيء والسػػػكن غػػػري الالئػػػق والعشػػػوائي باألسػػػاس، ومػػػن مت تنظػػػيم التوسػػػع العمػػػراين للتجمعػػػات السػػػكنية 
 ئات غري القانونية القائمة.واالقتصادية إُف جانب جتهيز وحتسني األوضاع العمرانية والسكنية للتجز 

 

اظتتعلػق  92.60وإذا كاف تعزيز ىذه اظتراقبة قد مت بواسطة تشريع عرؼ تطورا مسػتمرا إُف أف أصػبظ يف شػكلو اضتػاِف )القػانوف رقػم 
قانونيػػة لػػذا بالتجزئػػات العقاريػػة واجملموعػػات السػػكنية والتقسػػيم( فػػإف تفعيػػل ىػػذه اظتراقبػػة مػػن طػػرؼ السػػلطات اظتعنيػػة وتطبيػػق النصػػوص ال

 الشأف ىو الضامن لتحقيق غرض اظتشرع ذلك أف التشريع يبقى غري غتد وبدوف قيمة إذا ما بقي جامدا بدوف تطبيق.
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إف ىذا التفعيل والتطبيق السليم للمقتضيات اظتنظمة للتجزئات ىو اظتؤىل ال سيما يف ظل ىذه اظتستجدات وأقتها خطاب جاللة 
حوؿ السكن العشوائي وكذا رفع عدة شعارات من أجل التغيري واضتداثة واظتفهـو اصتديػد للسػلطة  9006غشت  90اظتلك مبناسبة ذكرى 

 ودعم االستثمارات ومنها تلك اظتتعلقة بالعقار والتعمري.
 

حجػػػم ، سػػػيتبني عمػػػري واصتػػػرائم العمرانيػػػة بػػػاظتغربىػػػذا، وبعػػػد ىػػػذا العػػػرض اظتقتضػػػب ألىػػػم اظتقتضػػػيات القانونيػػػة اظتنظمػػػة جملػػػاؿ الت
وتبدو اضتاجة ضرورية إُف  - اظتقاربة القانونية-االىتماـ التشريعي الذي أوِف عتذه اصترائم، ومع ذلك ال كتادؿ يف عدـ كفاية ىذه اظتعاصتة 

نع لزـو تدعيمها بدور فعاؿ للجهاز القضائي يف االجتاه الذي يضمن تفعيل النصوص واظتساطر القانونية ودفعها ؿتو حتقيق آليات الردع ظت
تنامي ظاىرة اصترائم العمرانية خاصة يف أشػكاعتا اظتنظمػة الػيت تتجػاوز حػدودىا التقليديػة البسػيطة وتتعػداىا إُف أشػكاؿ جسػيمة تضػر بػال 

، يف ىػذا اإلطػار يبػدو التسػاؤؿ الزمػا عػن الػدور الػذي ولػة اظتاليػة وأىػدافها االجتماعيػةشك بالنسيد العمػراين وختػدش رتاليتػو ومبصػاٌف الد
 ، وؼتالفات قوانني التعمري خاصة يف أشكاعتا اظتمنهجة ؟ؿ ػتاربتو ظاىرة البناء العشوائين للقضاء أف يلعبو يف غتانتك

 

وكيف نتكن تقييم ىذا التدخل القضائي ؟ وإُف أي حد أسهمت اظتعاصتة القضائية يف اضتد من ىذه الظاىرة عن طريق آلية الزجر 
تلف جرائم التعمري وجتاوز صورىا التقليدية وانتقاعتا إُف مستويات أكثر خطػورة وحساسػية بشػكل أصػبظ والعقاب أماـ التنامي اظتتزايد ظتخ

 يهدد كافة برامد إعداد الرتاب الوط  واعتيئات اظتشرفة عليو ويضر بالنسيد العمراين وختدش رتاليتو.
 

شػكاليات الػيت أفرزىػا التطبيػق العملػي ظتقتضػيات ػتاولة م  لسجابة على ىذه األسئلة، سأعمد استهالال على طرح بعض من اإل
، قبل أف أتناوؿ بعض من أوجو تدخل النيابة العامة ومن خالعتا اصتهاز القضػائي ظتعاصتتهػا بكػل حػـز الحػرتاـ 69.60و 92.60القانونني 

 الضوابط القانونية من طرؼ ؼتتلف اظتتدخلني.
 

 س اجمللس اصتماعي، تثار إشكاليات بالغة األقتية من بينها :فبخصوص حتريك الدعوى العمومية بناء على شكوى رئي
 

نو أإف الشكوى ىي الوسيلة القانونية اليت مبوجبها تتم متابعة اظتخالف قضائيا، أو إرجاع اضتالة إُف ما كانت عليػو. وىػذا مػن شػ -
إال بعد إيداع الشكوى من طرؼ رئيس اجمللس  أف يغل يد النيابة العامة يف حتريك اظتتابعة، كما أف السلطة احمللية ال تأمر باعتدـ

 اصتماعي ؛

 
على أف رئيس غتلػس اصتماعػة يقػـو بإيػداع شػكوى لػدى وكيػل اظتلػك اظتخػتخ  69.60من قانوف التعمري رقم  33ينخ الفصل  -

 ليتوُف متابعة اظتخالف ولتاط الواِف أو العامل اظتع  علما.
 

 العناصر واإلخالالت اظتنصوص عليها يف ديباجة اظتادة اظتذكورة.ومعلـو أف إيداع ىذه الشكوى يرتتب عن توفر 
 

وىنا يتم التساؤؿ حوؿ الشكلية الواجب اتباعها لصحة الشكوى، ماداـ أف النخ َف يوضظ صراحة شكليا ا ؟ ىل ترفق مبحضر 
قاضػي اظتوضػوع عػدـ قبػوؿ اظتتابعػة شػكال يف اظتعاينة، وما يثبت ىوية اظتخالف، ونوع اظتخالفة وتاريخ ارتكالا أو بػدوف ذلػك. وىػل لتػق ل

مثل ىذه اضتاالت أـ ال وىل تكػوف الشػكاية صػحيحة حػ  لػو َف يتػداوؿ بشػأهنا اجمللػس اصتمػاعي ؟ علمػا أف الواقػع العملػي أفػرز ػتاضػر 
فني وتػػواريخ ازديػػادىم وأرقػػاـ معيبػػة مػػن الناحيػػة الشػػكلية إذ تفتقػػر يف بعػػض األحيػػاف للهويػػة الكاملػػة مبػػا يف ذلػػك األشتػػاء العائليػػة للمخػػال

بطػػائقهم الوطنيػػة ومقػػر سػػكناىم وصػػفتهم يف بعػػض األحيػػاف )مػػدين أـ عسػػكري مػػثال( وحتديػػد نػػوع اظتخالفػػة بكػػل دقػػة وتنقصػػها ػتاضػػر 
دحػا مػن اإلعذار، علما أف ىذه احملاضر ال حتاؿ على النيابػة العامػة يف الوقػت اظتناسػب إذ تتطلػب إحالتهػا حتػت إشػراؼ السػلم اإلداري ر 

 ىا أو على وشك ذلك.ؤ الزماف ، يف الوقت الذي تكوف فيو معاَف البناء غري النظامي قد مت إهنا
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 اآلنفة الذكر َف توضظ مثل ىذه الشكليات والعناصر. 35إف مرد ىذه التساؤالت ىو أف اظتادة 
 

نو ال يوجد يف قانوف أ، ذلك أـ بعد حتريكها ابعة قبل حتريكها، فهل سحبها ينسحب على إثارة اظتت  إنو يف حالة إيداع الشكوى
جػو بإحػدى ، وإدراموميػة، وإحالػة الغػري علػى احملكمػةالتعمري ما يرخخ لرئيس اجمللس اصتماعي أف يسػقط اظتتابعػة بعػد حتريػك الػدعوى الع

الػػذكر َف يوضػػظ ذلػػك بشػػكل  السػػالفة 35ف القضػػية، ابتػػدائيا أو اسػػتئنافيا، سػػيما وأف نػػخ اظتػػادة أ،   مػػاذا لػػو صػػدر حكػػم بشػػجلسػػا ا
 ، فإنو يضع حدا آلثار اضتكم اظتؤاخذة الصادر ضد اظتخالف.تخلي عن اظتتابعة بعد صدور اضتكمجلي، وخاصة ما يفيد أنو إذا وقع ال

 

عػات وحاصل القوؿ إف الواقػع العملػي أفػرز رتلػة مػن اإلشػكاليات العمليػة والقانونيػة، تبػاين شػأنو العمػل القضػائي، وؽتارسػة اصتما
ة احملليػة يف ىػػذا البػػاب يف إطػػار غيػاب التنسػػيق بػػني ؼتتلػػف اظتتػػدخلني مبػا يف ذلػػك السػػلطات احملليػػة واعتيػأة اظتنتخبػػة واعتمػػاد معػػايري واضػػح

، علمػا أف اظتخػالفني َف ينهػوا اظتخالفػة موضػوع اإلنػذار وَف يرجعػوا اضتالػة إُف لشػكاوى مػن طػرؼ رؤسػاء اصتماعػاتاظتعاَف مبناسبة سحب ا
( الػذي يلػـز التػدخل بشػكل فػوري عتػدـ البنايػات اظتخالفػة ظتقتضػيات 33واقع الذي كانت عليو قبػل ارتكالػا خالفػا لػروح الػنخ )اظتػادة ال

يتبع ذلك من ردود قانوف التعمري، ويف بعض اضتاالت نكوف أماـ بنايات قائمة وغتهزة، وىنا تثار إشكاليات مبناسبة تنفيذ قرار اعتدـ وما 
، علما أف بعض اظتسػتفيدين مػن الوضػع يػدعي تسػليم إتػاوات ورشػاوى لػبعض أعػواف السػلطة، وقػد عاصتنػا عػدة تظلمػات ماعيةأفعاؿ اجت

 وشكاوى تصب يف ىذا اإلطار، كما تثار يف مرافعات السادة احملاموف مبناسبة حتريك اظتتابعات.
 

ُف الوضػع الػذي كػاف عليػو قبػل ارتكالػا، وىنػا أرى لزامػا ما اظتعموؿ يف حالة التوصل بسحب الشكوى واظتخالف َف يرجع اضتالة إ
فيما فتظ حتقيق يف إطار الصالحيات اظتوكولة للنيابة العامة للوقوؼ على حقيقة األمر للتأكد من الوضعية اضتالية للبناية اليت كانت عليها 

نونػػػا حػػػ  ال تتكػػػرر بعػػػض لرتتيػػػب مػػػا يلػػػـز قاوإف َف تصػػػل، إجػػػراء حتريػػػات بشػػػأف تػػػاريخ تسػػػليمها ضػػػى غػػػري مطابقػػػة لضػػػوابط التعمػػػري م
 ، وذلك بتنسيق مع السلطة احمللية يف ىذا اإلطار.اظتمارسات
 

أمػػا خبصػػوص دور النيابػػة العامػػة أو اصتهػػاز القضػػائي عمومػػا يف غتػػاؿ مكافحػػة جػػرائم التعمػػري اظتمنهجػػة، فػػيمكن اإلشػػارة يف ىػػذا 
 رجعية فيما يلي : ػاظتالصدد إُف عدد من اظتقتضيات اليت حدد ا الدورية 

 
 

، والتنسػػػيق مػػػع بػػػاقي اعتيئػػػات اظتتدخلػػػة يف عمليػػػة ضػػػبط غتػػػاؿ ػتاربػػػة السػػػكن غػػػري القػػػانوين تفعيػػػل دور الشػػػرطة القضػػػائية يف -6
 ؼتالفات البناء والتعمري.

اظتخالفػػات  تكليػف ضػػباط الشػػرطة القضػػائية باضتضػػور إُف جانػب مػػأموري ومراقبػػة التعمػػري والبنػػاء عنػد قيػػامهم بعمليػػة معاينػػة -9
اظترتكبػة داخػػل اظتسػاكن اآلىلػػة أو حجػػز األدوات واظتعػدات اظتسػػتعملة يف اصترنتػة وفػػق مػػا تػنخ عليػػو قواعػد اظتسػػطرة اصتنائيػػة، 

 وذلك بناء على طلب السلطة اإلدارية أو اظتأمورين اظتكلفني مبعاينة اظتخالفات.

 تعلى احملكمة، مع السهر علػى  يػر اظتلفػات وجتهيزىػا لضػماف البػ اإلسراع بإحالة احملاضر اظتتعلقة مبخالفات التعمري والبناء -0
فيها من طرؼ القضاة بدوف تأخري، والرتكيز على اضتاالت اليت تشكل فيها اظتخالفػة إخػالال خطػريا بضػوابط التعمػري والبنػاء،  

إحداث جتزئة بدوف اضتصوؿ علػى كما ىو الشأف بالنسبة للبناء غري اظترخخ، أو تتمثل يف إضافة طابق أو أكثر، أو القياـ ب
 ترخيخ.

 تقدمي ملتمسات كتابية للمحاكم، للحكم بعقوبات رادعة تتناسب وخطورة األفعاؿ اظترتكبة. -1

 تقدمي ملتمسات كتابية للمحاكم، للحكم لدـ ما مت بناؤه بطريقة غري قانونية يف اضتاالت اليت يوجب فيها القانوف ذلك. -2

 قوبات غري متناسبة مع اظتخالفة اظترتكبة، أو اليت ال تراعي حالة العود إُف ارتكاب اظتخالفة.استئناؼ األحكاـ اليت تقضي بع -3
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 استئناؼ األحكاـ اليت ال تقضي بعقوبة اعتدـ يف األحواؿ اليت ال تقدـ فيها اإلدارة ذلك. -4

اء علػػى الشػػكايات اظتودعػػة مػػن إشػػعار عمػػاؿ العمػػاالت واألقػػاليم ورؤسػػاء اجملػػالس اصتماعيػػة بػػاظتقررات القضػػائية الصػػادرة بنػػ -5
 طرفهم.

 لتنفيذ اظتقررات القضائية القاضية لدـ بناء ؼتالف للقانوف. –عند االقتضاء  –تسخري القوة العمومية  -6

اظتساقتة يف تكوين اظتأمورين اظتكلفني بضبط ؼتالفات التعمري يف غتاؿ حترير احملاضر لتكوف مطابقة ظتقتضيات قانوف اظتسطرة  -60
 ية.اصتنائ

 تقدمي اظتساعدة القانونية للجنة اليقظة احملدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم. -66

 بتقارير شهرية تتضمن ما يلي :  –مديرية الشؤوف اصتنائية والعفو  –موافاة وزارة العدؿ  -69
 

  تخذة يف شأهنا وم عتا ؛، ونوعية اظتخالفات اظتسجلة، واإلجراءات اظتاظتنجزة يف غتاؿ التعمري والبناءعدد احملاضر 
 نسخ من احملاضر اليت تتضمنو إخالالت شكلية ؛ 
 .األحكاـ اليت صدرت خرقا للقانوف فيما متخ عقوبة اعتدـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خػاتػمػة :
 

يف تنظػػيم إف اظتغػرب مقارنػػة مػػع الػػدوؿ الناميػػة قػػد عػػرؼ زستػػا مػػن القػػوانني يف غتػػاؿ التعمػػري إال أف ىػػذه الرتسػػانة القانونيػػة َف تفلػػظ 
و ومعاصتة إشكالية التعمري، والسبب ليس ناجتا عن أدوات التهيئة فقد رأينا كيف أف اظتشرع جعلها أداة واسعة لتنظيم اجملػاؿ يف كػل جوانبػ
فهي حتدد رتيع استعماالت األرض، كما أف اطتلل ليس مصػدره اظتسػاطر اظتتبعػة يف ميػداف وضػع الوثػائق إذ توكػل إُف مكاتػب الدراسػات 

ليت تشرتط فيها تنوع االختصاصات وإجراء البحوث اظتيدانية والتحريات واالتصاالت مع رتيع اإلدارات، إذف فاطتلل يكمن يف التطبيق وا
واظتمارسػػات واطتروقػػات الػػيت تعرفهػػا ىػػذه الوثػػائق، زد علػػى ذلػػك أف تعػػدد اظتتػػدخلني يف قطػػاع التعمػػري وعػػدـ التنسػػيق أحيانػػا بػػني أعمػػاعتم  

األسباب اليت جعلت ىذا القطاع يرتاجع عن رفع التحػدي الػذي يواجهػو أال وىػو حتقيػق التنميػة االقتصػادية واالجتماعيػة كانت من أىم 
والرفع من مستوى العمراف، ويف ىذا اإلطار جاء مشروع تأىيل العمراف ػتاوال منع الثغرات وحتسني وضعية التعمري باظتغرب وذلك بإضافة 

روقػػات، إُف جانػػب ىػػذا كلػػو ينبغػػي بنػػاء عالقػػات تنسػػيقية فاعلػػة بػػني ؼتتلػػف اظتتػػدخلني عػػن طريػػق التحسػػيس نػػوع مػػن اظترونػػة لتفػػادي اطت
والتوعية والتكوين يف اظتيدانني القانوين واظتؤسساا وإبراز حدود واختصاصات كل جهاز أو مؤسسة بالدقة الالزمة ح  نتجنب التضارب 

 طاء اظتفهـو اضتقيقي للمساقتة اليت نخ عليها القانوف اظتنظم للتعمري.والتداخل يف اظتهاـ بل وأكثر من ذلك كتب إع
 

 



 28 

 
 أشكركم على حسن اإلصغاء كالمتابعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 

 مراقبة المجاؿ العمراني 
 بين اإلجراءات القانونية كاإلكراهات الميدانية 
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 امحمد الهاللي ذ.

 رئيس مصلحة األنظمة العامة 
 شؤوف القانونيةمديرية ال
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نتكن التمييز يف نظاـ مراقبة اجملاؿ العمراين بني نوعني من اإلجراءات، األوؿ ؼتصخ ظتراقبة أشغاؿ التجهيز والبناء والثاين يهدؼ 
 إُف مكافحة ظاىرة البناء العشوائي رغم ما يعرتيو من غموض.

 

خل اإلجراءات اطتاصة بالنوع األوؿ نتكن التمييز أيضا بني تدابري مراقبة قبلية وضعت لضبط اضتركة العمرانية والتحكم يف ودا
حركة توسعها بغية تأمني تناسقها ورتاليتها، ويدخل يف ىذا اإلطار كل أنواع رخخ البناء وإحداث التجزئات واجملموعات السكنية، 

مراقبة استباقية تتغيا منع أي ؽتارسة عشوائية تضر بالنسيد العمراين أو تتسبب يف إحداث فضاءات غري  والغرض األساسي منها ىو سن
 الئقة لنمو ؼتتلف السلوكات اظتشينة.

 

وفضال عن آليات ىذه اظتراقبة االستباقية مت إحداث إجراءات أخرى ظتراقبة مواكبة ومستمرة تصاحب أشغاؿ الورش منذ 
 تصريظ بانتهاء األشغاؿ بو.افتتاحو إُف غاية ال

 

وىذه اآلليات ىي ػتضر التسليم اظتؤقت أو شهادة التسليم النهائي ألشغاؿ التجهيز فيما متخ إحداث التجزئات ورخصة 
 السكن وشهادة اظتطابقة فيما متخ أوراش البناء.

 

 وؿ لا وذلك بشكل مواكب ومستمر.ودتكن اآلليات اظتذكورة من التأكد من مدى مطابقة األشغاؿ للقواعد والضوابط اظتعم
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غري أف اظتشكل األكرب يكمن أساسا يف األوراش غري القانونية واليت تشكل انتهاكات جسيمة للمجاؿ العمراين، دوف أف 
تتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية ما يكفي من اإلجراءات ظتواجهتها وىو ما حاولت السلطات اظتختصة معاصتتو عن طريق غتموعة 

 من الدوريات.
 

 * النصوص القانونية المنظمة إلجراءات المراقبة :
 

 يستند نظاـ اظتراقبة إُف ترسانة كبرية من النصوص التشريعية نتكن ذكر أقتها فيما يلي :
 

يونيو  69) 6169من ذي اضتجة  62بتاريخ  6.69.06الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ،اظتتعلق بالتعمري 69.60القانوف رقم  -
 ( ؛6669

 6.69.4الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ،اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات 92.60القانوف رقم  -
 ( ؛6669يونيو  69) 6169ذي اضتجة  62 بتاريخ

 وسع نطاؽ العمارات القروية ؛ت ( بشأف6630يونيو 92) 6046ذي اضتجة  00الصادر يف  6.30.030الظهري الشريف رقم  -
 احملدث للوكاالت اضتضرية ؛ 6660شتنرب  60مبثابة قانوف الصادر بتاريخ الشريف اظتعترب الظهري  -

 اظتتعلق مبزاولة مهنة اعتندسة اظتعمارية وإحداث ىيئة اظتهندسني اظتعماريني الوطنية ؛ 63-56انوف رقم ػالق -

 ؛ظتساحني الطبوغرافينية مهنة اعتندسة اظتساحية الطبوغرافية وبإحداث اعتيئة الوطنية للمهندسني ااظتتعلق مبزاول 00-60القانوف رقم  -
 0) 6190من رجب  92بتاريخ  6.09.964الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ،اظتتعلق باظتيثاؽ اصتماعي 45.00القانوف رقم  -

 ( كما مت تغيريه وتتميمو.9009أكتوبر 
 

 
 

 

مارسة، خالؿ ىذه السنني الطويلة من تطبيق ىذه النصوص، عن صعوبات ميدانية كبرية حتد من فعالية تدابري وقد كشفت اظت
 اظتراقبة، لكن اإلدارة الوصية ما فتأت جتتهد للتغلب عليها وجتاوز سلبيا ا.

 

عتادفة إُف تفعيل مقتضيات وقد تررتت بعض ىذه اصتهود يف استصدار غتموعة من الدوريات اليت تضمنت عددا من التدابري ا
 النصوص القانونية أو توضيظ ما يكتنفها من غموض ومن بني ىذه الدوريات نذكر ما يلي :

 

 ؛ لقة باظتباين والتجزئات العقاريةاظتتعلقة بتعيني األعواف اظتكلفني مبعاينة اظتخالفات اظتتع 6660فرباير  66بتاريخ  61الدورية رقم  -

 ؛ باظتباين والتجزئات العقارية اظتتعلقة بتعيني األعواف اظتكلفني مبعاينة اظتخالفات اظتتعلقة 6660مارس  64بتاريخ  06الدورية رقم  -

 اظتتعلقة بتعيني األعواف اظتكلفني مبعاينة اظتخالفات اظتتعلقة باظتباين والتجزئات العقارية ؛ 6660يونيو  96بتاريخ  4الدورية رقم  -
 اظتتعلقة بنظاـ زجر اظتخالفات يف ميداف التعمري ؛ 6661 مارس 95بتاريخ  36الدورية رقم  -

 اظتتعلقة باظتخالفات يف ميداف التعمري ؛ 6662مارس  63بتاريخ  624الدورية رقم  -

 اظتتعلقة مبراقبة أوراش البناء ؛ 6663يناير  99بتاريخ  12الدورية رقم  -

 من انتشار البناء غري القانوين ؛ حوؿ اضتد 9009أغسطس  94بتاريخ  694/9926الدورية اظتشرتكة رقم  -

 حوؿ تفعيل آليات اظتراقبة وزجر اظتخالفات يف غتاؿ التعمري ؛ 9000يوليوز  66بتاريخ  135/9424/66292الدورية اظتشرتكة رقم  -

 .حوؿ تفعيل اظتقتضيات القانونية اظتتعلقة مبراقبة التعمري والبناء 9005ماي  69بتاريخ  9666الدورية اظتشرتكة عدد  -
 

وللوقوؼ على مضامني ىذه النصوص والدوريات سنتعرض يف ػتور أوؿ لسجراءات القانونية ظتراقبة وزجر انتهاكات اجملاؿ 
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 يها.العمراين، على أف نتبعو يف ػتور ثاين بتناوؿ بعض اإلكراىات اظتيدانية اليت تواجو تطبيقها وكذا خالصة اجملهودات اظتبذولة للتغلب عل
 

 : إجراءات مراقبة كزجر انتهاكات المجاؿ العمراني * المحور األكؿ
 

كرست النصوص القانونية اظتنظمة لزجر اظتخالفات يف غتاؿ التعمري، خاصية االزدواجية يف مسطرة اظتراقبة والتعدد يف اظتتدخلني 
 اظتكلفني بالزجر، وسنتناوؿ تباعا إجراءات اظتسطرة اإلدارية واظتسطرة القضائية.

  
 لى : المسطرة اإلدارية الفقرة األك 
 

 تتكوف اظتسطرة اإلدارية من إجراءات تتعلق مبعاينة اطتروقات وإتباثها وأخرى تتعلق بالتدخل اإلداري لزجرىا وإهنائها.
 

 معاينة كإتباث انتهاكات المجاؿ العمراني : -1
 

اظتتعلق بالتعمري واظتادة  69.60من قانوف  31دة اجملاؿ العمراين مت حتديد نوعني من األجهزة، مبقتضى اظتا تظتعاينة وإتباث انتهاكا
 99.06من قانوف  90اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا مبوجب اظتادة  92.60من قانوف  33

طرة اصتنائية، كما مت تغيريه ( اظتتعلق باظتس9006أكتوبر  0) 6190من رجب  92بتاريخ  6.09.922الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 وتتميمو. وىذه األجهزة ىي كما يلي:

 

 

 

 

 
 : ضباط الشرطة القضائية 

 

من قانوف اظتسطرة اصتنائية، غري أف  44إُف  23ومن  91إُف  65وىي أجهزة ذات والية عامة مت حتديد اختصاصا ا باظتواد من 
رد إمكانية وصالحية نظرية تبدو غري مفعلة يف غتاؿ مراقبة خروقات التعمري، اظتشكل بالنسبة عتذا النوع من األجهزة يكمن يف أهنا غت

حوؿ  9005ماي  69بتاريخ  9666وذلك على األقل قبل أف تصدر بعض الدوريات السابق اإلشارة إليها، ومنها الدورية اظتشرتكة عدد 
 تقعيل اظتقتضيات القانونية اظتتعلقة مبراقبة التعمري والبناء. 

 

 وركف المكلفوف بمعاينة الخركقات :المأم 
 

من قانوف اظتسطرة اصتنائية اليت تنخ على إسناد بعض مهاـ الشرطة القضائية إُف بعض موظفي وأعواف  66انسجاما مع اظتادة 
كل اإلدارات واظترافق العمومية، على أف تتوُف نصوص خاصة تنظيم ؽتارستهم الختصاصا م وتبني شروط ذلك وحدوده، فقد خولت  

اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم  92.60من قانوف  33اظتتعلق بالتعمري واظتادة  69.60من قانوف  31من اظتادة 
 العقارات مهاـ معاينة اظتخالفات إُف غتموعة من العناصر ىي :

 

 ء اجملالس اصتماعية ؛موظفو اصتماعات اظتكلفوف مبراقبة اظتباين أو اظتفوض عتم بذلك من طرؼ رؤسا -
 التعمري واظتكلفوف لذه اظتهمة ؛ ةاظتوظفوف التابعوف إلدار  -

 موظفو الدولة اظتعتمدين من طرؼ الوزير اظتكلف بالتعمري للقياـ لذه اظتأمورية ؛ -
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 كل خبري أو مهندس معماري مكلف بصفة استثنائية من طرؼ رئيس غتلس اصتماعة أو إدارة التعمري. -
 

 ف القوانني احملدثة للوكاالت اضتضرية على إحداث ىيئة مأمورين تابعني عتذه اظتؤسسات.كما تقضي ؼتتل
 

ومن شأف إقحاـ عناصر بعيدة عن القطاع يف معاينة خروقات التعمري أف يطرح عدة مشاكل، بعضها تق  واآلخر مرتبط 
 اليت نتارسوف اختصاصات اظتراقبة حتت مسؤوليتها، إضافة بالفعالية واضتماس اظتطلوبني خصوصا يف ظل تبعيتهم إداريا لسلطة رئاسية غري
 إُف ما نتكن أف يثار من إشكاالت مبناسبة منازعات اإللغاء واظتسؤولية اإلدارية.

 

رى، فإف من شأف تعدد مراجع مزاولة ىذه اظتهاـ، أف ينعكس بشكل سليب على ضمانات اضتماية القانونية خومن جهة أ
 قبة خصوصا وأهنا تضطر إُف دخوؿ أوراش البناء وتبقى يف نظر بعض العامة غري مرغوب فيها.للعناصر اظتكلفة باظترا

 

 ىذا ويعهد إُف أجهزة معاينة انتهاكات اجملاؿ العمراين القياـ على اطتصوص مبا يلي :
 

 حترير ػتاضر اظتخالفات اظترتكبة واظتعاينة وفقا لشكليات ومضامني ػتددة ؛ -
كل من العامل ورئيس اجمللس اصتماعي ومرتكب اظتخالفة بالنسبة ظتخالفات البناء، وإُف نفس ىذه اصتهات   توجيو ىذه احملاضر إُف -

 .اتباإلضافة إُف السيد وكيل اظتلك فيما متخ اطتروقات اظتتعلقة بالتجزئ
 

   زجر انتهاكات المجاؿ العمراني : -9
 

 ني رئيس اجمللس اصتماعي والعامل، كل فيما متصو.تدعيما ظتراقبة اجملاؿ العمراين قسم اظتشرع مسؤولية الزجر ب
   : مسؤكلية رئيس المجلس الجماعي 

 

 يتػوُف رئيس اجمللس اصتماعي يف زجر انتهاكات اجملاؿ العمراين القياـ مبا يلي :
 

 إصدار األمر بإيقاؼ األشغاؿ اظتخالفة اليت يف طور اإلؾتاز؛ -

الال خػطريا لضوابط البناء ػؼتالفات األشغاؿ اليت نتكن تداركها وال تشكل إختوجيو إعذار بوقف األشغاؿ اظتخالفة فيما متخ  -
 يوما ؛   00اوز ػيـو وال يتج 62والتعمري، وذلك يف أجل ال يقل عن 

إيداع شكاية لدى السيد وكيل اظتلك، قصد حتريك اظتتابعة القضائية وسحب ىذه الشكاية للتخلي عن اظتتابعة عند امتثاؿ اظتخالف  -
 ؛

 اطة السيد العامل جبميع اإلجراءات والتدابري اليت يقـو لا يف ميداف زجر انتهاكات اجملاؿ العمراين.إح -
 

   : مسؤكلية العامل في ميداف الزجر اإلدارم 
 

 يتوُف العامل مهمة توقيع بعض اصتزاءات اإلدارية التالية : 
 

 إُف ما كانت عليو داخل أجل ػتدد ؛ ر لدـ البناء اظتخالف أو إعادة حالة األرض موضوع جتهيزػاألم -

 األمر باعتدـ تلقائيا وعلى نفقة اظتخالف وذلك : -
 

  عند عدـ امتثاؿ اظتخالف لألوامر الصادرة لو إما من رئيس اجمللس أو العامل سواء بإيقاؼ األشغاؿ أو لدـ البناء أو
 التجهيز اظتخالف ؛
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 لبناء بدوف رخصة أو البنػاء يف منطقػة غػري قابلػة للبنػاء، وذلػك بعػد يف اضتالة اليت تشكل فيها اظتخالفة خطورة كبرية كا
 اظتختخ. لكإيداع الشكوى ونسخة من اإلعذار من طرؼ رئيس اجمللس لدى وكيل اظت

 القياـ تلقائيا لدـ كل بناء أقيم على ملك من األمالؾ العامة، على نفقة اظتخالف بدوف التقيد بأي من الشكليات اظتشار إليها. -
 

 .فقرة الثانية : المسطرة القضائيةال
 

ال لتوؿ انتهاء اظتخالفة سواء بفعل تدخل السلطة اإلدارية أو برتاجع مرتكب اظتخالفة، دوف إجراء اظتتابعة وال يرتتب على ذلك 
 .69.60من قانوف  40واظتادة  92.60من قانوف  46، وذلك وفقا للمادة 1انقضاؤىا إذا كانت جارية

 

ة مػػػن اإلجػػػراءات الػػػيت   ػػػدؼ إُف تػػػوفري زتايػػػة جنائيػػػة للمجػػػاؿ العمػػػراين، وضػػػمانات قانونيػػػة للمػػػواطنني، لػػػذلك ىنػػػاؾ غتموعػػػ
 وتتكوف أساسا من :

 

 ضرورة حترير ػتضر معاينة وفقا للشكليات واظتعطيات اظتطلوبة ؛ -
 ؛69.60قانوف الت أحكاـ إيداع شكوى لدى النيابة العامة من طرؼ رئيس اجمللس اصتماعي مرفقة بإعذار فيما متخ ؼتالفا -
الشكوى عند امتثػاؿ اظتخػالف لألوامػر الصػادرة عػن رئػيس اجمللػس بالنسػبة للمخالفػات الػيت يػتم التخلي عن اظتتابعة يف حالة سحب  -

 ؛ تداركها
 .م لدـ البناء واألشغاؿ اظتخالفةتوقيع جزاءات جنائية تتضمن فرض غرامات مالية واضتك -

 

  .3ومبضاعفتها عند حاالت العود2تعدد االنتهاكات ىذا ولتكم بضم الغرامات عند
 

غري أف اظتمارسة أثبتت وجود صعوبات بالغة تؤثر على سري وفعالية تطبيق ىذه اظتسطرة وتؤدي إُف عدة نتائد تؤثر سلبا على سري 
 ىذه اظتسطرة، خصوصا إذا ما أضيفت إُف رتلة من اإلكراىات اظتيدانية.

 

 ات الميدانية كآفاؽ اإلصالحات المرتقبة* المحور الثاني : اإلكراه
 

رغم ما تضمنتو النصوص التشريعية والتنظيمية مػن إجػراءات إداريػة وقضػائية، فػإف انتهاكػات اجملػاؿ العمػراين مػا زالػت تشػكل أبػرز 
ق اظترخخ لا، ولكن أيضا يف التحديات اليت تواجو النمو اظتتجانس للنسيد العمراين ببالدنا، ليس فقط بالنسبة للخروقات اظترتبطة بالوثائ

 عدـ حيلولة كل ىذه اإلجراءات دوف استمرار انتشار ظواىر البناء العشوائي وتناسل االنتهاكات اصتسيمة للمجاؿ العمراين.
 

لػػذلك سػػنتناوؿ أىػػم اإلكراىػػات والصػػعوبات الػػيت تواجػػو تطبيػػق إجػػراءات اظتراقبػػة وزجػػر اطتروقػػات يف فقػػرة أوُف، علػػى أف نتطػػرؽ 
 صة اصتهود اظتبذولة للتغلب على ىذه الصعوبات ومعاصتتها.طتال

 

 الفقرة األكلى : اإلكراهات الميدانية لنظاـ المراقبة في ميداف التدبير العمراني
 

كشفت التقارير اظتتوصل لا من اظتشرفني ميدانيا على أعماؿ اظتراقبة، وكذا خالصػات عمليػات التقيػيم اظتسػتمرة لتطبيػق النصػوص 
ية والتنظيميػػة اصتػػاري لػػا العمػػل، عػػن وجػػود غتموعػػة مػػن اإلكراىػػات اظتيدانيػػة الػػيت حتػػد مػػن فعاليػػة اصتهػػود اظتبذولػػة للتصػػدي عتػػذه التشػػريع

 اطتروقات.
                                                 

1
  69.60مه القاوون رقم  40والمادة  92.60رقم مه القاوون  46المادة   
  69.60من القانوف رقم  45واظتادة  92.60من القانوف رقم  36اظتادة   2
 69.60من القانوف رقم 46واظتادة  92.60من القانوف رقم  40اظتادة   3
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 ونتكن إرتاؿ ىذه اإلكراىات يف صعوبات قانونية ومسطرية وأخرى لوجيستيكية  وميدانية نتكن استعراض أقتها يف ما يلي:
 

 : كمسطريةصعوبات قانونية  -1
 

 ضعف التدابري اظتتعلقة باظتراقبة التقنية ؛ -

 غياب ضمانات اضتماية القانونية للمكلفني باظتراقبة وغياب التحفيزات الضرورية الـتراط أكرب يف ؽتارسة مهامهم ؛ -
اء العشػوائي باسػتثناء عدـ وضوح اظتقتضيات اطتاصة باالنتهاكات اصتماعية للمجػاؿ العمػراين الػيت تشػكلها جػرائم دور الصػفيظ والبنػ -

 مقتضيات التقسيم العشوائي والتجزيء السري ؛

 تعدد األطراؼ اظتتدخلة يف غتاؿ اظتراقبة وتداخل اظتسؤوليات وما ينجم عن ذلك من تواكل ودتلخ من القياـ بالواجب ؛ -

 تدابري اظتسطرة اإلدارية ؛ازدواجية مسطرة اظتراقبة بني اإلداري والقضائي وار اف بعض أجزاء اظتسطرة القضائية لبعض  -

ػتدودية نطاؽ جترمي االنتهاكات اطتطرية وعدـ ردعية العقوبات اظتنصػوص عليهػا وعػدـ تناسػبها مػع خطػورة األفعػاؿ اظترتكبػة، وحتػوؿ  -
 بعضها إُف أداة لتحصني اظتخالفات وتبييضها؛

فيمػا متػخ تقسػيم  92.60ق مقتضػيات قػانوف تعارض بعض حاالت القسمة القضػائية عنػدما يػتم اللجػوء إليهػا كمخػرج لعػدـ تطبيػ -
 العقارات.

 

 
 

 

 : إكراهات لوجيستيكية كميدانية -9
 

 ضعف اظتوارد البشرية من حيث العدد ومن حيث التكوين والتأىيل يف اجملاؿ القانوين والتق  الالزمني للقياـ باظتراقبة ؛ -

ة من جهة وبني ىذه األخرية والنيابة العامة فيما متخ ؽتارسة ضعف التنسيق بني السلطات اظتختصة خصوصا بني اإلدارات اظتتدخل -
 اؿ احملددة ؛ػرقابة على حترير احملاضر وإحالتها وفقا للشكليات واآلج

 صعوبة ولوج األوراش خصوصا يف احملالت اظتسكونة ؛ -

 غياب مؤازرة من القوة العمومية أو ؽتثل رفض بعض اظتوظفني واظتوظفات القياـ بزيارة األوراش يف غياب تأمني زتاية قانونية كافية ويف -
 النيابة العامة ؛

صػػعوبة اضتصػػوؿ علػػى اظتعلومػػات الضػػرورية لتعبئػػة احملاضػػر وفقػػا للشػػكليات اظتطلوبػػة وغيػػاب التنسػػيق مػػع أعػػواف السػػلطة القػػريبني مػػن  -
 مواقع األوراش اظتخالفة مع اظتكلفني باظتراقبة ؛

القيػػػاـ بػػػاإلجراءات اظتطلوبػػػة السػػػتكماؿ اظتسػػػطرة اإلداريػػػة أو لتحريػػػك اظتتابعػػػة القضػػػائية تقػػػاعس بعػػػض رؤسػػػاء اجملػػػالس اصتماعيػػػة يف  -
 وتسجيل بعض االنزالقات يف استعماؿ صالحيا م القانونية اظترتبطة بالتدبري اضتضري ومراقبة األوراش ؛

 تقاعس السلطة احمللية يف إصدار أوامر ىدـ اطتروقات وتنفيذىا؛ -

 يات اظتراقبة ؛انتقائية وموشتية عمل -

ندرة اضتكم لدـ األبنية والتجهيزات اظتنجزة بدوف إذف سابق واالكتفاء بتوقيع اضتد األدى من الغرامات اظتنصوص عليهػا والنػزوع إُف  -
 ظروؼ التخفيف ح  بالنسبة لبعض غترمي اجملاؿ العمراين؛

اظتتعلػػػػق بالتجزئػػػػات العقاريػػػػة  92.60قػػػانوف المػػػػن  36و 02تفشػػػي حػػػػاالت تسػػػػليم الشػػػهادة اإلداريػػػػة اظتنصػػػػوص عليهػػػا يف اظتػػػػادتني  -
واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات يف مناطق تستوجب اضتصوؿ على إذف بالتقسيم وأحيانا اإلذف بالتجزيء، ؽتا أفرز تقسيمات 

ية ومأموري مصلحة التسجيل حترير عشوائية برتاخيخ إدارية غري قانونية يعتمد عليها العدوؿ واظتوثقني واحملافظني على األمالؾ العقار 
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 .92.60قانوف المن  25وتلقي وتسجيل العقود اظتتعلقة بعمليات البيع والقسمة اظتشار إليها يف اظتادة 
 

 الفقرة الثانية : نحو مقاربة جريئة إلصالح نظاـ مراقبة المجاؿ العمراني
 

اعي الدؤوبػػة ظتعاصتػػة اسػػتباقية ناجعػػة ومندغتػػة النتهاكػػات اجملػػاؿ مواكبػػة منهػػا ألوراش التنميػػة الػػيت تشػػهدىا بالدنػػا، ومواصػػلة للمسػػ
العمراين عامة، والتصدي لظاىرة البناء العشوائي على وجو اطتصوص، مت إعداد مشاريع لسصالح تتضمن غتموعة من االقرتاحات وذلك 

 ضمن مقاربتني متكاملتني :
 

ظتنظومة القانونية اظتنتهجة يف ميداف التعمري، إصػالح يضػع أسسػا لتعمػري يف اظتقاربة األوُف، تسعى إُف إقرار إصالح مشوِف جملموع ا
مسػتوى التحػػديات، مػػرف، حتفيػزي، تشػػاوري، منصػػف وقػادر علػػى اسػػتقطاب االسػػتثمارات وخلػق الثػػروات وكػػذا علػى إحػػداث قطيعػػة مػػع 

 مفهـو للتعمري تقليدي وجامد وػتكـو لاجس تنظيمي وضبطي متجاوز.
 

الثانيػػػة، مبػػػوازاة ذلػػػك، إُف تفعيػػػل آليػػػات اظتراقبػػػة وتػػػدعيم الطبيعػػػة الردعيػػػة للزجػػػر ضػػػمن مسػػػعى إرادي للتصػػػدي و ػػػدؼ اظتقاربػػػة 
 لالنتهاكات اصتسيمة والتعامل الصاـر مع اطتروقات داخل األوراش اظترخصة.

 

ب التػدخل االسػػتباقي وىػي إصػالحات بالقػػدر الػذي تركػػز فيػو علػػى أقتيػة الصػػرامة والتشػديد، فهػػي ال  مػل علػػى اطتصػوص جوانػػ
 والوقائي ظتعاصتة مشولية ألسباب إنتاج االنتهاكات واظتواكبة اظتيدانية لألوراش اظتفتوحة.

 

  من أجل إصالح نوعي لنظاـ المراقبة -1
 

انطالقػػػا مػػػن نتػػػائد تقيػػػيم تطبيػػػق القػػػوانني اصتػػػاري لػػػا العمػػػل، مت الشػػػروع يف إعػػػداد مشػػػروع قػػػانوف يرتكػػػز علػػػى مبػػػادئ توحيػػػد 
 تدخلني وتبسيط اظتساطر واختصارىا وتأمني النجاعة والقرب والصرامة يف مواجهة أي انتهاكات جارية أو ػتتملة للمجاؿ العمراين.اظت

 

وقد أظهر تقييم تطبيق القوانني والدورية عن غتموعة من اإلنتظارات اليت كتب أخذىا بعني االعتبار عند أي ػتاولة لسصالح، 
 ت نورد على اطتصوص ما يلي:ومن رتلة ىذه اإلنتظارا

 
 

اظتتعلقػني، علػى التػواِف بػالتعمري  92.60و 69.60توحيد وتبسيط مسطرة معاينة اظتخالفػات اظتنصػوص عليهػا يف كػل مػن القػانونني رقػم  -
مػارات بشػأف توسػيع نطػاؽ الع 6.30.030والتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقػارات وكػذا يف الظهػري الشػريف رقػم 

ة تلػػك اظتتعلقػػة بإحػػداث الوكػػاالت اضتضػػرية، بغيػػة تسػػهيل فهمهػػا وضػػماف حسػػن ػالقرويػػة، باإلضػػافة إُف القػػوانني ذات الصػػلة وخاصػػ
 تطبيقها ؛

إحداث جهاز موحد للمراقبة ينتمي إُف اإلدارة اظتكلفة بالتعمري ويعمل حتت إشراؼ النيابة العامة على أف متوؿ لعناصره صفة  -
 القضائية ؛ضابط الشرطة 

تكليف ىذا اصتهاز مبهمة إصدار األمر بإيقاؼ األشغاؿ وحجز مواد ومعدات البناء عند االقتضاء، ووضع األختاـ على الورش يف  -
 حالة عدـ االمتثاؿ ؛

 إقرار عقوبة سالبة للحرية لبعض اصترائم وخصوصا يف حاؿ العود واالستئناؼ وكذا يف بعض اصترائم اصتسيمة؛ -

 اصة بتقنني اعتدـ  سواء يف حالة البناء فوؽ اظتلك العمومي أو خػارجو ؛إقرار مسطرة خ -

 جترمي األعماؿ اظتخالفة للمهنيني اظتكلفني بتحرير وتلقي وتسجيل العقود ؛ -
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ثبت إقرار اظتسؤولية اصتنائية للفاعلني األصليني أو اظتساقتني أو اظتشاركني يف ارتكاب خروقات التعمري والبناء بالنسبة لكل من ي -
 تواطؤه مع اظتخالفني أو تسرته عليهم وإقرار اظتسؤولية اإلدارية عن األخطاء اظتهنية؛

إحداث دفرت للورش يكوف مبثابة آلية لضبط عملية فتظ الورش وإغالقو داخل اصتماعات اضتضرية واظتراكز احملددة واظتناطق احمليطة لا  -
.بالنسبة للبناء، ويف غتموع الرتاب الوط  فيما يتع  لق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية والبنايات اظتفتوحة للعمـو

 

 غري أف الفعالية اظترجوة عتذه التدابري مرىونة بضرورة اظتعاصتة اصتريئة لرتاكمات السنني الطويلة من انتهاكات اجملاؿ العمراين وذلك
 لة مالؾ وقاط  البنايات غري القانونية لتسوية وضعية عقارا م.سن سياسة عفو عمرانية متوافق على شروطها ودتكن من استما طريق عن

 

 في الحاجة إلى عفو عمراني لمعالجة انتهاكات الماضي في المجاؿ العمراني -1
 

يتوقف ؾتاح اجملهودات اليت تبذعتا ؼتتلف السلطات العمومية لوضع حد لنزيف اجملاؿ العمراين على اختاذ تػدابري انتقاليػة ظتعاصتػة 
 ات عقود طويلة من انتهاكات اجملاؿ العمراين.تراكم

 

واظتقاربة االنتقالية اظتطلوب انتهاجها، ينبغي أف تقـو على منهجية بديلة  دؼ إُف االعرتاؼ باظتناطق وبالبنايات غري القانونية، 
وإدماجهػا يف النسػيد العمػراين. وترتكػز اليت ثبتت استحالة ىدمها أو معاصتتها باظتساطر اظتعموؿ لا، ؽتا يستدعي ضرورة تسػوية وضػعيتها 

 ىذه اظتقاربة على ما يلي :
 

 ىذه البنايات اظتخالفة لتسوية وضعية عقارا م ؛ خلق حوافز مسطرية ومالية الستمالة قاط  -

 توفري بدائل جديدة قادرة على استقطاب الفئات اظتستهدفة من عمليات البناء غري القانونية ؛ -

قاسم تكاليف التمدف وتوفر موارد مالية لفتظ منػاطق جديػدة للتعمػري خصوصػا يف اظتنػاطق اظتهػددة بانتشػار وضع آلية جبائية تؤمن ت -
 أحزمة الصفيظ والبناء العشوائي ؛

 اعتماد آلية للتدخل االستباقي يف ضواحي اظتدف ومناطق استقباؿ التعمري الفوضوي. -
 

 أما خبصوص التدابري اظتقرتحة، فنذكر منها ما يلي : 
 

 ؛ ديد اظتناطق اظتشمولة لذه اإلجراءات بتشاور مع رتيع اصتهات اظتعنيةحت -
ة وذلك بناء على طلب عنيتسوية البنايات الواقعة داخل ىذه اظتناطق من طرؼ رئيس اجمللس اصتماعي بعد موافقة الوكالة اضتضرية اظت -

 لة عدـ قبوؿ الطلب ؛يتقدـ بو ذوو الشأف على أساس ملف للتسوية وذلك داخل أجل سنتني حتت طائ

حتديد شروط إعادة ىيكلة ىذه اظتناطق عن طريق اتفاقية ترـب من جهة بػني كػل مػن ؽتثلػي اظتسػتفيدين مػن التسػوية واصتهػات اظتكلفػة  -
 بإؾتاز التجهيزات الناقصة واصتماعة من جهة أخرى.

 

 وستمكن ىذه اإلصالحات حاظتا يتم تبنيها من حتقيق عدة نتائد منها :
 

 كة استثمار جديدة مبنية على االستقرار القانوين للمعامالت ؛خلق حر  -
 اسرتداد جزء من اظتوارد اصتبائية للجماعات احمللية وفتظ آفاؽ جديدة لدعم مشاريع السكن االجتماعي ؛ -

 تصفية ما تراكم من ؼتالفات يف إطار إعطاء انطالقة وزخم جديدين ظتراقبة صارمة للمجاؿ العمراين. -
 

من عملية التسوية اظتذكورة، كل بناية تقع يف مناطق تشكل خطرا ػتققا على أرواح وحياة اظتواطنني أو مقامة فوؽ  ىذا وتستث 
 مناطق اسرتاتيجية أو حيوية أو مهددة للمحيط البيئي أو للرتاث التارمتي أو الثقايف أو مقامة بالقرب من قصور وإقامات ملكية.
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 : خاتمة
ل أف أكوف قد وفقت يف وضع السيدات والسادة األساتذة وعمـو اضتاضرين، يف سياؽ ما تعانيو ختاما عتذه اظتداخلة، آم

منظومة اظتراقبة والزجر من إكراىات، بعضها ميداين ناجم عن ضعف تطبيق القوانني أو ضعف اـتراط اصتهات اظتسؤولة عن تنفيذىا، 
ا وحاجتها إُف إصالحات جريئة وقادرة على مواجهة كثافة وحجم وبعضها اآلخر مرتبط بتقادـ جزء ىاـ من ىذه اإلجراءات نفسه

 االنتهاكات اليت يشهدىا اجملاؿ العمراين وتقوي قدرة بالدنا على خوض غمار اظتنافسة العمرانية يف ػتيطنا األورو متوسطي والدوِف.  
 

 .كشكرا على انتباهكم

                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 المسؤكلية الجنائية في مجاؿ التعمير
 

 األستاذ رشيد تاشفني
 وكيل اظتلك لدى احملكمة االبتدائية بسطات
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 :  مقدمة
 

 ؛1للسكاف ت اليومية واألساسيةيطرح غتاؿ السك  والتعمري عدة مشاكل على أرض الواقع يكم ارتباطهما اظتباشر باضتاجيا
وبػػالنظر ألقتيػػة ىػػذا اجملػػاؿ اضتيػػوي ودوره يف تػػوفري السػػكينة والراحػػة للمػػواطنني، ؾتػػد الدولػػة تتػػدخل لوضػػع أسػػس عمرانيػػة وقانونيػػة ألزمػػت  -

 قطاع ؛مراعاة قواعدىا، فعهدت إُف السلطة اإلدارية مهمة اظتراقبة واإلشراؼ والرتخيخ وتتبع كل ما لو ارتباط لذا ال

كما تولت الدولة سن عدة نصوص زجرية مبعاقبة كل من سولت لو نفسو ؼتالفة القوانني اظتتعلقة مبيداف التعمري، باإلضافة إُف تدخل كل  -
 من اإلدارة والقضاء إلرجاع اضتالة إُف ما كانت عليو وذلك لدـ البناء اظتخالف ؛

 سؤولية اصتنائية للمخالف ؛ومن اظتعلـو أف كل ؼتالفة لقوانني التعمري ترتب اظت -

وسوؼ أحاوؿ خالؿ مداخليت التعرض لتحديد حاالت التجرمي يف قانوين التعمري والتجزئات العقارية، قبل يث موضوع اظتسؤولية اصتنائية  -
 لكل من خالف قوانني التعمري أو شارؾ يف ذلك.

 

 : أكال : تحديد حاالت التجريم في قانوني التعمير كالتجزئات العقارية
 2(19-91حاالت التجريم في قانوف التعمير )القانوف رقم  -أ
 

القياـ ببناء جديػد أو تعليػة أو توطئػة لػألرض مػن شػأهنا تغيػري حالتهػا، يف األراضػي الػيت يشػملها الطريػق احملػدث مبقتضػى قػرار رئػيس  -
 تعمري( ؛من قانوف ال 01من اظتادة  9اجمللس اصتماعي )وىي أعماؿ ؽتنوعة طبقا ألحكاـ الفقرة 

 من قانوف التعمري( ؛ 19و 10القياـ ببناء دوف ترخيخ بذلك )وىو الرتخيخ الذي نتنظ مبقتضى اظتادتني  -

 من قانوف التعمري( ؛ 22استعماؿ اظتب  دوف اضتصوؿ على رخصة السكن أو شهادة اظتطابقة )طبقا ظتقتضيات اظتادة  -

 من قانوف التعمري( ؛ 25لسكن أو شهادة اظتطابقة )طبقا للمادة تغيري الغرض الذي خصخ للمب  بعد اضتصوؿ على رخصة ا -

                                                 
 .2ػتمد ػتجو  : قراءة عملية يف قوانني التعمري اظتغربية. صفحة  1

2
 .62/04/6669اظتتعلق بالتعمري. منشور باصتريدة الرشتية بتاريخ  69-60بتنفيذ القانوف رقم  6669يونيو  64صادر بتاريخ  6-69-06ظهري شريف رقم   
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)وىي اظتتعلقة بشروط السالمة ومتطلبات الصحة واظترور  36و 26خرؽ ضوابط البناء العامة أو اصتماعية اظتنصوص عليها يف اظتادتني  -
 الصرؼ الصحي والتزويد باظتاء الصاٌف للشرب...( ؛نتها وشروط التهوية وتدابري الوقاية من اضتريق وطرؽ تاوقواعد استقرار اظتباين وم

 خرؽ ضوابط التعمري. -
 

 من قانوف التعمري. 33كل ىذه اضتاالت تضمنتها اظتادة 
 درىم. 600.000العقوبات اظتطبقة عليها واليت ىي عبارة عن عقوبات مالية ال تتجاوز يف أقصاىا  42إُف  46وحددت اظتواد من 

 

 1(95-91وف التجزئات العقارية كالمجموعات السكنية كتقسيم العقارات )القانوف رقم حاالت التجريم في قان -ب
 
 ( ؛30إحداث جتزئة أو غتموعة سكنية أو مباشرة أعماؿ جتهيز أو بناء دوف إذف )اظتادة  -6
علػى اإلذف بإحػداث  بيع أو إكتار قسمة بقع من جتزئة أو مساكن من غتموعة سكنية أو عرض ذلك للبيع أو اإلكتار قبل اضتصػوؿ  -9

 ( ؛31التجزئة أو اجملموعة السكنية أو قبل التسليم اظتؤقت لألشغاؿ )اظتادة 

 .25عدـ اضتصوؿ على اإلذف بالتقسيم يف اضتاالت اظتنصوص عليها يف اظتادة  -0
 

 ومليوف درىم. 60.000بالغرامة اليت ترتاوح بني   32و 31و 30وىي حاالت عاقبت عليها اظتػواد 
 

 : المسؤكلية الجنائية للمخالفثانيا : 
 

األثر القانوين اظترتتب عن اصترنتة واليت تقػـو علػى حتمػل الفاعػل للجػزاء الػذي تفرضػو القواعػد القانونيػة اصتنائيػة  ،اظتقصود باظتسؤولية اصتنائية
 بسبب خرقو لألحكاـ اليت تقررىا ىذه القواعد.

 

. ونتكػػن تصػػورىا يف القيػػاـ بعمػػل أو االمتنػػاع عػػن القيػػاـ بعمػػل جرمػػو فاظتسػػؤولية اصتنائيػػة تعػػ  حتمػػل نتػػائد مػػا ترتػػب عػػن  - الفعػػل اجملػػـر
 القانوف ؽتا تسبب يف إضتاؽ ضرر باجملتمع ؛

 من القانوف اصتنائي الذي جاء فيو أف :  609وقد عدد اظتشرع اظتغر  الوقائع اليت ترتب اظتسؤولية اصتنائية وذلك يف الفصل   -
 

 على التمييز يكوف مسؤوال شخصيا عن :كل شخخ سليم العقل قادر 
 

 اصترائم اليت يرتكبها ؛ 
 اصتنايات أو اصتنظ اليت يكوف مشاركا يف ارتكالا ؛ 
 ػتاوالت اصتنايات ؛ 
  ....ػتاوالت بعض اصتنظ ضمن الشروط اظتقررة يف القانوف 

 

ة الشػخخ اظتخػالف ومسػؤولية اصتهػات اظتكلفػة بضػبط ويف إطار حتديد اظتسؤولية اصتنائية يف غتاؿ التعمري، يتعني التمييػز بػني مسػؤولي -
 ؼتالفات التعمري ومسؤولية اظتشرفني على األشغاؿ أو البناء.

 

 : المسؤكلية الجنائية للشخص المخالف -1
 

                                                 
 1626منشػور باصتريػدة الرشتيػة عػدد اظتتعلػق بالتجزئػات العقاريػة واجملموعػات السػكنية وتقسػيم العقػارات.  92-60بتنفيذ القانوف رقػم  6669يونيو  64صادر بتاريخ  6-69-4ظهري شريف رقم  0

 .62/04/6669بتاريخ : 
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يعتػػرب ؼتالفػػا كػػل شػػخخ ثبتػػت يف حقػػو إحػػدى حػػاالت التجػػرمي اظتنصػػوص عليهػػا سػػواء يف قػػانوف التعمػػري أو يف قػػانوف التجزئػػات 
ية، ؽتا يرتب مسؤوليتو اصتنائية اليت تؤدي إُف اضتكم عليو بالعقوبات اظتنصوص عليها يف قوانني التعمري، ما َف يثبت يف حقو ارتكاب العقار 

أفعاؿ كترمها اظتشرع مبقتضى القانوف اصتنائي كاإلرشاء أو التوصل أو ػتاولة التوصل بغري حق إُف تسلم إحدى الرخخ عن طريق اإلدالء 
 ري صحيحة أو استعماؿ وثيقة مزورة وغريىا...ببيانات غ

 

 : مسؤكلية الجهات المكلفة بضبط مخالفات التعمير -9
 

 حددت قوانني التعمري األشخاص اظتكلفني مبعاينة اظتخالفات اظتتعػػلقة لا، وىم : 
 

ابط الشػرطة القضػائية حسػب ضباط الشرطة القضائية، ويدخل ضمنهم رجاؿ األمػن الػوط  والػدرؾ اظتلكػي الػذين لتملػوف صػفة ضػ -
 ؛ من قانوف اظتسطرة اصتنائية، والباشوات والقواد 66مفهـو اظتادة 

موظفػػو اصتماعػػات اظتكلفػػوف مبراقبػػة اظتبػػاين أو اظتفػػوض عتػػم بػػذلك مػػن طػػرؼ رؤسػػاء اصتماعػػات احملليػػة : ويػػدخل ضػػمنهم اظتهندسػػوف  -
؛ رئيس غتلس اصتماعة لذلك واظتهندسوف اظتعماريوف والتقنيوف وكل موظف باصتماعة يعتمده

 

 اظتوظفوف التابعوف إلدارة التعمري واظتكلفوف لذه اظتهمة -
1. 

موظفػػو الدولػػة الػػذين يعتمػػدىم الػػوزير الكلػػف بػػالتعمري للقيػػاـ لػػذه اظتأموريػػة، أو كػػل خبػػري أو مهنػػدس معمػػاري، كلػػف لػػذه اظتهمػػة  -
 التعمري. بصفة استثنائية من طرؼ رئيس غتلس اصتماعة اظتعنية أو إدارة

 

واظتالحػػػن أف اظتشػػػرع اظتغػػػر  جعػػػل ضػػػباط الشػػػرطة القضػػػائية ومػػػن ضػػػمنهم الباشػػػوات والقػػػواد وضػػػباط الشػػػرطة القضػػػائية اظتنتمػػػني 
هػات اظتكلفػة بضػبط ؼتالفػات قػوانني التعمػري، وذلػك حػ  ال يػرتؾ اجملػاؿ صتصتهازي األمػن الػوط  والػدرؾ اظتلكػي، يف قائمػة األشػخاص وا

 اليت عتا ارتباط بالبناء والتعمري، وحدىا القياـ مبهمة ضبط اظتخالفات اظتتعلقة بالتعمري والبناء والتجزئات.للجهات األخرى 
 

إف اصتهات اظتكلفة بضبط ؼتالفات قوانني التعمري، تكوف مسػؤولة جنائيػا يف حالػة تقصػريىا أو تغاضػيها عػن القيػاـ مبهامهػا. فقػد نػخ  -
لى معاقبة كل موظف عاـ توُف اسػتغالؿ نفػوذه أو وضػعيتو اإلداريػة لتمكػني الغػري مػن االسػتفادة من القانوف اصتنائي ع 920الفصل 

سػنوات. دوف اإلشػارة إُف  60سػنوات إُف  1واضتصوؿ على امتيػاز، جبرنتػة اسػتغالؿ النفػوذ. وىػي جنحػة يعاقػب عليهػا بػاضتبس مػن 
ىبػػة أو ىديػػة أو أيػػة فائػػدة أخػػرى مػػن أجػػل التغاضػػي عػػن  جرنتػػة االرتشػػاء يف حالػػة ثبػػوت طلػػب أو قبػػوؿ عػػرض أو وعػػد أو تسػػلم

 تسجيل اظتخالفة اظترتكبة.
 

 : مسؤكلية المشرفين على األشغاؿ أك البناء -3
 

من قانوف التجزئات العقارية رب العمل واظتقاوؿ الذي قػاـ باألشػغاؿ واظتهنػدس  34ومن قانوف التعمري  43يعترب مبقتضى اظتادتني 
اظتخػتخ أو اظتشػػرؼ الػذين صػدرت مػػنهم أوامػر نتجػت عنهػػا اظتخالفػة، مشػاركا للمخػػالف، وترتتػب مسػؤوليتو اصتنائيػػة اظتعمػاري واظتهنػدس 

 .2من القانوف اصتنائي 696نتيجة ذلك. وىو مقتضى جديد للمشارؾ حسب قوانني التعمري يضاؼ إُف اظتشارؾ الذي نخ عليو الفصل 
 

مري أهنا َف تكن واضحة خبصوص مسؤولية رئيس اجمللس اصتماعي أو رئيس غتلس اظتدينة من اظتالحظات اليت تؤاخذ عليها قوانني التع -
واسػػعة خاصػػة يف اظتػػدف الكػػربى، الػػيت تتػػأثر أكثػػر مػػن غريىػػا يف حالػػة تفشػػي ظػػاىرة البنػػاء بػػدوف  الػػذي أصػػبظ يتػػوُف مهامػػا كبػػرية و

                                                 
1

 .63عبد الرؤوؼ مهدي : اظتسؤولية عن اصترائم االقتصادية ص  
 .6انظر كذلك الدكتور عبد الواحد العلمي : اظتبادئ العامة للقانوف اصتنائي اظتغر . ص

1
بتعبري : "موظفو اصتماعات اظتكلفوف مبراقبة اظتباين أو اظتفػوض عتػم بػذلك مػن طػرؼ رؤسػاء اصتماعػات احملليػة "وبػني اظتػوظفني اظتنوطػة  31الذين أشارت إليهم اظتادة  69-60ميز اظتشرع بني اظتوظفني اظتخولني باظتعاينة حسب قانوف التعمري  

 ماعة اضتضرية أو القروية الذين يعتمدىم لذلك رئيس غتلس اصتماعة اظتختصة.بتغيري : موظفو اصت 33الذين أشارت إليهم اظتادة  92-60لم معاينة اظتخالفات حسب قانوف التجزئات العقارية 
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و ضػبط اظتخالفػات وإشػعار اظتسػؤولني احملليػني مػن عمػاؿ ترخيخ أو القياـ بتجزئات غري قانونيػة، وتغاضػي رئػيس غتلػس اظتدينػة عػن 
 بذلك. والة

 

لذلك نتكن أف تثار مسؤولية رئيس اجمللس اصتماعي أو رئيس غتلس اظتدينة ومساءلتو جنائيا كفاعل أصلي عندما يتوُف تسليم رخصة  -
لقػػانوف اصتنػػائي الػػيت نصػػت علػػى أف اظتوظػػف مػػن ا 036مػػن الفصػػل  9بنػػاء ال تتػػوفر فيهػػا الشػػروط القانونيػػة، طبقػػا ظتقتضػػيات الفقػػرة 

الذي يسلم أو يأمر بتسليم وثيقة تصدرىا اإلدارة العامة أو نتنظ ترخيصا لشخخ يعلم أنو ال حق لو فيو، يعاقػب بػاضتبس مػن سػنة 
من القانوف  915درىم، ما َف يكوف فعلو جرنتة أشد، أي جرنتة االرتشاء طبقا للفصل  9200إُف  920غرامة من بسنوات و  1إُف 

 من القانوف اصتنائي، عند توافر شروطهما. 920اصتنائي أو جرنتة استغالؿ النفوذ طبقا للفصل 
 

إُف  2كما قد يتعرض رئيس اجمللس اصتماعي أو رئيس غتلس اظتدينة إُف اضتكم باضترماف من اضتقوؽ الوطنية أو اظتدنية أو العائلية من  -
 سنوات. 60

 
 
 

، اعتػرب 1استشػار ا 6660أكتػوبر  69ال يستويف الشروط أو دوف استشارة اصتهات اظتعنية اليت ألػـز مرسػـو إذ ثبت أنو سلم ترخيصا  -
من القانوف اصتنائي، باعتباره مرتكبا صتناية التزوير  034مرتكبا صترنتة التزوير إضرارا باطتزينة العامة أو بالغري، ويعاقب حسب الفصل 

 مرتكبا صتنحة التزوير يف ػترر خاص. يف احملررات العامة أو الرشتية أو
 

كما نتكػن أف تثػار مسػؤولية رئػيس اجمللػس اصتمػاعي أو رئػيس غتلػس اظتدينػة بصػفتو مشػاركا يف اظتخالفػات اظترتكبػة، إذا ثبػت تغاضػيو  -
مػػل اظتخػػتخ لػػذه عػػن معاينػػة اظتخالفػػات وإثبا ػػا وعػػن تقػػدمي الشػػكايات ضػػد اظتخػػالفني أمػػاـ النيابػػة العامػػة وعػػدـ قيامػػو بإشػػعار العا

اظتخالفػات، ؽتػا شػجع اظتخػالفني علػى التمػػادي يف اظتخالفػات وتشػييد مػدف ومنػاطق آىلػة بالسػػكاف الػذين يقطنػوف منػازؿ عبػارة عػػن 
 صناديق إشتنتية.

 

مػػن القػػانوف اصتنػػائي يعتػػرب مػػن حػػرض علػػى ارتكػػاب الفعػػل اجملػػـر عػػن طريػػق إسػػاءة اسػػتغالؿ السػػلطة أو  696لػػذلك ؾتػػد الفصػػل 
 : ية، مشاركا يف اصترنتةالوال

 

والتحػػػريض نتكػػػن تصػػػوره يف صػػػورة التصػػػرؼ اإلكتػػػا ، كمػػػا نتكػػػن تصػػػوره يف صػػػورة التصػػػرؼ السػػػليب مػػػن خػػػالؿ التغاضػػػي عػػػن ضػػػبط  -
 ؛ اظتخالفات والتشجيع على إيواء اظتخالفني أو تسليم رخخ غري قانونية، وغريىا من التصرفات السلبية

أو رئيس غتلس اظتدينة كشريك للمخالف الػذي خػالف اظتقتضػيات القانونيػة يصػولو علػى تػرخيخ ومسؤولية رئيس اجمللس اصتماعي  -
 ؛ غري قانوين أو ارتكابو إحدى األفعاؿ اظتخالفة لقوانني التعمري، جتعلو يعاقب بالعقوبة اليت قررىا القانوف عتذه اصتنظ

هات اظتختصػة، فتيػز بػني ضػبطها يف إطػار قػانوف التعمػري وبػني والبد من اإلشارة إُف أنو يف حالة ضبط اظتخالفة من طرؼ إحدى اصت -
 ضبطها يف إطار قانوف التجزئات العقارية لتحديد بعض أوجو اظتسؤولية اصتنائية :

 

يقـو ضابط الشرطة القضائية أو اظتوظف اظتختخ بتحرير ػتضر بذلك يوجهو يف أقرب  - : في حالة ضبط مخالفة لقانوف التعمير -1
 (.69-60من قانوف  32ئيس غتلس اصتماعة والعامل اظتع  واظتخالف. )اظتادة وقت إُف ر 

 

                                                 
 1992اظتتعلق بالتجزئػات العقاريػة واجملموعػات السػكنية وتقسػيم العقػارات، منشػور باصتريػدة الرشتيػة عػدد  60-92لتطبيق القانوف رقم  6660أكتوبر  69صادر بتاريخ  9-69-500مرسـو رقم   1

 6660 أكتوبر 90بتاريخ 
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وباظتفهـو اظتخالف، فإف ضابط الشػرطة القضػائية أو اظتوظػف اظتخػتخ، الػذي عػاين اظتخالفػة، وَف يقػم بتحريػر ػتضػر يف اظتوضػوع، 
 يكوف مسؤوال مسؤولية جنائية كما أوضحنا.

 

س غتلس اصتماعة الذي توصل مبحضر اظتخالفة، وَف يوجو أمره إُف اظتخالف بوقف األعماؿ يف ونفس اظتسؤولية تقع على عاتق رئي
 .(69-60 رقم من قانوف 32اضتاؿ، يف اضتالة اليت تكوف فيها أشغاؿ البناء ما زالت يف طور اإلؾتاز )الفقرة من اظتادة 

 

مػػن  33ظتخػػتخ، تتعلػػق باظتخالفػػات الػػيت نصػػت عليهػػا اظتػػادة وإذا كانػػت األفعػػاؿ الػػيت عاينهػػا ضػػابط الشػػرطة القضػػائية أو اظتوظػػف ا -
قانوف التعمري )القياـ ببناء جديد أو تعلية أو توطئة لألرض من شأهنا تغيري حالتها، يف األراضي اليت يشملها الطريق احملدث مبقتضى 

ى رخصة السكن أو شهادة اظتطابقػة، أو قرار رئيس غتلس اصتماعة، أو القياـ ببناء دوف ترخيخ، أو استعماؿ مب  دوف اضتصوؿ عل
خػػرؽ ضػػوابط البنػػاء العامػػة أو اصتماعيػػة أو خػػرؽ ضػػوابط التعمػػري( كتػػب علػػى رئػػيس غتلػػس اصتماعػػة تقػػدمي شػػكاية لػػدى وكيػػل اظتلػػك 

 اظتختخ لتحريك الدعوى العمومية.

 
 

سػواء يف إطػار جنحػة اسػتغالؿ النفػوذ إذا ويف حالة عدـ قيامو بتقػدمي الشػكاية يف ىػذه اضتػاالت، يكػوف مسػؤوال مسػؤولية جنائيػة 
ثبػػت أنػػو حصػػل علػػى منفعػػة ماليػػة أو أيػػة فائػػدة مػػن أجػػل التغاضػػي عػػن حتريػػك اظتتابعػػة وتقػػدمي الشػػكاية ظتصػػلحة اظتخػػالف، أو يف إطػػار 

ضدىم، ؽتا يشجعهم  اظتشاركة يف اصترنتة عن طريق تواطئو مع اظتخالفني الذين يعلموف أف رئيس غتلس اصتماعة سوؼ لن يقدـ أية شكاية
 على ارتكاب تلك اظتخالفات.

 

الة وىنا البد من التمييز أيضا بني اضتالة اليت نتكن تدارؾ اظتخالفة فيها، باعتبارىا ال دتثل إخالال بضوابط البناء والتعمري، وبني اضت
 اليت دتثل اظتخالفة إخالال خطريا بذلك، واليت ال نتكن تداركها :

 

نتكن لرئيس غتلس اصتماعة أمر اظتخالف باختاذ التدابري الالزمة إلهناء اظتخالفة وتسوية الوضعية يف أجل ال يقل عن  : ففي الحالة األكلى
 (.34يوما )اظتادة  00يوما وال يتجاوز  62
 

اخػل األجػل فإذا أصلظ اظتخالف ما خالفو من ضوابط وأصبظ البناء مطابقا للمواصفات القانونيػة، واختػذ التػدابري الالزمػة لػذلك د
 اظتضروب لو، أعطى اظتشرع لرئيس غتلس اصتماعة سلطة التخلي عن الشكاية اليت سبق أف تقدـ لا أماـ النيابة العامة.

 

فػال لتػق لػرئيس غتلػس اصتماعػة التخلػي عػن اظتتابعػة اصتنائيػة يف شػأف الشػكاية اظتقدمػة أمػاـ النيابػة العامػة، بػل يتعػني  : كفي الحالة الثانية
مي طلػػب للعامػػل، الػػذي منحػػو اظتشػػرع اضتػػق يف األمػػر لػػدـ رتيػػع أو بعػػض البنػػاء اظتخػػالف للضػػوابط اظتقػػررة، تلقائيػػا أو بنػػاء علػػى عليػػو تقػػد

 من قانوف التعمري(. 35طلب من رئيس غتلس اصتماعة )اظتادة 
 

 : في حالة ضبط مخالفة لقانوف التجزئات العقارية كالمجموعات السكنية كتقسيم العقارات -9
 

علػػى أف ضػػابط الشػػرطة القضػػائية واظتػػػوظفني اظتختصػػني الػػذين عػػاينوا إحػػدى اظتخالفػػػات  92-60 رقػػػم مػػن قػػانوف 33نصػػت اظتػػادة  -
، يقومػػوف بتحريػػر ػتضػػر بػػذلك يوجػػو يف أقػػرب أجػػل إُف وكيػػل اظتلػػك اظتخػػتخ وإُف العامػػل وإُف رئػػيس 31و 30احملػػددة يف اظتػػادتني 

 غتلس اصتماعة وإُف مرتكب اظتخالفة.
 

ويف حالة تقاعس ضابط الشرطة القضائية أو اظتوظف اظتختخ الذي عاين اظتخالفة وَف يقم مبا يلزمو القانوف نتكن مساءلتو تأديبيا 



 45 

 وجنائيا.
 

 واظتسؤولية ىنا تقع بالدرجة األوُف على عاتق ضابط الشرطة القضائية واظتوظف اظتختخ.
 

التعمػػري، ال تتطلػػب تقػػدمي شػػكاية مػػن رئػػيس غتلػػس اصتماعػػة، بػػل حتػػاؿ وىػػذه اظتخالفػػات عكػػس تلػػك اظتنصػػوص عليهػػا يف قػػانوف 
 احملاضر اظتتبثة للمخالفات على النيابة العامة اليت تتوُف حتريك الدعوى العمومية.

 

وأدت  أف أكوف قد أحطت باظتوضوع الذي كاف ػتور ىذا العرض اظتتواضع. ويف األخري أريد أف أدِف ببعض االقرتاحات اليت نتكن 
أف تساىم يف حل بعض اإلشكاليات العمليػة، والػيت نتكػن أخػذىا بعػني االعتبػار خػالؿ ىػذه النػدوة علػى حػني خػروج النصػوص اصتديػدة 

 1إُف حيز الوجود.
 :  االقتراحات

 ؛ 92-60رقم  قانوفالو  69-60 رقم وفػقاناليع دائرة التجرمي، ح  تشمل بعض اظتخالفات اليت َف يتعرض عتا ػتوس -
 يات ضبط اظتخالفات، أي اظتسطرة اليت يتعني سلوكها إلثبات اظتخالفات ؛تصحيظ آل -

 إضافة العقوبات اضتبسية خبصوص اصترائم اليت تشكل إخالال خطريا بضوابط البناء والتعمري ؛ -

 حتديد اصترائم اليت تشكل إخالال خطريا بضوابط البناء والتعمري ؛ -

 ات بكل وضوح وتدقيق ؛حتديد كل اصترائم اظتتعلقة بالتعمري والتجزئ -

 ؛ 92-60 رقم قانوفالو  69-60رقم  قانوفالحذؼ اإلحاالت الكثرية اليت يتضمنها كل من  -
 ؛ استعماؿ عبارة "جرنتة" عوض "ؼتالفة" ح  ال يفهم أف األمر يتعلق مبخالفة بسيطة -
 كػػل مػن رئػيس اجمللػس اصتمػاعي والعامػل إحالة أصل احملضر الذي أثبت اظتخالفة ونسخة منو على وكيل اظتلك، ونسخ منو توجػو إُف -

 واظتخالف، ليتوُف كل واحد القياـ مبا يلزمو القانوف ؛

 إعطاء سلطة حتريك الدعوى العمومية للنيابة العامة دوف اشرتاط تقدمي الشكاية ؛ -

ت أف دائػػػرة نفػػػوذ التنصػػيخ علػػػى مسػػػؤولية رئػػػيس اجمللػػػس اصتمػػػاعي يف حالػػػة ثبػػػوت أي تقػػاعس أو تواطػػػؤ مػػػن جانبػػػو، خاصػػػة إذا ثبػػػ -
 ؛ اصتماعة ظهرت فيها عدة بنايات غري مرخصة أو ؼتالفة لضوابط التعمري، دوف أف يتوُف إؾتاز ػتاضر إلثبات ىذه اظتخالفات

 التنصيخ على أف اجمللس اصتماعي ىو اظتكلف بتنفيذ اضتكم النهائي القاضي باعتدـ على نفقة مرتكب اظتخالفة. -

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 لنشر والتوزيع. الرباط.انظر الشريف البقاِف : رقابة القاضي اإلداري على مشروعية القرارات الصادرة يف غتاؿ التعمري. الطبعة األوُف . دار القلم للطباعة وا -6

جامعة ػتمد . 9000-9009رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا اظتعمقة سنة  انظر األستاذ نور الدين عسري : اظتقتضى الزجري يف تشريع التعمري والتجزئات : أي زتاية للمجاؿ اضتضري. 
 الرباط.–اطتامس. كلية العلـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكداؿ 
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 الجرائم الخطيرة في ميداف التعمير :
 قراءة في أسباب االنتشار كمداخل المواجهة 

 

 موالي عبد السالـ شكري ذ.
 مدير الشؤوف القانونية  

 بوزارة اإلسكاف والتعمري والتنمية اجملالية
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مية جادة على إحقاؽ حق السكن مبا يشمل ذلك من سكن الئق وأمني، ويف متناوؿ رتيع فئات بينما تعمل السلطات العمو 
و ير اجملاؿ لتيسري مزاولة ؼتتلف األنشطة االقتصادية وترويد األمواؿ وخلق الثروات، ال زاؿ العديد من األفراد من شرائظ  األمة،

بارتكاب جرائم، ليس يف حق وسط عي  اظتواطنني فحسب، بل كذلك  اجتماعية ؼتتلفة يقوموف بأعماؿ تقض ىذه اجملهودات، وذلك
 يف حق اظتقومات االقتصادية والثقافية والبيئية الوطنية، من مناطق زراعية خصبة وتراث ثقايف وطبيعي غ  وفرشات مائية حيوية.

 

ديباجات قوانني التعمري اظتتعاقبة، فإف  فإذا كانت ىذه اصترائم معروفة منذ بداية القرف اظتاضي بدليل التحذير منها يف ؼتتلف
انتشارىا وتنوعها وخطور ا أضحت اليـو مصدر قلق وإزعاج كبريين للسلطات العمومية، لتداعيا ا اظتتعددة على اجملتمع وحجمها 

 والتجرؤ اظتفرط ظترتكبيها.
 

، حيث يبدو أف ىناؾ لبسا لقوانني اظتعموؿ لاستعملة يف ااظتوالتجزئ لقد تعمدنا استعماؿ مصطلظ "اصترائم" بدؿ "اظتخالفات" 
لة لدى العديد من الناس ويعتربوف أف اطترقات اليت قد تشوب غتاؿ التعمري غترد ؼتالفات مبفهـو القانوف اصتنائي، أي أدى اصترائم، واضتا

 أف األفعاؿ اظترتكبة كثري منها تعد جنحا.
 

قات من درجة ؼتالفة أو جنحة إُف درجة جنحة و لة أهنم يقصدوف الرفع لذه اطتر كما أف العديد من الناس ينادوف بالتجرمي واضتا
 أو جناية، حسب اضتالة.

 

وال ندعي يف مساقتتنا اظتتواضعة اليت نتوخى من خالعتا مشاركتكم يف قتومنا ومعاناتنا كممارسني يف مصاٌف التعمري واإلسكاف، 
ك اطتطرية منها، اعتمادا ظتقاييس قد ختتلف من حالة إُف أخرى، إما آلثارىا القوية أننا سنعرض لكل اصترائم، بل سنقتصر فقط على تل

رائم على اجملاؿ أو لصعوبة معاينتها أو للمسؤولية القانونية واألخالقية اظتلقاة على عاتق مرتكبها، مع اإلشارة إُف أسباب انتشار ىذه اصت
 ىا.وػتاولة، قدر اإلمكاف، تسليط األضواء عليها وتفسري 

 

ومن ىذه اظتخالفات ما ارتكب من طرؼ عامة اظتواطنني ومنها ما صدر عن مواطنني يتقلدوف مسؤوليات جساـ يف اجملتمع 
 وخاصة الساىرين على حرمة التشريعات واألنظمة.

 

ف نتطرؽ وىكذا سوؼ نعاًف ىذا اظتوضوع مبتدئني باصترائم اظترتكبة من طرؼ عامة الناس، وذلك من باب االحتشاـ، قبل أ
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 بسط بعض االقرتاحات  القانوف واألنظمة وعلى الدفاع عن النظاـ العمراين، على تطبيق للجرائم اظتقرتفة من قبل اظتؤدتنني على السهر 
 اظتتيسرة اليت نعتقد أف من شأهنا حتسني األوضاع القائمة واستئصاؿ األفعاؿ واظتمارسات اظتشينة اليت يتعني على اجملتمع كافة نبذىا

 والتصدي عتا بكل ما أوا من قوة.
 

 أكال : الجرائم الخطيرة المرتكبة من طرؼ األشخاص العاديين.
 

 ويف ىذا الباب فقد رصدنا خاصة ستس جرائم :
 

 إحداث التجزئات العقارية والتقسيمات بطريقة غري قانونية ؛ -

 تشييد األكواخ الصفيحية ؛ -

 ؛ أراض غري قابلة للبناء مبوجب األنظمةالبناء بدوف ترخيخ فوؽ اظتلك العاـ أو على  -
 ؼتالفة البناء للتصاميم اظترخصة ؛ -

 تغيري ختصيخ بعض اظتباين.  -
 

 التجزئات كالتقسيمات غير القانونية  .1
 

بأهنا تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو اإلكتار أو القسمة  92.60من اظتعلـو أف التجزئة العقارية معرفة بالقانوف رقم  
ُف بقعتني أو أكثر لتشييد مباف للسك  أو لغرض صناعي أو سياحي أو جتاري أو حريف مهما كانت مساحة البقع اليت يتكوف منها إ

 العقار اظتراد جتزئتو )اظتادة األوُف(.
 

ات الصبغة اطتاصة وكل وأما التقسيم يف اصتماعات اضتضرية واظتراكز احملددة واظتناطق احمليطة لا واجملموعات اضتضرية واظتناطق ذ  
 25ب اظتادة ػمنطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمري موافق عليها كمخطط توجيو التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية جتمع قروي،  فحس

 من نفس القانوف، ىو نوعاف : 
 

 امة بناء عليها ؛كل بيع أو قسمة يكوف ىدفهما أو يرتتب عليهما تقسيم عقار إُف بقعتني أو أكثر غري معدة إلق -
كل بيع عقار لعدة أشخاص على أف يكوف شائعا بينهم إذا كاف من شأف ذلك أف لتصل أحد اظتشرتين على األقل على نصيب  -

شائع تكوف اظتساحة اظتطابقة لو دوف اظتساحة اليت كتب أال تقل عنها مساحة البقع األرضية مبقتضى وثيقة من وثائق التعمري أو دوف 
 (.25بع إذا َف ينخ على مساحة من ىذا القبيل )اظتادة مرت مر  9.200

 

والفرؽ بني عملية التجزئ وعملية التقسيم اليت لكل واحدة منهما نطاؽ تطبيق خاص لا، يكمن يف الغرض من العملية 
 العقارية : البناء لغرض سك  أو جتاري أو صناعي أو سياحي أو حريف، أـ لغري ذلك.

 

من القانوف رقم  32و 30لتحقيق ىذه العمليات وإال اعترب ذلك جرنتة تعاقب عليها اظتادتاف  ويشرتط اضتصوؿ على إذف
 اظتذكور. 92.60
 

وأسباب انتشار التجزئات والتقسيمات غري القانونية اجملرمة ىاتو، غالبا، ىو التحايل على القانوف واألنظمة لبلوغ اعتدؼ 
 االغتناء السريع من جهة أخرى. اظتنشود يف أقرب وقت ؽتكن من جهة، والبحث عن

 

وتتجلى خطورة ىذه اصترائم يف كوهنا، عكس البناء، تصبظ تامة شهورا، بل سنوات قبل أف تظهر آثارىا على األرض ليمكن 
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 معاينتها بالعني اجملردة.
 

صة يف اظتراقبة، مع العلم أف فمصدرىا معامالت إما شفوية وإما كتابية، ويتم توثيقها يف كثري من األحياف دوف علم اصتهات اظتخت
التصديق على اإلمضاء على العقود العرفية ال يشكل ػتطة مشروعة، يف غياب نخ صريظ، للتصدي عتذه اظتعامالت. وقد يكوف مصدر 

 ىذه العمليات غري القانونية قسمة قضائية ال تراعي أحكاـ وثيقة من وثائق التعمري مثال.
 

ضرية يف اطتفاء، يف غياب تاـ للمصاٌف اظتختصة، وتتداوؿ العقارات وتروج األمواؿ وتستنفذ وىكذا متطط لألحياء بل ظتراكز ح
على سبيل اظتثاؿ فقط  -مدخرات، وتوضع، يف غالب األحياف، السلطات العمومية على إثر ذلك كلو أماـ األمر الواقع. فال أحد كتهل 

سال ومونفلوري واصتنانات وبنسودة بفاس وسيدي يوسف بن علي شتسا بتطواف وقرية اوالد موسى بضواحي -درسا -وليس اضتصر
ا. مبراك ، احملدثة يف ظل ظهائر اطتمسينات، واعتراويني بالدار البيضاء وسيدي الطييب بضواحي القنيطرة يف ظل القوانني اظتعموؿ لا حالي

م مبا عانتو السلطات العمومية للتصدي عتا يف حداث، اصتميع على علأولكل من ىذه األنسجة اليت تتحدى مؤسسات الدولة، تاريخ و 
 البداية   ظتعاصتتها يف األخري بصرفها بكل سخاء، يف إعادة ىيكلتها وتأىيلها، اعتمادات، وذلك على حساب مشارع أخرى إسرتاتيجية. 

ازرة من السيد الوكيل القضائي ومبؤ  1وقد سبق، يف عقد ذتانينيات القرف اظتاضي، ػتاولة متابعة اظتسؤولني عن العديد من اصترائم
؛ إذ مت حفن العديد من القضايا لوفاة اظتسؤولني عنها أو لعدـ الوصوؿ إُف حتديد ىويتهم،  للمملكة، إال أف اجملهود ذىب ىباء منثورا

 واألحكاـ النادرة اليت صدرت قضت بغرامات ىزيلة جدا.
 

 تشييد األكواخ الصفيحية .1
 

صفيحية اليت كانت مباحة، بصفة مؤقتة، منذ دخوؿ اضتماية إُف اظتغرب، إحدى اصترائم اليت مت تعترب جرنتة تشييد األكواخ ال
 إغفاعتا منذ زمن ليس بقصري، بل يظن البعض أهنا غري غترمة البتة.

 

وجب اظتادة واضتالة أف ىذه األكواخ اليت تشكل خطرا بينا على صحة اجملتمع وبيئتو وتنظيمو العمراين، تعد جرنتة يعاقب عليها مب
اظتتعلق بتطهري اظتدف واظتراكز اضتضرية، والذي ينخ على أنو ينبغي إزالتها على الطريق  6605يوليوز  5من الظهري الشريف الصادر يف  3

 اإلداري ووفق مسطرة استعجالية.
 

كذلك لضغط بعض   ويعزى انتشار ىذه األحياء الصفيحية، ليس فقط لسيواء االضطراري للفئات ذات الدخل الضعيف، بل
اظتواطنني على الدولة بطريقة ؽتنهجة للحصوؿ على مسكن مب  أو بقعة أرضية غتهزة. كما يعود ىذا االنتشار إُف عدـ مراقبة بعض 

 ىا عتذه األكواخ بطريقة غري قانونية.ءاظتالكني العقاريني ظتمتلكا م أو لتعمدىم كرا
 

منها يصعب ضبط إحصائهم، ؽتا يزيد من تناسل األكواخ ومن تزايد متاعب ومن خطورة ىذه اصترائم كذلك أف اظتستفيدين 
 السلطات العمومية.

 

 فإذا كانت العقوبة اظتالية اظتنصوص عليها يف ىذا الظهري َف تعد البتة مناسبة بالنظر إُف العقوبات اظتعموؿ لا يف القانوف اصتنائي،
 عيلهما ما داـ ىذا النخ َف يتم نسخو.فإف إمكانية ىدـ األكواخ وإزالتها يبقى ؽتكنا تف

 

 البناء بدكف ترخيص في الملك العمومي أك فوؽ أراض غير قابلة للبناء بموجب األنظمة .9
 

وأوجو اطتطورة يف ىذه اصترنتة، ليس فقط خرؽ القوانني واألنظمة، بل كذلك عرض مشغلي البناء ظتخاطر ؼتتلفة بعدـ االكرتاث 
                                                 

 .6651و 6659آسفي وذلك ما بني  سنة قتت ىذه اظتتابعة حواِف أربعني جتزئة غري قانونية بكل من عماالت وأقاليم الدار البيضاء، سال، فاس، إفراف، مراك ، مكناس و  1
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 دث تارة، والتطاوؿ على اظتلك العاـ غري قابل للتفويت.بسالمة اظتباين وأثار اضتوا
 

وسبب ىذا النوع من اصترائم جهل بعض الناس للقوانني تارة، وقلة الوعي والتهور واالستخفاؼ بوجود مؤسسات الدولة 
 واصتماعات احمللية تارة أخرى.

 

، يفطاظتا أف ىذا النوع من األفعاؿ َف  فيجب توقع أسوأ منها كما تشهد ذلك بعض البلداف تم بعد التصدي عتا باضتـز الالـز
 األسيوية كاعتند مثال.

 

 مخالفة البناء للتصاميم المرخصة  .3
 

ىذا نوع من اصترائم صادرة من اطتادعني للسلطات العمومية الذين يتظاىروف أهنم يراعوف القانوف بتقدمي طلب ترخيخ فتظ 
سواء كانوا يستعينوف يف إؾتاز أشغاعتم باظتهنيني من مهندسني معماريني أو مهندسني  ورش، يفسظ عتم اجملاؿ لتشييد كل ما يرغبوف فيو،

 ؼتتصني أـ ال، وال يهم أهنم سيخضعوف ظتراقبة بعدية سوؼ تربز خروقا م.
 

األمر فكلما مت إغفاؿ مراقبة ىذا البناء قبل االنتهاء منو، وجدت السلطات العمومية نفسها أماـ حرج كبري، إذ يصعب عليها 
رية، لدمو، بل يتعذر عليها يف كثري من األحياف ذلك، فإما أف تتغاضى عن اطترقات وتزود اظتب  باظتاء والكهرباء وغريىا من اظترافق الضرو 

 أو دتتنع عن تسليم رخصة السكن أو شهادة اظتطابقة، ؽتا يفقد اإلدارة مصداقيتها يف كلتا اضتالتني.
 

غطرسة بعض اظتواطنني وتعاليهم على السلطات العمومية ومبادئ نظاـ التعمري أو الرضوخ وسبب ىذا النوع من اصترائم 
 لضغوطات عائلية أو مالية خاصة.

 

 تغيير تخصيص المباني بعد الحصوؿ على رخصة السكن أك شهادة المطابقة .4
 

ر مشاكل كثرية بالنسبة للبيئة والعي  يشكل منع تغيري ختصيخ اظتباين أدى ىم بالنسبة للعديد من اظتواطنني، يف حني أنو مصد
يف األحياء واظتدف، فهو يغري كثريا من اظتعطيات الضرورية لتوزيع األنشطة وحتقيق التوازف العمراين واضتفاظ على جودة السكن وسالمة 

 البناء. 
 

كرتاث اظتالكني العقاريني بأي تنظيم ويعزى انتشار ىذه اصترائم إُف قلة توفر اظتكاتب واحملالت ومناطق األنشطة تارة، وإُف عدـ ا 
 أماـ وفرة الطلب على احملالت اظتعدة لألنشطة واظتدرة لدخل أىم من دخل الكراء. 

 

فإذا الحظنا أف اصترائم اظتذكورة تشكل خطورة كبرية على اجملتمع العمراين وختل بعدد من قواعد سريه، فماذا عن اصترائم اظترتكبة 
 ؤدتنوف على القانوف ؟ من قبل خاصة الناس أي اظت

 

 ثانيا : الجرائم المرتكبة من طرؼ المؤتمنين على القانوف 
 

نتكن اضتديث يف ىذا اإلطار خصوصا عن اصترائم اظتقرتفة من طرؼ اظتوظفني العموميني مبفهـو القانوف اصتنائي من جهة ومن 
 اظتنتمني لبعض اظتهن من جهة ثانية.

 

 ات المختصة في تسليم الرخصالسلط المرتكبة من طرؼالجرائم  .1
 

يدخل يف غتموعة اظتوظفني العموميني السلطات اظتختصة يف تسليم الرخخ والشواىد. وفعال فمن اظتؤاخذات اظتؤسفة على بعض 
 .ىذه السلطات تسليم رخخ وشواىد متعددة ومتنوعة ؼتالفة للقوانني واألنظمة اظتعموؿ لا يف غتاؿ التعمري، وخصوصا لوثائق التعمري
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، كرخخ 1ويف ىذا اظتضمار يدخل تسليم رتيع الرخخ والشواىد اظتنصوص عليها يف القوانني اظتعموؿ لا يف غتاؿ التعمري
إحداث التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات، ورخخ البناء والسكن وػتاضر التسلم اظتؤقت ألشغاؿ جتهيز 

 . 92.60اىد تسلمها النهائي وشواىد اظتطابقة وعدـ دخوؿ العمليات يف نطاؽ تطبيق القانوف رقم التجزئات واجملموعات السكنية وشو 
 
 
 

وبغض النظر عن كوف ىذه الرخخ والشواىد جتعل اظتستفيد منها حرا طليقا من عدد من القيود، وتفتظ لو الباب أماـ العديد من 
اراتو، والتصرؼ فيها وتسجيلها وتقييدىا، فإهنا، بصدورىا من بعض اظتسؤولني عن اظتصاٌف اإلدارية ظتمارسة حقو يف استعماؿ عقاره أو عق

 الشرطة اإلدارية، ضرب من اطتيانة ظتبادئ اضتكامة الرشيدة والنظاـ العمراين.
 

 وىذه الرخخ والشواىد جتعل اظتستفيد منها، يف أغلب األحياف، يف مواجهة شرسة مع سلطات إدارية أخرى معنية، كالسلطات
 اإلدارية احمللية والوكاالت اضتضرية على وجو اطتصوص.

 

وطترؽ ىذه األعماؿ اإلدارية للقانوف، نتكن الطعن فيها بالشطط يف استعماؿ السلطة وإلغاؤىا أو سحبها عن طريق ؽتارسة 
 سلطة اضتلوؿ. 

 

رئيس اجمللس اصتماعي، وكما جاء ذلك  السلطات العمومية يف ىذه اضتالة، فقد تكوف مسؤولية الدولة ألف ةوإذا أثريت مسؤولي
يتوُف  يف منطوؽ الرسالة اظتلكية السامية اظتوجهة إُف الوزير األوؿ يف موضوع التدبري الالمرتكز لالستثمار، مطلوب منو تطبيق القوانني اليت

 تنفيذىا بصفتو سلطة إدارية ػتلية واعتبارا ظتا لتظى بو من تزكية ملكية سامية بظهري شريف. 
 

)الفقرة الثانية( من القانوف اصتنائي اليت تعاقب على  036أما جترمي ىذه األفعاؿ فال جتد لألسف سندىا إال يف أحكاـ الفصل ف
 2تسليم أو األمر بتسليم وثائق إدارية ألشخاص الحق عتم فيها.

 

  3لقانوف.وما بعدىا من نفس ا 616كما نتكن متابعة ىؤالء اظتسؤولني جبرنتة الغدر تطبيقا للمادة 
 

 الجرائم المرتكبة من طرؼ المنتمين للمهن  .9
 

من الشائع كذلك أف يشتكي اجملاؿ العمراين من بعض األفعاؿ غري اظتشروعة واليت تصدر من اظتنتمني إُف بعض اظتهن تقنية أو 
التقنية خصوصا مهنة اظتهندس اظتعماري  قانونية، غري أف األشغاؿ الصادرة عن اظتهن التقنية ىي الوحيدة اجملرمة إُف حد اآلف، ومن اظتهن

 ومهنة اظتهندسني اظتختصني.

                                                 
 ؛ (6669يونيو  64) 6169من ذي اضتجة  62بتاريخ  6.69.06اظتتعلق بالتعمري الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  69.60رقم القانوف   -   1

يونيو  64) 6169من ذي اضتجة  62بتاريخ  6.69.4ذه الظهري الشريف رقم اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفي 92.60القانوف رقم  -
 ( ؛6669

 ( بشأف توسيع نطاؽ العمارات القروية.6630 يونيو 90) 6046من ذي اضتجة  00الصادر بتاريخ  6.30.030الظهري الشريف رقم  -
 على ما يلي : 036تنخ الفقرة الثانية من فصل  2 

لشخخ يعلم أنو ال حق لو فيها، فإنو يعاقب باضتبس من سنة إُف أربع سنوات وغرامة من مائتني وستسني إُف  030يأمر بتسليم الوثائق اظتشار إليها يف الفصل  "أما اظتوظف الذي يسلم أو
عالوة على ذلك، باضترماف من واحد أو أكثر من اضتقوؽ اظتشار وما بعده ؛ كما كتوز اضتكم عليو،  915ألفني وستسمائة درىم، ما َف يكن فعلو إحدى اصترائم األشد اظتعاقب عليها بالفصل 

 من ستس سنوات إُف عشر." 10إليها يف الفصل 
 

 
بأي سبب  على ما يلي : "وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو اظتوظفني العموميني الذين نتنحوف، بدوف إذف من القانوف بأي شكل و  911تنخ الفقرة الثانية من اظتادة 3

 كاف، إعفاء أو جتاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عاـ أو يسلموف غتانا ػتصوالت مؤسسات الدولة..." 
 حتت عنواف "استخالص مبالا غري مستحقة يعاقب عليو جبرنتة الغدر". 9006مارس  92أنظر يث األستاذ العر  مياد اظتنشور جبريدة العلم بتاريخ  
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 الجرائم المرتكبة من طرؼ المهندسين المعماريين - أ
 

يعترب اظتهندسوف اظتعماريوف أىل اضترفة يف غتاؿ البناء ويقع على عاتقهم تقدمي االستشارة وإسداء النصظ لزبنائهم. وينيط لم 
بناء اليت سهروا على تصميمها وكذا اظتقتضيات اليت قد تتضمنها رخصة البناء من شروط والتزامات تقع على القانوف تتبع إؾتاز مشاريع ال

 عاتق طالبها. 
 

، 6660اظتتعلق مبزاولة اعتندسة اظتعمارية وإحداث ىيئة اظتهندسني اظتعماريني الوطنية الصادر سنة  63.56وقد اعترب القانوف رقم 
 اظتعماريني خطأ مهنيا. خرؽ أنظمة التعمري من طرؼ

 

اظتلقاة على عاتق اظتعماري وخاصة حني يكلف من طرؼ أشخاص جاىلني بأصوؿ  ةوىكذا، وبالرغم من ىذه اظتسؤولية اصتسيم
يف فن اظتعمار، فقد يعرؼ يف مشواره اظته  بعض اصترائم اظترتبطة بالبناء والتجزئات العقارية. ففضال عن اضتاالت اليت يكوف فيها شريكا 

(، فيمكن أف يصدر عن ىؤالء اظتهنيني 69-60من القانوف رقم  43)اظتادة  ارتكاب اصترائم وذلك بإعطائو أوامر نتجت عنها ىذه اصترائم
 عمل أو تقصري أو  اوف، يكوف سببا من أسباب وقوع حوادث أو كوارث عمرانية مؤسفة، تسفر عن موت أشخاص أو جرحهم مثال.

 

     306و 304و 102و 101و 100و 109فعاؿ، ال كتد نصا إال يف القانوف اصتنائي وال سيما الفصوؿ غري أف جترمي ىذه األ
 (، وذلك حسب اضتالة.66)فقرة 

 

 الجرائم المرتكبة من طرؼ المهندسين المختصين -ب
 

ظتب  وتتبع إؾتاز األشغاؿ اظترتبطة أما فيما يتعلق باظتهندسني اظتختصني اظتنوطة لم دراسة ووضع الوثائق التقنية اظتتعلقة بتصميم ا
)اإلخالؿ بقواعد استقرار اظتباين ومتانتها  69.60من القانوف رقم  49لا، فاصترائم اليت قد يرتكبوهنا وخاصة اظتنصوص عليها يف اظتادة 

وهنا تصعب، بل تستحيل، يف معظم ويضر استعماؿ اظتواد والطرؽ يف البناء وبالتدابري اظتعدة للوقاية من اضتريق(، فخطور ا تكمن يف ك
 األحياف، معاينتها بالعني اجملردة من طرؼ األشخاص اظتكلفني باظتراقبة من قبل اإلدارة.

 

ذلك أف جرائم الغ  ىذه اليت تتعلق مبعايري وطرؽ تقنية، يتطلب ضبطها كثريا من اطتربة وبالتاِف تسخري ؼتتربات وىيئات خاصة 
لقياـ بتحاليل ؼتربية، وىذا ما مترج أعواف اإلدارة وكذا ضباط الشرطة القضائية من دائرة مراقبتها ليتحمل كمكاتب اظتراقبة التقنية وا

اظتهندس مسؤوليتو كاملة يف ىذا اجملاؿ، األمر الذي قد تكوف لو عواقب وخيمة عند حدوث اهنيارات قد تكوف مفاجئة عاجال كما وقع 
 بعد اإلؾتاز، كما ىو الشأف ببنايات مدينة فاس. بالقنيطرة ومراك ، أـ آجال وتأا سنوات

 

اظتذكورة، يقع اظتهندس كذلك حتت طائلة فصوؿ القانوف اصتنائي اظتشار إليو  69.60من القانوف رقم  49وفضال عن نخ اظتادة 
 .(66قرة )ف 306و 304و 102و 101و 100و 109 سلفا وال سيما الفصوؿ

 

ؼ اظتهنيني التقنيني اظتذكورين يكمن خاصة يف عدـ توازف القوى بني أصحاب الرساميل وسبب انتشار اصترائم اظترتكبة من طر 
وأىل الصنعة من جهة، واظتنافسة غري اظتشروعة بني ىؤالء وعدـ تواجدىم يف رتيع جهات اظتملكة، بل كذلك إخالؿ بعضهم بقواعد 

 اظتهنة وأخالقيا ا من جهة أخرى.
 

ساىروف على مراعاة القانوف وسيادتو وتنفيذ سياسة الدولة، وكذا اظتهنيوف اظتفروض تشبعهم وإذا كاف اظتوظفوف العموميوف ال
ويفعلوف  امببادئ مهنهم الشريفة وتشبثهم لا واظتؤىلني لتوجيو النصظ والتحسيس يف أوساط الشرائظ االجتماعية غري الواعية، َف يستحيو 
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** 

 ما يشاءوف، فقد حق على حاؿ غتتمعنا قوؿ الشاعر :
 

 .فال تلومن األطفاؿ في حالة الرقص               إذا كاف رب البيت على الطبل ضاربا      
  

ليات يف صعوبة أو يشولا قصور آوىكذا نتكن تلخيخ الوضعية يف وجود واقع متمرد إُف أبعد حد يقابلو تشريع غري تاـ وكامل و 
اجب القياـ بو جدري وشامل، وينبغي أف يطاؿ ؼتتلف أوجو التعامل مع و ضعيف مبكاف. ؽتا يوحي بأف اإلصالح الو أوتنسيق منعدـ 

 اجملاؿ ونظاـ اظتراقبة والزجر بكاملو.

 ثالثا : اإلصالح المأموؿ 
 

حتديد اعتدؼ من ىذا اإلصالح ىل ىو تسوية سلوؾ اظتواطن، أـ تكوين الشخصية السوية لديو أـ قتا معا ؟ ولكل ىدؼ 
 .الوسائل اظتؤدية إُف حتقيقو

 

، وانطالقا من الوضعية اظتقلقة  ففي نظرنا اظتتواضع، كتدر بنا توخي بلوغ اعتدفني قبل تصور أي إصالح يف ىذا اجملاؿ، فيلـز
 اظتبينة.

 

فموازاة مع جتنيد السلطات العمومية ظتختلف إدار ا إلزالة كل العوائق والظروؼ اليت نتكن للمجرمني أف يتخذوىا ذريعة طترؽ 
ة التعمري والبناء بقصد ولوج السكن أو مزاولة أنشطة اقتصادية أو اجتماعية، يبدو أف األمر يقتضي العمل على ثالثة قوانني وأنظم

 أصعدة متكاملة.
 

 على مستول األمد القصير :  .1
 

 : فيما يتعلق بالتشريع -أ
 

 وضع تشريع انتقاِف قد يكوف مبثابة قانوف جنائي خاص بالتعمري:
 

راؼ َف يشملها إُف اليـو وخاصة اظتوظفني العموميني اظتكلفني باظتراقبة وبعض اظتهن القانونية لعدة اعتبارات يوسع التجرمي إُف أط -
 ؛ 1أساسية

 حتقيق تراتبية يف العقوبات.  -
 

 : فيما يتعلق بالتحسيس -ب
 

قتصاديا، واجتماعيا، وحضاريا تكثيف عمل التحسيس لكافة شرائظ اجملتمع لتنمية الوعي لديها بدور النظاـ العمراين اظتعتمد، ا -
 ؛ وبضرورة اـتراطها التاـ فيو

 ؛ من طرؼ رتيع مؤسسات الدولة والقيمني عليها ةإعطاء القدوة اضتسن -
إعماؿ مؤسسات الدولة كافة وبدوف استثناء، لدولة اضتق والقانوف وإعطاء القدوة اضتسنة للمواطنني. فال زالت بعض اإلدارات تقـو  -

                                                 
ة، وال نتكن للواقع اظترئي أف يكذبنا لفني باظتعاينة، يعد التغاضي واالمتناع عن اظتعاينة والتواطؤ مع اظتخالفني لقوانني التعمري والتسرت عليهم من أعم اظتمارسات اظتشينبالنسبة لألعواف اظتك 1

ت زجرية، ألف اظتسؤوؿ عن اظتعاينة والذي يتقاعس عن القياـ بواجبو إفتا بفعلو ىذا عطل لذا الصدد. وتعترب ىذه األفعاؿ من أخطر اصترائم، بالرغم من أهنا َف تفردىا قوانني التعمري مبقتضيا
فوت على اصتهات اظتختصة فرصة القياـ  رى وبالتاِفنظاـ اظتراقبة والزجر بكاملو بعدـ حتريره للمحضر الذي يعد وثيقة أساسية يف ىذا النظاـ وػتطة ال مناص منها للمرور إُف احملطات األخ

 ائها، رمبا لألبد.إلجراءات الضرورية، اإلستعجالية منها وغري اإلستعجالية، إليقاؼ اصترنتة وتسوية الوضعية أو إرجاع اضتالة إُف ما كانت عليو وشتظ ببقبا
 يف إحداث األحياء العشوائية. وتزكيتها، من طرؼ ىؤالء ( يساىم إُف حد كبري36و 02)اظتادتاف  92.60أما بالنسبة للمنتمني إُف بعض اظتهن القانونية، فتجاىل ما نتنع القانوف رقم 

 من ىذا القانوف. 49اظتهنيني، يستمد منو اظتخالفوف قوة ال يستهاف لا، وال سيما أف اصتهات اظتختصة ال تعمل البطالف اظتطلق الذي تنخ عليو اظتادة 
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 ؛ بالبناء بدوف رخصة
 عقد شراكة مع رتعيات اجملتمع اظتدين النشيطة للتحسيس والرتبية على مستوى اصتهات. -

 

 : فيما يتعلق بأداء اإلدارات العمومية -ج
 

 ؛ وإضفاء اظتهنية عليو ةاالرتقاء بعمل كافة مؤسسات الدولة اظتعنية كل واحدة على حد -
اليت عتا عالقة مبجاؿ العمراف من رتاعات ووكاالت حضرية وػتافظات عقارية إكتاد آليات فعالة للتنسيق والتعاوف بني كافة اإلدارات  -

 ؛ ومصاٌف التسجيل والتنمرب، وتبادؿ اظتعلومات ما بينها للتصدي للتجزئات والبناءات غري القانونية
 علقة بالرباريك.التعجيل بإعداد بنك اظتعلومات يتعلق باظتستفيدين من برامد ػتاربة دور الصفيظ للحد من الصفقات اظتت -
 

 :  فيما يتعلق بالمراقبة -د
 

يلـز اعتماد جهاز موحد يتكوف من أطر قوية بتكوينها اظتالئم، وبعددىا الالـز وػتصنة بنظامها األساسي احملفز، وػتمية من طرؼ   -
 ؛ القانوف ومن اجملتمع

 ؛ عملها شائبة تكوف ثغرة قاتلة يف مسلسل اظتراقبة إضتاؽ ىذا اصتهاز بالنيابة العامة أو ربط أواصر متينة معها، ح  ال تشوب  -
 توفري مراقبة القرب اليت ترصد اصترائم منذ بدايتها ؛  -
اضترص على إيقاؼ ىذه اصترائم بالسرعة اظتطلوبة وإزالتها بصفة استعجاليو قبل أف تأخذ أبعاد تصعب مساير ا، وتوفري الشروط   -

 الضرورية لذلك ؛
 ؛ اضتـز -االستمرار -سة على ثالث مرتكزات : الواقعية اعتماد اسرتاتيجية مؤس  -
 وضع كافة اصتهات اظتختصة أماـ مسؤوليا ا ومتابعتها يف حالة تقاعسها أو  اوهنا.  -
 

 : فيما يخص القضاء -ق
 

 ؛ تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة القضاة خاصة يف غتاؿ قانوف التعمري والبناء  -
ينهد القضاء خطا واضحا لوضع حد لتنامي اإلحساس باالنفالت من العقاب اظتستحق لدى بعض  من اظترغوب فيو كذلك، أف  -

 اجملرمني وذلك إحقاقا لدولة اضتق والقانوف ؛
ففي بعض اظتدف بلغت الوقاحة باظتتابعني إُف أف يستعجلوا استصدار أحكاـ احملكمة اليت يتوقعوف أف تقتصر على غرامة متواضعة ال   -

ة مع الربظ الذي كتنونو من البناء، دوف أف دتتد إُف ىدـ البناء اظتخالف أو إرجاع اضتالة إُف ما كانت عليو، معتقدين تتناسب البت
 أهنم قد نفضوا يدىم بصفة هنائية من اصترنتة اظترتكبة.

 

ذا اجملاؿ. ففي فرنسا فبطبيعة اضتاؿ، ىناؾ حاالت تأخذ فيها احملاكم بظروؼ التخفيف، غري أف ذلك كتب أال يكوف آليا يف ى
اعتربت فيو إحدى احملاكم أف ىدـ بنايات معدة ألشخاص ذوي الدخل الضعيف غري ؽتكن اجتماعيا،  1ىناؾ حكم مشهور -مثال-

 2لكن ذلك َف يشكل القاعدة. إذ دأبت احملاكم على االستجابة لطلبات البلديات يف إرجاع البنايات مطابقة. كما أف ىناؾ حكما
اكم بباريس بشأف استبداؿ سلم مرتب لبناية تارمتية مبصعد، فرفضت احملكمة طلب إرجاع اضتالة إُف ما كانت عليو صدر بأحد احمل

 للتكاليف الباىظة اليت قد تتطلبها العملية.
 

                                                 
 .6646حكم صدر عن ػتكمة االستئناؼ جبرونوبل سنة   1 
 .6665يناير  95كمة باريس بتاريخ حكم صدر عن ػت 2
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العمل على تنفيذ األحكاـ الصادرة بصفة آلية، وتسخري اإلمكانيات البشرية واظتادية وغريىا من الشروط الضرورية  -
 ؛ لذلك

 إتاحة الفرص للتتبع اظتستمر للقضايا من طرؼ اإلدارة اظتختصة.  -
 

 على األمد المتوسط كالطويل : .9
 

 تربية األجياؿ الصاعدة على احرتاـ القانوف واضتث على ذلك وعلى الدوؽ السليم ؛ .أ 

 ؛ توجيو توزيع اظتهنيني على ؼتتلف جهات اظتملكة ح  يتأا التأطري اظتنوط لم جملاؿ العمراف .ب 
تأىيل رتيع اظتهن اظتتدخلة يف غتاؿ العمراف تأىيال يف مستوى التحديات وتلقينها تقنيات البناء اضتديثة وتدقيق  .ج 

 ؛ القائمني عليها لتخليقها ةأدوارىا ومسؤوليتها ومؤازر 
 ؛ تنظيم اظتهن غري اظتقننة، من مهندسني ومقاولني ومكاتب دراسات تقنية وؼتتربات وؼتتلف البنائني .د 
انوف جنائي مفصل وشامل خاص بالتعمري تدوف فيو كل اظتقتضيات الزجرية اظتتعلقة لذا اجملاؿ، نأمل لو أف وضع ق .ق 

 تتجلى فيو الفضيلة البيداغوجية اليت لتتاج إليها غتتمعنا.
 

أشد من ، فيطرح تساؤؿ حوؿ جدوى اعتماد جزاءات 1وخبصوص اصتزاءات اظتمكن التنصيخ عليها، ولتفادي تكرار جتربة مريرة
وختويل التدخل اظتباشر للسلطات  6669اظتعموؿ لا، ألف اظتالحن يقف حاليا على تناقض بني، مفاده أف تشديد العقوبات يف قوانني 

، َف يقابلو اـتفاض يف عدد اظتخالفات اظتسجلة وال يف خطور ا، 6629اإلدارية بعدما كانت احملاكم تنفرد باألمر باعتدـ يف ظهري سنة 
 من أف ىذه القوانني أسست كذلك لالستعانة اإلجبارية مبجموعة من اظتهنيني. بالرغم

 

كما أف ىناؾ تساؤؿ حوؿ مدى إمكانية احتساب الغرامات اظتالية على أساس قيمة األشغاؿ اظتخالفة اظتنجزة وعن ضرورة 
 الرجوع إُف خربة يف كل حالة.

 

 ت وتنفيذىا.البحث عن ضماف حسن تفعيل ىذه اصتزاءا ،فالتوجو إذف
 

تلكم قراءة جد سريعة يف خاصيات وأسباب انتشار السلوكات اليت تناؿ من اجملاؿ العمراين واليت تدخل اليـو يف دائرة التجرمي، 
وكذا رتلة من األفكار واالقرتاحات اليت ارتأينا مناقشتها معكم واليت نعتقد أف تدقيقها وبلور ا يف مشاريع نصوص وخطط عمل سيكوف، 

 ؿ اه، مساقتة مفيدة يف رفع التحديات وحتقيق نتائد مهمة لصاٌف البالد داخلها وخارجها.يو 
 

وضعتها بعض اظتؤسسات الدولية حتت  -اليـو –ومن بني التحديات اظتطروحة اضتفاظ على مصداقية بالدنا ومؤسسا ا. فبالدنا 
ريق النمو يف عدد من اجملاالت. فكما أف ىذه اظتنظمات تتابع خطوات اجملهر وتأمل أف تكوف القدوة اضتسنة لباقي الدوؿ السائرة يف ط

وسياسة حقوؽ اإلنساف واظتبادرة الوطنية للتنمية البشرية لذا البلد، تتابع سياسة السكن وتراعيها وتدعمها ماديا ومعنويا  ةالدنتقراطي
ر التجربة اظتغربية الرائدة، لالستفادة منها. ويعز على كل مغر  غيور لتكلل بالنجاح. كما أف العديد من الدوؿ العربية واإلفريقية تقتفي آثا

 على بالده أف تظهر كطرؼ عاجز َف يكن يف مستوى التزاما ا مع اجملتمع الدوِف.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 بسن أحكاـ تتعلق بالسك  والتعمري الذي َف يربح مكانو بالربظتاف بعدما دامت دراسة مواده ثالث سنوات. 01-01مشروع القانوف رقم   1
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 المرفقات :
 

 .المسؤكلية الجنائية للمهندس المعمارم كالمقاكؿ
يت نتكن أف يسأؿ عنها كل من اظتهندس واظتقاوؿ وباقي اظتهنيني وفقا لقواعد اظتسؤولية باإلضافة إُف ما تقدـ من اظتخالفات ال

 العقدية، نتكن أف يتحمال مسؤولية جنائية إعماال لفصوؿ القانوف اصتنائي وال سيما الفصوؿ التالية :
 

اعاتو النظم أو القوانني قتل غري عمدي أو اطو أو عدـ انتباىو أو إقتالو أو عدـ مر يمن ارتكب بعدـ تبصره أو عدـ احت -109الفصل 
 تسبب فيو عن غري قصد، يعاقب باضتبس من ثالثة أشهر إُف ستس سنوات وغرامة من مائتني وستسني إُف ألف درىم.

عمدي اطو أو عدـ انتباىو أو إقتالو أو عدـ مراعاتو النظم أو القوانني، يف جرح غري يمن تسبب بعدـ تبصره أو عدـ احت – 100الفصل 
أو إصابة أو مرض نتد عنو عجز عن األشغاؿ الشخصية تزيد مدتو على ستة أياـ يعاقب باضتبس من شهر واحد إُف سنتني وغرامة من 

 مائتني إُف ستسمائة درىم، أو بإحدى ىاتني العقوبتني فقط.
نحة وىو يف حالة سكر أو كاف قد حاوؿ تضاعف العقوبات اظتقررة يف الفصلني السابقني إذا كاف اصتاري قد ارتكب اصت -101الفصل 

لة التخلخ من اظتسؤولية اصتنائية أو اظتدنية اليت قد يتعرض عتا وذلك بفراره عقب وقوع اضتادث أو بتغيري حالة مكاف اصترنتة أو بأية وسي
 أخرى.
عنو موت  نتد ، يف حريق305من الفصل  2وبالفقرة  304من تسبب من غري عمد، يف األحوؿ اظتشار إليها يف الفصل  -102الفصل 

 ويعاقب لذه الصفة تطبيقا للفصوؿ الثالثة السالفة. ،يعد مرتكبا للقتل أو اإلصابة خطأ ،جبروح توشخخ أو أكثر، أو إصاب
يعاقب باضتبس من شهر إُف سنتني أو بالغرامة من مائتني إُف ستسمائة درىم من تسبب يف غري اضتاالت اظتشار إليها يف  -304الفصل 
يف إحداث حريق أمالؾ عقارية أو منقولة للغري وكاف ذلك ناجتا عن عدـ تبصره أو عدـ  305والفقرة اطتامسة من الفصل  102الفصل 

 احتياطو أو عدـ انتباىو أو إقتالو أو عدـ مراعاتو النظم أو القوانني.
 إقامة بناء أو إصالحو أو ىدمو.ثناء أمن َف يتخذ االحتياطات الضرورية ظتنع اضتوادث  –. 66، فقرة 306الفصل 
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 نحو سياسة جنائية جديدة

 المجاؿ العمراني لحماية
 

 1السالـ بوىوش عبدذ.
 دكتور يف اضتقوؽ

            
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ة العدؿ.رئيس قسم تنفيذ التدابري القضائية يف اظتادة اصتنائية مبديرية الشؤوف اصتنائية والعفو بوزار  –قاض  -  
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منذ السنوات األوُف من وضع النصوص التشريعية عمراين ببالدنا اؿ الاجملرة لتنظيم من الثابت واظتؤكد، أف إرادة اظتشرع كانت حاض

اجملاؿ، ويظهر ذلك من ا اضتديثة باظتغرب. ومن اظتؤكد كذلك أف إرادة اظتشرع كانت حاضرة ظتواكبة اظتستجدات والتطورات اليت عرفها ىذ
 6661أبريل  63ة للبناء والتعمري. فأوُف ىذه النصوص ترجع إُف ظهري خالؿ تدخلو كل أربعني سنة لتعديل النصوص القانونية اظتنظم

اظتتعلق  6629يوليوز  00اظتتعلق بقرارات التصفيف ولتصميم التهيئة وتوسع اظتدف وارتفاقات ورسـو الطرؽ، وبعد ذلك سن اظتشرع ظهري 
اظتتعلق بالتجزئات العقارية  6669يوليوز  64ظهري  وكذا اظتتعلق بالتعمري 6669يوليوز  64بالتعمري، وأخريا أحدث اظتشرع ظهري 
اظتتعلق بتوسيع نطاؽ  6630يونيو  92ومن أجل تنمية العمارات بالعاَف القروي، سن اظتشرع ظهري  واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات.

 العمارات القروية.
 

اظتمارسة اليومية عند  ، وأف1جملاؿ العمراين يف تصاعد مستمراصترائم اظتتعلقة با وعلى الرغم من ىذه اإلرادة الواضحة للمشرع، فإف
 أساءت بشكل صارخ للمشهد العمراين ببالدنا. ، كشفت ما يعرتي ىذه األخرية من نقائخ وعيوب،لقة العمراف تعنصوص اظتالتطبيق 

وكلماتػو السػامية ومػن ذلػك مػا جػاء وقد أثار جاللة اظتلك ػتمد السادس نصره اه ىذا الوضع غري اظترضي يف عػدة خطبػو اظتلكيػة 
نػػػاقوس الخطػػػر منبهػػػا إلػػػى خطػػػورة انتشػػػار السػػػكن  1002لقػػػد دؽ خطابنػػػا لعشػػػرين غشػػػت " : 3002 يف خطػػػاب العػػػرش لسػػػنة 

الصفيحي كالعشوائي لما له من أثر سلبي على كرامة المواطن كما يشكله من تهديد لتماسك النسػي  االجتمػاعي داعيػا إلػى اعتمػاد 
المملكػة القضػاء التػدريجي  ألقػاليمأعاين خالؿ زياراتي التفقديػة  أفكبعد سنتين كبدؿ  ،تضامني مضبوط المسؤكليات برنام  كطني

أحيػػاء صػفيحية قػػد وهػرت كتضػخمت لتصػػبو مػدنا عشػػوائية  إفعلػى السػكن الصػػفيحي أالحػا بمػرارة انتشػػار  فػي عػػدة مػدف. بػل 
 قائمة الذات. 

                                                 
1

  -  

 2008 2007 2006 نواع الجرا ئمأ

 972 465 739 البناء العشوائي

 13694 9228 15835 البناء بدو ن رخصة

 66 56 118 ات سريةئتجز

 1005 786 1610 تصميم المصا دق عليهالمخالفة 

 317 273 420 ملك العمو ميالفي  البناء

 4245 3726 2614 كمةالقضايا المأمور فيها بالهدم من طرف المح

هدم فيها دون تسخير القوة القضايا التي تم تنفيذ ال
 يةالعموم

669 108 35 

 17 70 0 لقوة العمومية لتنفيذ الهدم ا القضايا التي تم تسخير

 20368 14730 22006 المجموع العام
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ف الكػػل مسػػؤكؿ عنػػه. إبػػين عشػػية كضػػحاها. بػػل  األرضمػػن السػػماء كلػػم ينتشػػر فػػي  كمثػػل هػػذا البنػػاء العشػػوائي لػػم ينػػزؿ
كذلكم انطالقا مػن المػواطن الػذم يػدفع اليػـو رشػوة لمسػؤكؿ قػد يػأتي غػدا بالجرافػة ليهػدـ "براكتػه" أمامػه إلػى مختلػف السػلطات 

 .يع على توفير السكن الالئقالعمومية كالجماعات المحلية المتهاكنة في محاربة انتشار مدف الصفيو بدؿ التشج
 
 
 "1."امفهل يجوز كالحالة هذ  اعتبار ذلك قدرا محتو  
 

ػتاربة السكن غري يلة تعتمد على مقاربة جديدة يف دلذا، فإف الواقع اضتاِف للمجاؿ العمراين يفرض التفكري يف سياسة جنائية ب
لحيلولة دوف لكفيلة تكوف  قواعد زجرية، .مرتكزة على ح اظتبادرة والواقعيةبرو  ، وتتمتعرفع التحدي الكبري للقضاء عليو وقادرة علىالالئق، 

احمللية والوكاالت  اصتماعاتو  اطتواص اجملاؿ، مبا فيهم وليات كل الفاعلني يف ىذاؤ بدقة مس ةػتدد ؛وانتشاره استمرار ىذا النوع من السكن
اعتيئات اظتكلفة إما بالرتخيخ، أو مبراقبة  سسات العمومية التابعة لو، وكلؤ وقطاع اإلسكاف واظت،اضتضرية، ومفتشيات التعمري، ورجاؿ السلطة

 .الالئق، أو باإلنعاش العقاري قانونية السكن، أو مبحاربة السكن غري
 

  أكال:تجميع القوانين المنظمة للتعمير في مدكنة كاحدة
 

 حيث ؾتد :،تتعدد النصوص القانونية اظتنظمة للمجاؿ العمراين وتتنوع
 

 ؛ اظتتعلق بتوسيع نطاؽ العمارات القروية 6630يونيو  92ظهري  -
( اظتتعلق مبخطط توجيو التهيئة 6651يناير  92) 6101من ربيع اآلخر  96بتاريخ  6.51.64الظهري الشريف اظتعترب مبثابة قانوف رقم  -

 ؛ للدار البيضاء الكربى لعمرانيةا
لدار البيضاء ل اضتضرية وكالةال( اظتتعلق ب6651أكتوبر  6) 6102من ػتـر  60بتاريخ  88..6.81الظهري الشريف اظتعترب مبثابة قانوف رقم  -

 ؛
 ؛2اظتتعلق بالتعمري 69.60القانوف رقم  -
 ؛3اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات 92.60 القانوف رقم -
 .4اظتتعلق بالولوجيات 60.00القانوف رقم  -

 

ا التعدد والتنوع يف القوانني قد يصعب على الباحث العلم لا أو الوصوؿ إليها. كما قد كتعل اظتقتضيات اظتتعلقة بالقطاع فهذ
العمراين غري منسجمة، األمر الذي يستحسن معو رتع ىذه النصوص يف مدونة واحدة تراعي التطورات واظتستجدات اليت عرفها اجملاؿ 

                                                 
 ؛ 9000يوليوز  00 ،يفالرباط  ،إُف األمة مبناسبة عيد العرش ػتمد السادس نصره اه خطاب جاللة اظتلك -  1

(.وقد 6669يوليو  62) 6160ػتـر  61تاريخ ب 1626منشور باصتريدة الرشتية عدد  (،6669يونيو  64) 6169من ذي اضتجة  62اظتؤرخ ب  6.69.06الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  -  2
 ؛ ( يف شأف التعمري6629وليو ي 00) 6046ذي القعدة  4الظهري الشريف الصادر يف  ،نسخ ىذا التشريع

 ؛(6660أكتوبر  90) 6161رتادى األوؿ  1تاريخ ب 1992(. منشور باصتريدة الرشتية عدد 6660أكتوبر 61) 6161من ربيع اآلخر  94صادر يف  9.69.509كما صدر بشأنو مرسـو رقم 

. وقد نسخ ىذا التشريع 1992  يوليوز 15 تاريخب 4159 عدداصتريدة الرشتية منشور ب ،(6669يونيو  64) 6169من ذي اضتجة  62 اظتؤرخ ب 6-69-4شريف رقم ال ظهريالصادر بتنفيذه ال -  3
 ؛ العقارات ( اظتتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم6620سبتمرب  00) 6040من ػتـر  90بتاريخ  الصادر الشريف الظهري

 قسيم العقارات ؛اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وت 92.60القانوف رقم  لتطبيق (6660أكتوبر69)6161خر من ربيع اآل 92صادر يف  9.69.500كما صدر بشأنو مرسـو رقم 
 .9000يونيو  66تاريخ ب 2665 عدداصتريدة الرشتية ، منشور ب(9000 ماي 69) 6191 ربيع األوؿ 60 اظتؤرخ ب 6-00-25شريف رقم ال ظهريالصادر بتنفيذه ال - 4
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 العمراين ببالدنا.  
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا:تجريم أفعاؿ جديدة
  

تتضمن النصوص القانونية اظتنظمة للمجاؿ العمراين مقتضيات زجرية، سواء من حيث األحكاـ اظتوضوعية )اصترائم والعقوبات( أو 
ائية للمجاؿ .ومع ذلك فإهنا غري كافية من أجل توفري زتاية جن1من حيث األحكاـ اظتسطرية )اصتهة اظتكلفة بالبحث أو إجراءات اظتتابعة(

 العمراين. األمر الذي يتطلب معو جترمي بعض األفعاؿ والسلوكات اليت حتوؿ دوف حتقيق ىذه اضتماية.
 

 :تجريم عدـ تعليق الرخص  -1
  

فرض اظتشرع ضرورة اضتصوؿ على رخصة أو إذف قبل اإلقداـ على البناء أو إؾتاز أشغاؿ التجزئة العقارية أو تقسيم عقار. وعاقب 
 الذي يقـو لذه العمليات قبل اضتصوؿ على تلك الرخصة أو ذلك اإلذف. الفاعل

 

ومن أجل تسهيل عملية اظتراقبة اليت يقـو لا األشخاص اظتكلفوف بالبحث، فإنو يتعني على صاحب الورش تعليق رخصة البناء يف 
وع التجزيء ومالك العقار تعليق اإلذف بتقسيم عقار يف الورش وصاحب التجزئة تعليق اإلذف بإؾتاز أشغاؿ التجزئة العقارية يف العقار موض

ق رخصة اعتدـ للبنايات القائمة يالعقار موضوع التقسيم حتت طائلة فرض غرامات زجرية يف حالة التخلف عن ىذا التعليق مبا يف ذلك تعل
 .2السليمة أو اآليلة للسقوط

 

 تجريم مس الحق في الزيارة: -9
   

يف عملية اظتراقبة، فإنو يقرتح جترمي أفعاؿ العرقلة عند زيارة األشخاص اظتكلفوف مبعاينة اظتخالفات لألوراش من أجل حتقيق الفعالية 
ناىيك عن أفعاؿ اإلىانة اليت نتكن أف يتعرضوا عتا مبناسبة  اليت تنجز أشغاؿ بنائية بداخلها، كالتأخري والتماطل يف فتظ الورش يف وجهم؛

 .3ب عنها غتموعة القانوف اصتنائيالقياـ مبهامهم واليت تعاق
 

 تجريم تسليم الرخص دكف التقيد بالمقتضيات القانونية. -3
 

بطريقة ؼتالفة للقانوف. فيتسلم  4يف كثري من اضتاالت لتصل الشخخ على رخصة البناء للقياـ بأعماؿ بنائية من اصتهة اظتختصة
                                                 

 اظتتعلق بالتعمري. 69.60من القانوف رقم  50إُف  31اظتواد من  -  1
 اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات. 92.60 رقممن القانوف  46إُف   30اظتواد من  -
 اظتتعلق بالولوجيات. 60.00من القانوف رقم  95إُف  94اظتواد من  -

 فإف رخصة اعتدـ َف يبني شروط اضتصوؿ عليها. و اإلذف بإؾتاز أشغاؿ التجزئة العقارية واإلذف بتقسيم عقار اليت نظمها اظتشرع، وحدد شروط اضتصوؿ عليها،خالفا  لرخصة البناء  -  2

من أىاف أحدا من رجاؿ القضاء أو من اظتوظفني العموميني  من غتموعة القانوف اصتنائي:" يعاقب باضتبس من شهر إُف سنة وغرامة من مائتني وستسني إُف ستسة آالؼ درىم، 930الفصل  -  3
ا، أو بكتابة أو رسـو غري علنية وذلك بقصد أو من رؤساء أو رجاؿ القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم لا، بأقواؿ أو إشارات أو  ديدات أو إرساؿ أشياء أو وضعه

إف اضتبس يكوف وإذا وقعت اإلىانة على واحد أو أكثر من رجاؿ القضاء أو األعضاء احمللفني يف ػتكمة، أثناء اصتلسة، ف الواجب لسلطتهم. رىم أو االحرتاـاظتساس بشرفهم أو بشعو 
حملكـو عليو، بشرط أال تتجاوز ىذه كتوز حملكمة القضاء، عالوة على ذلك، أف تأمر بنشر حكمها وإعالنو، بالطريقة اليت حتددىا، على نفقة ا ويف رتيع األحواؿ،من سنة إُف سنتني.

 النفقات اضتد األقصى للغرامة اظتقررة يف الفقرة األوُف".

 :"يسلم رخصة البناء رئيس غتلس اصتماعة.اظتتعلق بالتعمري 69.60من القانوف رقم  16اظتادة  -  4
 زمع إقامة البناء على أرضها بتنسيق مع رئيس غتلس اصتماعة اضتضرية".ويف اظتنطقة احمليطة جبماعة حضرية يسلم رخصة البناء رئيس غتلس اصتماعة القروية اظت
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ع إقامتو تتوفر فيو الشروط اليت تفرضها األحكاـ التشريعية والتنظيمية اصتاري لا مثال رخصة البناء دوف أف يتم التحقق من أف اظتب  اظتزم
،أو يتسلم رخصة البناء دوف أف لتصل على الرخخ األخرى 1العمل، خصوصا األحكاـ الواردة يف تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة
 .2ات اظتقررة مبوجب األنظمة اصتاري لا العملاظتنصوص عليها يف تشريعات خاصة ودوف أخذ اآلراء واضتصوؿ على التأشري 

 

ويف حاالت أخرى، يتسلم رخصة البناء دوف أف يكوف مشروع اظتب  ينخ على إقامة اطتطوط الالزمة لربطو بشبكة االتصاالت 
ا أو الغرض اظتخصصة لو، السلكية والالسلكية العامة، وذلك يف اصتماعات اضتضرية واظتراكز احملددة من أجل بناء عمارة مهما كاف نوعه

تتكوف من أربعة مستويات على األقل أو من ثالثة مستويات تشتمل على ستة مساكن أو بناء عمارة ألغراض جتارية أو صناعية تكوف 
 .3مرت مربع 200مساحة األرض اظتبنية عليها تساوي أو تفوؽ 

 

عليها موصولة بشبكة الصرؼ الصحي أو شبكة توزيع اظتاء وكذا تسلم رخصة البناء دوف أف  تكوف األرض اظتزمع إقامة اظتب  
 .4الصاٌف للشرب

 

أو تسلم اإلذف بإحداث  5أو تسلم اإلذف بإحداث التجزئات العقارية دوف أف يكوف الطلب مصحوبا بالوثائق اظتتطلبة قانونا،
 .6حملدد لتقدمي التعرضات على التحفينالتحفين، ودوف أف ينصـر األجل ا التجزئات العقارية عن أرض ليست ػتفظة وال يف طور

 

اإلذف بإحداث التجزئات ففي مثل اضتاالت، يكوف صاحب الورش قد حصل فعال على رخصة البناء ومالك العقار على 
خالف، األمر العقارية إال أف ىذه الرخصة أو ذلك اإلذف تبقى ؼتالفة للضوابط القانونية اظتنظمة للمجاؿ العمراين. ؽتا يتعذر معو متابعة اظت

اإلذف بإحداث التجزئات العقارية اظتخالفة للقانوف رخصة البناء أو الذي يتطلب إقامة اظتسؤولية اصتنائية للجهة اليت عملت على تسليم 
 واعتبارىا الغية بقوة القانوف.

 

 إُف جانب ذلك، وبغية تعزيز اضتماية اصتنائية للمجاؿ العمراين، يقرتح جترمي األفعاؿ اآلتية :
جترمي كل تفويت أو إكتار أو قسمة بقع من جتزئة عقارية أو غتموعة سكنية أو عرض ذلك للتفويت أو اإلكتار، إذا كانت التجزئة أو  -

 ؛ اجملموعة السكنية َف يؤذف يف إحداثها أو َف تكن ػتل تسلم مؤقت لألشغاؿ
 ؛ جترمي اإلحصاء الكاذب ألسر السكن غري الالئق -
 ؛ يف إحداث أو تكاثر السكن غري الالئقجترمي اظتساقتة  -
 ؛ جترمي التصرفات القانونية )البيع، اإلكتار، ىبة...( الواقعة على عقار كاف ػتل تصريظ بعدـ صالحيتو -
 ؛ رخصة بدوف اعتدـ جترمي -
 ؛ مهنية اجترمي إفشاء الدراسات اظتتخذة إلؾتاز وثائق التعمري اليت تعد أسرار  -

                                                 
 المتعمق بالتعمير. 69.60من القانون رقم  10الفقرة األولى من  المادة  -  1
 اظتتعلق بالتعمري. 69.60من القانوف رقم  10الفقرة الثانية  من  اظتادة  -  2
 بالتعمري.اظتتعلق  69.60من القانوف رقم  11اظتادة  -  3
 اظتتعلق بالتعمري. 69.60من القانوف رقم  14اظتادة  -  4
 ىذه الوثائق يف:اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات  92.60 رقممن القانوف  1اظتادة و حددت  -  5

 ينة على اطتريطة العقارية؛رسم طبوغرايف ػترر على أساس النقط احملسوبة للدائرة اظتراد جتزئتها اظتب -ا
 اظتستندات اظتتعلقة بالتصور اظتعماري للتجزئة )مكونات التجزئة واندماجها يف القطاع الواقعة بداخلو(؛ -ب
 اظتستندات الفنية اظتتعلقة بإؾتاز الطرؽ وؼتتلف شبكات اظتاء والصرؼ الصحي والكهرباء؛ -ج
أنواع االتفاقات اليت تثقل العقار وحجم اظتباين وشروط إقامتها والتجهيزات اليت تتحمل اصتماعة اضتضرية أو القروية إؾتازىا  دفرت الشروط الذي يتضمن بوجو خاص بياف ؼتتلف -د

 واليت كتب أف ينجزىا صاحب التجزئة.
 اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات. 92.60 رقممن القانوف  2اظتادة   -  6
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 ؛ ظتقررات اإلدارية اظتتعلقة بأعماؿ اعتدـ أو أعماؿ أخرى مرتبطة بالتهيئة وذلك داخل أجل ػتددجترمي عدـ تنفيذ ا -
جترمي اإلشهار الكاذب بشأف التصريظ أو ػتتواه أو تارمتو بشكل يولد لدى اظتتعاقد اآلخر اعتقاد غري حقيقي حوؿ االلتزامات  -

 والشروط اطتاصة بالبيع أو الكراء. 

 

 
 فهـو الركن المادم لجريمة البناء بدكف رخصةثالثا:تحديد م

البد يف كل جرنتة من كياف مادي يعرب عن حقيقتها اظتادية. وىذا الكياف ال يظهر يف العاَف اطتارجي، وال يكوف لو وجود فيو، 
 .1إال بقياـ الشخخ بأفعاؿ مادية ػتسوسة، نخ القانوف على جترنتها

 

 نتيجة يحققها هذا السلوؾ، سلوؾ صادر عن الجانيلجرنتة يتكوف من ثالثة عناصر:وعلى ىذا األساس، فإف الركن اظتادي ل
 .كعالقة سببية تربط السلوؾ بالنتيجة

 

 .2إقامة أعماؿ بنائية كعدـ الحصوؿ على رخصةة البناء بدوف رخصة،  يتكوف من عنصرين : جرنتوالركن اظتادي يف 
  
ساسية ودقيقة يف نفس الوقت، فهي أساسية، ألف لذا التحديد سيتس  لكل تحديد األعماؿ اطتاضعة لرخصة البناء مسألة أف

ما إذا كاف عملو يستلـز ضرورة اضتصوؿ على رخصة البناء. وبالتاِف متضع  -مسبقا-راغب يف القياـ بأي صنف من أصناؼ البناء، معرفة 
اِف فهو معفى من كل ما سبق ذكره. وىي مسألة دقيقة ألف اظتشرع لكل اظتقتضيات القانونية اظتنظمة لألبنية، أـ أف األمر ليس كذلك. وبالت

 . 3َف لتدد نوعية األشغاؿ واألعماؿ اطتاضعة لرخصة البناء، األمر الذي سيخلق معو اضطرابا واختالفا يف الرأي
 

ى رخصة لمباشرة ذلك يمنع القياـ بالبناء دكف الحصوؿ علعلى أنو: " من قانوف التعمري 10نخ يف اظتادة ، فاظتشرع اظتغر 
يجب الحصوؿ على رخصة البناء كذلك في حالة إدخاؿ تغييرات ويف الفقرة األخرية من نفس اظتادة، يؤكد اظتشرع على أنو : " ......."

 "على المباني القائمة إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط المعموؿ بها.
 

"يمنع في العمارات القركية اظتتعلق بتوسيع نطاؽ العمارات القروية على أنو: 6630يونيو  92من ظهري  4الفصل  يف ا نخكم
 .المتوفرة على تصميم خاص بتوسيع نطاقها تشييد أية بناية دكف الحصوؿ على إذف بالبناء ......"

 

للذين استعملهما اظتشرع يف قانوف التعمري مصطلحني مرنني وتبعا لذلك، نتكن القوؿ أف مصطلظ البناء ومصطلظ التغيريات ا
إنشاء مباين جديدة، إحداث تغيريات، أعماؿ التوسيع، أعماؿ التعلية،  ومطاطيني، يدخل يف جعبتهما كل عمليات البناء اظتمكن تصورىا:

                                                 
 وما يليها. 666القسم العاـ، منشورات جامعة حلب، كلية اضتقوؽ، مديرية الكتب واظتطبوعات اصتامعية، الصفحة  ،قانوف العقوبات :بود السراجع - 1
 وما يليها. 651، الصفحة 6656اظترجع يف شرح قانوف اظتباين اصتديد، الطبعة األوُف   :عبد الحكيم عبد الرسوؿ محمود - 2
اظتتضمن توجيهات لتطبيق القانوف اظتتعلق بنظاـ الضرائب اظتستحقة للجماعات احمللية وىيئا ا، بأف اظتقصود من  6656دجنرب  5بتاريخ  955صادر عن وزارة الداخلية رقم أوضظ منشور  - 3

 اإلسمنت، كالذم ال يمكن تحويله بدكف هدمه. كل بناء تم على أرض غير مبنية كالذم يجب أف يثبت على األرض بواسطة أساس مبني بالحجارة أك"عمليات البناء، 
 أما عمليات إعادة البناء فيراد بها كل عملية تتعلق ببناء جديد في عمارة كقع هدمها جزئيا أك كليا. 

 ارة.أما بخصوص عمليات التوسيع فإنها تهم التغيير الذم يتعلق بكل تحويل يهدؼ إضافة بناء إلى محل موجود،  كبناء طابق إضافي إلى عم
كالذم يتطلب رخصة البناء   فإف عمليات الترميم تعني جميع األشغاؿ المتعلقة باإلصالح أك الترميم المنجزة قصد استصالح عقار أك جزء منه، بدكف أف يكوف هناؾ هدـ، ،كأخيرا

 . "كترميم كاجهة أك سقف
 .03، الصفحة 6663الطبعة األوُف  ،تنمية، "دالئل التسيري"رخصة البناء، منشورات اجمللة اظتغربية لسدارة احمللية وال :محمد بوجيدة 
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 .1أعماؿ الرتميم وكذلك أعماؿ اعتدـ
 

. ويستوي أف يكوف البناء من صنع اإلنساف، متصل باألرض اتصاؿ قرار" "البناء هو كياف متماسكاستقر الفقو على أف وقد 
معدا لسكن اإلنساف، أو إيواء حيواف، أو إيداع أشياء، بل قد ال يكوف البناء معدا لشيء من ذلك، فاضتائط اظتقاـ بني حدين بناء، 

ذكور، سواء كانت باضتجارة أو الطوب أو اإلشتنت أو غريىا من ويستوي كذلك اظتواد اظتستخدمة يف البناء، طاظتا حتقق عتا عنصرا التعريف اظت
 اظتواد .....
 

"المراد بالمبنى في خصوص تنظيم كهدـ المباني، كل وقد أتيحت الفرصة للقضاء اظتصري إلعطاء تعريف للبناء فقضى : 
المطعوف فيه لم يستظهر بداءة، ما إذا كاف  عقار مبني يكوف محال لإلنتفاع كاإلستغالؿ أيا كاف نوعه، ........... كلما كاف الحكم

هناؾ بناء بالمعنى الذم عنا  القانوف بالدكر الثاني، كما إذا كاف الطاعن أزاله كله أك بعضه، ككاف هدـ السور كبعض الحوائط ال 
 .يتحقق به هذا المعنى، فإنه يكوف معيبا باإلخالؿ بحق الدفاع كالقصور"

 

كم البناء اظتنش ت أيا كانت صفتها أو أوجو استعماال ا اليت تقاـ من اطتشب أو الزجاج، إذ ال وتبعا ظتا سبق، ال يدخل يف ح
 تعد تلك اظتنش ت قانونا من اظتباين، وال ينطبق عليها وصف البناء.

 

ات دتس بضوابطو وتأخذ األعماؿ البنائية صورا متعددة : إنشاء البناء ألوؿ مرة  أو توسيعو أو تعليتو أو ترميمو أو إحداث تغيري 
 وىدمو، ىذه األعماؿ  لتظر القياـ لا دوف اضتصوؿ على رخصة من اصتهة اظتكلفة بالتعمري.

 

من إقامتو لسنتفاع بو، أو َف يتخذ  اد: ىو إحداث بناء َف يكن موجودا من قبل كلو أو بعضو، سواء اختذ الصورة النهائية اظتر  إنشاء البناء *
 ألساسات للبناء فقط.تلك الصورة بعد، كإقامة ا

: يقصد بتوسيع البناء، زيادة مساحة اظتباين القائمة بالفعل، وذلك بإضافة مساحات جديدة إُف حيز البناء القائم من قبل،  توسيع البناء *
 فيؤدي إُف توسيع اظتساحة اظتبنية عن اظتساحة األصلية.

 ائم بالفعل، على ؿتو يغري من معاَف البناء األصلية ونتس ضوابط البناء.: سواء عن طريق البناء أو اعتدـ يف بناء ق إحداث تغييرات *
بالبناء بإقامة مباف جديدة فوؽ اظتباين القائمة، ويكوف ذلك بزيادة عدة طوابق باظتب  القائم، قل  االرتفاع: يقصد بالتعلية،  تعلية البناء 

 عددىا أو كثر.
، أو نتيجة تلف لكثرة االستعماؿعيبة من اظتب  وملحقاتو، سواء كاف ىذا العيب نتيجة خطأ يف إصالح األجزاء اظت و: يقصد ب ترميم البناء 

 العادي. االستعماؿ، أو بسبب ما يتطلبو االستعماؿ
 : ىو إزالة البناء كلو أو بعضو، على ؿتو يفقد معو اظتب  اظتهدـو صالحيتو لسستعماؿ أو لسنتفاع بو. هدـ البناء
 

" الذي قصده اظتشرع على ما البناءة البناء بدوف رخصة، الدفع بعدـ انطباؽ وصف "جرنتاؿ، فإنو كتوز للمتهم يف وكيفما كاف اضت
 أتاه من أعماؿ موضوع اظتتابعة.

 

 رابعا:إلغاء الترخيص الضمني

                                                 
والذي قيد  ،6656فرباير  65تاريخ ب 0231منشور باصتريدة الرشتية عدد ،اظتتعلق باحملافظة على اظتباين التارمتية والتحف الفنية  6650دجنرب  92زتاية ظتعاظتنا التارمتية أصدر اظتشرع ظهري  - 1

بناء جديد يف عقار مرتب دوف اضتصوؿ على رخصة  أيال كتوز إؾتاز  -(. 96ال كتوز ترميم العقار اظترتب أو تغيريه إال بعد اضتصوؿ على رخصة إدارية )الفصل  -عملية البناء حيث : 
 (. 99إدارية لذلك )الفصل 
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رئيس مجلس  ت"في حالة سكو  : من قانوف التعمري على أنو 15أقر اظتشرع الرخصة الضمنية للبناء عندما نخ يف اظتادة 
 الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصوؿ عليها".

اظتالحن ىذا اظتقتضى استغل بذىاء من طرؼ بعض رؤساء اصتماعات احمللية وخاصة العتبارات انتخابية، حيث يتم االتفاؽ مع 
و بأعماؿ بنائية بأف طلبو لن يبت فيو ال باظتوافقة وال بالرفض الصرلتني، وذلك من طالب رخصة البناء يف عقار ال يسمظ القانوف القياـ في

األمر  أجل دتكينو من تطببيق ىذا اظتقتضى واعتبار ىذا السكوت مبثابة رخصة ضمنية للبناء، ليبدأ يف األشغاؿ دوف مراعاة لضوابط البناء.
مع حتريك  رفض ضم  تفاديا لكل حتايل يف استعماؿ الرتخيخ الضم .الذي يتعني معو جعل سكوت رئيس اجمللس اصتماعي مبثابة 

 من اظتيثاؽ اصتماعي. 44مسطرة اضتلوؿ ػتل رؤساء اجملالس اصتماعية اظتتقاعسني عن القياـ بواجبهم وذلك تطبيقا ألحكاـ اظتادة 
 

 تنظيم رخصة الهدـ خامسا:

يف الفصل األوؿ يف  "رخصة البناء"فنظم من خاللو  "األبنيػة"خصصو ؿ إذا كاف اظتشرع يف الباب الثالث من قانوف التعمري قد 
"رخصة و ،21إُف  20يف الفصل الثاين  يف اظتواد من  "االستعانة بالمهندس المعمارم كالمهمة المسندة إليه"و ،16إُف  10اظتواد من 

فإنو  .39إُف  26يف الفصل الرابع  يف اظتواد من   البناء""ضوابط و 25إُف  22يف الفصل الثالث  يف اظتواد من  السكن كشهادة المطابقة"
يف اظتقابل، َف ينظم رخصة اعتدـ رغم أقتيتها، وذلك من حيث شروط و إجراءات اضتصوؿ عليها عندما يرغب شخخ )مالك أو حائز( 

 ىدـ عقار آيل للسقوط أو يريد إعادة بنائو وفق فتط جديد رغم متانتو.
 

واعتدـ كعقوبة إضافية يف إطار  1اعتدـ اليت تكوف بناء على طلب، ودتييزىا عن اعتدـ كعقوبة إدارية لذا، ينبغي تنظيم رخصة
 .مع حتديد بدقة ضوابط اعتدـ لضماف السالمة واضتفاظ على األمن العاـ.2الدعوى العمومية

 

 سادسا: مراجعة العقوبة
 
 

 تفريد العقاب تبعا لخطورة األفعاؿ -1

 درىم : 600.000إُف  60.000من قانوف التعمري بغرامة من  46ة عاقب اظتشرع يف اظتاد
 ؛ كيفية صرلتة أو ضمنيةبكل من باشر بناء من غري اضتصوؿ على رخصة البناء 

كل حاصل على رخصة بناء يقـو بتشييد بناء خالفا للرخصة اظتسلمة لو، وذلك بتغيري العلو اظتسموح بو أو األحجاـ أو اظتواقع 
 خ لو البناء ؛ػأو اظتساحة اظتباح بناؤىا أو الغرض اظتخصاظتأذوف فيها 

 

                                                 

سابق يجب الحصوؿ عليه قبل مباشرة ذلك أك في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة ألف يقاـ بها  :"إذا كانت المخالفة تتمثل في القياـ ببناء من غير إذفمن قانوف التعمري 35تنخ  اظتادة  -  1
ة المباح ألحجاـ كالمواقع المأذكف فيها أك بالمساحالمبنى المشيد أك الموجود في طور التشييد أك كاف البناء غير مطابق لإلذف المسلم في شأنه من حيث عدـ تقيد  بالعلو المسموح به أك با

ك بالغرض المخصص له البناء، يجوز للعامل بطلب من بناؤها أك بالضوابط المتعلقة بمثانة البناء كاستقرار  أك باألحكاـ التي تحظر استخداـ بعض المواد أك استعماؿ بعض الطرؽ في البناء أ
من قانوف  36كما جاء يف اظتادة أعال ، أف يأمر بهدـ جميع أك بعض البناء المخالف للضوابط المقررة". 66 رئيس مجلس الجماعة أك من تلقاء نفسه كبعد إيداع الشكول المشار إليها في المادة

ضركب لذلك تولت لم ينجز الهدـ في األجل الم:"يبلغ األمر بالهدـ إلى المخالف كيحدد فيه األجل المضركب له إلنجاز أشغاؿ الهدـ، كال يجوز أف يتعدل هذا األجل ثالثين يوما، كإذا التعمري
 السلطة المحلية القياـ بذلك على نفقة المخالف."

أف تأمر بهدـ البناء أك تنفيذ األشغاؿ  ،أعال  69ك 68:"يجب على المحاكم المختصة في حالة عدـ إقداـ اإلدارة على تطبيق أحكاـ المادتين من قانوف التعمري 44اظتادة تنخ الفقرة األوُف من   -  2
 العقار مطابقا لألنظمة المقررة كذلك على نفقة مرتكب المخالفة".الالزمة ليصير 



 67 

01كل من ارتكب فعال من األفعاؿ احملظورة اظتنصوص عليها يف الفقرة الثانية من اظتادة  -
1. 

 

درىم بالنسبة ألفعاؿ ؼتتلفة ودوف تقدير طتطور ا  600.000إُف  60.000وىكذا، يتبني أف العقوبة ىي نفسها أي غرامة من 
ا السليب على اجملاؿ العمراين، حيث أف اظتقتضيات الزجرية َف دتيز يف العقوبة بني البناء بدوف رخصة و البناء بدوف احرتاـ مقتضيات وأثرى

 الرخصة وبني إحداث تغيريات بسيطة وإحداث تغيريات جوىرية، وبني إضافة طابق واحد و أكثر.
 

 ات ؼتتلفة. لذا، يقرتح مراعاة ىذه اطتطورة والتنصيخ على عقوب
 

 تشديد العقوبة -9

كلمة الراحل اظتلك تشديد العقوبة عند مباشرة أشغاؿ البناء أو اعتدـ بدوف رخصة ليال أو خالؿ أياـ العطل. وىنا نتذكر   يتعني 
ين عامال بالنهار كآخر "يلزمني إذف أف أعاضتسن الثاين قدس اه روحو، اليت رد لا على العامل السابق لعمالة فاس السيد اظتهدي ظتراين : 

 .2حينما استنجد العامل بكوف البناء العشوائي يشيد ليال واليت أوشكت االلتصاؽ بقصر أحد األمراء اطتليجيني بفاس بالليل"
 

 المنع من مزاكلة المهنة: -3
بارىم شركاء يف ارتكاب يف حالة اضتكم باإلدانة على اظتهندس اظتعماري واظتهندس اظتختخ واظتهندس اظتساح الطبوغرايف باعت 

 ؼتالفة لضوابط العمراف، فيجوز للمحكمة أف حتكم مبنعهم من مزاولة اظتهنة ظتدة مؤقتة.
 

 الحرماف من الصفقات العمومية: -4
يف حالة اضتكم باإلدانة على اظتقاوؿ الذي نفذ األشغاؿ باعتباره شريكا يف ارتكاب ؼتالفة لضوابط التعمري والبناء، فيجوز  

 مة أف حتكم يرمانو من اظتشاركة يف الصفقات العمومية كعقوبة إضافية.للمحك
 

 سابعا:التمييز بين المشاركة كالمساهمة
 

البناء بدوف رخصة، إما أف يتم تنفيذىا من طرؼ فاعل واحد، فيسمى فاعال أصليا عتا، وإما أف يتم التنفيذ اظتادي  جرنتةإف 
 .3عدة مساقتني للجرنتة من طرؼ عدة فاعلني، فنكوف أماـ

 

ويف حالة أخرى، يقـو بالتنفيذ اظتادي للجرنتة بعض اصتناة )مساقتوف( أو أحدىم )فاعل أصلي(. أما الباقوف فيقتصر دورىم 
على توجيو األوامر، اليت نتجت عنها جرنتة البناء بدوف رخصة، أي أهنم يقوموف بأعماؿ ثانوية، ال تصل إُف مرتبة القياـ بكل أو بعض 

للجرنتة، وبالتاِف ال تعترب مشكلة لوقائع اصترنتة يسب التعريف القانوين عتا. وىي اضتالة اليت عرب عنها اظتشرع أفعاؿ التنفيذ اظتادي 

                                                 

ا طواؿ :"تعتبر قرارات تخطيط حدكد الطرؽ العامة بمثابة إعالف بأف المنفعة العامة تقضي بإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها، كيستمر مفعولهمن قانوف التعمري 01اظتادة تنخ  -  1
 سنتين فقط فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدكد الطرؽ العامة المعنية فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية.عشر سنوات، كتقتصر هذ  المدة 

ز القياـ يف األراضي اليت يشملها الطريق ب العملية، ال كتو وابتداء من تاريخ نشر قرار ختطيط حدود الطرؽ العامة أو قرار ختطيط الطرؽ العامة اظتعينة فيو األراضي اظتراد نزع ملكيتها ظتا تستوج
ة الذكر إال أعاله بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة لألرض يكوف من شأهنا تغيري حالتها، وال كتوز أف تباشر يف اظتباين القائمة يف األراضي اآلنف 09مبقتضى اطتريطة اظتنصوص عليها يف اظتادة 
 يأذف يف ذلك رئيس غتلس اصتماعة وفق اإلجراءات والشروط اظتقررة يف الباب الثالث من ىذا القانوف. اإلصالحات اليت تقتضيها صيانتها بشرط أف

عليو يف  صخ بصورة مؤقتة لغرض غري الغرض اظتنصوصبيد أف األراضي اليت تشملها قرارات لتخطيط حدود الطرؽ العامة َف تعني فيها األراضي اظتراد ملكيتها ظتا تستوجبو العملية، كتوز أف خت
ز التجهيز اظتنصوص عليو يف اطتريطة اظتضافة إُف القرار بعد أف يأذف يف ذلك رئيس غتلس اصتماعة، وال كتوز تسليم ىذا اإلذف إال إذا كاف الغرض الذي ختصخ لو األرض مؤقتا ال يعوؽ إؾتا

 القرار.
 الذكر، أف يعيد األرض إلى الحالة التي كانت عليها فيما قبل."كيجب في جميع الحاالت على مالك األرض، عند مباشرة إنجاز التجهيز اآلنف 

 .6666دجنرب  91 - 65بتاريخ الصادرة  30العدد  ،"الصحيفة"جريدة  - 2
 "يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عمال من أعماؿ التنفيذ المادم لها.": نائياصت انوفقمن غتموعة ال 695ينخ الفصل  - 3
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 .1باظتشاركة يف اصترنتة
 

"يعد شريكا لمرتكب مخالفة لهذا القانوف كلضوابط التعمير أك البناء العامة على أنو : 69.60 من قانوف 43وتنخ اظتادة 
العمل كالمقاكؿ الذم نفذ األشغاؿ كالمهندس المعمارم كالمهندس المختص أك المشرؼ، الذين صدرت  أك الجماعية، رب

 منهم أكامر نتجت عنها المخالفة."
قاصرة على بعض األشخاص من ذوي  69.60قانوف الوؽتا سبق يتبني، أف اظتشرع جعل اظتشاركة يف جرائم التعمري الواردة يف 

 لوؾ معني من جهة أخرى.الصفة من جهة وػتصورة يف س
 

 فاألشخاص الذين يتصور أف يكونوا ػتل مشاركة يف جرائم التعمري، ػتددين على سبيل اضتصر، يف :
 ؛ رب العمل -1
 ؛ المقاكؿ الذم نفد األشغاؿ - 9
 ؛ المهندس المعمارم -3
 ؛ المهندس المختص -4
 المشرؼ. -5
 

صدكر األكامر من طرؼ األشخاص فهي ػتددة يف سلوؾ واحد، يتمثل يف أما وسيلة االشرتاؾ يف جرنتة البناء بدوف رخصة، 
 .المذكورين أعال ، كأف تكوف هذ  األكامر هي التي أدت إلى كقوع النتيجة اإلجرامية

 

 الذي سلكو اظتشرع ىو اجتاه منتقد ويظهر ذلك فيما يلي: االجتاهواظتالحن أف 
 

ركة وبني اظتساقتة، حني اعترب اظتقاوؿ الذي نفد األشغاؿ مشاركا، يف حني يعترب إف مشرع قانوف التعمري، ال نتيز بني اظتشا -6
من  695مساقتا وفقا للقواعد العامة، باعتبار أف اظتساىم ىو كل من ارتكب شخصيا عمال من أعماؿ التنفيذ اظتادي للجرنتة  )الفصل 

 (.نائياصت انوفقغتموعة ال
 

نتجت عنها اصترنتة، األمر الذي يعفي معو بعض األشخاص من العقوبة، ولو أهنم  يف صدور أوامر االشرتاؾحصر وسيلة  -9
شاركوا يف حتقيق النتيجة اإلجرامية، ويتعلق األمر باألشخاص الذين يقدموف األدوات واللواـز أو أية وسيلة أخرى، استعملت يف ارتكاب 

 ل لذلك.الفعل اظتادي ظتخالفة البناء بدوف رخصة مع علمهم بأهنا ستستعم
 

حصر اظتشرع األشخاص الذين يتصور أف يكونوا ػتل مشاركة يف جرائم التعمري، يفهم منو إعفاء بعض األشخاص من  -0
ة اظتتابعة، ولو أهنم شاركوا بطريقة أو بأخرى يف حتقيق النتيجة اإلجرامية، كناقل األدوات ومواد البناء، واليت تشكل األعماؿ التحضريي

 جرائم التعمري ، مع علمو بالغرض اظتخصخ عتذه األشياء اظتنقولة.واظتسهلة الرتكاب 
 

تقتضي بأف  1ومن حيث العقوبة، فإذا كاف قانوف التعمري َف يشر إُف عقوبة اظتشارؾ يف جرائم التعمري، فإف القاعدة العامة،
                                                 

 "يعتبر مشاركا في الجناية أك الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها كلكنه أتى أحد األفعاؿ اآلتية:: نائياصت انوفقمن غتموعة ال 696لفصل ينخ ا - 1
 أمر بارتكاب الفعل أك حرض على ارتكابه، كذلك بهبة أك كعد أك تهديد أك إساءة استغالؿ سلطة أك كالية أك تحايل أك تدليس إجرامي. -1
 قدـ أسلحة أك أدكات أك أية كسيلة أخرل استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك. -9
 ساعد أك أعاف الفاعل أك الفاعلين للجريمة في األعماؿ التحضيرية أك األعماؿ المسهلة الرتكابها، مع علمه بذلك. -3
أكثر من األشرار الذين يمارسوف اللصوصية أك العنف ضد أمن الدكلة أك األمن العاـ أك ضد لواحد أك  لالجتماعتعود على تقديم مسكن أك ملجأ أك مكاف  -4

 األشخاص أك األمواؿ مع علمه بسلوكهم اإلجرامي. 
 أما المشاركة في المخالفات فال عقاب عليها مطلقا."
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السلطة التقديرية للقاضي، الذي لو بني اضتد ، إال أف ذلك ال ينفي التفريد القضائي يف حدود فعل األصلييعاقب بالعقوبة اظتقررة لل
 .2األدى واضتد األقصى للعقوبة، وأف يقدر للشريك عقوبة مساوية لعقوبة الفاعل، أو عقوبة أدى منها أو عقوبة أشد منها

 

 ثامنا:إحداث شرطة متخصصة في التعمير
 

واظتادة ، قارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقاراتالتجزئات الع قانوفمن  33واظتادة  من قانوف التعمري، 31حددت اظتادة 
األشخاص  4من القانوف اطتاص بإحداث الوكالة اضتضرية للدار البيضاء، 6واظتادة  3،من القانوف اطتاص بإحداث الوكاالت اضتضرية 66

 .اؿ العمرايناجملاظتتعلقة بخالفات اظتاظتكلفوف مبعاينة 
يقـو بمعاينة المخالفات ألحكاـ هذا القانوف كضوابط البناء كالتعمير عمري على أنو: "من قانوف الت 31اظتادة  توىكذا نص
 : العامة أك الجماعية

 

 ؛ ضباط الشرطة القضائية -
مووفو الجماعات المحلية المكلفوف بمراقبة المباني أك المفوض لهم بذلك من طرؼ رؤساء الجماعات المحلية كفقا  -

 ؛5يالمنظم للميثاؽ الجماع 1976شتنبر  31لضوابط وهير 
 ؛ المووفوف التابعوف إلدارة التعمير كالمكلفوف بهذ  المهمة -
مووفو الدكلة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقياـ بهذ  المأمورية، أك كل خبير أك مهندس معمارم، كلف  -

 دارة التعمير."بهذ  المهمة بصفة استثنائية من طرؼ رئيس مجلس الجماعة المعنية أك إ
 

"يعاين المخالفات المنصوص عليها أعال  ضباط الشرطة القضائية : 92.60قانوف رقم المن  33كما نصت اظتادة 
كمووفو الدكلة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقياـ بهذ  المأمورية أك مووفو الجماعة الحضرية أك القركية الذين 

 اعة المختص.يعتمدهم لذلك رئيس مجلس الجم
  

كيقـو المووف الذم عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك يوجهه في أقصر أجل إلى ككيل الملك كعامل العمالة أك 
 اإلقليم كرئيس مجلس الجماعة الحضرية أك القركية كإلى مرتكب المخالفة".

 

ة مأمورين محلفين تابعة لمدير "... تحدث هيئ من قانوف إحداث الوكاالت اضتضرية على أنو: 66اظتادة  ت كذلكونص
 المخالفات للنصوص التشريعية كالتنظيمية المتعلقة بالتعمير ....." بإثباتالوكالة يكلفوف 

 

"يستعين العامل ..... بهيئة مأمورين محلفين من قانوف إحداث الوكالة اضتضرية للدار البيضاء على أنو :  6اظتادة  تكما نص
 للقوانين كاألنظمة المتعلقة بالتعمير كالتجزئة." المخالفات بإثباتيعهد إليهم 

 :  القضائية للشرطة ضابط صفة يحمل": من قانوف اظتسطرة اصتنائية على أنو 90 ادةاظت تػونص

 ؛كضباطها الشرطة للشرطة كعمداء العاموف كالمراقبوفاألمن  ككالة الوطني لألمن العاـ المدير -

                                                                                                                                                           
  تؤثر الظركؼ الشخصية التي ينت  عنها تشديد أك تخفيف أك إعفاء من العقوبة إال بالنسبة لمن يتوفر فيه.المشارؾ في جناية أك جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذ  الجناية أك الجنحة كال" - 1

 (.نائياصت انوفقمن غتموعة ال 600الفصل "، )العقوبة أك تخفضها، فإنها تنت  مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أك المشاركين في الجريمة كلو كانوا يجهلونها اأما الظركؼ العينية المتعلقة بالجريمة، كالتي تغل
 .650الصفحة  ،مطبعة النجاح اصتديدة ،6651-6102، الطبعة الثانية -اللقسم العاـ -شرح القانوف اصتنائي اظتغر  : حافا أبو المعاطي أبو الفتوح - 2
 .6660شتنرب  62وتاريخ  1990. واظتنشور باصتريدة الرشتية عدد 6660شتنرب  60افق ؿ اظتو  6161من ربيع األوؿ عاـ  99بتاريخ  1.93.51الصادر مبوجب الظهري الشريف رقم  - 3
 .6651أكتوبر  60وتاريخ  0421، واظتنشور باصتريدة الرشتية عدد 6651أكتوبر  66اظتوافق ؿ  6102من ػتـر  60بتاريخ  1.84.188الصادر مبوجب الظهري الشريف رقم  - 4
 .9009نونرب  96بتاريخ  2025(، منشور باصتريدة الرشتية عدد 9009أكتوبر  0) 6190من رجب  92الصادر يف  6.09.964لق بالتنظيم اصتماعي، الصادر بشأنو الظهري الشريف اظتتع 45.00القانوف رقم  - 5
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 ؛القيادة هذ  مدة طيلة الملكي للدرؾ مركز أك فرقة قيادة يتولوف الذين الدركيوف ككذا فيه الرتب كذكك الملكي الدرؾ ضباط -

 .شوات كالقواداالب -

 : يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية

لمفتشي الشرطة التابعين لألمن الوطني، ممن قضوا على األقل ثالث سنوات بهذ  الصفة بقرار مشترؾ صادر من  -
 ؛ الداخلية كزير العدؿ ككزير

الملكي كعينوا اسميا بقرار مشترؾ من كزير  دركيين الذين قضوا على األقل ثالث سنوات من الخدمة بالدرؾلل -
 .الوطني" الدفاعالمكلفة ب السلطة الحكوميةالعدؿ ك 

ف حددو يتالعمراين  جملاؿباتعلقة م اظتائر اصتوعليو، فإف األشخاص الذين أسند إليهم اظتشرع مهمة إجراء البحث التمهيدي يف 
 فيما يلي:

 ؛ ضباط الشرطة القضائية -

 ؛ مووفو الجماعات المحلية المكلفوف بمراقبة المباني -

 ؛ مووفو إدارة التعمير المكلفوف بمعاينة جرائم التعمير -

 ؛ مووفو الدكلة الذين يعتمدهم كزير التعمير لمعاينة جرائم التعمير -

من طرؼ رئيس المجلس الجماعي أك إدارة التعمير  -كبصفة استثنائية-ف المكلفوف الخبراء كالمهندسوف المعماريو  -
 ؛ بمعاينة جرائم التعمير

 هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة الحضرية. -

ع العملي ، فإف الواقجملاؿ العمراينباتعلقة م اظتائر اصتوعلى الرغم من تعدد األشخاص، الذين أسند إليهم اظتشرع مهمة معاينة 
ختصاص من احتكار موظفي اصتماعات احمللية اظتكلفني مبراقبة اظتباين وىيئة اظتأمورين احمللفني بالنسبة واظتمارسة اليومية، تؤكد أف ىذا اال

ختصاص للمناطق اليت تتواجد لا وكالة حضرية، وأف الشرطة القضائية )ضباط الشرطة القضائية( قد تناست أف اظتشرع قد منظ عتا ىذا اال
، بعد تلقيها تعليمات بذلك من النيابة العامة، عند توصل ىذه اصترائم اظتاسة باجملاؿ العمراينستماع إُف مرتكيب وتقتصر فقط على اال

 .1جرائم العمراف األخرية بشكاية من رئيس اجمللس اصتماعي، ودوف أف تتخذ اظتبادرة ظتعاينة وقوع

، تعمل "شرطة التعمير"تتخذ كإسم عتا  جملاؿ العمراينباتعلقة م اظتائر اصتمتخصصة يف وحبذا، لو أحدث اظتشرع اظتغر  شرطة 
ومعاينتها ورتع األدلة  جرائم العمرافحتت إشراؼ مدير الوكالة اضتضرية وحتت رقابة وكيل اظتلك. ويعهد إُف ىذا اصتهاز التثبت من وقوع 

 كني، وذلك يف اضتدود الرتابية اليت يزاولوف فيها وظائفهم.عنها والبحث عن مرتكبيها من فاعل أصلي ومساقتني ومشار 

 بالصفة الضبطية وتعزيز صالحيا ا مبنحها صالحية: "شرطة التعمير"ومن أجل حتقيق الفعالية، فيتعني دتتيع 
 

                                                 
 يرجع إُف سببني: جملاؿ العمراينباتعلقة م اظتائر اصتالقضائية عن معاينة  الشرطةختلف يبدو أف و  - 1

 ، اعتجرة السرية، التزوير .....االغتصابالسرقة، العنف،  اإلرىاب، باصترائم اظتألوفة واظتعتادة: اانشغاعت -6
 ف التعمري(.اعتيادىا على توجيو احملاضر اظتنجزة إُف وكيل اظتلك )قانوف اظتسطرة اصتنائية( وَف تعتد على توجيهها إُف رئيس اجمللس اصتماعي )قانو  -9
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بغض  ها،ية أو أدلتها أو أشخاص مرتكبرنت:من أشخاص معلومني أو غتهولني، حوؿ وقوع اصتتلقي الشكايات كالوشايات -
 النظر عن وسيلة تبليا الشكاية أو الوشاية كتابة أو شفويا أو عن طريق اعتاتف .....

 

)فاعل أصلي، مساىم، شريك(، حيث يتم  1وذلك بعد توجيو استدعاء إُف اظتشبوه فيو :إلى المشبو  فيه االستماع -
 ؛ ة موضوع البحث، دوف استدراجو إُف قوؿ اضتقيقةرنتاستجوابو عن اصت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال متضع ألي  االستماعإلفادتو. وىذا  االستماع: وذلك باستدعاء أي شخخ يعتقد من اظتفيد إلى الشهود االستماع -
شرط من الشروط الشكلية، مثل تلك اليت يفرضها قضاة التحقيق، كأداء اليمني وإمضاء احملضر. كما أف احملكمة ال نتكنها أف تعتمد 

 ؛ نة، وإفتا نتكن أف تستنري لا ككل القرائن، اليت تستعني لا يف اظتيداف اصتنائيعلى ىذه الشهادة وحدىا لسدا
 

ة ، والبحث عن أدلتها، مع التقيد باظتشروعية واحرتاـ اظتقتضيات رنت: من أجل التثبت من وقوع اصتلعين المكاف االنتقاؿ -
 ؛ القانونية اظتتعلقة يرية الفرد

 

ة وأدوا ا، شريطة أف يرضى بذلك صاحب اظتكاف رنتلتفتي ، من أجل البحث عن مظاىر اصت: نتكن إجراء عملية االتفتيش -
، ويف ىذا ختتلف اصترائم العادية عن اصترائم اظتتلبس لا، كما كتب أف تراعى الضمانات القانونية وخاصة إجراء ءاإلجرا االذي يقع فيو ىذ

 ؛ ح ليل هنار يف وجو العمـوالعملية هنارا، ما َف يتعلق األمر مبكاف عمومي مفتو 
 

ا ومعاظتها ه: إف اضتضور الفوري إُف مكاف ارتكاب اصترنتة، يساعد على ضبط وقائعالحضور الفورم إلى مكاف الجريمة -
 ؛ قبل أف ختتفي أو ختفى، وبذلك يتمكن من معاينة تلك الوقائع وتسجيلها مبحضر البحث

 

منع كل شخخ من  شرطة التعمري: حيث لتق لريمة كالتحقق من الهويةتوقيف األشخاص كمنعهم من مغادرة مكاف الج -
يف الكشف عن أدلة اصترنتة، ومعاظتها، ودتتد ىذه الصالحية ح  إزاء  أف التحري معو قد يفيد ااالبتعاد من مكاف وقوع اصترنتة إذا ظهر عت

 ؛ رة طريق البحث ورتع عناصرهاآلين مفيدا يف إنا االستماعمن يريد االستماع إليو كشاىد، م  كاف ىذا 
 

: وعتذا اضتجز أقتية كربى من حيث اإلثبات يف اظتادة اصتنائية، كما أف حجز األشياء كاألدكات التي لها عالقة بالجريمة -
ب األشياء احملجوزة نتكن أف تكوف ػتل مصادرة، واضتجز يتم يف مكاف ارتكاب اصترنتة أو يف أي مكاف آخر أخفي فيو الشيء الواج

 ؛ حجزه، ما َف يكن داخل منزؿ، فال كتوز حجزه إال وفق الشروط اظتنظمة للتفتي 
 

 ؛ إغالؽ الورش ككضع األختاـ - 
 طلب تسخير القوة العمومية عند الحاجة. -  
 

 تاسعا:تنظيم محاضر البحث التمهيدم
 

                                                 
نتلك فقط استدعاءه عن طريق أحد أعوانو أو أحد أعواف نية، إف ضابط الشرطة القضائية ال لتق لو إجبار اظتشبوه فيو على اضتضور أمامو الستجوابو حوؿ اصترنتة اليت يقـو بالبحث فيها، وإفتا من الناحية القانو  - 1

 السلطة العامة.
ف الظهري اظتنظم حملاكم اصتماعات واظتقاطعات، اليت تعاقب بغرامة من عشرة إُف مائة وعشرين درىم  ـ (0الفقرة ) 96صوص عليها يف الفصل وإذا َف يستجب اظتشبوه فيو عتذا اإلستدعاء فإنو يتابع باظتخالفة اظتن

 كل من امتنع دوف عذر مقبوؿ عن اضتضور بعد استدعاء قانوين وجهتو إليو السلطة العامة.
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كما َف لتدد البيانات  1للمحضر اتعريف م العقاراتالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسي قانوف وال  يعط قانوف التعمريَف
 اليت ينبغي أف يتضمنها.

 

 

. 2من طرؼ موظفي اصتماعات اظتكلفني مبراقبة اظتباين للجرائم اظتتعلقة باجملاؿ العمراين اظتثبتة اضراحملجرى العمل على إؾتاز وقد 
أقسم أعاهد أف أؤدم بأمانة كصدؽ نفوذىا، وذلك وفق الصيغة التالية:" رةدائ احمللفني أماـ احملكمة االبتدائية اليت يزاولوف مهامهم داخل

 ."3المهاـ المخولة إلي، كأف أحتـر السر المهني، كأف أبلغ للمحاكم المخالفات كالجنو التي تبلغ إلى علمي
 

 : مشتمالت المحضر -1
  

 يبني البيانات اإللزامية اليت كتب أف يتضمنها. ىذا الفراغ ، كما َفاحملضر الشكلية اليت ينبغي إتباعها يف حترير ،4عاظتشر َف يبني  
 التشريعي جعل احملاضر احملررة من قبل األعواف اظتكلفني مبراقبة اظتباين متباينة وغري موحدة من جهة، وناقصة من جهة أخرى. ؽتا يعرقل

 .النيابة العامةلدى  ايةعمل القضاء عند إيداع الشك
 : بأف يتضمن احملضر البيانات التاليةويقرتح التنصيخ تشريعيا 

 

 ؛ اصتماعة احمللية اليت وقعت بدائرة نفوذىا اظتعاينة -
 ؛ أشتاء وصفة األشخاص الذين تولوا إجراء اظتعاينة -
 ؛ تاريخ إجراء اظتعاينة -
 ؛ عنواف اظتكاف الذي دتت فيو اظتعاينة -
 ؛ تعريف، اسم األب، اسم األـ، اظتهنة(وطنية للبطاقة الالخصي، رقم ىوية الشخخ مرتكب اصترنتة )االسم العائلي، االسم الش -
 ؛ ىوية األشخاص الذين مت االستعانة لم )اظتهندس اظتعماري، اظتهندس اظتختخ، اظتشرؼ، اظتقاوؿ( - 
 ؛ طبيعة ونوعية األعماؿ البنائية اظترتكبة -
 ؛ تاريخ ومكاف حترير ػتضر اظتعاينة -
 عواف احمللفوف.إمضاء العوف أو األ -

                                                 
المحضر هي الوثيقة التي على أف:" 6624أبريل  96اظتوافق  6043رمضاف عاـ  95بتاريخ  1.57.280جب الظهري الشريف رقم الصادر مبو ،من قانوف الدرؾ اظتلكي 40وعرفو الفصل  -1

 يضمن فيها جنود الدرؾ ما عاينو  من مخالفات أك ما قاموا به من عمليات أك ما تلقو  من معلومات."
لقانونية التي عن طريقها يمكن إثبات ما قاـ به ضباط الشرطة القضائية من أعماؿ تدخل في اختصاصهم من انتقاؿ الوسيلة ا" :قد عرؼ األستاذ عبد السالـ بنحدو احملضر بأنوو 

 .إلى عين المكاف، كالقياـ بتفتيش األماكن .... "
 .609الصفحة  ،6662ثانية، الطبعة ،الالوجيز يف شرح اظتسطرة اصتنائية اظتغربية، نشر البديع  :بنحدك  عبد السالـ -

"الصك الكتابي الذم ينظمه المووف المختص إلثبات شكول، أك كشاية شفوية أدليت إليه، أك انتهت إليه بمشاهدته أما األستاذ ػتمد صاٌف السرغي  فقد عرؼ احملضر بأنو:
 ."المباشرة بالنسبة إلى جريمة كقعت

 .31الصفحة  ،6656لقضائية، منشورات رتعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، قضاء النيابة العامة، اظتعهد الوط  للدراسات ا :صالو السرغيني محمد - 
 ما عاينه من مخالفات التعمير. اكثيقة رسمية تحرر من قبل مأمور محلف يثبت فيهومن جهتنا، نتكن تعريف احملضر ويف ظل قانوف التعمري بأنو 

من القانوف اطتاص بإحداث  66واظتادة  التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات قانوفمن  33واظتادة  ف التعمريمن قانو  31وغريىم من األشخاص الوارد ذكرىم يف اظتادة  -2
 من القانوف اطتاص بإحداث الوكالة اضتضرية للدار البيضاء. 6واظتادة  الوكاالت اضتضرية

 اظتتعلق بأداء اليمني من طرؼ األعواف ػترري احملاضر.  (6009رتادى الثانية  2) 6661من ظهري فاتظ ماي  9الفصل  - 3

الوثيقة اظتكتوبة اليت لتررىا ضابط الشرطة القضائية أثناء  بأنو:".... 91عرفت احملضر يف الفقرة األوُف من اظتادة  قانوف اظتسطرة اصتنائيةلقانوف التعمري وقانوف التجزئات العقارية، فإف  وخالفا - 4 احملضر خاصة "...اسم ضمنها ما عاينو أو ما تلقاه من تصرلتات أو ما قاـ بو من عمليات ترجع الختصاصو."كما حددت نفس اظتادة البيانات اليت ينبغي أف يتضمن ؽتارسة مهامو وي يتعني على ضابط الشرطة القضائية إشعاره باألفعاؿ  إليو ورقم بطاقة تعريفو عند االقتضاء، وتصرلتاتو واألجوبة اليت يرد لا عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.إذا تعلق األمر مبشتبو فيو،إؾتاز اإلجراء.يتضمن ػتضر االستماع ىوية الشخخ اظتستمع ػترره وصفتو ومكاف عملو وتوقيعو، ويشار فيو إُف تاريخ وساعة إؾتاز اإلجراء وساعة حترير احملضر إذا كانت ختالف ساعة 
أو يشري إُف عدـ اتو أو تتلى عليو، ويشار إُف ذلك باحملضر   يدوف ضابط الشرطة القضائية اإلضافات أو التغيريات أو اظتالحظات اليت يبديها اظتصرح، اظتنسوبة إليو.يقرأ اظتصرح تصرلت الكتابة أو التوقيع يضع بصمتو ويشار  نف ال لتسوجودىا.يوقع اظتصرح إُف جانب ضابط الشرطة القضائية على احملضر عقب التصرلتات وبعد اإلضافات ويدوف اشتو خبط يده. وإذا كا يتضمن احملضر كذلك اإلشارة إُف رفض التوقيع أو اإلبصاـ أو عدـ استطاعتو، مع بياف أسباب يصادؽ ضابط الشرطة القضائية واظتصرح على التشطيبات واإلحاالت.إُف ذلك يف احملضر.

 ذلك".
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 مرفقات المحضر -3
 

  : تقرير تقني -أ
  
 : يوضظ بنوع من التفصيل ما جاء يف ىذا احملضر، ويركز أساسا على "تقرير تقني"يرفق ػتضر اظتعاينة ب  -
 ؛ حالة األشغاؿ من حيث إؾتازىا : منتهية، مستمرة - 
 ؛ طبيعة البناء من حيث االستعماؿ : للسك ، للتجارة، للصناعة - 
 ؛ نوع اظتواد اظتستعملة - 
 حتديد اظتقتضى القانوين الذي مت خرقو.- 

 

 : تصميم هندسي -ب

لتدد فيو بدقة اظتوقع الذي وقعت فيو األشغاؿ  اصترنتة، للمكاف الذي وقعت فيو "تصميم هندسي"يرفق ػتضر اظتعاينة ب  
 البنائية.

 

 توجيػػػه المحضػػػػر -3
 

 : ، يوجو احملضر اظتنجز يف أقصر آجل إُف ثالثة جهات69.60من قانوف  32حسب اظتادة 
 

 ؛ رئيس المجلس الجماعي -1 
 ؛ الوالي أك العامل المعني - 9 
 المخالف. -3
 

 .ككيل الملك"التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات  " قانوفمن  33وأضافت اظتادة 
 

أغفل التنصيخ على توجيو  اظتشرع" للنهوض بقطاعي البناء والتعمري، فإف الة الحضرية"للوكوعلى الرغم من الدور اعتاـ اظتنوط 
وجو بداخلو احملاضر احملررة. وحبذا ت. كما أنو َف يبني األجل بدقة الذي ينبغي أف اضتضرية إُف مدير الوكالة "محاضر المعاينة"نسخة من 

 ساعة من تاريخ حتريرىا إُف مدير الوكالة اضتضرية 91ضر اظتعاينة داخل أجل لو تدارؾ اظتشرع ىذا اإلغفاؿ ونخ صراحة على توجيو ػتا
 واظتخالف.ووكيل اظتلك الواِف أو العامل ورئيس اجمللس اصتماعي  إُف جانب
 

 القوة الثبوتية للمحضر -4
 

 .اؿ العمرايناصترائم اظتتعلقة باجمل، القوة الثبوتية للمحاضر اليت يتم حتريرىا بشأف معاينة اظتشرعَف يبني 
 

وطبقا للمبادئ العامة، اظتنصوص عليها يف قانوف اظتسطرة اصتنائية، فإف احملاضر احملررة من طرؼ ضباط الشرطة القضائية بشأف 
بأي وسيلة من وسائل  العكس يثبت أف إُفيوثق مبضمنها  اصترائم اظتتعلقة باجملاؿ العمراينالتثبت من اصتنظ واظتخالفات، ومن بينها 

 (.نائيةسطرة اصتانوف اظتق 960 اظتادة. )ثباتاإل
 

 ويقصد مبضمن احملضر، الوقائع اليت شهد ضابط الشرطة القضائية مبعاينتها أو يدوثها أمامو.
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كما أف القانوف، َف لتدد وسائل معينة إلثبات ما متالف ػتضر البحث التمهيدي، ولذلك نتكن حتقيق ىذا اإلثبات بأية وسيلة،  
دعاء اجملرد الغري اظتعزز بوسائل إثبات تقنع احملكمة أو على األقل جتعلها ود والقرائن واطتربة، ولكن ال يقبل ظتخالفتها االالشهشهادة ك

 ترتاب يف صحة ما ضمن يف احملضر.
 

، فإف  ؿ العمرايناصترائم اظتتعلقة باجملاأما باقي احملاضر احملررة من طرؼ باقي األشخاص الذين عتم الصفة يف حترير ػتاضر معاينة 
قد سكت عن القوة الثبوتية ظتا جاء يف مضمنها ومدى إمكانية الطعن فيها بالزور وإثبات  92.60 رقم قانوفالوكذا  69-60 رقم قانوفال

احملافظة اظتتعلق ب 6664أكتوبر  60ما متالفها. وذلك خالفا ظتا نخ عليو صراحة اظتشرع اظتغر  بالنسبة للمحاضر احملررة يف إطار ظهري 
اظتتعلق مبدونة اصتمارؾ والضرائب غري  6644أكتوبر  6ظهري و اظتتعلق بقانوف الصيد البحري  6640نونرب  90ظهري و  على الغابات
 اظتباشرة.

 

 

" احملررة من قبل األعواف اظتكلفني مبراقبة اظتباين بشأف التثبت من محاضر المعاينةوقد دأبت بعض األحكاـ القضائية إُف وصف "
الفات التعمري بأهنا ػتاضر يوثق مبضمنها ما َف يطعن فيها بالزور على الرغم من غياب نخ قانوين صريظ يعطي عتا ىذه القوة الثبوتية. ؼت

ية. القضائوتكوف باجتاىها ىذا قد أنزلت احملاضر احملررة من قبل األعواف اظتكلفني مبراقبة اظتباين منزلة احملاضر احملررة من قبل ضباط الشرطة 
كحيث إف المحاضر المنجزة من طرؼ المووفين الذين عهد لهم القانوف بالتثبت من القضائية: " حكاـفقد جاء يف إحدى األ

 الجنو كالمخالفات يوثق بمضمنه ما لم يطعن فيه بالزكر. 
 

 ."1كحيث إف محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها
 

ف المحاضر المنجزة من طرؼ أعواف مصلحة التصميم يوثق بمضمنها كال يمكن الطعن فيها إال : "كحيث إخرآ كمويف ح
 ."2بالزكر

 

بدكف حصولها … كعند استجواب الظنينة من طرؼ الضابطة القضائية، اعترفت ببناء محل للسكنى  : " … خرآويف 
 على رخصة من قبل الجماعة.

 

 ."3منها ما لم يثبت ما يخالفهاكحيث إف محاضر الضابطة القضائية يوثق بمض
 

وقد كاف حريا على اظتشرع، أف لتدد لنا بنخ صريظ القوة الثبوتية حملاضر معاينة ؼتالفة البناء بدوف رخصة وغريىا من ؼتالفات 
 .4التعمري، ومدى إمكانية الطعن فيها، كما فعل يف باقي اصترائم اظتنصوص عليها مبقتضى نصوص خاصة

                                                 
 .6002/66، ممف عدد 1060، تحت عدد 90/69/6666ة بأنفا، بتاريخ بتدائيحكم غير منشور، صادر عن المحكمة اال - 1
 .6610/66، ممف عدد 1066، تحت عدد 90/69/6666بتدائية بأنفا، بتاريخ حكم غير منشور، صادر عن المحكمة اال - 2
 .69242/65، ممف عدد 1964، تحت عدد 90/69/6666بتدائية بأنفا، بتاريخ حكم غير منشور، صادر عن المحكمة اال -3
 ومن ذلك مثال: - 4

"المحاضر التي يحررها إثناف من المووفين كاألعواف الفرنسيين في الميا  كالغابات يوثق :بأف 32اظتتعلق باحملافظة على الغابات، حيث تنخ اظتادة  6664أكتوبر 60من ظهري  33و 32اظتادتاف  -
ية المتعلقة بالجنو كالمخالفات التي تثبتوا منها ... كبالتالي ال تقبل أية حجة إلثبات زائد أك معارض لمحتول هذ  المحاضر بمضمنها إلى أف يطعن فيها بالزكر، بالنسبة للوقائع الماد

 على األقل إلى أف يثبت سبب قانوني لتجريو الموقعين على المحضر."
 ، يوثق بمضمنها إلى أف يثبت ما يخالفها."65"المحاضر األخرل التي ال تتوفر فيها مقتضيات المادة :فتنخ على أف 33أما اظتادة 

المحاضر التي يحررها كيمضيها إثناف من أعواف الميا  كالغابات تقـو حجة ما لم يطعن فيها بالزكر "بشأف الصيد يف اظتياه الداخلية، اليت تنخ على أف: 6699أبريل  66من ظهري  95اظتادة  -
 "يمت بشأنها تلك المحاضر ...على الوقائع المادية المتعلقة بالجنو التي أق

 "كبالتالي ال تقبل أية حجة إلثبات زائد أك معارض لمحتول هذ  المحاضر على األقل إلى أف يثبت سبب قانوني لتجريو الموقعين على المحضر.
 ات الصيد البحرم "يعتمد عليها إلى أف يثبت ما يخالفها." "المحاضر المحررة بشأف مخالف اظتتعلق بقانوف الصيد البحري،  تقضي بأف: 6640نونرب  90من ظهري  14اظتادة  -
"أف المحاضر المحررة بشأف المخالفة لمقتضيات هذ  المدكنة من طرؼ عونين لإلدارة اظتتعلق مبدونة اصتمارؾ والضرائب غري اظتباشرة، اليت تنخ على: 6644أكتوبر  06من ظهري  919اظتادة  -

 ات المادية المضمنة في المحاضر إلى أف يطعن في صحتها.أك أكثر يعتمد عليها في اإلثبات
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 عاشرا: مراجعة ميكانزمات تحريك الدعول العمومية
 

خالفا للجرائم اظتتعلقة بالتجزئات العقارية، فإف حتريك الدعوى العمومية يف جرائم التعمري من طرؼ النيابة العامة يبقى متوقفا 
عديد من جرائم التعمري إُف العدالة، األمر الذي لتوؿ إُف عدـ وصوؿ ال ،1على إيداع شكاية من طرؼ اجمللس اصتماعي لدى وكيل اظتلك

 رائم.ويبقى اصتناة يف منأى عن اظتساءلة اصتنائية، فتبقى االنتقائية واظتزايدات السياسية ىي اظتعادلة اظتتحكمة يف تدبري ىذا النوع من اصت
 

كل حرية وفق ما تقتضيو اظتصلحة عل الدعوى العمومية يف جرائم التعمري حقا للنيابة العامة دتارسها بوعتذا، فقد حاف األواف صت
 العامة. 

 

 اقتراحات أخرل إحدل عشر:
 

جعل رخصة البناء الزمة يف رتيع تراب اظتملكة وبدوف دتييز، مع اختالؼ يف قيمة الرسـو والضرائب الواجب أداؤىا، يسب  -
 ؛ األقتية العمرانية واالجتماعية واالقتصادية لكل جهة من جهات اظتملكة

 

طرة اضتصوؿ على رخصة البناء مسطرة سهلة ومرنة وسريعة، ألف اظتسطرة اضتالية غري واضحة اظتعاَف ودتيل إُف جعل مس -  
 ؛ التعقيد، وىذا من شأنو أف يؤدي إُف تنامي ظاىرة البناء العشوائي

 

ختتلف باختالؼ  عدـ توحيد األجل )آجل الشهرين( لدراسة والبت يف طلب رخصة البناء، بل يتعني وضع آجاالت ؼتتلفة -
يوما بالنسبة لألعماؿ البنائية  00يوما بالنسبة لألعماؿ البنائية البسيطة، أجل  62اظتشاريع واألعماؿ البنائية اظتزمع إؾتازىا،ويقرتح أجل 

 ؛ يوما بالنسبة لألعماؿ البنائية الكبرية 30اظتتوسطة، وأجل 
 

لنسبة لألعماؿ البنائية اليت ال تقل قيمتها عن مبلا معني حتدده جعل التأمني إجباري، للحصوؿ على رخصة البناء، با -  
ظتختخ الوزارة اظتكلفة بالتعمري بتنسيق مع الوزارة اظتكلفة باظتالية،  وذلك من أجل تغطية اظتسؤولية اظتدنية للمهندس اظتعماري واظتهندس ا

                                                                                                                                                           
عتمد عليها إلى أف يثبت ما يخالفها، ككذا كيعتمد عليها في صحة كصدؽ اإلقرارات كالتصريحات المتلقاة إلى أف يثبت ما يخالفها. أما المحاضر المحررة من طرؼ عوف كاحد لإلدارة في

 عواف محررم المحاضر التابعين إلدارة أخرل ما لم تكن هناؾ نصوص خاصة."الشأف بالنسبة للمحاضر المحررة من طرؼ األ

 49ك 41 أك في القياـ ببناء بغير رخصة صريحة أك ضمنية خالفا للمادتين 34من المادة  9:"إذا كانت األفعاؿ المعاينة تتمثل في ارتكاب أعماؿ ممنوعة بموجب الفقرة من قانوف التعمري 33اظتادة  -  1
أك في خرؽ ضوابط البناء العامة  58أك في تحويل الغرض المخصص له المبنى خالفا للمادة  55استعماؿ المبنى من غير الحصوؿ على رخصة السكن أك شهادة المطابقة خالفا للمادة أك في 

اع شكول لدل ككيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف، كيحاط الوالي أك أك في خرؽ ضوابط التعمير، يقـو رئيس مجلس الجماعة بإيد 61ك 59أك الجماعية المنصوص عليها في المادتين 
 .العامل المعني علما بذلك"

اظتادة  من ىذا القانوف فانو يضيف إُف شكواه عند إيداعها يف النيابة العامة نسخة من األعذار اظتنصوص عليو يف الفقرة األوُف من 34وإذا كاف رئيس غتلس اصتماعة ينوي تطبيق اظتادة 
 اآلنفة الذكر".
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 ؛ واظتقاوؿ عن األضرار الناجتة عن تنفيذ أعماعتم
 

 البناء واظتقتضيات الواردة فيها ؛ صةحتديد مضموف رخ -
 

النخ تشريعيا، على أنو يتعني جتديد طلب رخصة البناء عند سقوطها، وذلك بتقدمي  اظتع  باألمر لطلب التجديد إُف  - 
 ؛ اإلدارة اظتختصة، واليت كتب أف تتخذ قرارىا داخل آجل ػتدد

 

ختصة ببدء األشغاؿ واألعماؿ البنائية اظترخخ لا، وذلك عن طريق اصتهة اإلدارية اظتكتابة كتب على اظترخخ لو إخطار   - 
 ؛ الربيد اظتضموف مع اإلشعار بالتوصل

  

منظ الصفة للمجالس البلدية وللوكاالت اضتضرية وللجمعيات اظتعرتؼ عتا بصفة اظتنفعة العامة يف غتاؿ زتاية البيئة يف  -
 اف.االنتصاب كطرؼ مدين يف القضايا اظتتعلقة بالعمر 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

استعماؿ التقنيات الحديثة في تتبع األحياء 
 الصفيحية 
 

 فاطمة شهاب ذة.
 مديرة السكن االجتماعي والشؤوف العقارية
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 المركز الملكي لالستشعار البعدم الفضائي          

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

بواسطة صور األقمار اإلصطناعية“ مدف بدكف صفيو”تتبع برنام    
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 محتول العرض
 

 الربنامد الوط  مدف بدوف صفيظ : ػتتوى وتقدـ الربنامد بعد أربع سنوات من انطالقو 

  :  تتبع الربنامد بواسطة األقمار االصطناعية كأحد اإلجراءات اظتصاحبة 

 

 عدي الفضائي بة اظتربمة مع اظتركز اظتلكي لالستشعار الأىداؼ االتفاقي 
  اظتدف اظتغطاة 

  النتائد اظترتقبة 

 اآلفاؽ 
 
 
 
 

 محتول البرنام  الوطني مدف بدكف صفيو
 

 83 عدد المدف المعنية

 998.111 عدد األسر المعنية 

 64 عدد المدف الموقعة على عقد مدينة بدكف صفيو

 %)91) 968.111 ا االتفاقيات الخاصة(عدد األسر المعنية )بما فيه

 مليار درهم 95 الكلفة

 ماليير درهم 11 مساهمة الدكلة
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 البرنام  الوطني مدف بدكف صفيو 
 أربع سنوات من اإلنجاز

 
 
 

 مدينة بدوف صفيظ  06عالف إ -
 براكة 695.000ىدـ ما يناىز  -

 نسمة 320.000حتسني ظروؼ سكن  -

مدينػة أخػرى إُف الئحػة اظتػدف اظتعلنػة بػدوف صػفيظ ومػن  00تعزيز وترية الربنامد، إذ من اظترتقب أف تنضػم ستكوف سنة  9006سنة  -
 أقتها : الداخلة، بوجدور، وجدة، مراك ، طنجة، تطواف، فاس، مكناس، سطات، خنيفرة، بركاف والقصر الكبري.

راكػة اظتسػجلة خػػالؿ ب 20.000طػالؽ الربنػامد إُف مػػا يقػارب براكػة سػػنويا قبػل ان 2.000وتػرية الرتحيػل وىػدـ الرباريػػك انتقلػت مػن  -
 أضعاؼ اضتصيلة السابقة. 60أي  9005سنة 
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 االتفاقية المبرمة مع المركز الملكي لالستشعار البعدم الفضائي
 
 

 األهداؼ *
 
 التوفر على أداة ناجعة لتقييم تطور واهرة أحياء الصفيو 
 لومات جغرافي للمساعدة على تدبير كتتبع برنام  "مدف بدكف صفيو"كضع كتطوير نظاـ مع 

 
 

 المحتول *
 
 
 جهة 13تهم  9كلم  4751تغطية مساحة إجمالية تقدر ب 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 (سنتم quikbird 60 مدينة بصور ذات الدقة العالية من فئة ) 35إنجاز تغطية 
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 المدف المغطاة
 

 سيدم مندرم كاد ـز الحسيمة

 سيدم سليماف كزاف الدار البيضاء

 سوؽ األربعاء كجدة بركاف

 تازة نةقلعة السراغ المحمدية

 أكادير مكناس الجديدة

 مراكش الناوور فاس

 الرباط صفرك خنيفرة

 طنجة آسفي خميساتال

 تاماللت سعيديةال خريبكة

 موالم يعقوب سطات قصر الكبيرال

  سيدم بنور العرائش

  سيدم قاسم مشرع بلقصيرم

 

 النتائ  المرتقبة
 

 ةاقتناء صور ذات الدقة العالية خالؿ سنوات متتابع 
 تحديد أحياء على صور األقمار اإلصطناعية 

 تقييم تطور السكن غير الالئق بواسطة تراكب صور بين السنوات المتتابعة 

 التعرؼ على حجم التدخالت لمعالجة هذا النوع من السكن كعلى الزيادات المحتملة في بعض األحياء 

 مساحات الناتجة عن عمليات الهدـ.إعداد اإلحصائيات : مساحة أحياء الصفيو، مساحة الزيادات أك ال 
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 النتائ 

9115 

 
9116 
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 براريك مهدمة              
 
 

 

 
 النتائ  

9116 
 

 
9117
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 تزايد        

 
 
 

 النتائ  
  

2006 
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2007 
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2005 

2007 

 بىي يخلف

 بىي يخلف
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 سيذي حجاج ولذ حصار

2005 
 
 

 سيذي حجاج ولذ حصار

2007 
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 اآلفاؽ
 

 قصد : .C.R.T.Sالوزارة بصدد دراسة ملحق لالتفاقية اظتربمة مع اظتركز اظتلكي لالستشعار البعدي الفضائي 

  
 "تعميم التغطية بالصور الفضائية على رتيع اظتدف اظتعنية بربنامد "مدف صفيظ 

 لمساعدة على تدبري وتتبع السكن غري الالئقوضع وتطوير نظاـ معلومات جغرايف ل 

 وضع آليات للمراقبة اظتيدانية 
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 بالنسبة للمدف  5002ك 5002ك 5002تقييم كضعية أحياء الصفيو بين 

 التي تمت تغطيتها بصور األقمار االصطناعية
 

 5002/5002  5002/5002  5002/5002  

هدمة عدد األحياء الم
 نهائيا 

00  00  22  

  84  84  26 عدد األحياء في طور الهدـ 

 

الهدـ في بعض   تقدـ نسبة
  %المدف 

 

 %)000(بني مالؿ 
 %)85(أكادير  

  %)06(مكناس  

 

 %)000(كادـز 
 %)80(صفرك 

 %)52(طنجة 

 %)50(مكناس 

  %)50(السعيدية 

 

 %)000(بني مالؿ 
  %)000(كادـز 

 %)82(أكادير 

 %)80( صفرك

 %)00(طنجة 

 %)54(مكناس 

  %)52(السعيدية 

نسبة الزيادات المسجلة 
في بعض المدف أكبر من 

5%       

إنزكاف آيت 
 %)4(ملوؿ

 %)5(الخميسات 

  %)5(الناضور

 %)5.4(سوؽ األربعاء 
 %)5(الناضور

 %)4.2(وؿإنزكاف أيت مل
 %) 8.2(الناضور

 %)0(سوؽ األربعاء 

 %)5.2(الخميسات 

 %)5.2(بركاف 

 %)5.2(يرم صمشرع بلق
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 الزجر اإلدارم في مجاؿ التعمير

 

 
 نور الدين عسري ذ.

 نائب وكيل اظتلك لدى احملكمة االبتدائية بسطات 
 طالب باحث بصف الدكتوراه شعبة قانوف العقار

 واإلسكاف والتعمري بكلية اضتقوؽ 
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 :  مةمقد
 

إف العقوبة ليست غاية يف حد ذا ػا فهػي ليسػت ثػأرا وال جػزاء يوقػع علػى اظتخػالفني، بػل إف اضتكمػة مػن سػنها ىػو إحػداث 
 فاعلية معينة لدى اظتخالف من جهة وباقي أفراد اجملتمع من جهة أخرى.

 

ة إصالح اظتخالف نفسو وزتايتو وكسائر العقوبات األخرى يتعني على العقاب التعمريي توخي غاية معينة تستهدؼ من جه
 .من العود إُف اصترنتة وإعطاء العرب لباقي أفراد اجملتمع وحتذيرىم من احتماؿ الوقع يف التقليد من أجل حتقيق الوقاية العامة السلبية
تبػػدو كعدالػػة  وتعتػػرب العقوبػػات اإلداريػػة يف ىػػذا الصػػدد أىػػم وسػػائل الزجػػر يف السياسػػات اصتنائيػػة اضتديثػػة. وبػػالرغم مػػن كوهنػػا

موازية دتس بوحدة العدالػة فػإف ضػغط الواقػع حػدا بػاجمللس الدسػتوري يف فرنسػا مػن خػالؿ العديػد مػن القػرارات الصػادرة عنػو إُف القػوؿ بأنػو 
ات مبدأ فصل السلط وال قاعدة القيمة الدستورية يتعارضاف مع حق السلطة اإلدارية يف فرض عقوبػات إداريػة شػريطة أال تكػوف ىػذه العقوبػ

 1ماسة باضترية ألف القضاء يظل ىو اصتهة الوحيدة اظتختصة بسلبها.

 

إف اعتماد مبدأ العقاب اإلداري بدال من العقاب القضائي شػكل ثػورة يف حػد ذاتػو ونػادى الفقػو بضػرورة إخضػاعو جملموعػة 
رار قواعػد احملاكمػة العادلػة  قػاجػة اظتلحػة إُف إمن الضمانات. ويف ىذا الصػدد سػطرت احملكمػة األوربيػة ضتقػوؽ اإلنسػاف يف إحػدى قرارا ػا اضت

 2.كلما تعلق األمر جبزاء ذا طابع زجري
 

الذي تب   6656نونرب  91الصادر بتاريخ  356.56قانوف رقم الومن الدوؿ اليت تبنت ىذه األفكار ؾتد إيطاليا من خالؿ 
د إصػػدار كػػل نػلعموميػػة اطتطػوط التوجيهيػػة الػيت ينبغػػي اتباعهػػا عمبػدأ العقػػاب اإلداري فيمػا يتعلػػق بػػاصترائم البسػيطة حيػػث حػدد للسػػلطات ا

 3.عقوبة

لقػػد شػػهد اجملتمػػع اإليطػػاِف تطػػورات اقتصػػادية واجتماعيػػة كبػػرية، كمػػا أف ىػػذا اجملتمػػع عػػرؼ أزمػػات تارمتيػػة يف بدايػػة القػػرف 
 ت سلبا على البنيات السكانية يف اجملتمع اإليطاِف.العشرين كاف أساسها قياـ اضتربني العاظتيتني واهنزاـ إيطاليا فيهما، ىذه الوضعية أثر 

 

وتطلب غتهود إعادة اإلصالح وقتا كبريا َف يسمظ بتفادي تفاقم أزمة السكن بالبالد ومن خالعتا تفاريخ البؤس االجتمػاعي 
 مع ما لتملو يف طياتو من ارتفاع يف ظاىرة ؼتالفات البناء والتعمري.

 

الطوُف للعقوبة القضائية. ومت التفكري باظتقابل يف إكتاد ؼترج لألزمة عن طريق إصدار قانوف وضعية كهذه َف تنجظ معها اليد 
 العفو الشامل الذي تضمن تسوية رتيع األبنية غري الالئقة ووقف اظتتابعات السابقة.

 

حػػافن علػػى غتالػػو مػػن لقػػد كػػاف إيرادنػػا عتػػذه اللمحػػة التارمتيػػة عػػن العقوبػػات اإلداريػػة عمػػديا مػػن أجػػل إيضػػاح فتػػوذج غتتمػػع 
 التخريب، ويف أصعب اللحظات بواسطة قانوف للعفو الشامل، وباعتماد مبدأ العقوبات اإلدارية يف اصترائم البسيطة.

 

ومن اصتدير باإلشارة أف اعتماد مثل ىذا التوجو يف بالدنا من شأنو وضع ؼترج لألزمة الػيت يتخػبط فيهػا قػانوف تعمرينػا، كمػا 

                                                 
 من بني القرارات نذكر :  1

Décisions du 23 janvier 1987 relative au conseil de la concurrence, 30 décembre 1987 relative aux amendes fiscales, 17 

janvier 1989 relative au C.S.A et 28 juillet 1989 relative à la C.O.B, note Morino (D), le juge judiciaire et le droit de 

l'urbanisme, librairie générale e droit et de jurisprudence, 1991. P 5-6. 
2
 Arrêt du 21 février 1984 on terre. C/R.F.A.  Jurisprudence C.E.D.H. n°53 P210 

3
 Arrêt du 25 août Jutz. C/R.F.A.  Jurisprudence CEAH N°109 P344. Note Morino, op. Cit, p6. 

 للمزيد من التفصيل حوؿ قانوف العفو الشامل اإليطاِف نتكن الرجوع إُف مقاؿ األستاذ فونتانا : 
G. Fontana "la loi du grand pardon" études fonciers, septembre 1986. p 18. 
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 عليا يغ  عن العقاب الردعي الذي اختذ من قاعدة الزجر أساسا لو.أنو سيضمن إصالحا ف
 

 وقبل اطتوض يف اظتوضوع نود التنبيو إُف بعض اظتسائل اظتهمة كما يلي :
 

إف مفهػػـو الزجػػر اإلداري أوسػػع مػػن مفهػػـو العقػػاب اإلداري فهػػو يتضػػمن إضػػافة ظتفهػػـو العقػػاب سلسػػلة اإلجػػراءات أو التػػدابري الػػيت  -1
 ؛ إدارية ذات طابع زجري تكتسي صبغة

 

يف  يتعني االنتباه إُف حدود االلتقاء بني الزجر اإلداري والقضائي، أو مبع  اختزاِف إُف حدود االلتقاء بني الشرطة اإلداريػة والقضػائية -9
 1؛ إطار مسطرة التعمري

 

باحث ال يستطيع فك رموزىا دوف االستعانة تتميز النصوص القانونية اليت تناولت موضوع اظتسطرة باالختزاؿ واالقتضاب، بل إف ال  -3
  بالتشريع اظتقارف والرأي الفقهي والعمل القضائي

 

مػػن خػػالؿ إطاللػػة ولػػو سػػريعة علػػى األحكػػاـ اظتنظمػػة ظتسػػطرة الزجػػر اإلداري تبػػني أف ىنػػاؾ تباينػػا يف اظتسػػطرة بػػني الثػػالوث القػػانوين  -4
 انوف التجزئات وقانوف توسيع نطاؽ العمارات القروية.اظتشكل ظتنظومة التعمري يف اظتغرب : قانوف التعمري، ق

 

 رقػػم القػػانوفمػػن  50إُف  32ع قػػانوف التعمػػري إُف منػػاحي تػػدخل اإلدارة يف ميػػداف الزجػػر التعمػػريي يف اظتػػواد مػػن و قػػد تطػػرؽ مشػػر و 
عػػاـ. كمػا أورد مسػػطرة  بشػكل مفصػل، وخصصػػها ضتكػم اضتػػاالت الػيت يرتكػب فيهػػا اظتخػالف ؼتالفػػة مػن ؼتالفػات التعمػػري بوجػو 69.60

مػػن نفػػس القػػانوف. يف حػػني َف تػػرد اإلشػػارة هنائيػػا يف إطػػار قػػانوف التجزئػػات إُف  50خاصػػة واسػػتثناء مػػن اظتسػػطرة العاديػػة أوردىػػا يف اظتػػادة 
خػػالؿ وإيقػػاؼ األشػػغاؿ واعتػػدـ اظتػػرتبط لمػػا، حيػػث اكتفػػى مشػػرع قػػانوف التجزئػػات بػػالتطرؽ إُف حكػػم حالػػة اإل 2وجػػود مسػػطرة اإلعػػذار
اظتتعلقة مبباشرة أشغاؿ التجهيز أو البناء يف ملك من األمالؾ العامػة أو ملػك خػاص يكػوف  92.60 رقم القانوفمن  46مبقتضيات اظتادة 

 رقػم قػانوفالمػن  50الغرض اظتخصػخ لػو وفػق مػا تػنخ عليػو الوثػائق التعمرييػة غرضػا غػري البنػاء، ومعلػـو أف نفػس اضتكػم سػطر يف اظتػادة 
69.60. 

 

 
 

                                                 
ضػػائية. وبالتػػاِف يصػػبظ عملهػػا يف ىػػذا اطتصػػوص مصػػطبغا بالصػػفة القضػػائية احملضػػة. وختضػػع إجػػراءات مراقبتػػو صتهػػة القضػػاء العػػادي فيمػػا يتعلػػق ف مبجػػرد وقػػوع اصترنتػػة تتحػػوؿ اعتيئػػة اظتكلفػػة بالشػػرطة القأالقاعػػدة ىػػي 1

التحقيق يف اظتخالفػة وإثبا ػا مػن اختصػاص القضػاء العػادي. وإُف ىػذا تعلقػة بػبالشرعية. وعطفا عليو فإنو مبجرد وقوع ؼتالفات التعمري، وىي جرنتػة بػاظتع  القػانوين الػذي سنفصػلو يف حينػو، تصػبظ رتيػع اإلجػراءات اظت
نػاء ادىا على وقائع خاطئة ولعدـ اتباع اظتسطرة القانونيػة إلثبػات ؼتالفػة البذىبت احملكمة اإلدارية بوجدة معلنة"....حيث إف الطاعن يهدؼ من دعواه إلغاء أعماؿ اجمللس البلدي صتماعة سيدي زياف اظتتمثلة يف اعتم

 بدوف رخصة.
ثبات اظتخالفة اظتذكورة حددىا القرار البلدي الصادر بتاريخ  بػالتعمري، كمػا أسػندت اظتسػطرة اصتنائيػة يف فصػليها  اظتتعلػق 69.60مػن القػانوف رقػم  46والفصػل  6690شتنرب  60وحيث إف إجراءات اظتعاينة والتحقيق ٌ

  بني الطالب السيد معزوز بن يونس والسيد رئيس اجمللس البلدي صتماعة سيدي زياف.من قانوف التعمري إُف بعض اظتوظفني 31والفصل  09و 66
اء قػراره". حكػم ت إدار ػا وبالتػاِف فإنػو متػرج مػن واليػة احملكمػة طلػب إلغػوحيث إف اظتوظف البلدي، وىو يثبت ؼتالفػة البنػاء بػدوف رخصػة إفتػا يقػـو بعملػو بصػفتو عونػا للضػابطة القضػائية وضتسػاب االنيابػة العامػة وحتػ

 بني الطالب السيد معزوز بن يونس والسيد رئيس اجمللس البلدي صتماعة سيدي زياف. 61/ 96/6بتاريخ  60/61احملكمة اإلدارية بوجدة رقم 
 .93ص  94لقضائية يف الدعوى العمومية. غتلة اإلشعاع، العدد نظر : ػتمد العلمي اظتشيشي، تداخل السلطة اإلدارية واأللمزيد من اإلطالع حوؿ حدود التداخل بني السلطة اإلدارية والقضائية 

 
2
 نظرىا بالقوؿ :  اعترب القضاء اظتغر  اإلعذار إجراء مسطري ال يرقى ظترتبة القرار اإلداري، وإُف مثل ىذا ذىبت احملكمة اإلدارية بأكادير شارحة وجهة  

الطعن ينذر فيو اظتدى عليو لدـ رتيع البنايات اظتقامة باحملل اظتسمى تيستات قرب امفالو، داخل أجل ستسة عشر يوما وحيث إف رئيس اجمللس القروي آليت زينب أصدر أمره موضوع 
ت باعتدـ إُف ، والذي يعطي لرؤساء اجملالس اضتضرية والقروية سلطة إصدار اإلنذارا69-60من قانوف التعمري رقم :  34من توصلو لسنذار اظتذكور، وذلك تطبيق ظتقتضيات الفصل 

كها، وإذا َف ينفذ اظتخالف األمر الصادر إليو من مرتكيب ؼتالفات البناء داخل أجل يرتاوح بني ستسة عشر يوما وثالثوف يوما، وذلك إذا كانت األفعاؿ اظتتكونة منها اظتخالفات نتكن تدار 
 ...من القانوف اظتذكورة........... 35رئيس اجمللس القروي تطبق مقتضيات الفصل 

والذي كتب أف يصدر عن العامل ىو الذي يعترب قرارا إداريا هنائيا قابل للتنفيذ من شأنو أف لتدث أثرا  69-60 من القانوف 36و 35وحيث إف األمر باعتدـ اظتنصوص عليو ؼ الفصلني 
جراء مسطري ال تتوفر فيو مقومات القرار اإلداري الشيء الذي يكوف معو الطعن قانونيا على وضعية الطاعن أما األمر موضوع الطعن الصادر عن رئيس اجمللس القروي يعترب غترد إ

 .غ61.20يف اظتلف رقم  94/01/62بتاريخ . 62.02بإلغائو غري مقبوؿ. "حكم احملكمة اإلدارية بأكادير، عدد 
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فهػو يهػم  61منػو، أمػا مػا ورد يف الفصػل  60كما تناوؿ تشريع توسيع نطػاؽ العمػارات القرويػة مسػطرة اإليقػاؼ واعتػدـ يف الفصػل 
 أفرد عتا مشرع قانوف التعمري مسطرة استثنائية. -كما أسلفنا–حالة البناء فوؽ اظتلك العاـ، وىي حالة خاصة 

 

  يف إطار تدخل اإلدارة يف ميداف الزجر التعمريي قتا : واظتالحن أف قانوف التعمري نتيز بني حالتني
 

 ف األشغاؿ الزالت في طور اإلنجازالحالة األكلى : كو 
 

إذا َف ينتو اظتخالف من األشغاؿ بعد، وبلا إُف علم اصتهة اظتختصة بالضبط خرب البناء اظتخالف للقانوف، وجب على العوف اظتكلف 
ل بالقانوف، ومعاينة ىذا اإلخػالؿ مػن خػالؿ ػتضػر قػانوين، يوجػو نسػخا منػو إُف العامػل ؼت بناء من وجوداضتضور إُف عني اظتكاف، والتأكد 

 .(69-60القانوف رقم من  34ورئيس اجمللس البلدي واظتخالف )اظتادة 
 

ُف اظتخػالف. حينها ومبجرد توصل رئيس اجمللس مبحضػر معاينػة البنػاء اظتخػالف للقػانوف، يتػوُف توجيػو أمػر بإيقػاؼ األشػغاؿ إ
مػن  35ويف حاؿ عدـ االمتثاؿ لألمر اظتذكور، واستمرار اظتخالف يف أشغاؿ البناء اظتخػالف للقػانوف أمكػن حينئػذ اللجػوء إُف مسػطرة اظتػادة 

 نفس القانوف.
 

 الحالة الثانية : في حالة االنتهاء من األشغاؿ
 

للقانوف، أمكػن لػرئيس اجمللػس البلػدي الػذي توصػل مبحضػر إذا اكتشف أمر اظتخالف بعد انتهائو من أشغاؿ البناء اظتخالف 
 اظتعاينة أف ينحو أحد طريقني يسب نوعية اظتخالفة اظتقرتفة :

 

فإذا كانت األفعاؿ اظتتكونة منها اظتخالفة نتكن تداركها لكوهنا ال تشكل إخالال خطريا لضوابط البناء والتعمري، يوجو رئيس 
يومػػا. ويف حالػػة عػػدـ االمتثػػاؿ مػػن طػػرؼ  00و 62الف إلهنػػاء اظتخالفػػة داخػػل أجػػل لتػػدده لػػو يػػرتاوح بػػني اجمللػػس اصتمػػاعي إعػػذارا إُف اظتخػػ

 .1أدناه 35اظتخالف لسعذار اظتذكور داخل أجلو القانوين، يستوجب حينها إعماؿ مقتضيات اظتادة 
 

ال خطريا لضوابط البناء والتعمري، حينها يتم أما إذا كانت األفعاؿ اظتتكونة منها اظتخالفة ال نتكن تداركها لكوهنا تشكل إخال
 دوف أمر باإليقاؼ أو إعذار بإهناء اظتخالفة عكس ما ىو عليو العمل يف الواقع. 35اللجوء رأسا إُف حكم اظتادة 

 

من وتأسيسا على ىذا التحليل نصل إُف خالصة مؤداىا أف مسطرة الزجر اإلداري يف القانوف اظتغر  للتعمري تتشكل أساسا 
قػرار إيقػاؼ األشػغاؿ وقػرار اعتػدـ. ولتبسػيط الضػوء عليهمػا سنخصػخ لكػل قػرار  للفػرد، قتػا قرارين إداريني ىامني ومؤثرين يف اظتركز القػانوين

 ا مبحثا خاصا على النحو التاِف : ممنه
 

 
 يف أحكاـ الزجر بواسطة قرار اإليقاؼ المبحث األكؿ :

                                                 
1

لعموميػة بإيػداع الشػكوى قبػل انتهػاء األجػل اظتمنػوح للمخػالف للقيػاـ بإهنػاء اظتخالفػة. حيػث وجػدنا من اإلشكاالت اليت اختلػف يف شػأهنا قضػاء ىػو حتديػد أثػر إقػداـ اإلدارة علػى حتريػك الػدعوى ا 
توجيػو  األجػل اظتمنػوح للمخػالف وأف ىنػاؾ فرقػا بػني عػدـمن يقوؿ بأف اظتشرع َف يرتب أي جزاء على ختلف قرار اإلعذار ككل، فما بالك مبسارعة اإلدارة إُف حتريك الدعوى العمومية قبل انتهػاء 

ابػػة العامػػة قبػػل انتهػػاء األجػػل وىػػو مػػا يعتػػرب حيفػػا مػػن اإلعػػذار بالكليػػة الػػذي لتمػػل علػػى كػػوف الػػرئيس ارتػػأى أف اظتخالفػػة خطػػرية، وبػػني توجيػػو اإلعػػذار وتعمػػد اظتسػػارعة إُف وضػػع الشػػكاية أمػػاـ الني
وميػػة. وفتيػػل إُف أصػحاب الػػرأي الثػػاين علػػى اعتبػار أف اظتشػػرع قػػد ابتغػػى نظػره وضػػع مسػػطرة الزجػػر يف شػػكل جانػب اإلدارة وخلػػال مسػػطريا علػػى اظتسػتوى اصتنػػائي مسػػتوجبا لعػػدـ قبػوؿ الػػدعوى العم

 علػػى تػػرخيخ مػػن اصتهػػة اظتختصػػة، أو بإرجػػاع نسػػق إجرائػػي متسلسػػل اضتلقػػات وأف إجػػراء اإلعػػذار حػػق مػػن حقػػوؽ اظتخػػالف، الػػذي قػػد يسػػارع إُف تسػػوية اظتخالفػػة مػػن الناحيػػة القانونيػػة باضتصػػوؿ
 يف زتاية اجملاؿ العمراين دوف حاجة إُف طرؽ باب القضاء.اضتالة إُف ما كانت عليو بإزالة اإلخالؿ اضتاصل يف الواقع وىو ما سيجنب اظتتهم إمكانية اظتسائلة اصتنائية، كما سيحقق غاية اظتشرع 
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 قرار اعتدـ. يف أحكاـ الزجر بواسطة المبحث الثاني :
 

 1المبحث األكؿ : في أحكاـ الزجر بواسطة قرار اإليقاؼ* 
 

تذىب السيدة "دظتاس مارا" إُف مقارنة مسطرة وقف األشغاؿ بالتدبري الوقائي اظتعموؿ بو على مستوى الرقابة القضائية. 
نظاـ مسطرة إيقاؼ األشغاؿ إُف األذىاف، لقد سن  ىذا التشبيو ليس اعتباطيا بل إنو ينم عن قدرة  األستاذة "دظتاس مارا" على تقريب

اظتشرع ىذه اظتسطرة لتوقي األضرار اليت نتكن أف تضر بالبيئة واجملاؿ. واليت إف أؾتزت قد تشكل ضررا فادحا وقد يستحيل مع إؾتازىا 
 .2الرجوع فيها

 

مػن قػانوف توسػيع نطػاؽ  60ت العقاريػة والفصػل من قانوف التجزئػا 46من قانوف التعمري واظتادة  32وقد أوردت مقتضيات اظتادة 
العمارات القروية مقتضيات إيقاؼ األشغاؿ بشكل فريد ومقتضب. فالتأمل فيها ال يستطيع إدراؾ اضتاالت اظتوجبة لسيقاؼ وما سواىا، ال 

"قػرار المنػع مػن وتارة تسػمية  شغاؿ""قرار إيقاؼ األبل إف التسمية يف حد ذا ا غري غتمع عليها، إذ ؾتد يف العمل القضائي تارة تسمية 
 إُف غري ذلك اليت من شأهنا عدـ إيضاح ػتتوى ىذا القرار.مواصلة األشغاؿ" 

 

تجاوزنا عتذه اظتعضلة، نواجو بإشكالية أخرى عملية تتمثل يف عػدـ وضػع اظتشػرع ظتؤيػدات قانونيػة كجػزاء لعػدـ امتثػاؿ اظتخػالفني بو 
لي أباف أف أكثرية اظتخالفني ال يكرتثوف لصدور قرار إيقػاؼ األشػغاؿ، ال بػل يسػتأنفوف أعمػاؿ البنػاء يف لقرار إيقاؼ األشغاؿ، فالواقع العم

واضػػحة النهػػار، وقػػد سػػبق أف أوضػػحنا يف يػػث لنػػا سػػابق أف العلػػة تكمػػن يف عػػدـ اسػػتنفاذ اآلليػػة اصتزائيػػة للتعمػػري صترنتػػة متعػػارؼ عليهػػا يف 
 استئناؼ أشغاؿ سبق وقفها بالطريق اإلداري.التشريع اظتقارف ويتعلق األمر جبرنتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وبػالرغم مػن كػوف اظتشػرع اكتفػى بػالنخ علػى إمكانيػة صتػوء اإلدارة  3وبالرغم من تباين أحكػاـ اإليقػاؼ بػني القػوانني الثالثػة أعػاله
                                                 

 
1
 من قانوف اظتباين اظتصري 62قارف مع اظتادة    

طتامس أكداؿ، الرباط. ى الزجري يف تشريع التعمري والتجزئات العقارية. أي زتاية للمجاؿ اضتضري؟. رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا اظتعمقة، جامعة ػتمد اانظر رسالتنا بعنواف اظتقتض 2
 9000-9009السنة اصتامعية 

-غ62-20لف رقم يف اظت 3/0/6663 بتاريخ 41ألركاف. انظر حكم احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء رقم : ومن القمني باإلشارة أف القضاء اظتغر  غتمع على اعتبار قرار اإليقاؼ قرارا إداريا تاـ ا
 كم بعدـ قبوؿ الطلب. وحيث التمس اظتدعى عليو اعتبار األمر الفوري بإيقاؼ األشغاؿ واإلعذار، اظتوجهني للطاعن قتا غترد أعماؿ حتضريية ويتعني بالتاِف اضت.الذي جاء فيو :"

 لكن حيث إف القرار اإلداري ىو إفصاح اإلدارة عن رغبتها يف إحداث أثر قانوين.
فإف القرارين اظتطعوف فيها من القرارات اإلدارية وليس وحيث إف رتاعة بوسكورة ظتا أمرت الطاعن بإيقاؼ أشغاؿ البناء، تكوف قد أصدرت قرارا إداريا مؤثرا يف اظتركز القانوين للعارض، وبذلك 

 عماؿ التحضريية ألف القرارات اإلدارية تصدر بقصد إلزاـ األفراد بعمل أو امتناع أو لتحقق بالنسبة إليهم أثرا قانونيا معينا".من األ
 

3
 بالرجوع إُف النصوص التشريعية يتبني وجود تباين على مستويني قتا :   
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اظتسػػتفيدين يف عػػدـ تعسػػف اإلدارة اجتػػاىهم  اصتماعيػػة عتػػذه اظتسػػطرة مػػن الناحيػػة اظتبدئيػػة دوف اىتمػػاـ بشػػروط اللجػػوء إليهػػا وكػػذا ضػػمانات
 واالجتهاد القضائي اظتغر  واظتقارف حاوؿ وضع إطار عاـ ضتدود ونطاؽ اظتسطرة. 1باستعماعتا فإف الفقو

 

وبالرجوع للعمل القضائي ؾتد غتموعػة مػن األحكػاـ الػيت صػدرت مبناسػبة عػرض منازعػة متعلقػة بقػرار إيقػاؼ األشػغاؿ، سػوى أف 
ـ نصػػػت كلهػػػا يف إطػػػار ضػػػابطني أساسػػػيني قتػػػا : ضػػػابط االختصػػػاص اإلداري وضػػػابط الوجػػػود الفعلػػػي ظتخالفػػػة مػػػن ؼتالفػػػات ىػػػذه األحكػػػا
 التعمري.

 

 أكال : ضابط االختصاص اإلدارم
 

بغػػض النظػػر عػػن تعريػػف ماىيػػة مفهػػومي االختصػػاص اإلداري وعيػػب عػػدـ االختصػػاص، فػػإف اظتشػػرع حينمػػا سػػن مسػػطرة إيقػػاؼ 
تتبػػاين بػػني القػػوانني الثالثػػة أعػػاله، ونؤكػػد علػػى ىػػذا  -كمػػا أسػػلفنا–اصتهػػة الػػيت عتػػا صػػالحية إصػػدار ىػػذا القػػرار وىػػي  األشػػغاؿ فقػػد حػػدد

اظتقتضى اعتبارا لصراحة النخ يف اشرتاط اختاذ ىذا القرار من قبل اصتهة احملددة حصرا وليس غريىا سػواء كػاف يف إطػار حالػة التفػويض أو 
 رار على اظتستفيدين من األشغاؿ ولكوف ىذه الصالحية عتا تأثري على اظتراكز القانونية لألفراد.اضتلوؿ طتطورة مثل ىذا الق

 

وسندنا يف ذلك ىو أف اظتشرع قد حدد اختصاص كل متدخل يف عملية الضبط اإلداري والقضائي للمخالفة. فػاألعواف التػابعوف 
حترير ػتاضر اظتعاينػة يكتفػوف بإؾتػاز ىػذا اإلجػراء وإحالتػو علػى رئػيس اجمللػس ألقساـ التعمري وما سواىم من ىيئات أناط لا اظتشرع مهمة 
 اصتماعي الذي لو وحده صالحية إصدار قرار إيقاؼ األشغاؿ.

 
 
 

 الصواب حينما ألغى قرار قائد إحدى اظتقاطعات اضتضرية بقولو : 2 وقد صادؼ حكم احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء
 

أعػال ، يقتصػر علػى معاينػة المخالفػات  64ن المكلفين بمراقبة المبػاني المشػار إلػيهم فػي المػادة "كحيث إف دكر المأموري

                                                                                                                                                           
 قاؼ :المستول األكؿ : من حيث الحاالت المحددة إلمكانية إعماؿ مسطرة اإلي -
منػو، يسػتث  منهػا  32نخ عليهػا يف اظتػادة بالنسبة لقانوف التعمري : نتكن اللجوء إُف إعماؿ اظتسطرة يف رتيع اضتػاالت الػيت ترتكػب فيهػا ؼتافػة مػن ؼتالفػات التعمػري كقاعػدة ورد الػ -

 .50ما ورد يف اظتادة 
ة علػى ملػك مػن األمػالؾ العامػة أو ملػك خػاص يكػوف الغػرض اظتخصػخ لػو وفػق مػا تػنخ عليػو الوثػائق اظتعماريػة بالنسبة لقانوف التجزئات العقارية : يلـز أف تكوف اظتخالفة منصب -

 غرضا غري البناء.

اضتالػػة الػيت يالحػن فيهػػا ة والبنػاء وكػذا يف بالنسػبة لقػانوف توسػيع نطػػاؽ العمػارات القرويػة : يلػػـز أف تكػوف ىنػاؾ ؼتالفػة إمػػا ظتقػررات بتوسػيع نطػػاؽ العمػارات القرويػة أو لنظػاـ األزقػػ -
إال أف اظتشػػرع َف يبػػني مػػا إذا كػػاف األمػػر يتعلػػق  61عػػدـ مطابقػػة األشػػغاؿ اظتنجػػزة للتصػػاميم اظتصػػادؽ عليهػػا. وبػػالرغم مػػن الػػنخ علػػى إمكانيػػة اللجػػوء إُف مسػػطرة اعتػػدـ يف الفصػػل 

 من قانوف التعمري. 50ؼ على غرار ما ورد يف اظتادة مبسطرة خاصة نتكن اللجوء فيها إُف مسطرة اعتدـ مباشرة دوف إعماؿ مسطرة اإليقا

 المستول الثاني : من حيث الجهة المؤهلة قانونا التخاذ اإلجراء -
 بالنسبة لقانوف التعمري : أنيطت ىذه اظتهمة بالسيد رئيس اجمللس اصتماعي. -
 أنيطت ىذه اظتهمة بعامل العمالة أو اإلقليم تلقائيا أو بناء على طلب من رئيس اجمللس اصتماعي. 46بالنسبة لقانوف التجزئات العقارية : بالنسبة للحالة الواردة يف اظتادة  -
 بالنسبة لقانوف توسيع نطاؽ العمارات القروية : كلفت لذا اإلجراء السلطة احمللية. -

 
1
 انظر على سبيل اظتثاؿ :   

- Morand- deviller, droit d'urbanisme, édition Esters, 1996. p233 

-  Morand- deviller, le permis de construire, dalloz, 1997, p 137 

- Hubert (CH), droit de l'urbanisme, P.U.F, 1998. p150. 

 
2
 غ 95- 198في الملف رقم :  8/1/1997بتاريخ  3حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء رقم :   
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لضوابط البناء كالتعمير العامة أك الجماعية، كتحرير محضر بذلك يوجهونه في أقصر اآلجاؿ إلى رئيس الجماعة كالعامل كالمعني 
بوقف أشغاؿ البناء أك المنع من مواصلة عمليات البناء، كالتي أككلها باألمر، دكف أف يتعدا  إلى ما سول ذلك من اتخاذ قرارات 

 من نفس القانوف". 67ك 66ك 65المشرع في قانوف التعمير إلى رئيس مجلس الجماعة بموجب األحكاـ المشار إليها في المواد 
 

يف شػػخخ القائػػد رئػػيس اظتقاطعػػة وحيػػث إف القػػرار اإلداري اظتطعػػوف فيػػو فضػػال علػػى أنػػو صػػدر عػػن جهػػة ؼتتصػػة بإصػػداره تتمثػػل 
اظتتعلق بالتعمري، واليت تعترب الطالب حائزا لرخصة  69.60 القانوف رقم من 15رتيلة، فإنو جاء ؼتالفا للقانوف وخاصة اظتادة  36اضتضرية 

يء الذي يكوف معو ضمنية بالبناء، عند انصراـ شهرين من تاريخ إيداع طلب اضتصوؿ عليها، ويف حالة سكوت رئيس غتلس اصتماعة الش
 القرار اظتذكور متسما بالشطط يف استعماؿ السلطة ؽتا يستدعي بالتاِف التصريظ بإلغائو".

 

 ثانيا : ضابط الوجود الفعلي لمخالفة من مخالفات التعمير
 

اقشػػة مػػن خػػالؿ مراجعػػة األحكػػاـ القضػػائية الصػػادرة يف ميػػداف منازعػػات إيقػػاؼ األشػػغاؿ، تبػػني لنػػا أهنػػا تصػػب كلهػػا يف من
 كشرط أساسي لصحة إجراء اإليقاؼ.كجود مخالفة من مخالفات التعمير 

 

والػػذي مػػن ضػػمن مػػا جػػاء يف  6666أبريػػل  92ويف ىػػذا الصػػدد أصػػدرت الغرفػػة اإلداريػػة بػػاجمللس األعلػػى قرارىػػا اظتػػؤرخ يف 
، الشػيء 90/6/6650ار إليػو بتػاريخ حيثياتو "حيػث إنػو مػن الثابػت مػن أوراؽ اظتلػف أف الطاعنػة حصػلت علػى رخصػة بنػاء الفنػدؽ اظتشػ

 اظتتعلق بالتعمري. 6629الذي يع  أف البناء اظتذكور يستجيب ظتتطلبات التنظيمات اصتاري لا العمل يف نطاؽ ظهري 
 

وحيػػث أف اإلدارة بإقػػدامها علػػى إصػػدار اظتقػػرر القاضػػي بإيقػػاؼ أشػػغاؿ البنػػاء اصتاريػػة دوف اإلدالء مبػػا يفيػػد أف الطاعنػػة قػػد 
 .1ت تصميم البناء أو أخلت بالتنظيمات اظتذكورة تكوف قد اشتطت يف استعماؿ سلطتها ؽتا كتب معو إلغاء اظتقرر اظتذكور"خالف

 

آخػػر لكػػن ىػػذه اظتػػرة يف ميػػداف التجزئػػات العقاريػػة، اعتػػرب أف اضتصػػوؿ علػػى رخصػػة إلقامػػة  امقػػرر  كمػػا أصػػدرت نفػػس الغرفػػة
د احرـت كل القوانني والتنظيمات اصتاري لا العمػل يف ميػداف التعمػري والقػانوف اظتػنظم للتجزئػات التجزئة على أرض يع  أف اظتع  باألمر ق

وإنػو اعتبػارا عتػذا اظتقتضػى ال نتكػن إيقػاؼ أشػغاؿ التجزئػة أو سػحب الرخصػة منػو إال إذا ثبػت أف اظتعػ  بػاألمر قػد أخػل بااللتزامػات الػيت 
 .2يتحملها

 

أف تقـو الجهة ياـ اظتخالف بارتكاب إحدى اظتخالفات الواردة يف القوانني الثالثة، بل يتعني وال يكفي إلصدار قرار اإليقاؼ ق
 ه ىذا التحرير عن اطتلل.نز تصف فيو اظتخالفة بوجو دقيق، وأف يت المختصة بتحرير محضر معاينة

 

 6629يوليػوز  00مػن ظهػري  90فصػل ويف ىذا الصدد يأا قرار الغرفػة اإلداريػة بػاجمللس األعلػى الػذي جػاء فيػو "يسػتفاد مػن ال
األشػػغاؿ للضػػوابط  معاينػػة مخالفػػةاظتتعلػػق بػػالتعمري أف األمػػر بإيقػػاؼ األشػػغاؿ ال نتكػػن إصػػداره مػػن لػػدف السػػلطة اظتختصػػة إال يف حالػػة 

ا يسػتوجب إلغػاء األمػر اصتاري لا العمل يف مادا التعمري والبناء، أو عدـ مطابقة األشػغاؿ اظتنجػزة للتصػاميم اظتصػادؽ عليهػا مػن قبػل. ؽتػ
 .3بإيقاؼ أشغاؿ البناء إذا َف يثبت وجود أية ؼتالفة من ىذا النوع"

 

 

ويف قػرار لػنفس الغرفػة قػررت "إنػو فيمػػا يتعلػق بتنظػيم اظتػدف إذا ثبتػت ؼتالفػة القػػوانني واألنظمػة أثنػاء بنػاء عمػارة أو ثبتػت ؼتالفػػة 
ويوجو إُف اظتع  باألمر إنذار بوقف األشغاؿ وتقدمي طلب للحصوؿ على  ة المخالفةبمعاينالتصميم اظتصادؽ عليو تقـو اظتصاٌف اظتختصة 

                                                 
1
 .6660يونيو –يناير  0، 9 . اجمللة اظتغربية لسدارة احمللية. عدد مزدوج6666أبريل  92بتاريخ  665ة عدد قرار اجمللس األعلى للغرفة اإلداري  

2
 .926الصفحة  22غتلة قضاء اجمللس األعلى عدد  631/65يف اظتلف اإلداري عدد  92/0/6666تاريخ ب 650قرار اجمللس األعلى الغرفة اإلدارية عدد   

3
 .639ص  0زتد عني اضتوت ضد اجمللس البلدي ظتدينة طنجة. غتلة القضاء والقانوف العدد أقضية موالي  63/2/6652الصادر يف  56باجمللس األعلى عدد  قرار الغرفة اإلدارية  
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رخصػػة أو تقػػدمي تصػػميم جديػػد بػػالتغريات اظتنػػوي إحػػداثها قصػػد اظتوافقػػة عليهػػا ىػػي األخػػرى، ونتكػػن للسػػلطة احملليػػة يف حالػػة عػػدـ القيػػاـ 
". إف رئػػيس 00/4/6629مػػن ظهػػري  90لػػى حسػػابو "الفصػػل بػػذلك أف تعػػني مػػن ينجػػز األشػػغاؿ الضػػرورية للمحافظػػة علػػى السػػالمة ع

 00ظو دوف احػػرتاـ اإلجػػراءات اظتػػذكورة، واظتنصػػوص عليهػػا يف قػػانوف التعمػػري )بػػاجمللػػس البلػػدي ظتػػا اختػػذ قػػرارا بػػإغالؽ البػػاب غػػري اظتػػرخخ 
 .1( يكوف قراره مشوبا بالشطط يف استعماؿ السلطة"29يوليوز 

 

يقاؼ األشغاؿ يأا بعد استيفاء إجػراء اظتعاينػة بػل إف القضػاء الفرنسػي ذىػب إُف أبعػد مػن ذلػك فظاىر القرار أف إصدار قرار إ
ه عػن نز حينما قرر أف ػتضر اظتعاينة الذي يتعني أف يؤسس عليو قرار اإليقاؼ ىو احملضر الذي استوىف شروط قيامو الشكلية واصتوىرية، وت

 .2الة إُف إيقاؼ تنفيذه بدورهاطتلل، وإال تعرض قرار إيقاؼ األشغاؿ يف ىذه اضت
 

ويتعني أف يتم التجسيد الفعلي للمخالفة على أرض الواقع، فبدوف وجود أشػغاؿ فعليػة ال ػتػل للقػوؿ باإليقػاؼ وحيػث إف كػل 
 قرار إداري كتب أف يكوف معلال تعليال ومبنيا على وقائع صحيحة.

 

 تفيد أنو ال وجود لبناء جديد أو بناء يف طور اإلؾتاز أو الشروع يف وحيث إنو من خالؿ اظتعاينة اظتدُف مبحضرىا يف اظتلف واليت
 ."البناء، وال توجد كذلك أية آالت أو أية أدوات تستعمل يف عملية البناء كما أنو ال يوجد بتاتا أي مستودع حديث البناء

 3تعني بالتاِف إاغاؤقتا.وحيث إنو بناء على دلك يكوف القراراف اظتطعوف فيهما غري مبنيني على سبب حقيقي وي
 

 نطاؽ مسطرة إيقاؼ األشغاؿ –* الفقرة الثانية 
 

بالتأمل يف فحوى اظتقررات القضائية اظترتبطة باظتوضوع، نصل إُف خالصة أساسية وىي أف ىنػاؾ فئتػني مػن األحكػاـ القضػائية، 
كػػن أف نسػػميو باضتػػاالت اظتػػربرة لصػػدور قػػرار إيقػػاؼ فئػػة اعتػػربت قػػرار اإليقػػاؼ مشػػروعا ويف ػتلػػو رافضػػة طلػػب إلغائػػو، فهػػي تلخػػخ ظتػػا نت
 األشغاؿ، وفئة استجابت لطلب اإللغاء لعدـ وجود أي ؼتالفة من ؼتالفات التعمري.

 

 أكال : الحاالت المبررة لصدكر قرار إيقاؼ األشغاؿ
 نتكن إرتاؿ ىذه اضتاالت يف ثالث ىي :

 

 * عدـ استكماؿ ملف طلب الرخصة للوثائق اإلدارية
 

يتعني على طالب رخصة البناء التقيد بالقوانني اصتاري لا العمل يف إعداد ملف الرخصة، ويتعني عليو كذلك التقيد باظتالحظػات 
عػػػدـ  4الصػػػادرة إليػػػو مػػػن قبػػػل اللجنػػػة اظتكلفػػػة بدراسػػػة اظتلػػػف قبػػػل شػػػروعو يف التنفيػػػذ. ومػػػن ىػػػذا اظتنطلػػػق قػػػررت احملكمػػػة اإلداريػػػة بأكػػػادير

اء قػػرار األشػػغاؿ للعلػػل التاليػػة : "حيػػث دفػػع الطػػاعن أيضػػا بكػػوف تصػػميم النمػػو ظتركػػز تيغمػػي والػػذي ال يػػزاؿ العمػػل االسػػتجابة لطلػػب إلغػػ
جاريا بو ال يتضمن ما يفيد خلق ؽتر عرضو أربعة أمتػار، إال أنػو مػن الثابػت مػن وثػائق اظتلػف ال سػيما اإلشػهاد الصػادر عػن السػيد عامػل 

انتهػت مػدة صػالحيتو مبػرور مػدة  6653تصميم النمو ظتركز رتاعي تيغمػي اظتصػادؽ عليػو منػذ سػنة أف  90/2/9002إقليم تزنيت بتاريخ 
ة عشر سػنوات وَف يعػد العمػل جاريػا بػو واعتبػارا لكػوف اظتركػز اظتػذكور متضػع لنظػاـ اظتركػز احملػدد فػإف آفػاؽ التعمػري بػو تقتضػي اعتمػاد مقاربػ

                                                 
1
نظػر : اضتسػن أ.  للمزيػد مػن االطػالع 903ص  602/603غتلة القضاء والقانوف العػدد  65061يف اظتلف اإلداري عدد  66/2/6651 الصادر يف 043قرار اجمللس األعلى الغرفة اإلدارية عدد   

 .61الصفحة  9000أبريل –، مارس 56سيمو، الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري. غتلة احملاكم اظتغربية. العدد 
 

2
 نظر الفقيو مورينوأللمزيد من التفصيل   

- C.E. 4 Janvier 1985. note Morino, op. cit, p 146 

 
3
 غ62-02يف اظتلف رقم  6663مارس  3بتاريخ  41احملكمة اإلدارية بالدارالبيضاء رقم حكم   

4
 ش. 496/9114ملف عدد  14/18/9115بتاريخ :  356حكم المحكمة اإلدارية بأكادير رقم :   
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 مع اإلجراءات اظتعموؿ لا يف اظتناطق ذات نظاـ اظتركز احملدد. معمارية حديثة فيما متخ البناء والشوارع تتماشى
 

وحيث يتبني من اظتعطيات السالفة بأف ما هناه الطاعن على قرار رئيس اجمللػس القػروي لتيغمػي مػن عػدـ إخبػاره مبػ ؿ ملػف طلػب 
ـ اسػتكماؿ ملػف طلػب الرخصػة الػذي تقػدـ بػو الرتخيخ بالبناء َف يكن صحيحا وبالتاِف فقرار اظتنع من مواصلة البناء مربر ومشروع لعد

مبقػػر  الطػاعن للجماعػػة للوثػػائق الالزمػػة ولعػػدـ مراعػػاة حػق اظتػػرور خبلػػق ؽتػػر عرضػػو أربعػػة أمتػػار تنفيػذا لقػػرار اللجنػػة التقنيػػة اظتختلطػػة اظتنعقػػدة
 عمالة تزنيت، ؽتا يتعني معو اضتكم برفض الطعن".

 

 صالحية الرخصة :شركع الطاعن في األشغاؿ بعد انتهاء أجل 
 

من اضتاالت اظتربرة لصدور قػرار إيقػاؼ األشػغاؿ شػروع الطػاعن يف األشػغاؿ بعػد انتهػاء صػالحية الرخصػة اظتسػلمة إليػو، ودوف أف 
حيث إف رخػخ البنػاء ورخػخ اإلصػالح الػيت تػدخل معللة "  1يعمد إُف التماس جتديدىا، وإُف مثل ىذا ذىبت احملكمة اإلدارية بأكادير

فػإف الػرخخ اظتػذكورة تعطػى ظتػدة سػنة قابلػة للتجديػد مػن  6643-6-00صاصات رؤساء اجملالس حسب قانوف التعمري وظهري ضمن اخت
 طرؼ اظتع  باألمر.

 

وحيث إف الرخصة احملتد لػا واضتالػة ىػذه َف تعػد صػاضتة وقػت صػدور اظتقػرر اظتطعػوف فيػو وَف يتوصػل اظتػدعي مبػا يفيػد جتديػدىا ؽتػا 
 ع يف اإلصالح بدوف بناء رخصة كتعل اظتقرر اظتطعوف فيو مشروعا ويتعني رفض الطلب".يعترب معو الشرو 
 

 * عدـ احتراـ مقتضيات الترخيص :
 

من أىم صور اإلخالالت التعمريية تلك اليت لتصل فيها أف متالف اظتستفيدوف مقتضيات وبنود الرتخيخ اظتخوؿ عتم. ونتكن أف 
 ا :فتيز يف ىذا الصدد بني احتمالني قت

 

ويرتبط مبختلف صور اإلخالؿ اظتباشر ظتقتضيات اإلذف اإلداري، ويف ىذا الصػدد نتكػن اضتػديث عػن إمكانيػة االحتماؿ األكؿ : 
تقدمي اظتستفيد لطلب متضمن لبيانات كاذبة ومرفق بتصميم غري مطابق للواقع من أجل حتصيل رخصة البناء. فضال عن جرنتة التزوير يف 

 بتت يف حقو.ثكن متابعة الشخخ جبرنتة البناء اظتخالف ظتقتضيات الرتخيخ إف مثل ىذه اضتالة نت
 

نلحػػق يكػػم ىػػذه اضتالػػة اإلخػػالؿ اظتباشػػر بشػػرط مػػن شػػروط الرتخػػيخ كػػأف يػػتم مػػنظ الرخصػػة علػػى أسػػاس احػػرتاـ  فكمػػا نتكػػن أ
كػن متابعػة اظتسػتفيد جبرنتػة البنػاء اظتخػالف ظتقتضػيات ارتفاؽ معػني   ال يػتم احػرتاـ ىػذا االرتفػاؽ يف الواقػع، ففػي مثػل ىػذه اضتالػة أيضػا نت

 .2أف يبث ذلك مبحضر معاينة للمخالفة على الرتخيخ
 
 

ويهم حالة خاصة باضتصوؿ على رخصة بناء ثانيػة أو مػا قػد يصػطلظ علػى تسػميتو بتجديػد رخصػة البنػاء، حيػث إف  االحتماؿ الثاني : 
ة بناء ثانية معدلة حيث يسػتوجب عليػو يف مثػل ىػذه اضتالػة احػرتاـ مقتضػيات التعػديل بإمكاف الطالب التقدـ بطلب االستفادة من رخص

 .3الالحق على الرتخيخ حتت طائلة اعتباره مرتكبا صترنتة البناء اظتخالف للرخصة

                                                 
1
 غ 99/99ملف رقم :  13/19/9111بتاريخ  14/9111حكم المحكمة اإلدارية بأكادير رقم :   

2
 تفصيل انظر ركجو دكبومللمزيد من ال  

Cri;. 15 juillet 1981 mayerl RDI 82, p 301 note G. Roujou de boubée, droit pénal de la construction et de l'urbanisme, Dalloz 1972, 2ème 

édition Sirey 1988. p 72. 

 
3 Crim. 19 Janvier 1982. Morais Lopès RDI 82, p 441 note Roujou de Boubée, op ; cit ; p73. 
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شغاؿ مربرا، ومػ ؿ ففي مثل ىذه األحواؿ اعترب القضاء اظتغر  القرار الصادر عن اصتهة اإلدارية اظتختصة بو والرامي إُف إيقاؼ األ
 .1طلب إلغائو الرفض
 

 ثانيا : حاالت التعسف في استعماؿ قرار اإليقاؼ
 

تشرتؾ رتيع األحكاـ القضائية القاضية بإلغاء قرار إيقاؼ األشغاؿ يف كوهنا تعترب تسلم الطاعن لرخصػة مػن رخػخ التعمػري قرينػة 
رة قد منحت الطاعن رخصػة إؾتػاز األشػغاؿ فػإف ذلػك يػدؿ علػى اسػتيفاء على سالمة ملف الرخصة من الناحية القانونية. فمادامت اإلدا

 اظتستفيد صتميع اإلجراءات اظتتطلبة قانونا ظتنظ الرتخيخ.
 

اظتسػػتمدة مػػن ظػػاىر الرخصػػة قرينػػة قانونيػػة قابلػػة إلثبػػات عكسػػها، ويقػػع عػػبء إثبػػات ذلػػك علػػى  قرينػػة السػػالمة القانونيػػة وتعتػػرب 
 تربز شذوذ الطاعن عن جادة القانوف. كاىل اإلدارة، اليت يتعني أف

 

ويف ىذا الصدد اعتربت احملكمة اإلدارية بذلك يع  أف اصتهة اليت سلمتو الرتخيخ كانت على بينة من توافر شروط تسليمو األمر 
 . 2 إقامة بنائو وفق الشروط اظتصادؽ عليهايفالذي يعطي اضتق للمدعي 

 

 
 

 

 

 

ق برخصة التجزيء اعترب اجمللس األعلى أف "اضتصوؿ على رخصة إلقامة التجزئة يع  أف اظتع  قػد ويف نازلة ؽتاثلة ويف الشق اظتتعل
احػػرـت كػػل القػػوانني والتنظيمػػات اصتػػاري لػػا العمػػل يف ميػػداف التعمػػري والقػػانوف اظتػػنظم للتجزئػػات. وإف سػػحب الرخصػػة اظتػػذكورة مػػن طػػرؼ 

تغيػري تصػميم التهيئػة يكتسػي شػططا يف اسػتعماؿ السػلطة ألف البػث يف ىػذا اظتشػكل  اإلدارة بذريعة وجوب انتظار نتيجة ودراسة إمكانية
 مترج عن اختصاص اجمللس البلدي الذي اختذ القرار اظتطعوف فيو بإيقاؼ أعماؿ جتهيز التجزئة اظتذكورة.

                                                 
 1

اقتصػر علػػى  وس بلديػة أحػد كػورت تبػني أنػانظػر حكػم احملكمػة اإلداريػػة بالربػاط الػذي جػاء فيػو "لكػن، إنػو بعػد إطػػالع احملكمػة علػى طلػب الرتخػيخ اظتقػدـ مػن طػرؼ الطػاعن إُف السػػيد رئػي  
اقتصػرت بػدورىا علػى غتػرد إصػالح اظتطحنػة اظتػذكورة،  65/01أف الرخصػة اظتسػلمة لػنفس الطػاعن حتػت عػدد إصالحات تتمثل يف جتديد السقف إضافة إُف الرتميم الػداخلي واطتػارجي، كمػا 

صػػدار القػػرار اظتطعػػوف فيػػو تتجلػػى يف كػػوف بينمػػا ثبػػت مػػن خػػالؿ ػتضػػر اظتعاينػػة اظترفػػق مبقػػاؿ الطػػاعن أف ىػػذه األخػػرية "عاريػػة مػػن كػػل اصتوانػػب وكػػذلك السػػقف اظتوجػػوج لػػا"، وأف أسػػباب إ
رئيس اجمللػس البلػدي اظتطلػوب يف الطعػن اعن أقدـ على البناء بدؿ غترد اإلصالح الذي كتب أف يقتصر على حدود ما ىو مػرخخ بػو علػى الوجػو اظتػذكور، وىػذا مػا أكػده النائػب الثػاين لػالط

ظ، الشػيء الػذي يتطلػب ترخيصػا بػذلك، وىػو مػا َف يػدؿ بػو الطػاعن، علػى الػرغم أثناء جلسة البحث اظتشار إليها أعاله عندما صرح بأف الطاعن قد أقػدـ علػى إقامػة دعػائم باإلشتنػت اظتسػل
مػػن طػػرؼ اللجنػة الػػيت عاينػػت قيػاـ الطػػاعن ببػػاء  9001يوليػوز  90مػن منحػػو األجػل الكػػايف لػػسدالء مبسػتنتجاتو بعػػد البحػػث، فضػال عمػػا ورد يف ػتضػػر االجتمػاع اظتنعقػػد ببلديػة أحػػد كػػورت 

منػػو. "حكػػم احملكمػػة اإلداريػػة   10و 16و 10اظتتعلػػق بػػالتعمري، وخاصػػة اظتػػواد 69.60اظتػػرخخ لػػو بػػو، ؽتػػا كتعػػل مػػا أقػػدـ عليػػو ؼتالفػػا ظتقتضػػيات القػػانوف رقػػم جديػػد بػػدال مػػن غتػػرد اإلصػػالح 
 .059/6/01ملف رقم :  62/66/9002اظتوافق لػ  6193شواؿ  69بتاريخ :  6224بالرباط رقم : 

2
غ. الػػذي جػاء فيػػو : "وحيػػث إف تسػػليم الرخصػة للطػػاعن يعػػ  أف اصتهػة الػػيت سػػلمتها قػػد   25/63/0يف اظتلػف رقػػم :  2/69/63غ بتػػاريخ :  44/63/0:  احملكمػػة اإلداريػة مبكنػػاس رقػػمحكػػم   

 كانت على بينة من توافر شروط تسليمها األمر الذي يعطي اضتق للمدعي يف إقامة بنائو وفق الشروط اظتصادؽ عليها.
ىا مػػرتني وتوصػػلها اظتطعػػوف يف قرارىػػا القاضػػي مبنػػع الطػػاعن مػػن مواصػػلة أعمػػاؿ البنػػاء َف تػػدؿ للمحكمػػة جبػػواب علػػى الوسػػائل اظتعتمػػدة يف مقػػاؿ الطعػػن رغػػم إنػػذار  وحيػػث أف اصتهػػة اإلداريػػة

بالبنػػاء يكػػوف القػػرار اظتطعػػوف فيػػو متسػػما بتجػػاوز السػػلطة  باإلنػػذارات اظتوجهػػة لػػذلك فأمػػاـ سػػكوت اصتهػػة اظتػػدعى عليهػػا واعتبػػارا لكػػوف الطػػاعن يتػػوفر علػػى رخصػػة قانونيػػة تسػػمظ لػػو بالقيػػاـ
 ويتعني إلغاؤه".

 الشركة الفالحية والتجارية باظتغرب ضد رئيس اجمللس البلدي مبراك . 6666أبريل  92بتاريخ  665نظر يف نفس الصدد قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى عدد أ
. الذي جػاء فيػو : "حيػث إنػو مػن الثابػت مػن أوراؽ اظتلػف أف الطاعنػة حصػلت علػى رخصػة بنػاء الفنػدؽ اظتشػار إليػو أعػاله 6660يونيو –يناير  0-9ج اجمللة اظتغربية لسدارة احمللية عدد مزدو 

 ري.اظتتعلق بالتعم 6629. الشيء الذي يع  أف البناء اظتذكور يستجيب ظتتطلبات التنظيمات اصتاري لا العمل يف نطاؽ ظهري 90/6/6650بتاريخ 
يومػػا وتوصػػلو بػػو يف  00وإنػػذاره بػػاصتواب أخػػريا يف أجػػل  94/3/6660عػػن اصتػػواب علػػى مقػػاؿ الطعػػن رغػػم توصػػلو بػػو يف  -اظتطلػػوب يف الطعػػن–وحيػػث ختلػػف رئػػيس اجمللػػس البلػػدي مبػػراك  

 من قانوف اظتسطرة اظتدنية. 033ؽتا يعترب معو موافقا على وقائع اظتقاؿ طبقا للفصل  1/6/6660
أخلت بالتنظيمات اظتذكورة تكوف  اإلدارة بإقدامها على إصدار اظتقرر القاضي بإيقاؼ أشغاؿ البناء اصتارية دوف اإلدالء مبا يفيد أف الطاعنة قد خالفت تصميم البناء أووحيث إف 

 قد اشتطت يف استعماؿ سلطتها ؽتا كتب معو إلغاء اظتقرر اظتذكور".
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التػي  تأخػل بااللتزامػا ال يمكن إيقاؼ أشغاؿ التجزئة أك سحب الرخصة المتعلقػة بهػا إال إذا ثبػت أف المعنػي بػاألمر قػد 
 .1يتحملها في هذا المجاؿ

 

مػن رتلػة اضتػاالت الػيت اعتػربت فيهػا احملػاكم اإلداريػة قػرار اإليقػاؼ حليفػا للػرفض، تلػك الػيت عطلػت مػن خالعتػا الوكالػة اضتضػػرية و 
خػيخ بػالرغم مػن عػدـ موافقػة ب لطلػب الرت اسػتجامفعوؿ الرخصػة بذريعػة عػدـ التفػات رئػيس اجمللػس اصتمػاعي لرأيهػا غػري اظتوافػق، ييػث 

 الوكالة اضتضرية عليو.
 

ونعتقػد جػازمني أنػو إذا كػاف مػن حػػق الوكالػة اللجػوء إُف القضػاء للطعػن يف القػػرار اإلداري الصػادر عػن رئػيس اجمللػس اصتمػػاعي يف 
رئػيس اجمللػس عػن سػلوؾ مسػطرة حاؿ منحو رخصػة البنػاء بػالرغم مػن صػدور رأي الوكالػة غػري اظتوافػق، وكػذا يف اضتالػة الػيت يسػتنكف فيهػا 

اعتػػدـ، فإنػػو لػػيس مػػن حػػق الوكالػػة اختػػاذ تػػدبري بإيقػػاؼ األشػػغاؿ ألنػػو ينطػػوي علػػى تعطيػػل ظتفعػػوؿ الرخصػػة اظتسػػلمة، وبالتػػاِف تطػػاوال علػػى 
بالتنويػو حينمػا اختصاص اصتهة اظتخولة قانونا حق اإلشراؼ على تدبري شرطة التعمري. ولعػل موقػف الغرفػة اإلداريػة بػاجمللس األعلػى جػدير 
 –الطػاعن –ألغت قرار الوكالة اضتضرية يف نفس اطتصوص قائلة : "قرار الوكالػة اضتضػرية وإف كػاف يعتػرب ردا عػن استفسػار اظتسػتأنف عليػو 
يعتػرب مسػؤوال  فإنو قد أثر يف اظتركز القانوين للمع  باألمر عندما أخر أشغاؿ البناء اصتارية ضدا على رخصة البناء، واضتاؿ أف اظتسػتأنف ال

عن عدـ إتباع اجمللس البلدي للمسطرة الواجب إتباعها على فػرض ثبػوت ذلػك، ؽتػا يكػوف معػو اضتكػم اظتسػتأنف الػذي اعتػرب قػرار الوكالػة 
 .2اظتذكورة مبثابة سحب البناء واجب التأييد"

 

رتخػيخ للطػاعن يف إؾتػاز اظتشػروع، وفضال عما ذكر فرخصة البناء تسػلم كمػا أسػلفنا مػن طػرؼ رئػيس اجمللػس البلػدي كأصػل، وال
يعػػ  أنػػو مت التحقػػق مػػن أف اظتشػػروع اظتزمػػع إقامتػػو فيػػو الشػػروط الػػيت تفرضػػها األحكػػاـ التشػػريعية والتنظيميػػة اصتػػاري لػػا العمػػل، خصوصػػا 

اظتتعلػق بػالتعمري 69.60 مػن القػانوف  10األحكاـ الواردة يف تصاميم التنطيػق وتصػاميم التهيئػة كمػا تقضػي بػذلك الفقػرة األوُف مػن اظتػادة 
 .3ويكوف بذلك مركز الطاعن القانوين قد حتصن وال نتكن سحب ىذه الرخصة منو عدا باتباع اظتسطرة احملددة قانونا لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 4المبحث الثاني : في أحكاـ الزجر بواسطة قرار الهدـ اإلدارم أك إعادة الحالة 
 

من  61و 60من قانوف التجزئات العقارية ويف الفصوؿ  46انوف التعمري ويف اظتادة من ق 50و 40و 36و 35توُف اظتشرع يف اظتواد 
                                                 

1
 631/65يف اظتلف اإلداري عدد :  92/0/66: يف  اظتؤرخ 650قرار اجمللس األعلى عدد :   

2
 .639/62/65يف اظتلف اإلداري عدد  90/1/9000الصادر بتاريخ  264قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى عدد   
إذ ثبػػت عتػا ؼتالفػة الطػػاعن للضػوابط القانونيػة اصتػػاري لػا العمػل يف غتػػاؿ وقػد اعتمػدت احملكمػة اإلداريػػة بأكػادير نفػس اظتنطػػق القػانوين مصػرحة : "وحيػػث إنػو كػاف أمػػاـ الوكالػة اضتضػرية ألكػادير  3

اصتهػة اظتختصػة ويبقػى إنكػار الوكالػة اضتضػرية  التعمري أف تسلك العناصر القانونية اظتفضية إُف سحب رخصة البناء أو مسػاءلة اظتخػالف بػدال مػن حرمػاف الطػاعن مػن رخصػتو الػيت سػلمت لػو مػن
كالػة اضتضػرية والػيت َف تقػم من االستفادة من رخصة البناء اظتردود عليو مبقتضى ورقػة تسػليم أدوات البنػاء الػيت حجػزت مػن العػارض مػن طػرؼ صتنػة مػن اللجػاف اظتكونػة للو  ألكادير منعها الطاعن

لطػاعن مػن البنػاء، ال نتكػن للوكالػة بالتػاِف أف تػتملخ مػن مسػؤوليتها عػن عملهػا، إال بتنفيذ قرار الوكالة، إذ أف رئيس اجمللس البلدي حسب الوثػائق اظتػدُف لػا يف اظتلػف ينفػي مسػؤوليتو يف منػع ا
طػػرؼ رئػػيس اجمللػػس البلػػدي دوف التقيػػد ليبقػػى الطػػاعن بػػذلك يػػدور يف حلقػػة مفرغػػة ال يػػدري مػػن يػػرخخ بالبنػػاء وال مػػن نتنعػػو. وحيػػث إف إيقػػاؼ مفعػػوؿ رخصػػة البنػػاء اظتسػػلمة للطػػاعن مػػن 

ه". حكػم احملكمػة اإلداريػة ل إليقاؼ أشغاؿ البناء، يشكل قرارا من الوكالة اضتضرية ألكادير غري مرتكز على أسػاس سػليم ومتسػم بتجػاوز السػلطة ويتعػني بالتػاِف إلغػاؤ بالضوابط اصتاري لا العم
 غ. 19/63ملف رقم :  666/69/64بتاريخ  20/64بأكادير رقم : 

 .شتتو بقرار اإلزالة أو التصحيظ من قانوف اظتباين اظتصري واليت 63قارف مع اظتادة   4
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 القروية إيضاح أحكاـ اعتدـ، بشكل مقتضب. تقانوف توسيع نطاؽ العمارا
 

ع اضتالة ار باعتدـ أو إرجا ر  متوؿ اصتهة اظتختصة حق اطتيار بني اختاذ قوَفواظتالحن أف اظتشرع اظتغر  تناوؿ مسطرة اعتدـ اإلداري 
ما شتاه اظتشرع "تنفيذ األشغاؿ ليصري العقار و ؾ عتا اطتيار بني أمرين : اعتدـ ر ، كما فعل مع احملكمة الزجرية حينما تؿيسب األحوا
 ". ةمطابقا لألنظم

 

لدـ البناء  من قانوف التجزئات العقارية قد أوردت مصطلظ إرجاع اضتالة بشكل صريظ إال أهنا قرنتو 46وبالرغم من كوف اظتادة 
رين شرع اظتغر  ألوجو الفرؽ بني األمنت عليو سابقا لدـ األبنية اظتقامة" ؽتا يدؿ على عدـ استحضار اظتاناصة "بإعادة اضتالة إُف ما ك
 من وضوح وتباين معناقتا.

 

باه إُف حق اطتيار حيث أجاز يف االنت منو" 60" الفصل  اظتذكورين أفلظ تشريع توسيع نطاؽ العمارات القروية وخالفا للتشريعني
 "أف تأمر بتوقيف األشغاؿ وىدمها أو تغيري األشغاؿ اظتنجزة سابقا". للسلطة احمللية

 

وبغض النظر عن التباين يف اظتفاىيم فإف إرادة اظتشرع انصرفت يف اضتالتني إُف "وجوب ػتو اإلخالؿ اضتاصل يف النظاـ العاـ 
 1.مرة بوبسبب اصترنتة"، أيا كانت السلطة اآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ودوف اطتوض يف أوجو االختالؼ بني القوانني الثالثة خبصوص معاصتتها ظتوضوع مسطرة اعتدـ فإف الدراسة اظتستفيضة واظتتعمقة 
لثاـ عن لألحكاـ القضائية الصادرة يف موضوع اعتدـ تدفعنا إُف القوؿ بوجود قواسم مشرتكة عموما إال ما ندر، ؽتا يستوجب إماطة ال

 : 2اظتبادئ اظتستقاة من العمل القضائي يف مادة مسطرة اعتدـ اإلداري على النحو التاِف
                                                 

 1
  أنظر :  

- Merle et vitu, traité de droit criminel, 3 èd, tome II n°931                
2
 اظتؤىلة الختاذ ىذا القرار.صتهة على غرار مسطرة اعتدـ تتباين بني القوانني الثالثة اليت ؿتن بصدد دراستها، وذلك ما يتجلى من خالؿ اضتاالت احملددة ظتسطرة اعتدـ وا  

 من حيث الحاالت المحددة إلمكانيات إعماؿ مسطرة الهدـ
 من قانوف التعمير هذ  الحاالت مفصلة كهي : 68بالنسبة لقانوف التعمير، أكردت المادة  -أ

 البناء من غير إذف سابق يجب الحصوؿ عليه قبل مباشرة ذلك ؛ -
 نظم المقررة ألف يقاـ بها المبنى المشيد أك الموجود في طور التشييد ؛البناء في منطقة غير قابلة بموجب ال -
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  : الضوابط القانونية كالقضائية لمسطرة الهدـ اإلدارم ىالفقرة األكل
 

ازعات القضائية الناشئة بالرجوع إُف قانوين التعمري والتجزئات العقارية وقانوف توسيع نطاؽ العمارات القروية، وبالنظر إُف اظتن
 عن التباين يف تفسري وإعماؿ مقتضيات مسطرة اعتدـ بني اإلدارة واظتخالفني نتكن استخالص غتموعة من الضوابط. 

 

 سوى أف ىذه الضوابط ختتلف يسب القوانني الثالثة من جهة، وختتلف بالنسبة لقانوف التعمري بني حالتني قتا :
تقنني مسطرة اعتدـ بالنسبة للبناءات اليت ال تقاـ على ملك من األمالؾ العامة حيث اشرتط مت مبوجبها :  الحالة األكلى

فيها اظتشرع غتموعة من الشكليات أوجب احرتامها وىو ما سنسعى إُف تفصيلو حتت مسمى الضوابط القانونية والقضائية ظتسطرة اعتدـ 
  (.35إُف  32نظر اظتواد من أ)

 

ذ قرار اعتدـ بناء على طلب رئيس اجمللس اصتماعي يوجهو إُف العامل، أو تلقائيا من طرؼ ىذا ففي ىذه اضتالة يتم اختا
عمري األخري يف حالة عدـ امتثاؿ اظتخالف ألوامر إهناء اظتخالفة، أو يف حالة ما إذا كانت اظتخالفة دتثل إخالال خطريا بضوابط البناء والت

من قانوف التعمري، ويبلا األمر باعتدـ إُف اظتخالف ولتدد فيو األجل اظتضروب لو إلؾتاز  33 وبعد إيداع الشكوى اظتشار إليها يف اظتادة
وال كتوز أف يتعدى ىذا األجل ثالثني يوما، وإذا َف ينجز اعتدـ يف األجل اظتضروب لذلك تولت السلطة احمللية القياـ بو  أشغاؿ اعتدـ.

 (. 36على نفقة اظتخالف )اظتادة 
 

وتتعلق مبسطرة البناء وإؾتاز أشغاؿ التجهيز يف ملك من األمالؾ العامة أو ملك يكوف الغرض اظتخصخ لو :  ةيالحالة الثان
 من قانوف التجزئات. 46من قانوف التعمري اظتادة  50وفق ما تنخ عليو الوثائق اظتعمارية غرضا غري البناء حسبما مت النخ عليو يف اظتادة 

 

لطة احمللية متجسدة يف شخخ العامل أف تأمر لدـ البناء اظتخالف للتنظيمات اصتاري لا ففي مثل ىذه اضتالة كتوز للس
 . 1العمل دوف التفات إُف القواعد اإلجرائية السالفة الذكر

                                                                                                                                                           
 عدـ مطابقة المبنى لإلذف المسلم في شأنه حسب األحواؿ التالية : -
 من حيث عدـ تقييد  بالعلو المسموح به ؛                     
 من حيث عدـ تقيد  باألحكاـ كالمواقع المأذكف فيها ؛ 
 المساحة المباح بناؤها.  من حيث عدـ تقيد  ب 
 : من حيث عدـ تقيده بالضوابط اظتتعلقة بالبناء وىي 

 ضابط استعماؿ بعض الطرؽ يف البناء. -ضابط حظر بعض اظتواد يف البناء -ضابط استقرار -ضابط متانة البناء -
 .من حيث عدـ تقييده بالغرض اظتخصخ لو البناء 

و على نفقة مرتكب اظتخالفة، وذلك دوف إخالؿ بتطبيق : إقامة بناء على ملك من األمالؾ العامة حيث كتوز للسلطة احمللية بالرغم من القواعد اإلجرامية اظتقررة أعاله أف تقـو تلقائيا لدمحالة أخرى خاصة وىي  50كما أوردت اظتادة 
 العقوبة اظتقررة على اظتخالفة.

 من قانوف التجزئات العقارية هذ  الحاالت في : 71بالنسبة لقانوف التجزئات العقارية، فصلت المادة  -ب
األمالؾ العامة او ملك خاص يكوف الغرض  من من قانوف التجزئات العقارية إذا بوشر ذلك يف ملك 9إؾتاز أشغاؿ التجهيز أو البناء اظتقصود لا إحداث جتزئة أو غتموعة سكنية من غري اضتصوؿ على اإلذف اظتنصوص عليو يف اظتادة 

 لو وفق ما تنخ عليو الوثائق اظتعمارية غرضا غري البناء. اظتخصخ
 من قانوف توسيع نطاؽ العمارات القروية ىذه اضتاالت كالتاِف : 60، أورد الفصل بالنسبة لقانوف توسيع نطاؽ العمارات القركية -ج
 لبناء.حصوؿ ؼتالفة ظتقررات التصميم اطتاص بتوسيع نطاؽ العمارات القروية أو لنظاـ األزقة وا 

 .عدـ مطابقة األشغاؿ اظتنجزة للتصاميم اظتصادؽ عليها 

 أعاله. 60عمومي حيث أجاز السلطة احمللية أف تتوُف تلقائيا ىدمو على نفقة مالكها، وذلك دوف أف ينخ على وجوب تتبع إجراءات الفصل مرفق حالة خاصة ىي : حالة تشييد بناية فوؽ  61كما أورد الفصل 
 ؤهلة قانونيا التخاذ قرار الهدـمن حيث الجهة الم

 بالنسبة لقانوف التعمري، يتعني بني حالتني قتا :  -أ
  حيث للعامل وحده صالحية األمر لدـ رتيع أو بعض البناء اظتخالف للضوابط اظتقررة.   35حالة اظتادة 

  لطة احمللية بدوف استثناء.حيث ونظرا طتطورة الفعل فتحت ىذه  اإلمكانية يف وجو كافة أفراد الس 50حالة اظتادة 
 بالنسبة لقانوف التجزئات العقارية  -ب

 للعامل وحده صالحية اختاذ قرار اعتدـ، أما التنفيذ فيمكن أف يتواله فضال عنو رئيس اجمللس اصتماعي.
 بالنسبة لقانوف توسيع نطاؽ العمارات القركية -ج

 اذ قرار اعتدـ وتنفيذه.يف رتيع األحواؿ فإف السلطة احمللية ىي اليت ختتخ باخت
 

1
وف حصػػوؿ اظتػػدعي علػػى ة اكػػادير : "وحيػػث ثبػػت للمحكمػػة مػػن خػػالؿ ػتضػػر اظتعاينػػة اظتشػػار إليػػو أعػػاله أف عمليػػة اعتػػدـ كانػػت تتعلػػق ببنػػاء أقػػيم علػػى اظتلػػك العمػػومي ديػػجػػاء يف حكػػم إلدار   
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لذا فإف دراستنا لضوابط مسطرة اعتدـ ستشمل القواعد اإلجرائية العامة أساسا وستستحضر بني الفينة واألخرى اإلشارة إُف 
 ثناء وذلك على النحو التاِف :االست

 

 أكال : ضابط االختصاص اإلدارم   
 

على غرار مقتضيات اإليقاؼ فإف اظتشرع حدد اصتهات اليت أوكل عتا صالحية اختاذ قرار اعتدـ على النحو اظتفصل أعاله. 
ئي اظتغر  على كوف قرار اعتدـ من معرضا لسلغاء. وقد أرتع العمل القضا ووكل إخالؿ يقع من جانب اإلدارة عتذا اظتقتضى كتعل

 اختصاص الواِف اظتخوؿ لو وحده إمكانية اختاذ قرار باعتدـ أو اصتزئي للبناء اظتخالف ألحكاـ التعمري بصفة عامة.
 

من نفس القانوف، فإنو بعد سلوؾ  33ومن ىذا العمل حكم احملكمة اإلدارية بالرباط الذي فيو "حيث بالرجوع إُف اظتادة 
"أو من تلقاء نفسو...  ةأعاله": كتوز للعامل بطلب من رئيس غتلس اصتماعة كما مت يف نازلة اضتال 33اظتنصوص عليها يف اظتادة  اظتسطرة

 أف يأمر لدـ رتيع أو بعض البناء اظتخالف للضوابط اظتقررة".
 

كإنه لم يعد من كحيث بموجب القانوف المذكور، فإف قرار الهدـ قد أصبو من اختصاص الوالي أك العامل، 
اختصاص المحكمة، التي أصبو دكرها مقتصرا على إصدار العقوبة المتمثلة في الغرامة، بعد ثبوت المخالفة، دكف أم تدبير 

، وبالتاِف فإف قرار اعتدـ اظتطعوف فيو قد جاء مطابقا (31/17/1959إضافي آخر، كما عليه في ول القانوف القديم )المؤرخ في 
 نية السالف ذكرىا، وال يعترب عقوبة ثانية أو مكررة. للمقتضيات القانو 

 

 . 1وحيث إنو أماـ ىذه اظتعطيات فال يسع احملكمة إال التصريظ برفض الطلب"
 

وكذا ما جاء يف حكم احملكمة اإلدارية بفاس "يسجل ىذه اظترجعية القانونية اليت ال يعزوىا الوضوح أو يعرتيها اإلرتاؿ أف 
تعترب حجر األساس يف الطريق اظتوصل إُف تطبيق العقوبة اإلدارية يف حق اظتخالف مع توزيع ىذه العقوبة على ػتاضر ضبط اظتخالفة 

قتضاىا جهتني إداريتني األوُف تتمثل يف رئيس اصتماعة اظتعنية ويف ظل األفعاؿ اليت ال دتثل انتهاكا خطريا لضوابط التعمري إذ يستطيع مب
حقا بإرجاع اضتالة إُف ما كانت عليو وخارج ىذه اضتالة تأا اصتهة الثانية ؽتثلة يف العامل اظتع  اظتقر لو ر الالتدخل بقصد إيقافها واألم

 .2لوحده بإمكانية اعتدـ الكلي أو اصتزئي للبناء اظتخالف ألحكاـ التعمري عامة"

 ثانيا : ضابط الوجود الفعلي لمخالفة من مخالفات التعمير
 

ة الشرعية يتعني إقداـ الطاعن على ارتكاب إحدى ؼتالفات التعمري وإنو لئن كاف لتق للعامل، الكتساب قرار اعتدـ صبغ
اظتتعلق بالتعمري، أف يأمر لدـ البناءات اظتخالفة للقانوف، حسب الضوابط احملددة يف اظتادة  69.60من القانوف رقم  35طبقا للمادة 

ود ؼتالفة للضوابط التعمريية، ىذه اظتخالفة تتحدد بالنظر للبناءات اظتنجزة خالفا اظتذكورة، إال أف ؽتارسة ىذه الصالحية مشروط بوج
اء على للتصاميم التعمريية بعد اظتصادقة عليها، أما البناءات اليت كانت قائمة قبل اظتصادقة على ىذه التصاميم وال نزاع يف أف بناءىا مت بن

بالبناء  ت التعمريية كتخصيصها لشارع عمومي فإف ذلك ال كتعلها موسومةرخصة قانونية واليت أصبحت متصلة بإحدى االرتفاقا

                                                                                                                                                           
 صة البناء اظتسلمة إليو وذلك بإقامة بناء على اظتلك العاَف.ترخيخ باستغاللو وإقامة أي بناء فوقو، إضافة إُف جتاوز اظتدعي موضوع رخ

مػػن القػػانوف اظتشػػار إليػػو أعػػاله وبالتػػاِف يكػػوف  50وحيػػث إف مػػا قامػػت بػػو السػػلطة احملليػػة مػػن عمليػػة اعتػػدـ لبنػػاء أقػػيم علػػى اظتلػػك العػػاـ يػػدخل ضػػمن اختصاصػػا ا اظتخولػػة عتػػا مبوجػػب اظتػػادة   
 قانوين يربر االستجابة، الشيء الذي يتعني التصريظ برفضو". طلب اظتدعي غري مرتكز على أساس
 ش. 909/9002ملف عدد  03/60/9002بتاريخ  100حكم احملكمة اإلدارية بأكادير عدد 

 
1
 غ.    640/61يف اظتلف رقم :  61/00/6663بتاريخ :  26حكم احملكمة اإلدارية بالرباط رقم :   

2
 غ 34/62يف اظتلف رقم :  60/0/63 بتاريخ 21/63 حكم احملكمة اإلدارية بفاس رقم :  
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  .1اظتخالف لضوابط التعمري
 

مسطرة اعتدـ ىو الوجود الفعلي للمخالفة، فإف عدـ ثبوت قياـ عناصرىا يفرغ قرار اعتدـ من  منطلقوحيث إنو ظتا كاف 
اية لعدـ قياـ العناصر اظتشكلة للمخالفة، أو يف حاؿ صدور حكم هنائي ػتتواه. ويتأسس عليو أف إقداـ النيابة العامة على حفن الشك

يرفع عن الفعل صفتو اصترمية وكتعل من قرار اعتدـ قرارا ، يف حق اظتخالف وقبل استنفاد اإلدارة ظتسطرة اعتدـ -لنفس السبب–بالرباءة 
 .2ؿ السلطة وبالتاِف معرضا إللغاءمتسما بالشطط يف استعما

 

 اإلشارة إُف أف مشرع قانوف التعمري ميز بني حالتني من اظتخالفات :واجب ومن ال
 

والػػيت نتكػػن تػػداركها لكوهنػا ال دتثػػل إخػػالال خطػػريا  33وىػي اظتخالفػػات اظتنصػػوص عليهػػا يف اظتػادة  : المخالفػػات غيػػر الخطيػػرة -
توجيػو أمػر إُف اظتخػالف باختػاذ التػدابري الالزمػة بضوابط التعمري والبناء. حيث خصها مبسطرة خاصة مبوجبها يقـو رئيس اجمللس اصتمػاعي ب

يوما. فإذا انتهت األفعاؿ اظتتكونة منها اظتخالفة عند انقضاء األجل  00تجاوز ييوما وال  62إلهناء اظتخالفة يف أجل ال نتكن أف يقل عن 
 اظتشار إليو أعاله يقع التخلي عن اظتتابعة اصتاري يف شأهنا.

 

جػل اظتشػػار إليػو أعػػاله أف اظتخػالف َف ينفػذ األوامػػر اظتبلغػة إليػػو تطبػق األحكػػاـ اظتنصػوص عليهػػا يف وإذا لػوحن عنػد انتهػػاء األ
 وما يليها من قانوف التعمري، واليت تؤسس ظتسطرة اعتدـ. 35اظتادة 

 

دـ اسػتفادة اظتخػالف مػن قػانوف التعمػري، وىػذه ختتلػف عػن سػابقتها يف عػ 35: وىي اليت ورد تفصػيلها يف اظتػادة  المخالفات الخطيرة -
 من مسطرة اإلعذار وإمكانية التخلي عن اظتتابعة وإقفاؿ باب اظتتابعة وديا.

 

ويسػػتفاد مػػن ىػػذا اظتقتضػػى عموميػػة مسػػطرة اعتػػدـ يف اضتػػالتني، وإنػػو لػػيس مبقبػػوؿ القػػوؿ بكػػوف اظتشػػرع قػػد اشػػرتط لصػػحة قػػرار 
                                                 

1
 جاء يف قرار للمجلس األعلى :"حوؿ السبب الوحيد لالستئناؼ :   

ف عليو كاف مقاما قبل ي واظتعتمر من طرؼ اظتستانحيث ينعى اظتستأنف على اضتكم اظتستأنف انعداـ التعليل، ذلك أف ما أشار إليو اضتكم اظتطعوف فيو كوف البناء اظتقاـ يف الشارع العموم
اظتتعلق بالتعمري ىو تعليل ناقخ يوازي االنعداـ، إذ أف مقتضيات القانوف اظتذكور تطبق على رتيع البناءات اظتقامة  69.60اظتصادقة على تصميم التهيئة وبالتاِف ال متضع للقانوف رقم 

من القانوف اظتذكور، باإلضافة إُف أف اجمللس القروي لسوؽ ثالثاء الغرب سبق لو أف صادؽ  36جاء منسجما مع اظتادة  واظتخالفة لضوابط التعمري وبالتاِف فإف القرار موضوع الطعن باإللغاء
ف اظتقاـ يف الشارع ليبقى اظتمر فارغا، وبالتاِف فإ 01إُف جانب البقعة رقم  E19على إحداث تغيريات داخل تصميم التهيئة وذلك بتحويل البقعة رقم  6665بإرتاع أعضائو يف دورة غشت 

اظتتعلق بالتعمري، أف يأمر لدـ  69.60من القانوف رقم  35العمومي َف يبقى لو أي مربر قانوين.لكن حيث إنو وكما الحن اضتكم اظتستأنف عن صواب، لئن لتق للعامل، طبقا للمادة 
ؽتارسة ىذه الصالحية مشروطة بوجود ؼتالفة للضوابط التعمريية، ىذه اظتخالفة تتحدد بالنظر للبناءات اظتنجزة البناءات اظتخالفة للقانوف، حسب الضوابط احملددة يف اظتادة اظتذكورة، إال أف 

يت أصبحت متصلة بإحدى مت بناء على رخصة قانونية وال خالفا للتصاميم التعمريية بعد اظتصادقة عليها، أما البناءات اليت كانت قائمة قبل اظتصادقة على ىذه التصاميم وال نزاع يف أف بناءىا
 مشروع لعدـ توافر األسباب اظتربرة الختاذه وأف االرتفاقات التعمريية كتخصيصها لشارع عمومي فإف ذلك ال كتعلها موسومة بالبناء اظتخالف لضوابط التعمري فيكوف القرار اظتطعوف فيو غري

اظتذكور وبالتاِف فإف تنفيذ االرتفاقات الواردة بو يستوجب سلوؾ مسطرة نزع اظتلكية للمنفعة العامة  69.60من القانوف رقم  95تصميم التهيئة يعترب مبثابة إعالف اظتنفعة العامة، طبقا للمادة 
غتلة قضاء اجمللس  0069/1/6/9000اظتلف اإلداري عدد:  96/69/9001اظتؤرخ يف :  6962وفقا للضوابط القانونية اظتعموؿ لا، ويكوف ما أثري بدوف أساس. "قرار اجمللس األعلى عدد : 

 .32-31األعلى العدد : 
 69-60دى وكيػػل اظتلػػك طبقػػا للقػػانوف رقػػم جػػاء يف حكػػم احملكمػػة اإلداريػػة مبػػراك  مػػا يلػػي: "حيػػث ثبػػت مػػن وثػػائق اظتلػػف أنػػو يف إطػػار إيػػداع رئػػيس غتلػػس اصتماعػػة لشػػكاية بشػػأف اظتخالفػػة لػػ 2

يف اظتلػػف  3006حكمهػػا رقػػم  4/69/6665توبػػع الطػػاعن فأصػػدرت احملكمػػة االبتدائيػػة مبػػراك  بتػػاريخ  64/3/6669بتػػاريخ  6.69.06رقػػم  اظتتعلػػق بػػالتعمري الصػػادر بتنفيػػذه الظهػػري الشػػريف
عن بعػد ذلػك بطلػب فتقػدـ الطػا 9254/6666يف اظتلػف رقػم  0645حتػت قػم  0/2/6666قضى برباءتو وأيد ىذا اضتكم مبقتضى القػرار الصػادر عػن ػتكمػة االسػتئناؼ بتػاريخ  65/2092رقم 

 استعطايف قصد العدوؿ عن األمر باعتدـ فتلقى جوابا بتأكيد القرار اظتطعوف فيو.
ارتكػػز اظتقتضػػى بػػو الػيت جتعػػل مػػن ىػذا القػػرار الػػذي وحيػث إف القضػػاء الزجػػري قضػى بػػرباءة الطػػاعن مػن ؼتالفػػة قػػانوف التعمػري الػػيت اعتمػػدىا القػرار اظتطعػػوف فيػػو اآلمػػر باعتػدـ يرتػػب حجيػػة الشػيء 

يف  9000-3-61بتػػاريخ  63مبػػراك  رقػػم  علػػى نفػػس اظتخالفػػة مقػػررا مشػػوبا بعيػػب السػػبب ومتسػػما بالتػػاِف بالتجػػاوز يف اسػػتعماؿ السػػلطة ومػػن مت معرضػػا لسلغػػاء. "حكػػم احملكمػػة اإلداريػػة
 غ. 66-60اظتلف رقم 
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أف القانوف قد أوجب على رئػيس اجمللػس اصتمػاعي اللجػوء إُف مقتضػيات اعتدـ أف تكوف اظتخالفة على درجة من اطتطورة. وكل ما ىنالك 
اإلعذار كمرحلة أولية يف حالة اظتخالفات غري اطتطرية، فإذا استجاب اظتخالف اكتفى بذلك وأمكن التخلي عن اظتتابعة، وإال فيلقى مصري 

 من اقرتؼ ؼتالفة "خطرية".
 

أف تكوف على درجة من اطتطورة تنم عن سوء نية صاحب البنػاء، وؽتػا على بة اختاذ اظتخالفات اظترتك قرار ىدـ للعامل سلطة
 ال نتكن تداركو إال باعتدـ، يف حني أنو إذا كانت اظتخالفات اظتذكورة من البساطة بشكل ال يؤثر على مستقبل التخطيط العمراين أو يشني

تجاوز كتب أف تكوف على درجة من التناسػب مػع بسػاطة اظتخالفػات، اظتستوى اصتماِف للمنطقة، فإف القرارات اليت تتخذ ظتواجهة ذلك ال
وأف تأخذ بعني االعتبار األضرار اظترتتبة على تنفيػذىا مػع الغايػات الػيت تسػعى إُف حتقيقهػا. "غتانبػا للصػواب، ال سػيما أخػذه لعنصػر سػوء 

 .1بالقصد اصتنائيالنية كمعيار، واضتاؿ أف ؼتالفات التعمري من جرائم الشكل اليت ال عالقة عتا 
 

 ثالثا : إيداع الشكول كتبليغ قرار الهدـ اإلدارم
 

من قانوف  33ال يتس  لسدارة اللجوء إُف مسطرة اعتدـ قبل إيداع الشكوى لدى وكيل اظتلك اظتختخ طبقا ظتقتضيات اظتادة 
القضػائية، أو إيػداعها لػدى نيابػة غػري ؼتتصػة ال  التعمري. وإف إيداع الشكوى لدى جهة أخرى غري النيابػة العامػة كإيػداعها لػدى الضػابطة

 متوؿ اصتهة اظتختصة إعماؿ مسطرة اعتدـ.
 

ويعترب قرار اعتدـ وثيقة رشتية، ودليال على صحة ما ورد فيو من إجراءات وال غتاؿ لسدعاء خبالؼ ما ورد فيو بدعوى أنو "َف 
يتقػدـ رئػيس اجمللػس اصتمػاعي بشػكاية إُف السػيد وكيػل اظتلػك يف شػأف ىػذه ينجز ػتضر معاينة حضوري وقانوين يف شػأف ؼتالفػة البنػاء وَف 

 .2اظتخالفة، إضافة إُف أف البناء موضوع قرار اعتدـ ىو غترد غطاء وال يشكل ؼتالفة ذات باؿ لقانوف التعمري"

                                                 
1
اعتدـ اإلداري َف متوؿ اصتهػة اظتختصػة حػق اطتيػار بػني اختػاذ قػرار باعتػدـ أو إرجػاع اضتالػة يسػب األحػواؿ، كمػا فعػل مػع يضاؼ إُف ما ذكر أنو سبق معنا أف اظتشرع اظتغر  حينما تناوؿ مسطرة   

راء الػذي كػاف علػى اإلدارة سػلوكو كمػة َف تبػني نوعيػة اإلجػاحملكمة الزجرية حينما ترؾ عتا اطتيار بني أمرين : وبني ما شتاه اظتشػرع "تنفيػذ األشػغاؿ ليصػري العقػار مطابقػا لألنظمػة". كمػا أف احمل
عليػو بالتواجػػد، والػػذي يسػتحق عرفانػػا ألقتيتػػو  بػدال مػػن اختػاذ قػػرار اعتػػدـ. ولعػل مثػػل ىػػذا الفهػم الػػذي ألزمنػا إليػػو ىػػو مػا توصػػل إليػػو حتليػل ػتكمػػة إداريػػة أخػرى نؤيػػده شػكال ومضػػمونا ونشػػد

حيػػث أنػػه المتعلػػق بػػالتعمير :  19-91قػػانوف * فػػي المسػػطرة الخاصػػة بالعقوبػػات اإلداريػػة مػػن منظػػور ة مػػا جػػاء فيهػػا :"العلميػػة ال نصػػرة للػػرأي أف نػػورد ثلػػة مػػن حيثياتػػو والػػيت مػػن رتلػػ
اء يتضو أف المسطرة موضوعه تمر بأكثر من مرحلػة قبػل وهػور القػرار اإلدارم متضػمنا للجػز  71إلى  64سيما مواد  من  19-91 بالرجوع إلى الباب الرابع من قانوف التعمير رقم

أف األشػخاص الػذين ينجػزكف هػذ  المالءـ للمخالفة المرتكبة ألحكامه كهذا فإف محاضر المخالفػات لضػوابط التعميػر كالبنػاء العامػة كالجماعيػة تعػد منطلػق هػذ  المسػطرة علػى 
فػوض لهػم بػذلك مػن طػرؼ رؤسػاء الجماعػات المحليػة المحاضر محػددكف علػى سػبيل الحصػر فػي ضػباط الشػرطة القضػائية كمػووفي الجماعػة المكلفػوف بمراقبػة المبػاني أك الم

ريػة أك كػل خبيػر أك مهنػدس معمػارم كلػف كالمووفين التابعين إلدارة التعمير كالمكلفين بهذ  المهمة كمووفي الدكلػة الػذين يعتمػدهم الػوزير المكلػف بػالتعمير للقيػاـ بهػذ  المأمو 
ة أك اإلدارة المكلفػػة بػػالتعمير علػػى أف يوجػػه ذلػػك المحضػػر فػػي أقصػػر أجػػل إلػػى رئػػيس مجلػػس الجماعػػة كالعامػػل بهػػذ  المهمػػة بصػػفة اسػػتثنائية مػػن طػػرؼ رئػػيس الجماعػػة المعنيػػ

مػن نفػس القػانوف(. كحسػب التكييػف المسػبغ علػى الفعػل المضػبوط يػأتي دكر رئػيس مجلػس الجماعػة فػإذا كػاف الفعػل يتمثػل فػي ارتكػاب  65ك 64المعني كالمخالف )المادتػاف 
المخصػص  في القياـ ببناء بغير رخصة صريحة أك ضمنية أك في استعماؿ المبنى بغير الحصوؿ على رخصػة السػكنى أك شػهادة المطابقػة أك فػي تحويػل الغػرض أعماؿ ممنوعة أك

مػا بػذلك العامػل المعنػي ...)المػادة تػولى متابعػة المخػالف كيحػيط عليله المبنى أك في خرؽ ضوابط البناء العامة أك الجماعية فيقـو بإيداع شكول لػدل ككيػل الملػك المخػتص ل
يػأمر المخػالف لمقتضػيات األمػر من نفس القانوف( كفي المقابل إذا كاف ذلك الفعل ال يمثػل إخػالال خطيػرا بضػوابط التعميػر كالبنػاء التػي جػرل انتهاكهػا فػإف رئػيس الجماعػة  66

ر رئػػيس مجلػػس الجماعػػة الجهػػات الموجػػه إليهػػا المحضػػر كالشػػكول بالتػػدابير التػػي اتخػػذها كم لهػػا بػػالصػػادر عنػػه كإذا انتهػػت المهلػػة المعطػػاة لػػه دكف القيػػاـ بمػػا طلػػب منػػه فيخ
مخالفػة من نفس القانوف( كهنا بالذات يبرز دكر العامل في هذ  المسطرة إذ باإلضافة إلى الحالة التػي ال يعطػي فيهػا األمػر الموجػه إلػى مرتكػب ال 67كاستمرار الشكول )المادة 

السػػالف الذكر.يضػػاؼ إليهػػا القيػػاـ بالبنػػاء فػػي منطقػػة غيػػر قابلػػة بموجػػب الػػنظم المقػػررة ألف يقػػاـ بهػػا  66الخطيػػرة كبعػػض األحػػواؿ المنصػػوص عليهػػا فػػي الفصػػل  الموصػػوفة بغيػػر
  ر اسػتخداـ بعػض الطػرؽ فػي البنػاء فإنػه يجػوز لػهالمبنى المشيد أك كاف البناء غير مطابق لإلذف المسلم فػي شػأنه أك بالضػوابط المتعلقػة بمتانػة كاسػتقرار  أك باألحكػاـ التػي تحظػ

ة داخػػل أجػل ثالثػػين يومػػا )أم العامػل( بطلػػب مػن رئػػيس مجلػس الجماعػػة أك مػن تلقػػاء نفسػه كبعػػد إيػداع الشػػكول األمػػر بهػدـ جميػػع أك بعػض البنػػاء المخػالف للضػػوابط المقػرر 
مػن نفػس القػانوف(".حكم المحكمػة  71( كال يحػوؿ هػدـ البنػاء دكف إجػراء المتابعػة....)المادة 69دة لف )المػااتحت طائلػة تػولي السػلطة المحليػة القيػاـ بػذلك علػى نفقػة المخػ

 غ. 167/95في الملف رقم :  13/3/96بتاريخ  54/96اإلدارية بفاس رقم 
2
يو : "وحيػث إف الثابػت مػن أوراؽ اظتلػف أف السػلطة اإلداريػة َف حتػرر أي ػتضػر والذي جاء ف .60/30يف اظتلف اإلداري  61/0/6630تاريخ ب 30نظر قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى عدد أ  

وحيث إف واِف الػػدار البيضػاء عنػػدما عمػد إُف إصػػدار قػرار بػػإغالؽ الػػورش واألمػر لػػدـ البنػاء اظتشػػيد عليػو دوف حتريػػر ػتضػػر يف لطػػاعن وَف حتػل اظتلػػف علػى القضػػاء.باظتخالفػة الػػيت نسػبتها إُف ا
نظر علػى سػبيل أسػلطة".و حالتو على القضاء يكوف قد خالف مقتضيات الفصل اظتشار إليو بذلك وبذلك يكػوف القػرار اإلداري اظتطعػوف فيػو مشػوبا بالشػطط يف اسػتعماؿ الىذا اطتصوص وإ

ية الػػيت حتكمػػو مطابقػػة اظتقػػرر اظتطعػػوف فيػػو لقواعػػد اظتشػػروع"يف مػػدى غ الػػذي جػػاء فيػػو : 634/62ف رقػػم : يف اظتلػػ 60/0/63بتػػاريخ :  21/63اظتقارنػػة حكػػم احملكمػػة اإلداريػػة بفػػاس رقػػم : 
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عػػد وثيقػػة رشتيػػة ال نتكػػن لكػن حيػػث إف الثابػػت مػػن وثػػائق اظتلػػف ومسػػتنداتو وال سػػيما قػػرار األمػػر باعتػػدـ اظتطعػػوف فيػػو الػػذي ي
إؾتػاز الطعن فيها إال بالزور، أف اظتدعي عمد إُف توسيع مساحة القبو وبناء بيت مبنطقة االرتػداد بسػكناه اظتشػار لعنواهنػا بديباجتػو وأنػو مت 

س اجمللػػس /ج وأف رئػػي64حتػػت عػػدد  6/60/9001 ػتضػػر معاينػػة مػػن طػػرؼ اصتهػػة اظتختصػػة يف شػػأف ؼتالفػػة قػػانوف التعمػػري ىػػذه بتػػاريخ
 .416حتت عدد  91/66/9001 اصتماعي تقدـ خبصوص ىذه اظتخالفة بشكاية إُف النيابة العامة مسجلة بتاريخ

 

وحيث إنو تأسيسا على ما ذكر فإف فعل البناء الذي قاـ بو اظتدعي وبدوف ترخيخ قانوين يشػكل ؼتالفػة لقػانوف التعمػري وأف 
يع اإلجراءات الشكلية اظتنصوص عليها يف القانوف اظتذكور، ؽتا تبقى معو الوسػيلة اظتعتمػدة مػن القرار اظتطعوف فيو قد احرتمت يف اختاذه رت

ا طرؼ اظتدعي واظتتمثلة يف ؼتالفة القرار للقانوف، وسيلة غري مستندة على أي أساس قانوين أو واقعي ويبقى معو القرار سػليما ومشػروعا ؽتػ
 .1يتعني معو التصريظ برفض طلب اظتدعي"

 

ن رتلة الشكليات كذلك اليت يتعني احرتامها قبل القياـ بعملية اعتدـ أف يبلا األمر باعتػدـ إُف اظتخػالف ولتػدد فيػو األجػل وم
اظتضروب لو إلؾتاز أشغاؿ اعتدـ. وال كتوز أف يتعدى ىذا األجل ثالثوف يوما، وإذا َف يند اعتدـ يف األجل اظتضروب لذلك تولت السلطة 

  ك على نفقة اظتخالف.احمللية القياـ بذل
 

 لفقرة الثانية : في التنفيذ المادم لقرار الهدـ اإلدارما
 

دارة االلتفات إليها، قبل اللجوء إُف التنفيذ اظتادي للقرار، حتث اإليطرح تنفيذ قرار اعتدـ العديد من اظتشاكل اليت يتعني على 
 قد كتر باظتوظفني اظتشرفني على عملية التنفيذ إُف ساحة العقاب اصتنائي.طائلة حتريك مسؤوليتها اظتدنية، ال بل إف التنفيذ العشوائي 

 2أكال : إشكالية اللجوء إلى القضاء من أجل تنفيذ قرار الهدـ اإلدارم
 

نتكن جتسيد ىذه اإلشكالية فيما أشار إليو الباحث بقولو إف "ض لة الوسائل اظتتوفرة لػسدارة للقيػاـ باعتػدـ بالسػرعة اظتطلوبػة، 
استخداـ الوسائل التقليدية يف اعتدـ واألعواف غري اظتختصني ال يسعف البتة يف تطبيػق قػرارات اعتػدـ. ومػن جهػة أخػرى تصػادؼ السػلطة و 

اظتختصة صعوبات كبرية حينما يتعلق األمر لدـ بناء داخل منازؿ آىلة بالسكاف، ففي غري ما مرة ا مت السلطة بانتهػاؾ حرمػة اظتنػازؿ، 
واف السػػلطة احتجػػزوا داخػػل بعػػض البنايػػات مػػن قبػػل اظتالكػػني أو أىلهػػم بػػدعوى اقتحػػاـ اظتنػػزؿ بػػدوف إذف وإضتػػاؽ أضػػرار بػػل إف بعػػض أعػػ

بذويهم وكثريا ما طرح التساؤؿ يف مثل ىذه اضتاالت حوؿ ما إذا كاف كتب اضتصوؿ على إذف مسبق من احملكمة اظتختصة لدخوؿ اظتنازؿ 
 .3والبنايات اظتختلفة..."

 

ا اضتد نتتنع اظتخالفوف عن تنفيذ عقوبة اعتدـ، أما التساؤؿ اظتطروح من قبل الباحث، فقد طرح من ذي قبل يف فرنسا، إُف ىذ
وانقسمت بصدده احملاكم القضائية ال سيما فيما يتعلق بقرارات االستيالء على أماكن السػكن. فقػد صتػأت اإلدارة إُف القضػاء اظتسػتعجل 

الػػػػذين رفضػػػوا إخػػػػالء اظتسػػػػاكن، وصػػػدرت أحكػػػػاـ متباينػػػة يف ىػػػػذا الشػػػأف، منهػػػػا مػػػا قضػػػػى بعػػػػدـ  للحصػػػوؿ علػػػػى حكػػػم بطػػػػرد السػػػكاف
 االختصاص، ومنها ما تصدى للموضوع.

 

                                                                                                                                                           
دوف إضػافتو لبيانػات أخػرى  6662أبريػل  66 حيث يستفاد من اظتقرر القاضي بإغالؽ النوافػذ الػثالث اظتفتوحػة علػى ملػك الغػري اكتفػاؤه فقػط باإلشػارة إُف تػاريخ ػتضػر ضػبط اظتخالفػة وىػو:

 ظتائل.وتارمتها وحجمها واصتهة اليت قامت مبعاينتها وصفتها كما أف السلطة اإلدارية مصدرتو َف تدؿ الحقا بأية معلومات اظتذكور ػتل الطعن احوؿ عناصر اظتخالفة اظتضبوطة ووقائعها 
ميع البيانات الكافية والكفيلة ببسط رقابة باالعتماد على ػتضر غري شامل صت 69/62وحيث إنو بالرتتيب على ما ذكر فإف رئيس اجمللس البلدي لفاس اظتدينة عندما أصدر قراره ذي عدد 

 اؿ السلطة وبات منتظره اإللغاء ليس إال".جهة القضاء اإلداري ليئة قضاء اإللغاء يكوف قد خالف أحكاـ قانوف التعمري اظتبنية صدره ما جعل قراره مشوبا فعال بالتجاوز يف استعم
1
 .635/6/02ملف رقم :  5/9/9003: بتاريخ  929حكم احملكمة اإلدارية بالرباط رقم :   

2
 مكرر من قانوف اظتباين اظتصري. 63نظر اظتادة أ  

3
 .616، ص 9000يل، الطبعة الثانية ػتمد بوجيدة، رخصة البناء، اصتزء الثاين، طبع وتوزيع دار اصت  
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واستقر االجتهاد القضائي الفرنسي على عدـ جواز سلوؾ اإلدارة للطريق اظتدين بقصد اضتصوؿ على أحكاـ بإلزاـ األفراد 
ف ذتة جزاء جنائي فالدعوى العمومية ىي الطريق الوحيد اظتتعني سلوكو. وإذا َف تكن ىناؾ دعوى باحرتاـ القرارات اإلدارية. فإذا كا

 .1عمومية أو وجدت وانتهت فإف الطريق اظتدين يوصد يف وجو اإلدارة
 

ظتدنية أنو ليس ىناؾ ما نتنع من طرؽ اإلدارة لباب احملاكم ا علىوخالفا عتذا التوجو، نتفق مع األستاذ سليماف الطماوي 
قي قصد إجبار األفراد باحرتاـ قرار إداري معني. وأيد رأيو بكوف القضاء السلطة الضامنة للحقوؽ واضتريات وأف بإمكاف اإلدارة اللجوء كبا

باشر رخصة األفراد إُف ىذه السلطة لضماف حقها. وقد تبنت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر ىذا الرأي بقوعتا "إنو من اظتقرر أف التنفيذ اظت
فيصظ عتا بدال من إجراء ىذا التنفيذ اظتباشر أف تركن  لسدارة. ومن مت فإف اإلدارة ترتخخ يف إجرائو يسب مقتضيات اظتصلحة العامة،

إُف القضاء.كما فعلت يف القضية وتسلك طريق حجزىا ما للمدين لدى الغري يسب قواعد قانوف اظترافعات و ال شذوذ يف ذلك وال 
 و على مقتضيات القانوف واظتصلحة العامة ذلك أف التنفيذ اظتباشر ليس األصل يف معاملة اإلدارة لألفراد.خروج في

 

حقوقها.   إف الوزارة لو كانت قد أخذت  ءوإفتا األصل أف تلجأ اإلدارة، شأهنا شأف األفراد، إُف القضاء  الستيفا   
مها يف النهاية من اظتثوؿ أماـ القضاء و االمتثاؿ ضتكمو إذا صتأ اظتتظلم إُف القضاء بطريق التنفيذ اظتباشر ابتداء فإف ذلك ما كاف يعص

ئ منازعا يف أحقيتها يف إجراء ىذا التنفيذ اظتباشر ومنازعا يف صحة سببو. وأوُف من ذلك اختصار مراحل النزاع وااللتجاء إُف القضاء باد
 األمر ماداـ اظت ؿ إليو يف النهاية.

 

رة إذا ركنت إُف القضاء وسلكت طريق حجز ما للمدين لدى الغري فحسب قواعد قانوف اظترافعات، فإنو ينبغي بيد أف الوزا
أف متضع اضتجز الذي أوقعتو للشروط اليت أوجبها القانوف اظتذكور لصحة اضتجز، وليس مبقبوؿ التحلل من كل أو بعض ىذه الشروط 

ذه الرخصة بل اجتازت طريقا آخر فلـز أف يرد اضتكم على مسلكها فيو إُف القانوف الذي مبقولة أنو كاف يف مقدور الوزارة أف تستعمل ى
 2نظم ذلك الطريق"

 

وبغض النظر عن ىذا السجاؿ فإف العمل اإلداري سار يف اجتاه جس نبض اظتخالف من قرار اعتدـ فإذا اتضظ إصرار 
يث دأبت النيابات العامة على متابعة اظتخالفني يف مثل ىذه اضتالة اظتخالف على عدـ التنفيذ أؾتز يف حقو ػتضر عصياف ومقاومة، ح

من القانوف اصتنائي، أو جبرنتة مقاومة أشغاؿ أمرت لا السلطة العامة أو صرحت لا حسب الفصل  000جبرنتة العصياف حسب الفصل 
كانت تقضي بالرباءة لعدـ إثبات توافر   من نفس القانوف. لكن اظتالحن كذلك ىو أف جل األحكاـ الصادرة يف ىذا اظتوضوع 005

 عناصر اصترنتتني.
 

 ثانيا : آثار اإلخالؿ بمسطرة الهدـ
 

فضال عن إمكانية إلغاء القرار اإلداري الصادر خالفا لسجراءات اظتسطرية اظتفصلة أعاله، فإف بإمكاف اظتتضرر طلب التعويض 
 فة للرخصة إُف ما دوهنا من أجزاء مرخخ بإحداثها ومشيدة طبقالألجزاء اظتخاعن القرار الذي أمر باعتدـ الكلي للبناء، ييث تعدى ا

 للتصاميم اظتسلمة يف ىذا الشأف. 
 

وللمحكمة أف تستعني خبربة تقنية يف اظتوضوع لتحديد نسبة األضرار. وتصبظ مسؤولية العامل قائمة باعتبار أنو ال نتثل العمالة  
لة مباشرة وإفتا بصفتو موظفا للدولة مبقتضى اختصاص ؼتوؿ لو بنخ خاص ىو قانوف التعمري كشخخ معنوي ح  ترتتب مسؤولية العما

                                                 
1
 640، ص 6655معوض عبد التواب، الوسيط يف تشريعات البناء، منشأة اظتعارؼ باإلسكندرية   

2
 .642-641 مشار إليو، ورأي األستاذ الطماوي باظترجع السابق ص 6639نونرب  91حكم احملكمة اإلدارية العليا مبصر بتاريخ   
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وضة الذي خولو لوحده سلطة إصدار قرارات ىدـ البناء احملدث حيادا على ضوابط البناء وبالتاِف ترتيب مسؤولية الدولة مبناسبة اضتالة اظتعر 
 .1دمن قانوف االلتزامات والعقو  46عطفا على اظتادة 
 

ولقد سبق معنا أف قرار اعتدـ ىو اختصاص أصيل للعامل وإنو لئن كاف من حق رئيس اجمللس اصتماعي أف يسحب الرتخيخ 
 اظتمنوح للطاعن داخل األجل القانوين، أو يسلك اظتسطرة احملددة يف قانوف التعمري، فإنو ليس من صالحياتو اختاذ قرار باعتدـ وتنفيذه.

عليو رئيس اجمللس خالفا عتذه اظتقتضيات من شأنو ترتيب مسؤولية اجمللس اصتماعي ؽتا يستلـز االستجابة طلب وإف ما نتكن أف يقدـ 
 .2التعويض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ية اليت أتتها جهة اإلدارة قد ت الذي جاء فيو : " وحيث ؽتا يؤخذ ؽتا تقدـ أف األعماؿ اظتاد 63/63يف اظتلف رقم :  91/6/6664 بتاريخ : 64/6063 حكم احملكمة اإلدارية بفاس رقم:  

اطتربة ؽتا دؿ على عدـ اختاذ تلك اصتهة للحيطة جتاوزت اضتدود اظترسومة عتا إذ طالت أجزاء أخرى من البناء اظترخخ بإحداثو وَف تضبط بشأهنا أية ؼتالفة تذكر أو استعني بشأهنا بأىل 
 بعا لذلك خطأ مرفقيا صرفا.والتبصر عند سهرىا على تنفيذ قرار اعتدـ الذي اختذتو وكوف ت

شكل الذي جعلو غري مؤىل ألداء الغرض وحيث أنو وقد نشأ عن ىذا اطتطأ بالذات ضرر مادي حددتو اطتربة اظتأمور لا، يف تصدع شرفة اظتنزؿ وحيطانو والسقف والسرتة بالسطظ بال
خخ معنوي ح  ترتتب مسؤولية العمالة مباشرة وإفتا بصفتو موظفا للدولة مبقتضى اختصاص ؼتوؿ لو بنخ اظتخصخ لو فإف مسؤولية العامل تصبظ قائمة باعتبار أنو ال نتثل العمالة كش

ى اظتادة وضة عطفا علالذي خولو لوحده سلطة إصدار قرارات ىدـ البناء احملدث حيادا على ضوابط البناء وبالتاِف ترتيب مسؤولية الدولة مبناسبة اضتالة اظتعر  69-60خاص ىو قانوف التعمري 
 من قانوف االلتزامات والعقود." 46

 
2
دعي موضوع طلب التعويض ألف اظتدعى خالف نظر حكم احملكمة اإلدارية بأكادير الذي جاء فيو :" حيث إف اجمللس البلدي اظتدعى عليو يقر بأنو فعال قاـ لدـ السياج الذي شيده اظتأ  

 ضوابط البناء.
وبرخصة شغل اظتلك  690/656/63حتت رقم  6663/4/92البناء اظتشيد كاف موضوع ترخيخ من طرؼ رئيس اجملس البلدي اظتدعى عليو بتاريخ لكن حيث يتبني من دراسة اظتلف أف 
 اصتماعي بنفس التاريخ وبنفس الرقم.

 لبناء اظتذكور وىدـ البناء اظتشيد.وحيث إنو ال يوجد باظتلف ما يثبت أف اجمللس البلدي اظتدعى عليو سك اظتسطرة احملددة قانونا لسحب الرتخيخ با
ائية يعد خطا مرفقيا ناتد عن سوء تسيري مصاٌف اجمللس وحيث إف قياـ اجمللس اظتدعى عليو لدـ سياج اظتدعى الثابت بإقرار ىذا األخري ووفق ما ىو مبني يف ػتضر اظتعاينة وتقرير اطتربة القض

 اظتدعى عليو.
 صا معنويا عاما مسؤولة اجتاه الغري عن األضرار اظتادية الناجتة عن نشاطها.وحيث أف اجملالس احمللية بصفتها شخ

بلا يف غتاؿ التعويض وانطالقا من اطتربة القضائية اظتنجزة يف اظتلف وػتضر اظتعاينة اظتدُف بو حتديد التعويض اظتناسب اصتابر للضرر يف م ةوحيث ترى احملكمة مبا عتا من سلطة تقديري
 ش. 6 60-04 يف اظتلف عدد: 63-69-66بتاريخ:  954-66يؤديها الطرؼ اظتدعى عليو للمدعي." حكم احملكمة اإلدارية بأكادير عدد: درىم  8.000.00
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يـو دراسي وحتسيسػي حػوؿ "اضتمايػة اصتنائيػة للمجػاؿ العمػراين والػذي  9006أبريل  05يـو انعقد باظتعهد العاِف للقضاء بالرباط 
 نظمتو وزارة العدؿ بشراكة مع وزارة اإلسكاف والتعمري والتنمية اجملالية والذي توالت خاللو العروض على الشكل التاِف :

 

 : الجلسة االكلى
"، قدمػو األسػتاذ رشػػيد تاشػفني وكيػػل اظتلػك لػػدى البنػاء والتعمػػري: "اظتسػؤولية اصتنائيػة يف غتػػاؿ  العرض األكؿ حوؿ

 احملكمة اإلبتدائية بسطات.
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: مراقبػػة اجملػػاؿ العمػػراين بػػني اإلجػػراءات القانونيػػة واإلكراىػػات اظتيدانيػػة"، قدمػػو األسػػتاذ ػتمػػد  العرض الثاني حوؿ
 اعتالِف : رئيس مصلحة مبديرية الشؤوف القانونية.

اإلشكاليات والصعوبات"، قدمػو األسػتاذ  –"أي دور للنيابة العامة يف ػتاربة جرنتة التعمري  : العرض الثالث حوؿ
 عبد الكرمي الشافعي وكيل اظتلك لدى احملكمة اإلبتدائية بطنجة".

: " اصتػػرائم اطتطػػرية يف ميػػداف التعمػػري : قػػراءة يف أسػػباب اإلنتشػػار ومػػداخل اظتواجهػػة"، قدمػػو  العرض الرابع حوؿ
عبػػد السػالـ شػػكري مػدير الشػؤوف القانونيػػة بػوزارة اإلسػػكاف والتعمػري والتنميػػة مػوالي ذ األسػتا
 اجملالية.

 

 : الجلسة الثانية
: "ؿتو سياسة جنائية جديدة ضتماية اجملاؿ العمراين"، قدمو األستاذ عبد السالـ بوىوش دكتور يف اضتقػوؽ، قػاض   العرض األكؿ

 ظتادة اصتنائية.ورئيس تنفيذ التدابري القضائية يف ا
: "اسػػتعماؿ التقنيػػات اضتديثػػة يف تتبػػع األحيػػاء الصػػفيحية"، قدمتػػو السػػيدة فاطمػػة شػػهاب، مػػديرة السػػكن  العرض الثاني 

 اإلجتماعي والشؤوف العقارية بوزارة اإلسكاف والتعمري والتنمية اجملالية.
سػتاذ نػور الػدين العسػري، نائػب وكيػل اظتلػك باحملكمػة : "الزجر اإلداري يف غتاؿ البنػاء والتعمػري"، قدمػو األ العرض الثالث

 اإلبتدائية بسطات وباحث جامعي يف غتاؿ التعمري.
 

 : الجلسة األكلى
  ركزت مداخلة األستاذ رشيد تاشػفني خػالؿ اصتلسػة األوُف علػى حتديػد أنػواع اصتػرائم يف ميػداف التعمػري والػذي طتصػها

بات مالية مركزا على اظتسؤولية اصتنائية واألثر اظترتتب عن اصترنتة يف ميداف التعمري وحتمل نتائد أنواع واليت يعاقب عليها القانوف بعقو  3يف 
مػن القػانوف اصتنػائي الػذي يػنخ علػى أف كػل شػخخ  609الفعل اجملـر من خالؿ التصرفات اإلكتابية أو السلبية مع تقػدمي قػراءة للفصػل 

 ولية اصتنائية يف ميداف التعمري على ثالث مستويات :سليم العقل يكوف مسؤوال جنائيا مع إثارة اظتسؤ 
 

 مسؤولية الشخخ اظتخالف ؛ -
 مسؤولية اإلداراة ؛ -

 مسؤولية مسريي األوراش )اظتهنيني(. -
 

كما استعرض احملاضر غتموعة من األمثلػة اظتتمثلػة يف تقػاعس ضػباط الشػرطة القضػائية واظتػأمورين احمللفػني يف ضػبط اظتخالفػات أو 
من القانوف  920تياهنم صترنتيت التحريض أو االرتشاء مع التذكري بالفصوؿ القانونية اجملرمة عتذه األفعاؿ خصوصا منها الفصل إتعاوهنم أو 

ادة اصتنائي باإلضافة إُف التطرؽ إُف مسؤولية رئيس اجمللس اصتماعي يف حالة الرتخيخ غري القانوين وعدـ استشارة اصتهات اظتعنية طبقا للم
 من القانوف اصتنائي. 030و 920يثاؽ اصتماعي الذي اعتربه جرنتة إنطالقا من قراءة الفصلني من اظت 16

 
 وختم اظتتدخل عرضو بعدة مقرتحات من بينها :

 ؛ 92.60و 69.60 توسيع دائرة التجرمي لتشمل ؼتالفات َف يتم ذكرىا يف القانوف -
 إضافة العقوبات اضتبسية ؛ -
 ت اطتطرية ؛حتديد اصترائم اظتشكلة لسخالال -

 حذؼ اإلحاالت الكثرية ؛ -
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 استعماؿ عبارة "جرنتة" عوض "ؼتالفة" ؛ -

 حتريك الدعوى العمومية تلقائيا من طرؼ النيابة العامة ؛ -

 إنزاؿ العقوبات على أعضاء اجملالس اظتنتخبة. -
 

 اإلشػكاليات والصػعوبات،  -مػرييف مستهل مداخلة األستاذ عبد الكرمي الشافعي "أي دور للنيابة العامػة يف ػتاربػة جرنتػة التع
 طرح اظتتدخل تساؤلني :

 أي دور نتكن للقضاء أف يلعبو على وجو العمـو والنيابة العامة كطرؼ أصلي يف القضايا اظتتعلقة بالبناء العشوائي ؟ -
 يعرفها قطاع إُف أي حد نتكن للمعاصتة القضائية أف حتد من ىذه الظواىر اظتشينة خصوصا يف ظل اإلختالالت اظتتزايدة اليت -

 التعمري ؟
 

وقػد ركػز احملاضػر علػػى كػوف ظػاىرة البنػػاء العشػوائي  ػدد بػػرامد الدولػة فيمػا متػػخ إعػداد الػرتاب الػػوط  و ختػدش اظتشػهد العمػػراين 
 ظتدف اظتملكة حيث عرض ظتختلف القوانني اظتؤطرة ظتيداف التعمري وتسلسلها الكرونولوجي واليت أتت على الشكل التاِف :

 ؛ 6661ظهري  -
 ؛ 6629ظهري  -
 ؛ 6620ظهري  -
 اظتتعلق بالتعمري ؛ 69.60 رقم القانوف -

 اظتتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات. 92.60 رقم القانوف -
مػن  35كما أكد األستاذ الشافعي على عػدـ وضػوح الشػكليات القانونيػة الواجػب توفرىػا يف الشػكوى اظتنصػوص عليهػا يف اظتػادة 

ؽتا يشري غتموعة من الصعوبات التطبيقيػة يف ػتاربػة اصترنتػة يف ميػداف التعمػري ؽتػا يتطلػب تعزيػز التنسػيق والتشػاور بػني  69.60 رقمالقانوف 
 ؼتتلف اظتتدخلني يف ىذا اظتيداف.

 

  كراىػػػات اظتيدانيػػػة"، فيمػػػا أثػػػارت مداخلػػػة األسػػػتاذ ػتمػػػد اعتػػػالِف "مراقبػػػة اجملػػػاؿ العمػػػراين بػػػني اإلجػػػراءات القانونيػػػة واإل
ة والػػيت موضػػوع نظػػاـ اظتراقبػػة واإلكراىػػات الػػيت يطرحهػػا مركػػزا علػػى أقتيتػػو اظتتمثلػػة يف آنيتػػو والتػػذكري بالتػػدابري اظتسػػطرية واإلكراىػػات اظتيدانيػػ

لػػردع. بعػػد ذلػػك، عػػرج علػػى طتصػػها يف ازدواجيػػة اظتسػػطرة وتعػػدد اظتتػػدخلني وغيػػاب اضتمايػػة القانونيػػة ظتػػراقيب البنػػاء وػتدوديػػة العقوبػػات يف ا
عس اإلشكاؿ الذي تطرحو القسمة القضائية اليت ال حترـت اظتقتضيات القانونية وكذا صعوبة الوصوؿ إُف اظتعلومات اظتتعلقة باظتخالفني وتقا

دـ وخػػتم مداخلتػػو مػػن رؤسػػاء اصتماعػػات والسػػلطات احملليػػة يف تنفيػػذ عقوبػػات اعتػػدـ وانتقائيػػة وموشتيػػة اظتراقبػػة وقلػػة األحكػػاـ الصػػادرة باعتػػ
 خالؿ تقدنتو لبعض اظتقرتحات واليت نتكن تلخيصها يف اآلا :

 

 إقرار إصالح مشوِف لقوانني التعمري ؛ -
 إحداث قطيعة مع تعمري جامد ؛ -

 إصالح نوعي لنظاـ اظتراقبة ؛ -

قػػػاؼ األشػػػغاؿ وحجػػػز إحػػػداث جهػػػاز موحػػػد للمراقبػػػة يعمػػػل مباشػػػرة حتػػػت إشػػػراؼ النيابػػػة العامػػػة وتكليفػػػو باختػػػاذ قػػػرارات إي -
 األدوات ...إٍف ؛

 إقرار عقوبات أصلية وعقوبات للمشاركني. -
 

 كما طرح يف األخري السؤاؿ التاِف :
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 سنة ؟ والبدائل اصتديدة اظتقرتحة ؟ 10أو  00كيف نتكن التعامل مع اظتخالفات اليت مت اقرتافها منذ 
 

 اطتطػرية يف ميػداف التعمػري: قػراءة يف أسػباب اإلنتشػار  يف حني دتحورت مداخلػة االسػتاذ عبػد السػالـ شػكري "اصتػرائم
 ومداخل اظتواجهة" حوؿ اصترائم اطتطرية يف ميداف التعمري واليت طتصها يف ستس جرائم وىي كاآلا :

 

ن اإلغتنػاء اظتخالفات اظتسجلة يف ميداف التجزئات والتقسيمات غري القانونية واظتتمثلة يف التحايل على القوانني واألنظمػة والبحػث عػ -6
 السريع والتصديق على العقود العرفية والقسمة القضائية دوف احرتاـ وثائق التعمري ؛

مع إثارة إشكالية صعوبة ضبط عدد  6605يوليوز  5من ظهري  3تشييد األكواخ الصفيحية واظتنصوص على معاقبتها مبقتضى اظتادة  -9
 األكواخ وظاىرة تناسلها وحتمل الدولة ظتصاريف ىائلة ؛

ك العػػاـ واإلسػػتخفاؼ ػالبنػػاء فػػوؽ اظتلػػك العمػػومي، حيػػث أثػػار خبصوصػػو إشػػكالية عػػدـ اإلكػػرتاث بسػػالمة اظتبػػاين والتطػػاوؿ علػػى اظتلػػ -0
 مبؤسسات الدولة وما يستدعيو ذلك من وجوب التصدي عتا باضتـز الالـز ؛

 دىم باظتاء والكهرباء ؛ؼتالفة البناء للتصاميم اظترخصة وتغاضي اصتهات اظتعنية عن ىذه اظتخالفات وتزوي -1

 تغيري ختصيخ اظتباين بعد اضتصوؿ على رخخ السكن. -2
 

كما تطرؽ خالؿ ىذه اظتداخلة إُف اصترائم اظترتكبة من طرؼ السػلطات اظتختصػة يف مػنظ رخػخ السػكن وفػتظ البػاب للمخػالفني 
ليتهم وذكػر بػبعض اصتػرائم اظترتكبػة مػن طػػرؼ لشػرعنة اظتخالفػات اظترتكبػة مػن طػرفهم مػن خػالؿ مػنحهم لشػواىد إداريػػة حتػررىم مػن مسػؤو 

 اظتنتمني لبعض اظتهن التقنية مشريا إُف عدـ التنصيخ على تلك الواجب تطبيقها على اظتنتمني للمهن القانونية.
 

 ويف اطتتاـ قدـ اظتتدخل غتموعة من اإلقرتاحات نتكن إرتاعتا يف اآلا :
 التعمري ؛ وضع تشريع انتقاِف يكوف مبثابة قانوف يف ميداف 
 التنصيخ على تراتبية العقوبات ؛ 

 إعطاء القدوة اضتسنة من طرؼ رتيع مؤسسات الدولة ؛ 

 عقد شراكات مع رتعيات اجملتمع اظتدين ؛ 

 التنسيق بني رتيع اظتصاٌف اظتتدخلة يف ميداف التعمري ؛ 

 خلق جهاز للمراقبة وحتصينو ووضعو حتت إشراؼ النيابة العامة ؛ 

 والفعالة ظتخالفات البناء ؛ اظتعاصتة السريعة 

 .تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة يف ميداف التعمري والبناء 

 

 

 

 
 : الجلسة الثانية

 

  تناوؿ األسػتاذ عبػد السػالـ بوىػوش يف عرضػو "ؿتػو سياسػة جنائيػة جديػدة ضتمايػة اجملػاؿ العمػراين" ضػرورة التفكػري يف سياسػة
 يف ظل الواقع اضتاِف من خالؿ :جنائية جديدة ضتماية اجملاؿ العمراين 

 جترمي أفعاؿ جديدة ؛ 
 حتديد الركن اظتادي صترنتة البناء بدوف رخصة ؛ 
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 إلغاء الرتخيخ الضم  ؛ 

 تنظيم اعتدـ ؛ 

 جترمي عدـ تعليق لوحات الرخخ ؛ 

 جترمي منع اضتق يف زيارة األوراش ؛ 

 جترمي عدـ إعادة اضتالة إُف ما كانت عليو ؛ 

  كإفشاء سر التنطيقات خالؿ مرحلة إعداد وثائق التعمري ؛  جترمي أفعاؿ جديدة 
 تفريد العقاب تبعا طتطورة األفعاؿ ؛ 

 تشديد العقاب يف بعض اضتاالت كالبناء ليال بدوف رخصة ؛ 

 اظتنع من مزاولة اظتهنة يف حالة اضتكم باإلدانة على مهندس معماري أو طبوغرايف باعتبارىم شركاء يف ارتكاب اظتخالفة ؛ 

 ػداث ىيئة متخصصة يف اظتراقبة تعمل حتت إشراؼ مدير الوكالة اضتضرية أو العامل ؛إح 

 تعزيز الصالحيات للجهات اظتكلفة بالبحث التمهيدي ؛ 

 إضافة بعض البيانات وإرفاؽ ػتاضر اظتعاينات بتقارير تقنية تسهل استيعاب احملاضر من طرؼ القضاة ؛ 

  أف يثبػت العكػػس بالنسػبة للمحاضػر اظتنجػػزة مػن طػرؼ األعػػواف احمللفػوف علػى غػػرار التنصػيخ صػراحة علػى القػػوة الثبوتيػة إُف
 ضباط الشرطة القضائية ؛

 مراجعة ميكانيزمات حتريك الدعوى العمومية ؛ 

 جعل رخصة البناء إلزامية يف كل تراب اظتملكة ؛ 

 حتديد مضموف رخصة البناء ؛ 

 .إخطار اصتهات اظتعنية كتابة قبل البدء يف األشغاؿ 
 

  وخبصػػػوص مداخلػػػة مػػػديرة السػػػكن اإلجتمػػػاعي والشػػػؤوف العقاريػػػة بػػػوزارة اإلسػػػكاف والتعمػػػري والتنميػػػة اجملاليػػػة اظتتعلقػػػة
غري باستعماؿ "التقنيات اضتديثة يف تتبع األحياء الصفيحية"، فقد تطرقت إُف التجربة الكبرية اليت راكمها اظتغرب يف ميداف ػتاربة السكن 

أبرمتها وزارة اإلسكاف والتعمري والتنمية اجملالية مع اظتركز اظتلكي الفضائي لسستشعار عن بعد لتتبع تقدـ برنامد مدف  الالئق واإلتفاقية اليت
بػػدوف صػػفيظ بواسػػطة األقمػػار اإلصػػطناعية والنجػػاح الػػذي مت حتقيقػػو مػػن خػػالؿ ىػػذا الربنػػامد مسػػتدلة بػػبعض األرقػػاـ والػػيت نتكػػن إرتاعتػػا  

 كاآلا :
 

مدنيػة ستسػتفيد  31أسرة حيث بلا عدد اظتدف اظتوقعة على عقػد "مدينػة بػدوف صػفيظ"  965000مدينة و 50الربنامد ىم  -
مليػػار درىػػم  92مػػن غتمػػوع قػػاط  دور الصػػفيظ وبلغػػت كلفػػة ىػػذا الربنػػامد   %60أسػػرة أي بنسػػبة تنػػاىز  935000منػػو 

 طالؽ الربنامد األرقاـ التالية :مليار درىم حيث مت تسجيل بعد أربع سنوات من ان 60مبساقتة من الدولة ب
 مدينة بدوف صفيظ ؛ 06إعالف  -

 براكة ؛ 695000ىدـ ما يناىز  -

 نسمة. 650.000حتسني ظروؼ سكن أزيد من  -
 

 ري ػتدوديػة احملاضػػر اظتنجػػزة سػػبعػد ذلػػك مت االنتقػاؿ للمداخلػػة األخػػرية والػيت تنػػاوؿ مػػن خالعتػا األسػػتاذ نػور الػػدين الع
ث واالسػػتماع للمخػػالف. كمػػا اعتػػرب إلزاميػػة إيػػداع الشػػكاية لػػدى النيابػػة العامػػة بكوهنػػا تغػػل يػػد ىػػذه األخػػرية مسػػطريا وذلػػك لضػػرورة البحػػ

ي لكوهنا إجراءا جوىريا لتحريك الدعوى العمومية من طرؼ النيابة العامة مشريا إُف ضرورة إلغاء ىذا اإلجراء إسوة بالتشريع الفرنسي الػذ
دعوى العمومية يف غتاؿ البناء والتعمري، كما ركز على ضرورة الرتاجع عن نظاـ التخلي لثبوت فشلو الينخ على ىذه الشكلية لتحريك ال
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 يف جرائم التعمري. 
 

 كما أثار اظتتدخل عدة قضايا مرتبطة بسلطة اضتلوؿ وإجراء اإلنذار وعملية اعتدـ وارتباطها بالدعوى العمومية.
 

ومستفيض ساىم فيو بالقسط األوفر الوكالء العامني ووكػالء  اظتلػك لػدى احملػاكم وقد اختتم ىذا اليـو الدراسي بعد نقاش ىاـ 
اإلسػػتئنافية واإلبتدائيػػػة مبختلػػػف أؿتػػاء اظتملكػػػة مػػػع التشػػديد علػػػى ضػػػرورة تنظػػيم ملتقيػػػات أخػػػرى مػػن ىػػػذا النػػػوع إلغنػػاء النقػػػاش وتعميقػػػو 

 خبصوص ىذا اظتوضوع اعتاـ.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


