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 : ملقدمةا

فمسألة ، ايقمة اإلنسان إبداعا ور يقذ يتم من خالله إبراز إ، لتقدم الحضارات يقيقميدان التعمير املظهر الح يجسد

حيث  ،التعمير ظاهرة اجتماعية واقتصادية احتلت الصدارة على املستوى العالمي مباشرة بعد الحرب العاملية الثانية

اإلقليمي. فاملشهد العمراني يعرف  و  غل بال القائمين على قضايا الشأن الدوليأصبحت من بين أهم املشاكل التي تش

مدينة من املدن املغربية من مساكن وأبنية غير منتظمة سواء من حيث  ومن الفوض ى املعمارية حيث ال تخلنوعا 

 للفقر والهشاشة ومجاال  يجعلها مرتعاو مهيكلة غير مما ينتج عنها أحياء ، من الناحية البنيويةأو وضعها القانوني 

 الرتكاب الجريمة.

مجموعات واستقراره  فيذ ظهر بظهور اإلنسان واقتناعه بضرورة العيش إإن موضوع التعمير ليس وليد اللحظة 

 أن أصبحنا نجده يقطن بالبوادي والقرى. إلى ،مواد وطرق البناء فيوتطوير نوعية السكن واإلبداع 

ذ لم يرسخ إال بعد خضوعه لنظام إ. ويعتبر مفهومه حديثا باملغرب "العمارة" قديماومصطلح التعمير كان يطلق عليه 

 9191ل ظهير متعلق  بالتعمير سنة أو ووضع  9191ابتداء من سنة ، م العام الفرنس ي املهندس ليوطييقالحماية عبر امل

، ئة املدن وتوسيع نطاقها والحرماتق األبنية والتصاميم املوضوعية لتهييقابريل منه واملتعلق بتح 91 فيتحديد بالو 

مختلف  فيحيث أضحى هذا القانون بمثابة اآللية التي تتيح للمستعمر الفرنس ي التحكم ، روضة على الطرق فوالبنايات امل

 عمليات التعمير باملغرب.

أدى إلى ، مدننسبة الت عل توسع املجال العمراني للمدن وظهور مناطق جديدة خاصة تلك املحيطة باملدن وارتفابفعو 

الش يء الذي عجل بإخراج ، التعميرمشاكل  يد اإلقبال على العقار مما عقدوتزا، حفيانتشار البناء العشوائي ومدن الص

 زاموإل، مقتضياته فيمخالحيث قام بتحديد العقوبات على ، العقارية بالتجزئاتل تشريع خاص أو ك، 9111ويوني 91ظهير 

ا يعاب على هذا القانون أنه لم يحدد تعريفا لكن م، إلدارية املكلفة بالرقابةلسلطات ااملحافظة العقارية على مساعدة ا

وقد تميزت هذه املرحلة بوجود أزمة ، 9111وظهير  9111كظهير  ، يله بعدة ظهائر أخرى دالعقارية. هذا وقد تم تع للتجزئات

هيئة من نوعه تل تصميم للأو كميم الدار البيضاء س ي إلى وضع تصعلى مستوى التخطيط والتدبير. مما دفع باملستعمر الفرن

تم  9111سنة  فيو 9111أكتوبر  80 فيم العام املؤرخ يقبمقتض ى قرار  امل للتعمير أعلى إحداث مجلس كما تم ، بالعالم

د التراب إذ تعتبر مديرية تابعة لوزارة إعدا ،التعميروقتنا الراهن تشرف على مجال  مديرية التعمير التي الزالت لحد خلق

 قانون كما تم إصدار ، بادئ األمر فيوزارة الداخلية  سياسة املدينة بعدما خرجت من رحم و  واإلسكانالتعمير و الوطني 

 ثغراتز و افرض إلزامية رخصة البناء وذلك من أجل تجو ، ومخطط التهيئة التعمير الذي عمل على سن مقتضيات  9111

. وقد جاء هذا املتعلق بالتعمير 9111إلى حين صدور قانون ، ملدة أربعة عقود وقد استمر تطبيق هذا القانون ، 9191ظهير 

 مستجداتهومن أهم ، تشريعات الخمسينات عبر ذي تكرس خالل السنين املاضية، ل اليقاإلرث الث ز او تججل القانون من أ

ملناطق املحيطة بالجماعات ا، املراكز املحددة، بح يطبق داخل الجماعات الحضريةأنه وسع من نطاق التطبيق حيث أص

 منه. 9واملجموعات العمرانية وذلك حسب املادة ، لحضرية واملراكز املحددةا
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قانون  القروية. كما تم كذلك إصدار  والتكتالتاملتعلق بتنظيم التجمعات  9118ر ظهير اصدإ 91.18قانون وسبق 

 لعقاراتاملتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم ا 11.18

لقوانين املعمول بها تقف إن التحوالت العمرانية الكبرى التي شهدها املغرب خالل بداية القرن الحالي جعلت من ا

إذ لم يتم الحد من ازدواجية قطاع التعمير بين ، مجال التعمير فيضاع واإلختالالت الحاصلة و معالجة األ  عاجزة أمام

نسبة  خاصة أناملجال  على كبير لم يكن لها تأثير  فة إلى عمليات التخطيط الحضري باإلضا، القطاع املهيكل والغير املهيكل

حول مما يجعلنا نطرح تساؤل ، %98نسبة ال تتجاوز أغلب األحيان  فينجاز مقتضيات تصاميم التهيئة والتنمية تطبيق وإ

سنوات دون  ملدة عشر  فق عموميةتخصيصها ملرامدى جدوى هذه القوانين التي تضع اليد على عقارات املواطنين بفرض 

 إنجاز املرافق على ارض الواقع ودون تعويض املتضرر من عملية الوقف.

 ،والتي 81-81فة بمشروع املدونة رقم و واملعر  1881املشرع إخراج مدونة التعمير التي تم إعدادها سنة  ل او حوقد 

البرملان فرضت معارضة شديدة  ألصحاب القرار بمجلس ح املتضاربةإال أن املصال ،ملشاكل التعمير البعض مخرجا هااعتبر 

 91.18ليتم الحديث مجددا على مشروع قانون إلصالح قانون ، ل كبيرة لكي ال يخرج هذا املشروع إلى حيز الوجوديقوعرا

حيث لقوانين السابقة الذكر م اميحيث جاءت مقتضيات لتعدل وتغير وتت 11.91قانون  في واملتمثل 9118وظهير  11.18و

 مجال التعمير والبناء. فيتعلق بمراقبة وزجر املخالفات 

 أهمية املوضوع:

مجال   فييكتس ي هذا املوضوع أهمية بالغة من خالل اعتبار ميدان التعمير من امليادين التي تلعب دورا أساسيا 

ظل ما  فيالت املجتمعية.لكل التحو  ان مدخال حيث يشكل هذا امليد، هذا كجانب عام، إعداد التراب وكذا صناعة املدن

وذلك بالسهر على تدبير املجال الذي يعمل على النقص من التناقضات ، فيينتج عنه من تطور اجتماعي واقتصادي وثقا

 تعتبر  11.91ما يتعلق بالجانب التشريعي فمستجدات قانون  فياملجالية والحد من الهشاشة وضمان تنمية مستدامة.آما 

كما أن مجمل األبحاث واإلصدارات السابقة لم تتطرق إلى هذه املستجدات   1891سبتمبر  91 فيحديثة العهد إذ صدر 

 باملسؤولية الجنائية. إقرانهاو على صعيد زجر ومراقبة املخالفات حيثياته  فيدفعنا إلى الخوض مما 

حث العلمي. حيث سبق لي أن مسيرة الب فيعتبر هذا البحث امتدادا واستكماال ملا بدأته فيباإلضافة إلى السياق العام 

واختياري ، ذ" بالكلية املتعددة التخصصات بتازةفيلنيل اإلجازة تحت موضوع "جرائم التعمير وإشكاالت التن اأعددت بحث

 .ةمحسيوق عشر سنوات بالوكالة الحضرية للهذا امليدان ملا يف في اشتغاليميدان التعمير نتيجة  فيللغوص مجددا 

 صعوبات البحث: 

حيث أغلب املتابعات تتعلق  ،مجال التعمير فيضعف األحكام القضائية  فيأن نلخص صعوبات هذا البحث  يمكن

إضافة إلى  ،الجرائم ال يتطرق إليها العمل القضائيو ين أن هناك العديد من املخالفات ح فيبمخالفة البناء بدون رخصة 

ام بهذا امليدان ملالش يء الذي يفرض على الباحث اإل ،املجال هذا فيمن الدوريات تفرقها مع وجود العديد و تشتت القوانين 

إذ يصعب على الباحث القانوني التعامل مع املعطيات  اكما يعتبر هذا امليدان تخصصا تقنيا محض، من جميع الجوانب

 التقنية.
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 إشكالية البحث:

اإلنسان صحة و من تأثير على البيئة وما لها ، لقد حظيت مشكلة انتشار البناء العشوائي والتجزئات غير القانونية

هذه الدول ومنها املغرب ال زالت تبحث عن أنجع ف، م بالغ من طرف مختلف املجتمعاتباهتما، وتشويه جمالية املدن

 وتاريخية.، سياسية، اجتماعية، امل متعددة اقتصاديةها عو فيالسبل للحد من هذه الظواهر التي ساهمت 

، ت لعدة أجهزة من أجل بسط الرقابة والحد من تفاقم مظاهر الخروج عن القانون فاملشرع املغربي منح اختصاصا

ها اإلداري والزجري دورا هاما من أجل احترام يقاستعمال السلطة وبهذا لعبت الرقابة اإلدارية والقضائية بش فيوالتعسف 

 فيميدان التعمير  فياملسؤولية الجنائية  ل عن موقعنا نتساءنإال أ،وترسيخ دولة الحق والقانون  وإحالل، قانون التعمير 

 ؟ 11.91 ظل قانون 

 طرةؤ إلى أي حد استطاعت القوانين امليلي:  مافيشكالية  املركزية التي تتمثل اإل ومن خالل ما سبق تطرح لنا  

 ؟ املجال العمراني باملغربحد من الخروقات التي تطال ال لتعمير عمليات ال

 :واملتمثلة في ما يليالتي سنحاول اإلجابة عنها في هذا البحث وعة من التساؤالت ية مجملشكاعن هذه اإل وتتفرع 

 من أجل فرض احترام قانون التعمير؟ هي األجهزة الرقابية التي حددها املشرع ما  -

 ما هي اآلليات الرقابية املكلفة بضبط املجال وحمايته؟ -

 جرائم التعمير؟ فيعلى من تقع املسؤولية الجنائية  -

 موقع القضاء العادي من زجر مخالفات التعمير؟ وما ه -

 ما هي السلطات التي يتمتع بها القاض ي الزجري عند الحكم بالعقوبة؟ -

 ميدان التعمير؟ فيها املتدخل في وما هي الجرائم التي قد يسقط -

 هذا املجال؟ فياء املسؤولية ما هي أهم أسباب انتفو  -

 : ةهج املعتمدااملن

املسؤولية مية حول لمن هذا القبيل تقتض ي منا االستعانة بمجموعة من املناهج قصد صياغة مقاربة ع دراسةإن 

التي يعتمدها الباحث قصد البرهنة والتدليل على  اإلجرائيةمجموع الخطوات  ووكون املنهج ه، جرائم التعمير فيالجنائية 

 عانة باملناهج التالية:االستب لهذا قمنا ،التحليليةنتائج الأو عملية الحقائق ال

 :ملنظمة ملجال التعميرام بقراءة تحليلية ملقتضيات النصوص القانونية ايقمن خالل ال املنهج التحليلي ،

 هذا املجال. فيفسير لها قصد إيجاد مبادئ وقواعد قضائية وإعطاء ت

 ميدان  فيتدخلة عتمده من أجل توضيح مختلف الجهات اإلدارية والقضائية املا الذي: فياملنهج الوص

اختصاصاتها والقرارات التي تصدرها نظرا لكون هذا املجال يتميز بالتداخل ، مراقبة عمليات التعمير

 د.يقوالتقنية والتع
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 :من  ين العامة التي تحكم الظواهر املدروسةلوصول إلى املبادئ والقوانل به رميالذي أ وهو  املنهج التاريخي

؟ من أجل فهم العوامل التي حكمت ذلككيف نشأت؟ وتطورت؟ وما هي  ،أحداثها املاضية فيخالل البحث 

 .الصيرورة التاريخية للظاهرة 

  :وذلك  ،تحديد الظروف التي تتم عبرهاو  ،دراسة التباين بين الظواهرالذي استعنت به لاملنهج املقارن

 ما زالت عبارة عن مشاريع. التي وكذاقوانين التعمير الحالية وامللغاة  ،والنظر فيقارنة بين الظواهربمال

 خطة البحث:

عمليات ل نظومة القانونية املنظمةعلى اعتبار امل، جهأو بصدد دراسته يقبل البحث من عدة نحن إن املوضوع الذي 

وفض املنازعات ، مراقبة عمليات التجزيءأو ، مراقبة عمليات البناء فيالشأن  وكما ه، ر او محالتعمير يتضمن عدة 

 ببحث مستقل. بذاتهجدير  ر او املحمحور من هذه   فكل، التعميرية

ذلك ، التحليل فية نتحاش ى معها االستطراد فيبكي ر او املحغير أننا ارتأينا أن نعتمد على خطة تمكننا من التعرض لكل  

 نيةوص القانو ام بدراسة جميع النصيقنظرنا ال فيالتعمير يستوجب  جرائم فياملسؤولية الجنائية موضوع  فيأن البحث 

عليه سنعالج هذا املوضوع من ، و الحفاظ على مجال منظم ومتوازن  فياملشرع املغربي  للتعرف على مدى توفق املرتبطة به

  :خالل التطرق إلى فصلين

وتناولت فيه جرائم التعمير  ،التعمير واإلجراءات املسطرية املتعلقة به بجرائمالذي عنونته : ل و الفصل ال   

  .املبحث الثانيفي املسطرية املتعلقة بعملياته  اإلجراءاتوكذا  ،باملبحث األول 

عبر التطرق لنطاق املسؤولية الجنائية في  ،جرائم التعمير فيمسؤولية الجنائية لل : خصصتهالفصل الثاني 

 .أما املبحث الثاني فقد خصصته لصالحيات القاض ي الزجري في منازعات التعمير  ،جرائم التعمير باملبحث األول 

 هلل التوفيق وهو املستعان.وبا
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 به املتعلقة املسطرية واإلجراءات التعمير جرائم : الول  الفصل

بتغيير  والقاض ي مجال التعمير والبناء فياملخالفات  جزر املتعلق بمراقبة و  111.91لقد شكل القانون رقم 

املتعلق بالتجزيئات العقارية  11.183والقانون ، املتعلق بالتعمير 91.182وترميم ونسخ بعض مقتضيات القانون رقم 

تنظيم املجال حيث أعطى بعدا جديد لجرائم التعمير  فينقطة انطالق  ،واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات

 هدم.ل أوالحجز  أو فقيبالتو  ةتعلقاملمختلف الرخص واألذون واملساطر ، و بتغير نظام املراقبةوذلك 

كما تم تغيرهما  11.18و 91.18هذا الفصل معالجة مختلف جرائم التعمير الواردة بقانوني  في ل او سنحى لد

 له منا ما ملهوأما املبحث الثاني فسنخصصه ملختلف املساطر واإلجراءات املصاحبة ل، ل و وتتميمهما باملبحث األ 

 .11.91 مستجدات قانون  فيأهمية بالغة 

 عمير: جرائم الت ل الو املبحث 

 فيع ر إن الحديث عن جرائم التعمير يفرض علينا التطرق إليها بمختلف جوانبها حيث لم يتطرق إليها املش

والقضايا املتعلقة بالتجزيئات العقارية ، 91.18مدونة واحدة ولكنه عمد على أن يخص جانب التعمير بقانون 

 فيإبراز مختلف الجرائم حسب إدراجها  ل و اسنحلدى ،  11.18واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات بقانون 

أما املطلب الثاني  11.91 ن وفق مستجدات قانو  91.18ل لقانون و القانون املنظم لها بحيث سنخصص املطلب األ 

 .11.91وفق ما تم تغييره وتتميمه ونسخه بمقتضيات قانون  11.18فسنتطرق ملختلف الجرائم الواردة بقانون 

 09.21عمير املتعلقة بقانون ل: جرائم التو املطلب ال 

إن التحدث عن جرائم التعمير يجعلنا نرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم رخصة البناء وكذا اآلثار املترتبة عليها 

الش يء الذي سيسهل علينا معالجة مختلف حاالت ، لى(و ة من خاللها للمرخص له )الفقرة األ أزامات املنشوااللت

هذا الشأن )الفقرة  فيالفقرة الثانية( ومنه سنتطرق ملختلف العقوبات الواردة ) 91.18التجريم الواردة بقانون 

 الثالثة(.

                                                           
من ذي  20إصدار في  0106102420ظهير شريف  881( ص 0992يونيو 05) 0403محرم  04بتاريخ  4059الجريدة الرسمية عدد  _ 1

 6510فات في مجال التعمير والبناء الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمراقبة وزجر المخال 66102( بتنفيذ القانون 2106أغسطس 25) 0437القعدة 

 .2106سبتمبر  09بتاريخ 
 04بتاريخ  -4059الجريدة الرسمية عدد  -0992يونيو 07-0402ذي الحجة  05صادر في  3019210الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  _ 2

 .887( ، ص 0992يوليوز  05)  0403محرم 
المتعلق بالتجزئات العقارية  25191( بتنفيذ قانون رقم 0992يونيو 07)  0402كن ذي الحجة  05صادر في  17092ظهير الشريف رقم  _ 3

 والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
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 البناء رخصة مفهوم : لىو ال  الفقرة

ء من هذا التاريخ طرأ عليها عدة ؛ وابتدا9191أبريل  91لقد فرضت رخصة البناء باملغرب بمقتض ى ظهير

الجهة املخولة لها  فيقد حسمت  91.18من قانون  19نت املادة وذلك حسب تطور القوانين وتعاقبها وإذا كا، تغيرات

لبناء ألزم أخد هذا األخير برأي لإال أن قانون الضابط العام ، رئيس املجلس الجماعي فيمنح هذه الرخصة واملتمثلة 

من له هذه املادة أزالت الكثير من اللبس الذي كان يلف حول ،  4منه 11ممثل الوكالة الحضرية حسب املادة 

 طبيعة رأي الوكالة الحضرية التي أقرت بشأنه أنه رأي ملزم. فيكذا و ، صالحيات منح رخصة البناء

 رخصة البناء تطبيق:نطاق أوال

 فيواملتمثل ، من قانون التعمير 11إلى املادة  18أما نطاق تطبيق هذه الرخصة فقد حددها املشرع من املادة 

ام بالبناء دون يقيمنع ال" 11رده املشرع باملادة أو ل ما أو و ، ل "رخصة البناء"و فصل األ ال، الباب الثالث املتعلق باألبنية

 ."الحصول على رخصة ملباشرة ذلك

يمكن القول بأن رخصة البناء هي رخصة خاضعة ملقتضيات الترخيص اإلداري والحصول على هذه الرخصة  

ويمكن أن تكون هذه  هذه الرخصة.لة يبالضوابط املسطر  دقيالتبل يتعين عليه ، إنشاء ما شاء املرء فيال يعني الحق 

عليها  كما نصترخصة ضمنية  أو ، رخصة صريحة ممنوحة من طرف رئيس الجماعة ومؤشرة من طرفه األخيرة إما

حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة عند انقضاء أجل  فيالرخصة مسلمة ضمنيا  أن التي تقض ي باعتبار و ، 10املادة 

هذا  فيحكم صادر عنها  في 5اريخ إيداع طلب الحصول عليها؛ وهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية بالرباطشهرين من ت

الصدد؛ إذ عللت حكمها بأن عدم الجواب عن طلب رخصة البناء داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الطلب ال يعتبر 

كما أن عدم إثبات الوقائع التي ، نون التعميرمن قا 10رفضا ضمنيا وإنما يعتبر قبوال ضمنيا طبقا ملقتضيات الفصل 

 ز السلطة لعيب انعدام السبب .و اه يجعل هذا القرار متسما بتجفيبني عليها القرار املطعون 

وما يليها يتبين جليا أن املشرع حدد نقاط  18أحكام مواد قانون التعمير وخاصة املادة  فيومن خالل التمعن 

وسوف نخصص  ،ومستوى يخص الجانب املوضوعي فيمستوى متعلق بالجانب الجغرا :مستويين فيمنح رخصة البناء 

 :6ما يليفيلكل مستوى وقفة 

 : فياملجال الجغرا -أ

                                                           
بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم   (.14.ماي  2.)   42.2من رجب  .4 فيصادر  34.32.2.مرسوم رقم -4

عقارات والنصوص بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم ال والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة الرخص 

 الصادرة لتطبيقها

حل  فيدور القاضي الجنائي  ، منشور ؛نور الدين عسري 370رقم  02/02/0995 بتاريخغ  58/95بالرباط عدد  اإلداريةحكم المحكمة -5

 471ص  ،112. ، التجزئاتومنازعات التعمير 

 66102من القانون رقم  0 المادة: تم تتميمه  وتغييره بمقتضى 41المادة  -6
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 بالبناء دون الحصول على رخصة ملباشرة ذلك: امقيالمن قانون التعمير على أنه يمنع  18خصت املادة 

من نفس  90املادة  فياملناطق املنصوص عليها  فيو 91.18من القانون  9املادة  فيداخل الدوائر املنصوص عليها  -

واملراكز املحددة  املناطق املحيطة بالجماعات الحضرية، املراكز املحددة، القانون والتي تهم الجماعات الحضرية

 واملجموعات العمرانية.،

على طول السكك ، لتنميةالبند السابق والتجمعات القروية املوضوع لها تصميم ا فيخارج الدوائر املنصوص عليها  -

مترا ابتداء من محورهما وعلى طول حدود و عمق يبلغ كيل الحديدية وطرق املواصالت غير الطرق الجماعية إلى غاية

 كيلومترات. 1امللك العام البصري إلى غاية عمق يبلغ 

 األراض ي. بتجزيءإحداثها عمال بالتصريح املتعلق  فيدون أداخل التجزئات امل -

 ضوعي:املجال املو  -ب

يقصد باملجال املوضوعي لسريان رخصة البناء نوعية البنايات واألشغال التي حددها املشرع كنطاق  

حالة إدخال  فيالرخصة على على وجوب حصول  18الترخيص اإلداري. وقد خصت املادة  ملطابقة شروطموضوعي 

كل  عندرة الحصول على رخصة البناء نجد ضرو  11.91كما أن من مستجدات قانون .7القائمةتغييرات على املباني 

لتواجد  فيهذا فإن املشروع لم يحدد الحيز الجغرا، بنايةالجهة او ب إذا كان األمر يتعلق تغير كيف ما كانت طبيعته 

إطار تسوية الوضعية مما يجعل حيز تطبيق هذا النص  فيأو بناء عشوائي  أو هذه األخيرة موضوع ترخيص سابق 

 لضرورة الحصول على ترخيص. ،لزم كل تغيير كيف ما كان نوعهاالقانوني فضفاضا وي

 اآلثار املترتبة على منح رخصة البناء ثانيا:

فنحن بصدد التطرق إلى ، نح رخصة البناءملإن معالجتنا لجرائم التعمير تقتض ي توضيح اآلثار املترتبة 

 استعمال هذا الترخيص. فيحرا طليقا ال يمكن اعتباره  إذالحقوق وااللتزامات املترتبة على حامل الرخصة 

 

 

 حقوق حامل الرخصة:  -أ

                                                           
معة محمد أنور الوياشي : "المحاكم الزجرية وجرائم التعمير والتجزئات" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،جا- 7

  03،ص 2101-2119سنة  -طنجة-عدي،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عبد المالك الس
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استخالص مختلف  بعدأعمال البناء وذلك  فيإن الحصول على رخصة البناء تمكن حاملها من الشروع 

واملفروضة من طرف مصالح الجماعة وكذا الوكالة الحضرية ومصالح الوقاية املدنية. ويخول  ،الرسوم املترتبة عليه

مادام أن طرق ، بها وفق القوانين والضوابط املعمول و ، استعمالها وفقا ملا أعدت له فيالرخصة الحق لصاحب هذه 

غير مطابقة أو اإلدالء ببيانات غير صحيحة  فيواملتمثلة ، تدليس أو الحصول عليها مشروعة ولم تتم بصور احتيالية 

خول لإلدارة الحق تحت أي ذريعة يال لك فوغير ذ، ته للعقار املعني وإذا خالف النظام العاميقعدم أحأو ، للواقع

  .8ملنعه من استعمالها

ضمنية إذا انقضت أو سواء كانت صريحة "،  11املادة  فيويمكن أن تسقط هده الرخصة حسب ما ورد 

ملتعلقة األشغال ا فيدون أن يشرع  10املادة  فيمن تاريخ انتهاء أجل الشهرين املشار إليه أو سنة من تاريخ تسليمها 

أو هذا الشأن أن املشرع لم ينص على تمديد هذه الرخصة  فيشأنه". واملالحظ ببأسس املبنى وفق التصميم املرخص  

ومنه كان على املشرع التطرق لحاالت تجديد الرخص ، امللكية والسكن حق دستوري فيتجديدها على اعتبار أن الحق 

الغير. أما ما يتعلق بأجل انقضاء سنة من تاريخ تسليم أو إلدارة الطلب ال يشكل أي ضرر لأو مادام هذا التجديد 

هذه  إسقاطفالتجربة امليدانية والواقع املعاش أثبت أن البعض يتهرب من ، أسس املبنى فيالرخصة دون الشروع 

ما يخص نقل فيو الرخصة بوضع أساس املبنى على األقل ومن تم يتحاش ى كل ما يمكن أن يسقط هذه الرخصة. 

تفويته لتجنب مشقة املساطر اإلدارية فاملشرع سكت عن هذا األمر الش يء أو حالة بيع العقار  فيرخصة إلى الغير ال

 .11.91ظل مستجدات القانون  فيالذي يخلق أشكال تحديد املسؤوليات خاصة 

 

 : التزامات حامل الرخصة -ب

ام املساطر املعمول بها وذلك بضرورة د ببنودها واحتر يقالتنجد من االلتزامات الواجبة على حامل الرخصة 

 9ة تنظيم الورشفيل مرة كيو كما أن املشرع أقر أل .  11إلى  18املواد من  فياالستعانة بمهندس معماري حسب ما ورد 

وقع م هوألزم على حامل الرخصة أن يباشر قبل افتتاح الورش بإيداع تصريح بافتتاح ،1-11و 9-11حسب املادتين 

بمقر الجماعة مقابل وصل مؤرخ وذلك ، املنسق املكلف بالورش أو املعماري املشرف على الورش من طرف املهندس 

مع ضرورة وضع سياج ، رقم ترتيبه. وإحالة نسخة من نفس التصريح على السلطة اإلدارية املحليةلوموقع وحامل 

وابق واملساحة املغطاة واسم ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وعدد الط، محيط بالورش

 صاحب املشروع واألماكن املوضوعة بها الوثائق املتعلقة باملشروع.

                                                           
 413ص ، محمد أنور الورياشي: مرجع سابق -8

 1134.3أحكام الباب الثلث بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  من تمت إضافة الفصل الثاني المكرر -9
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جب على صاحب الورش وضع الوثائق املرخصة الحاملة لتأشيرات في، أما أثناء سريان مدة انجاز األشغال

والدراسات  الفنيةتصاميم الدفتر الورش وتصاميم املهندس املعماري وكذا  فيالترخيص داخل الورش واملتمثلة 

جب أن يضع فيل أما عند انتهاء الورش ار شروط الصحة والسالمة بالنسبة للعمفيباإلضافة إلى تو ، الجيوتقنية

تصريح بإغالق الورش وانتهاء األشغال بمقر الجماعة مرفوقا بشهادة انتهاء األشغال موقعة من طرف املهندس 

 أن األشغال قد تم إنجازها وفق التصاميم املرخصة. اهفييشهد  ،املعماري املشرف على الورش

 .09.21حاالت التجريم الواردة بقانون  الفقرة الثانية:

قانون التعمير يتبين أن املشرع لم يعمد إلى وضع تصنيف معين للجرائم التي تمس بأحكام الزجر  فيبالتمعن 

وذلك ضمن الباب الرابع تحت عنوان ، 10حيث جاء بشكل اعتباطي ودون منهجية معينة، باملجال الحضري 

ا الباب وتعويض أحكامه بمقتض ى املادة الرابعة من قانون ذرع على نسخ هشامل هذا وقد عملمقتضيات زجرية. 

11.91. 

ونحن بصدد دراسة مختلف الجرائم ال بد أن نضع لها سياق منهجي يمكننا من فك مختلف أصناف الجرائم 

فإننا نرى أن التصنيف املالئم ينبغي أن يشمل األفعال املتعلقة وعليه   11.91حسب مستجدات  ،91.18قانون ب

 رخصة ويبين حاالت الجرائم األخرى.البالحصول على 

 حاالت الجرائم املتعلقة بالرخصة :أوال

تنوعت حاالت البناء املتعلقة بالرخصة بين تلك املرتبطة بإنجاز ومباشرة بناء بدون الحصول على رخصة 

أو ، إدخال تغيرات على واجهة البناية أوطوابق  أو، خالف مضامين الرخصة املسلمة له إما بزيادة طابقوبين من 

 فيالجماعات الترابية من غير الحصول على الرخص املنصوص عليها  أوالخاص للدولة  أو البناء فوق امللك العام 

 .11 القوانين واألنظمة الجاري بها العمل حسب ما ورد باملادة

 اء من غير الحصول على رخصة سابقةبنالاشرة مب -9-9

منطقة غير قابلة  فيأو تشييد من غير الحصول على رخصة سابقة ال أوبناء الجريمة  فيلقد حافظ املشرع 

على ، 11.91من قانون  19طور التشييد باملادة  فياملوجود  أو ألن يقام بها املبنى املشيد  ،11بموجب النظم املقررة 

 98888.88ح بين و اغرامة تتر  فيواملتمثلة  91.18من قانون  11املادة  فيالتي كانت محددة  ملاليةالعقوبة انفس 

حالة العود داخل أجل السنة  فيحيث أقر أنه ، ل مرة عقوبة الحبسو إال أن املشرع أدخل أل  ،درهم 988888.88و

                                                           
 23.ص   ، محمد أنور الورياشي: مرجع سابق -10

)انظر   طيقنالتتصاميم تصميم التهيئة3 وكذا تصاميم التنمية و ، النظم المقررة: يقصد المشرع بالنظم المقررة االلتزام لتوجيهات وثائق التعمير -11

 (4.311من قانون  41 ، 42 ، .4المواد 
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يعاقب بالحبس من  بحجيته يالش يء واملقتض لى مكتسبا لقوة و لمخالفة األ لة للتاريخ الذي صار الحكم الصادر املوالي

 شهر إلى ثالثة أشهر.

حيث هناك من ، فرض املشرع عقوبة الحبس علىمن لدن املتتبعين واملختصين  ولقد طرحت عدة أسئلة

وإذا كان البعض يتفهم نزوح املشرع لهذه الصارمة ، يرى أن هذه العقوبة تتصادم مع دستورية حق السكن للمواطن

فإنهم يتساءلون حول  ،يم املجال وخلق مدن تستجيب إلى متطلبات العيش الكريم والتنمية املستدامةمن أجل تنظ

ساءل املشرع عن نوهنا ، سنة واحدة فقط من إصدار الحكم واكتسابه لقوة الش يء املقتض ى به فيحصر حالة العود 

تشديد العقوبة حالة العود و ننا بصدد أأو هل نعتبرها مخالفة جديدة  ،ثالث سنوات أو حالة العود بعد مرور سنتين 

كان يقر فقط من القانون  السابقة النسخ فيإنزال عقوبة الحبس عن الشخص املخالف. يذكر أن املشرع من تم و 

 .مضاعفة العقوبةب

 د من غير الحصول على رخصة البناءحالة إدخال تغيرات على بناء موجو  -9-1

ألصق  إذ، ة بالقانون السابقجحيث لم تكن مدر  11.91بقانون  تعتبر هذه املخالفة من املخالفات الجديدة

حالة العود.  فيالعقوبة  هذه وتتضاعف، درهم 988888.88 إلى 98888.88لها املشرع عقوبات تتعلق بالغرامة من 

بنى وكان طاملا أن هذه التغييرات ال تؤثر سلبا على واجهة امل، وهي العقوبة التي نرى أن املشرع لم يكن موفقا بسنها

االقتصار فقط على تغيير مواقع الغرف ومساحتها مع الحفاظ على تهوية ووصول أشعة الشمس إلى جميع مرافق 

املالحظات التي من شانها أن تحسن من جودة السكن أو خاصة وأن أثناء عمليات البناء تظهر بعض العيوب ، املنزل 

 الالئق.

 

 

 له املساحة املرخصأو األحجام أو  والعلتشييد بناء مخالف للرخصة املسلمة بتغيير  -9-1

درهم  988888.88إلى  98888.88عقوبة الغرامة من  11باملادة  91-18القانون السابق ل  فينهج املشرع 

الش يء املفاجئ  أنإال ، لىو وضاعف العقوبة إذ تمت داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم للمخالفة األ 

ومضاعفة هذه  درهم 18.888.88إلى  98.888.88ض عقوبة هذه الغرامة من فيتخ وه 11.91بمستجدات قانون 

نهج غير مفهوم  ووه، 11أجل سنة من صدور الحكم املقض ي بحجيته وذلك وفق املادة  داخلحالة العود  فيالغرامة 

الف على أمالك الغير حالة ترامي املخ إشكاليةخصوصا عندما يتعلق األمر بتغيير املساحة املباح بناؤها وهنا نطرح 

 األغيار. تشديد هذه العقوبة لضمان حقوق الجوار و من هذا كان البد على املشرعلوزيادة مساحته املبنية. 

 واجهة البنايات:في كل تغيير أو طوابق أو حالة تشييد بناء خالفا للرخصة املسلمة وذلك بزيادة طابق  -9-1
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وذلك  11.91قانون  فيوتم تدارك األمر  91.18السابق ل القانون  فيهذه املخالفة لم يتطرق لها املشرع 

 98.888. 88 إلى 1888 .88أشهر وبغرامة من 1بالفقرة الثانية حيث سن عقوبة الحبس من شهر إلى  11حسب املادة 

 ،حالة العود فيعقوبة تسن الحبس بشكل مباشر وليس  أول بإحدى هاتين العقوبتين. وتعتبر هذه العقوبة أو درهم 

طياتها من خطورة على تشويه املجال وإدخال أضرار على الغير. ولكن بما أن املشرع خطا هذه  فيا ملا تحمل ربم

الخطوة والتي تتحدث عن توازن الفعل املقترف بالعقوبة كان على املشرع أن يلصق العقوبة بجميع هذه الحاالت 

 املتعلقة بالرخصة.

يتم إدخاله على واجهة البناية دون الحصول على رخص فقد  ،كيفما كانت طبيعته ؛حالة كل تغيير فيأما 

 فيمع مضاعفة الغرامة  ،درهم 18.888.88إلى  1888.88ل مرة كذلك عقوبة تقدر بغرامة ما بين و خص لها املشرع وأل 

ارنة هذه الغرامة أنها هزيلة باملق فيواملالحظ ، حالة العود داخل أجل سنة من تاريخ إصدار الحكم املقض ي بحجيته

زيادة طابق يتم أو  والعلأو املساحة أو تغيير األحجام  فيحالة ارتكاب مخالفة  فيعلما أنه  ،مع املخالفات السابقة

علما أن  ،املخالفات السابقة وال معنى لها فيتغيير واجهة البناية بشكل ضمني لدى نرى أن هذه املخالفة مدرجة أصال 

من قانون  11تعدد األفعال املرتكبة وذلك حسب املادة  فييضم العقوبات املشرع ال يؤخذ بالغرامة األشد ولكن 

 .11.91حسب ما تم نسخه بالقانون  91.18

 خاصة للدولة دون الحصول على رخصةالأو حالة إقامة بناية فوق ملك من األمالك العامة  -9-1

أو ك من األمالك العامة م بناية فوق مليقتعتبر هذه الحالة األشد من حيث الغرامة إذ فرضت على كل من ي

من غير الحصول على الرخص ، للجماعات الساللية الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على األراض ي التابعة

حسب درهم  188888.888إلى  988888.88غرامة من ، القوانين واألنظمة الجاري بها العمل فياملنصوص عليهما 

لى مكتسبا و املخالفة األ  فيالعود داخل أجل سنة من إصدار الحكم الصادر حالة  في. وتضاعف الغرامات 11املادة 

(. كما يجب على السلطة اإلدارية املحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا على نفقة املخالف 08لقوة الش يء املقض ي به )املادة 

من  18وذلك حسب املادة  إذا كانت جارية انقضاؤهاوال يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية وال يترتب 

 نفس القانون.

 حاالت الجرائم الغير املرتبطة بالحصول على رخصة البناءثانيا: 

مال املبنى دون عبين تلك املرتبطة باست –رخصة  علىالحصول ب –تعددت حاالت الجرائم الغير املرتبطة 

مسك باإلخالل أو ل على ذات الرخص الغير قبل الحصو  ل او متن فيجعله أو املطابقة أو الحصول على رخصة السكن 

 إبراز كل مخالفة على حدة مع إجراء بعض املقارنات البسيطة مع مقتضيات القانون السابق. ل او وسنح، دفتر الورش

 

 حالة اإلخالل بمقتضيات مسك الورش -0
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ت طرق إليها املشرع بالقانون السابق حيث نصتإذ لم ي 11.91تعتبر هذه املخالفة من مستجدات قانون 

لى من املادة و درهم على كل إخالل بمقتضيات الفقرة األ  98.888.88إلى  1888على " املعاقبة بغرامة من  11املادة 

درهم  18.888.88إلى  98.888.88كما يعاقب بضعف هذه الغرامة أي من ، املتعلقة بمسك دفتر الورشو  أعاله 11-1

املعنية بموجب التشريع الجاري به ، املعالم التاريخية ومحيطهابأو إذا كانت هذه املخالفة تمس باألنسجة التقليدية 

 العمل.

أن يمسك داخل الورش وطيلة مدة األشغال ، هذا ويجب على املهندس املعماري املشرف على إدارة األشغال

 .1-11دفتر الورش وذلك وفق املادة ب

 بقةشهادة املطاأو حالة استعمال املبنى من غير الحصول على رخصة السكن  -9

 فيالقانون السابق بعدما كانت محددة  فيمفروضة التي كانت مة الغرامة يقض من فيعمل املشرع على تخ

حالة العود خالل إصدار الحكم إلى غرامة  فيوتضاعف الغرامة ، درهم 988.888.88إلى  98.888.88ما بين  11املادة 

أجل السنة من التاريخ الذي صار الحكم مكتسبا  فيحالة العود  فيومضاعفتها  درهم 98.888.88إلى  1888.88من 

 لقوة الش يء املقض ي به.

 املطابقةأو الغير قبل الحصول على رخصة السكن  متناول  فيجعل املبنى حالة :  -3

إلى  98.888.88إذ سن غرامة من  11.91من قانون  11املادة ب 11احتفظ املشرع بنفس عقوبة املادة 

الغير الستعماله  ل او متن في. وذلك عند جعل املبنى 08حالة العود حسب املادة  فيمع مضاعفتها ، درهم 988.888.88

هل  وهذه الحالة وكذا الحالة السابقة ه فيشهادة املطابقة. والسؤال املطروح أو قبل الحصول على رخصة السكن 

، هذا الصدد فين فيختللرفع هذه العقوبة ؛هناك اتجاهين م فيشهادة املطابقة املمنوحة عند انتهاء األشغال تك

 ءحيث يجعل منها بعض رؤسا، ل يعتبر شهادة املطابقة مجرد شهادة مكملة للحصول على شهادة السكنو االتجاه األ 

الجماعات عامال للكسب الغير املشروع ودفع املواطنين من أجل الحصول على مبالغ غير مشروعة تشكل إثراء بال 

 من هذا البحث. سبب سنتطرق إليه الحقا بالفصل الثاني

لسكن بحيث تصبح ة اض ي بشكل مباشر إلى تسليم رخصفعتبر وجود شهادة املطابقة يفيأما االتجاه الثاني 

د مع يقأو إذ يتوجب على رئيس الجماعة تسليم رخصة السكن بدون شرط ، رخصة السكن مجرد عمل إداري 

حالة عدم  في. و11واملادة 11ع املغربي من خالل املادة ما تبناه املشر  وام باملعاينة. وهذا االتجاه هيقاإلعفاء من ال

شهادة املطابقة خالل شهر يبتدئ من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء. يجوز ملالك املبنى أو تسليم رخصة السكن 

 .12الحلول محل رئيس الجماعة املعني فيأن يطلب من العامل ممارسة حقه 

 املطابقة.أو محل رخصة السكن  18املادة  فيها كما تحل رخصة التسوية املنصوص علي

                                                           
ذه الظهير فيالمتعلق بالجماعات 3الصادر بتن 44.342من القانون التنظيمي رقم  71المادة  فيوذلك بعد استنفاذ اإلجراءات المنصوص عليها  - 12

 (141.ويوني 7)  42.1رمضان  1. فيالصادر  4341321الشريف رقم 
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 99.21حسب قانون  العقارية بالتجزئات املطلب الثاني: جرائم التعمير املتعلقة

العمراني للمدن  وإن تنظيم املجال يمر من إعداد وثائق التعمير الالزمة من أجل تدبير محكم ومعقلن للنم

الحاجة للحصول على السكن.  فيوجيهات التي توافق التزايد امللح حيث يتم وضع الت، على املدى البعيد واملتوسط

وكذا تسهيل عملية ، املشرع من أجل احترام هذه الوثائق إليهاجأ لالوسائل التي  أهممن تعتبر عملية التجزيء و 

ت الضرورية التجهيزا أدنىوالتي تتم غالبا بدون  ،مجال بيع العقارات فيالتقسيم وتفادي عمليات النصب واالحتيال 

 املشهد العمراني. فيأغلب األحيان عشوائية  فيكالطرق وشبكات الكهرباء واملاء وتطهير السائل. والذي يخلق 

من ، التخطيط العمراني في أهم وسيلة رقابية للتحكم، تجزئة عقارية اثومن هذا املنطلق يعتبر اإلذن بإحد

د املشرع عملية التجزيئ فيلذلك ، يها من تجزئات عشوائيةما يترتب علو ، تفادي حالة الفوض ى وسوء التنظيمأجل 

 .13بمجوعة من الشروط التي تعد من اآلليات الرقابية التي تمارسها اإلدارة من أجل فرض احترام الضوابط القانونية

 تجزئات العقارية والتقسيمالقانونية لل الخصائصلى: و الفقرة ال 

 تعاريف : أوال

 التجزئات العقارية -أ

بأنها تقسيم ملكية "ي يفه سايقفبينما عرفها الف، هوم التجزئة تطورا كبيرا واختالفا بين الفقهاءعرف مف

أن  إلى وتشييد بنايات فوق هذه القطع يذهب بنوس ديقف فيعقارية إلى نظم صغيرة يتم بيعها إلى أشخاص يرغبون 

 للتجزئة سمات ال غنى عنها هي:

 .ليست هناك تجزئة دون تقسيم للملكية -

 .ليست هناك تجزئة دون عدد من عمليات البيع والكراء -

 .ليست هناك تجزئة إال من أجل السكنى -

 .14ليس هناك تجزئة دون فكرة للمتاجرة" -

                                                           
 ، جامعة المولى إسماعيل ، رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون المنازعات ، سعيد الكيداني: "الرقابة على عمليات التعمير بالمغرب" -13

 41ص ، 141./11.مكناس:  ، واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القانونية 

 ، جامعة محمد الخامس ، القانون العام فيرسالة لنيل دبلوم الدراست العليا  ، ف أزمة السكنى"فيتخ فيالهادي مقداد: "التجزئات ودورها  -41

 .4ص ، 4127/4122الرباط:
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ذ فيوالتي تمكن من تن، يكمن القول أن التجزئات العقارية هي إحدى الوسائل العلمية لتنظيم املجال، ومنه

ي متطلبات غطكما تعد إطارا قانونيا ي، الواقع رضاها وثائق التعمير وتترجمها على االختيارات والتوجهات التي تتضمن

 .15ةه املصلحة العامة مع املصالح الخاصفيهذا املجال وتشكل ميدانا تتقاطع 

عقار من لكل تقسيم  أنهاعلى  11.18لى من قانون و ولقد عرف املشرع املغربي التجزئة العقارية باملادة األ 

أو سياحي أو غرض صناعي ل أوأكثر لتشييد مبان للسكنى أو املقسمة إلى بقعتين أو  اإليجارأو طريق البيع  العقارات عن

 يتكون منها العقار املراد تجزئته. التي. مهما كانت مساحة البقع فيحرأو تجاري 

 1،  1،  1د هذا والبد إلحداث التجزئة العقارية من الحصول على إذن إداري مسبق يتم تسليمه وفق املوا

بيد إذا كان العقار يقع بين ، املراد تجزئته ويسلم هذا اإلذن رئيس مجلس الجماعة املتواجد بها العقار، 116و

بعد ، العامل املعني الذي يفوض إليه مباشرة ذلكأو الوالي أو عدة جماعات يسلم اإلذن وزير الداخلية أو عتين اجم

 .(1 املادةية )استطالع رأي رؤساء مجالس الجماعات املعن

ظ مع انصرام مرحلة التعرضات فيطور التح فيأو هذا ومن شروط تجزئ عقار ما يجب أن يكون محفظا 

 (.1هذا املطلب من التحفظات )املادة  وخلو 

بها من قبيل إقامة م ايقمع ضرورة أن تنص مشاريع إحداث هذه التجزئات على تصور لألشغال املزمع ال

وصل كل بقعة  وكذا، هرباء والصرف الصحي وتهيئة املساحات واملناطق الخضراء واملالعبالطرق وتوزيع املاء والك

جب املشرع ضرورة إقامة الخطوط الالزمة لألشغال العامة السلكية أو (. كما 90بمختلف التجهيزات العامة )املادة 

 ث مستويات وبها ستة مساكن.ثال أو طوابق  ةالعمارات التي تحتوي على أربعأو الت فيمناطق ال فيوالالسلكية 

حيث قام بتعريفها من خالل املادة ، قد خص املشرع املجموعات السكنية ضمن هذا القانون أيضاهذا و 

متتالية على بقعة أو الجماعية املعدة للسكن التي يشيدها بصورة متزامنة أو حيث اعتبر أنها املباني الفردية ، 11

 في املقررة األحكاماملشرع نفس  إليهاالبقع املقامة عليها. وقد ألصق  ومالكأو عدة بقع أرضية مالك أو أرضية واحدة 

 .11 املادة حسب وذلك القانون  هذال من و الباب األ 

ام بالتجزئة يجب أن يكون هذا اإلذن معلال باألسباب التي تبرره. ويرفض يقالب اإلذنحالة رفض الطلب  في

كات الطرق والصرف الصحي بكان العقار املراد تجزئته غير موصول بشام بالتجزئة بوجه خاص إذا يقال فياإلذن 

 .18حسب املادة وذلك ، وتوزيع املاء الصالح للشرب والكهرباء

                                                           
جامعة سيدي محمد بن عبد  ، قانون المنازعات المدنية فيسالة لنيل شهادة الماستر ر ، القضاء المغربي" فينبيل حضري: " منازعات التعمير  -41

 3 41ص ، 141./111.فاس: ، ظهر المهراز ، هللا

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم  1311.لتطبيق القانون  ..31.32.مع احترام المواد المنصوص عليها بالمرسوم  - 16

 (411.3أكتوبر  .4) 4242من ربيع الثاني  1. فيالصادر  ، العقارات
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على  الجماعي طرف رئيس املجلس منرخصه صريحة متضمنة املوافقة بويتم منح رخصة التجزئة إما 

م طلب إحداثها وكانت األغراض املخصصة لها محددة أشهر على تقدي 1رخصه ضمنية إذا انصرم أجل بأو ، التجزئة

من نفس القانون. كما تجدر اإلشارة إلى أن اإلذن يسقط  0وذلك حسب املادة ، وثائق التعمير لنفس غرض التجزئة في

 أنجز ضمنيا بمرور ثالث سنوات من تاريخ تسليمه دون أن يكون املجزئ قد أو ام بالتجزئة سواء كان صريحا يقال في

 ال التجزئة املرخص لها.أشغ

 تقسيم العقارات  -ب

 هكونبهذا األخير  عنإال أنه يختلف ، للتجزيءتطرق املشرع لتقسيم العقارات حيث أعطاها تعريفا شبيها 

قسمة يكون هدفهما أو "كل بيع  على انه  10 الفقرة الثانية من املادة نصتحيث ، يخص العقارات الغير املعدة للبناء

 أكثر غير معدة إلقامة بناء عليها.أو تقسيم عقار إلى بقعتين  يترتب عليهماأو 

بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم إذا كان من شان ذلك أن يحصل أحد املشترين على 

نصيب تكون املساحة املطابقة له دون املساحة التي يجب أن تقل عنها مساحة البقع األرضية بمقتض ى وثيقة لاألقل 

 ."متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل 1188دون أو ئق التعمير من وثا

 فيال يجوز و  ،ه مباح بمقتض ى وثيقة من وثائق التعميرفيمنطقة يكون البناء  فيإذ ال يقبل اإلذن بالتقسيم 

 ،ة سلفا للبناءهذه الحالة منح رخص التقسيم. ومنه يفهم أن الترخيص بتقسيم األراض ي يشمل األراض ي الغير املعد

ن واملحافظين على األمالك العقارية ومأموري إدارة يقهذا وقد شدد املشرع على ضرورة التزام كل من العدول واملوث

يشهدوا على حجة أو يسجلوا أو يتلقوا أو التسجيل والجهات املخولة لها اإلشهاد على صحة اإلشهادات بأن ال يحرروا 

نفس  فيالقسمة ما لم يكن مصحوبا باإلذن املنصوص عليه أو من عمليات البيع  إمضاءات العقود املتعلقة بعملية

نطاق تطبيق هذا القانون وهذا ما ورد من  فيوبشهادة من رئيس مجلس الجماعة تثبت أن العملية ال تدخل  10املادة

 .11.91كما تم تغييرها حسب املادة الخامسة من القانون ،  19خالل املادة 

أو ، رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصلبذن لتقسيم العقار إلى مقر الجماعة املعنية ويوجه طلب اإل 

 باملستندات املنصوص عليها. مرفوقاأن يكون و مقابل وصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من طرف املودع  ايودع به

وإال اعتبر ، توجيهه إليهاأو طلب اإلذن داخل أجل شهرين من تاريخ إيداعه  في ثبتويتعين على اإلدارة أن 

 .17ممنوحا بصفة ضمنية

 التجزيءاآلثار املترتبة على رخصة ثانيا :

                                                           
كلية  ، جامعة المولى إسماعيل ، بداني: "الرقابة على عمليات التعمير بالمغرب" بحث لنيل شهادة الماستر تخصص قانون المنازعاتكسعيد ال 17

 23.ص  ، 141./111. –العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمكناس 
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ل و ردها املشرع بالفصل الثاني من الباب األ أو مجموعة من اآلثار القانونية  التجزيءينتج عن منح رخصة 

ترتبة عن منح هذه حيث تنش ئ مجموعة اآلثار امل، تحت عنوان واجبات وحقوق صاحب التجزئة 11.18لقانون 

الرخصة واملتعلقة بالوثائق التي يتوجب على صاحب الرخصة الحصول عليها وكذا مجموعة من األمور التقنية التي 

 ة التعامل مع الظروف املحيطة بإنجاز هذه التجزئة:فيوكي ز يجهأشغال الت فيوكذا ، تخص تنظيم الورش

 قبل افتتاح الورش: -0

 الورش يستلزم على صاحب التجزئة أن يستعين بمهندس معماري حرقبل وضع طلب الرخصة وافتتاح 

كما يتعهد املهندس ، ام بإنجاز تصور ملشروع التجزئةيقجل الأوذلك من ، هيئة املهندسين املعماريين فييكون مسجال 

لى ام بجميع الخطوات من أجل الحصول عيقوذلك بال، وجه أكملمهمة التنسيق للسهر على إنجاز األشغال على 

إعداد التصاميم واملستندات الفنية )التصاميم والدراسات( املتعلقة بإقامة الطرق  فيرخصة التجزئة واملتمثلة 

 .11.18من قانون  91إلى املادة  91ووسائل الصرف الصحي وهذا ما حدده املشرع من املادة 

موقع من طرفه وذلك  ويتوجب على املهندس املنسق أن يضع تصريحا لدى مقر الجماعة بافتتاح الورش

حيث تعمل ذات الجماعة على إرسال نسخة ، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، قبل انطالق األشغال

 ادة...(.يق، دائرة، من هذا التصريح إلى مصالح السلطة اإلدارية املحلية )باشوية

حيث ، غال دفتر للورشأن يمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز األش، كما يجب على منسق املشروع

من الت التي تم التعاقد معها و ايتضمن جميع العناصر املتعلقة بتعريف املشروع وكذا طبيعته والتعريف بمختلف املق

إنجازه. وتواريخ افتتاحه وكل العمليات املنجزة به وجميع املالحظات املتعلقة به سواء من طرف املهندس  اجل

 .فياملهندس املختص واملهندس املساح الطبوغراأو املعماري املشرف على املشروع 

إسم  كما يجب وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها و

 صاحب املشروع واألماكن املوضوع بها الوثائق املتعلقة بالتجزئة.

حيث ، هذا الشأن فيانوني بعد أن كان هناك فراغ ق 11.91وتعتبر هذه اإلجراءات من مستجدات قانون 

 تعليقوضع سياج يحيط بالتجزئة و  أنكما  هل وجود دفتر الورش مناسبة لتدوين جميع العمليات التي تخصثيم

حديد املسؤوليات وهي العمليات تتسهل عمليات املراقبة لزجر املخالفات و  أنضمن معطيات الورش من شانها تلوحة 

 ني.التي سنتطرق لها الحقا باملبحث الثا

 دة إنجاز الورش إلى غاية انتهائهطيلة م -9
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يجب وضع الوثائق ، والحصول على الرخص املقررة لية واملتعلقة بتنظيم الورشو باإلجراءات األ  القيامبعد 

الحاملة لتأشيرات الجهات املختصة ولعبارة غير " قابلة للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية املنجزة من طرف 

لة باقغير "عبارة جب تضمين أو ن ؛والجدير بالذكر أن املشرع و من القان 9_91وذلك حسب املادة ، ختصاملهندس امل

أن تحمل هذه التصاميم تأشيرات املصالح املعنية بالترخيص من قبيل  فيوهي عبارة ال تحمل أي داللة إذ يك "للتغيير

حيث يتوجب أثناء ، العمالة وختم رئيس الجماعةممثل الوكالة الحضرية والجماعة املعنية وممثل قسم التعمير ب

 تهفيطبيعة املوقع وطبوغراك بالواقع األشغال مخالفة بعض املقتضيات الواردة بالتصميم كمستجد يفرض نفسه

من لدن  فية التعامل مع أشغال الحفر وأشكال شبكات التطهير ومنه فاملشرع اقتبس هذه العبارة باملعنى الحرفيوكي

 .NON VARIETUREس يالفرناملشرع 

مما ،  تم إغفال ذلكحيث ، املشرع أن يحدد الوثائق اإللزامية التي ينبغي أن توضع بالورشعلى هذا وكان 

 كثير من األحيان. فييخلق ارتباكا على مستوى املراقبة 

غال ه بإغالقه وانتهاء األشفييشهد ة بمقر الجماعوعند انتهاء األشغال يجب على منسق الورش وضع تصريح 

من  9-91هذا إذا تحدثنا عن الجانب القانوني كما ورد باملادة ، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، به

مل معظم رؤساء الجماعات على عدم تسليم الوصل عآخر إذ ي عفإنه يفرض واق الجانب العملي أما ،11.18قانون 

 فيواملحددة  11القانونية التي ينص عليها املشرع باملادة من أجل عدم ارتباطهم باملدة من طرفه،  املؤرخ واملوقع 

 18جماعة وممثلين لإلدارةعن التتواله لجنة تضم ممثلين  الذيخمسة وأربعين يوما من أجل التسليم املؤقت 

ويحرر بعد انتهاء ، واملهندس املعماري واملهندسون املختصون  ل او واملقباإلضافة إلى استدعاء صاحب التجزئة 

اع إما محضر التسليم املؤقت إذا كانت األشكال مطابقة ملا ورد بالتصميم وكذا التحقق من وجود الخطوط االجتم

ويتم التسلم النهائي بعد مض ي سنة  ، مجال االتصاالت وكذا قنوات صرف املياه وشبكات املاء والكهرباء فيالالزمة 

حالة عدم مطابقة األشغال  في. و19حسب املادة  على تحرير محضر التسلم املؤقت املتعلق بأشغال القسط األخير 

حيث تحدد اللجنة آجال معينة من أجل ، جزة تقوم ذات اللجنة بتحرير وثيقة املعاينة تتضمن إثبات الحالةنامل

تقوم  أنيحق للسلطة املحلية  بذلكالقيام عدم حال  فيباإلصالحات الالزمة لتغيير وإصالح بعض املنشآت و القيام

 أنإال ، 11.18من قانون  11هدم املنشآت املقامة بصورة غير قانونية على نفقة املالك وذلك حسب املادة تلقائيا ب

حيث خصص الباب الثاني إلعادة ، مقتضياته نفسنجده يتناقض مع  أنناهذه املادة إال  فيورغم صرامة املشرع 

بان عبارة تجزئة غير قانونية " تعني كل تجزئة  11 إذ نصت املادة 11إلى  11هيكلة التجزئات غير القانونية من املواد 

م تنجز أشغال تجهيزها وفق ما تنص عليه املستندات التي سلم على أولذلك  فيأنجزت دون الحصول على إذن سابق 

بأنه يجوز للدولة والجماعات املحلية أن تقوم بنزع ملكية  18أكدت املادة و . 1أساسها اإلذن املنصوص عليه باملادة

تضيها متطلبات األمن والصحة والراحة العامة. ومن هنا تقوم الوكالة قراض ي الالزمة ملباشرة عمليات التقويم التي تاأل 

                                                           
 2 .92. 833من مرسوم   06ادة _ الم 18
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 PLANالهيكلة  إعادةالحضرية بتنسيق مع الجماعات وكذا مصالح العمالة بإعداد وثيقة مرجعية تطلق عليه تصميم 

DE RESTRUCTURATION التهيئة وتصميم التنمية إال أنه ال ينشر بالجريدة تم إعداده بنفس مراحل تصميم ي

يوقع عليه كل من مدير الوكالة الحضرية وعامل اإلقليم وكذا رئيس الجماعة املعنية ويمكن أن  حيثالرسمية 

تخطط طرقا جديدة من أجل هيكلة رقعة  أنكما يمكن ، ذات املنطقةبساير نوعية البناء يجديد  يقبطتتتضمن 

وإذا كانت إعادة هيكلة التجزئات الغير املهيكلة والعشوائية املحدثة منذ القدم من اجل ، معين الجمحددة ضمن م

إدراج املشرع للتجزئات التي لم تنجز أشغال  ومنطقة ممتلئة بالبنايات فالغير املفهوم ه فيهيكلة البناء العشوائي 

د من فيمن هيكلة مجانية كما قد يست د صاحب هذه التجزئةفيتجهيزها وفق ما تنص عليه املستندات إذ يست

مما يسهل عليهم ، هذه امللفات باسم القانون  فيمع رؤساء الجماعات من أجل التالعب  بتواطؤ أشغال التهيئة وهذا 

 اإلثراء بال سبب.

 99.21حاالت التجريم الواردة بقانون  الفقرة الثانية: 

ي مع جرائم التعمير املتعلقة بالتجزئات طالتعا فيعمل املشرع املغربي على نهج سياسة جنائية جديدة 

 11.18من الباب الخامس من قانون  األول فصل لمن خالل تعويض ونسخ أحكام ا، واملجموعات السكنية والتقسيم

وعة من له السابق ينص على مجمكش في 11.18هذا وإذا كان قانون  11.91بمقتض ى املادة السابعة من قانون 

هذا املجال وذلك من سنة إلى خمس سنوات وهي عقوبات  فيل مرة و قر عقوبة الحبس أل أشرع الغرامات فقط فإن امل

حالة العود داخل أجل  فيتحول هذه الجنح إلى جناية  إمكانية وهيمكن تصنيفها ضمن الجنح إال أن امللفت للنظر 

كما تم توسيع نطاق التجريم حيث  لى غير قابل ألي طعنو املخالفة األ   فيه الحكم الصادر فيسنة للتاريخ الذي صار 

تقسيم بدون الحصول على رخصة أو إحداث مجموعة سكنية  فييتمثل  األول ن فقط الصنف فيكان يقتصر على صن

إلى ، املؤقت اإلذنقدم الحصول على أو إحداثها  فيالقسمة لتجزئة لم يؤذن أو اإليجار أو التصرفات بالبيع  في، والثاني

دون  األفراديد  في ءبمقتضيات تنظيمية متعلقة بمسك دفتر الورش. حيث إن ترك أمور التجزي  على اإلخالل املعاقبة

وضع خطة  فيتجزئات غير قانونية تهدر مجهودات الدولة  نجاز تنظيم سيؤدي حتما إلى اإلضرار باملجال بإأو رقابة 

بمؤيدات زجرية معتبرا كل مساس  لذلك عمل املشرع على تعديل قواعد التجزيء، محكمة من أجل التوسع العمراني

 .19بقواعدها جريمة تستحق العقاب

 حداث تجزئة عقارية دون الحصول على رخصة التجزيء إ :أوال

                                                           
كلية العلوم  ، بحث لنيل شهادة الماستر قانون المنازعات جامعة المولى اسماعيل ، سعيد الكيداني: "الرقابة على عمليات التعمير بالمغرب - 19

 4.23 ص 141./111.نية واالقتصادية واالجتماعية3 القانو



  0202 فبراير  92 العدد            واألكاديمية              الجامعية األبحاث سلسلة

  11.66 قانون مستجدات ضوء على التعمير جرائم في الجنائية المسؤولية

 

25 

 

يقع  أنزات التي يمكن و اخطر وأهم التجأدون الحصول على رخصة التجزيء من تعتبر جريمة إحداث تجزئة 

إحداث تجزئة عقارية  فيجسد صور هذه الجريمة ت. و 20موميةتجاهل تام لدور السلطات الع فيحيث تتم ، ها املجزئ في

 الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذاأو العامة  األمالكتشيد بناية فوق ملك من أو تقسيم أو مجموعة سكنية أو 

جاري األنظمة والقوانين ال فيعلى أراض ي التابعة للجماعات الساللية  من غير الحصول على الرخص املنصوص عليها 

من  ةحيث فرض املشرع على هذه املخالفة غرام 11.18من قانون  11بها العمل. وذلك حسب مقتضيات املادة 

السابقة التي كانت منصوص  اتزيلة باملقارنة مع الغرامهوتعتبر هذه الغرامة  درهم 188.888.88إلى  988.888.88

كما  درهم9888.888.88إلى  988.88.88ة تبتدئ من حيث كانت العقوب 11و 11حسب املادتين  11.18عليها. بقانون 

 عاقب بغرامة مني إذن لنفس الجرم فينجد املشرع املغربي يتناقض مع نفسه حيث فرض عقوبتين مختل

مجموعة سكنية من غير إذن سابق أو كل من قام بإحداث تجزئة عقارية  درهم 1.888.888.88إلى 988.888.88

أو تقسيم أو مجموعة سكنية أو حالة إحداث تجزئة عقارية  فيمقدار هذه الغرامة  حين نجده قلل من في 11باملادة 

وهنا يقع  11القوانين واألنظمة الجاري بها العمل باملادة  فيتشيد بناء من غير الحصول على الرخص املنصوص عليها 

،وكان أجدر به االحتفاظ اللبس إذا أن الحصول على اإلذن يرادف الحصول على الرخص املنصوص عليها فياملشرع 

 بإحدى هاتين العقوبتين .

 منطقة غير قابلة الستقبالها بموجب النظم املقررة فيمجموعة سكنية أو حداث تجزئة عقارية إ: ثانيا

منطقة غير قابلة الستقبالها بموجب النظم املقررة ضمن  فيلقد أدرج املشرع جريمة أحداث تجزئة عقارية سكنية  

واملثير لالنتباه أن درهم  188888.88إلى  988888.88وبغرامة من ، بس من سنة إلى خمس سنواتالتي تستوجب الح

 11.91ل مرة وباملغرب بقانون و ل املرتكب حيث اعتمدت عقوبة الحبس أل مهذه العقوبة تبقى قاسية بالنظر إلى الع

طيق نها تصميم التهيئة تصاميم التوالتي يقصد املشرع ب، ين املجال والحفاظ على التوجهات املقررةنمن أجل تق

ستشف ن 11املادة  في وباإلمعانئق التعمير. اوكذا املخطط التوجهي للتهيئة العمرانية باعتبارهم وث ووتصاميم النم

منطقة غير قابلة  فيمجموعة سكنية أو منها أنها جريمة غير  مرتبطة بالحصول على إذن وإنما إحداث تجزئة 

انها من كغير م فيوقع هذه التجزئة ماملهندس املعماري الذي قد ي فيهنا يتمثل  اإلجراميفعل ومرتكب ال ،الستقبالها

التي تمنح الرأي التقني الذي من خالله يمنح رئيس  اإلقليميأو بالنسبة للجنة الشباك الوحيد أو حيث التنطيق 

ة غير موجهة للمجزء وإنما للفاعلين إنجاز مجموعة سكنية وبالتالي فإن هذه العقوبأو  بالتجزيءالجماعة اإلذن 

 منح رخص التجزيء. فياملتدخلين 

                                                           
كلية  ، ومدى الحاجة لإلصالح رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة محمد الخامسسمية بصري: زجر مخالفات البناء بين الواقع  - 20

 3 1.الصفحة  ، 11.3.112.،العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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إحداثها  فيمساكن من مجموعة سكنية إذ لم يؤذن أو بقعا من تجزئة  إيجار أو عرض بيع أو  إيجارأو بيع  ثالثا:

 م تكن محل التسليم املؤقتأول

إلى  988888.88نوات وبغرامة من إلى العقاب بالحبس من سنة إلى خمس س 11.18من قانون  10نصت املادة 

مساكن من أو بقعا من التجزئة  اإليجار أو عرض للبيع أو مة سقأو  إيجارأو ام ببيع قكل من ، درهم 188888.88

ن محل م تكأولإحداثها  فياملجموعة السكنية لم يؤذن أو ذلك إذا كانت التجزئة  فيالتوسط أو مجموعة سكنية 

 طور االنجاز. فياملتعلق ببيع العقارات  11.88راعاة أحكام القانون رقم مع م، التسلم املؤقت لألشغال

القسمة. كما أو  اإليجارأو بعمليات البيع  القياماملشرع يعاقب على الفعل التام ب نهذه املادة أ فيونجد 

لم يكتمل  حيث لةاو محوذلك بالعرض للبيع إذ لم يؤذن بإحداث التجزئة فالعرض هنا مجرد  لةاو املحيعاقب على 

من  991الجنح وحسب الفصل االعتداد ب الجناية فإن  في لةاو باملحالفعل املجرم وإذا كان املشرع املغربي يعتد 

، ف العقوبة للقاض يفيمع ترك السلطة التقديرية لتخ، إال بوجود نص خاص لةاو املحال يطبق على  ،القانون الجنائي

املجموعة السكنية محل التسليم أو ن التجزئة مال السابقة ولم تكقام بأحد األعحال إذا  فينفس العقوبة فرضت 

 فيسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن ل أولبقعة من تجزئة  إيجار أو املؤقت لألشغال. هذا وقد اعتبر املشرع بيع 

هذا م تكن محل التسلم املؤقت لألشغال بمثابة مخالفة مستقلة. حيث يتم ضم الغرامات والعقوبات. أولإحداثها 

 11.18القانون  فيوالقسمة املبرمة خالفا لألحكام املنصوص عليها  واإليجار مطلقا عقود البيع  اوتكون باطلة بطالن

 .اإلدارة طرف منأو وتقام دعوى البطالن من كل ذي مصلحة 

 بمقتضيات مسك دفتر الورش اإلخالل رابعا:

راش و مراقبة األ  فيدة والتي كانت تشكل فراغا بمسك دفتر الورش من العقوبات الجدي اإلخاللتعتبر مخالفة 

حيث يتم إعداده ، األشغالنجاز اجب املشرع على منسق املشروع إلزامية وضع دفتر الورش داخله وطيلة مدة أو وقد 

 ةفيإضا أتعابمن أجل فرض  اإلجراءلت هيئة املهندسين هذا غمن طرف هيئة املهندسين بكل هيئة. هذا وقد است

وقد فرض املشرع غرامة من  .واطن من أجل تسليمه دفتر الورش الش يء الذي يتنافى مع أخالق املهنةتتقل كاهل امل

جميع العناصر املتعلقة  دفتر الورش ويتضمن 1-19حالة اإلخالل بمقتضيات املادة  فيدرهم  98888.88إلى  1888

اإلعالن بفتح الورش  وتتضمنلها.حسب طبيعة عم التاو باملق فريعوكذا الت األشغالبتعريف املشروع وطبيعة 

 ختلف املتدخلين.ملمختلف التواريخ التي تؤرخ الزيارات و 

 أحكام تطبيق على جميع الحاالت السابقة خامسا:

حيث ضاعف العقوبات إذا تمت  19جميع الحاالت السابقة من خالل املادة  فياملشرع حالة العود  ل او تن

لى غير قابل ألي و املخالفة األ  فيه الحكم الصادر فيلية للتاريخ الذي صار املخالفة الجديدة داخل أجل السنة املوا
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لجاني باالفقه أن حالة العود حالة خاصة  فيواملعروف ، السابق 11.18من قانون  18نفس املحتوى املادة  وطعن وه

سقوط  دةاو عمأي ، القانون  فيددة حوارتكب بعد ذلك جريمة وفقا للشروط امل، الذي سبق الحكم عليه بحكم

املشرع بعدم فرض سنة من الحكم حيث يمكن على ومنه كان حريا ، يائهانالجرم بعد الحكم عليه  نفس فيالشخص 

 ثالثة.أو نفس املخالفة بعد مرور سنتين  اقترافللمخالف 

هدم األبنية  فية تتمثل فيبعض األحيان عقوبات إضا فيفهناك باإلضافة إلى عقوبات الغرامة والحبس 

مجموعة سكنية موضوع املخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت أو تجهيزات املنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية وال

على حسب ، املجموعات السكنيةأو كما يمكن أن تأمر املحكمة بإعادة هيكلة التجزئة العقارية  9-19عليه املادة 

لجماعات املحلية وكذا املصالح الوكالة الحضرية تقوم هذا الصدد نجد أن ا فيو ،1-19املادة  حسبن وذلك فياملخال

 بإعداد تصاميم إلعادة الهيكلة من أجل إدماج التجزئات واملناطق الغير املهيكلة باملشهد العمراني.

 املبحث الثاني: اإلجراءات املسطرية املتعلقة بعمليات التعمير

إطار القوانين الجاري  فيحيث حدد  عمليات التعميرلقد اهتم املشرع املغربي باإلجراءات املسطرية املتعلقة ب

منح رخص  فيبعض من هذه اإلجراءات واملتمثلة أساسا  11.18و 91.18وخاصة قانون  هذا امليدان فيبها العمل 

مجال املراقبة  فيأضفى مجموعة من التعديالت وخاصة  11.91إال أن قانون ، املراقبة واملعاينة فيالبناء والتجزيء و

 فيالش يء الذي لم يسبق اإلشارة إليه  من طرفهموالحجز  األشغال فقيكتو  الصفة الضبطية للمراقبين عطىإذ أ

لإلجراءات املسطرية املتعلقة  األول معالجة هذا املبحث من خالل تخصيص املطلب  ل او وسنحالقوانين السابقة. 

 الورشراءات املسطرية املتعلقة بالحجز وإغالق بمنح رخص البناء واملعاينة أما املطلب الثاني فسنقوم بمعالجة اإلج

 وكذا مساطر عمليات الهدم.

 ل: اإلجراءات املسطرية بمنح رخص البناء والتجزيء وكذا املعاينةو املطلب ال 

إن الحديث عن اإلجراءات املسطرية املتعلقة بمنح رخص البناء والتجزيء يدفعنا باألساس إلى التطرق إلى 

ما ستتضمنه الفقرة  وللبناء والذي حدد شروط تسليم الرخص بالنسبة للبناء والتجزيء وه العام مضامين الضابط

 .11.91أما الفقرة الثانية فستعالج مختلف املساطر املتعلقة باملعاينة والواردة أساسا بقانون ، لىو األ 

 مسطرة منح الرخصلى: و الفقرة ال 

وم الخاص بتطبيقه( لم يتعرض للجوانب الخاصة بمسطرة املتعلق بالتعمير)وحتى املرس 91.18إن قانون      

 فيواتخاذ القرارات املختلفة ، دراسته وكيفيةتقديم امللف والوثائق املكونة له  طرق ذلك  فيبما ، منح رخص البناء
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صدر مؤخرا  وقد، 21هذه الشكليات إلى ضوابط البناء العامة  فيالتفصيل  11كل حسب املادة أو حيث قد ، شأنه

، التجزيءأو بتفصيل مسطرة دراسة ملفات طلبات الرخص سواء املتعلقة بالبناء  ل او تنوالذي ، 22ط البناء العامضاب

 ل مرة أسس الشباك الوحيد واللجان اإلقليمية.و ونظم أل 

 اللجان اإلقليمية :و : الشباك الوحيد  ال أو 

، منه 91املادة  إلى 98ك من املادة ذل، و لقد تم تنظيم الشباك الوحيد بمقتض ى الضابط العام للبناء      

، آخر إحصاء عام رسمي بإتباعك لوذ، نسمة 18.888ساكنتها  ز او تتجحيث نص على وجوب إحداثه بالجماعات التي 

املخاطب الوحيد ألصحاب طلبات  ووه، حيث يحدث بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين املكلفتين بالتعمير والداخلية

كما يدرس هذا الشباك ، ذ يتم به وضع جميع الوثائق املكونة مللفات ومساطر منح الرخصإ، والتجزيءرخص البناء 

أما ، وتقسيم العقارات، وإحداث التجزيئات العقارية واملجموعات السكنية، طلبات الرخص املتعلقة بمشاريع البناء 

رخص بالجماعات التي يقل عدد اإلقليم لدراسة ملفات طلبات الأو اللجان اإلقليمية فتحدث على صعيد العمالة 

بجميع  القيامإذ يوكل إليها ، حيث يحدد مقر اللجنة املذكورة بموجب قرار عامل اإلقليم، نسمة  18.888ساكنتها 

ويمكن إنشاء الشباك الوحيد بالجماعات عوض اللجان اإلقليمية بطلب من ، تلك الطلبات فيالتدابير من أجل البث 

 ء.رئيس الجماعة وذلك استثنا

 دراسة طلبات الرخص : طر اثانيا : مس

ومسطرة ، تتم دراسة ملفات طلبات الرخص وفق مسطرتين: ويتعلق األمر بمسطرة املشاريع الكبرى       

املؤسسات أو ، الجماعاتأو إنجازها من طرف اإلدارات  املرادلى تخص املشاريع و فاملسطرة األ ، املشاريع الصغرى 

ذات أو وكذلك التجهيزات التجارية ، ع بناء املؤسسات الخاصة ذات االستعمال العموميالعمومية ومشاري التاو واملق

م 1.18يفوق علوها أو ، 1م 188واملزمع إنجازها على مساحة إجمالية تتعدى ، الطابع الصناعي كاملحالت الكبرى 

والتي يفوق البرنامج ، التجزئةم تكن موضوع أولوجميع مشاريع البناء التي كانت ، الواقعة خارج تجزئة سلمت أشغالها

أما مسطرة املشاريع الصغرى فتهم كل املشاريع الغير املشار إليها ، مسكنا 18أجل محدود  فيأو قها آنيا يقاإلجمالي لتح

 م.99.18كل عمارة يقل علوها عن أو  ،لى كالسكن الفرديو باملسطرة األ 

                                                           
جامعة سيدي محمد بن ، وميةقانون المنازعات العم فيرسالة لنيل دبلوم الماستر  ، القضاء المغربي" فينبيل الحضراتي : "منازعات التعمير  -21

 11ص  141./111.السنة الجامعية -فاس -ظهر المهراز ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،عبد هللا

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم   (2103ماي  24)   0434من رجب  03 فيصادر  21031424مرسوم رقم  - 22

بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص  الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقةالرخص و 
 الصادرة لتطبيقها

 



  0202 فبراير  92 العدد            واألكاديمية              الجامعية األبحاث سلسلة

  11.66 قانون مستجدات ضوء على التعمير جرائم في الجنائية المسؤولية

 

29 

 

الحالة األخيرة يتم تعيين ممثلين عن العمالة  فيف، تحديد أعضاء اللجنة فيوالفرق بين املسطرتين يتجلى     

الوقاية ا مثلو إليهم  ضاففيمسطرة املشاريع الكبرى  فيأما ، اإلقليم والجماعة والوكالة الحضرية كممثلين دائمينأو 

س أي فرد يرى رئيأو ، كمصالح الربط بشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، املصالح املختصة واملدنية وممثل

 حضوره. فيمجلس الجماعة الفائدة 

حيث تحيل هذه األخيرة ، بادئ األمر إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة املعنية فيويتم     

إذ يجب على أعضاء ، أيام مفتوحة 1داخل أجل ال يتعدى  اهفيقصد النظر ، امللفات على أعضاء لجنة الدراسة

من  90وهذا ما تم تحديده حسب املادة ، يوما من تاريخ تسليمهم امللف 91ل أج فيطلب الرخصة  فيلجنة البث ال

أو أعضاء الشباك الوحيد أو ، حالة عدم التزام رئيس الجماعة فيوالسؤال املطروح هنا ، قانون الضابط العام للبناء

ملشرع أغفل هذه النقطة وترك هل ينتج عن ذلك أي أثر قانوني؟ لألسف فا، اللجنة اإلقليمية بالتواريخ املذكورة أعاله

من قانون الضابط العام للبناء  11وما ورد باملادة ، فراغا قانونيا ما عدا ما ذكر سالفا بخصوص الرخصة الضمنية

 زجر. أو بالقوانين دون محاسبة  دقيالتجب على عامل اإلقليم توجيه وحث األطراف املعنية على ضرورة أو الذي 

بعد أن يكون قد ، التجزيءأو الوحيد املسؤول بمنح رخص البناء  وس الجماعة ههذا الصدد نجد أن رئي فيو

مع األخذ بعين االعتبار رأي ممثل ، حدود اختصاصه فيها برأيه فيحيث يدلي كل ممثل ، اطلع على آراء أعضاء اللجنة

ه منح هذه الرخصة حالة رفض فيو، حيث يمتلك رأيا ملزما يجب على رئيس الجماعة األخذ بهالوكالة الحضرية 

 يستوجب عليه تعليل قراراته وإال كانت قابلة للطعن .

 املخالفات معاينةرة الثانية: املساطر املتعلقة بالفق

فقد أفرد القانون ، وما يترتب عليه من آثار سلبية على جمالية العمران التعمير نظرا لخطورة مخالفات قانون 

ن العموميين وضباط الشرطة القضائية خول لم حق فيمن املوظ فحدد مجموعة، عدة مقتضيات لضمان احترامه

 . 23مراقبة أشغال البناء والتجزيء كما حدد شكليات تحرير املحاضر وآثارها

 املؤهلين ملعاينة مخالفات البناء صاألشخا : أوال

اص املخول والتي حددت األشخ 11.91بموجب القانون  11-9باملادة  91.18من قانون  11نسخ املادة  تملقد 

 :فيلهم مراقبة ومعاينة املخالفات املرتبطة بهذا املجال 

 ؛ ضباط الشرطة القضائية -

 .اإلدارة املخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةأو العامل أو التعمير التابعين للوالي  اراقبو م -

                                                           
 3473 ص142.الطبعة الثانية  ، مجال التجهيز والبناء فيسعيد الوردي: االجراءات المسطرية لمراقبة وزجر المخالفات  - 23
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 . 24قانون املسطرة الجنائية وها يخضع لقانون الشكل وهفيالجريمة واملتابعة والحكم  فيوبالتالي فإن البحث 

 : ضباط الشرطة القضائية9ـ9

 فين بإنجاز املعاينات والبحث والتحري فياملشرع ضباط الشرطة القضائية على رأس الئحة األشخاص املكل ردو أ

من قانون املسطرة الجنائية على أنه "يحمل صفة ضباط الشرطة  18وقد نص الفصل ، مخالفات البناء

 القضائية:

 ؛ون  للشرطة وعماد الشرطة وضباطهالر العام لألمن الوطني ووالة األمن واملراقبون العاماملدي -

 ؛مركز الدرك امللكيأو ادة فرقة يقه وكذا الدركيون اللذين يتولون فيضباط الدرك امللكي وذوي الرتب  -

 ؛الباشوات والقواد -

بعد قضاء ثالث سنوات بهذه الصفة  ويل صفة ضابط للشرطة القضائية ملفتش ي الشرطة والدركخويمكن ت

بقرار مشترك من وزير العدل ووزير الداخلية بالنسبة لألمن والسلطة الحكومية املكلفة بالدفاع الوطني بالنسبة 

 للدركيين.

أما من الناحية العملية فاملالحظ أن ضباط الشرطة القضائية باستثناء القواد ال ، هذا من الجانب القانوني

اعتقادهم الراسخ أن هذه املعاينات ال تدخل األول في نة مخالفات التجزيء والبناء لسببين يتجلى يقومون بمعاي

قبل  11.18و 91.18ضمن اختصاصهم بل من اختصاص رئيس الجماعة كما أن الشأن بالنسبة ملقتضيات قانوني 

البناء والتجزيء وقراءة اقبة مر عماليات  فيوالسبب الثاني افتقادهم للتكوين التقني  11.91تعديلهما بقانون 

 هذا املجال. فيترد  أنالتصاميم واكتشاف مختلف املخالفات التي يمكن 

القواد تبقى الهيئة الوحيدة التي تقوم بمهام معاينته مخالفات التجزيء  فيومنه فإن السلطة املحلية املتمثلة 

الجماعيين عادة ما تنقصهم  خبيناملخالفات بأن املنتإبعاد رؤساء الجماعات عن معاينته  لقد لجأ املشرع إلى ،والبناء

 فيلى كسب أصوات الناخبين عواجهة ناخبيهم بل يفضلون املحاباة واملجاملة وذلك العتبارات سياسية تهدف ملالجرأة 

 .25االستحقاقات االنتخابية املقبلة

 

                                                           
 173)بدون ذكر السنة( ص  ، مطبعة األمنية الرباط ، العقاري وقانون البناء ونالقان فيراءات قلي بوحيص: جيال - 24
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 صفة ضباط الشرطة القضائيةم هاإلدارة املخول لأو لعامل ل أومراقبوا التعمير التابعين للوالي  1.9

بقانون ، اإلدارةأو العامل أو املشرع صفة ضابط الشرطة القضائية ملراقبي التعمير التابعين للوالي  منحلقد 

على مهامهم  فيوالتي تض، الصفةهذه ميدان التعمير ترحابا ملنح  فيوقد القى املتتبعين واملتخصصين  ،11.91

رئيس الجماعة الذي كانت تخول له على  ة محضر املعاينةإحالعلى السابق  فير كان دورهم يقتص  بعد ما، الشرعية

هيئة منتخبة تمثل الشعب وبين هيئة كهام الرئيس مالتعامل مع  فيرا فحيث كان يشكل خرقا سا ،صفة املتابعة

نزع هذه املهمة رفع الدعوى ضد منتخبيه. ومنه فقد أصاب املشرع ب فيالحق  هول ،زجرية تقوم بحماية الحق العام

أجل ثالثة أيام وذلك طبقا  فيشأن املخالفة وتوجيهه مباشرة إلى وكيل امللك  في املحضروتكليف املراقب بتحرير 

 من قانون املسطرة الجنائية. 11 ووفقا ألحكام املادة 91.18من قانون  1-11ملقتضيات املادة 

وزارة الداخلية وخاصة العاملين  فيمل ينتمون إلى موظالعاأو هذا وإذا كان مراقبوا التعمير التابعين للوالي 

الوكاالت الحضرية وذلك عمال  فيموظ املشرع يقصد فإن مصطلح اإلدارة يبقى غامضا واألرجح أن ،بقسم التعمير

أن مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة  نصت علىحيث ، 26 9.11.19الظهير الشريف رقم ب 1الفقرة من  1بمقتضيات املادة 

وذلك للتأكد من ، تدخل ضمن اختصاصهم طور االنجاز  فيي وإقامة املجموعات السكنية عندما تكون األراض 

من نفس الظهير أعطت ملدير الوكالة  99كما أن املادة ، مطابقتها لرخص البناء والتجزيء املسلمة ألصحاب الشأن

 .ن فيلحهيئة مأموين وم إحداث فيالحق الحضرية 

فإن هذا القانون يبقى  ر يعمؤل ملا خصه املشرع من منح الصفة الضبطية ملراقبي التورغم هذا القدر من التفا

 يلذي يجعل مهام مراقباالش يء ، نص تنظيميبه الصفة وكذا نطاق ممارستهم ملهامهم ذحيث علق منح ه ،معيبا

مل ضباط الشرطة ة وكذا مجئغياب هذه الف فيو ،لنصا هذا ق بها وال يعتد بها إلى حين صدور و ير غير موثمالتع

مما  ،حاضر وإحالتها على وكيل امللكامل عاينة وتحريرامل فيالذين يبقى لهم الحق  هم الباشواتو القواد  ن.فإالقضائية

لدى وجب على ، شأنهم فين من اجل عدم تحرير محاضر املخالفات فييجعل البعض من رجال السلطة يبتزون املخال

للمجال من طرف العديد من املراقبين وكذا ضمان  عجل ضمان مراقبة أنجلنصوص التنظيمية من اااملشرع إخراج 

 مير.عالحد من جرائم الت فيتغطية أكبر للمخالفات ومنه املساهمة 

 باملعاينة  القيام ثانيا : 

 قام وسواء، العمل سواء تم إشهار رخص البناء أم ال راشأو تتم  املعاينة عن طريق الزيارة امليدانية إلى 

كما يحق للمراقبين طلب ، ويتم تحرير محضر بشأنها،27االنتهاء منهاأو املشاريع بالتصريح بافتتاح األشغال  أصحاب

                                                           
( معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت 0993شتمبر  01) 0404من ربيع األول  22الصادر في  0193150ظهير شريف رقم    -26
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جراء  امنيكل انفالت  ئ وقصد در ، لة مهامهم وذلك ضمانا للمحافظة على األمنو اتسخير القوة العمومية أثناء مز 

 ةلحكومية املكلفة بالتعمير لحضور جلسات املحاكمعمليات املراقبة. هذا ويحق للمحكمة استدعاء ممثل السلطات ا

ل و ا. ويز 11.18من قانون  9-11وكذا املادة  91.18من قانون  11وذلك حسب املادة ، لتنويرها حول خطورة املخالفة

 من مدير الوكالةأو من رئيس املجلس الجماعي أو طلب من السلطة اإلدارية املحلية بأو املراقب مهامه من تلقاء نفسه 

بناء على طلب كل شخص أو ن بهذه املهمة فيباملخالفة من طرف األعوان التابعين لهم املكل إبالغهبناء على ، الحضرية

 تقدم بشكاية.

يفترض أن تتم عمليات املراقبة ابتداء من الساعة السادسة صباحا  إلى الساعة التاسعة ليال فما عاد و هذا 

 ،من قانون املسطرة الجنائية 11ات املراقبة وذلك استنادا ملقتض ى املادة بإجراء عملي القيامذلك ال يجوز مبدئيا 

ت املعاينة يقفقد سكت عن تو  11.91قانون  أماويمكن أن تتم استثناء إذا كانت األشغال تمارس ليال بصفة معتادة. 

نيابة العامة من البي يجب الحصول على إذن كتاإذ واكتفى باإلشارة إلى املخالفات املرتكبة داخل محالت معتمرة. 

 أيام. ةدى ثالثعأجل ال يت فياملختصة وذلك 

 11.18من  11املادة أو  91.18من  11ويقوم املراقب الذي عاين مخالفة من املخالفات املشار إليها باملادة 

ه ثالثة أجل أقصا فييوجه أصله إلى وكيل امللك ، من قانون املسطرة الجنائية 11بتحرير محضر بذلك طبقا للمادة 

وكذا بجمع الوثائق واملستندات  لألصلمشهود بمطابقتهما ، أيام من تاريخ معاينة املخالفة مرفقا بنسختين منه

مقتضيات املادة حسب كما يتم توجيه نسخة من املحضر إلى كل من السلطات اإلدارية املحلية ، املتعلقة باملخالفة

  .11.18من قانون  1 -11واملادة  91.18 من قانون  11

 تحرير محضر املعاينة فياحترام الشكليات القانونية  -1-9

من  11مجموعة من البيانات األساسية حددتها املادة بلقد نص املشرع املغربي على ضرورة تضمين املحاضر 

 قانون املسطرة الجنائية وهي كالتالي:

  عه.يقاسم محرر املحضر وصفته ومكان عمله وتو 

 ء وساعة تحرير املحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز اإلجراء.تاريخ وساعة إنجاز اإلجرا 

 لتي حاته واألجوبة ايوتصر ، هوية الشخص املستمع إليه باملحضر ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء

 طة القضائية.يرد بها على أسئلة ضابط الشر 

  ه باألفعال املنسوبة إليه.فياإلشارة إلى إشعار املشتبه 
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  ضر إلى جانب ضابط الشرطة القضائية يدون اسمه بخط يده إلى الجانب حملاملصرح على ا عيقتو

وإذا امتنع أشار ، املحضر إلى ذلك فييضع بصمته ويشار  عقيوالتو ة قراءوإذا كان ال يحسن ال عقيالتو 

 إلى ذلك مع بيان السبب.

لقضائية نفسه ملزما محضر املعاينة الخاص بضبط مخالفات التعمير قد ال يجد ضابط الشرطة ا فيغير أنه 

ومحضر املعاينة ال يتضمن البيانات ، ألن البعض منها يتعلق باالستماع للمخالف، بجميع البيانات املذكورة أعاله

مع إضافة بعض البيانات األخرى املتعلقة باملهندس ، ق ملكونات املخالفةيقبالوصف الد فيالخاصة باالستماع بل يكت

. وكل األشخاص الذين قد تنطبق عليهم أحكام 28واملشرف اول املق، ندس املساحةمه، املهندس املختص، املعماري 

 من القانون الجنائي. 911والفصل  11.91من القانون قم  10الفصل  فياملخالفة كما منصوص عليها  فياملشاركة 

، فات البناءمخال فيبعض األحيان املقتضيات الخاصة باملشاركة  فيوقد الحظنا أن النيابة العامة ال تفعل 

ل الذي ينجز أشغال او محضر املعاينة اسم املق فيرد أو حيث تبين من بعض امللفات أن ضابط الشرطة القضائية قد 

لكن النيابة العامة اكتفت بمتابعة املخالف ، املخالفة وأشار إلى أنه لم يبلغ عن املخالفة طبقا للفصل املذكور أعاله

كما ، مخالفات التعمير فياملشاركين  هإضعاف الجانب الزجري تجا فيسيساهم . وتكريس مثل هذا التوجه 29دون غيره

من شأنه أن يؤسس ملمارسة غير سليمة من الناحية القانونية تجعل املتابعة تقتصر على مالك البناء دون املشاركين 

 .30معه مما يفرغ هذا املستجد الهام من محتواه

به الضابطة القضائية بناء  القيامن يكون مستقال وتتولى مهام أما محضر االستماع للمخالف فجرت العادة أ

وقد تصرف النظر ، على تعليمات النيابة العامة بعد توصلها ملحضر املعاينة إن هي ارتأت ضرورة االستماع للمخالف

تستلزم توفر عن هذا اإلجراء فاألمر موكول لسلطتها التقديرية. فقد الحظنا خالل تجربتنا العملية أن بعض املحاكم 

البعض اآلخر يصرف النظر عن هذا اإلجراء  أن حين فيامللف  فيمحضر االستماع للمخالف ضمن ملف املتابعة للبث 

 .يا بغالبية األحيان تصدر األحكام غيا فيباستدعاء املخالف للمثول أمام املحكمة و فيويكت

باط الشرطة القضائية بمناسبة إنجازهم إذن كانت هذه أهم الشكليات التي استوجب املشرع احترامها من ض

بعضها فإنه يفقد قوته أو الشروط  هذهوبديهي أن املحضر إذا لم يحترم ، ملحاضر معاينة مخالفات التعمير والبناء

 الثبوتية وحجته كوسيلة إثبات أمام القضاء.

 إثبات املخالفة في حجية محضر املعاينة -1-1

                                                           
 حكام قانون التعمير بالملحقات أللمخالفاأنظر نمودج محضر معاينة  -28

الرائجة أمام  147./412./4277و 147./412./4141و 147./412./4147الملفات رقم  فيراجع على سبيل المثال صك المتابعة  -29

 1473./11/41والمدرجة بجلسة والمحكمة االبتدائية بصفر
 48سعيد الوردي:مرجع سابق،ص  30
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املنجزة إلثبات مخالفات قانون التعمير يجرنا للحديث عن مسائل إن الحديث عن حجية محاضر املعاينة 

على أنه يمكن إثبات  ،شأنه فيمن قانون املسطرة الجنائية  101املادة  عليها والتي نصت، اإلثبات أمام القضاء

 األحوال التي يقض ي القانون بخالف ذلك. فيالجرائم بأية وسيلة لإلثبات ما عدا 

قد نص على خالف ذلك وألزم ضابط الشرطة القضائية الذي عاين مخالفة  أنه نجدوبخصوص قانون التعمير 

باملحضر دون غيره  إال مما يعني أن هذه املخالفة ال يمكن إثباتها أمام القضاء ، ذلكخصوص البناء بتحرير محضر ب

 .31من وسائل اإلثبات

لكافة الشروط القانونية الشكلية  فيتوملحضر املس او واملحضر الذي يعتد به كوسيلة لإلثبات أمام القضاء ه

من قانون املسطرة الجنائية ال يعتد باملحاضر  101منها واملوضوعية التي سلف الحديث عنها. فحسب نص املادة 

والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية واملوظفون واألعوان فمن حيث املبدأ تقع جميع املحاضر التي 

الجنح واملخالفات تحت طائلة  فيإطار البحث التمهيدي  فيطرف ضابط الشرطة القضائية وغيرهم  يتم إنجازها من

هم إثبات ما يخالفها. ولم تلكن يمكن للم، يوثق بمضمنها، إثبات فيهذه املادة. فهي تعتبر حجة  فياألحكام الواردة 

لذلك يمكن اإلثبات بكل وسيلة من و ، يحدد القانون وسائل معينة إلثبات ما يخالف محضر البحث التمهيدي

نكار  فيوال يك، ها شهادة الشهود والقرائن والخبرةفيالوسائل بما 
ٌ
 .32االدعاء لدحضهاأو بطبيعة الحال مجرد اإل

حجية هذا النوع من املحاضر وإثبات عكسها بجميع وسائل  فيونعتقد بأن فتح الباب أمام األفراد للطعن 

ضوء  فية يقاملحضر يفتقد للمصدا فياالعتماد مثال على شهادة الشهود لدحض ما ورد  ألن، اإلثبات ليس أمرا موفقا

ة من انحطاط وما يشهد عليه الواقع من استفحال لظاهرة شهود الزور الذين أصبح بعضهم يقم األخاليقما تعرفه ال

حجية املحاضر املحررة من يمتهن الشهادة كحرفة يسترزق من ورائها. بالتالي ال يمكن السماح ملثل هؤالء لضرب 

طرف ضباط الشرطة القضائية وأعوانها. وعليه نقترح أن يتدخل املشرع لتعديل هذا املقتض ى وحصر وسائل اإلثبات 

أو بعض الوسائل ذات الحجية القطعية كالخبرة مثال  فياملحضر  فيالتي يمكن االستناد إليها إلثبات عكس ما ورد 

 تي ال تكون محل منازعة.التسجيالت والشرائط والصور ال

ضوء ما سبق يمكننا التساؤل عن موقع محاضر املعاينة التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية  في

 .33واملراقبة

 والهدم، الحجز وإغالق الورش، املطلب الثاني: اإلجراءات املسطرية املتعلقة بإيقاف الشغال 

تم النص على إجراءات أخرى  والتجزيءالبناء  باإلضافة إلى إجراءات منح الرخص وكذا مراقبة عمليات

 الهدم.و األمر بإيقاف األشغال  والحجز وإغالق الورش وكذا، إيقاف األشغال في واملتمثلة أساسا
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 والحجز وإغالق الورش لى: إيقاف الشغالو الفقرة ال 

ن بتحرير املحضر حيث كان يقوم املعاي 91.18من قانون  11عمل املشرع على تدارك بعض مقتضيات املادة 

ي منه حيث يتم حفظ مختلف خإلى الهدف املتو  وصبالش يء الذي كان ال ي، يوتوجيهه إلى رئيس املجلس الجماع

طرف رئيس الجماعة وعدم إحالة الشكاية على النيابة العامة إال نادرا وذلك من اجل اعتبارات سياسية  فياملحاضر 

يء من املرونة ير بش ملة حيث يتم التعاطي مع ملفات البناء والتعبات املقلجمع اكبر عدد من أصوات الناخبين لالنتخاب

 واملزاجية أحيانا.

 :األشغالإيقاف   -أوال

استبدل هذا اإلجراء بإجراء أكثر عقلنة وفعالية من أجل الحد من  11.91املشرع ومن خالل سنه لقانون  إن

يتخذ مباشرة بعد معاينة املخالفة ، ط الشرطة القضائيةضابأو املراقب  أنعلى  11إذ نص باملادة ، تشوه املعمار

ويرفق األمر املذكور ،  طور االنجاز  فياملجسدة للمخالفة ال زالت إذ كانت أشغال البناء ، الحال فيأمرا بإيقاف األشغال 

الوكالة  ر يالجماعي ومد ورئيس املجلساملحلية  اإلداريةمن السلطة إخبار كل من محضر املعاينة. ويتم  بنسخة 

 الحضرية.

حيث ، ضابط الشرطة القضائية الذي عاين املخالفةأو اختصاص املراقب  نم األشغالمر بإيقاف األ فومنه 

يوجه للمخالف محضر املعاينة مرفوقا بأمر إيقاف األشغال. بعد أن كان  كما، أصبح هذا اإلجراء من اختصاصه

لة املشرع تخليق ميدان و امح والغاية من هذا التغير والتعديل هو ، ذلكبللقيام ه لاملخول  ورئيس املجلس الجماعي ه

باملتابعة  القيام فيالتعمير من فوض ى استغالل املناصب من طرف بعض رؤساء املجالس. حيث كانت لديهم الصالحية 

شرع نص من شأنه تفعيل املساطر التي كان معموال بها. هذا وإذا كان امل اإلجراءعنها. كما أن هذا  فض الطر غأو 

بإيقاف األشغال إلى كل من السلطة اإلدارية املحلية ورئيس املجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية إال  األمر بتبليغ 

ومع ذلك  11أن النص أغفل توجيهه إلى وكيل امللك مع إعطاء اجل لذلك كما فعل املشرع مع محاضر املعاينة باملادة 

أجل  فياملعاينة إلى وكيل امللك  ر أنه يتم توجيه محض 11سياق املادة  في يمكن فهم هذا اإلجراء ضمنيا حيث جاء

مشهود بمطابقتهما لألصل وكذا ، قا بنسختين من محضر املعاينةو أقصاه ثالثة أيام من تاريخ معاينة املخالفة مرف

 بجميع الوثائق واملستندات املتعلقة باملخالفة.

 الحجز وإغالق الورش ثانيا :

، كإجرائي الحجز وإغالق الورش  11.88و 91.18 يشرع مفاهيم جديدة لم تكن واردة  بقانونلقد ادخل امل

أو  إطار لجن اليقظة املنظمة سابقا فيإال أن بعد القواد  11.91ورغم عدم النص عليهما صراحة قبل صدور قانون 

ومون بهذا اإلجراء استنادا اد ورجال السلطة من خلفاء ومقدمين وشيوخ كانوا يقيقمن خالل معاينات فردية لل

كل ما يمكن  ىمن قانون املسطرة الجنائية الذي ينص على وجوب املحافظة على األدلة القابلة الندثار وعل 11للمادة  
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كان ما لكن هذا اإلجراء  عموما ، ارتكاب الجريمة فيقة وأن يحجز األدوات التي استعملت يقأن يساعد على إظهار الح

غض النظر  قصدو اعلى دفع رش  همن من قبلفيام املخالغاستعمال السلطة من أجل أر  فيط يتسم بنوع من الشط

ن بمصالح التعمير بإقليم فياد والباشوات واملكليقة امللكية على البضغعلى املخالفات. وهذا ما تأكد من خالل ال

التعمير وخاصة حجز مواد  بتهم تتعلق مجملها بميدان 1898مسؤوال سنة  18الحسيمة حيث تمت إحالة أكثر من 

 البناء بدون سند قانوني.

على  11.91بقانون  تعديلهماكما  11.18من قانون  1-11املادة و  91.18 من قانون  11هذا وقد نصت املادة 

ومواد  واألدواتحجز املعدات ، يمكن للمراقب، الحال فيشغال املبلغ إليه بإيقاف األ  األمر لم ينفذ املخالف  إذاأنه " 

ومنه نستشف ، وكيل امللك" إلىبذلك. ويوجه  ياعليه. ويحرر محضرا تفصيلاألختام ناء وكذا إغالق الورش ووضع الب

 : فيأن املشرع حدد شروطا من أجل مباشرة  عملية الحجز وكذا إغالق الورش واملتمثلة أساس 

 فيلى املعدات وإغالق الورش ال يجوز الحجز ع فال ، األشغالذ املخالف ألمر املبلغ إليه بإيقاف فيعدم تن -

 الحال. في األشغال قفأو و امر املراقب و املخالف أل  امتثلحالة  

 املراقب تمكين املخالف من محضر املعاينة. يجب على -

 .كهم عملية الحجز يوجه إلى وكيل امللييجب على املراقب تحرير محضرا مصورا تفصيليا  -

هذا  فية إجراء عمليتي الحجز وإغالق الورش.وفيدد كيظل غياب نص تنظيمي يح فيهذه الشروط  تأتي

وسياسة املدنية بإعداد مقترح مشروع لنص تنظيمي  اإلسكانو الصدد قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 

 :أنهمنه على  99حيث نصت املادة  34ة عمل مراقبي التعميرفييحدد كي

 هذه الحالة: فيت ومواد وأدوات البناء ويتعين عليه بحجز املعدا القيام، يمكن للمراقب عند االقتضاء

وساعة  ة تحمل تاريخفيبصورة فوتوغرا إرفاقهو تحرير محضر تفصيلي يتضمن وتوصيفا لألشياء املحجوزة  -

 ؛معاينة املخالفة الذي سيحال على النيابة العامة وإرفاقها بمحضر، التقاطها

 لى املحجر العمومي؛اتخاذ التدابير الضرورية لنقل املحجوزات إ -

وذلك إذا ، لحراسة األشياء املحجوزة املبينة باملحضر، سير الورش عند االقتضاءأومل، إعطاء أمر للمخالف -

 ما تقرر اإلبقاء عليها بموقع املشروع؛

 األشياءغياب مرتكب املخالفة عند وصف أو إلى حضور ، سالف الذكرال، اإلشارة باملحضر التفصيلي -

 ملالحظات التي أدلى بها؛املحجوزة وا

 ة تحمل ساعة وتاريخ التقاطها؛فيتوثيق األشياء املحجوزة بصورة فتوغرا -

                                                           
والتعمير واإلسكان وسياسة ، تم الحصول على مشروع هذا النص التنظيمي من مصالح مديرية الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني - 34

 1423.مارس  ، المدنية
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 .إخبار السلطة اإلدارية املحلية ورئيس املجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية  بهذه التدابير واإلجراءات -

ورغم ذلك وما ، مسطرياو جز قانونيا عملية  الح أحاطحالة خروج هذا النص التنظيمي سيكون املشرع قد  في

، املحجز العمومي الىقع تحمل نفقات عملية الحجز من نقل وحجز ييعاب على هذه العملية فإنه لم يحدد على من 

 ام بهذه املهمة على أحسن وجه.يقلل ةاللوجستيكو املادية ات اإلمكانيحيث يجب أن تسخر للمراقب 

:" يمكن يلي مامن ذات املشروع السابق على  91املادة  أما بخصوص مسطرة إغالق الورش فقد نصت

 :هذه الحالة فيويتعين عليه ، للمراقب عند االقتضاء اتخاذ قرار يقض ي بإغالق املؤقت للورش

 تبليغ املخالف فورا بنسخة من محضر اإلغالق؛ -

 إخالء موقع املشروع من العاملين به؛بإصدار أمر إلى رئيس العمال بالورش  -

 إلى إغالقه؛تشير يت لوحة بارزة عند مدخل الورش تثب -

 بكل الوسائل املمكنة؛أو  ،منافذ الورش فيحواجز أو  األقفالام عليه وكذا ختإغالق الورش ووضع األ  -

 .إخبار السلطة اإلدارية املحلية ورئيس املجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية" -

أو ذا إغالق الورش هي إمكانية وضعها املشرع رهن إشارة املراقب والجدير بالتنبيه أن اللجوء إلى الحجز وك

ردت بعبارة "يمكن للمراقب حجز املعدات واألدوات و  أعاله 11ألن املادة ، ضابط الشرطة القضائية دون أن يلزمه بها

وحسب ، حسب ما تقتضيه كل حالة على حدة للمراقب التقديرية ةلسلطلفاألمر متروك  وبالتالي"،مواد البناء 

على عبارة القانون  فيالظروف املحيطة باملخالفة وعموما ال يمكن مساءلته عن عدم اللجوء لهذا اإلجراء ألنه لم يرد 

  35سبيل الوجوب

فتح  عادةإونحن نتحدث عن إغالق الورش وحجزه يبقى للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية املختصة 

-11واملادة  91.18من قانون  11قتضيات املادة ملمواد البناء وذلك طبقا و  واألدواتعدات املالورش ورفع الحجز عن 

 نجدمن قانون املسطرة الجنائية  18الفصل .وبالنظر إلى 11.91كما تم نسخها وتعديلها بقانون  11.18من قانون  1

إعادة  وبخصوصر جدية. انت املنازعة غيك إذاالبحث  أثناءالتي تم حجزها  ءاألشياأنه يجوز أن يأمر وكيل امللك برد 

حالة إرجاع الحالة إلى ما كانت  فيينص صراحة على وجوب إمكانية إعادة فتحه  أن فتح الورش فكان حريا باملشرع

 .تسوية وضعيته القانونيةأو الضرر عليه وإزالة 
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لنية املحجوزة مع حفظ حقوق األشخاص حسني ا األشياءصادرة ممن طرف املحكمة تأمر ب اإلدانةحالة  فيو

يتم حجزها دون علمه أن و الذي يشتغل بأدواته اوم امليأو ويقصد املشرع بعبارة حسني النية ذلك العامل البسيط 

 هخانة املشارك وبالتالي ال يمكن فيعد فيعلم على أما إذا كان ، املخالف صاحب املشروع يرتكب عمال غير قانوني

 استرجاع األدوات املصادرة.

 ر بإنهاء املخالفة والهدممالفقرة الثانية: ال 

 11الفقرة السابقة مسطرة الحجز وكذا إيقاف األشغال كما تم التطرق إليهما من خالل املادة  فيلقد عالجنا 

هذا وقد نص نفس  ،11.91وذلك من خالل مقتضيات القانون  11.18من قانون  1-11واملادة  91.18من قانون 

من قانون  18و 11و 10مر بإنهاء املخالفة وكذا الهدم من خالل املواد األ  فيإجراءات أخرى متمثلة على التعديل 

 .1-11و 1-11و 1-11وكذا املواد  91.18

 األمر بإنهاء املخالفة :أوال

تصرف قانوني من خالل إجراء شكلي  وه، القانون املنسوخبكما كان يسمى  عذار اال أو األمر بإنهاء املخالفة 

. حيث نصت املادة 36لقانون التعمير إلى إنهاء املخالفة التي ارتكبها داخل آجال معينة لدعوة املخالف اإلدارةتقوم به 

قبل تعديله على " إمكانية تدارك املخالفة إذا كانت ال تمثل إخالل خطيرا بضوابط التعمير  91.18من قانون  11

أجل ال  فينهاء املخالفة إلدابير الالزمة فإن رئيس مجلس الجماعة يأمر املخالف باتخاذ الت، ها كوالبناء التي جرى انتها

 يوما. 18ز و ايتجوان ال يوما  91يمكن أن يقل عن 

 خالفة عند انقضاء األجل املشار إليه أعاله يقع التخلي عن املتابعة الجارية بشأنها. امل األفعالوإذا انتهت 

امر املبلغة إليه تطبق األحكام و وإذا لوحظ عند انتهاء األجل املشار إليه أعاله  أن املخالف لم ينفذ األ 

خير رئيس مجلس الجماعة الجهات املوجه إليها املحضر ي ، حيثوما يليها من هذا القانون  10املادة  فياملنصوص عليها 

 ها"حبسأو والشكوى بالتدابير التي اتخذها عمال بهذه املادة ومآلها واستمرار الشكوى 

 إعطاء فرصةأو ان يتخذ املتابعة و استعمال سلطته التقديرية  فيله الحق  كانومنه فإن رئيس الجماعة 

كما يجب أن ، حيث يجب أن ال تشكل إخالل خطيرا بضوابط التعمير، لتدارك املخالفة حسب خطورتها للمخالف

ن ها مجموعة مبإال أن هذه املسطرة كانت تشو ، شهرااوز تتج وأال يوما  91أجل ال يقل  عن  فيتتخذ التدابير الالزمة 

حيث نجد أن ،  37أغلب األحيان في يقعوهذا ما ، ف األشغاليقتسلم محضر األمر بتو  عن املخالف الشوائب كامتناع
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يكترثون لصدور إيقاف األشغال بل  ال  فالواقع العملي أبان أن أكثر املخالفون ، املخالف ال يمتثل لقرارات اإليقاف

 .38النهار واضحة فييستأنفون أعمال البناء 

لى عن املتابعة الجارية بواسطة رسالة إلى النيابة خة ما إذا تم التراجع عن املخالفة فإن اإلدارة تتحال فيو

أحد أحكامها والتي قضت بسقوط الدعوى بتنازل رئيس املجلس  في، 39وهذا ما أقرته املحكمة االبتدائية بتازة، العامة

 الجماعي وتحميل الخزينة العامة الصائر. 

ب قصيغتهما الجديدة فإن املرا في 11.18من قانون  1-11وكذا املادة  91.18انون قمن  10ملادة ا إلىبالنظر  أما

املسؤول عنه باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء أو الذي أصبح له الحق أن يأمر صاحب الورش  وه ةالذي عاين املخالف

محددة أصبحت املدة  أنكما ، أينا سابقااملخالفة بعدما كان هذا الشأن من اختصاص رئيس املجلس الجماعي كما ر 

يوما وال  91أجل ال يقل عن  فيبالسابق  اكان منصوصا عليه مابعد ،يوما 18ز او ال يتجأأيام و  98أجل ال يقل عن  في

 يزيد عن شهر.

حيث ويأمر املراقب بهذا اإلجراء إذا كان يرى أن األفعال املكونة للمخالفة يمكن تداركها وال تمثل إخالل خطير 

أو نشير أنه إذا كان التكوين التقني للمراقبين التابعين للوالي  نوهنا ال بد أ، ترك السلطة التقديرية للمراقب تم

أن ضباط الشرطة القضائية  نظأالتابعين للوكالة الحضرية يسمح لهم بأن يتخذوا مثل هذه القرارات فال أو العامل 

 التعمير ما يسمح لهم باألمر بهذا اإلجراء.و الهندسة املعمارية ميدان  فيالدارية والتكوين التقني  لهم من

 األمر بالهدم ثانيا:

حيث كان ينص على أنه إذا لوحظ عند  ،نفس االتجاه الذي كان يسلكه 11.91قانون  فيلقد نهج املشرع 

بلغة إليه تطبق عليه األحكام امر املو ذ األ ينفت املخالفة وال يتم إلنهاءالتخاذ التدابير الالزمة  انتهاء األجل املمنوح

 من القانون السابق وما يلها 10املادة  فيوص عليها املنص

عاقبت أحد األضناء  40تقض ي به جل املحاكم املغربية حيث نجد أن املحكمة االبتدائية بالرباط كانت هذا ماو     

واملحدد بمحضر املعاينة ، بدون ترخيصاألدنى وبهدم ما تم بناؤه  فيواإلجبار ، درهم مع الصائر 1888بغرامة قدرها 

حيث أصدرت حكمها بمؤاخذة الضنين من أجل ما نسب إليه ، 41وعلى نفقته.ونفس ما قررته محكمة قصبة تادلة

 وهدم ما بناه بدون ترخيص.، األدنى فيدرهم مع تحمله الصائر واإلجبار  98888.88والحكم عليه بغرامة قدرها 

                                                           
 123ص  112.حل منازعات التعمير والتجزئات  فيدور القاضي الجنائي  ، عسرينور الدين  - 38
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ه إذا اتسم هذا فيعن حكم للمحكمة أن يطعن أو ، رار الهدم سواء صدر من العامليمكن للمخالف الذي يرى أن قو 

إذا لم يكن قد ارتكب مخالفات خطيرة تستدعي الهدم أو السبب  فيعيب أولاستعمال السلطة  فياألخير بشطط 

 من قانون التعمير. 10واملحددة باملادة 

جل األحيان وذلك راجع إلى أن املسؤول عن  فيفإنها ال تنفذ ، دمرغم إصدار املحكمة ألحكام الهو إال أن املالحظ      

الش يء الذي ال يتم إعماله وذلك ، الوالي الذي يجب عليه أن يصدر قرارا بالهدمأو العامل  وذ هذا القرار هفيتن

تقسيم غير و أ، وعدم خلق نفور اجتماعي السيما أننا نجد أحياء بكاملها بها بناء عشوائي، حفاظا على األمن العام

حالة إصدار العامل قرار الهدم فإن هذا القرار ال يطبق من طرف لجنة الهدم املعنية من طرفه نظرا  فيو، قانوني 

وملا يصاحب هذه العملية من احتجاج واعتصام وتهديد ، التي  قد تواجه هذه اللجنة، استحالتهأو ذ فيلصعوبة التن

 مبدأ قوة الش يء املقض ي لألحكام. وهو هام  بمبدأملس الفعلي بالحريق من طرف املخالف مما يؤدي إلى ا

ببناء من غير إذن سابق يجب  القيام فيقبل أن يتم تعديلها أنه "إذا كانت املخالفة تتمثل  10هذا وقد نصت املادة 

أو شيد أي منطقة غير قابلة بموجب النظم املقررة ألن يقام بها املبنى امل فيأو الحصول عليه قبل مباشرة ذلك 

أو املسموح به  وده بالعليقشأنه من حيث عدم ت فيكان البناء غير مطابق لإلذن املسلم أو طور التشييد  فياملوجود 

بالغرض أو البناء  فياستعمال بعض الطرق أو باألحكام التي تحظر استخدام بعض املواد أو  ارهحجام البناء واستقر أب

 فيمن تلقاء نفسه وبعد إيداع الشكوى املشار إليهما أو مجلس الجماعة  يجوز للعامل بطلب من رئيس، املخصص له 

 بعض البناء املخالف للضوابط املقررة"أو أن يأمر بهدم جميع ، أعاله 11املادة 

األبنية املخالفة أو أما املشرع بالقانون الجديد فقد أعطى الحق للسلطة اإلدارية املحلية بإصدار أمر بهدم الشغال 

وذلك إذا لوحظ عند انتهاء األجل املحدد التخاذ ، هذه العملية فيء الحق لرئيس املجلس الجماعي التدخل دون إعطا

 امر املبلغة إليه.و التدابير الالزمة إنهاء املخالفة لم يتم االمتثال إليها وأنه لم ينفذ األ 

. ولم ذلكاملضروب له إنجاز  ه األجلفيهذا وتتم هذه العملية بتبليغ األمر بالهدم إلى املخالف حيث يحدد 

ي الظروف عترا كييحدد املشرع مدة معينة لهذه اآلجال وذلك لترك السلطة التقديرية للسلطة اإلدارية املحلية ل

الوقت املحدد له تتولى لجنة إدارية  فيحال لم ينجز الهدم  فييه. وأو االجتماعية ومهل املخالف إليجاد سكن جديد ي

 ساعة وعلى نفقة املخالف.  10ال يتعدى بذلك داخل أجل  القيام

الخاصة للدولة والجماعات أو ملك من األمالك العامة  فوق ببناء  القيام فيتتمثل  األشغالأما إذا كانت 

أو ، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية

يجب على السلطة اإلدارية املحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى ، لبناء بموجب وثائق التعميرمنطقة غير قابلة ل في

نفقة املخالف. وال يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية وال يترتب عليها انقضاؤها إذا كانت جارية وذلك 

 .91.18من قانون  18حسب املادة 
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يات الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع املخالفات ذ عملفيات تنفيكيو ما يخص طرق فيأما 

حدود الساعة ويتم االعتماد  إلىأنه سيحدد بنص تنظيمي الذي لم يصدر على من نفس القانون  10فقد نصت املادة 

 التي تنظم هذه العملية على الشكل التالي:  81/91هذا الصدد على الدورية املشتركة رقم  في

 املخالفة؛وقف أشغال  -

 ؛متعتهمأل جردا و إن وجدوا مع تحرير محضر يتضمن أسماءهم  هير إخالء املبنى موضوع املخالفة من شاغ-

 ؛العقار حسب الحالةأو تطويق املنطقة  -

 فيذلك باالستعانة عند الضرورة بذوي الخبرة )املهنيين املختصين ، و مالتوصيف التقني للعقار موضوع بالهد -

 ؛تقني....(، مهندس مختص، لةو اقعملية الهدم: امل

املعدات املسخرة لهذا الغرض و اآلليات و ن على هذه العملية فيتأمين منطقة الهدم من أجل حماية املشر  -

 ؛زرة القوة العمومية عند االقتضاءذلك بمؤاو 

 إخبار بعد و ، اإلجراءات املذكورة أعالهو يقوم رئيس اللجنة بإطالق عملية الهدم وجوبا بعد مراعاة الشروط  -

 ؛النيابة العامة

يوجه رئيس اللجنة ، و عه من طرف جميع أعضاء اللجنةيقتو و  شأنه فيتنتهي عملية الهدم بتحرير محضر  -

 إلى السلطة اإلدارة املحلية.و نسخة منه إلى النيابة العامة التي تلحقه بامللف 

رير من لدن لجنة اإلشراف على عملية الهدم يتم تحرير تق، ها مباشرة عملية الهدمفيالحاالت التي ال يمكن  فيو

موقع من طرف جميع أعضائها الحاضرين مضمن برأي صريح ومعلل بخصوص الصعوبات التي ، السالفة الذكر

 مؤازريهم...(و ن فياعتداء من طرف املخالأو ورود عصيان أو ، تعترض هذه العملية ) حالة املساس باألمن العام

 إلى النيابة العامة املختصة.و إلى السلطة اإلدارية املحلية املعنية  التقرير املذكور حينه  فييوجه رئيس اللجنة 

تقوم السلطة اإلدارية املحلية بدعوة ، ذ عملية الهدمفيوقف تن جبتأو متى تبين لها تالش ي الصعوبات التي 

أو الة تعسر إطالقها ح فيرئيس اللجنة إلى عقد لجنة اإلشراف السالفة الذكر من أجل مباشرة عملية الهدم 

 استئنافها عند استحالة إتمامها.
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مما يجعلنا نتساءل ، تترتب عنه نفقات مهمة، و بشريةو ذ عملية الهدم يتطلب إمكانيات مادية فيال شك أن تنو 

 .42ه النفقاتذعن الجهة املسؤولة عن تسديد ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 4113سعيد الوردي: سريع سابق3 ص  - 42

 

 



  0202 فبراير  92 العدد            واألكاديمية              الجامعية األبحاث سلسلة

  11.66 قانون مستجدات ضوء على التعمير جرائم في الجنائية المسؤولية

 

43 

 

 

 

 

 

 

 التعمير مجرائ في الجنائية املسؤولية : الثاني الفصل

ق أكبر كسب ممكن واستغالل الحاجة يقتح فيصناعة البناء والرغبة  فيكثيرا ما يكون اإلهمال والغش 

وراء العديد من الحوادث املاسة بسالمة األفراد وتعريض أموالهم وأرواحهم للمخاطر. فإذا كان  املتزايدة للسكن

شروط البناء يهدد بالضرورة أمن املواطنين  فيعيب أو ص فإن كل نق ،املسكن يعد رمزا لالستقرار بالنسبة لإلنسان

 فيوسالمتهم ويعرض حياتهم للخطر. ولذلك فإن التشريعات بدأت تولي أهمية خاصة لقواعد املسؤولية الجنائية 

 .43عمليات التعمير

ة الجنائية جرائم التعمير بهذا الفصل البد أن نعرج على مفهوم املسؤولي في وبتخصيصنا للمسؤولية الجنائية

وتقوم على ، حيث عرفها جانب من الفقه أنها ذلك األثر القانوني املترتب عن الجريمة كواقعة قانونية، بصفة عامة

هذا  فيو، أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية بسبب خرقه لألحكام التي تقررها هذه القواعد

وتحدد هذه املسؤولية بوضوح ، تعني تحمل نتائج أعمالنا، ية بصفة عامة:" إن املسؤولالصدد يقول يقول استيفاني

واجب  فيذ الحكم باإلدانة فيعند تن، بااللتزام بتحمل ما يترتب عن النشاط املجرم، نطاق القواعد الجنائية فيوبدقة 

 .44إذ بدونه تفقد معناها، موماالجزاء عأو ومنه فإن املسؤولية الجنائية املرتبطة بالعقوبة ة". ذ العقوبفيااللتزام بتن

فعند إتباع املدرسة ، تحديد أساس املسؤولية الجنائية بحسب املدارس املتبعة فيهذا وقد اختلف الفقه 

التقليدية فإن املسؤولية الجنائية تقوم على وجود اإلرادة املعتبرة قانونا. والتي ال تكون كذلك إال إذا صدرت عن 

ويترتب على ذلك أن أساس املسؤولية الجنائية ، التركأو وغير مكره على إثبات الفعل ، ييزإنسان يتمتع باإلدراك والتم

بين الخير ر أدبية على اعتبار أن اإلنسان مادام قادرا على االختياأو ة فيالخطأ واملسؤولية حينئذ تكون أخال  وعندهم ه

                                                           
تخصص  ، القانون العام فيبحت لنيل دبلوم الماستر  ، رخصة البناء بين موقف القضاء اإلداري وأحكام القضاء الزجر ، هشام الفرشاف -43
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الترك أثناءه غير مدرك أو ن كان مرتكب الفعل أما إ، فإنه يتحمل املسؤولية الجنائية، مدرك، حر مميز ووه، والشر

 .45مكرها فإنه ال يمكن مساءلته من الناحية الجنائيةأو الفاقد للتمييز أو كاملجنون 

أما املبحث الثاني  األول جرائم التعمير باملبحث  فيهذا الفصل نطاق املسؤولية الجنائية  في ل او وسنتن

 جرائم التعمير. فياملسؤولية الجنائية تحديد  فيفسنتطرق لصالحية القضاء الزجري 

 جرائم التعمير فيل: نطاق املسؤولية الجنائية و املبحث ال 

عن جرائم التعمير يجعلنا نطرح سؤاال حول من الذي يرتكب الفعل اإلجرامي لهذه الجريمة؟  وهل  الحديثإن 

 رك واملساهم؟ هناك فاعل أساس ي وحيد أم هناك عدة متدخلين؟ وما منظور املشرع من املشا

فإننا سنتطرق إلى األشخاص املسؤولين  ،شخصية العقوبة حول ية الجنائية باعتبارها تتمحور إن املسؤول

 فيجنائيا عن جرائم التعمير من قبيل صاحب الورش واملهندس املسؤول عن تتبع الورش وكذا املهندس الطوبوغرا

ى املسؤولية الجنائية املرتبطة بارتكاب الجرائم التقليدية ل التطرق إلو اأما املطلب الثاني فسنح .ل و باملطلب األ 

القانون الجنائي الخاص والتي لها ارتباط وثيق بجرائم التعمير. كجريمة التزوير وجريمة الرشوة  فياملنصوص عليها 

 وكذا جريمة خيانة األمانة.، والنصب 

 ل: الشخاص املسؤولون عن جرائم التعمير و املطلب ال 

فإن ذلك لم يتمكن من وضع حد ، طاع التعمير حظي بترسانة قانونية مهمة مست جميع جوانبهإذا كان ق

وبالتالي لم ، جتماعيةإل قتصادية واإلكراهات انظرا لتعدد اإل، للخروقات املجالية التي أضحت تتنامى سنة بعد أخرى 

 .46ا الحاضرنتوق فيتعد هذه القوانين تحد من املخالفات التي أصبحت تتخذ شكل الرسمية 

الذي يعول عليه للنطق بالعقوبات  ووذلك ألنه ه، مجال التعمير فيوإذا كان القضاء الزجري يقوم بدور مهم 

هذا وإذا كان العقاب ينزل على الفاعل األصلي وغالبا ،47وتطبيق الجزاءات التي من شأنها وضع حد ملخالفات التعمير

ل الذي و ان جنائيا لتشمل كال من رب العمل واملقليدائرة املسؤو فإن املشرع وسع من صاحب املشروع  وما يكون ه

ساهموا أو حالة إذا ما سهلوا  في فيأنجز األشغال واملهندس املعماري واملهندس املختص واملهندس املساح الطوبوغرا

شاركين السابق له وإذا كان املشرع قد حدد هؤالء الفاعلين امل، عمليات التعمير من بناء وتجزيء املخالفة للقانون  في
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حيث ورد املفهوم الجديد ، 1 1.11 ل مرة بقانون و وذلك أل  9091.ل مرة من خالل قانون و أل فإنه تطرق إليهم  ،11.18

 املتعلق باملساهم واملشارك.

 الشخاص املكلفون بإنجازهو املشروع   د منفيلى: مسؤولية املستو الفقرة ال 

الضوابط أو سابق على أنه يعد شريكا ملرتكبي مخالفات التعمير ال 91.18من القانون  11لقد نصت املادة 

قبل  11.18من قانون  11نفس ش يء صدر عن املادة ، ل الذي نفذ األشغالو الجماعية رب العمل واملقاأو العامة 

فقد  11.91حسب ما تم تعديله بقانون  11.18من قانون  1-19واملادة  91.18من قانون  10إال أن املادة ، التعديل

الجماعية حسب الحالة. أو نصتا على أنه يعد شريكا ملرتكب املخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير والبناء العامة 

امر نتجت عنها املخالفة أو وكل من صدرت عنهم ، ل الذي أنجز األشغالو اويعاقب بنفس العقوبة رب العمل واملق

من  910لفصل وبالرجوع إلى ا، التجزيء املخالف للقانون أو ء عملية البنا فيساهموا أو واألشخاص الذين سهلوا 

ذ املادي حيث يكون فيالجريمة كل من ارتكب شخصيا عمال من أعمال التن فيأنه اعتبر املساهم  القانون الجنائي نجد

مة ولكنه ذ الجريفيتن فيمن نفس القانون السابق فقد اعتبر املشارك من لم يساهم مباشرة  911أما الفصل ، فاعال 

 القيامحيث يجب على املشارك أن يكون على علم بما يعتزم الفاعل األصلي ، حرض على ارتكابهأو أمر بارتكاب الفعل 

من القانون الجنائي ينص  918وإذا كان الفصل ، مساعدته على ذلكأو مع تقديمه لألداة املراد إنجاز بها الجريمة  ،به

ميدان التعمير اتبع مقتضيات املشرع الجنائي وذلك بفرضه  فيلي فإن املشرع على نفس عقوبة املشارك والفاعل األص

 القوانين السابقة. فيعليهما نفس العقوبة بعدما لم يشر إلى ذلك 

 دين من املشروعفي :مسؤولية املستأوال 

نجاز أي د إل ذ البإ، 48وهم الذين استفادوا مباشرة من األشغال املزمع إنجازها والتي اقترفت املخالفة بسببها

إنجاز تغيرات أو فعدم الحصول على رخصة البناء ، تجزيء أن تدخل إدارة صاحب املشروع إلنجاحهأو مشروع بناء 

د فيما يمكن أن تسميه باملستأو املخالف للترخيص. يعرض صاحب املشروع أو بالتجزيئ سواء السري  القيامأو ، هب

 لة الشخصية.ءمن إنجاز املشروع للمسا

إيراده لشخص رب العمل ضمن زمرة األشخاص املعتبر  وه، هذا الشأن فين أن يعاب على املشرع وما يمك

 .49الفاعل األصلي املرتكب للجريمة ورغم أن هذا األخير ه، فعلهم مشاركة جنائية

                                                           
جامعة محمد  ، القانون العام فيأطروحة لنيل الدكتوراه  ، التأـصيل فيلة اومنازعات التعمير والبناء مح : نور الدين عسري -48

 2.3.ص  ، 142.-141.السنة الجامعية  ، الرباط ، أكدال ، الخامس

 2.3.ص  ، نور الدين عسري: نفس المرجع السابق - 49
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حيث ، واملالك الظاهري الذي يشرف على عمليات البناء يقيقهذا الصدد وجب التمييز بين املالك الح فيو

شخصية العقوبة والتي يجب أن لوهذا راجع ، يقيقحالة املخالفة وليس املالك الح فين متابعة املالك الظاهري يتعي

 .50حق الفاعل فيتنفذ 

حيث يتحمل سائر املخالفات التي أسلفناها عندما كنا بصدد تحديد مختلف مخالفات البناء والتجزيئ. 

 .51لى العمال الذين يعملون تحت إمرته ومسؤوليتهاملراقبة التي يمارسها ع فيخاصة إذا حدث تقصير 

شهادة الشهود والقرائن املحيطة ، ملتهم املخالفة إثبات فيومن وسائل اإلثبات التي يمكن للقضاء اعتمادها 

ن الرخصة إ. حيث 52اسمه يخضعه إلدانته فيالسكن أو ومن ذلك أن حصول املتهم على رخص البناء ، بالقضية

 حيازته وملكيته . فيالذي ال ينازع ، مالك للبناء ود أن هذا األخير هفياسم املدعي ت فيذا حررت إاملذكورة 

غالب  فيح و اد من إنجاز املشروع حيث تتر فيعلى املست، نزل املشرع عقوبات جسيمة زجرية مهمةأولقد 

بعض املخالفات  فيدرهم وكذا عقوبة الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر  188.888.88إلى  98.888.88األحيان من 

للعمل القضائي  ن واقعحالة العود داخل أجل سنة من الحكم املقض ي بحجيته. إال أ فيومضاعفة هذه العقوبات 

 9888.88فة تقدر ب فيباملغرب يتنافى مع ما سنه املشرع من عقوبات مالية وجنحية حيث يتم الحكم بغرامات ط

عن املحكمة االبتدائية لسوق أربعاء نجد أنها تؤاخذ األضناء من  وبقراءة ملختلف األحكام الصادرة .درهم 1888.88و

 .53وتدينهم بأداء غرامة نافذة مقدرة بثالثة آالف درهم، أجل ما نسب إليهم

 ذ عمليات األشغالفيثانيا : األشخاص املكلفون بتن

من قانون  1-19وباملادة  91.18من قانون  10رد املشرع باملادة أو د من املشرع فياملستأو إلى جانب رب العمل 

 فيلة الزجرية او مسؤولية املق فيوقبل الخوض -ل الذي أنجز األشغالاو املق -11.91كما تم تعديلها بقانون  11.18

ذ فيميدان التعمير ارتأينا إعطاء تعريف محدد له؛ حيث يعتبر العقل املدبر واملسير ألشغال البناء إذ يتولى مهمة التن

وباعتباره مؤجرا للصنعة التي يملكها حيث ، الشكل املتفق عليه سابقا فياجها إلى الوجود لهذه األشغال قصد إخر 

ل عنها وال تطبق و اها املقفييعمل بصورة مستقلة عن رب العمل وليس كأجير عنده. إذ يتحمل األضرار التي يتسبب 

 .54معه وال إلدارة وسلطة رب العملعليه قاعدة التابع يتبع املتبوع حيث يعمل مستقال طبقا لشروط العقد املبرم 

على إدراج  11.91حسب ما تم تعديله بالقانون  91.18من قانون  18ولقد عمل املشرع املغربي من املادة 

احترام ضوابط البناء التي تؤثر على مثانة البناء  مول واملتعلقة بعدابعض املخالفات املرتكبة من طرف املق

 الغرض املخصص له. فيأو البناء  فيورة ضد والطرق املحاستعمال املوا فيأو ، واستقراره

                                                           
القانون  فيرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعتقة  ، حل منازعات التعمير واإلسكان فياختصاص القضاء  :الخيرو زهور أب -50

 73.ص  ، 112.-.11.الرباط  -جامعة محمد الخامس أكدال ، العام

 7.ص، .11.، الرباط،مطبعة دار القلم ، :"شرطة التعمير بين القانون والممارسة "الشريف البقالي  -51

 223.ص  ، نور الدين عسري: مرجع سابق -52

 1423.-.1-11بتاريخ  147.-142. ، 131323.3.34ملفات الجنحي العادي رقم  ، أحكام عن المحكمة االبتدائية لسوق األربعاء -53
 223ص  ، 111.دار األمان طبعة  ، ل والمهندس المعمارياوؤولية العقدية للمقالمس:  عبد القادر العرعاري -54
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 فيذه لألشغال وتتجسد أهمها فيل أثناء تنو اوبذلك يكون املشرع املغربي قد أعطى بعض الصور التي تدين املق

 ما يلي: 

 على اعتبار أنه كان من املفروض ، حيث يسأل عن هذا الخطأ، ذ التصميم الهندس يفيتن فيل و اأخطاء املق

أن ينفذ األساسيات أو ، لم يلتزم باألبعاد التي حددها املهندس لألعمدة وبما جاء بالتصاميم. كما ل ذينفيه التعل

 وارد بالتصميم؛ وبعمق أقل مما ه

 التقليل من مادة أو نسبة املواد  فياإلنجاز كالغش  فيذ لألصول الفنية املتعارف عليها فيتن فيل و اأخطاء املق

اسية املعمول بها يقالصنعة وفقا للمواصفات الأو نصوص عليه ومتعارف به بين أصحاب الحرف م وما هكاألسمنت 

 هذا الشأن؛ في

  أعمال البناء فيورة ضاستخدام بعض املواد املحأو االستخدام الغير املطابق للمواد طبقا للمواصفات، 

 55ا على متانة البناء.عمد إلى استخدامها مما ينعكس سلبفيل بذلك و اعلى الرغم من علم املق

 فيمواد البناء وما قد يندرج  فيل عن كل ضرر ناتج عن العيوب و اباإلضافة إلى هذه الصور يمكن أن يسأل املق

ل و امن )ق.ل.ع( على أن "يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه" واملق 111هذا الشأن حيث ينص الفصل 

ر السالمة فيما تو  فيأما ، جهله لقواعد الفن املعماري أو عن إهماله  مسؤول أيضا أمام رب العمل بسبب خطأ ناتج

 هم بارتداء خوذاتكإلزام، ر أدوات الوقاية والحماية لهمفيرئيس الورش يستلزم عليه تو  باعتبارهل و اللعمال فاملق

ت املحكمة وقد ذهب، من املخاطر املحدقة بهم داخل الورش ة التي تحفظ أرجلهميقالوا حذيةاأل الرأس وكذا 

ل بسبب و اواملتعلق بانهيار عمارة مراكش إلى مساءلة املق 9100-81-11 فيالحكم الصادر عنها  فياالبتدائية بمراكش 

من )ق.ل.ع( أقر باملسؤولية التقصيرية له حيث تقع على أي  01.كما أن الفصل 56ره لوسائل حماية العمالفيعدم تو 

 .57أي حق أخرأو بمقتض ى حق االنتفاع أو إما بمقتض ى عقد ، اية البناءشخص غير املالك إذا التزم هذا الشخص برع

لك لحماية حقوق ذوقد سن املشرع ، ق نتيجة ال ببدل عنايةيقل يلتزم بضمان عيوب البناء بتحو اومنه فاملق

 أصحاب العمل.

ساعة  01غضون  فياملرتكبة عملية البناء بالتبليغ عن املخالفات  فيوإذا كان املشرع قد ألزم املتدخلين واملشاركين 

عداد املساهمين وبالتالي تطبق عليه نفس العقوبات املعاقبة للفاعل األصلي؛ فإن  فيوإال اعتبر  ،من ارتكاب املخالفة

جل املتابعات املعروضة أن كما ، رب العملأو لين ال يبلغون عن وجود خرق ارتكب من طرف املهندس و اأغلب املق

، 58الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية للرباط وعلى سبيل املثال ، ابع صاحب الورش فقطاء املغربي تتأمام القض

حيث تمت متابعة املسمى ع.ش بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه املحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم 

                                                           
 1..ص،141.طبعة  ، الرباط، مطبعة األمنية، ل بين أزمة النص ومتطلبات اإلصالحة متميز:المسؤولية المعمارية للمقاوفاطم - 55

 008عليه عبد القادر العرعاري ،مرجع سابق،ص  الاح، حكم منشور، 4122-.1-.. فيحكم صادر عن المحكمة االبتدائية لمراكش  - 56
 .55،ص  2104جواد كموني : "ضبط مخالفات التعمير بالمغرب أزمة قانون أم اكراهات الواقع " ،طبعة - 57
 03/10/2106بتاريخ  9333/2108/2105المحكمة االبتدائية بالرباط ،ملف جنحي عادي رقم  - 58



  0202 فبراير  92 العدد            واألكاديمية              الجامعية األبحاث سلسلة

  11.66 قانون مستجدات ضوء على التعمير جرائم في الجنائية المسؤولية

 

48 

 

ل بمحضر و الم يتم ذكر املق إذ ،اءإنجاز البن فيل الذي ساهم و االجنحي جنحة البناء بدون رخصة دون متابعة املق

ه بالزور. وإلى جانب ما سبق يثار فية املحضر ومدى صالحية املتهم للطعن يقاملعاينة مما يطرح تساؤالت حول مصدا

من قانون االلتزامات  111ذلك أن الفصل ، ل وعالقتها باملسؤولية العشريةاو تساؤل عن املسؤولية الجنائية للمق

خالل  العمل يتحمالن املسؤولية املكلفان مباشرة من رب املقاول و  املهندس أو املهندس املعماري والعقود نص على أن 

أو ، جزئياأو كليا البناء  أشرف عليها إن انهار أو غيره من األعمال التي نفذها أو العشر سنوات التالية إلتمام البناء 

 .59األرض فيعيب أو  طريقة البناء فيعيب أو املواد  فيهدده خطر واضح بسبب نقص 

ه إذا حصل تهدم إنبحيث ، ويمكن القول أن هناك عالقة وطيدة بين املسؤولية العقدية واملسؤولية الجنائية

وتنتج عن ذلك ، املشروع لرب العمل املقاول جزئي للبناء داخل عشر سنوات املوالية ابتداء من تاريخ تسليم أو كلي 

جنائيا بتهمة القتل الخطأ وعدم  املقاول ن قائمة ويتابع و سؤولية الجنائية تكفإن امل، 60األموال واألرواح فيخسائر 

بالقنيطرة التي  1880يناير  91 فيوخير مثال على ذلك املتابعة التي أعقبت انهيار عمارة املنال ، احترام ضوابط التعمير

الذي أنجز  املقاول هم نبع  على إثره ثمانية أشخاص من بيحيث تو ، آخرين 11شخصا وجرح  90بحياة  تردأو 

وقضت ، وعدم احترام ضوابط التعمير، املشروع ووجهت إليه تهم القتل الخطأ وإلحاق جروح غير متعمدة بالغير

درهم لعدم احترامه لضوابط التعمير وبسنتين حبسا نافذة من أجل  988.888.88 املقاول املحكمة االبتدائية بتغريم 

 .61تهمة القتل الخطأ

 . فيالطوبوغرا املساح ة: مسؤولية املهندس املعماري واملهندسالفقرة الثاني

وضع تصور معماري وفني سليم  فيمهم جدا  فييعتبر دور كل من املهندس املعماري واملهندس املساح الطوبوغرا

بوضع تصور للتصاميم التي تخص الهندسة املعمارية  األول حيث يختص ، ن كل شائبة يمكن أن تطال التصميمم

غفال إتلبية رغبات صاحب املشروع دون ها من خالل استحضار املعطيات الجمالية والفنية مع فيصاميم يبدع عبر ت

ر ال بالنسبة للعقالحفيجسد لنا واقع ا فياملعايير والضوابط املحددة واملتعارف عليها. أما املهندس املساح الطوبوغرا

بيان حدوده وحدود الجوار مع تبيان مستويات املنحى وتحديد تو ق ملوقع املشروع يقداملراد إنجازه مع إعطاء تحديد 

عمليات التجزيئ وإنجاز  فينقط االرتفاع عن سطح البحر مع االمتثال إلى املعطيات الجيوديزية. كما يلعب دورا هاما 

مأل األتربة أو الطرق وكذا خطوط السكك الحديدية عبر إعطاء مقاطع طولية تبين الكمية الالزمة 

Remblais/Déblais. 

 ال: املسؤولية الزجرية للمهندس املعماري أو 

                                                           
المالك السعدي كلية العلوم  جامعة عبد .1134ضوء مستجدات مشروع القانون  فيدراسة  ،ت التعميرالزجر القضائي لمخالفا :هشام اشن -59

 2.3ص  ، 141.-142.السنة الجامعية  ، طنجة، ونية واالقتصادية واالجتماعيةالقان

ماستر العلوم  ، القانون الخاص فيوم الماستر رسالة لنيل دبل ، قاريةان التعمير والبناء والتجزئات العميد فيالنظام الزجري  : أسامة بلعمرية -60

 7.3ص  ، .14.-.14.مراكش ، جامعة القاضي عياض ، الجنائية

 7.3ص  ، مرجع سابق ، رده أسامة بلعمريةأو  ، .14.-.1-1.حكم المحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -61
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 نحيث أزال الغموض ع، 9111لقد وضع املشرع إطارا قانونيا ينظم مهنة املهندس املعماري من خالل ظهير 

منه أنه ال يجوز ألي شخص حمل صفة  1لة مهنة املهندس املعماري من طرف أي كان إذ حددت املادة و اإمكانية مز 

يسلم هذا اإلذن ، و إال إذا حصل على إذن اإلدارة، القطاع الخاص فيلة الهندسة املعمارية و امز أو اري مهندس معم

بعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين بعد ثبوت حصوله على املؤهل العلمي أي شهادة 

كاإلخالل بالتزاماته ، حاالت عديدة فيالتعمير جرائم  فيويمكن أن نجد املهندس املعماري طرفا ، الهندسة املعمارية

واجب التعرف على طبيعة  فيكالتقصير ، عن قصدأو حصول ضرر ناتج إما عن خطأ أو التعاقدية أو القانونية 

تغيير أو ، وضع التصاميم فيعدم احترام الضوابط الفنية والقانونية أو ، ونوعية األرض املراد إنجاز املشروع عليها

أو من منطقة ممنوعة للبناء  وتصميم النمأو ش بتصميمه الهندس ي مع استبدال تنطيق تصميم التهيئة موقع الور 

انون من الق 119كون هنا أمام جريمة التزوير املنصوص عليها باملادة في، منطقة خضراء إلى منطقة معدة للسكن

وبالسجن من خمس إلى ، 111ب املادة مرتكبيها بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة حسالجنائي والتي عاقب املشرع 

 من القانون الجنائي. 111املادة  فيعشر سنوات لكل من يستعمل الورقة املزورة مع علمه بتزويرها 

من )ق.ل.ع( حيث نص على "  111كما يتحمل املهندس املعماري جميع عيوب التصميم حسب الفصل      

وبمفهوم ، ذ عملياته ال يضمن إال عيوب التصميم "فيف على تنلم يشر و أن املهندس املعماري الذي أجرى التصميم 

 ووه، 62ذه فياملخالفة نستنتج أنه يتحمل نفس املسؤولية عن عيوب التصميم عندما يكون مكلفا باإلشراف على تن

قضية  فيما جعل محكمة االستئناف بالقنيطرة أن تصدر حكما بالحبس النافذ بسنة واحدة على املهندس املعماري 

من )ق.ج(  111و 111عمارة املال بتهمة القتل الخطأ وعدم احترام ضوابط التعمير وذلك وفقا ملقتضيات الفصل 

 63من قانون التعمير. 19.11.11الفصول و 

، إذا ما كانت إحدى أفعاله قد نتج عنها ضررا جنائيا كإحداث الضرر بالغير، وتقوم مسؤوليته الجنائية 

ومالءمته ملختلف حاجيات الساكنة ، ستجيبا لكل متطلبات الصحة ومتانة البناءفعمل املهندس يجب أن يكون م

هذه املسؤولية التي اعتبرها املشرع ، وإال ترتب على ذلك مسؤوليته الجنائية، ذوي االحتياجات الخاصة(أو )العاديون 

كما أن عدم ، رها خيانة لألمانةبل ذهب أبعد من ذلك واعتب، مجال البناء فيالجنائي الفرنس ي أكثر من مخالفة عادية 

يرتب عليه ، غفال عن أدالئه بالتصريح القانونيواإل ، ذه ألعمال البناءفيتأمين املهندس املعماري على األخطار أثناء تن

 .64درهم 98.888إلى  1.888أيضا مسؤولية جنائية يعاقب عليها بالغرامة من 

مجال البناء  فيالذي بدرايته الواسعة  ،فيالحر املقاول وقد تترتب على مسؤولية املهندس الجنائية مسؤولية 

ورغم ، إقامة البناء عليها زمعبمدى صالبة األرض املأو ، كان على بينة تامة بالعيوب التي تطال الرسومات الهندسية

                                                           
 .70لمعماري بالمغرب"  ص المهندس اول واعبد القادر العرعاري : " المسؤولية العقدية للمق-62
 .2119فبراير  9االثنين ،نشر بجريدة هسبريس االلكترونيةمقال  -63
 13..ص  ، مرجع سابق ، فاطمة متميز -64
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ؤولية املس فيذ هذه الرسومات املعيبة حيث تكون مشاركا للمهندس املعماري فيذلك تجاهل هذه العيوب وعمد إلى تن

 .65ذلك نالجنائية املترتبة ع

الجنائية للمهندس  11.18من قانون 3 -19 واملادة 91.18من قانون  10ادة إن ما يمكن مالحظته على امل

أنه لم يتطرق ملسؤولية املهندسين عن عيوب البناء وأشغال التجهيز ونصت فقط على  وجرائم البناء ه فيكمشارك 

أو بحيث يكون البناء بدون ترخيص ، البناء املخالف للقانون  فيرتكبي املخالفة كمشاركين مل، مسؤوليتهم الزجرية

 ومع ذلك يلجأ املخالف للمهندس قصد وضع تصميم لذلك البناء.، مخالف ملقتضيات الترخيص

يعلم مسبقا بأن مالك البناء لم يحصل على  وفإذا أقبل املهندس املعماري على إنجاز ذلك التصميم وه

 في، أنه قد حصل على ترخيص مسبق لكن ما يريد إنجازه من أشغال يعتبر مخالفا ملقتضيات الترخيصأو ، ترخيص

 .66جريمة البناء بدون ترخيص فيالحالة يعتبر املهندس مشاركا  هذه

من لم يساهم ، الجنحةأو الجناية  فيمن القانون الجنائي نجده قد اعتبر املشارك  911وبالرجوع إلى الفصل 

ثم ورد املبدأ ، نفس املادة فيذ الجريمة ولكنه أتى ببعض األفعال املسهلة الرتكابها والتي تمت تعدادها فيتن فيمباشرة 

من نفس القانون  918املادة  فيالقانون الجنائي أن املشارك يعاقب نفس العقاب بالنسبة الفاعل األصلي  فيالعام 

وال تؤثر ، الجنحةأو يعاقب بالعقوبة املقررة لهذه الجناية جنحة أو جناية  فيوالتي نصت على أن املشارك ، أعاله

 ه.فيإعفاء من العقوبة إال بالنسبة ملن تتوفر أو ف فيتخأو الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد 

تخفضها فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع أو أما الظروف العينية املتعلقة بالجريمة والتي تشدد العقوبة 

جرائم التعمير  فيوإعماال لقواعد اإلحالة فإن الشريك  الذ، كانوا يجهلونها والجريمة ول فياملشاركين أو  املساهمين

 .67من قانون التعمير 10يعاقب بنفس عقوبة الفاعل األصلي إذا توفرت عناصر املشاركة كما حددتها املادة 

 01أجل  فية تخالف ضوابط التعمير كل مخالفب شرع على ضرورة تبليغ املهندسباإلضافة إلى ذلك نص امل

ساعة بالنسبة لجرائم التجزيئ وإال أصبح  10ظرف  فيأو  91.18الجرائم املتعلقة بقانون  فيساعة من علمهم بارتكابها 

ويعتبر هذا اإلجراء مسطرة ، يقيقمشاركا للفاعل األصلي حيث تطبق عليه نفس العقوبات التي ترد على الفاعل الح

كما تم تعديلها بقانون  11.18من قانون  19-1واملادة ، 91.18من قانون  10من خالل املادة  جديدة تم فرضها

11.91. 

تر تكليف املهندس املعماري باإلشراف على إدارة األشغال وذلك بمسك دف 11.91هذا ومن مستجدات قانون 

ل تم إنجازها وفق التصاميم ها أن األشغافيكما يجب أن يقدم شهادة يصرح ، الورش طيلة مدة إنجاز املشروع

حال تولى املهندس املعماري إدارة  فيهذا فإن منح شهادة املطابقة ، الورش قملرخصة من أجل وضع التصريح بإغال ا

                                                           
 4.13ص  ، مرجع سابق ، جياللي بوحبص -65

القانون الخاص  فية لنيل دبلوم الماستر رسال ، القانون المغربي فيل عن البناء اومسؤولية القانونية للمهندس المعماري والمق : عثمان الهاشمي -66

-.14.السنة الجامعية  ، جامعة عبد المالك السعدي طنجة ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، تخصص قانون المدني واألعمال–

 13.ص  ، 142.
 213-21ص  ، مرجع سابق : نشهشام ا -67
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ها أن األشغال قد تم فياألشغال يتعين على رئيس املجلس الجماعي تسليم رخصة السكن إذا منحه شهادة يشهد 

 إنجازها وفق للتصاميم املرخصة.

حالة ارتكابها  فيإذ وجب عليه أن يبلغ عن املخالفة ، هذا فقد جعل املشرع املهندس بين السندان واملطرقة

حالة عدم التبليغ عليه فإنه ملزم بإعطائه شهادة  فيو، هندس املعماري إزاء صاحب املشروعوالش يء الذي يحرج امل

ما فيهذا من الناحية القانونية أما ، هندس املعماري من التبليغاملطابقة للتصاميم املرخص لها وإال فما الذي منع امل

أو حالة املساهم  فيمتابعته أو يخص الواقع العملي فنادرا ما نجد أن مهندسا معماريا يقوم بالتبليغ عن املخالفات 

 املشارك.

بأخطاء ألحقت امه يقي املوجهة ضد املهندس بمناسبة او الدع فيوبخصوص املحكمة املختصة بالنظر نوعيا 

األخطاء  فيأما املحكمة املختصة بالنظر ، 68عود إلى املحكمة االبتدائية باعتبارها صاحبة الوالية العامةفيضررا بالغير 

امه بأعماله اإلدارية املنوطة به فتعود إلى املحكمة اإلدارية وفقا ألحكام يقة التي قام بها املهندس بمناسبة يقاملرف

 . 69املحدثة بموجبه املحاكم اإلدارية 19.18من القانون  0املادة 

فقد ترك املشرع للمدعي االختيار لرفع دعوى التعويض إما أمام محكمة وقوع الفعل ، أما االختصاص املحلي

 .70أمام محكمة موطن املدعى عليهأو ،  الضار 

 ه :فيوالذي جاء ، من )ق.ل.ع( 981فإنها تخضع ألحكام الفصل ،  ما يتعلق بتقادم دعوى التعويضفيو أما 

شبه جريمة تتقادم بمض ي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ أو إن دعوى التعويض من جراء جريمة 

بمض ي عشرين سنة تبتدئ من وقت  األحوالجميع  فيوتتقادم املسؤول عنه،  و ه علم الفريق املتضرر ومن هفي

 .  71حدوث الضرر"

 .فيالطبوغراثانيا: املسؤولية الزجرية للمهندس املساح 

 بداية كل مشروع عندحيث نجده  ، فياملهندس الطبوغرا به الدور املهم الذي يقومحول  ال يختلف اثنان

 فينجده  حيث، ةفيهذه الحدود على التصاميم الطبوغرا بتمثيلكما يقوم  ،يحدد حدود العقار بدقة على الواقع

املشرع املغربي حسب قانون  نص. هذا وقد اتالتجزئميم اتصو الطرق  املشاريع الكبرى والصغرى وأثناء عملية تحديد

العمليات و ذلك بإعداد الدراسات و تحت مسؤوليته و ل مهامه باسمه و ايز  فيأن املهندس املساح الطبوغرا 72 18.11

                                                           
 ص،4122،الطبعة الثانية دون ذكر الطبعةول ،الجزء األ، المدنية والتنظيم القضائيشرح قانون المسطرة :  قفيعبد العزيز تو - 68

441 

المحدث  40191القانون رقم  ( بتنفيذ0993سبتمبر  01) 0404من ربيع األول  22 صادر في 01901225ظهيـر شريف رقم  - 69

 2068  ةالصفح 13/00/0993بتاريخ  4227بموجبه محاكم إدارية ،الجريدة الرسمية عدد 

 143ص ،.11.لى والطبعة األ، عبد الكريم الطالب : الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية - 70
محمد أهتوت:"وضعية المهندس المساح الطبوغرافي في التشريع العقاري المغربي " جامعة محمد األول،كلية العلوم القانونية واالقتصادية  - 71

 17 ،ص2106-2105واالجتماعية،وجدة،
 42 فيين الصادر فيبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغراولة مهنة الهندسة المساحة الطبوغراية او: المتعلق بمز .131.قانون  -72 

 4112/.41/1بتاريخ  2.21( الجريدة الرسمية عدد 4112فبراير  1.) 4242رمضان 
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إنجاز رسوم العقارات على  فيتدخل أو ووضع الخرائط الطبوغراية  جيوديزياالوثائق التي ترجع إلى الو التصاميم و 

العمليات التي تتعلق أو امليدان العقاري  فيبأعمال الخبرة  القيامو تحديدها و أساليب مباشرتها و مقايسها  فتال اخ

بالدراسات ، نفس الشروط  فقو  القيامكذلك  فييجوز للمهندس املساح الطبوغراو التجزئات و بامللكية املشتركة 

إعداد التراب الوطني و ضم األراض ي و ديد مواقع املنشأة تحو ة املتعلقة بعمليات رسم التصاميم فياألعمال الطبوغراو 

قد نصت على أنه يتحمل  1من نفس القانون السابق أما املادة  9ذلك حسب املادة و األشغال العمومية و املباني و 

بها  ون لاو ما كانت الطريقة التي يز فكيو جميع األحوال  فيون مسؤولية أعمالهم فياملهندسون املساحون الطبوغرا

 تهم.مهن

األنظمة و بالئحة الواجبات املهنية و  التنظيمية التي تحكم مهنتهو د بالنصوص التشريعية يقال يجب عليهو 

 ين املحدثة بالباب الثاني من هذا القانون.فيالداخلية للهيئة الوطنية للمهندسين املساحين الطبوغرا

جدول  في اديقا إال إذا كان مفيلطبوغرااو ل مهنة املساحة و أن يز أو  فيال يجوز أن يحمل لقب مهندس طبوغراو 

وثيقة تامين لضمان  اكتتابضرورة  91رد باملادة أو كما أن هذا القانون ، ينفيهيئة املهندسين املساحين الطبوغرا

لهذه الغاية يجب على و . 9امهم باألعمال املنصوص عليها باملادةيقلها بسبب  يتعرضون املسؤولية املدنية التي قد 

شهادة تثبت انه اكتتب وثيقة  تهبأي عمل من أعمال مهنته أن يقدم إلى هيئ القيامقبل  فيساح الطبوغرااملهندس امل

ين قد ألزموا على فيإذا كانت هيئة املساحيين الطبوغرا، و مين تشمل جميع األخطار التي قد يكون مسؤوال عنها أتال

ا للمشرع بفرض يطار فكان حر خمن اجل تأمين من األ  مستحبةهي بادرة و مين أبالت القيامين فياملهندسين الطبوغرا

حالة حدوث  فيالعمال من اجل ضمان الحفاظ على حقوقهم و  املقاول كذا و مين على كل من صاحب املشروع أالت

 حادث بالنسبة لهم.

 ما يخص قوانين التعمير  فيمنظور قانونه املنظم أما  في فيلقد عالجنا اختصاصات املهندس املساح الطبوغرا

على أنه يجب أن يوكل إلى مهندس من مهندس ي املساحة وضع الرسم  11.18من قانون  91فقد خصت املادة 

بالتالي فاملهندس و  .الذي يقوم املهندس املعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة املعمارية فيالطبوغرا

مع إعطاء ة قديجب تحديد حدوده بكل الذي يضعه إذ  فيمسؤول عن الرسم الطبوغرا فياملساح الطبوغرا

الوديان و جميع العوامل الطبيعية املتواجدة باملوقع كالشعب براز إو ضبط املساحة ، و يرية لهباإلحداثيات اللوم

يضمن م إذ ئمحل قاأو كذا كل بناية و العالية التوتر و املتوسطة أو  الجهدة ضوط التيار الكهربائي سواء املنخفخطو 

من  شر عليهمأو لكل ما يتحمله العقار. كما يجب أن يكون هذا التصميم موقعا  قيقوصف د يفتصميمه الطبوغرا

الشركات التي تنجز و القطاع الخاص  فيمراقبة مهندس ي املساحة  ر الشروط املحددة العتماد دو و ق النظام فطرفه و 

 األفراد. و ة لحساب اإلدارات العامة فيأشغاال طبوغرا

فقد نصت املادة قانون التجزئات واملجموعات السكنية  فياملنصوص عليها  سؤولية ما يتعلق بنطاق املفيأما 

فقد أدرجوا  11.91نسخهما من طرف القانون و  عديلهماكما تم ت 18.11من قانون  1-19املادة و  91.18من قانون  10
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حيث يعاقب  عمير بط التوالضو املخالفات لهذا القانون  يضمن قائمة املشاركين ملرتكب فياملهندس املساح الطبوغرا

 حالة عدم التبليغ عن املخالفة املرتكبة . فيبنفس العقوبة للفاعل األصلي 

ما يتعلق باملسؤولية الجنائية والتي تقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد  فيأما 

 18.11من قانون  981تضيات املادة طبقا ملق، مكن أن يكون هذا األخير محل مسائلة لذلكفيالقانونية الجزائية 

 حيث نصت :

من القانون الجنائي كل من يحمل لقب مهندس مساح  109املادة  في"يتعرض للعقوبات املنصوص عليها 

ادعى لقبا متعلقا أو من استعمل نجد أنها تشير إلى  إليهااملشار  109خالفا ألحكام هذا القانون".وبالجوع إلى  فيطبوغرا

الشروط  فييستو دون أن،  السلطة العامة شروط اكتسابها  صفة حددتأو شهادة رسمية أو لقانون نظمها ا بمهنة

سنتين وغرامة من مائة ى إل من ثالثة أشهر يعاقب بالحبس، تلك الصفةأو تلك الشهادة أو الالزمة لحمل ذلك اللقب 

.وقد عقوبة أشد د نص خاص يقرر ما لم يوج، هاتين العقوبتين فقط بإحدىأو ، وعشرين إلى خمسة آالف درهم

أنواع العقوبات الزجرية التي يمكن أن يتعرض لها املهندس  18.11من القانون  991و991و999و998أضافت املواد 

 . فياملساح الطبوغرا

،  :) اإلنذار  فيتحدثت عنها وحددتها  ،18.81من القانون  10فإن املادة  ةما يتعلق بالعقوبات التأديبيفيأما 

؛وهي عقوبات 73األخير الحذف من جدول الهيئة( فيلة املهنة ملدة ال تزيد على ستة أشهر واو الوقف عن مز ،  خالتوبي

لة مهنته باملغرب مع ضرورة تدرج العقوبات حيث ال او مز  فيمن أهليته  فييمكن أن تجرد املهندس املساح الطبوغرا

هذه  فيطعن كما يمكن للمهندس ال،  لخطأ املنهيلى الرتكابه او يمكن الحذف من الهيئة مباشرة من الوهلة األ 

 حالة وجود تعسف عليه جراء هذه العقوبات .   فيالعقوبات 

 عمليات التعمير فياملوظفون املتدخلون و  للشخص املعنوي املطلب الثاني : املسؤولية الجنائية  

هذا  فيليات بدقة لكل متدخل من املالحظات التي يتم مؤاخذة قوانين التعمير بشأنها أنها لم تحدد املسؤو 

حيث تعتبر معظم القرارات الصادرة عنهم بقرارات إدارية يتم اللجوء إلى القضاء اإلداري من أجل الطعن ، املجال

منح شهادة و التجزيء و منح رخص البناء كالجماعة  سقد أناط املشرع بالعديد من املسؤوليات إلى رئيو هذا  ،هافي

تنظيم املجال من خالل إعدادها لوثائق  فيللوكاالت الحضرية دورا أساسيا أن كما رخصة السكن  اكذو املطابقة 

عبر مديرية الدراسات كما تعمل على و التعمير التي تحدد لنا التخصيص املناسب للعقارات املتواجدة داخل  كل وثيقة 

منح الرخص سواء تعلق  فيامللزم ذلك بإعطاء الرأي و التوجهات التقنية و عقلن وفق املعطيات القانونية املتدبير ال

جمل املهام املناطة مأثناء أداء و  .رخص التجزيء حيث تسهر على ذلك مديرية التدبير الحضري أو األمر برخص البناء 

 ارتكاب جرم معين يساءل عليه كفاعل أصلي.    فيباعتباره شخص معنوي  بكافة املتدخلين يمكن أن يقع احدهم 

                                                           
تشريع العقاري المغربي " جامعة محمد األول،كلية العلوم القانونية واالقتصادية محمد أهتوت:"وضعية المهندس المساح الطبوغرافي في ال - 73

 010،ص2106-2105واالجتماعية،وجدة،
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 الوكالة الحضرية .و لية الزجرية لرئيس املجلس الجماعي لى : املسؤو و الفقرة ال 

نظرا  والوكالة الحضرية، فقرة لدراسة املسؤولية الزجرية لرئيس املجلس الجماعيال هذه ارتأينا تخصيص

ضمان  فيفرئيس املجلس الجماعي يلعب دورا أساسيا ، شأن تسليم رخص البناء فياملشرع  مللدور الذي أناطه به

وذلك تفاديا لكل العمليات العشوائية التي تخرج عن ، ف الضوابط املتعلق بالتعمير والبناء والسكناحترام مختل

 .74القواعد املنصوص عليها قانونا

منح ترخيص غير ب الوكالة الحضريةأو  ام رئيس املجلس الجماعييقحالة  فيأنه  ولكن اإلشكال الذي يطرح ه

جنائيا؟ وأين يتجلى الركن  ماهل يمكن مساءلته، عن بناء مخالف ماحالة تغاضيه فيللشروط القانونية و فمستو 

 .75جرائم التعمير فيوالوكالة الحضرية املعنوي الذي بواسطته تثار مسؤولية رؤساء املجالس الجماعية 

 لرئيس املجلس الجماعي  الجنائية : املسؤولية أوال 

ضمان احترام مختلف الضوابط املتعلقة و تنظيم املجال  فييلعب رئيس املجلس الجماعي دورا محوريا 

مدن تتصف  قخلو ذلك تفاديا لكل العمليات التي من شأنها تشويه املنظر العمراني ، و السكنو البناء و ير عمبالت

ام رئيس املجلس الجماعي يمنح ترخيص يقحالة  في ولدى اإلشكال الذي يطرح نفسه ه. سوء التدبيرو العشوائية ب

أين يتجلى الركن املعنوي الذي و بناء يمكن مساءلته جنائيا  عناضيه غحالة ت فيكذا و ونية للشروط القان فغير مستو 

    76جرائم التعمير. فيبواسطته تثار مسؤولية رؤساء املجالس الجماعية 

عدة حاالت فقد نجده فاعال  فييمكن أن نجد رئيس املجلس الجماعي مرتكب لجريمة من جرائم التعمير 

 مشاركا.أو ساهما قد نجده مو  ،أصليا

منح رخص البناء كما  فياملتمثلة و كان يتمتع بالعديد من الصالحيات الذي املجلس الجماعي  إذ نجد رئيس

، 18.11من قانون  1بإحداث التجزئات العقارية باملادة  اإلذنله أن يسلم و ،91.18من قانون  19نصت عليها املادة 

كما تم تغيرها  91.18من قانون  11وذلك حسب املادة ، املطابقةو  تسليم رخصة السكن صهنطاق اختصا فييدخل و 

له السلطة من اجل أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم ضوابط البناء الجماعية" القواعد املنصوص عليها و ، تتميمهاو 

 لم رخص الهدميس وباإلضافة إلى ذلك فه، تصاميم التهيئةأو تنص عليها ضوابط البناء العامة  مإذا ل " 11املادة  في

 .91.18من قانون  77 11حسب املادة 

املخالفات الواقعة بحدود ترابه بناء  وااملراقبين الذي يحملون صفة مراقب أن يعاينمن كما يحق له أن يطلب 

بعدما ما كنت ، 11املادة  فقطلب كل شخص تقدم بشكاية و ب ،له على إبالغ باملخالفة من طرف األعوان التابعين

 إيداع شكوى لدى وكيل امللك املختص ليتولى متابعة املخالف. فيتعطي له الحق  91.18من قانون  11-11املادتين 

                                                           
 173ص ، مرجع سابق : شريف البقالي -74

 213ص  النظام الزجري في ميدان التعمير والتجزئات العقارية، : أسامة بلعمرية -75

 81أسامة بلعمرية : مرجع سابق ص  -76 

، أو رده من رشيد تشفين المسؤولية الجنائية في قانون التفسير الجزء األول مسؤولية الجهات المكلفة يضبط 87هشام اشن : مرجع سابق ص  -77 

  2100غشت  07بتاريخ  3531المخالفات، مقال منشور في جريدة الصباح ، عدد 
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مساءلته جنائيا كفاعل أصلي عندما يتولى تسليم الرخص و مسؤولية رئيس املجلس الجماعي  أن تثار  يمكنو 

من القانون  119من الفصل  1قرة طبقا ملقتضيات الف، ها الشروط القانونية لهافياملذكورة أعاله دون أن تتوفر 

يمنح ترخيصا أو  ،يأمر بتسليم وثيقة تصدرها اإلدارة العامةأو الجنائي التي نصت على أن املوظف الذي يسلم 

ما لم يكون ، درهم 1188إلى  118غرامة من و سنوات  1يعاقب بالحبس من سنة إلى ، اهفيال حق له  لشخص يعلم أن

جريمة استغالل النفوذ طبقا أو من القانون الجنائي  110الرتشاء طبقا للفصل أي جريمة ا، فعله جريمة أشد

 . 78عند توافر شروطهما، من القانون الجنائي 118للفصل 

 للوكالة الحضرية. الجنائيةثانيا : املسؤولية 

على أو  ،لتخطيطاو سواء على مستوى الدراسات  ،ميدان التعمير فيتعتبر الوكاالت الحضرية من املتدخلين الرئيسيين 

التعمير إذ خول لها املشرع ممارسة و مستوى التدبير الحضري حيث تواكب التطورات السريعة مليدان السكنى 

. كما  79من الظهير املنظم للوكاالت الحضرية  1املنصوص عليها باملادة و مجموعة من االختصاصات املسندة إليها 

سياسة و السكنى و التعمير و تخضع لوصاية وزارة إعداد التراب الوطني و  ،االستقالل املاليو تتمتع بالشخصية املعنوية 

أو كل شخص طبيعي  إزاءوكالة المثل ي، و يباشر جميع العمليات املتعلقة بها و عمل باسمها ي يدير الوكالة مديرو املدينة 

 أمام املحاكم.و معنوي 

املباني مع و جميع املشاريع السكنية  فيامللزم صالحيات التي خصها املشرع نجد أنها تبدي الرأي الهذا ومن 

مراقبة  فيكما تلعب دورا مهما ، فرض املشرع من خالل الضابط العام للبناء إلزامية رأيها بخصوص هذا الرفض

ذلك للتحقق من و  ،طور اإلنجاز فياملباني التي تكون و إقامة املجموعات السكنية و تجزئة األراض ي و أعمال تقسيم 

جموعات إقامة املو التقسيم أو لرخص التجزيء و التنظيمية الجاري بها العمل و نصوص التشريعية مطابقتها ألحكام ال

  80البناء املسلمة ألصحاب الشأن.أو السكنية 

حسب الظهير املنظم لها انه  99قد نصت املادة فام الوكاالت الحضرية بمجموع هذه املهام الجسيمة يقضمانا لو 

تحدث هيئة مأمورين محلين تابعة  أعاله فيمن املادة  1هام املنوطة بها بمقتدى البند بامل القياملتمكين الوكالة من 

أن مقتضيات هذا إال  81التنظيمية املتعلقة بالتعمير .و ملدير الوكالة يكلفون بإثبات املخالفات للنصوص التشريعية 

الصفة الضبطية على  أضفىحيث  11.91حسب ما تم تعديله بالقانون  91.18قانون  ما وردالنص يتعارض مع 

                                                           
مسؤولية الشخص المخالف ومسؤولية الجهات المكلفة بضبط ( 0/2قوانين التعمير ) فيالمسؤولية الجنائية مقال تحت عنوان " :نفيرشيد تاش - 78

 2100 - 18 - 07 بتاريخ 3531د عد الصباحجريدة   فينشر  "مخالفات

( معتبر بشأن قانون يتعلق بأحداث الوكاالت 0993سبتمبر  01)  0404من ربيع األول 22صادر في  0،  93،  50ظهير شريف رقم  - 79

 .0993شتنبر  05بتاريخ  4421الحضرية منشور بالجريدة الرسمية عدد 

داري وأحكام القضاء الزجري " بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد هشام الخرشاف : رخص البناء بين موقف القضاء اإل -80 

 038، ص 2101/2100المالك السعدي . طنجة  السنة الجامعية 

 .038و 037هشام الخرشاف : نفس المرجع السابق ص  -81 
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ة اكتسابهم للصفة فير املخالفات على أساس إصدار نص تنظيمي يبين كيجن بمراقبة وز فياملأمورين املكلو املراقبون 

  .ة ضمان سير عملهمفيكذا كيو ، الضبطية

ئية بالنسبة تحديد املسؤولية الجنامن املالحظات التي تؤاخذ عليها قوانين التعمير أنها لم تكن واضحة بخصوص  و

أو حالة تقصيرها  في، الذكرعلى سبيل  الهت الوكالة الحضرية .ويمكن أن نسائللمتدخلين وخصوصا مسؤوليا

من القانون الجنائي على معاقبة كل موظف عام تولى استغالل  118بمهامها. فقد نص الفصل  القيامتغاضيها عن 

بجريمة استغالل النفوذ. وهي جنحة ، والحصول على امتياز وضعيته اإلدارية لتمكين الغير من االستفادةأو نفوذه 

قبول أو حالة ثبوت طلب  فيسنوات. دون اإلشارة إلى جريمة االرتشاء  98سنوات إلى  1يعاقب عليها بالحبس من 

   .أية فائدة أخرى من أجل التغاض ي عن تسجيل املخالفة املرتكبةأو هدية أو تسلم هبة أو وعد أو عرض 

 الجنح التي يرتكبها املسؤولون ضد النظام العام.و ثانية : الجنايات الفقرة ال

إذ عمل املشرع املغربي  ؛ن الذين لهم عالقة بالتعميريكذا املوظفو املنتخبين  يشمل حديث عن املسؤولينإن ال

ة فئات على حماية كاف حرسإذ ، 1899لسنة  دستور الذلك من خالل و حاسبية على إقرار مبدأ ربط املسؤولية بامل

ل املشرع الجنائي و احيث تن ،صالح العامةاملشرائح املواطنين والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التالعب بو 

وعة ذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من املجمو املوظفون ضد النظام العام و الجرائم التي يرتكبها املسؤولون 

وجرائم التزوير وجرائم إفشاء السر املنهي ، الرشوة واستغالل النفوذ جرائمو التواطؤ  ةالجنائية حيث عاقب على جريم

 إلصاق نقط االلتقاء بها مع جرائم التعمير .و التطرق إلى كل جريمة على حدة  ل و امنه سنحو 

 . نفي : جريمة التواطؤ بين املوظأوال 

أشخاص متولية و هم أفراد و ي حد األشخاص الذين حددهم القانون الجنائأيز هذه الجريمة بكونها ترتكب من تتم

أكثر من أجل ارتكاب أعمال مخالفة أو صدر الفعل اإلجرامي باالتفاق بين شخصين يكما يجب أن ، للسلطة العامة

من القانون الجنائي " إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون إما بواسطة  111حيث نص الفصل ، للقانون 

مراسالت فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون و إما بواسطة رسل و من السلطة العامة هيئات تتولى قدر أو اجتماع أفراد 

أكثر من الحقوق املشار أو يجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد و بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر 

جريمة يمكنها أن التعمير نجد أن هذه ال  بالرجوع إلى قوانينو  ،بالحرمان من تولي املناصبو  18الفصل  فيليهما ا

تنظيم و مجال استعمال األراض ي  فيتنطبق على مجموعة من القواعد التي تنظم تدخل السلطات العامة 

    82التجمعات.
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تعمل على إنجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية والذي  هاأن دوبالرجوع إلى اختصاصات الوكالة الحضرية نج

االجتماعي للرقعة و ق تنمية متناسقة على الصعيدين االقتصادي يقلبها تحيهدف إلى تحديد اختيارات التهيئة التي يتط

مع الحفاظ بوجه ، بعمليات عمرانية بها  القيامتواريخ السماح بو كذا تحديد املناطق العمرانية الجديدة ، و املعينة

بدأ نجده بتصاميم املو سنة نفس التوجهات  11املناطق املمنوعة من البناء على مدى و خاص على األراض ي الزراعية 

ر مع املجالس الجماعية مما و اتشو حيث يتم إعداد هذه الوثائق بتنسيق ، سنوات 98التنمية على مدى و التهيئة 

 يقرفقة باي رئيس املجلس الجماعأو يشكل معه إمكانية تواطؤ مستخدمي الوكالة الحضرية وربما مدير الوكالة نفسه 

فتح منطقة سبق للتصاميم املنتهية أو اء نها بالبفيعدم السماح و طقة يد منماألعضاء من أجل االتفاق على تج

حال شمله بمنطقة صالحة  فيالعكس أو مة العقار يمكن أن ترتفع بشكل صاروخي يقخاصة وأن ، بناءبالصالحيتها 

 ز ي الحافهذا وتعد مثل هذه األعمال ه ،منطقة السكن بطوابق متعددةأو  التفيالمنطقة أو للبناء كمنطقة السكن 

وثائق  في ثمن خالل العب، دواليب التعمير فيللعديد من املنتخبين للسعي وراء كراس ي الرئاسة قصد التحكم 

توفر  ذاإج هذه الجريمة ضمن جريمة التواطؤ ر إال أن املشرع أد، ة طائلة رو ميم التعمير مما قد يوفر عليه ثوتصا

 ،االتفاق من أجل ارتكاب أعمال مخالفة للقانون  فيتمثل اململادي لركن ااو  ،111الفصل  فيالركن القانوني املتمثل 

إتيان  فيالعلم واإلرادة حيث تكون شروط القصد الجنائي متوفرة إذ تتجه إرادة الجاني  فيتمثل املوالركن املعنوي 

   83جل مخالفة القانون. أعبر أحد الوسائل املشار إليه من االتفاق  فيالنشاط اإلجرامي املتجسد 

 استغالل النفوذو ثانيا : جريمة الرشوة 

حيث عرفها البعض  ،هذا الشأن فيجريمة الرشوة يدفعنا إلى التطرق ملجموعة من التعاريف الفقهية   تناول إن 

امه بعمل من أعمال يقطلبه مقابال نظير أو قبوله أو ذلك بتقاضيه  و أعمال وظيفته  فيبكونها " اتجار  املوظف العام 

 84القانون. فياملبين  واستغالله على النحأو امتناعه عنه" وهناك اتجاه يرى أن الرشوة هي اتجار املوظف أو وظيفته 

جعلها مصدرا للكسب و ة فيفالرشوة إذن تقوم على فكرة اتجار املوظف بوظيفته من خالل اإلخالل بالواجبات الوظي

 فيفقدان الثقة و أهمها أنها تؤدي إلى انتفاء العدالة  ،لقد لجأ املشرع لتجريم الرشوة لعدة أسبابو  85.الغير املشروع

قد اتجه املشرع باعتباره أن جريمة الرشوة تتكون من و غير املشروع. هذا اعتبارها وسيلة للكسب و املرفق العمومي 

من القانون الجنائي على " يعد مرتكبا  110حيث نص الفصل ، الثانية بالراش يو لى تتعلق باملرتش ي و جريمتين األ 

 أية فائدة أخرى من أجل : أو هدية أو تسلم هبة أو طلب أو وعد أو قبل عرضا أو لجريمة الرشوة ... من طلب 

االمتناع عن هذا العمل أو ، متوليا مركزا نيابياأو موظفا عموميا أو بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا  القيام -

أنه خارج  ولو االمتناع عن أي عمل  أو القيامكذلك ، و بأجرغير مشروع. طاملا أنه غير مشروط أو سواء كان مشروعا 

 إال أن وظيفته سهلت له ذلك .، عن اختصاصاته الشخصية
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القضائية أو خبيرا عينته السلطة اإلدارية أو ذلك بصفته حكما ، و ضدهأو إبداء رأي ملصلحة شخص أو إصدار قرار -

 اختاره األطراف.أو 

 ...(حد األطراف ).االنحياز لصالح أ-

 ."إعطاء شهادة كاذبة )...( -

، املعنوي و املادي و هذا فإن األركان التي يجب أن تتوفر العتبار جريمة الراش ي قد تحققت باكتمال الركن القانوني 

صورة من صور  فيتمثل فيأما الركن املادي  ،من القانون الجنائي 111و 110فالركن القانوني يستند على النصين 

أما الركن املعنوي  ،االمتناع عن ذلكأو مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته  فيتقاض ي فائدة ، القبول أو األخذ 

 .اإلرادةو د الجنائي عبر العلم وجود القص فيتمثل في

 حيث تحث على من استعمل عنفا  ،من القانون الجنائي 119أما جريمة الراش ي فقد وردت بالفصل 

أو االمتناع عن عمل أو بعمل  القياملكي يحصل على  ،فائدة أخرى أو هدية أو ة هبأو عرضا أو قدم  وعدا أو تهديدا أو 

بدون أي اقتراح  ولو كذلك من استجاب لطلب الرشوة و ،118إلى  111الفصول  فيفائدة مما أشير إليها أو على مزية 

يتجلى الركن و ، الأو جة لرشوة نتيل أوسواء كان لإلكراه  ،تلك الفصول  فيمن جانبه يعاقب بنفس العقوبات املقررة 

أو عرض أو  كذا تقديم وعد، و إرغامه على مخالفة واجبه املنهيب ،لموظفلالتهديد أو استعمال العنف  فياملادي 

 اإلرادة.  و العلم  نر القصد الجنائي بعنصريفتكتمل إذا تو و االستجابة لطلب الرشوة 

درهم إلى  فيإلى خمس سنوات وبالغرامة من أل هذا وقد عاقب املشرع ملرتكب جريمة الرشوة بالحبس من سنتين

إلى مائة ألف  فبالحبس من سنة إلى ثالث سنوات والغرامة من خمسة آال و  ،درهم بالنسبة للمرتش ي فخمسين أل

كما يمكن ، وقد شدد املشرع العقوبة لتصبح جناية إذا ما اقترنت بإحدى ظروف التشديد ، درهم بالنسبة للراش ي 

أو لة الوظائف و ااملصادرة والحرمان من بعض الحقوق كالحرمان من مز  فية واملتمثلة فيبات إضاللقاض ي إضافة عقو 

 الخدمات العامة مدة ال تزيد عن  عشر سنوات.    

هناك قسم ف، ن الذين يشتغلون بهذه اإلداراتفيميدان التعمير يعني بداهة تعدد املوظ فيإن تعدد اإلدارات املتدخلة 

مديرية و ير الحضري دباملحلية وهناك قسم التعمير بالعماالت والواليات باإلضافة إلى مديرية الت التعمير بالجماعات

كذا رئيس املجلس الجماعي حيث تتفش ى ظاهرة الرشوة بهذه املصالح فاملوافقة على و الدراسات بالوكالة الحضرية 

 ؛جل الحصول على ذلكأدفع مقابل من  تدعيشهادة املطابقة تسأو السكن أو التصاميم املعمارية ألخذ رخصة البناء 

يجاد حلول بديلة على إل الش يء الذي يدفعنا إلى املناداة ، بعض األحيان شبكات مترابطة بين هذه األجهزة  فيإذا نجد 

 86مجال التعمير من أجل القضاء على هذه اآلفة. فيالشهادات و مستوى منح الرخص 

 ثالثا : جريمة استغالل النفوذ 

                                                           
 .58عصام البقالي : مرجع سابق، ص  -86 



  0202 فبراير  92 العدد            واألكاديمية              الجامعية األبحاث سلسلة

  11.66 قانون مستجدات ضوء على التعمير جرائم في الجنائية المسؤولية

 

59 

 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس و نه " يعد مرتكبا الستغالل النفوذ أمن القانون الجنائي على  118 نص الفصل

هدية أو تسلم هبة أو طلب أو ، وعداأو ل عرضا بقأو من طلب ، ألف درهم ةإلى مائأالف غرامة من خمسة و سنوات 

أية مزية أخرى أو خدمة أو  (...)ىمن الحصول عل، لة تمكينهو امحأو من أجل تمكين شخص ، أية فائدة أخرى أو 

وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك ، مع إدارة موضوعة تحت إشرافهاأو تمنحها السلطة العمومية 

إحساس املواطنين  ووعلة تجريم هذه الجريمة ه، املفترض أو  يقيقمستغال بذلك نفوذه الح، اإلدارة أو السلطة 

 وسمو م العدالة فيعرض الحائط كل ضربا بوق تقض ى وفق من يتوفر على نفوذ أكبر البسطاء من أن املصالح والحق

 القانون.

جهة خاضعة أو مزعوم لدى سلطة عامة أو  فيفيالتمتع بنفوذ ح وهو وترتكز هذه الجريمة على شرط مفترض يسبقها 

صفة املرتش ي الذي ينبغي  فيختالف املرتش ي مع ا مةأما الركن املادي واملعنوي يقومان على نفس أركان جري، إلشرافها 

يتجر بنفوذه أو مكن أن يكون املستغل فردا عاديا من املجتمع فيجريمة استغالل النفوذ  فيأما  ،أن يكون موظفا

 .فيتجر بعمله الوظيفيأما املرتش ي  فياملزعوم على الجهة املختصة بالعمل الوظيأو  يقيقالح

صورتها البسيطة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة  فيلنفوذ مرتكب جريمة استغالل ا عاقب املشرع وقد

 . شديدالجاني صفة موظف فإن ذلك يجعله تحت ظروف الت فيأما إذا توفرت ، درهم  98888.88إلى  1888.88من 

لذي إدارة عمومية الش يء اأو مزية أخرى من طرف السلطة العمومية  حمنأو خدمة  أداء فيإن هذه الجريمة تتمثل 

ض ى امليثاق الجماعي رئيس  املجلس الجماعي بمقت اتفاختصاص، ميدان التعمير فيينطبق على اإلدارات املتدخلة 

، مزايا وذلك من أجل فتح منطقة جديدة للتعمير تقرارات وإعطاء عد تالل نفوذه للتأثير على عدغتمكنه من است

 . 87هذا امليدان  فية وحاسمة يتمتعون باختصاصات واسعالوكاالت الحضرية كما أن مدراء 

تنظيم املجال نناشد املشرع إلنزاله أشد  فيل تحديد بعض الجرائم ومحاكاتها على بعض املتدخلين و اونحن نح

العقوبات وجعل بنود خاصة به من أجل ردع كل من سولت له نفسه التالعب بمستقبل املدن وبمستقبل األجيال 

 القادمة.

 رتبطة بإدارات التعمير:رابعا : جرائم التزوير امل

الباب السادس من الكتاب الثالث من املجموعة الجنائية مخصصا لها سبعة  فيتعرض املشرع الجنائي لهذه الجرائم 

 فيوسأخصص الحديث فقط عن الفرع الخامس والذي أرى أنه يدخل  اهذ، (119إلى  111فروع ) الفصول من : 

 الوثائق اإلدارية والشهادات.تزوير أنواع خاصة من  ومجال اختصاصنا وه

أو النشرات أو البطاقات أو الكتيبات أو الشهادات أو الرخص  فيغير أو أن " من زيف على  118ينص الفصل 

أية وثيقة أخرى تصدرها اإلدارات أو ، جوازات املرور أو راق الطريق أو أو امر الخدمة أو أو جوازات السفر أو التواصيل 
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يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائة ، منح ترخيصأو صفة أو وية هأو العامة إثباتا لحق 

 ئة درهم .م وخمسين إلى ألف وخمس

ملدة ال تقل  18الفصل  فيأكثر من الحقوق املشار إليها أو ة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان عن واحد و ويجوز عال   

 عن خمس سنوات وال تزيد على عشر.

 وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد األفعال اآلتية:  لة بنفس العقوبة للجريمة التامةو اعلى املحويعاقب 

  ؛غيرة املشار إليها مع علمه بذلكاملأو استعمال تلك الوثائق املزيفة 

  أو مع علمه بأن البيانات املضمنة قد أصبحت ناقصة ، لىو الفقرة األ  فياستعمال إحدى الوثائق املشار إليها

 غير صحيحة.

، والرخص، بمجال التعمير تعطي مجموعة من الشهادات اإلدارية صلة اإلدارات التي لهاأو إن إدارات التعمير 

األخيرة تعطي  ذهه، . بعد موافقة الوكاالت الحضريةمن يسلم رخص البناء ورخص التجزيء وفاملجلس الجماعي ه

تعطي جميع املعلومات حول العقار الذي طلب معلومات من  شهادة تسمى بطاقة املعلومات وهي عبارة عن وثيقة

 .السكن االقتصادي أو تجارية أو أي وعاء عقاري يدخل كمنطقة صناعية   فيأجله وتشمل ما رصد له العقار و

الوثائق يعرض هذه وبالتالي فإن أي تزوير يطال كما أن املجلس الجماعي يعطي شهادة املطابقة ورخص السكن   

بمقتضيات  تهتسلم الوثائق يمكن متابعأو كما أن من قبل  118السلوك اإلجرامي ملقتضيات الفصل  صاحب هذه

 119.88الفصل 

 التعمير فيها رئيس الجماعة واإلدارات املتدخلة تكبة الجرائم األخرى التي قد ير يقخامسا:  ب

تنظيم  فيملسؤوليات بدقة لكل متدخل من املالحظات التي يتم مؤاخذة قوانين التعمير بشأنها أنها لم تحدد ا    

،  التقسيمو التجزئ وهذا ما ينطبق على مسؤوليات رئيس الجماعة الذي  أناطه املشرع بمنح رخص البناء و ، املجال

عدة جرائم ومساءلته جنائيا كفاعل أصلي عندما يتولى تسليم  فيإال أنه من خالل املمارسة العادية يمكن أن يقع 

التي ، من القانون الجنائي 119من الفصل  1ها الشروط القانونية طبقا ملقتضيات الفقرة فيفر رخصة بناء ال تتوا

يمنح ترخيصا لشخص يعلم أنه أو يأمر بتسليم وثيقة تصدرها اإلدارة العامة و نصت على أن املوظف الذي يسلم 

فعل الجرمي أشد اللم يكن ما ، درهم 1188إلى  118وغرامة من ، سنوات 1ه يعاقب بالحبس من سنة إلى فيالحق له 

 111و 111جريمة الغدر حسب الفصلين  فيمن القانون الجنائي. كما يمكن أن يقع  101جريمة طبقا للفصل ال من

وغرامة من خمسة آالف إلى مائة ألف ، التي قد يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، حسب )ق.ج(

ير يتغو راق و إطار تزوير األ  فيإذ تدخل ، من )ق.ج( 119وير املحررات بالفصل كما أشار املشرع إلى جريمة تز ، درهم

والسجن من ، وتكون عقوبتها املؤبد إذا كان املحرر يدخل ضمن اختصاصه، ضرر ما فييتسبب هذا التزوير و قتها يقح
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من )ق.ج( . إن  111و 111و 111سنة إذا كان املحرر ال يدخل ضمن اختصاصه. هذا ما حددته الفصول  18إلى  98

بدد مستندات أو موظف عمومي أتلف أو هذه الجريمة قد تتشابه مع جريمة االختالس التي تنص على أن كل قاض 

بقصد اإلضرار أو وجهت إليه بسبب وظيفته وكان ذلك بسوء نية أو ، عقود ... أؤتمن عليها بصفته تلكأو حجج أو 

وهذه الحالة يمكن أن ، درهم 98888.88إلى  1888.88مة من فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرا

 إتالف ملف للبناء أؤتمن عليه رئيس الجماعة قصد دراسته. فيتتمثل 

االستيالء على أشياء مملوكة للغير  في)ق.ج( واملتمثلة  118املحددة بالفصل كما يمكن أن نجد جريمة النصب     

وعقاب هذه الجريمة يمكن أن يتمثل ، البنايات املشيدةأو اإلطار األراض ي هذا  فيويمكن أن ندخل  .بطريقة احتيالية

 درهم. 1888.88إلى  188الغرامة من و سنة إلى خمس سنوات سجنا  في

العمالة  فيموظو الوكالة الحضرية  فيموظو كل هذه الجرائم يمكن أن نسقطها على تقنيي الجماعات املحلية     

منح رخص البناء والتجزيء. دون أن ننس ى فئة عريضة ومؤثرة وهم  فيارتباط وثيق خاصة قسم التعمير ملا لهم من و 

 دون استثناء أعوان السلطة.، ملا يحملونه من صفة ضبطية  رجال األمن الوطني والدرك امللكيالباشوات والقواد و 

 تقدير اإلدانة والعقوبة:  فياملبحث الثاني : صالحيات القضاء 

القانون الجنائي باعتباره قانون  ،نصين أساسيينا يتعامل مع نص جنائي محدد يعتمد على إن القاض ي الزجري عندم

كما تم تعديلهما وتتميمهما  18.11و 91.18ي وقانون89جميع املساطر واإلجراءات الواجب إتباعها.الذي يحدد  الشكل

 .ةالالزمجل تحديد العقوبات ومنه فإن القاض ي الزجري ملزم بالرجوع إلى هذه القوانين من أ 11.91بالقانون 

 منازعات التعمير؟ فيما هي سلطة القاض ي الزجري ف

 ها؟ ئافانتأو إقرار العقوبة  فيوما هي صالحياته 

منازعات التعمير عبر  فيملعالجة سلطة القاض ي الزجري  األول هذه األسئلة سنخصص املطلب على لإلجابة 

أما املطلب الثاني فسنخصصه إلى صالحية  .ذا العمل القضائيالتطرق إلى مبدأ االقتناع الوجداني للقاض ي وك

 .ها حسب الحاالت املقررة بالقانون اءفانتأو النطق بالعقوبة  فيالقضاء 

 منازعات التعمير فيل: سلطة القاض ي الزجري و املطلب ال  

ال يعني أن القاض ي فهذا ، ير األدلةقدمجال ت فيتكوين قناعة  فيرغم أن املشرع أقر بحرية القاض ي الجنائي 

وذلك تحت قاعدة أن ، تقدير األدلة فيبل يمارس حريته ، هذا التقدير بدون وجود أية رقابة فيالجنائي مستقل 

ا حتى ال يعرض حكمه فيبمعنى أنه يجب عليه أن يعلل أحكامه تعليال كا، القاض ي الزجري عليه أن يقتنع ويقنع

                                                           
 040_سعيد الكبداني:مرجع سابق،ص  89
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كما أن نقصان تعليل األحكام يوازي انعدام ، ات نقض األحكام من موجب وه إذ أن انعدام التعليل، للنقض 

 بالفقرة الثانية. القضائيلى وإلى العمل و قاض ي بالفقرة األ للتطرف ملبدأ االقتناع الوجداني ن.هذا ما سيجعلنا 90اهتعليل

 ناع الوجداني تمبدأ اإلق لى:و ال الفقرة 

مختلف  فيدته يقالتي يبني عليها قناعاته وع تقدير األدلة فيلقد ساد مبدأ حرية القاض ي الجنائي 

ألن الغاية النهائية من العملية القضائية التي ، األدلة والدالئل تقدير  فيفلمحكمة املوضوع كامل الحرية ، 91التشريعات

قة يقالوصول إلى الح من أجلجهد يبدله القاض ي أو قة الواقعية فكل نشاط يقيجريها القاض ي هي الوصول إلى الح

قة يقوال يمكن أن تظهر الح، حدثت ال كما يصورها الخصومقة الوقائع كما يقأي الوقوف على ح، اقعية الو 

 الواقعية إال بعد البحث عنها وثبوتها باألدلة والتوصل أيضا إلى نسبتها وإسنادها إلى املتهم ماديا ومعنويا.

لى الطريقتين التي أو وتعتبر  الشهودله أن يبعد شهادة االقتناع  فييمارس حريته  وفالقاض ي الجنائي وه

لكنها أخذت بالظهور ،  92ثم اختفت بعض الش يء أمام ظهور طريقة اإلثبات القانونية، العالم القانوني فيظهرت 

هذا ال يعني أن  ؛ومن بينها التشريع املغربي، ةوقد أخذت معظم التشريعات الحديث، خالل مطلع العصر الحديث

عليه أن يكون قناعاته من خالل أدلة وحجج عرضت  يجبوإنما ، وين قناعاته كيفما شاءتك فيالقاض ي الجنائي حر 

 من قانون املسطرة الجنائية.  101أثناء الجلسة ونوقشت حضوريا طبقا للمادة 

وعلى ضوء ما تقدم فإن االقتناع القضائي يعني أن للقاض ي أن يتقبل جميع األدلة التي يقدمها إليه أطراف 

بالتالي فاإلقناع عبارة ، فيالنأو مجال اإلثبات  فيا اإلقناع بصحة الوقائع التي تتضمنها هذه األدلة سواء وكذ، الدعوى 

 عن عملية ذهنية وجدانية يحكمها املنطق والعقل.

الدعوى وأن  فيبه اقتناع ضميره بما تقدم إليه من أدلة نقصد فإننا ، حينما نقول االقتناع الذاتي للقاض ي الجنائي

رد  فيويكون له بذلك كامل الحرية ، جميع مراحل الدعوى إلى غاية النطق بالحكم فيب هذا االقتناع ضميره يصاح

 الدعوى. في مؤثرةي الدعوى وقبول األدلة التي يقتنع بأنها فبعدم فائدتها أو أي من األدلة التي يقتنع بصحتها 

 لدى القاض ي : حدود االقتناع الوجدانيأوال

                                                           
الي:"شرطة التعمير بين القانون والممارسة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الشريف البق - 90

 353،ص 2100-2101العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط ، السنة الجامعية 

األحوال  فيما عدا  ، الجرائم بأي وسيلة من وسائل اإلثبات من قانون المسطرة الجنائية على أنه " يمكن إثبات 82تنص المادة -91 

من  8التي يقضي القانون يها بخالف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما بين القاضي وفقا للبند 

 اآلتية بعده".  523المادة 

 .5ص  00مجلة المحاكم العدد التشريع المغربي "  فيق: " نظرية اإلثبات فيعبد العزيز تو -92 
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أمام كل الجهات القضائية  القاض ي يطبق من جهة إذ لفقهاء إلى مبدأ االقتناع الشخص يلقد اتجه أغلب ا

كما يشمل تطبيق هذا ، الجنائية مهما بلغت الجريمة املقترفة من خطورة وتكييفها تبعا إلى مخالفات وجنح وجنايات

 درجة ثانية.أو لى أو محكمة درجة ت أو كان، استثنائيةأو املبدأ الجهات القضائية بأنواعها سواء كانت محاكم عادية 

، إطار القانون الجنائي فيفإن تطبيق مبدأ االقتناع الشخص ي للقاض ي الجنائي يشمل مجالين  ،وعلى ذلك

 وكافة مراحل الدعوى من جهة أخرى.، بحيث يشمل كافة أنواع املحاكم من جهة

وال يمكن له إصدار ، للقاض ي الزجري  السلطة التقديريةو فالقاعدة العامة أن املتابعة تحدد نطاق الحكم 

، الفصول القانونية التي تطبق على النازلة و ثيقة االتهام التي تحتوي على املتابعة و  فيما عرض عليه فيحكم إال 

 ظروف مرتكب الجريمةو املالئمة بين وقائع النازلة  فية يقفتنحصر بذلك سلطة القاض ي التقديرية من الناحية املنط

 فضال ، من هذه الحدود املتابعة، و أن التشريعات قد وضعت لهذه السلطة حدودا، و ررة لهذه األفعالوالعقوبة املق

إن هناك ف، إجراء املتابعة من اختصاص النيابة العامةو ريك الدعوى العمومية عن قواعد االختصاص التي تجعل تح

ومنها استقالل النيابة العامة ، ر املتابعةإطا فيديد السلطة التقديرية للقاض ي الزجري تحمبررات أخرى تدعم قاعدة 

 واحترام حقوق الدفاع وعدم الحكم على أشخاص لم يكونوا معنيين باملتابعة.، عن قضاء الحكم وحياد قضاء الحكم

هذه  أنإال ، طبقا للسلطة التي خولها له املشرع، تقدير األدلة  فيوبالرغم من كون القاض ي الجنائي حر 

الذي يشكل دائرة النشاط الذهني  ووهذا النطاق ه،  داخل اإلطار القانوني الذي رسم املشرعالسلطة ال تمارس إال 

 الذي يباشره القاض ي عند تقديره لألدلة.

فال ، ينيمدعى بها من طرف املدعأو أفعال غير مطلوبة  فيفمبدأ الحياد يقتض ي أن القاض ي ال يمكن له أن يفصل 

كان قد  إن، و مبدأ االقتناع الشخص يو  93ال املطروحة عليه من أطراف الدعوى.األفع فييمكن له إذن أن ينظر إال 

يتسع  وبل ه، شرع أصال لكي يطبق أمام قضاء الحكم إال أن ذلك ال يعني أبدا أن نطاق تطبيقه على هذه املرحلة 

 94ه. سع لتطبيقو إن كانت مرحلة الحكم هي امليدان األرحب واأل ، و ليشمل كل مراحل الدعوى العمومية

ويتضح من خالل ما سبق أن نطاق تطبيق السلطة التقديرية يتسع ويضيق فإذا كان املشرع قد اخضع 

بعض الحاالت من أجل  فيفإنه من جهة أخرى تدخل ، امليدان الزجري للسلطة التقديرية للقاض ي فيوسائل اإلثبات 

 يد هذه السلطة عن طريق تحديده لبعض وسائل اإلثبات .يقت

  للقاض ي دةيققواعد املثانيا : ال

إال أن هذا األصل ترد عليه بعض االستثناءات التي تتخذ ، تقدير األدلة  فيحرية القاض ي  وإذا كان األصل ه

أو ، يحدد األدلة التي ال يجوز بغيرها إثبات بعض الجرائمأو ، مة بعض األدلة يقفقد يجدد املشرع ، صورا متباينة 

امليدان  فيوهذا ما يدل على  أن اإلثبات الحر ، مة القناعة القضائيةيقيحدد و أة يلزم القاض ي بإتباع طرق خاص

                                                           
 .782ادريس لكريني،:السلطة التقديرية للقاضي الزجري " م.س، ص  -93 

ية عبد هللا بن صالح بن رشيد الربيش،:" سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العرب -94 

 .34، ص 0272لماجستير في قسم العدالة الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الرياض، السعودية " بحث تكميلي  لنيل درجة ا
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د ببعض القواعد القانونية التي تحدد أسلوب تطبيق هذا املبدأ حتى ال تصبح سلطة فيم وإنماالزجري غير مطلق 

 القاض ي سلطة تحكيمية .

الدعوى  فيص اإلثبات خالل نظره املشرع على القاض ي الجنائي بخصو فرضها ود التي يقمن بين أهم الو 

 العمومية نجد ما يلي :

 املحاضر بصفة عامة. -

 امليدان الجنائي. فيالحجة املدنية  -

غير دعوى بها من طرف أو أفعال غير مطلوبة  فيومبدأ الحياد يقتض ي أن القاض ي ال يمكن له أن يفصل 

  95.أطراف الدعوى  فيعليه  األفعال املطروحة فيفال يمكن له إذن أن ينظر إال ، املدعين

 .الفقرة الثانية: العمل القضائي في جرائم التعمير

تم تجسيد إرادة  املشرع املتمثلة في تخليق ميدان التعمير عبر نزع بعض من  1891سنة  11.91منذ صدور قانون 

ة الضبطية ملراقبي اختصاصات رئيس الجماعة، وخاصة تلك املتعلقة في الشكاية لدى النيابة العامة وتخويل الصف

التعمير، وتوضيح بعض املسؤوليات املرتبطة باملساهم واملشارك وكذا الرفع من العقوبات املفروضة على مخالفة 

الضوابط املعمول بها وذلك عبر تشديد العقوبات املالية وسن عقوبة الحبس والتي قد تتحول بعض األحيان إلى 

 عقوبة السجن.

 ائي باملغرب لهذه املستجدات؟فما مدى مواكبة العمل القض

 أم أنه حبر على ورق؟ 11.91وهل يأخذ القاض ي بقانون 

 هذا ما سنحاول التعرف عليه من خالل االطالع على مجموعة من األحكام أخذت من مختلف املحاكم املغربية.

مة البناء بغير رخصة إذ وبجردنا ملختلف األحكام املحصل عليها نجد أن معظم املحاكم املغربية تتابع املتهمين بته

رغم تعدد هذه  11.91كما تم تحديدها ونسخها بقانون  11.18و  91.18تنعدم باقي املخالفات املنصوص عليها بقانون 

 املخالفات وتنوعها. 

 الصفة الضبطية في معاينة املخالفات أوال:

وخاصة تلك املتعلقة بمحاضر املعاينة  11.91بالنظر إلى بعض األحكام نجد أنها ال تساير املقتضيات الجديدة لقانون 

بناء على محاضر أنجزت من طرف أعوان الجماعة وهذا ما نجده بحكم  األضناءحيث ال زالت النيابة العامة تتابع 

بجنحة البناء بدون ترخيص  ،96 2017-1890-1أصدرته املحكمة االبتدائية لسوق أربعاء الغرب  بامللف الجنحي رقم 

ع املضمنة للحكم بناء على متابعة النيابة العامة للضنين واملستخلصة عناصرها من محضر املعاينة حيث ورد بالوقائ

                                                           
 .782ادريس لكريني:" السلطة التقديرية للقاضي الزجري " م.س، ص  -95 
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املنجز من طرف عون جماعة موالي بوسلهام، مفاده أن الظنين قام بإتمام بناء  98/98/1891بتاريخ  8/1891عدد 

هذا امللف على املحكمة وتوبع الضنين الطابق األول بدون ترخيص، ورغم إعذاره بإيقاف األشغال. حيث تم إحالة 

 من اجل ما نسب إليه.

هذا وقد اعتبرت هيئة املحكمة أن محاضر املعاينة املنجزة على وجه الصحيح وطبقا للقانون من طرف السلطة 

املحلية وأعوان مصلحة الرخص والتصاميم يوثق بمضمونها لم يطعن فيها بالزور، وقد أخذت الضنين من أجل ما 

( درهم مع تحميله الصائر واإلجبار في األدنى، كما أمرت بهدم ما 1888يه. وإدانته بأداء غرامة نافذة قدرها )نسب ال

 بني بدون رخصة على نفقة املحكوم عليه.

 91.18وفي نظرنا املتواضع نرى أن هذا الحكم غير مبني على ذي أساس خاصة وأنه لم يعتمد على أي مادة من قانون 

حالة على القانون السالف الذكر. وهذا يتعارض مع تحليل منطوق الحكم والقاعدة العامة التي تنطوي واالكتفاء باإل 

على ال جريمة وال عقوبة إال بنص، كما أن االعتماد على محضر عون الجماعة مردود عليه خاصة بعد صدور قانون 

ء والتجزيء للصفة الضبطية، وذلك بصدور الذي أضفى على وجوب امتالك املعاين أو املراقب ملخالفات البنا 11.91

،"على أن الذي يقوم  11.91كما تم نسخها بقانون  91.18من قانون  11نص تنظيمي يؤطر ذلك، حيث نصت املادة 

 بمعاينة املخالفات وتحرير املحاضر بشأنها هم:

 ضباط الشرطة القضائية؛ -

 . واملخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.لعامل أو اإلدارةل أومراقبو التعمير التابعين للوالي  -

إلدارة املشار إليهم في هذه املادة وكذا نطاق ل أوعمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل  )...( وتحدد طرق وكيفية

ممارستهم ملهامهم بنص تنظيمي" ، وفي ظل عدم وجود نص تنظيمي يؤطر املراقبيين املخول لهم صفة ضابط الشرطة 

القضائية يبقى من لهم الحق قانونا في تحرير املحاضر الخاصة بعمليات البناء والتجزيء هم ضباط الشرطة 

 القضائية.

ومنه كان على النيابة العامة حفظ هذه الشكايات وأمر ضباط الشرطة القضائية من أجل تحرير محضر للمخالفات 

 الواردة عليها وذلك احتراما لسمو القانون.

 كم بالعقوباتثانيا: الح

بالنظر إلى األحكام الصادرة في حق مرتكبي جنحة البناء بدون رخصة، نجد أن العقوبة املقررة من طرف القاض ي ال 

، وهذا ما نجده في حكم أصدرته املحكمة االبتدائية بالناظور 11.91ترقي إلى العقوبات التي سنها املشرع في قانون 

اخذة املتهم من اجل هدم وبناء محل دون توفر على رخصة تسمح ، حيث تم مؤ 1111/189097ملف جنحي عدد 

دهم، وتحميله الصائر دون إجبار وهدم ما تم بناءه بدون رخصة على  1888.88بذلك، بغرامة مالية نافذة قدرها 

تأخذيه نفقته، هذا وإذا كانت مساطر املعاينة املثبتة باملحضر املوقع من طرف قائد قيادة تمسمان سليمة خالفا ملا 
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حيث أشار في تعليله أن إدانة  11.91به محكمة سوق أربعاء الغرب إال أن هناك خلل في التعامل مع مواد قانون 

املتعلق بهدم ما تم بناؤه بدون  91.18من قانون  11املتهم من أجل مخالفة قانون التعمير يتتبع منه تفعيل املادة 

درهم، على إقامة  188888.88إلى  988888.88تعاقب بالغرامة من  11رخصة على نفقة املتهم. في حين نجد املادة 

الجماعات الترابية. وال تتطرق إلى البناء بدون رخصة أو  بناية فوق ملك من األمالك العامة أو الخاصة للدولة أو

والتي تنص  9-08عقوبة الهدم وبالتالي فإن املحكمة أخطأت في تعليل حكمها إذ كان يجب عليها االستناد إلى املادة 

 لى ما كانت عليه في حالة اإلدانة.موضوع املخالفة وبإعادة الحالة إ على الحكم بهدم األبنية

درهم، وهي غرامات  1888.88درهم و 188وبالنظر إلى قيمة العقوبات نجد أن جل املحاكم تقض ي بغرامات تتراوح بين 

كما أن عقوبة الحبس ال يتم فرضها في جميع األحكام أما  11.91تبقى هزيلة بالنظر إلى العقوبات املؤطرة بقانون 

،  111/9098معاقبة املشارك واملساهم فال تتم إال نادرا حيث قضت املحكمة االبتدائية بأصيلة في حكم عدد 

 بمتابعة األضناء الرتكابهم لجنحة البناء بدون رخصة للفاعل األصلي واملشاركة للباقي وفي ذلك.

وهي ثبت في القضايا علنيا وابتدائيا وحضوريا لجميع املتهمين بإدانتهم  من اجل ما نسب إليهم حيث أصدرت املحكمة 

درهم والحكم على باقي املتهمين املشاركين له بغرامة نافذة قدرها  1188.88والحكم على األول بغرامة نافذة قدرها

 وبهدم البناء املحدث بدون رخصة. ىدرهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد اإلجبار في األدن 1188.88

وإذا كان هذا الحكم يحسب البتدائية أصيلة ملعاقبتها الفاعل األصلي وبقية املشاركين إال أن ما يعاب عليها أنها لم 

تحدد صفة كل مشارك إذا اكتفيت باإلشارة أسماؤهم فقط، كما أن القانون نص على أن للفاعل األصلي واملشارك 

على القاض ي معاقبة الجميع بنفس الغرامة وإن كانا نتمسك بهزالة قيمة العقوبة باملقارنة على ما  نفس العقوبة فكان

 .  11.91هو منصوص عليه بقانون 

بالنظر ملجموعة من األحكام الصادرة بمختلف املحاكم املغربية نجد أنها تعتمد على نفس نموذج الحكم بما فيه 

درهم في غالب األحيان مع تحميله  1888.88انة املتهم بأداء غرامة نافذة قدرها العقوبة املقررة، حيث يتم الحكم بإد

 . الصائر واإلجبار في األدنى، وبهدم ما بني بدون رخصة على نفقة املحكوم عليه

كما ال يتم 99هذا كما نسجل أن القضاء املغربي يتابع الفاعل األصلي فقط فيحين يتم إغفال املشارك واملساهم، 

عن  املخالفين إال بجنحة البناء بدون ترخيص إذ يصعب على النيابة العامة تكيف الوقائع وهذا ما وردمتابعة 

،حيث أسست النيابة 111/1891100تحت عدد الصادر عنها  في الحكم ،باملحكمة االبتدائية بتازة الغرفة االستئنافية

يما قض ي به كل حسب مصلحته،حيث تمت متابعة العامة واملتهم استئنافهما على مجانبة الحكم االبتدائي للصواب ف

املتعلق بالتعمير،في حين  91.18من القانون رقم  18،19،11،18،11املتهم من أجل البناء بدون رخصة طلقا للمواد 
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أنه بالرجوع ملحضر املعاينة يتضح أن الفعل املرتكب من طرف املتهم يتجلى في تقسيم عقار،وعليه قضت املحكمة 

 له بعدم مؤاخدة املتهم.في جميع ما قض ي به والتصدي  املحكمة بلغاء الحكم املستأنفب،وعليه قضت 

والتساؤل املطروح هنا ما هو دور القاض ي إذا كان يعتمد على أحكام جاهزة دون اجتهاد أو أي تطبيق للقانون؟ وما 

جرائم التعمير؟ ومنه يجب على الفائدة من املتابعة في مثل هذه الحاالت؟ وهل بمثل هذه األحكام يمكن أن نردع 

 .وزارة العدل إعادة النظر في تكوين بعض القضاة واالهتمام أكثر بهذا املجال وتفادي األحكام الجاهزة

 انتفاؤها :أو النطق بالعقوبة  فياملطلب الثاني : صالحيات القضاء 

كانت الغاية من إيقاعها هي إحداث لى لظهورها و فمنذ العهود األ ، ق الردع الخاصيقدت العقوبة أساسا لتحجلقد و 

 101ق الغاية من العقاب. يقتحو لردعه  فينفس املخالف بما يك فياأللم 

ير فإن األمر يحيلنا على العقوبات املقررة مميدان التع فيتقدير العقوبة  فيوحينما نتحدث عن سلطة القاض ي الجنائي 

ا على تن نصيقالساب القانونينوإذا كان  11.91انون تتميمها بقو كما تم تعديلهما  11.18كذا و  91.18قانون  في

بعض  فيرة عقوبة الحبس والتي قد تتحول لعقوبة السجن ملألول املالية وكذا عقوبة الهدم فاملشرع ادخل  اتالعقوب

ثم لى و قرة األ فبال العقوبات ومنه سنحاول إبراز مختلف، وروده بجرائم التعمير هدأمر لم نع ووه، حاالت العود

 الفقرة الثانية.  فياء املسؤولية فرج على انتعسن

 حق مرتكبي جرائم التعمير . فيلى : العقوبات التي سنها املشرع و الفقرة ال 

حيث نص املشرع على عقوبات ، تم نسخ وتعويض مجموعة من املقتضيات الزجرية املتعلقة باملخالفات

ة املحددة وفق على عقوبة الهدم وإرجاع الحالة إلى الوضعيمالية اتسم معظمها بتشديد الغرامات املالية كما احتفظ 

التطرق للحاالت التي تفرض تشديد العقوبة واملتمثلة مع ،كما تم النص على عقوبات الحبس  منوحة،الصالحيات امل

 ي حالة العود.ف

  : عقوبة الحبس.أوال 

شارة أن املشرع املغربي لم يحدد مفهوم إمن مير البد ميدان التع فيإننا بمعالجة العقوبات التي سنها املشرع 

ت مقتضياتها يمكن القول بأن العقوبة هي جزاء جنائي يقرره القانون تناول لكن من خالل الفصول التي ، العقوبة 

والعقوبة يقرها  ،يوجبه القانون  ما وفق تركهأو مواجهة كل شخص ارتكب جريمة إما بفعله ملا ينهي عنه القانون  في

وإذا كانت عقوبة الحبس من العقوبات األصلية التي نص عليها ، وال جريمة بدون نصال عقوبة  بقاعدة انون عمال الق

 جنح.ال في املشرع الجنائي فهي تندرج ضمن العقوبات املحددة

                                                           
أحال عليه، سعيد الكبداني، مرجع  74ص  0998العقوبة ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية سنة  امعي الدين المزازي : -101 

 040سابق ص 
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علما أن هذه العقوبة ، جرائم التعمير العديد من الحاالت التي تستوجب عقوبة الحبس فيهذا وقد أقر املشرع 

تم التنصيص على هذه  دهذا فق، املمارسين ورجال القانون  فسعا بين مختلامما خلف نقاشا و  ،ل مرةو فرضت أل 

بفرض عقوبة  حبسية من شهر إلى ثالثة  11.91ذلك حسب مستجدات قانون و  91.18من قانون  11باملادة العقوبة 

طوابق وهي الحالة الوحيدة التي أو ذلك بزيادة طابق و خالفا للرخصة املسلمة مة جرم تشييد بناء فيأشهر على خل

 فيواملتمثلة ديد شتالظروف  فيباقي الحاالت فقد وردت أما . 91.18نصت على عقوبة الحبس كعقوبة أصلية بقانون 

، لى مكتسبا لقوة الش يء املقض ي بهو املخالفة األ  فيالعود داخل أجل السنة املوالية للتاريخ الذي صار الحكم الصادر 

بقانون  19حالة العود باملادة  فينص على الحبس تبة املشار إليها آنفا تضاعف وهناك حالة أخرى فإن ذات العقو 

 عليها عاقبفيحالة العود  فيدرهم أما  988.88.88إلى  98.88.88الغرامة من  فيإذ أن العقوبة األصلية تمثلت  91.18

تشييد من غير الحصول على رخصة سابقة لذلك و أارتكاب جريمة بناء ب شهر واحد إلى ثالثة أشهر وذلك بالحبس من 

 طور التشييد. فياملوجود أو منطقة غير قابلة بموجب النظم املقررة ألن يقام بها املبنى املشيد  فيأو ، 

حالة  في 11لى باملادة و قد نص على حالتين للحبس األ  11.91كما تم تعديله بقانون  11.18ما يخص قانون فيأما 

 في 10رة والثانية باملادة ر منطقة غير قابلة الستقبالها بموجب النظم املق فيمجموعة سكنية أو رية إحداث تجزئة عقا

أو ذلك  فيتوسط أو مساكن من مجموعة سكنية أو اإليجار بقعا من تجزئة أو عرض البيع أو إيجار قسمة أو حالة بيع 

م تكون محل التسلم املؤقت لألشغال مع مراعاة لأو إحداثهما  فياملجموعة السكنية لم يؤذن أو إذا كانت التجزئة 

وقد حدد املشرع عقوبة الحبس لكلتا الحالتين ابتداء ، طور اإلنجاز  فياملتعلق ببيع العقارات  11.88أحكام القانون 

 من سنة إلى خمس سنوات .

 للتاريخوالية وتضاعف العقوبات إذا عاد مرتكب املخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة امل

منه تتحول العقوبة الحبسية إلى عقوبة سجنية إذ سيتم تصنيفها و غير قابل ألي طعن  األول ه الحكم فيالذي صار 

 ضمن الجنايات . 

 ثانيا: عقوبة الغرامة

جمل هذه العقوبات ضمن مريع املغربي وتدرج شجميع القوانين التي تعاقبت بالت فيلقد سن املشرع عقوبة الغرامة 

نطاق  فيريدها فالقاض ي. وتلسلطة  مخصصابقى يوإذا كان تقدير الحكم  ،درهم 9188تتعدى الجنح حيث انة خ

، تحديد خطورة الجريمة في. إذ أن القاض ي يبقى له الحق 11.18و 91.18قانون  فيالحدين األدنى واألقص ى املقررين 

مدى أثره على املجال بصفة عامة وخطورته على اسها بمدى خطورة اإلخالل بضوابط البناء والتعمير و يقيتم  حيث

كما يتم النظر إلى شخصية املجرم والخصائص الفردية التي .102ة السالمة الصحية واألمنية على املجتمع بصفة خاص

ه مدرجة علو ، تميز املجرم عن غيره. مع النظر إلى عنصر القصد الجنائي ومدى وجود سوء النية وقصد األضرار لديه

                                                           
 353الشريف البقالي:مرجع سابق ،ص -102    
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ير عمواعد الزجرية لقوانين التقله دراية بال الذي املقاول أو  عقاري النعش املفالجريمة التي يرتكبها ، رتكببالجرم امل

 .103ليس كالشخص العادي الغير امللم بذات القوانين

حسب ما تم تغيره من مقتضياته الزجرية إلى فرض نوعين من الغرامات  91.18ولقد عمل املشرع من خالل قانون 

 18.888.88وغرامة  ىنددرهم كأ 1888.88بين  حتاو تر مة مشاريع البناء حيث يقباملقارنة مع  فةيفطها يمكن اعتبار 

درهم وذلك  18888.88درهم إلى  1888.88على فرض غرامة من  11املادة  نصتهذا فقد  درهم كأقص ى حد.

 98.888.88إلى  1888.88ح بين و اكما نجد عقوبة تتر ، تغير واجهة البناية دون الحصول على رخصة االرتكاب مخالفة

إلى  98888.88 فيقد سن املشرع عقوبة مالية محددة مسك دفتر الورش. هذا و بواملتعلقة باإلخالل  11درهم باملادة 

املسموح به واألحكام واملواقع  ووذلك بتغير العل ؛درهم الرتكاب جريمة تشيد بناء مخالف للرخصة املسلمة 18888.88

 فيمن خلل  ينتج عنها مة العقوبة األخيرة ملايقالرفع من أننا نرى أن املشرع كان عليه  . رغم11ادة بامل ،هافياملأذون 

 يؤثر على عموم املواطنين والجوار. والعل فياحترام املشهد العمراني إذ أن التغير 

 إلى 988888.88حت بين و ار متها املالية التي تيق فياملشرع غرامة مرتفعة  حقالغرامات السابقة فقد ال إلىباإلضافة 

 988.888.88 إلى  98.888.88غرامة مالية تبتدئ من   11و 11و 19درهم. حيث فرض املشرع باملواد  188888.88

إدخال تغيرات على بناء أو قة. بالتشييد من غير الحصول على رخصة ساأو مباشرة البناء  ةدرهم وذلك الرتكاب مخالف

والتي تخص عدم  11مخالفة مقتضيات الفقرة الثانية من املادة أو ، البناءموجود من غير الحصول على رخصة 

الحصول  قبلالغير الستعماله  تناول م فيجعل املبنى أو ، التي تشملها تخطيط حدود الطارق املناطق  فيبالبناء  القيام

ى توال 11درهم باملادة  988888.88إلى  18888.88ح بين و ااملطابقة . كما تم سن عقوبة تتر أو على رخصة السكن 

 188888.88عقوبة قد تصل إلى املشرع هذا وقد فرض ، طوابقأو تعاقب بتشييد بناء مخالف للرخصة بزيارة طابق 

دولة والجماعات للالخاصة أو إذا تم البناء فوق ملك من أمالك العامة  11باملادة  988888.88درهم وتبتدئ من 

وهي الغرامة  ،هذا الجانب في اعات الساللية من غير الحصول على الرخص املقررةالترابية وكذا األراض ي التابعة للجم

جميع املخالفات  فيوكان أجدر باملشرع الرفع من العقوبات ، األكثر ارتفاعا نظرا لحرص املشرع على حماية امللك العام

 مجال سليم. ضمانو  األفعالزجر لوليس االقتصار على هذه األخيرة 

استثناء املخالفة املتعلقة بمسك بف 11.91يله بمقتضيات دكما تم تع 11.18غرامات الواردة بقانون  لل بالنسبةأما 

 مندرهم كحد أقص ى فإن أغلب الغرامات محددة  98888.88ودرهم كحد أدنى  1888.88 في ةدفتر الورش واملحدد

أو ب مخالفة إحداث تجزئة عقارية من أجل ارتكا 10. 11. 11املواد بدرهم والواردة  188888.88 إلى 988888.88

فقد عاقبت على  11. أما املادة 11ها بموجب النظم املقررة حسب املادة بالمنطقة قابلة الستق فيمجموعة سكنية 

للدولة الجماعات  بناية فوق ملك من األمالك العامةتشييد أو تقسيم أو مجموعة سكنية أو إحداث تجزئة عقارية 

القانون السابق كان يعاقب على هذه  فيهذا ويجب اإلشارة إلى أن املشرع ، على الرخص الحصول غير الساللية من 
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فرض هذه العقوبة بدل العقوبة  فيعتبره كان محقا ندرهم والذي  9888888.88إلى  988888.88الجريمة بغرامة من 

 ة.العقار التي توافق حجم املخالف مةيقلة وذلك نظرا دالجدي

عاد  مرتكب املخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل  إذاجميع الحاالت السابقة  فيهذا وتضاعف العقوبة  

من  08لى غير قابل ألي طعن وذلك حسب املادة و املخالفة األ  فيه الحكم الصادر فيالسنة املوالية للتاريخ الذي صار 

املجموعة السكنية املحكمة بإعادة هيكلة  ن أن تأمر يمكو ، كما تم تعديلها 11.18من قانون  19واملادة  91.18قانون 

 ( .1-19املادة ن وذلك حسب )فياملحدثة على حساب نفقة املخال

الذي أنجز  املقاول م للجرائم السابقة وذلك من قبيل رب العمل و همساأو نفس العقوبات كل شريك بويعاقب 

 تبليغهم على املخالفات املرتكبة.حال عدم  في فيواملهندس املعماري واملهندس املساح الطبوغرا، األشغال

 ثالثا : عقوبة الهدم 

جرائم التعمير على اعتبار أن هناك خلل  فيلزجر الجرم املرتكب  فيال تك وعقوبة الحبس إن العقوبات املالية

أن التي يمكن ، جرائم التعمير بالتنصيص على عقوبة الهدم فياملغربي  شرعجب املأو ومنه  ،شاب املنظومة التعميرية

 11.18و 91.18كل من القانون  فيذلك جد نو ، 104بالنسبة للقاض ي الجنائي جوازيتهاأو وجوبيتها  فيتحتمل الوجهان 

 فيالعقوبة اإلدارية واملتمثلة  فيلى تتمثل و فاأل ، رد نوعين من عقوبة الهدمأو أن املشرع  11.91حسب ما عدل بقانون 

إذا ، األبنية املخالفة أو اإلدارية املحلية بإصدار أمر بهدم األشغال  حيث تقوم السلطة،  91.18من قانون  10املادة 

ينفذ ولم ، من أجل إنهاء املخالفة، أقص ىحد أيام كأدنى حد وشهر واحد ك 98 فيلوحظ عند إنهاء اآلجال املحددة 

وإذا لم ينجز ، أشغال الهدم اآلجال املضروب له إلنجاز  لف ويحددحيث يبلغ األمر بالهدم إلى املخا، املبلغة إليه امر و األ 

، ساعة وعلى نفقة املخالف 10به داخل أجل ال يتعدى  القيامتولت لجنة إدارية ، األجل املضروب لذلك فيالهدم 

 .11.18 من قانون  1-11ء نصت عليه املادة نفس اإلجرا

لتلقائي الذي تأمر به ا على الهدم اتقد نص 11.18من قانون  1-11واملادة  91.18من قانون  18كما أن املادة 

مجموعة أو بإحداث تجزئة عقارية  القيامأو اء بنال فيل مثحالة إذا كانت األشغال تت فيالسلطة املحلية اإلدارية 

، الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات السالليةأو ة على ملك من األمالك العامة نيسك

، منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير فيأو ، ل مباشرة ذلكبالحصول عليها قوجب من غير رخصة سابقة 

وال يحول هدم البناء دون ، املخالف نفقةحيث يجب على السلطة اإلدارية املحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى 

هذه القرارات إذا كان  في طعنالهذا ويمكن ، يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية ال تحريك الدعوى العمومية  و 

العادي مع إلصاق أو وذلك بالقضاء اإلداري  ،املخالف يتوفر على شهادة تثبيت امتالكه للعقار ووقف عملية الهدم

وربما كان على املشرع إعطاء  .ألن السلطة اإلدارية تقوم بعملية الهدم تلقائيا؛هذا الطعن بالصيغة االستعجالية 

األمر بعقوبة الهدم ما يخص  فيهذا  ؛األمر بالهدم وذلك لحفظ دوي الحقوق وحسني النيةذا كوقف األشغال و مهلة ل
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عقوبة الهدم كعقوبة زجرية حيث الحكم ب وه ا يهمنامن طرف السلطة اإلدارية املحلية والذي يعتبر قرارا إداريا. أما م

 فيها يجب على الحكمة ملنصوص عليها أعال على أنه وبدون اإلخالل بالعقوبات ا 91.18من قانون  9-08املادة  تنص

وتتولى ، ما كنت عليه إلىبهدم األبنية موضوع املخالفة وبإعادة الحالة ، حالة اإلدانة أن تحكم على نفقة املخالف

، بعملية الهدم وعلى نفقة املخالف بعد توصلها باملقرر القضائي النهائي القياممن  10املادة  فياللجنة املنصوص عليها 

ذ عملية الهدم والذي الزال فيات تنفيكيو يحدد طرق  يقكانت املادة األخيرة تنص على أنه سيتم إصدار نص تطبي إذاو 

 لعدم وجود نظرارا على ورق بفإن الحكم بالهدم يبقى ح ،يرمقطاع التع لىية عصرفوف الوزارة الو  فيمجرد مشروع 

 التنظيمي.النص 

 فيعلى أن تحكم املحكمة  9-19املادة  فينص  هعات السكنية نجد أنواملجمو  التجزيءوبالرجوع  إلى قانون 

واملالية بهدم األبنية والتجهيزات املنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية  حالة اإلدانة باإلضافة إلى العقوبات الحبسية

 فيإلى حالته األصلية مجموعة سكنية موضوع املخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أي بإرجاع حالة العقار أو 

 فيهذا و توجيهات التصميم. إلىجب االمتثال في حالة الترخيص املخالف فيأما ، حالة عدم الحصول على ترخيص

املساهمين  به ماما قبتهيئة ن فياملخال ةفقنة يمكن أن تأمر املحكمة على يمجموعة سكنأو حالة تجزئة عقارية 

 املجموعة السكينة املحدثة موضوع املخالفة.أو العقارية  بإعادة هيكلة التجزئةوذلك واملشاركين 

 ير:عمجرائم الت فياملسؤولية  ءافنتإالفقرة الثانية: 

اء فتإنعلى البد لنا أن نعرج ، عمليات التعمير ومسؤولياتهم الجنائية فيبعد أن تم االطالع على املتدخلين     

هذا االنتقاء ال يتماثل مع ذلك املتعارف عليه بالقانون الجنائي  نأع بجميع الجرائم؛ حيث املسؤولية على غرار ما يق

فنحن أمام حاالت تصنف ضمن الجرائم الشكلية والتي  ,حالة قتل األم لرضيعها مثال وأكحالة الدفاع الشرعي 

 فيجنائية املسؤولية ال هامع فيإال أننا يمكن أن نصادف حاالت تنت، يستحيل معها أن نجد حالة الدفاع الشرعي مثال

 جريمة التعمير .

 الفعل التام :و شخصية العقوبة -أوال

، شخص معين يملك بقعة أرضية ويهدف إلى أن يقوم ببنائها قترفهاجريمة شخصية ي ؛إن جريمة التعمير    

مير جرائم التع فينطاق انتفاء املسؤولية  فيلكن ، إحداث مجموعة سكنية خارج الضوابط املعمول بهاأو ، تجزيئهاأو 

هذه الحالة يتم متابعة املالك األصلي لألرض أم  فيفهل ، نفترض أن هذا الشخص قد ترامى على أرض معينة

الشخص املترامي عليها؟ بطبيعة الحال فالقضاء يتابع املترامي على األرض مما سيؤدي إلى انتفاء املسؤولية الجنائية 

ن بضبط املخالفات التعرف على اسم فيعلى األعوان املكلبعض األحيان يستحيل  فيكما أن ، ملالك األرض األصلي

اعتقادنا  فيفهل النيابة العامة ستحرك الدعوى ضد مجهول؟؟ ، تم تسجيل املخالفة ضد مجهول فياملخالف 

 هذه الحالة كذلك. فية فيالشخص ي أن الجريمة منت
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البناء املخالف ما  فيمجرد الشروع أو  لةو اوهي املح، التعمير ينانو هناك أيضا حالة ربما أغفلها املشرع بق    

 ووه، بالبناء دون الحصول على رخصة ملباشرة ذلك " القيامأنه "يمنع   91.18من القانون  18 دام أنه حدد باملادة 

لة غير و ااملحأو حيث اعتبرت مجرد الشروع ، لة البناء بدون رخصةو اجريمة مح فيما ذهبت إليه محكمة النقض 

إطار الفصل  فيواملحكمة ملا لم تناقش هذه الوقائع ، ن قانون التعمير ال يعاقب إال على الفعل التاممعاقب عليها لكو 

 105حكمــها على غير ذي أساس . فياملذكور تكون بثـت 

التعمير عن الجنح التي  فييمكن أن نجد حالة التقادم ، لةو اأيضا املح، و ة على شخصية العقوبةو عال     

من القانون الجنائي فإن العقوبات الجنحية تتقادم بمض ي أربع  118 ةفبموجب املاد ، درهم 9188ز غرامتها و اتتج

، وبالتالي، مكتسبا لقوة الش يء املقض ي به ،ه املقرر الصادر بالعقوبةفيت كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح اسنو 

 سنوات. 1ور مدة العقوبة عليه بمر  ذفيتنعدم جواز و فإن املحكوم عليه يتخلص من اإلدانة 

 

 

 

 أسباب انتفاء املسؤولية الجنائية : ثانيا

هذا الخصوص ضيق جدا. هذه  فيلكن نطاقها ، تتنوع أسباب انتفاء املسؤولية الجنائية بوجه عام وتتعدد

لتي التجزئات او مردها أساسا إلى الطبيعة القانونية لجرائم التعمير ، املالحظة التي يتفق عليها العديد من الفقهاء

 تصنفها ضمن زمرة الجرائم الشكلية.

ال تدخل  يةجرائم الشكلالتصنيف هذه الجرائم ضمن  أنوقلنا ، ولقد سبق معنا تحليل هذه الخصوصية

فارتكاب ، حق املخالف فيام عناصر املسؤولية الجنائية يقا لفيعدم االنتباه كاأو لذا مجرد الجهل ، العمديةضمن 

 رق مقتضيات القانون أية نية تدليسية.لم يسبق خ والجريمة يكون ول

غير عمدية أو ها ليس إلزاميا. بل إن كل جريمة عمدية فيلكن ال ينبغي أن نخلص من أن تطلب الخطأ 

إخالال بالضمير االجتماعي  االمتناع املجرم ينبغي أن يحمل بين طياتهأو الفعل  أنذلك ، امها وجود خطأيقتتطلب ل

 .يقواألخال

لتصنيف يجد املخالف نفسه أمام شبه استحالة  لدفع املسؤولية الجنائية عن نفسه وال وكنتيجة لهذا ا

لكن وبالرغم من ذلك يمكن ، فعل الغيرأو ثارة األسباب التقليدية لإلعفاء كالقوة القاهرة إلى إهذا السبيل  فيمجال 

 ما يلي: فيإثارة بعض األسباب نحددها 

 : ائيةموانع املسؤولية الجن من إثارة مانع -9
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 2104الجزء الرابع عشر  ، الغرفة الجنائية،نشرة قرارات محكمة النقض، منشور
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السكر غير االختياري وحالة أو العاهة العقلية أو يمكن للمخالف إثارة مانع مسؤولية الجنائية كالجنون 

قضايا جرائم التعمير  فيهذا السبيل بمناقشة ماهية الجنون وحالة الضرورة الحتمال إثارتهما  في فيالضرورية. وسنكت

 والتجزئات.

 

 

 

 

 العاهة العقلية أو الجنون  - 9-9

 فيمن ينوب عنه بإصابته بخلل عقلي وأو التجزئات أن يدفع املخالف و قضايا جنح التعمير  فياملحتمل من 

عقلي خلل هذه الحالة يكون القاض ي ملزم بعرض املتهم على خبرة طبية إن ظهرت له عالمات واضحة عن وجود 

 لديه.

رادة إل ا أو  اإلدراكعليه معها  لة يستحيلحا فيفإن أثبتت الخبرة الطبية أن الجاني كان وقت ارتكابه الجريمة 

الجنايات  فيوقواه العقلية قضت املحكمة إن تثبت مسؤوليته الجنائية بإعفائه من العقوبة.  فينتيجة إصابته بخلل 

املخالفات فان الشخص الذي حكم بإعفائه  فيوالعقلية . األمراضمؤسسة لعالج  فيالقضائي  باإليداع أمرتوالجنح 

 106(الجنائي ما يليه من قانون و  911كل خطرا على النظام العام يسلم إلى السلطات اإلدارية )الفصل إذا كان يش

 

 حالة الضرورة -  9-1

تلك املتعلقة  بإثارة مانع حالة الضرورة لدى املخالف ، من الدفوع الوثيقة الصلة بجرائم التعمير والتجزئات

لجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها املتهم هي الوسيلة الوحيدة حالة الضرورة التي تسقط املسؤولية ا في"يشترط 

إلى إقامة البناء بدون ترخيص لضرورة وقاية نفسه وماله بسبب خارج عن إرادته ال يد  ويلجأ، لدفع الخطر الحال به

ذاته سببا للقول  فييصح  ال  إذاملسؤولية الجنائية  فيين هذا الفإن ، تهدم البناء بسبب هطول األمطارك، ه فيله 

وبأن إعادة البناء كانت الوسيلة الوحيدة ، بدون ترخيص بناء ارتكاب جريمة إقامة إلىام حالة الضرورة امللحة يقب

 شيك الوقوع.و لدفع خطر على النفس 

 

 ثر الغلط على املسؤولية الجنائيةا - 9-1
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أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي  ألحدغ الفصل الثاني من القانون الجنائي على " انه ال يسو  فينص املشروع 

 إيجاد قرينة قانونية على حصول العلم الفعلي لدى العموم بمواد القانون الجنائي. و" ومحصلة هذه القاعدة ه

وبالرغم من كون جرائم التعمير والتجزئات من جرائم الشكل التي ال مجال ملناقشة النية اإلجرامية وال حتى االعتداد 

الغالب ممن  فيالعديد من املخالفات والتي تتضمنها تنظيمات تكون مجهولة  فيالشأن  ولى السواء كما هعأو بالخطأ 

الذي أقره الفصل الثاني من القانون الجنائي الشيئ ك لعاقب  عليها القانون إال طبقا لذيخرقونها وهذه األعمال ال ي

 باألحرى املخالف.أو اني القانون من طرف الج فيفإنه من غير املستبعد إثارة الغلط 

بإعطائه تفسيرا خاطئا من أو التجزئات و قد يدفع الشخص املتابع بجهله لقواعد التعمير ، ومن هذا الوجه

ر إليها أعاله وإن كان تقدي املشار الجرم. فأما الدفع املطلق بالجهالة فمردود لصراحة القاعدة  فيقع به أو طرف اإلدارة 

بل بسبب عائد ، هفيالقانون بسبب ال يد للمخالف  فيروطها وأما الدفع بالغلط هذه القاعدة منوط بتحقق ش

عند تسليمها بطاقة املعلومات التي ه نظر. ذلك أنه باإلمكان أن تعطي اإلدارة للمخالف معلومات خاطئة فيلإلدارة ف

مثل هذه الحالة الخاصة  فيمما يشكل من جانبها خطأ على املستوى اإلداري بسبب الجريمة. فتخص العقار املعني 

 .107مادة التعمير فييمكن تصور الغلط 

 

 

 

 

 

 : خاتمة

وأهم اإلجراءات  املسطرية  ،11.91لقد شكلت هذه الدراسة فرصة للوقوف على أهم مستجدات قانون 

اآلثار و  ما تم التطرق إلى مختلف أنواع الرخص الخاصة بالبناء والتجزيءك،مجال التعمير  فيملراقبة وزجر املخالفات 

هذه  فيمن خالل إبراز مختلف املتدخلين ، جرائم التعمير فياملترتبة عنها. إضافة إلى معالجة نطاق املسؤولية الجنائية 

 األخيرة.

نقطة ضوء جديدة تحتسب للمشرع املغربي بسنه مجموعة من القواعد التي  11.91وقد شكل قانون  

كان األمر مغايرا حيث ، ألفراد املجتمعمومي وإدخال نوع من الثقة خدمة الصالح العام وتخليق املرفق الع فيتصب 

ابتزازهم مقابل تقديم الخدمات املتعلقة و إجبارهم ب مليدان يؤرق بال املواطنين وذلككان هذا ا، إذ قبل إصداره

تحريكه  فيتتجلى أهمها  التي كانت، و وذلك عبر استفادة رئيس الجماعة بمجموعة من الصالحيات، بالتعمير لهم

أو  وابتزازهم من أجل الحصول على رشا مقابل ،يض قاالتأو متالكه سلطة تقديم الشكايات نظرا ال  للدعوى العمومية

ضباط الشرطة وبسحب هذا اإلختصاص ومنحه ل، القادمةلالستحقاقات  قصد ضمان أكبر قاعدة انتخابية
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حيث تم منحهم الصفة ؛ اإلدارةأو  ن طرف العاملم وجزر مخالفات التعميرية سواء واملكلفون بمراقبة ،القضائية

ل مرة كاإليقاف والحجز اإلعذار. كما نص هذا و أل  التي منحتو  ،الضبطية وتكليفهم بمجموعة من املهام الجديدة

ل مرة و أل  أحيانا، وذلك الحبسمة الغرامة وفرض عقوبة يقالرفع من  فيالقانون على عقوبات زجرية قاسية تمثلت 

جرائم  فيما يخص جانب املسؤولية الجنائية فقد تطرق املشرع إلى مسؤولية املشارك واملساهم في. أما بهذا املجال

 .تطبيق العقوبة عليه فيالتعمير واعتباره كالفاعل األصلي 

اوزها تج ك من املالحظات األساسية التي يستحبمن إيجابيات إال أن هنا 11.91ورغم ما جاء به القانون 

 :ل املشرع قبمن 

ع الدوريات واملراسيم ، وذلك مدونة واحدة وإلغاء جمي فيقوانين التعمير وإدراجها العمل على تجميع كل  -

 بإدراجها في إطار قانون واحد؛

 ؛بقوانين التعمير إدراج البعد البيئي -

 ؛11.91العمل على إصدار مختلف النصوص التنظيمية املحددة بقانون  -

 ؛91.18بقانون  11ددة باملادة إنزال مختلف الضوابط املح -

العمل على إعداد دراسات لجميع مناطق اململكة تمكن من تحديد املناطق القابلة للتعمير والتي تحدد  -

إقتداء بالدراسة املنجزة من طرف الوكالة الحضرية ، وانجراف التربةاضانات فياملناطق املعرفة ملخاطر الزالزل وال

 الطبيعية. لمخاطر لة من البناء فوق مواقع معرضواطنين قصد تجنب امل، للحسية

مير مع تحديد باختصاص كل على عمليات التع فيتحديد املسؤوليات املدنية والجنائية لجميع املتدخلين  -

 حدة؛

رية ارار الوكالة الوطنية للمحافظة العقر وخلق وكالة وطنية للتعمير على غإبعاد املنتخبين عن ميدان التعمي -

 سيير قطاع التعمير؛وكاالت الحضرية وتكليف هذه الهيئة بتوإلغاء ال

دور  وإعطاء ة التشاركية بين جميع املتدخلينالتعمير والعمل على تفعيل املقاربإنجاز وثائق  ياتآل فيالنظر  -

 مراحل اإلنجاز؛للمواطن أثناء  اقتراحي

 ؛ا للتهرب من املخالفات املرتكبةحيث يجعل منها البعض مخرج إلغاء ما يصطلح عليه بتسوية الوضعية، -

 العمل على: ففي تقديري ينبغيأما على املستوى اإلداري والبشري 

 تغطية املراكز الصغرى بوثائق التعمير حتى تواكب التوسع العمراني؛ -

مع اعتماد تخطيط ، العمل على توطيد العالقة بين إعداد التراب والتعمير لضمان سياسة حضرية ناجحة -

إطار تصور مندمج بين  فيز لجعل املجاالت الحضرية والقروية تنافسية فيوليس تنظيمي يعتمد على التح رياو تش

 جميع املتدخلين؛
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قصد تحديد التوجهات العامة ألي ، استشاري ر دو  عميري على املستوى املحلي يكون لهإحداث مرصد ت -

لوية على مستوى مجال و لتي يجب إعطاؤها األ اوكذا إبراز املناطق الحساسة ، دراسة تعميريةأو مخطط تنموي 

 ذ وثائق التعمير؛فيالدراسة وتتبع تن

وق خاص بتمويل التجهيزات التحتية،وتعويض املواطنين الذي تم تخصيص عقاراتهم للمرافق خلق صند -

ورة بهذه العمومية طوال مدة عشر سنوات املحددة بتصاميم التهيئة والتنمية في حالة عدم إنجاز املرافق املذك

 ؛الوثائق

يكون دورها وضع بنك للمعلومات يرجع إليه قبل ، خلق خلية تقنية قارة على صعيد كل جماعة معينة -

 أي دراسة؛ فيالشروع 

ويعمل بصفة مستمرة ، خلق جهاز منظم وخاص يتكفل بعملية املراقبة والزجر على املستوى املحلي -

ن فيميع الصالحيات القانونية واملادية ملراقبة املخالفات وردع املخالومباشرة مع جهاز النيابة العامة وإعطائه ج

 بصفة سريعة؛

ميدان  فيوهذا السلوك لن يتحقق إال بتضافر جهود كافة الفرقاء  ،يناملواطن واكبةوم خلق وعي تعميري  -

 التعمير من منتخبين وجمعيات املجتمع املدني وإعالميين ومسؤولين؛

بناء لتعميق معارفهم الراش التجزئات و أو ن بمعاينة  فيلفائدة التقنيين واملكل تنظيم دورات تكوينية -

 مجال عملهم؛ فيالقانونية والتقنية 

، تدعيم نظام وحدة املدنية وبلورة رؤية جديدة لتنمية املدن بهدف االرتقاء باملشهد العمراني واملعماري  -

مع الحرص على جمالية ، راعاة الخصوصيات املحلية للبناءوصيانة اإلرث التاريخي وإحداث معالم حضرية للمدن وم

 تراب الجماعات؛هيئة فضاءات وأحزمة خضراء داخل املعمار وت

 خلق صندوق وطني لحماية األنسجة العتيقة؛ -

 .ةار الجهوية املوسعإط فيعمليات التعمير داخل الجهة من أجل التنسيق بين  ةكز جهوياخلق مر  -

 .تم بعون هللا وتوفيقه
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 الئحة املراجع:

 القوانين املعتمدة

( معتبر بمثابة قانون يتعلق 9111شتمبر  98) 9191من ربيع األول  11الصادر في  9.11.19الظهير الشريف رقم    -

 ؛9111شتنبر  91بتاريخ  1118الجريدة الرسمية عدد  ،بإحداث الوكاالت الحضرية

املتعلق  11.18( بتنفيذ قانون رقم 9111يونيو  91)  9191كن ذي الحجة  91صادر في  911.1الظهير الشريف رقم  -

 بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

بتاريخ  -1911الجريدة الرسمية عدد  -9111يونيو  91-9191ذي الحجة  91صادر في  19.11.9الظهير الشريف رقم  -

 (؛9119ز يوليو  91)  9191محرم  91

املتعلق  11.91( بتنفيذ القانون 1891 أغسطس11) 9111من ذي القعدة  19إصدار في  9.91.91119الظهير شريف  -

 ؛1891سبتمبر  91بتاريخ  1189الجريدة الرسمية عدد  ،بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء

 19.18 القانون رقم ( بتنفيذ9111سبتمبر  98) 9191 من ربيع األول  11 صادر في 9.19.111ظهيـر شريف رقم ال -

 ؛1910  الصفحة 81/99/9111بتاريخ  1111املحدث بموجبه محاكم إدارية،الجريدة الرسمية عدد 

 18الصادر في  9.91.01املتعلق بالجماعات .الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  991.91القانون التنظيمي رقم  -

 ؛( 1891يوليو  11) 9111شوال  1بتاريخ  1108الجريدة الرسمية عدد  (1891يونيو  1)  9111رمضان 

: املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املساحة الطبوغراية و بإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين  18.11قانون  -

 ؛91/81/9111اريخ بت 1111( الجريدة الرسمية عدد 9111فبراير  11) 9191رمضان  91الطبوغرافيين الصادر في 

املتعلق بمراقبة وزير املخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.91قانون رقم  -

دو الحجة  91بتاريخ  1189(، الجريدة الرسمية 1891)في أغسطس  9111ماي من ذي القعدة  19بتاريخ  9.91.11

 (؛1891سبتمبر  91) 9111

باملوافقة على ضابط البناء العام املحدد   (1891ماي  11)   9111من رجب  91صادر في  1.91.111مرسوم رقم  -

بالتعمير والتجزئات العقارية  الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية املتعلقة لشكل وشروط تسليم 

الصادرة بتاريخ  1911الرسمية عدد ،الجريدة واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

 ؛(1891ماي  11) 9111رجب  91

 :الكتب 

 ؛  9111 ،، دار النهضة العربية"الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص "احمد فتحي سرور :  -

 ؛1891الشريف البقالي :"شرطة التعمير بين القانون واملمارسة "، مطبعة دار القلم ،الرباط، -

 ؛ 9110سنة  "الدراسات القضائية"العقوبة، منشورات جمعية تنمية البحوث و ملزازي : امعي الدين ا -

، مطبعة دار االفاق املغربية للنشر والتوزيع "قراءات في القانون العقاري وقانون البناء"ص: بجياللي بوح -

 ؛ 1881الطبعة األولى،،،الدارالبيضاء
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 فاس،منشورات انفو برانت ،"جر املخالفات في مجال التجهيز والبناءاملسطرية ملراقبة وز  اإلجراءاتسعيد الوردي:" -

 ؛ 1890الطبعة الثانية 

 ؛ 9100،سنة الثانية،الطبعة ،الجزء األول "شرح قانون املسطرة املدنية والتنظيم القضائي:"عبد العزيز توفيق -

 ؛1881طبعة  ،دار األمان، "املسؤولية العقدية للمقاول واملهندس املعماري  عبد القادر العرعاري:" -

 ؛ 1881،الطبعة األولى "الشرح العلمي لقانون املسطرة املدنية":عبد الكريم الطالب  -

 ؛ 1891الطبعة السادسة  "شرح القانون الجنائي املغربي، القسم العامعبد الواحد العلمي:" -

 1898،مطبعة األمنية،الرباط، طبعة "صالحاإل ولية املعمارية للمقاول بين أزمة النص ومتطلبات املسؤ "متميز:فاطمة  -

 ؛

 ؛9111 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية"شرح العقوبات القسم الخاصمحمد نجيب :" -

  ؛1880 دار القلم ، األولى"،دور القاض ي الجنائي في حل منازعات التعمير والتجزئات" الدين عسري:نور  -

 األولى طبعةمطبعة سافي غراف، الأزمة قانون أم اكراهات الواقع "، جواد كموني : "ضبط مخالفات التعمير باملغرب-

1891. 

 االطروحات:

 

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد  الشريف البقالي:"شرطة التعمير بين القانون واملمارسة"، -

 ؛ 1899-1898لسنة الجامعية ، اكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط الخامس،

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة  عمير والبناء محاولة في التأصيلمنازعات الت نور الدين عسري: -

 ؛ 1899-1898، السنة الجامعية كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط محمد الخامس،

، كلية العلوم أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ت القضائية في مجال التعمير والبناء"،نادية املوح :"املنازعا

 .1899-1898القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط،السنة الجامعية 

 الرسائل: 

لنيل دبلوم املاستر في القانون ، رسالة "قاريةان التعمير والبناء والتجزئات العالنظام الزجري في ميد"أسامة بلعمرية:  -

، مراكش كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةالخاص، ماستر العلوم الجنائية، جامعة القاض ي عياض، 

 ؛1891-1891

ت العليا في القانون العام، االهادي مقداد: "التجزئات ودورها في تخفيف أزمة السكنى"، رسالة لنيل دبلوم الدراس -

 ؛ 9100-9101الرباط:-أكدالمحمد الخامس، جامعة 

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعتقة "اختصاص القضاء في حل منازعات التعمير واإلسكانزهور أبو الخير:"-

-1881الرباط  -أكدال ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،في القانون العام، جامعة محمد الخامس

1881، 

بحث لنيل شهادة املاستر، قانون املنازعات جامعة املولى ،" التعمير باملغرب الرقابة على عمليات"داني: الكب سعيد-

 ؛1898-1881مكناسة العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،اسماعيل، كلي

لدراسات العليا املعمقة رسالة لنيل دبلوم ا "زجر مخالفات البناء بين الواقع ومدى الحاجة لإلصالح"سمية بصري:  -

 ؛ 1881-1881الرباط  -أكدال جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،
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سلطة القاض ي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات بين الشريعة والقانون بد هللا بن صالح بن رشيد الربيش : "ع -

بحث تكميلي  لنيل درجة املاجستير في قسم العدالة الجنائية ، أكاديمية وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية " 

 ؛9111نايف العربية للعلوم األمنية الرياض ، 

في ، رسالة لنيل دبلوم املاستر "غربيفي القانون امل نية للمهندس املعماري واملقاول سؤولية القانو عثمان الهاشمي:"امل -

، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة عبد -األعمالتخصص قانون املدني و -القانون الخاص 

 ؛ 1891-1891املالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 

رسالة لنيل شهادة  املاستر في الحالية ومشروع مدونة التعمير"القانون الجنائي للتعمير بين القوانين عصام البقالي :" -

 ؛1880-1881السنة الجامعية  ،مكناسلى إسماعيل ،ة املو نازعات ، جامعالقانون امل

"املحاكم الزجرية وجرائم التعمير والتجزئات"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في محمد أنور الوياش ي : -

-1881سنة ،طنجة كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،ن الخاص،جامعة عبد املالك السعديالقانو 

 ؛1898

،كلية العلوم جامعة محمد األول  ،قاري املغربي"محمد أهتوت:"وضعية املهندس املساح الطبوغرافي في التشريع الع -

 ؛1891-1891القانونية واالقتصادية؛ وجدة، السنة الجامعية 

لوم املاستر ، رسالة لنيل دب"الرقابة القضائية في اإلسكان والتعمير، دراسة نقدية ورؤية  مستقبلية"حداوي:محمد  -

، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،قانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقارفي ال

  ؛1880-1881جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية 

ستر في قانون العقود ، رسالة لنيل دبلوم ما"ة القانونية القضائية للمجال العمراني باملغربالحماي"نوح:مليكة أم -

 1899-1898،وجدة، السنة الجامعية  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةوالعقار، 

منازعات التعمير في القضاء املغربي"، رسالة لنيل شهادة املاستر في قانون املنازعات املدنية، جامعة نبيل حضري:" -

 ؛ 1898 - 1881لسنة الجامعية ،اسيدي محمد بن عبد هللا، ظهر املهراز، فاس

جامعة عبد املالك  ،"11.91دراسة في ضوء مستجدات مشروع قانون -الزجر القضائي ملخالفات البناءأشن:" هشام -

 ؛ 1891-1891الجامعية السنة  .طنجة ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةالسعدي، 

دبلوم املاستر في  ضاء اإلداري و أحكام القضاء الزجري " بحث لنيلرخص البناء بين موقف الق": هشام الخرشاف -

السنة طنجة.  ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةالعام، جامعة عبد املالك السعدي،  القانون 

 .1899-1898الجامعية 

 املجالت واملقاالت  

 199دة القانونية االلكترونية تحت عدد جري،الالقانون الجنائي و املسطرة الجنائية  :رشيد بوهدي -

www.alkanounia.com  ؛ 

لية الجهات املكلفة مسؤولية الشخص املخالف ومسؤو (، 9/1املسؤولية الجنائية في قوانين التعمير )" :رشيد تاشفين -

 ؛ 1899 – 80 - 91 بتاريخ 1118عدد  الصباحجريدة ، "بضبط مخالفات

 . 99عبد العزيز توفيق: " نظرية اإلثبات في التشريع املغربي " مجلة املحاكم العدد  -
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