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 الكلية المتعددة التخصصات بالناظور

 الكلية المتعددة التخصصات بالناظوربماستر العقار والتعمير ينظم 
 ندوة علمية وطنية في موضوع:

  ’‘التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية’‘
 0202مارس  20و 20وذلك يومي :

بصفة موضوع التعمري والبناء من املواضيع الرئيسة اليت شغلت املرشع بصفة عامة، واملرشع املغريب  يعترب

 الرتفاع وترية التحرض اهامتم املتدخلني يف اجملال لك حسب اختصاصاته وهمامه. وابلنظر خاصة. كام أ اثرت وتثري

 فا ن املقرتن ابلتقدم والتمنية يف البدلان املصنعة، واقرتانه يف بدلان اجلنوب معوما ابلبطاةل والفقر وضعف التمنية،

تؤكد التقارير العاملية أ ن أ كرث من نصف ساكنة و هذا   ت ك اودول.يف "حترض دون تمنية"يتحدث عن أ صبح البعض 

العامل يعيش ابملدن، وأ ن وترية منو الساكنة احلرضية يف تزايد متسارع. فاملدن تس تقبل يف املعدل مخسة ماليني نسمة 

ضافية لك شهر، ىل تدبري ولكام ارتفع جحم ساكنة املدن واتسعت رقعهتا، ا  فاعل للمدينة عرب  لكام ازدادت احلاجة ا 

 تطوير الس ياسات العمومية املتبعة لتلبية احلاجيات املزتايدة يف خمتلف امليادين العمرانية والبيئية والاجامتعية.

آليات املؤثرة واملوهجة لس ياسة املدن  أ ما عىل الصعيد الوطين، حدى أ مه الوسائل وال فا ن التعمري يشلك ا 

وال بعاد التمنوية الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية والتقافية، وابلنظر  وحاكمهتا، الرتباطه مبختلف املؤرشات

ابعتباره اال طار املرجعي  للماكنة الهامة اليت يكتيس هذا القطاع مضن معلية التمنية الاقتصادية والاجامتعية ابلبالد

وتوفري  معات احلرضية والقروية،لتوجيه خمتلف الس ياسات العمومية املرتبطة بتأ طري اجملال العمراين، وتنظمي التج

آليات اجل ب والاس تقطاب من بنيات حتتية وجتهزيات ومرافق معومية، وذكل ذرشوط ومتطلبات الاس تقرار وأ

ابلشلك اذلي ميكن من تعبئة العقار وتوجهيه خلدمة متطلبات التمنية مبختلف أ بعادها وجتلياهتا وتعزيز حاكمة اجملاالت 

 اط تدبريها.العمرانية وحتسني طرق وأ من

اعتبارا ودوره احملوري يف توجيه خمتلف  وقد أ ولت السلطات العمومية أ مهية كبرية لقطاع التعمري،

التدخالت والربامج املرتبطة ابلتمنية، وكذا تعزيز القدرة التنافس ية للمجاالت العمرانية كفضاءات الس تقطاب فرص 

يجيا للسلطات العمومية ملعاجلة خمتلف الاختالالت اليت المنو، حيث أ صبح التحمك يف هذا القطاع هدفا اسرتات 

آليات  تعاين مهنا املدن واملراكز العمرانية وجتاوز اال شاكالت املرتبطة بتنظمي اجملال وضبط التوسع العمراين وتوفري أ

ا تعترب خاصة وأ ن ال مر يتعلق ابلسعي حنو تكريس احلاكمة الرتابية اليت ال شك أ هن الاس تقطاب لفرص الاستامثر.

 .رهاان مرهوان بني اجلهوية املتقدمة والالمتركز الواسع

ن التحوالت اجملالية العميقة، النامجة عن التوسع العمراين بفعل الضغط اودميوغرايف الكبري اذلي شهده  ا 

 املغرب خالل النصف الثاين من القرن املايض، فرضت عىل السلطات العمومية تبين اسرتاتيجية شامةل يف جمال

رساء أ سس تمنية جمالية متوازنة تتوىخ تلبية احلاجيات امللحة للساكنة يف جمال البنيات التحتية  التعمري اس هتدفت ا 

والسكن والتجهزيات العمومية، وكذا العمل عىل توفري اال طار املرجعي الالزم لتحقيق متطلبات تمنية التجمعات 

عادة النظر يف حدى حماور ت ك الاسرتاتيجية احلرضية والقروية. وقد شلكت مسأ ةل ا   .اال طار القانوين املنظم للتعمري ا 

صدار  صالح منظومة التعمري من خالل ا  وهكذا انطلق يف بداية التسعينيات من القرن املايض ورش ا 

ترشيعني أ ساس يني شالك بداية حتول جدري يف التعاطي مع قضااي التعمري بصفة عامة، واس هتدفا مالءمة ت ك 
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بشأ ن توس يع العامرات  0691يونيو  52ظهري التحوالت واملشالك املتعلقة ابلتعمري، ويتعلق ال مر ب املنظومة مع 

املتعلق ابلتجزيئات العقارية واجملموعات  52-61اخلاص ابلتعمري، وقانون  05-61لك من قانون وصدور  ،القروية

عن القانون املتعلق مبامرسة الهندسة املعامرية  انهيك وكذا املرسومني التطبقيني هلام. هذا السكنية وتقس مي العقارات،

 وتأ سيس الهيئة الوطنية للمهندسني املعامريني. 

حدى ال وراش املهمة لتعزيز ماكنته مضن املنظومة لقد و  شلك اال طار القانوين لتنظمي جمال التعمري ا 

نتاجية الوطنية، وتقوية دوره مكنتج وموجه للمجال، عىل اعتبار أ ن التعمري  يرتبط مبؤرشات اسرتاتيجية تتعلق اال 

دارة وحاكمة املدن والتجمعات  بنوعية الاختيارات الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والتمنوية املعمتدة يف تنظمي وا 

العمرانية واليت تتجاوز املنطق التدبريي احملض والضيق، وكذا ملا ميثهل من مرجعية أ ساس ية لتأ طري الس ياسات 

وتوحيد تدخالت وبرامج خمتلف الفاعلني يف هذا اجملال وضامن تناسقها، ابلشلك اذلي ميكن من  العمومية وتوجيه

 حتسني القدرة التنافس ية للتجمعات العمرانية وتوفري الوسائل الرضورية لتعزيز حاكمهتا وتدبريها.

ال أ هنا مل تس تطيع مواكبة التغريات اجملالية اليت شهدها املغرب والناجتة  وابلرمغ من ت ك احملاوالت، ا 

ابخلصوص عن المنو اودميوغرايف املضطرد، وما رافقه من منو حرضي ومعراين متسارع وغري متحمك فيه، الامر اذلي 

ط احلرضي عاجزة عن الاس تجابة ملتطلبات املرحةل جعل املنظومة املؤطرة لقطاع التعمري واملوهجة لس ياسة التخطي

كراهات الواقع، كام جعلها غري منسجمة مع ال دوار املنوطة ابجملال كحاضن وموجه خملتلف برامج التمنية  وما تقتضيه ا 

 واملس تقطب لفرص الاستامثر. 

واكبة التحوالت يف هذا اال طار أ صبحت رضورة مراجعة اال طار القانوين املنظم للتعمري رضورة ملحة مل

الاقتصادية والاجامتعية والتغريات املتتالية اليت تشهدها اجملاالت العمرانية، والعمل عىل توفري الظروف املالمئة للرفع 

من القدرة الاس تقطابية لت ك اجملاالت وجعلها أ كرت فاعلية وجذاب ال ماكنيات التمنية، وكذا مراجعة وتعزيز أ مناط تدبري 

تدبري وحاكمة التجمعات العمرانية. ويف انتظار اس تكامل هذا الورش اذلي يعد من ال وراش اجملال وأ ساليب 

ال ساس ية اليت هتم قطاعا حيواي واسرتاتيجيا يقتيض هجدا مضاعفا وتوافقا وحوارا بني اكفة الفاعلني واملتدخلني يف 

صدار اجملال، تبنت السلطات العمومية مهنجية انتقالية يف معاجلة الاشاكالت ا ليت تعرتض تدبري اجملال، وذكل اب 

طار القانون املنظم للتعمري بشلك ميكن من  العديد من املناشري واودورايت، وعرب اعامتد مسطرة الاس تثناء يف ا 

اودراسة واملوافقة عىل الربامج واملشاريع املرتبطة ابلسكن والتعمري رمغ خمالفهتا للمقتضيات القانونية املنظمة لهذا 

طار من املرونة والشفافية لتجاوز امجلود والرصامة اليت متزي أ دوات التخطيط احلرضي، لكن  القطاع، وذكل يف ا 

 دون جدوى.

 وبعد أ ن فشلت احلكومات املتعاقبة يف املصادقة عىل العديد من مشاريع القوانني حول التعمري، صدر

 ورشوط تسلمي الرخ  والواثئق املقررة ، ابملوافقة عىل ضابط البناء العام احملدد لشلك5102ماي  52مرسوم 

ابلتعمري والتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقس مي العقارات والنصوص  مبوجب النصوص الترشيعية املتعلقة

الرتابية، تنفيذا ملا جاء به اودس تور اجلديد  الصادرة لتطبيقها.وصدرت بعده القوانني التنظميية اجلديدة للجامعات

عدا  ومل تأ ت بأ ي جديد يف جمال التعمري، -نظمي الرتايب للمملكة اذلي أ صبح قامئا عىل اجلهوية املتقدمةخبصوص الت 

صدر مؤخرا القانون املتعلق ابملباين ال يةل للسقوط،  62.05وهكذا بعد أ ن صدر القانون  بعض ال مور البس يطة.

 0.09.052البناء، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق املتعلق مبراقبة وزجر اخملالفات يف جمال التعمري و  99.05رمق 
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، 9210، واملنشور ابجلريدة الرمسية عدد 5109أ غسطس  52املوافق  0221من ذي القعدة  50الصادر يف 

شاكالت 9921ص  5109ش تنرب  06املوافق ل  0221ذو احلجة  01الصادرة يف  . وذكل عىل أ مل أ ن حيل بعض ا 

ىل  والبناء ومتطلبات  نصابه. ومن هنا جاءت فكرة تنظمي هذه الندوة العلمية حول التعمريالتعمري ويعيد ال مر ا 

احلاكمة الرتابية عىس أ ن تقف مبداخالهتا ومناقش هتا عىل لك ما من شأ نه أ ن يدفع هبذا القطاع احليوي 

ىل ال مام.  والاسرتاتيجي ا 

 خلني يف جمايل التعمري والبناء ؟فا ىل أ ي حد اس تطاع املرشع املغريب أ ن يس تجيب النتظارات املتد

 

سرتاتيجية حممكة للحد من الاختالل العمراين؟   مث هل حدد ا 

آتية:  وللجواب عن هذه اال شاكالت وغريها سطران احملاور ال

 احملور ال ول:احلاكمة العمرانية ابملغرب بني القانون واملامرسة؛

 ية؛احملور الثاين:اجلهوية املتقدمة وسؤال احلاكمة العمران 

شاكلية احلاكمة اجملالية؛  احملور الثالث: الالمتركز الواسع وا 

كراهات الواقع العميل؛ 002.02احملورالرابع: القانون التنظميي رمق   املتعلق ابمجلاعات: مسو الن  القانوين وا 

ات( وفق احملور اخلامس:ال هجزة املتدخةل يف جمايل التعمري والبناء ) اال ختصاصات، الصالحيات ، املسؤولي

آخر الترشيعات القانونية؛  أ

 التعمري والبناء؛ يف جمايلاحملور السادس: الرقابة القضائية عىل أ عامل امجلاعات 

احملور السابع: املس تجدات القانونية الزجرية للحد من اخملالفات العمرانية)مراقبة وزجر اخملالفات يف التعمري 

 والبناء(.
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