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تقديم
بقدر ما ت�سعد الم�ؤ�س�سة ،وهي تتوا�صل مع قراء مجلتها التي ر�أت �أن تكون نافذة تنفتح من
خاللها على المهتمين بال�ش�أن الإداري وبالو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،بقدر ما تحر�ص على االنتظام
فيالإ�صدار الذي �آلت على نف�سها الم�ضي فيه.
ومن هذا المنطلق،تغتنم الم�ؤ�س�سة الفر�صة لتتقا�سم مع غيرها ،ما تو�صلت �إليه من معطيات
وتراكمات معرفية ،توفرت لها خالل اليوم الدرا�سي الذي نظمته ،بتعاون مع وزارة التعمير
و�إعدادالتراب الوطني ،بتاريخ  13مار�س .2014
فهذا اليوم كان منا�سبة لمعالجة الم�سائل المتعلقة بوثائق التعمير ،ت�سنى فيه لنخبة ،م�شكورة،
من �أطر القطاعات المعنية والمهتمين تقديم منظورهم لموا�ضيع ذات ال�صلة ،وت�أتى لهم،بما
يحملونه مناحترافية واقتدار ،مالم�سة ما يحيط بالمجال من �إ�شكاليات ،واقتراح ما تر�آى لهم
من حلول وجيهة.
و�أكيد �أن ع�صارة ما انتهى �إليه المجتمعون وما تمخ�ض عن نقا�شهم من تو�صيات ،ي�شكل
ر�صيدا علميا ين�ضاف �إلى ما تم تجميعه من درا�سات ،قد ينير ال�سبيل لالهتداء �إلى �سيا�سة عقارية
النرى �أنه بالإمكان تحيين منظومتها ور�سم جدولة ذلك،في من�آى عن �إ�صالح عميق للتر�سانة
القانونيةالم�ؤطرة لوثائق التعمير و�إعداد التراب الوطني.
لذا ،كان من دواعي الم�سرة لهيئة تحرير المجلة �أن تخ�ص�ص عددا للمو�ضوع ،ين�ضاف �إلى
ما�سبق �إ�صداره بتوفيق من اهلل ،وهو الم�ستعان.
و�سيط المملكة

النقيب عبد العزيز بنزاكور

الجل�سة االفتتاحية

الجل�سة االفتتاحية

كلمة ترحيبية لل�سيد و�سيط المملكة

وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المخلوقين
ال�سيد الوزير المحترم؛

ال�سيدات وال�سادة الأفا�ضل ،كل با�سمه و�صفته؛
ي�شرفني �أن �أفتتح� ،إلى جانب ال�سيد وزير التعمير و�إعداد التراب الوطني هذا اليوم الدرا�سي
المنظم ،بتعاون مع وزارته ،من طرف م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة.
وبهذه المنا�سبة ،يطيب لي �أن �أ�شكر جميع من بادروا �إلى تلبية دعوتنا ،الم�ساهمين منهم
�أو الحا�ضرين في �أ�شغالنا ،والتي �ستن�صب على مو�ضوع في غاية الأهمية� ،أال وهو :

«وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�ضمان حق الملكية الخا�صة»
هذا ،وقبل �أن �ألقي كلمة وجيزة حول مو�ضوع اللقاء ،و�أن ن�ستمع �إلى مختلف العرو�ض 
المبرمجة ،ي�سعدني �أن �أف�سح المجال لل�سيد الوزير من �أجل �إفادتنا بما يراه منا�سبا.

فليتف�ضل م�شكورا.

الجل�سة االفتتاحية

كلمة ال�سيد امحند العن�صر
وزير التعمير و�إعداد التراب الوطني

ال�سيد و�سيط المملكة؛
ال�سيدات وال�سادة ممثلو القطاعات الوزارية؛
ال�سيدات وال�سادة مدراء الوكاالت الح�ضرية؛
ال�سيدات وال�سادة المديرون؛
ال�سيدات وال�سادة ممثلو و�سائل الإعالم؛
�أيها الح�ضور الكريم.
ا�سمحوا لي �أوال� ،أن �أعرب لكم عن �أحر ت�شكراتي لتلبيتكم الدعوة للم�شاركة في �أ�شغال
هذا اليوم الدرا�سي المنظم في مو�ضوع « :وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�ضمان حق
الملكية الخا�صة» ،وثانيا التعبير عن �سعادتي و�أنا �أ�ساهم في افتتاح �أ�شغال هذه الور�شة التي
�ستتناول مو�ضوعا ذا �أهمية بالغة مرتبطة بتوفير ف�ضاءات عي�ش  مت�ضامنة ومنفتحة من �ش�أنها
تحقيق االندماج المجالي والإقالعاالقت�صادي.

كلمة ال�سيد امحند العن�صر
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ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة؛
يهدف تنظيم هذا اللقاء �إلى تكري�س المقاربة الت�شاركية التي تتبناها كل من وزارة التعمير
و�إعداد الترابالوطني وم�ؤ�س�سة الو�سيط في معالجة الق�ضايا الم�شتركة المعرو�ضة عليها ،وتعزيز
الت�شاور مع جميعالجهات المتدخلة ،من �أجل �إغناء النقا�ش حول ق�ضايا التعمير من خالل تبادل
الخبرات والتجارب والآراء،لبلورة مقترحات وتو�صيات كفيلة بتجاوز الإكراهات المطروحة
والم�ساهمة في �إ�صالح الإطار القانوني المنظمللتعمير.
وللإ�شارة ف�إن تنظيم هذا اللقاء يندرج �ضمن �سل�سلة من الور�شات والمنتديات التي تعتزم
وزارة التعميرو�إعداد التراب الوطني تنظيمها هذه ال�سنة احتفاء بمرور � 100سنة على ا�ست�صدار
�أول ن�ص قانوني يعنىبالتهيئة والتعمير ،والتي �سيتم خاللها ا�ستح�ضار مختلف التجارب وتقييمها
بغية مراجعة الإطار القانونيللتعمير بالنظر للدور الذي يلعبه في ت�أطير نمو المجاالت بال�شكل
الذي يتيح ا�ستدامة مواردها و�إر�ساءالت�ضامن بين مختلف مكوناتها و�ضمان �إ�سهامها في التنمية
االقت�صادية واالجتماعية والعمرانية وتوفيرال�شروط المثلى لخلق فر�ص ال�شغل وال�سكن وتهييئ
�أماكن الأن�شطة المختلفة وخلق القيمة الم�ضافة.

ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة؛
لقد خ�ص د�ستور المملكة ،باعتباره �ضامنا لجيل جديد من الحقوق ،المرافق العمومية
مكانة ريادية� ،إذ ن�ص على �ضرورة تنظيمها على �أ�سا�س الم�ساواة بين المواطنات والمواطنين
في الولوج �إليها والإن�صاف في تغطية التراب الوطني واال�ستمرارية في �أداء الخدمات من
خالل حث الدولة والم�ؤ�س�سات العموميةوالجماعات الترابية على تعبئة كل الو�سائل المتاحة
لتي�سير �أ�سباب ا�ستفادة المواطنات والمواطنين منخدماتها ،وكذا �ضمانه لحرية المبادرة وحق
الملكية والحد من نطاقه وممار�سته بموجب القانون� ،إذا اقت�ضت متطلبات التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ذلك.

ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة؛
 يكت�سي مو�ضوع هذا اللقاء �أهمية بالغة بالنظر �إلى التغيرات العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن
المت�سارعةالتي عرفها المغرب و�سيعرفها ب�شكل �أكبر خالل العقدين القادمين .ف�سكان المدن
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014
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ومجاالتها ال�ضاحوية يقاربون اليوم%65  من مجموع ال�ساكنة ومن المرتقب �أن ت�صل هاته
الن�سبة �إلى 75 
 %في �أفق �سنة  ،2030مما يطرح الإ�شكالية الكامنة في مدى قدرة هذه المجاالت
على اال�ستجابة لحاجيات الأ�سر منف�ضاءات عي�ش كريمة وك�سب رهانات التناف�سية واال�ستدامة.
�إن الدور الكبير الذي ت�ضطلع به وثائق التعمير ك�أدوات مرجعية قانونية وتقنية في تنظيم
نمو المجاالتبالن�سبة لجميع المتدخلين في ميدان التهيئة والتعمير ،يجعلها ذات �أهمية بالغة
لكونها تهدف �إلى تحديدخيارات التهيئة التي تهم المناطق الواجب الحفاظ عليها وحمايتها
وتلك المخ�ص�صة للتو�سع العمراني ف�ضال عن برمجة مختلف المرافق والف�ضاءات العمومية
ال�ضرورية وتحديد المواقع المخ�ص�صة الحت�ضانها ،وذلك بعد ا�ست�شارة مختلف القطاعات
الحكومية والجماعات الترابية وال�سلطات المحلية المعنية.
وفي هذا ال�سياق ،تجب الإ�شارة �إلى �أن ال�سلطات العمومية قد عملت ،منذ تاريخ ا�ست�صدار
�أول ن�ص �سنة � 1914إلى غاية ا�ست�صدار القانون  12-90المتعلق بالتعمير ،على ال�سهر على �إعداد
هذه الوثائق وتحيينهاور�صدت لذلك الموارد المالية و�أحدثت الم�ؤ�س�سات والم�صالح المخت�صة
وعملت على ت�أطير وتوجيه الخبراتالتقنية ال�ضرورية .وقد �أ�سفرت المجهودات المبذولة من
لدن ال�سلطات العمومية عن بلوغ نتائج مهمةنذكر منها على �سبيل المثال ال الح�صر الم�صادقة
على �أزيد من   1390وثيقة تعميرية وتواجد  740وثيقة بمختلف مراحل الإعداد منذ �صدور
القانون  12-90المتعلق بالتعمير.

ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة؛
لقد �أفرزت مختلف الدرا�سات التقييمية التي تم �إعدادها بخ�صو�ص مدى تنفيذ م�ضامين
وثائق التعمير عن �ضعف معدالت الإنجاز وخا�صة بالن�سبة للمرافق والف�ضاءات العمومية.
ويعزى هذا بالأ�سا�س �إلى عدم تنا�سب ما ير�صد من اعتمادات مالية� ،سواء في الميزانية العامة
�أو في ميزانيات جل الجماعاتالترابية ،مع ما تتطلبه عمليات اقتناء العقارات وت�شييد البنايات
ف�ضال عن المبالغة في تحديد الحاجيات�إبان �إعداد هذه الوثائق.
وبالنظر للآثار القانونية المترتبة عن الم�صادقة على وثائق التعمير وال�سيما ت�صاميم
التهيئة ومخططات تنمية التكتالت العمرانية القروية� ،أ�ضحت �إ�شكالية التعامل مع الأرا�ضي
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014
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المخ�ص�صة للمرافق والف�ضاءاتوالتجهيزات العامة المبرمجة بالت�صاميم والمخططات المنتهية
�آثار الإعالن عن المنفعة العامة المرتبطة بها،تطرح بحدة بين الإدارة والمرتفقين ب�ش�أن الحفاظ
على حق الملكية ومتطلبات المنفعة العامة.

ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة؛
�إن لقائكم اليوم مخ�ص�ص بالأ�سا�س �إلى التداول ب�ش�أن مو�ضوع تتم �إثارته خالل اجتماعات
المجال�س الإدارية للوكاالت الح�ضرية ومو�ضوع �أ�سئلة برلمانية و�شكايات عديدة للمواطنين
ناهيك عن �أنها كانت مو�ضوع دعاوي لدى الهيئات الق�ضائية المخت�صة والإجابة عن كيفية
التوفيق بين تحقيق المنفعة العامة وتوفير ف�ضاءات العي�ش  الكريم والم�ستدام و�ضمان حق
الملكية الخا�صة وحرية المبادرة.
�أملي اليوم� ،أن تتوج �أ�شغال لقائنا هذا با�ست�صدار تو�صيات غزيرة ،هادفة ،قابلة للأجر�أة
لتطعيم وتنقيح م�شروع الأر�ضية الأولية المعدة للم�شاريع التعديلية للقوانين الم�ؤطرة للتعمير،
علما �أنه ب�إمكانكم التوا�صل و�إغناءها عبر �إ�سهاماتكم عن طريق البريد الإلكتروني الخا�ص
بهذه الوزارة.
وفي الأخير� ،أجدد ال�شكر لم�ؤ�س�سة الو�سيط باعتبارها م�ؤ�س�سة د�ستورية تعنى بالحكامة ،على
انخراطها فيتنظيم هذا اليوم الدرا�سي ومتمنيا �أن ي�ستمر هذا التعاون بيننا في �شتى المجاالت
ذات ال�صلة الم�شتركة ،وكذلك �أن يتم و�ضع �آلية م�شتركة لتتبع التو�صيات والمقترحات التي
�ست�صدر عن هذا اليوم الدرا�سي.
وفقنا اهلل جميعا في ما ن�سعى �إليه لبلوغ الأهداف المن�شودة وفق التوجهات الملكية ال�سامية
ل�صاحبالجاللة الملك محمد ال�ساد�س حفظه اهلل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
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الجل�سة االفتتاحية

كلمة الأ�ستاذ النقيب عبد العزيز بنزاكور
و�سيط المملكة
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين
ال�سيد الوزير المحترم؛

ال�سيدات وال�سادة الأفا�ضل ،كل با�سمه و�صفته؛
�إنه لمن دواعي الم�سرة �أن يت�أتى ،بحمد وعون من اهلل عز وجل ،ال ِتئام هذا الجمع المبارك
الذي دعت �إليه كل من م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ووزارة التعمير و�إعداد التراب الوطني،
من �أجل تدار�س  مو�ضوع من الأهمية بمكان ،يجد موقعه في �صلب ان�شغاالتها من حيث
التنمية االقت�صادية والعمرانية� ،أال وهو« :وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�ضمان حق
الملكية الخا�صة».
كما �أنه مو�ضوع يندرج ما يطرحه� ،أحيانا من خالفات بين المرتفقين والإدارة� ،ضمن
�صالحيات الم�ؤ�س�سة.
وبهذه المنا�سبة� ،أجدد ت�شكراتي وترحابي ب�ضيوفنا الكرام ،الذين تف�ضلوا بتلبية الدعوة
للم�شاركة معنا في هذهالتظاهرة العلمية ،بما ُعهد فيهم من اقتدار وعناية.
* *
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ال�سيدات وال�سادة الأفا�ضل؛
الكل يعلم مدى �أهمية التو�سع والتنظيم وال�ضبط العمراني في الم�شروع الإنمائي �ضمن
البرامج العمومية التي تعتمدها الدولة .فالمخططات العمرانية هي �صورة وترجمة للتوجهات
التي ير�سو عليها كل برنامج حكومي ،كما �أنها تج�سيد للمقاربات التي يراها القائمون على
تدبير ال�ش�أن المحلي والجهوي� ،أخذا بعين االعتبار الر�ؤية الم�ستقبلية ،والحاجيات الملحة
لل�ساكنة ،والبحث عن توفير البنيات التحتية ،وت�أمين تواجد المرافق العمومية التي تقت�ضيها
ال�سيا�سةالمحددة للمجال.
ومن المعلوم �أن هذا المنظور يجب �أن ي�ستند �إلى �ضوابط ترتكز على �آليات قانونية،
تمكن من تحقيق هذه الأهداف ،وت�ؤطر لمجال التحرك الذي ي�ضع في الح�سبان ،وبالدرجة
الأولى ،الم�صلحة العامة ،دون �إهمال لما يفر�ضهالتوازن الم�أمول والمعقول ،لمراعاة الم�صالح
الخا�صة ،وللإبقاء على حرمة الملكية ،المحمية كحق د�ستوري ،يجب التعامل معه بكامل
ال�ضمانات التي تن�ص عليها مختلف الأوفاق الدولية.
ومن الأكيد �أن الأمر يتعلق بمعادلة �صعبة ،عمل الم�شرع على التدخل من �أجل تحديد
�أحكامها .ولذلك� ،إذا كانت المنظومة القانونية ،ذات ال�صلة بالمو�ضوع ،التي تتوفر عليها
المملكة ،تحفل بالعديد من الإيجابيات؛ ف�إنالم�ستجدات المتالحقة وما قد تفرزه التطبيقات
العملية ،تجعل الفاعلين في هذا المجال يقفون على �إ�شكاليات قانونية �أو تطبيقية وعلى
نواق�ص تنظيمية.
كل ذلك ي�ستدعي التدخل الت�شريعي� ،أو على الأقل التوافق حول حلول عملية موحدة ،وفق
معايير ومقايي�س مر�سومة ومعروفة م�سبقاُ ،ت�ؤَ ِّمن ال�شفافية والتوقعية ،وت�سمح برفع تظلمات،
ي�سمو فيها القانون ،وتتكاف�أ فيها الفر�ص ،ت�سود فيها الم�ساواة ،وت ُْح َمى فيها الم�شروعية،
ف�سر و ُي�ؤِ ّول ويطبق
بوا�سطة �إدارة مواطنة� ،سل�سة فعالة ،من خالل ق�ضاء �إداري خالقومبدعُ ،ي ِ ّ
القانون من منطلق �سليم ،وعند االقت�ضاء ،عبر و�ساطة م�ؤ�س�ساتية تزاوج بين الرقابة والتوجيه
والت�سديد ،بدافع تحقيق العدل والإن�صاف.
* * *
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

و�سيط المملكة

21

�أيها الح�ضور الكريم؛
من هاج�س  االرتقاء بالعمل الإداري ،والمزيد من العطاءات والممار�سات الجيدة ،ي�أتي
تنظيم هذا اليوم الدرا�سي الذي يندرج �ضمن االنفتاح على المحيط ،وتعزيز �سبل التعاون
مع مختلف الفاعلين وال�شركاء ،من �إدارات وم�ؤ�س�سات عمومية ،ورجال قانون ،وباحثين
مخت�صين ،ويرمي �إلى �إتاحة الفر�صة لتبادل الر�ؤى وتقا�سم المعرفة ،والدخول في حوار بناء
وم�س�ؤول ،بما ي�ستدعيه الأمرمن قراءة وتحليل وتف�سير وت�أويل ،مع الوقوف على عوامل القوة
ومواطن النق�ص ،وا�ست�شراف مايلوح من انتظارات لك�سب الرهان ،لنا معه ومع التاريخ موعد.
�إن التغلب على ال�صعوبات ،وموا�صلة ال�سير على درب �إ�ضافة المزيد من المكت�سبات،
ي�ستدعي نهج المقاربةالت�شاركية ،بمفهومها وبعدها الحقيقي والوا�سع ،للتحفيز على الإ�سهام
ُ�ض ِلية الإدالء ،ولو في حدود النزر الي�سير ،ب�آراء
في التغيير واالنتقال ،مع خلق �أجواء االعتزازبف ْ
في مو�ضوع كبير ب�إ�شكالياته وانعكا�ساته ،والكل مع ا�ستح�ضارالتوجهات ال�سامية لجاللة الملك
محمد ال�ساد�س ،حفظه اهلل و�أيده ،المتعلقة بخدمة المواطن.
والبد من التذكير ،في هذا ال�صدد� ،أن الدفاع عن حقوق المرتفقين ،الموكول قانونيا
ود�ستوريا لم�ؤ�س�سة و�سيطالمملكة� ،إنما ي�شكل ،في ذات الوقت ،دفاعا عن الإدارة نف�سها ،ما
دام �أن خدمتهم هي مبرر وجودها وموجب �سلطاتها.
** * 

ال�سيدات وال�سادة الأفا�ضل؛
�إن �أهمية هذا اللقاء تكمن �أي�ضا في كونه �سيعالج ،من لدن ذوي االخت�صا�ص ،مو�ضوعا ي�شغل
بال العديد منالقطاعات والفعاليات لأنه ،كما �سبقت الإ�شارة ،مكون �أ�سا�سي في ا�ستراتيجية
التعمير و�إعداد التراب الوطني .وهي ا�ستراتيجية ال يمكن التعامل معها �إال من منطلق حكامة
مجالية ر�شيدة ،تجيب عن متطلبات التنمية الب�شرية ،التي تجعل الإن�سان في قلب �أهدافها،
وت�سعى �إلى �إر�ضاء الإن�سان من خالل تحقيقها.
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ومن الجدير بالمالحظة� ،أن مو�ضوع اليوم ي�صادف كونه يحتل المرتبة الثانية في حجم
الق�ضايا المطروحة على م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،التي ت�صنفه �ضمن الق�ضايا العقارية ،ال�شاملة
لق�ضايا نزع الملكية ،واالعتداء المادي،وت�صاميم التهيئة.
وللتاريخ ،ف�إن الأمانة تقت�ضي �أن ن�شيد بما وجدته الم�ؤ�س�سة في القطاع الحكومي الم�شرف
على التعمير منتجاوب وتفهم ،ومن تعاط لمواطن المو�ضوع ،يعك�س ف�ضلية الإن�صات الجيد
والتفاعل المتميز.
وهنا يليق ا�ستح�ضار تعامل الوزارة مع تو�صية الم�ؤ�س�سة بخ�صو�ص تطبيق المادة  28من
القانون  12-90المتعلق بالتعمير ،عندما بادرت �إلى تعميم دورية م�ؤرخة في  10دجنبر 2012
من �أجل الدفع �إلى ترتيب الآثار القانونيةعن انتهاء مدة الع�شر �سنوات على ن�شر مر�سوم ت�صميم
التهيئة ،وذلك بتحرير العقارات من قيود االرتفاق العمرانيالذي لم ينجز ،ولم ي�شرع فيه ،ولم
تبا�شر فيه الإجراءات القانونية المتطلبة لنزع الملكية.
ومن الإيمان ب�أن هناك مواكبة متميزة من لدن الوزارة لأ�شغال الم�ؤ�س�سة ،ومن مبعث الثقة
التي لم�سناهاوالم�صداقية التي ن�سجناها ،والتي تب�شر بالتقدم في م�سار التقويم وتجويد العمل،
ارت�أينا �أن بلوغ ذلك ي�ستدعي ،في �إطارهذا اليوم الدرا�سي ،ب�سط وا�ستعرا�ض الواقع الت�شريعي
والتنظيمي للتعمير ،مع التعرف على ما ر�سا عليه العمل الق�ضائي تف�سيرا وت�أويال للقانون،
والتعريف بمواقف الم�ؤ�س�سة وهي تتعامل مع المو�ضوع ،مع فتح المجال لمعرفة منظور
الحكومة لم�ستقبل التعمير ،وما تعده �أو ما هي ب�صدد �إعداده من اختيارات ،رفعا لما الحظه
المهتمون مناختالالت.
وقد حر�صنا على �أن يتم هذا النقا�ش في محيط وا�سع ومنفتح ،ي�ضم برلمانيين ،وجامعيين،
والممار�سين من ق�ضاة ،ومحامين ،وموثقين ،ومهند�سين معماريين ،ف�ضال بالطبع عن
الم�س�ؤولين الإداريين.
والهدف هو بلورة منظور يزاوج بين تعمير يروم تحقيق المنفعة العامة ،ويكفل �ضمان حق
الملكية الخا�صة.
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وهكذا ،وكما ورد �ضمن البرنامج الذي تم توزيعه عليكم� ،سيقع التطرق ،قبل المناق�شة،
للمحاور التالية،ب�إيجاز:
• .«وثائق التعمير  :الح�صيلة و�إكراهات التنفيذ»؛
• .«مواقف لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة من �إ�شكاليات وثائق التعمير»؛
• .«الآثار القانونية لت�صميم التهيئة بين الن�ص القانوني والعمل الق�ضائي»؛ 
• .«التعمير وتثمين الملك الخا�ص للدولة»؛ 
• .«تنفيذ وثائق التعمير واالعتداء المادي ،ت�صميم التهيئة نموذجا»؛ 
• .«انتهاء �آثار الإعالن عن المنفعة العامة بخ�صو�ص المرافق والتجهيزات العمومية بين
الحق في الملكيةومبد�أ المنفعة العامة»؛
• .«�آثار الإعالن عن المنفعة العامة على �ضوء المادة
والقانون».

28

من قانون التعمير بين الواقع

و�إذ ال �أ�شك في �أن العرو�ض التي �سيتم �إلقا�ؤها �ستكون مفيدة� ،أ�شكركم على ح�سن اهتمامكم.

وال�ســالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركـــاته.
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ورقة ت�أطيرية لليوم الدرا�سي
تعتبر وثائق التعمير �أدوات مرجعية �أ�سا�سية ال�ستغالل العقار ،وتنظيم المجال الترابي و�ضبطه
بالن�سبة لجميعالمتدخلين في ميدان التعمير والتهيئة ,كما تعد �آلية للتنمية االقت�صادية والب�شرية،
وعقلنة التو�سع العمراني ،وت�أمين التوفر على المرافق ال�ضرورية والتجهيزات الأ�سا�سية في
هيكلة المجاالت الح�ضرية والقروية ،وفي تلبية حاجيات ال�ساكنة ،وتوفير �شروط االندماج
االجتماعي والتكامل المجالي.
ولقد �أولى الم�شرع المغربي عناية فائقة للمو�ضوع من خالل القانون 12-90؛ �إذ �أن
وثائق التعمير ب�صفة عامة ،وت�صاميم التهيئة على وجه التحديد ،يتم بموجبها تو�سيع وتنظيم
المجال العمراني ،وبرمجة مختلف المرافق ال�ضرورية من تجهيزات �صحية وتعليمية و�إدارية
واجتماعية ،وتتم برمجة وتحديد م�ساحة هذه التجهيزاتوتوزيعها باعتماد معايير تقنية ،ت�أخذ
بعين االعتبار الكثافة ال�سكانية وحجم الخ�صا�ص واالحتياجات الم�ستقبلية للمواطنين ،وفق
جدادة تعد بتوافق مختلف القطاعات الحكومية والمجال�س الترابية المعنية.
�إال �أن التطبيق العملي يفرز مجموعة من الإ�شكاالت القانونية ،ال�سيما بالن�سبة لت�صاميم
التهيئة باعتبارها �أكثر الوثائق التنظيمية تطبيقا ،ثم لكونها ترتب �آثارا قانونية ملزمة وب�شكل
مبا�شر �أثناء تنفيذها على م�ستوى الأفراد �أو الم�ؤ�س�سات.
ومن �أهم ما يالحظ عدم تنا�سب ما ير�صد من اعتمادات مالية خا�صة بالتجهيز� ،سواء
في الميزانيات العامة �أو في ميزانيات الجماعات الترابية ،مع الكلفة الحقيقية للم�شاريع� ،إذ
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ت�ستع�صي م�سطرة االقتناء العقارية لفائدة الدولة� ،سواء بالترا�ضي �أو عن طريق نزع الملكية،
تما�شيا مع ما جاءت به هذه الت�صاميم من تجهيزات ومرافقمختلفة.
وهذا الو�ضع ،يحد ب�شكل كبير من تنفيذ ما ت�ضمنته وثائق التعمير من تجهيزات ومرافق
عامة داخل الأجل القانوني المحدد لذلك؛ الأمر الذي يفاقم من الأ�ضرار الالحقة بمالك
الأرا�ضي المبرمجة في �إطار ت�صاميم التهيئة لإنجاز مرافق عمومية؛ ويزداد الأمر تعقيدا �أمام
ه�ؤالء بم�ضي المدة القانونية دون �إنجاز تلك التخ�صي�صات ،ودون تمكين مالك الأرا�ضي
المعنيين من التعوي�ضات القانونية ،وفي حاالت كثيرة دونتمكينهم من ا�ستغالل �أرا�ضيهم ،بعد
ان�صرام المدة القانونية وانتفاء الغر�ض الذي ر�صدت له القطع الأر�ضيةمو�ضوع التخ�صي�ص في
�إطار ت�صميم التهيئة.
وبذلك �أ�صبحت هذه الإ�شكالية مو�ضوع العديد من الت�سا�ؤالت المثارة خالل اجتماعات
المجال�س الإدارية للوكاالت الح�ضرية ،ف�ضال عما يرد على م�صالح وزارة التعمير و�إعداد التراب
الوطني من �شكايات المواطنين والأ�سئلة البرلمانية ب�شقيها الكتابي وال�شفاهي ،ناهيك عن
العديد من ال�شكايات ذات ال�صلةبالمو�ضوع التي ترفع �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،بالإ�ضافة
�إلى �أنها قد كانت محور جملة من الأحكاموالقرارات الق�ضائية.
والمالحظ �أن بع�ض وثائق التعمير ،بما تفرزه� ،أحيانا ،من ت�أخر في التوقيع عليها من لدن
كافةالأطراف المعنية ،يحدث م�شاكل �أخرى.
و�سعيا �إلى تكري�س المقاربة الت�شاركية في معالجة الق�ضايا المعرو�ضة عليها ،وتعزيز الت�شاور
مع جميعالجهات المعنية ،ومن �أجل �إغناء النقا�ش الوطني حول ق�ضايا التعمير من خالل تبادل
الخبرات والتجارب وتجميع الآراء ،وبلورة الخال�صات للخروج بتو�صيات كفيلة ب�إ�صالح
الإطار القانوني المنظم لوثائق التعمير ،جاء تنظيم هذا اللقاء العلمي ،حول مو�ضوع« :وثائق
التعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�ضمان حق الملكيةالخا�صة».
وتبرز �أهمية هذا اللقاء الدرا�سي ،من خالل نوعية الموا�ضيع المقترحة ،والمداخالت التي
تم تهييئها بالمنا�سبة ،والتي تم ت�سليط ال�ضوء من خاللها على الإ�شكاالت التي يثيرها تطبيق
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قانون التعمير ،خا�صة ما يتعلق منها ب�آثارت�صاميم التهيئة ،الأمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من
التدابير ،وتفادي الت�أويالت غير ال�سليمة من طرف مجموعة من الهيئات المتدخلة في مجال
التعمير ،هذه الهيئات التي يجب �أن تظل ملزمة بتطبيق القوانين المنظمة للت�صرف في حق
الملكية ،وبتنفيذ الأحكام ،ومقيدة باتباع الم�ساطير ،مع ما يتطلب ذلك من تظافر الجهود
وتن�سيق بين جميع الجهات المعنية.

*

*

*
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العرو�ض المقدمة

وثائق التعمير  :الح�صيلة و�إكراهات التنفيذ
توفيق بنعلي
مدير التعمير بوزارة التعمير و�إعداد التراب الوطني
عرف المغرب خالل العقود الأخيرة تغيرات عميقة ناتجة عن وتيرة التمدن المت�سارعة وما

كان لها من انعكا�سات اقت�صاديةواجتماعية �ساهمت في تغيير تركيبة المجتمع وتطوير ن�سيجه

االقت�صادي والعمراني .فالطابع الح�ضري �أ�صبح هو الغالب و�صارت �ساكنة المدن الكبرى
مح�ضن عي�ش غالبية ال�ساكنة المغربية ،م�شكلة بذلك المجال الترابي لتجدرها والف�ضاء الجامع

للعديدمن الأن�شطة والثروات والإنتاجية الوطنية.

ويعد تحدي التمدن المتزايد �أهم الرهانات المطروحة لدى ال�سلطات العمومية بالنظر لمدى

قدرة هذه المجاالت على اال�ستجابة للحاجيات المتزايدة لف�ضاءات العي�ش الكريم وتحديات

التناف�سية واال�ستدامة ،وهو ما تم �إثارته بالميثاق الوطني لإعداد التراب المعتمد خالل �أ�شغال

الدورة الأولى للمجل�س الأعلى لإعداد التراب المنعقدة خالل �شهر مايو .2004

وتعد وثائق التعمير ،بموجب الت�شريعات المعمول بها ،الأدوات المرجعية والقانونية

والتقنية الأ�سا�سية لتنظيم وت�أطير ا�ستعمال وا�ستغالل المجاالت الترابية و�آليات ل�ضمان توفير

�شروط التنمية االقت�صادية واالجتماعية والإ�سهام في تلبية حاجيات ال�ساكنة وتوفير �شروط

االندماج االجتماعي والتكامل المجالي.
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وتهدف هذه الوثائق بالأ�سا�س �إلى تحديد خيارات التهيئة التي تهم المناطق الواجب الحفاظ
عليها وحمايتها وتلك المخ�ص�صةللتو�سع العمراني ف�ضال عن برمجة مختلف المرافق ال�ضرورية
من تجهيزات �صحية وتعليمية و�إدارية واجتماعية وتحديد م�ساحتها والمواقع المخ�ص�صة
الحت�ضانها ،وذلك بعد ا�ست�شارة مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وال�سلطات
المحلية المعنية.
ولقد �أفرزت مختلف الدرا�سات التقييمية التي تم �إعدادها بخ�صو�ص مدى تنفيذ م�ضامين
وثائق التعمير عن �ضعف معدالتالإنجاز بالن�سبة للمرافق والف�ضاءات العمومية وعن عدم بلوغ
الأهداف المن�شودة فيما يتعلق بتوجيه وت�أطير حركية التعمير والعمران .كما تم ر�صد بع�ض 
الإكراهات المرتبطة �أ�سا�سا بغياب �آليات التهيئة العقارية التي من �ش�أنها �ضمان تنفيذ مقت�ضياتها،
ف�ضال عن الق�صور الذي �أفرزته المبادئ المعتمدة من قبيل الإعالن عن المنفعة العامة فيما يخ�ص
المرافق والتجهيزاتالعمومية ب�شكل خا�ص وم�ساطر نزع الملكية ب�شكل عام.
و�سيتم التطرق بموجب هذه المداخلة وب�شكل موجز �إلى مختلف الجوانب المحيطة
بالأهداف والآثار القانونية المترتبة عن وثائق التعمير والمكت�سبات والإكراهات المر�صودة،
ف�ضال عن المبادرات التي قامت بها ال�سلطات العمومية لتقويم الو�ضع من خاللالتطرق لنموذج
ت�صميم التهيئة وكذا بع�ض الممار�سات والتجارب التي �أبانت عن فعالية ببع�ض الدول الأجنبية.

 - 1تقديم موجز لوثائق التعمير
يعد القانون  12-90المتعلق بالتعمير المرجعية الم�ؤ�س�سة لكل من مخطط توجيه التهيئة
العمرانية وت�صميم التنطيق وت�صميم التهيئة وقرارات الت�صفيف� ،إذ حدد ب�شكل دقيق الغايات
المن�شودة من كل وثيقة ومحتوياتها وطرق �إعدادها والم�صادقة عليهاوتتبع تنفيذها .كما ي�شكل
الظهير ال�شريف ال�صادر بتاريخ  25يونيو  1960المتعلق بنطاق العمارات القروية المرجعية
القانونيةلمخطط تنمية التكتالت العمرانية القروية.
وفي هذا ال�سياق ،البد من ا�ستح�ضار بع�ض المبادئ البالغة الأهمية التي ن�ص عليه د�ستور
المملكة والتي يمكن لوثائق التعميرالإ�سهام في تحقيقها وترجمتها ب�شكل �أو ب�آخر :
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• .الم�ساهمة في تي�سير ا�ستفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الولوج �إلى العالج
والحماية االجتماعية والح�صول علىتعليم ذي جودة وال�شغل وال�سكن الالئق والعي�ش 
في بيئة �سليمة وتحقيق تنمية م�ستدامة (المادة )31؛
•� .ضمان حق الملكية و�إمكانية الحد من نطاقها وممار�ستها بموجب القانون� ،إذا اقت�ضت
ذلك متطلبات التنميةاالقت�صادية واالجتماعية للبالد (المادة )35؛
• .تنظيم المرافق العمومية على �أ�سا�س الم�ساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج �إليها،
والإن�صاف في تغطية الترابالوطني ،واال�ستمرارية في �أداء الخدمات (المادة .)154

1-1 مخطط توجيه التهيئة العمرانية
ظهرت هذه الوثيقة التعميرية �أول الأمر في �إطار م�شروع قانون الإطار للتهيئة الح�ضرية
والقروية الذي تم �إعداده �سنة  1970تحت م�سمى الت�صاميم المديرية ،ثم الت�صميم المديري
للتهيئة الح�ضرية في �إطار المخطط الخما�سي ( ،)1985-1981ثم الت�صميم التوجيهي للتهيئة
الح�ضرية للدار البي�ضاء طبقا لمقت�ضيات القانون رقم  1-84-17ال�صادر بتاريخ  25يناير  ،1984ثم
قانون التعمير رقم  12-90لي�سميه «مخطط توجيه التهيئة العمرانية».
وتكمن �أهمية مخطط توجيه التهيئة العمرانية في كون �أحكامه ت�سري على مجال ترابي
وا�سع يجمع بين جماعات ترابية �شتى �أومنطقة ذات امتدادات كبيرة ت�ستوجب ت�أطيرها ب�سبب
ترابط مقوماتها (رقعة �أر�ضية ت�ستوجب تنميتها �أن تكون محل درا�سة �إجمالية ب�سبب الترابط
القائم بين مكوناتها في المجاالت االقت�صادية واالجتماعية ويمكن �أن ت�شتمل هذه الرقعة على
جماعة ح�ضرية �أو عدة جماعات ح�ضرية ومركز محدد �أو عدة مراكز محددة ،وكذلك �إن
اقت�ضى الحال ،على بع�ض �أو جميع جماعة قروية �أو جماعات قروية مجاورة كما تن�ص عليه
المادة  2من قانون  12-90المتعلق بالتعمير).
يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالأ�سا�س �إلى :


تحديد خيارات التهيئة التي تتطلب تحقيق تنمية متنا�سقة على ال�صعيدين االقت�صادي
واالجتماعي؛
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 .تحديد المناطق العمرانية الجديدة ومواقع التجهيزات والمرافق المهيكلة؛
 .الحفاظ بوجه خا�ص على الأرا�ضي الزراعية والمناطق الغابوية؛
 .تحديد الأغرا�ض العامة المخ�ص�صة لها الأرا�ضي؛
 .تحديد المجاالت التي يجب القيام ب�إعادة هيكلتها �أو تجديدها.
ويتم تتبع �إعداد هذا المخطط ،الذي ال يتعدى �أفقه � 25سنة ،في �إطار م�سل�سل �إعداد ت�شاوري
ت�شرف عليه لجنة مركزية ولجنة محلية للمتابعة وذلك وفقا للمواد  6و 7من القانون 12-90
المتعلق بالتعمير والمواد  3و 4و 5و 6و 7من المر�سومالقا�ضي بتطبيقه.
وي�صادق على مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمر�سوم يتخذ باقتراح من ال�سلطة الحكومية
المكلفة بالتعمير بعد ا�ستطالع ر�أيوزارات الداخلية ،التجهيز ،الفالحة واالقت�صاد والمالية.
وتحدد الآثار القانونية المترتبة عن هذا النوع من وثائق التعمير في :
•� .ضرورة تقيد الدولة والجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات العمومية ب�أحكام مخططات
التوجيه؛
•� .ضرورة تقيد ت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة ومخططات تنمية التكتالت العمرانية
القروية ب�أحكام مخططاتالتوجيه؛
•� .ضرورة تال�ؤم م�شاريع البناء والتجزيئ و�إحداث المجموعات ال�سكنية في حالة غياب
ت�صميم التنطيق وت�صميم التهيئة مع�أحكام مخططات التوجيه.

 2-1ت�صميم التنطيق
يعتبر ت�صميم التنطيق وثيقة من وثائق التعمير التي تحدد وتدقق توجهات وخيارات التعمير
المعتمدة في مخطط توجيه التهيئةالعمرانية ،لمدة زمنية ال تتجاوز ال�سنتين في انتظار �أن تتمكن
ال�سلطات العمومية والجهات المخت�صة من �إعداد ت�صميم التهيئة.
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ويعمل ت�صميم التنطيق على التعمق في درا�سة مختلف حيثيات كل منطقة على حدة من
المناطق التي دعا �إليها المخططالتوجيهي ،وعلى محاولة خلق االن�سجام والترابط بين مختلف
هذه المناطق ،وقد �أ�شارت المادة  13من القانون  12-90المتعلقبالتعمير �إلى �أن هذا الت�صميم
يمكن الإدارة والجماعات المحلية من اتخاذ التدابير التحفظية الالزمة لإعداد ت�صميم التهيئة
معالحفاظ على توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية ،وذلك بتحديد :
 .-تخ�صي�ص مختلف المناطق (�سكنية� ،صناعية ،تجارية� ،سياحية ،زراعية ،غابوية)...،؛
 .-مواقع التجهيزات الأ�سا�سية؛
 .-المناطق التي يحظر فيها البناء؛
 -المناطق التي يجوز �أن ي�ؤجل فيها البت في طلبات الترخي�ص للبناء �أو تجزئة �أو �إحداث
مجموعة �سكنية.
يتم �إعداد هذا الت�صميم من طرف الإدارة المكلفة بالتعمير وبم�ساهمة الجماعات الترابية
المعنية مع مراعاة ال�صالحياتالم�سندة �إلى الوكاالت الح�ضرية بهذا الخ�صو�ص .وت�سهر اللجنة
المحلية التي يتر�أ�س �أ�شغالها ال�سيد الوالي �أو العامل بح�سب الحالة (المادة  05من المر�سوم

القا�ضي بتطبيق القانون  12-90المتعلق بالتعمير) على درا�سة م�شروع ت�صميم التنطيق وتتبع
�إنجازه وي�صادق عليه بموجب قرار لل�سلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الذي ين�شر بالجريدة
الر�سمية (المادة  16من المر�سوم القا�ضي بتطبيق القانون  ،)12-90لت�سري �آثاره القانونية على
الدولة والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية والأغيار.

 3-1ت�صميم التهيئة
يعد ت�صميم التهيئة �أول وثيقة تعميرية يعرفها قانون التعمير المغربي� ،إذ نظمها �أول ن�ص
قانوني يهم التعمير (ظهير � 16أبريل  )1914وبف�ضلها تم �أثناء فترة الحماية بناء الأحياء والقطاعات
الح�ضرية خارج الأ�سوار.
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وبالنظر �إلى �أهمية هذه الوثيقة التعميرية فقد �أوالها الم�شرع عناية خا�صة و�أدخل عليها كثيرا
من الإ�صالحات لمواكبة التطور الت�شريعي الذي يعرفه التعمير ببالدنا ،هذه العناية تظهر من
خالل االهتمام المتنامي بدور ت�صميم التهيئة في ت�أطير وتنميةالمجال وكذا لما تراكم حوله من
تجارب لدى الإدارة ومختلف الفاعلين على مدى مائة �سنة من الممار�سة.
ويتكون ت�صميم التهيئة من وثيقة �أو وثائق بيانية ونظام يحدد �ضوابط ا�ستعمال االرا�ضي
واالرتفاقات وااللتزامات المفرو�ضة لتحقيق تهيئة منتظمة ومتنا�سقة وقواعد البناء المتعلقة
بالمنطقة المعينة ،الأمر الذي جعله دليال لل�سلطات العمومية وكافة المتدخلين في مجال
التخطيط والتدبير العمرانيين داخل الف�ضاءات المحددة بالمادة  18من القانون رقم 12-90
المتعلق بالتعمير (الجماعات الح�ضرية؛ المراكز المحددة؛ المناطق المحيطة بالجماعات
الح�ضرية والمراكز المحددة؛ جميع �أو بع�ض �أرا�ضي جماعة قروية وجماعات قروية تكت�سي
�صبغة خا�صة؛ المجموعات العمرانية) وذلك من �أجل تحقيق مجموعة الأغرا�ض يمكن �إيجاز
�أهمها فيما يلي (المادة  19من القانون رقم : )12-90
• .تحديد تخ�صي�ص وا�ستعماالت الأرا�ضي؛ 
• .تخ�صي�ص المناطق وحدود الطرق والف�ضاءات والمرافق العمومية؛
• .المناطق التي يتعين الحفاظ عليها وتلك التي يتعين �إعادة هيكلتها �أو تجديدها؛
• .المناطق المفتوحة لإنجاز �أعمال عمرانية بح�سب توقيت معين؛ 
• .النظام المطبق على البناء واالرتفاقات التي يتعين احترامها .
يتم �إعداد ودرا�سة م�شروع ت�صميم التهيئة ب�شكل ت�شاوري ،حيث ت�سند مهمة المبادرة في
�إعداده �إلى ال�سلطة الحكومية المكلفة بالتعمير �أو الوكالة الح�ضرية ح�سب الحالة وبم�ساهمة
الجماعات الترابية (المادة  19من المر�سوم القا�ضي بتطبيق القانون  )12-90قبل عر�ضه على
اللجنة المحلية التي يتر�أ�س �أ�شغالها ال�سيد الوالي �أو العامل بح�سب الحالة ،بح�ضور ممثلين عن
مختلفالقطاعات الوزارية على ال�صعيد المحلي ور�ؤ�ساء الجماعات الترابية المعنية ومختلف
الفاعلين المحليين (المادة  05من المر�سوم القا�ضي بتطبيق القانون  12-90المتعلق بالتعمير).
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ويتم عر�ض م�شروع ت�صميم التهيئة ،بعد تعديله على �ضوء المالحظات منطرف �أع�ضاء اللجنة
المحلية ،على �أنظار العموم ق�صد �إبداء المالحظات ب�ش�أنه وكذا المجال�س الجماعية المعنية من
�أجلالتداول بخ�صو�صه (المواد  24و 25من القانون  12-90المتعلق بالتعمير).
وي�صادق على الت�صميم و�ضابطه بمر�سوم يتخذ باقتراح من ال�سلطة الحكومية المكلفة
بالتعمير (المادة  26من المر�سومالقا�ضي بتطبيق القانون  )12-90لين�شر بالجريدة الر�سمية لت�صير
�أحكامه ملزمة بالن�سبة للإدارة والجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات العمومية والأغيار .ويعد
المر�سوم القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئة بمثابة �إعالن عن المنفعة العامة (الفقرةالأولى
من المادة  28من القانون  12-90المتعلق بالتعمير) لإنجاز الطرق والف�ضاءات والمرافق العمومية
ودوائر القطاعات الواجب �إعادة هيكلتها �أو تجديدها ،وتمتد هذه الآثار القانونية لمدة ع�شر
�سنوات تحت�سب من تاريخ ن�شر الن�ص القا�ضيبالموافقة على ت�صميم التهيئة بالجريدة الر�سمية.

 4-1مخطط تنمية التكتالت العمرانية القروية
ن�ص الظهير ال�شريف عدد  1-60-063ال�صادر في  25يونيو  1960ب�ش�أن تو�سيع نطاق العمارات
القروية والذي يعد �أول ن�صقانوني �صدر في ميدان التعمير بعد الح�صول على اال�ستقالل ،على
تغطية المراكز القروية بمخططات تنمية التكتالت العمرانية القروية وذلك وعيا ب�أهمية تهيئة
المجال الترابي ذي ال�صبغة القروية ،خا�صة و�أن ظهير  30يوليوز  1952المتعلق بالتعمير كان قد
ركز بالأ�سا�س على تنظيم وت�أطير المناطق الح�ضرية.
وتعد هذه الوثيقة وثيقة تنظيمية ملزمة للإدارة والأغيار ،تهدف �إلى مد مختلف المتدخلين
ب�أداة مب�سطة ووا�ضحة المعالم تمكن من توجيه نمو التكتالت القروية نموا �سليما على �أن
ت�سري في نطاق زمني قدره ع�شر �سنوات ،بعد تداول المجل�س الجماعي المعني ب�ش�أنه وكذا
�إجراء بحث علني موجه للعموم مدته �شهر واحد.
ويهدف مخطط تنمية التكتالت العمرانية القروية بوجه خا�ص �إلى:
• .تنظيم النواة ال�سكنية الموجودة وتوجيه نموها وامتداداتها؛
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• .بيان التجهيزات ال�ضرورية (�أهم الطرقات وال�ساحات والم�ؤ�س�سات التقليدية للحياة
االجتماعية(…؛
• .تحديد مناطق خا�صة بال�سكنى الفالحية والتجارة وال�صناعة وغيرها .منع البناء في بع�ض 
المناطق؛
• .تحديد حق ا�ستعمال الأرا�ضي ونظام وقواعد البناء.
وي�صادق على م�شروع مخطط تنمية التكتل العمراني القروي بموجب قرار يتخذ باقتراح
من ال�سلطة الحكومية المكلفةبالداخلية (تم تفوي�ض هذا االخت�صا�ص �إلى ال�سادة والة الجهات
في �إطار التدابير المتخذة للتدبير الالمتمركز لال�ستثمار) والقا�ضيبالموافقة على القرار العاملي
المقر للمخطط ليتم ن�شره بالجريدة الر�سمية. وما يميز هذه الوثيقة بالإ�ضافة �إلى ب�ساطتها
ومرونتها،ال من حيث المحتوى �أو الإعداد ،هو �أنه يمكن تمديد العمل ب�أحكامها لفترة واحدة
مماثلة وفق نف�س م�سطرة الإعداد.
ومن خالل ما �سبق ذكره ،يمكن القول �أن تنوع وثائق التعمير جاء لي�ساعد في و�ضع �إطار
عام ومتكامل لتخطيط تطور ونمومتنا�سق للمجاالت الح�ضرية والقروية وا�ستجابة للحاجيات
التي �أفرزتها الممار�سة العملية للتخطيط العمراني.
فبالرغم من �أن كل وثيقة من وثائق التعمير المعمول بها ،جاءت لخدمة �أغرا�ض بعينها؛
والتي تختلف باختالف المجاالت الم�ستهدفة والأن�شطة المزمع تنظيمها �أو �إن�شا�ؤها� ،إال �أن
هناك ترابط وثيق فيما بينها بحيث تخ�ضع �أحكام بع�ضها للبع�ض الآخر في �إطار مبد�أ تراتبي
يتوخى الن�أي عن كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى تناق�ض بين توجهاتها ومقت�ضياتها ،حيث يتوجب
علىال�سلطات العمومية �أن تراعي �أثناء �إعداد كل وثيقة تعميرية الوثائق الأ�سمى ،وذلك تطبيقا
لمقت�ضيات المادة  11من القانون  12-90المتعلق بالتعمير.
وقد كان الهدف من وراء احترام تراتبية وثائق التعمير هو تحقيق الترابط والتناغم فيما
بينها ،من خالل ت�أطير عملية التخطيط الم�ستقبلي للمجال ب�شكل قانوني ،مع �ضبط مختلف
اال�ستعماالت على م�ستوى الزمان والمكان ،خا�صة و�أنه وبمجرد الم�صادقة عليها ت�شكل
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م�صدرا لاللتزام والحق تجاه الدولة والجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات العمومية والأغيار
الخوا�ص وذلك ح�سبطبيعة و�أجل كل وثيقة على حدة.

 - 2الح�صيلة والإكراهات
عملت ال�سلطات العمومية منذ ا�ست�صدار القانون  12-90المتعلق بالتعمير على بذل
المجهودات الالزمة في ميدان تغطيةالمجاالت العمرانية الح�ضرية منها والقروية بوثائق التعمير
وتحيين تلك المتجاوزة منها ،وذلك باالعتماد على مبد�أ الأولوياتو�أهمية المجاالت الترابية.
ولتعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير ،عملت ال�سلطات العمومية على :
• .تعميم الوكاالت الح�ضرية على مجموع التراب الوطني باعتبارها �أجهزة متخ�ص�صة،
حيث ارتفع عدد هذه الم�ؤ�س�سات من � 11سنة � 2000إلى  30م�ؤ�س�سة حاليا؛
• .الرفع من ميزانية اال�ستثمار لفائدة الوكاالت الح�ضرية ق�صد �إنجاز الدرا�سات المتعلقة
ب�إعداد وثائق التعمير والدرا�ساتالح�ضرية ،حيث ارتفعت من  20مليون درهم �سنة 2002
�إلى  150مليون درهم �سنة � ،2011أي بزيادة بلغت ن�سبة 7 50%؛
• .تعبئة موارد مالية �إ�ضافية في �إطار اتفاقيات �شراكة مع الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات
الأخرى لتمويل �إعداد وثائقالتعمير؛
• .و�ضع �آليات لتتبع وتيرة �إعداد وثائق التعمير عبر مجموع التراب الوطني.
وقد مكنت المجهودات المبذولة منذ ا�ست�صدار القانون رقم  12-90المتعلق بالتعمير من
بلوغ نتائج جد مهمة يمكن ح�صر �أهمهافيما يلي :
• . 34مخطط توجيه التهيئة العمرانية م�صادق عليه ،و 19وثيقة في طور الدرا�سة والم�صادقة؛
• . 366ت�صميم للتهيئة م�صادق عليه و 504في طور الدرا�سة والم�صادقة وهو ما يمثل
ن�سبة 98% من مجموع المجاالتالح�ضرية؛
• . 668ت�صميما للنمو �صودق عليها و 319في طور الدرا�سة والم�صادقة وهو ما يمثل
ن�سبة 62% من مجموع التجمعاتالعمرانية القروية.
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• .فتح �أزيد من  80.000هكتار للتعمير بموجب وثائق التعمير الم�صادق عليها خالل الع�شر
�سنوات الأخيرة ،موجهة للف�ضاءاتال�سكنية والمرافق والأن�شطة التجارية وال�صناعية؛

كما تجدر الإ�شارة في هذا الباب� ،إلى ارتفاع عدد الوثائق الم�صادق عليها خالل ال�سنوات

الأخيرة بن�سبة

%60

مقارنة مع ال�سنوات الما�ضية ،وقد بلغ عدد الوثائق الم�صادق عليها

�سنة  2013ما مجموعه  115وثيقة.

و�إذا كانت النتائج المح�صل عليها تبين وجود تقدم مهم وملحوظ ،فقد �أفرزت مجموعة

من الدرا�سات التقييمية عن وجوداختالالت و�إكراهات متعددة �أهمها تلك المتعلقة بمنظومة

تمويل التعمير و�أجر�أة مقت�ضيات وثائق التعمير ،والتي تحول دونبلوغ الأهداف المن�شودة.
وفي هذا ال�سياق ،يمكن ح�صر �أهم المعيقات فيما يلي :

• .طول مدة الدرا�سة التي ي�ستغرقها �إعداد وثائق التعمير ويرجع ذلك بالأ�سا�س �إلى �صعوبة

تجميع المعطيات و�إلى الطابع الأفقي لقطاع التعمير وكذا الم�شاورات المو�سعة التي
يعرفها م�سل�سل �إنجاز هذه الوثائق ؛

•� .ضعف الميزانيات المر�صودة لأجر�أة مقت�ضيات وثائق التعمير حيث �أبانت الدرا�سات

التي تم القيام بها عن عدم تجاوز معدل  %25بالن�سبة لإنجاز المرافق العمومية وعدم

تنا�سب ميزانية اال�ستثمار الموجهة لإنجاز المرافق مع ما هو مبرمجبوثائق التعمير؛

• .تباين على م�ستوى التخطيط والبرمجة لدى القطاعات الوزارية وتن�سيق غير محكم في
البرمجة والتنفيذ؛

• .توقعات وتقديرات تفوق الحاجيات؛
• .تعدد الأنظمة العقارية وغياب �آليات التهيئة العقارية؛
• .عدم تفعيل �آليات تتبع تنفيذ هذه الوثائق كما هو من�صو�ص عليه قانونا.
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 - 3االنعكا�سات المترتبة عن الآثار القانونية المترتبة عن وثائق التعمير  :ت�صميم
التهيئة نموذجا
تنبثق �أهمية وثائق التعمير في كونها ال تقت�صر على تحديد الأرا�ضي ونوعية تخ�صي�صها
لمختلف اال�ستعماالت فح�سب بل ت�ؤثر على م�سيرة النمو االقت�صادي ،لأنها تر�سم معالم
المجال وتحدد تموقع التجهيزات الأ�سا�سية والبنيات التحتية ومناطق الأن�شطة الإنتاجية
وتعك�س العالقة المتبادلة بين وثائق التعمير والتنمية الم�ستدامة.
ولتحقيق هذا الغر�ض ،نهج الم�شرع المغربي �آلية نزع الملكية من �أجل المنفعة العامة
ل�ضمان �إنجاز التجهيزات والبنيات التحتيةوالف�ضاءات العامة من جهة ،ومحاربة التباينات بين
المجاالت من حيث الفارق الكبير فيما يخ�ص توفر التجهيزات من �أجلتجاوز �إنتاج مجاالت
عمرانية تفتقر لأدنى �شروط االندماج والتكامل من جهة ثانية.
وكما هو معلوم ،ف�إن مقت�ضيات و�أحكام مختلف وثائق التعمير ،و الآثار المترتبة عنها ،تبقى
�سارية المفعول ما بين عامين و25�سنة تبعا لطبيعة الوثيقة.
و�سنقت�صر في هذا العر�ض على الحديث عن انعكا�سات الآثار القانونية المترتبة عن �إعالن
المنفعة العامة بموجب ت�صاميمالتهيئة الم�صادق عليها ل�سببين؛ الأول مبد�أ الإعالن عن المنفعة
العامة المحدد مدة �سريانه في ع�شر �سنوات ،عك�س ما تدرج عليه العرف الإداري في جعل
مدة الإعالن عن المنفعة العامة في �سنتين ح�سب م�سطرة نزع الملكية من �أجل المنفعة العامة
كما تن�ص عليه مقت�ضيات القانون رقم  ،7-81والثاني يتعلق بما تثيره �آثار الم�صادقة على ت�صميم
التهيئة من �إ�شكاالت على م�ستوى التطبيق فيما يخ�ص نزع العقارات المخ�ص�صة لإحداث
المرافق العمومية والتجهيزات والف�ضاءات العامة.
وفي هذا ال�سياق ،تن�ص المادة  28من قانون التعمير ،على �أن الن�ص القا�ضي بالموافقة على
ت�صميم التهيئة يعتبر بمثابة �إعالنب�أن المنفعة العامة ت�ستوجب القيام بالعمليات الالزمة لإنجاز
التجهيزات المتعلقة ب :
 -حدود الطرق الواجب الحفاظ عليها �أو تغييرها �أو �إحداثها؛
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 -حدود الم�ساحات الخ�ضراء العامة وميادين الألعاب والم�ساحات المباحة المختلفة
كالم�ساحات المخ�ص�صة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها �أو
تغييرها �أو �إحداثها؛
 -حدود الم�ساحات المخ�ص�صة للأن�شطة الريا�ضية الواجب �إحداثها �أو تغيرها؛
 -المواقع المخ�ص�صة للتجهيزات العمومية؛
 -دوائر القطاعات الواجب �إعادة هيكلتها �أو تجديدها.
وتنتهي الآثار المترتبة على �إعالن المنفعة العامة عند انق�ضاء �أجل ع�شر � 10سنوات تبتدئ من

تاريخ ن�شر الن�ص القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئة في الجريدة الر�سمية ،وال يجوز القيام
ب�إعالن المنفعة العامة للغر�ض نف�سه ،فيما يتعلق بالمناطقالمخ�ص�صة للتجهيزات الآنفة الذكر،
قبل ان�صرام �أجل ع�شر � 10سنوات .وعندما ي�ستعيد مالكو الأرا�ضي الت�صرف في �أرا�ضيهمفور
انتهاء الآثار المترتبة على �إعالن المنفعة العامة ،يجب �أن يكون ا�ستعمال تلك الأرا�ضي مطابقا
للغر�ض المخ�ص�صة لهالمنطقة التي يقع فيها.
وانطالقا مما ذكر ،يتبين جليا �أن المادة  28المذكورة �أعاله وا�ضحة وال تحتاج �أي ت�أويل؛

بحيث �أنه فور انتهاء �أجل ع�شر�سنوات تحت�سب من تاريخ ن�شر المر�سوم القا�ضي بالموافقة على
ت�صميم التهيئة في الجريدة الر�سمية ،ترفع الإدارة يدها بقوة القانون عن العقارات التي كانت
داخلة في المنطقة المخ�ص�صة للتجهيزات والمرافق �إذا لم تبا�شر م�سطرة نقل الحيازة ح�سب ما
يقرره ن�ص القانون رقم  7-81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وباالحتالل الم�ؤقت.
وبالتالي ف�إن الإدارة التي خ�ص�صت لها العقارات للقيام بالتجهيزات العمومية ،ال يحق لها
مبا�شرة م�سطرة نزع الملكية �إذا ما انتهى �أجل � 10سنوات ،وي�ستعيد �أ�صحاب تلك العقارات
بذلك عقاراتهم وفقا للغر�ض المخ�ص�صة له المنطقة التي تقع فيها.

ون�شير في هذا الباب� ،إلى �أن تحديد مفهوم «الغر�ض» الوارد في الفقرة الثالثة من
المادة  28الوارد ذكرها �أعاله ،الذي �أثار نوعا من اللب�س واللغط في كيفية التعامل معه ،قد
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تم التطرق �إليه بعد ا�ست�صدار دورية ال�سيد وزير ال�سكنى والتعمير و�سيا�سةالمدينة عدد 20469

بتاريخ  10دجنبر  2012الموجهة �إلى ال�سيدات وال�سادة مديري الوكاالت الح�ضرية والمفت�شين
الجهويين لل�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة ،حيث تم الت�أكيد على �أن المراد بالغر�ض 
المخ�ص�صة له المنطقة ،طبقا للمادة � 28أعاله ،اال�ستعماالت لغر�ض عمراني غير تلك المعنية
ب�إعالن المنفعة العامة.
وقد جاءت هذه الدورية لت�ؤكد كذلك ا�ستمرار اهتمام ال�سلطات العمومية بمو�ضوع برمجة
�إعداد ت�صاميم التهيئة بال�شكل الذي يتيح الم�صادقة عليها تزامنا مع انتهاء الآثار المترتبة عن
�إعالن المنفعة العامة بخ�صو�ص الت�صاميم الجاري بها العمل ،مع الحر�ص على عدم �إعادة
برمجة مرافق �أو تجهيزات عامة بت�صاميم التهيئة الجديدة ،بنف�س  الموقع التي كانت واردة
بالت�صاميم المنتهية �آثار المنفعة ب�ش�أنها ،وذلك لتفادي كل التبعات القانونية والم�سطرية التي
من �ش�أنها لي�س فقط الحيلولة دون الم�صادقةعلى هاته الت�صاميم ،بل كذلك �إدخال الإدارة في
منازعات ق�ضائية ال جدوى منها.
ولقد �أ�ضحت كيفية التعامل مع الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والف�ضاءات والتجهيزات
العامة المبرمجة بت�صاميم التهيئة المنتهية�آثار الإعالن عن المنفعة العامة المرتبطة بها بالنظر لما
تطرحه من �إ�شكاليات تثار بحدة بين الإدارة والمرتفقين ،مو�ضوع ت�سا�ؤالتعديدة من طرف
مختلف المتدخلين كل من زاويته :
• .كيف يمكن تفادي خلق قطاعات ح�ضرية ا�سمنتية كنتيجة حتمية لتطبيق المقت�ضيات
القانونية في حالة انتفاء الآثارالقانونية المترتبة عن ت�صاميم التهيئة ؟
• .كيف يمكن التعامل مع ا�ستعادة مالكي الأرا�ضي حق الت�صرف في �أرا�ضيهم في حالة
القطاعات الح�ضرية مو�ضوع عملية�إعادة هيكلة بالنظر لكثافتها المرتفعة ؟
• .كيف يتم تعيين الغر�ض المخ�ص�صة له المنطقة التي يتواجد بها القطاع المعني لتطبيق
مقت�ضيات المادة  28من القانون  12-90المتعلق بالتعمير ؟ هل نف�س الطريقة والمنهجية
ت�سري على مالكي قطع �أر�ضية ذات م�ساحات كبيرة ؟
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•� .ألي�ست ا�ستعادة الت�صرف في الأرا�ضي �إ�ضرارا لحقوق مكت�سبة لمالكين �آخرين �أو �ساكنة
مجاورة قاموا باقتناء عقارات على�أ�سا�س تواجد مرافق مبرمجة بموجب وثيقة تعميرية ؟
• .ما هو م�صير المرافق والتجهيزات المبرمجة �أو المنجزة ب�شكل جزئي؟ 
• .كيفية التعامل مع المرافق والف�ضاءات المبرمجة بم�شاريع ت�صاميم تهيئة لم تتم الم�صادقة
عليها لأ�سباب متعددة ولكن يتماعتمادها من طرف المنظومة المحلية كوثيقة مرجعية؟

 - 4المبادرات المتخذة من طرف ال�سلطات العمومية
منذ ا�ست�صدار الن�صو�ص القانونية المعمول بها وخا�صة بعد ال�شروع في تطبيق مقت�ضيات
القانون  12-90المتعلق بالتعميروبروز �إ�شكالية كيفية التعامل مع الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق
والف�ضاءات والتجهيزات العامة المبرمجة بت�صاميم التهيئة المنتهية �آثار الإعالن عن المنفعة
العامة المرتبطة بها ،عملت ال�سلطات العمومية على اتخاذ العديد من التدابير والمبادرات
همت في بع�ض الأحيان �ضرورة توجيه عمل المتدخلين على �ضرورة تنفيذ مقت�ضيات وثائق
التعمير ب�شكل �صارم من قبيل منع منح �شهادة رفع اليد وفي بع�ض الحاالت التن�صي�ص على
�إمكانية ال�سماح ب�إنجاز مرافق خا�صة ذات نفع عام بعد الح�صول علىموافقة القطاع الوزاري
المعني ب�إنجاز المرفق �أو التجهيز المبرمج بموجب ت�صميم التهيئة.
ولهاته الغاية ،ال بد من التذكير وب�إيجاز ب�أهم التدابير المتخذة من طرف ال�سلطات العمومية
بهذا الخ�صو�ص :
• .دورية ال�سيد الوزير الأول عدد  399بتاريخ  14مايو  1996بخ�صو�ص تنفيذ وثائق التعمير
والتي ن�صت على �ضرورة تفعيل لجن تتبع تنفيذ مقت�ضيات وثائق التعمير المن�صو�ص
عليها قانونا وتحديد كيفية ا�شتغال هذه اللجان بالنظرلأهميتها؛
• .دورية ال�سيد الوزير الأول عدد  12بتاريخ � 29أكتوبر  1996بخ�صو�ص تنفيذ مقت�ضيات
وثائق التعمير والتي ن�صت ب�شكل �صريح على منع ت�سليم �شواهد رفع اليد من طرف
القطاعات الوزارية المعنية كما تم ر�صده والقيام بجرد �شاملللمرافق المبرمجة ومبا�شرة
م�سطرة اقتنائها؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

وثائق التعمير  :الح�صيلة و�إكراهات التنفيذ

47

• .دورية ال�سيد الوزير الأول عدد  1070بتاريخ  2مايو  2000بخ�صو�ص الأرا�ضي المخ�ص�صة
للمرافق والف�ضاءات والتجهيزات العمومية والتي ن�صت على �إحداث لجنة بين وزارية
مختلطة للتفاو�ض مع مالكي الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والمنتهية الآثار المترتبة عن
�إعالن المنفعة العامة بخ�صو�صها و�سبل ت�سوية الو�ضعية .كما ن�صت هذه الدورية على
تعميم هذه المقاربة التي تم نهجها على �صعيد مدينة الدار البي�ضاء وعلى كافة المدن التي
تواجه نف�س الإ�شكالية؛

• .الدورية الم�شتركة بين كل من وزير �إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإ�سكان ووزير
التربية الوطنية عدد  59بتاريخ  24يونيو  2000في �ش�أن التجهيزات التعليمية وم�شاكل

التمدر�س داخل التجزئات والتي تم بموجبها اقتراح �إحداثلجن محلية مختلطة ثالث
�سنوات قبل انق�ضاء �آثار الإعالن عن المنفعة العامة عن ت�صميم التهيئة لمبا�شرة عملية اقتناء
الوعاءات التي يتعين االحتفاظ بها فقط؛

• .م�شروع مدونة التعمير الذي تم تدار�سه من لدن المجل�س الحكومي والموافقة عليه
بتاريخ  12يونيو  2008والذي ن�ص على �إحداث �آليات جديدة للتهيئة العقارية للإ�سهام

في حل هذه الإ�شكالية ف�ضال عن تن�صي�صه على �أنه يجوز بعد مرور � 5سنوات على
�صدور الن�ص القا�ضي بالموافقة على الت�صميم ،لأ�صحاب الأرا�ضي المخ�ص�صة لإقامة
التجهيزاتطلب رخ�صة �إنجاز بع�ضها ،وفق �شروط ،عو�ض القطاع المعني؛

 •.تداول المجل�س الحكومي بتاريخ  29يونيو  2010بخ�صو�ص �إ�شكالية �إنجاز المرافق العمومية
من خالل العر�ض الذيتقدم به ال�سيد وزير الإ�سكان والتعمير والتنمية المجالية؛
•.

دورية ال�سيد وزير ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة عدد  20469بتاريخ  10دجنبر 2012

بخ�صو�ص كيفية التعامل مع المرافق والتجهيزات العامة المبرمجة بت�صاميم التهيئة
والتي ذكرت ب�ضرورة �إعمال المقت�ضيات القانونية وال�سماح با�ستعادة مالكي الأرا�ضي
الت�صرف في �أرا�ضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على �إعالن المنفعة العامة وفقا للغر�ض 
المخ�ص�صة له المنطقة دون انتظار ا�ست�صدار ت�صميم تهيئة جديد .وتطرقت كذلك لكيفية
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التعامل مع المرافق المبرمجةبت�صاميم التجزئات المرخ�صة والتي كانت مو�ضوع ت�سلم
م�ؤقت لأ�شغال التجهيز.

 - 5التجارب الدولية
بينت الدرا�سات التحليلية المقارنة لمنظومة التخطيط الح�ضري لمجموعة من الدول (فرن�سا،
�سوي�سرا� ،إ�سبانيا� ،ألمانيا ،بريطانيا ،تون�س ،الجزائر ،ال�سنغال ،الكامرون) عن ا�ستخال�ص �أهم
النتائج التالية :
 -م�ستويين �أ�سا�سين للتخطيط  :التخطيط اال�ستراتيجي والتخطيط المحدد لقواعد
ا�ستعمال الأر�ض؛
 -عدم التمييز بين وثيقة التعمير الخا�صة بالمجال الح�ضري مع تلك الموجهة للعالم القروي؛
 -اعتماد م�سطرة م�شاورات مو�سعة مع مختلف الفرقاء؛
 -اعتماد م�سطرة مراجعة مب�سطة في حالة عدم الم�س بالخيارات الأ�سا�سية للتهيئة؛
 -اعتماد مبد�أ المالءمة عو�ض المطابقة في تراتبية الوثائق؛
 -وجود �آليات للتهيئة العقارية  :حق الأولوية ،التهيئة الت�شاورية ،ال�ضم الح�ضري ،جمعية
المالكين ...،؛
 -وجود مقت�ضيات خا�صة بالمناطق ذات ال�صبغة الخا�صة  :ال�ساحل ،الجبل ،الأرا�ضي
الفالحية ذات الم�ؤهالت....،
 وقد �أبانت هاته الدرا�سة المقارنة عن فعالية ونجاعة المقاربة المعتمدة في �إ�سبانيا بالن�سبة
لفتح المناطق الجديدة للتعمير وفق م�سطرة ال�ضم الح�ضري ،حيث تمكن هذه الأخيرة من
تقا�سم عادل ومتوازن لزائد القيمة الم�ضافة وكذا لتكاليف التعمير.
وتمكن هذه المقاربة المعتمدة من تمكين الجماعات الترابية دون مقابل بالم�ساحات
المخ�ص�صة للطرق والف�ضاءات العامة والم�ساحات الخ�ضراء والمرافق العمومية وكذا %10
من الم�ساحة الأر�ضية المجتمعة مما ي�ساهم ب�شكل كبير في تقلي�ص النفقاتالعمومية (الدولة
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والجماعة) الموجهة لتمويل التعمير وكذا ال�سماح بتفعيل ا�ستراتيجية الجماعة في ميدان
ال�سكن لال�ستجابةلحاجيات مختلف ال�شرائح االجتماعية.

خاتمة :
ت�شكل �أ�شغال هذا اليوم الدرا�سي المنظم ب�شراكة مع م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة فر�صة �سانحة
لمختلف المتدخلين للإ�سهام في تعميق النقا�ش الرائج خالل ال�سنوات الأخيرة بمو�ضوع يعد
من �أولوية الأولويات بالنظر لأهمية وثائق التعمير و�إ�سهامها فيتحقيق تهيئة من�سجمة وم�ستدامة
وكذا الرتباط ما ت�سعى �إليه وخا�صة �ضمان ف�ضاءات عي�ش كريمة تتوفر فيها المرافقوالف�ضاءات
العمومية والمتطلبات المعبر عنها من لدن ال�ساكنة ب�شكل م�ستمر.
كما �أن التطرق �إلى هذا المو�ضوع وكذا التو�صيات التي �ست�صدر عن �أ�شغال هذا اليوم
الدرا�سي �ست�ساهم ال محالة في تبادل التجارب والأفكار وكذا في بلورة مقترحات كفيلة
ب�إ�صالح الإطار القانوني المنظم لوثائق التعمير الذي ت�سهر عليه حاليا الوزارةالمكلفة بالتعمير
و�إعداد التراب الوطني.
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مواقف لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
من �إ�شكاليات وثائق التعمير
محمد ليديدي
الكاتب العام لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة؛
كان لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بحكم موقعها في الم�ؤ�س�سات الد�ستورية للدولة �أن تتخذ
قرارات وتهتدي �إلى تو�صيات جوابا عما تتو�صل به من ت�شكيات .وهكذا،وارتباطا بمو�ضوع
هذا اللقاء ،ف�إن ن�سبة هامة مما يتوارد عليها من تظلمات ،ت�صنف�ضمن الق�ضايا العقارية ،والتي
�إذا ا�ستثنيا منها ق�ضايا نزع الملكية ،نجدها ذات �صلة بوثائق التعمير ،بما في ذلك المخطط
التوجيهي للتنمية العمرانية ،وت�صاميم التهيئة ،وت�صاميم النمو �أو التنمية ،وت�صاميم التنطيق،
بالإ�ضافة �إلى ما تفرزه طلبات رخ�ص البناءمن �إ�شكاليات.
ولقد �سبقني من تناول الكلمة� ،إلى �إلقاء الأ�ضواء على وثائق التعمير في �إ�شارة عابرة لما
تم ر�صده من �إ�شكاليات ،علما �أن من �سيتناول الكلمة بعدي �سيالم�س ال محالة المو�ضوع
بتقنية �أكثر.
ولذلك� ،س�أبقى ،اعتبارا للحيز الزمني الذي خ�ص�ص لي ،في جوهر الجانبالذي تكلفت
به� ،أال وهو تعامل الم�ؤ�س�سة مع وثائق التعمير.
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�إن من �أهم ما تمحورت حوله التظلمات:
	•�ضعف التوا�صل مع المالكين الذين تطال عقاراتهم تخ�صي�صات في �إطار م�شروع
ت�صميم التهيئة ،ف�ضال عن غياب �آليات المنازعة ،والطعن بمفهومه ،في اختيارات
وا�ضعي الت�صميم؛
	•ت�أخير الح�سم في الم�شاريع المقدمة من طرف المالك قبيل االنتهاء �إلىت�صاميم ،بدعوى
�أن هناك منظورا عمرانيا في طريق الإنجاز؛
	•ا�ستمرار امتناع الإدارة من تحرير العقارات من التخ�صي�صات ،التي �سبقر�صدها لها في
الت�صاميم رغم انتهاء �أمدها؛
	•�إعادة تبني ت�صميم التهيئة� ،أحيانا نف�س التخ�صي�صات التي طالت ذات العقار في الع�شر
�سنوات الموالية مبا�شرة ،والحال �أن القانون يقول بخالفذلك؛
	•ت�أخير في �صرف م�ستحقات و�ضع اليد على العقارات؛
	•ر�صد اعتمادات متوا�ضعة ال تمكن من تعوي�ض  عادل ،و�أحيانا عدم ر�صد احتياطي
لالعتمادات الكفيلة بمواجهة ما يحكم به منتعوي�ضات؛
	•اللجوء �إلى االعتداء المادي ،في غياب م�سطرة نزع الملكية �أو م�سطرة الإذن بالحيازة
الوقتية بعد �إيداع المبلغ الذي من الواجب �أن تحددهاللجنة في القدر المعقول.
وتقت�ضي الأمانة ،في المقابل� ،أن �أحمل لجمعكم الموقر هذا �أجوبة الإدارة على
الت�شكيات في:
	•عدم تو�صلها بالتعر�ضات تطبيقا للمادة 25؛
	•تعقيدات الم�سطرة هي التي ت�ؤدي �إلى طول الأمد؛
	•ما يت�ضمنه الت�صميم ال يمكن التنازل عنه خالل المدة؛
	•عدم تو�صلها بالوثائق التي تثبت ملكية العقارات ،ف�ضال عما يكون قددب من خالفات
بين مدعي الملكية ،وال�سيما بالن�سبة للعقارات غيرالمحفظة؛
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	•تم�سك المالك بثمن مغالى فيه ،رغم �أن الت�صميم والتجزئات هي التي رفعت من
قيمة العقار؛

	•ال يمكن �صرف �أي تعوي�ض عن نزع الملكية خالل المدة ،طالما �أن القطاع المر�صود
له العقار لم ي�شغله.

وكيف تعاملت الم�ؤ�س�سة مع الإ�شكاليات المعرو�ضة عليها؟
من الم�سلم به �أن الم�ؤ�س�سة ت�ستند ،فيما تنتهي �إليه� ،إلى المقت�ضيات القانونية ،فيتطبيقاتها

ال�سليمة ،ووفق ما تخل�ص �إليه �أعلى هيئة ق�ضائية في الهرم الق�ضائي (المجل�س الأعلى �سابقا
ومحكمة النق�ض حاليا)� ،إذ ترجع �إلى المتواتر من االجتهادات،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنها تغلب

جانب العدل والإن�صاف لأن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتيةلي�ست هي مجرد الإعالن عن الحق ،بل هي

م�سعى يمكن من �إي�صال الحقوق �إلى�أ�صحابها ،وتقريب وجهات النظر ،و�إيجاد ت�سوية تمكن

من جبر الأ�ضرار التي�أحيانا ال ت�سعف المقت�ضيات القانونية في معالجتها.

ولقد �سبق للم�ؤ�س�سة �أن �صرحت في �أحد مقرراتها ذي ال�صلة بالملف عدد  27651مايلي:

«العمل الق�ضائي الذي لم يتبين ما ي�ؤكد �إلغاءه �أو التراجع عنه �سيبقى مرجعا لتف�سير القانون،
وال�سيما في المجال الإداري لأن الم�ستقر عليه هو �أن الأحكام الق�ضائية في المادة الإدارية
وال�صادرة في مجال الإلغاء هي�أحكام مو�ضوعية ت�سري على العامة».
فالغرفة الإدارية بالمجل�س  الأعلى �سابقا ،في عدة منا�سبات ،اعتبرت �أن ا�ستمرار و�ضع

الإدارة يدها ومعار�ضتها في �أي م�شروع رغم انتهاء مدة الع�شر �سنوات يعتبر �شططافي ا�ستعمال
ال�سلطة ،لأن ان�صرام هذه المدة ي�ؤدي حتما �إلى محو �آثار الت�صميم.

كما اعتبرت ب�أن الإعالن عن �إيداع الم�شروع يبقى مجرد �إعالن ال يمكنالطعن فيه.
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وهكذا ،وبمنا�سبة نظرها في تظلم ذي �صلة بالمخطط المديري للتهيئة� ،أكدت الم�ؤ�س�سة
في الملف عدد :1234

«�أن المخطط المديري للتهيئة العمرانية يمثل الر�ؤيا الم�ستقبلية للم�صالح العمرانية للمنطقة،
وير�سم �آفاق تطورها العمراني ،كما ي�شكل الإطار العام لباقي وثائق التعمير ،وهذا يخول الإدارة
الحق في �إعداد مجال عمرانيي�ستجيب للحاجيات الملحة لل�ساكنة.
والم�شرع ر�سم �سبال للتعر�ض على المخطط قبل ن�شره ،و�أعطى ،بعد دخوله حيز التنفيذ،
للمالكين الحق في المطالبة بتعوي�ض عن الأ�ضرار التيلحقت بهم جراء حرمانهم من ملكهم».
وقد ت�أتى للم�ؤ�س�سة وهي تف�صل في الملف عدد  4250القول بـ�أنه :

«مادام �أن المعني بالأمر �سلك الم�سطرة المكفولة له قانونا خالل مرحلةالبحث العلني لتدوين
مالحظاته ق�صد مناق�شتها ودرا�ستها من طرف الجهات المخت�صة محليا للأخذ بعين االعتبار ،عند
االقت�ضاء ،االعترا�ضاتالوجيهة والمرتكزة على �أ�سا�س ،ف�إن عليه انتظار موقف ال�سلطات المحلية
ب�إعداد الت�صميم والتقرير ب�ش�أنها على �أن توفق بين تحقيق ال�صالح العام ،ومراعاة حقوق المالك،
وت�أخذ بعين االعتبار الإكراهات العمرانية وااللتزام بما يفر�ضه الأمر من �إن�صاف وم�ساواة ،وتتقيد
بالم�صلحة الف�ضلى ،وتنطلق من �إمكانياتها لمواجهة ما يترتب عن ذلك من حقوق الأغيار ،من
الخوا�ص ،وما ي�ستحقونه من تعوي�ضات عادلة ومن�صفة».
وفي هذا ال�سياق� ،سبق لها �أن وجهت لإحدى الوكاالت الح�ضرية مرا�سلة �ضمنت فيها
ما مفاده� ،أنه �إذا كانت الحاجة �إلى التو�سع العمراني ،بمنظور متكامل لتحقيق تنمية اقت�صادية
واجتماعية وب�شرية داخل بيئة نظيفة ومجال متنا�سق ،ف�إن ما �سيتم الخال�ص �إليه من ت�صور
يجب �أال يكون وباال على بع�ض المالكين ،كما يجب �أاليت�سرب االعتقاد للمعنيين ب�أن وا�ضع
الت�صميم ،تعامل بتمييز �أو بمراعاة للبع�ض دونالآخر في انتقائه.
فالبحث عن الم�ساواة والإن�صاف �أمر يفر�ض  نف�سه ،ومراعاة الم�صالح ال منا�ص منه،
والم�ساهمة في الأعباء العامة �أمر م�سلم به ،وبلورة ما تفر�ضه المواطنة من واجب الت�ضامن
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والت�آزر واجب ،لكن المحافظة على الثوابت والحقوق الد�ستورية �أمانة في عنق الإدارة،
التي عليها �أن ت�صرفها في مناخ ي�سوده االرتياح ،مطبوع بكامل ال�شفافية والعدالة في التوزيع
والتحمالت ،مع اعتماد معايير وا�ضحة.
وجوابا عن تظلم تم�سك مثيره ،ب�أن الإدارة ا�شتطت في �إعمالها ال�سلطة باختيارها �أر�ضه
دون غيره� ،سيما و�أنه �سبق و�أن ح�صل على رخ�صة بناء ،انتهتالم�ؤ�س�سة �إلى موقف �أكدت فيه
حق الإدارة في اختيار ما قد تحتاجه من مرافق مع مواقعها ان�سجاما ،طبعا ،مع ت�صورها العام
لم�ستقبل المدار العمراني.
وا�ستر�ساال في الجواب عن ت�شكيه ب�أنه �سبق منح رخ�صة بناء وعدم ال�شروع فيها يجعل
من حق الإدارة منع تجديدها ،مادام ت�صميم التهيئة قد ت�ضمن ما يفيد �أنعقاره خ�ص�ص لإيواء
مرفق عمومي.
�إال �أن ت�صرف الإدارة هذا يجعلها م�س�ؤولة عن حرمانه من ا�ستغالل ملكه،وبالتالي عليها �أن
تعو�ضه عما لحق به من �أ�ضرار.
وهكذا ،فقد ورد مقرر الم�ؤ�س�سة في الملف عدد  17658على هذه ال�صيغة :

«من حق الإدارة وتحت م�س�ؤوليتها ،وفي نطاق اخت�صا�صها ب�إعداد المجال العمراني وتطوير
ن�سيجه� ،إعمال ما يخولها القانون الختيار وتحديد مواقع المرافق العمومية التي تنوي �إحداثها من
�أجل م�صلحة ال�ساكنة.
موقف الإدارة بعدم الترخي�ص ببناء م�سكن فوق عقار خ�ص�ص لغر�ض�إداري موقف �سليم.
�سبق ح�صول الطالب على رخ�صة البناء ،ال يمكن اعتباره موجبا للتجاوز والخروج ،عما تم
تحديده في ت�صميم التهيئة ،ما دام �أن المالك لمينجز ما تم الترخي�ص به من بناء داخل �أمد �صالحية
رخ�صة البناء.
ومع ذلك ،يبقى الم�شتكي محقا في الح�صول على تعوي�ض عما لحقه من�ضرر ب�سبب التخ�صي�ص
الذي حرمه من ا�ستعمال حق الملكية.
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�إن هذا ال�ضرر ال يمكن تحديده وتقديره �إال على �ضوء ما يقدم منمعطيات تمكن الم�ؤ�س�سة من
التعرف على القيمة الحقيقية للأر�ض ،وهوما يمكن اللجوء ب�ش�أنه �إلى الق�ضاء.»
ودائما في �إطار �إثبات حق المالك في الح�صول على تعوي�ض عما لحقه من �ضرر عنعقل
عقاره ،ب�سبب التخ�صي�صات العمومية الواردة في ت�صميم التهيئة ،جاء في مقرر للم�ؤ�س�سة
بخ�صو�ص الملف عدد  2195ما يلي:

«وحيث ات�ضح من جواب الإدارة �أن القطعة الأر�ضية تم تخ�صي�صهاكليا لإحداث طريق عمومية،
وذلك ح�سبما جاء في ت�صميم التهيئة.
وحيث �إنه� ،إذا كانت متطلبات التعمير ت�سمح للإدارة باتخاذ ما ينا�سب من �إجراءات لإعداد
ت�صميم تهيئة بما يحتاجه الن�سيج العمراني منمرافق وطرق ،ف�إن هذا ال يعفيها من تحمل تبعات ذلك
من تعوي�ض كل منت�ضرر عن ذلك ،وال�سيما من انتزعت ملكيتهم.
وحيث اعتبارا لذلك ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ت�سجل �أحقية الطالب في الح�صولعلى تعوي�ض عن كل ما
لحق به من �ضرر نتيجة عقل عقاره لمدة طويلةوانتزاعه عند االقت�ضاء.»
ومن جهة �أخرى� ،أقرت الم�ؤ�س�سة ،في معر�ض نظرها ،في �أحد المطالب التيقدمت �إليها،
ب�سريان مفعول المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدة خم�سة وع�شرين�سنة ،وهكذا جاء في
الملف عدد :1887

«�إن الإطار المنظم للن�شاط العمراني بالمنطقة يخ�ضع للتخ�صي�صات التييحددها مخطط توجيه
التهيئة العمرانية الذي ي�سري مفعوله لمدة � 25سنة ،وذلك طبقا لمقت�ضيات المـادة  3من القانون
رقم  12.90المتعلق بالتعمير ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة
 17( 1412يونيو .)1992
ولذلك ،ف�إن امتناع الإدارة عن تمكين الم�شتكين من البناء فوقالعقارات التي يملكونها بحكم
ما �أ�صبحت مر�صودة له من ارتفاقات،امتناع ال يظهر �أن فيه �إخالال يبرر تدخل الم�ؤ�س�سة ،ما دام �أن
المخطط التوجيهي�ساري المفعول.»
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ولقد كان موقف الم�ؤ�س�سة في العديد من الملفات وا�ضحا لإعطاء الروحلمدلول المادة ،28
وذلك بتكري�س مقا�صد الم�شرع من �أن النية اتجهت �إلى تحريرعقارات الخوا�ص بقوة القانون،
وبمجرد انتهاء مدة الع�شر �سنوات في كل ارتفاقتعميري ،ودونما حاجة �إلى القيام ب�أي �إجراء
�أو الح�صول على رفع اليد �أو ما �شابهذلك من وثائق ،وذلك لإعمال روح القانون ولجعل ال�ش�أن
الإداري يت�صرف ويتداولب�سال�سة.
ولذلك ،ف�إن الم�ؤ�س�سة تريد من خالل مقرراتها وتو�صياتها ،التي تبلغ لكل الأطراف
المعنيين� ،أن ت�ضع في يد الم�شتكي وثيقة لي�س لها مفعول فعلي فقط ،بل لها و�صف تقريري
ب�أحقيته في الت�صرف في ملكه في من�آى عن كل تخ�صي�صعمراني وارد في ت�صميم التهيئة.
وهكذا كان موقفها في الملف عدد :1705

«�إن مفعول التخ�صي�ص الذي ر�صد عقار المعنيين بالأمر للمنفعة العامة،بناء على ت�صميم التهيئة،
ال يمكن ب�أي حال �أن يتجاوز ع�شر �سنوات ،اعتبارامن تاريخ ن�شر المر�سوم الم�صادق عليه بالجريدة
الر�سمية ما لم يحدد الت�صميمالجديد تخ�صي�صا �آخرا عدا ذلك الذي ي�ضمه الت�صميم الأول.
واعتبارا لمرور الع�شر �سنوات على تاريخ الن�شر ،ف�إن عقار المعنيين�أ�صبح محررا من التخ�صي�ص
الذي ت�ضمنه الت�صميم ،وذلك بقوة القانونوب�صورة �آلية ودون حاجة �إلى �إ�شهاد �أو ترخي�ص �إداري،
وبذلك يكون محقافي الت�صرف فيه ،في حل مما �سبق تخ�صي�صه كمرفق عمومي.»
وفي الت�سليم ب�أحقية القطاع الحكومي الو�صي في ا�ست�صدار مر�سوم للم�صادقة علىت�صميم
التهيئة ،واعتبارا للطبيعة القانونية للمر�سوم ،ف�إن الم�ؤ�س�سة �أكدت �أن المنازعة فيه نظرا لما
تقت�ضيه الم�شروعية ال يمكن �أن تت�أتى �إال في �إطار الم�سلك الق�ضائي الذي حدده الم�شرع
للمنازعة في المرا�سيم.
ولذلك �أكدت الم�ؤ�س�سة في الملف عدد � 2866أنه :

«بدخول ت�صميم التهيئة حيز التنفيذ ال يمكن طيلة الع�شر �سنواتالمحددة في القانون ل�صالحية
الت�صميم المذكور المنازعة في مر�سوم تمت الم�صادقة عليه �إال في نطاق ما ر�سمه القانون ،و�أمام
الجهة الق�ضائية المخت�صة،�إذ في �إطاره يمكن مناق�شة مدى احترام الت�صميم للم�شروعية.»
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ولقد عالج الم�شرع ت�صميم التهيئة في المواد من � 18إلى  31من القانون  12/90المتعلق
بالتعمير� ،إال �أن الدرا�سات والكتابات �أبانت عن ق�صور في الإطار القانوني المنظم لت�صميم
التهيئة ور�صدت مظاهر العور وتج�سيدات النق�ص التي تطال تنفيذ ت�صاميم التهيئةب�شكل خا�ص
ووثائق التعمير ب�شكل عام ،ويمكن �إجمال �أهم المعوقات فيما يلي :
 .-طول المدة التي ي�ستغرقها �إعداد ت�صاميم التهيئة والتي تتراوح ما بين � 7إلى 12�سنة ،مما
يف�ضي بطبيعة الحال �إلى ا�صطدام بتغيير الواقع المجالي وتقادم التقديرات والتوقعات،
وي�ؤدي بالتبعية �إلى �صعوبة تنزيل م�ضامين هذه الوثيقة على �أر�ض الواقع وهوما ي�ستدعي
بجدية التفكير في تقلي�ص �آجال �إعداد ت�صميم التهيئة بمنا�سبة �أي مراجعة لمقت�ضيات
قوانين التعمير.
 -الإفراط في تقدير الحاجيات المرتبطة بالتهيئة الح�ضرية والمبالغة في �إدراجعدد كبير من
التجهيزات العامة التعليمية وال�صحية والثقافية والمباني الإدارية والم�ساحات الخ�ضراء
وهو ما يعك�سه م�ؤ�شر توا�ضع ن�سب التنفيذ مقارنة مع ما هو مبرمج (ولنا فيمدينة الدار
البي�ضاء خير نموذج بحيث �إن ن�سبة التنفيذ لم تتعـــد 1 2%) ،ف�ضال عن ارتفاع عدد
طلبات ا�سترداد العقارات الم�شمولة بتخ�صي�صات عمومية لعدم �إنجاز ما هو مخطط
داخل المفعول القانوني لت�صاميم التهيئة ،دون �إغفال تغييب مقاربة الكلفة المالية
ومراعاة المبالغ المالية المر�صودة في الميزانية حين برمجة هذا النوع من التخ�صي�صات.
 -ت�سجيل مفارقة بين عدم انجاز التجهيزات العمومية بالمواقع المخ�ص�صة لها بت�صميم
التهيئة وارتفاع حاالت االعتداء المادي على العقارات لت�شييد المرافق العمومية،ال�شيء
الذي يبرز وجود اختالل في منظومة التخطيط الح�ضري من زاوية نوايا المخطط
وواقع التخطيط.
 -عدم مرونة ت�صاميم التهيئة و�صالبة م�ضامينها وال�ضوابط التي تر�سيها ،بدليل تنا�سل
الدوريات والمنا�شير في مجال التعمير ك�أ�سلوب لإ�ضفاء نوع من الي�سر لت�شجيعاال�ستثمار
وخلق دينامية وحركية اقت�صادية ولو على ح�ساب خرق مبد�أ التراتبية ال�شرعيةللن�صو�ص
القانونية ،مما يحتم انتهاج منطق التليين كبديل عن ال�صرامة في محتوى ت�صاميمالتهيئة،
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ف�ضال عن �إر�ساء �آليات التقييم الدوري لهذه الوثيقة لإخ�ضاعها للمراجعة كلما تطلب
الأمر ذلك.
وموازاة مع ذلك ،ف�إن الإطار القانوني المنظم لت�صميم التهيئة يطرح جملة منالإ�شكاليات
على م�ستوى التطبيق والممار�سة عر�ضت على �أنظار الق�ضاء للف�صل فيها و�س�أقت�صر في هذه
المداخلة على مالم�سة الجوانب التالية :
� -إ�شكالية محو �أو �إنهاء �آثار ت�صميم التهيئة عن عقار م�شمولبتخ�صي�ص عمومي.
� -إ�شكالية التعوي�ض عن التخ�صي�صات واالرتفاقات المقررةبت�صميم التهيئة.
� -إ�شكالية المحددات ال�ضابطة للم�ساهمة المجانية في �إطار المادة  37من القانون 12/90

المتعلق بالتعمير.

المبحث الأول
�إ�شكالية محو �أو �إنهاء �آثار ت�صميم التهيئة
عن عقار م�شمولبتخ�صي�ص عمومي
�سنقف في �سياق التعر�ض لهذه الإ�شكالية على مواقف العمل الق�ضائي من نقطةاالخت�صا�ص
للنظر في المنازعات التي تروم محو �آثار ت�صميم التهيئة عن عقار مخ�ص�ص الحت�ضان تجهيز
عمومي ،ثم ننتقل �إلى تبيان التبريرات المعتمدة لمعالجة �إ�شكاليةاالخت�صا�ص هذه.

الفرع الأول  :تطور موقف العمل الق�ضائي ب�ش�أن نقطة االخت�صا�ص
اكتفى الم�شرع في المادة  28من القانون  12/90المتعلق بالتعمير بالت�أكيد على �أن الن�ص
القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئة يعتبر بمثابة �إعالن عن المنفعة العامة التي ت�ستوجب
القيام بالعمليات الالزمة لإنجاز التجهيزات المن�صو�ص عليها في البنود  3و 4و 5و 6و 12من
المادة .19
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و�أ�ضاف �أن الآثار المترتبة على �إعالن المنفعة العامة تنتهي عند انق�ضاء �أجل  10�سنوات
يبتدئ من تاريخ ن�شر الن�ص القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئةفي الجريدة الر�سمية ،وعندما
ي�ستعيد مالك الأرا�ضي الت�صرف في �أرا�ضيهم فور انتهاءالآثار المترتبة على �إعالن المنفعة العامة
يجب �أن يكون ا�ستعمال تلك الأرا�ضي مطابقاللغر�ض المخ�ص�صة له المنطقة التي تقع فيها.
وي�سود االعتقاد على �أن المر�سوم القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئة ينه�ض �سندا كافيا
لحيازة العقار الم�شمول بتخ�صي�ص عمومي وال�شروع في البناء والت�شييد والحال �أن المادة
 29من القانون  12/90المتعلق بالتعمير توجب التقيد بالأحكام المن�صو�ص عليها في القانون

رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة واالحتالل الم�ؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهير
ال�شريف رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982علىت�صميم التهيئة المعتبر
بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها ،وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يخ�ضع
لها والآثار المترتبة عليه.
والمالحظ كذلك �أن المادة  28من نف�س القانون  12/90المتعلق بالتعمير و�إن كانت قد

ا�ستعملت عبارة «فور» التي تحمل داللة على الآنية وعلى �أن ا�سترداد الملك يتم بقوةالقانون
وفور انتهاء الأجل القانوني لت�صميم التهيئة� ،إال �أن الأمر لم ي�ستتبعه ا�ستعرا�ض لم�سطرة ت�ؤطر
كيفيات اال�سترداد ،فهل ي�ستدعي الأمر �أن يبلور في �شكل �شهادة برفع اليدي�ست�صدرها المالك،
�أم �أن الو�ضع يتطلب من الإدارات المعنية �أن تبا�شر من تلقاء نف�سها الترتيبات المج�سدة لإنهاء
مظاهر عقل العقار الم�شمول بتخ�صي�ص عمومي.
 كما �أن الو�ضع تميز ب�سكوت ملحوظ عن الجهة الإدارية المخاطبة باال�سترداد هل هي
الإدارة الم�ستفيدة من المن�ش�أة العمومية المبرمجة� ،أم الوكالة الح�ضرية باعتبارها متدخال�أ�سا�سيا
في �إعداد وثيقة التعمير� ،أم الجماعة الترابية التي يتواجد العقار بدائرة نفوذهاوباعتبارها ت�ست�أثر
ب�صالحيات في مجال التعمير� ،أم رئي�س الحكومة بو�صفه الجهة التي تملك الت�أهيل القانوني
لإ�صدار الن�ص الم�صادق بموجبه على ت�صميم التهيئة الذي يعطي لهذا الأخير مقومات النفاذ
والدخول حيز الوجود القانوني.
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 كما يطرح الأمر �س�ؤاال ملحا �أي�ضا يتعلق بموقع المحافظ العقاري هل يلزمه �أن يقوم
بالت�شطيب على التقييد الموجود �ضمن مندرجات الر�سم العقاري ب�ش�أن التخ�صي�ص الواقععلى
العقار من منظور �أنه هو الآخر مخاطب بعبارة «فورا» الواردة بالمادة � 28أعاله� ،أم�أنه يحق له
التم�سك ب�ضرورة تدخل الإدارة المعنية و�سلوك الم�سطرة الرامية �إلى الت�شطيبالمذكور ورفع
العقل عن العقار ،وذلك دفعا لأي م�ساءلة �أو م�س�ؤولية محتملة قد يواجه بهاالمحافظ.
هذه كلها ت�سا�ؤالت طرحتها ال�صياغة الحالية للمادة  28من القانون  12/90المتعلقبالتعمير
مما يقت�ضي �إر�ساء م�سطرة وا�ضحة حول ترتيبات ا�سترداد العقارات بعد انتهاء مفعول ت�صميم
التهيئة تكفل الأمان القانوني لرجل الإدارة والمالك على حد �سواء.
ولقد قدر لهذه الإ�شكاالت �أن تعرف طريقها �إلى الق�ضاء ويتناولها ال�سادة الق�ضاةبالتحليل
والمناق�شة واختزلتها منازعات تتعلق بمحو �آثار ت�صميم التهيئة عن عقار م�شمول بتخ�صي�ص
عمومي تميزت الأحكام ال�صادرة في مو�ضوعها باختالف في وجهات النظر وتباينات في
المواقف وهو ما �سنعر�ض له بنوع من التف�صيل.

�أوال  :التوجه القائل بانعقاد االخت�صا�ص للغرفة الإدارية لدى محكمة النق�ض
�إن ر�صد م�سار العمل الق�ضائي ب�ش�أن نقطة االخت�صا�ص فيما يتعلق بالطلبات الرامية�إلى محو
�أو �إنهاء �آثار ت�صميم التهيئة عن عقار كان مخ�ص�صا لتجهيز �أو مرفق عمومي يف�ضي�إلى الوقوف
على توجهين اثنين يعك�سان التطور الذي ح�صل للح�سم في الجهة الق�ضائية� ،إذ �أن محكمة
النق�ض كر�ست في البداية توجها يعتبر �أن الآثار المترتبة عن تطبيق مر�سوم التهيئة لهاارتباط وثيق
وغير قابل للتجزئة بالمر�سوم وال يت�صور التو�صل �إلى و�ضع حد لتلك الآثار �إالب�سلوك م�سطرة
الطعن في المر�سوم وهو ما تحتكره محكمة النق�ض ب�صريح الن�ص القانوني(1 ).
( )1راجعوا في هذا الإطار:
•القرار عدد  1488ال�صادر عن نف�س الجهة الق�ضائية بتاريخ  2000/10/26في الملفالإداري رقم ،200/1/4/380
غير من�شور.
•القرار عدد  284الم�ؤرخ في  2005/05/25وال�صادر في الملفات الإدارية �أرقام  2004/3/4/1897و2004/2017
 ،200/2049ق�ضية ال�سيد الها�شمي بن �صالح ،غير من�شور.
•القرار عدد  713بتاريخ  2006/09/20ال�صادر في الملف الإداري رقم  2006/1/4/1006ق�ضية العبا�سي يزة.
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لكن هذا التوجه لم ي�صمد طويال ،ذلك �أن المر�سوم الم�صادق بموجبه على ت�صميمالتهيئة
ال يت�صور الطعن فيه بعد ان�صرام مدة طويلة على ن�شره بالجريدة الر�سمية ولم يبق منطائلة من
ا�ستهدافه بالطعن ما دام م�آل ذلك معروف م�سبقا وهو عدم القبول �شكال لفوات �أجل الطعن
المحدد في  60يوما من تاريخ ن�شره ،وال مبرر لمطالبة �أ�صحاب ال�ش�أن بالطعن في المر�سوم
كمنفذ للتو�صل �إلى تقرير �إنهاء �آثاره.

ثانيا  :االتجاه القائل بانعقاد االخت�صا�ص للمحاكم الإدارية
د�شنته المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء ويقوم هذا االتجاه على �أ�سا�س �أن المنازعة التن�صب
على �صحة و�سالمة المر�سوم الم�صادق على ت�صميم التهيئة و�إنما تروم الحكم بانتهاء كلالآثار
المترتبة عن �إعالن المنفعة العامة واعتبارها غير نافذة المفعول والحكم بالأحقية في ا�سترداد
العقار وهو ما يدخل في �صميم اخت�صا�ص المحكمة الإدارية انطالقا من مقت�ضيات المادة  8من
القانون .41/90
وهكذا ردت المحكمة المذكورة الدفع بعدم االخت�صا�ص النوعي معللة ذلك
بالحيثياتالتالية(2 ):
«حيث تم�سك الوكيل الق�ضائي للمملكة والوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء بعدماالخت�صا�ص
النوعي لهذه المحكمة بعلة �أن الطعن قدم في مواجهة مقرر تنظيمي �صادر عن الوزير الأول
الذي يرجع النظر في طلب �إلغائه للمجل�س الأعلى.
وحيث �إنه بمقت�ضى المادة الثامنة من قانون  41/90المحدث للمحاكم الإدارية ،ف�إنالم�شرع
خول االخت�صا�ص لهذه المحاكم للنظر في النزاعات النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية
والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وحيث �إنه وما دامت المنازعة تدخل في الإطار المذكور ،ف�إن الدفع بعدم االخت�صا�ص
النوعي يكون بالتالي غير مبني على �أ�سا�س �سليم ويتعين رده».
( )2الحكم عدد  225ال�صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء بتاريخ  2000/05/17في الملف الإداري
رقم 99/428غ ،ق�ضية �شركة الفليت ،غير من�شور.
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كما جاء في حكمها عدد 398(3 ) ما يلي ....« :وحيث �إنه بالرجوع �إلى وقائع الدعوى
يتبين �أن المدعين ال ينازعون في �صحة و�سالمة المر�سوم عدد  2.89.151الم�ؤرخ في 17مار�س 
 1989و�إنما يهدفون الطعن في قرار نازع الملكية الذي لم يبادر �إلى �إتمام الإجراءاتالقانونية
الالزمة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة �إذ لم يتقدم ب�أي طلب لمقرر التخلي �أو �أمربالحيازة
ودون �أن يمنحهم �أي تعوي�ض مقابل نزع ملكية عقارهم.
وحيث بذلك ال يمكن �أن تن�ضم طلبات الطاعنين على النحو الوارد بالمقال لما حدد فيالف�صل
التا�سع من قانون  41/90المحتج به ،مما يكون معه االخت�صا�ص منعقدا للمحكمةالإدارية»(4 ).
وقد �سايرت محكمة النق�ض هذا االتجاه وغيرت موقفها ال�سابق مرتكزة على �أن هدف
الدعوى هو محو �آثار ت�صميم التهيئة بالنظر �إلى انتهاء مفعوله ،مما يكون معه االخت�صا�ص
منعقدا للمحكمة الإدارية.
وبهذه العلة �أيدت محكمة النق�ض  حكما �صادرا عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء
مو�ضحة �أن:
«بالرجوع �إلى مو�ضوع الطلب ،يت�ضح �أن هدف الدعوى هو محو �آثار ت�صميم التهيئةبالنظر
النتهاء مفعوله في � 10سنوات ،وذلك في �إطار ما حددته المادة  28من قانونالتعمير  ،12.90كما
هو وارد في الطلب المقدم من طرف الم�ست�أنف عليه ،مما يكون معه االخت�صا�ص منعقدا
للمحكمة الإدارية ،والحكم الم�ست�أنف لما ق�ضي بانعقاد االخت�صا�ص النوعي للمحكمة
الإدارية ،يكون قد طبق القانون بكيفية �سليمة ويبقى حليف الت�أييد»(5 ).
( )3الحكم عدد  398ال�صادر بتاريخ  2007/05/23في الملف الإداري رقم 2006/831غ ،ق�ضية ورثة الحاج العربي،
غير من�شور.
( )4نف�س ال�شيء �سار فيه :
•الحكم عدد  294ال�صادر بتاريخ  2005/04/25عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء في الملف الإداري
رقم /4622004غ.
•الحكم عدد  429ال�صادر عن نف�س الجهة الق�ضائية بتاريخ  2008/03/03في الملف رقم 2007/247غ ،ق�ضية
ال�شركةالعقارية «روزي دي فان» ،غير من�شور.
( )5القرار عدد  524ال�صادر بتاريخ  2007/06/13في الملف الإداري رقم  ،2007/1/4/524ق�ضية ال�سيد �سرغيني،
غير من�شور.
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وتعزز هذا الم�سلك بقرارات �أخرى� ،إذ جاء في القرار عدد (59 6 ) ما يلي:
«وحيث �إنه لما كان من �آثار ت�صميم التهيئة ،تطبيق الن�صو�ص المتعلقة بنزع الملكية
ف�إن الق�ضاء الإداري هو المخت�ص للبت في النزاعات النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية
والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ..مما يكون معه الحكم الم�ست�أنف في
محله وينبغي ت�أييده».
وكانت محكمة النق�ض �أكثر و�ضوحا حين �أكدت في قرارها عدد 559( 7 )« :لكن حيث�إن

الطلب الإ�صالحي – الواجب البت في حدود مو�ضوعه عمال بمقت�ضيات الف�صل  3من قانون
الم�سطرة المدنية المحال عليه بمقت�ضى المادة  7من القانون رقم  41/90المحدثة بموجب
المحاكم الإدارية  -يروم فقط الحكم برفع االعتداء المادي الذي طال العقار مو�ضوعه لعدم
تفعيلت�صميم التهيئة الذي �أدرج هذا العقار �ضمن المجال الأخ�ضر وفقا لل�شروط المن�صو�ص
عليها في المادة  28من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير ،وبالتالي عدم توخي المنازعة
الطعن في �أي مر�سوم و�إنما محو الآثار المترتبة عن هذا المر�سوم ومن جملتها قانون نزع
الملكية التي تدخل النزاعات النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة به
�ضمن االخت�صا�صاتالموكولة �إلى المحاكم الإدارية في نطاق المادة  8من القانون رقم 41/90
المحدثة بموجبه هذهالمحاكم ح�سبما ا�ستقر عليه ق�ضاء المجل�س الأعلى في مثل هذه النوازل.
مما يكون معه الحكمالم�ست�أنف في محله وينبغي ت�أييده».
وا�ستر�ساال في تثبيت هذا التوجه �أكدت محكمة النق�ض في قرارها عدد  815ال�صادر في

ق�ضية ورثة المرحوم عبد القادر �ساهل( 8 ) ...« ،لكن ،حيث �إن الثابت من وثائق الملف،ومما
ال نزاع فيه ،ف�إن الم�ست�أنف عليهم تقدموا �أمام المحكمة الإدارية بطلب يرمي �إلى رفعال�ضرر
( )6القرار عدد  59ال�صادر عن محكمة النق�ض بتاريخ  2008/01/30في الملف الإداري رقم  ،2007/1/4/571ق�ضية
ال�شركة المدنية العقارية «ميمون» ،غير من�شور.

( )7القرار عدد  559ال�صادر عن نف�س الجهة الق�ضائية بتاريخ  2009/5/27في الملف الإداري رقم ،2009/1/4/359ق�ضية
ال�سيد بدر اجديرة ،غير من�شور.
( )8القرار عدد  815ال�صادر بتاريخ  2010/11/04في الملف الإداري رقم  ،2010/1/4/1258غير من�شور.
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الناتج عن عدم متابعة م�سطرة نزع الملكية ،وبالتالي �إنهاء �آثار المر�سوم المتعلقبالم�صادقة على
ت�صميم التهيئة لمرور المدة المحددة قانونا لإنهاء تلك الم�سطرة ،وال يطلبون �إلغاءمر�سوم ،لذا
فالحكم الم�ست�أنف لما ق�ضى بانعقاد االخت�صا�ص النوعي للمحكمة الإدارية ،والحال ما ذكر
كان �صائبا فيما ق�ضي به وواجب الت�أييد ،وما �أثير حوله بدون �أ�سا�س».
ومن هذا المنطلق تبلور توجه �آخر يقوم على �أ�سا�س �أن المنازعة ال تن�صب على �صحةو�سالمة
المر�سوم الم�صادق على ت�صميم التهيئة و�إنما تروم الحكم بانتهاء كل الآثار المترتبة عن�إعالن
المنفعة العامة واعتبارها غير نافذة المفعول والحكم بالأحقية في ا�سترداد العقار وهو مايدخل
في �صميم اخت�صا�ص المحكمة الإدارية انطالقا من مقت�ضيات المادة  8من القانون .41/90
و�صفوة القول من خالل م�ضامين الأحكام والقرارات ال�سالفة الذكر �أن ق�ضاء محكمة
النق�ض قد ح�سم في النقطة القانونية المتمثلة في �إ�سناد االخت�صا�ص للمحاكم الإدارية للنظر في
الدعاوى التي ت�ستهدف �إنهاء ومحو �آثار القرار الم�صادق على ت�صميم التهيئة كما �أر�سىتفرقة
وا�ضحة بين الطعن في المر�سوم والمطالبة ب�إلغائه ومراقبة م�شروعيته� ،إذ في هذهالحالة الأخيرة
تكون محكمة النق�ض مخاطبة في �صالحياتها اال�ستثنائية وبين المطالبة بفح�صالآثار المترتبة
عن مر�سوم ت�صميم التهيئة وتقرير انتهاء تلك الآثار ،ففي هذه الحالة نكون�أمام اخت�صا�ص راجع
للمحاكم الإدارية وبال�ضبط ق�سم الق�ضاء ال�شامل .
و�إذا كان هذا التوجه �صائبا و�سديدا �إال �أن المبررات التي تم اعتمدها كمدخل للقولبانعقاد
اخت�صا�ص المحاكم الإدارية عرفت هي الأخرى تباينات وتباعدات.

الفرع الثاني :تباين التبريرات المعتمدة لمعالجة �إ�شكالية االخت�صا�ص
يثير التطبيق الق�ضائي الخت�صا�ص المحاكم الإدارية بالبت في الدعاوى التي تروم محو
�أو �إنهاء �آثار المر�سوم القا�ضي بالم�صادقة على ت�صميم التهيئة ب�ش�أن عقار مخ�ص�ص الحت�ضان
تجهيز عمومي ت�سا�ؤالت ملحة حول المبررات المعتمدة في الت�أ�سي�س له كتوجه.
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�أوال  :مبرر االعتداء المادي كمدخل الخت�صا�ص الق�ضاء ال�شامل.
ذهبت بع�ض الأحكام �إلى �أن اخت�صا�ص المحاكم الإدارية للبت في الطلبات المتعلقةبمحو
�آثار ت�صميم التهيئة على عقار م�شمول بتخ�صي�ص معين يجد ت�أطيره القانوني �ضمن دعاوى
االعتداء المادي.
ففي �إحدى النوازل عر�ض الطالب �أنه يملك قطعة �أر�ضية و�أنه بعث بر�سالة �إلى ال�سيدرئي�س 
الجماعة الح�ضرية للدار البي�ضاء يطلب منه الترخي�ص له باال�ستفادة من بقعتهالأر�ضية عن طريق
البناء ،فتلقى جوابا في �شكل قرار �إداري مفاده �أن ت�صميم التهيئة الخا�ص بمقاطعة عين ال�سبع
الم�صادق عليه بتاريخ  17مار�س   1989مازال �ساري المفعول ،ملتم�سا �إلغاء القرار الإداري
ال�صادر عن رئي�س الجماعة المذكورة الم�ؤرخ في .2005/04/06

وفي معر�ض دفاعه في هذا النزاع احتج الوكيل الق�ضائي للمملكة بعدم قبول الطلب�شكال
مادام قرار رئي�س الجماعة ال يعدو �أن يكون قرارا تنفيذيا للمر�سوم الم�صادق علىت�صميم التهيئة
باعتباره الم�ؤثر في المركز القانوني لطالب الإلغاء لكونه هو الذي ن�ص على تخ�صي�ص عقاره
لإحداث مرفق عمومي.
بيد �أن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء ردت الدفع بعدم القبول م�ؤكدة على:
«حيث دفع الوكيل الق�ضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لكون القرار المطعون فيه هوقرار
تنفيذي لمقت�ضيات ت�صميم التهيئة.
لكن يتبين من مقال الدعوى �أن طلب المدعي يرمي بالأ�سا�س �إلى الت�صريح بانتهاء الآثار
المترتبة عن ت�صميم التهيئة ،و�أن ال�شق الثاني من الطلب و�إن كان ي�ستهدف �إلغاءالقرار ال�صادر
عن رئي�س الجماعة الح�ضرية بالدار البي�ضاء الم�ؤرخ في � 6أبريل  ،2005ف�إن المحكمة بما لها

من �صالحية لإعادة تكييف الطلب ارت�أت ت�أطيره �ضمن دعاوى رفعاالعتداء المادي ،مما يتعين
معه رد الدفع بعدم القبول( 9 )».
( )9الحكم عدد  513ال�صادر بتاريخ  2008/03/17في الملف الإداري رقم  2006/22غ ق�ضية ال�سيد �أهراي ادري�س.
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وفي نازلة �أخرى لم تتردد نف�س المحكمة في الحكم برفع االعتداء المادي الواقع علىعقار
المدعية ومهدت لذلك بحيثيات ت�ضمنت:
«وحيث �إنه يمكن الجزم بوجود حالة اعتداء مادي لما ترتكب الإدارة �أو �أحد �أعوانها�أثناء
قيامها بن�شاط مادي تنفيذي غير م�شروع ج�سيم وظاهر من �ش�أنه �أن يت�ضمن اعتداء على حق
الملكية �أو م�سا�سا بحرية من الحريات العامة ،ومن ثم ف�إن االعتداء المادي هو كلعمل منعدم
ال�صلة بتطبيق �أي ن�ص قانوني وتنظيمي �أو حتى ب�إحدى ال�سلطات المخولة للإدارة ي�ستع�صي
�إدخاله �ضمن ممار�سات ال�سلطة العامة...
وحيث �إنه بالرجوع �إلى وثائق الملف وم�ستنداته ،تبين �أنه لي�س من بينها ما يفيد �أنالطرف
المدعى عليه قد �سلك الم�سطرة المذكورة ،مما تكون معه �آثار ت�صميم التهيئةالمذكور قد انتهت
بمرور الأجل القانوني ولي�س هناك ما يفيد تمديده وفقا للم�سطرة القانونية الواجبة ال�سلوك،
الأمر الذي ي�صبغ عليه �صفة االعتداء المادي الواجب الحكم برفعه لعدمم�شروعيته»( 1 0).
وفي نف�س االتجاه �أ�صدرت هذه المحكمة حكما مماثال انتهج منظور االعتداء المادي
كمدخل لالخت�صا�ص بالبت في النازلة المعرو�ضة عليها� ،إذ �شددت على �أنه�« :إذا كانالثابت
ق�ضاء �أن محو الآثار المترتبة قانونا عن مر�سوم التهيئة ال�صادر عن الوزير الأول تدخل �ضمن
االخت�صا�صات الموكولة للمحاكم الإدارية ،ف�إن �صدور مر�سوم تهيئة مدينةالدار البي�ضاء بمقت�ضى
المر�سوم رقم  2-152-89وتاريخ  17مار�س  1989والقا�ضيبتخ�صي�ص عقارات المدعين لإن�شاء
تجهيزات ثقافية وم�ساحات خ�ضراء دون �أن ت�سلكالجماعة المدعى عليها الإجراءات الواجب
اتخذاها لتحديد �آثار ت�صميم التهيئة داخل �أجل�سريان ت�صميم التهيئة المحدد في ع�شر �سنوات
يجعلها في مو�ضع المعتدي ماديا على عقارات المدعين وي�شكل م�سا�سا بحق د�ستوري كفله
الم�شرع الد�ستوري لكل مواطن وهوحق الملكية ومنعا له من الت�صرف فيه ت�صرف المالك في
ملكه بكل حرية.
( )10الحكم عدد  1280ال�صادر بتاريخ  2008/09/10عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء في الملف الإداري
رقم2007/266غ ،ق�ضية ال�سيدة فاطمة بركات ،غير من�شور.
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وحيث �إنه وا�ستنادا لما ذكر يكون االعتداء المادي على عقارات المدعين ثابتا فيمواجهة
الجماعة المدعى عليها لمرور �أكثر من ع�شر �سنوات على �سريان مر�سوم التهيئة ،مما ينا�سب
الت�صريح برفعه»( 1 1).
والمالحظ �أن �أطروحة االعتداء المادي التي تبنتها بع�ض الأحكام الق�ضائية لمعالجة�إ�شكالية
االخت�صا�ص لي�ست موفقة ،ذلك �أنه ي�صعب مجاراة منطق يميل الى ت�صنيف ان�صرام �أجل
ت�صميم التهيئة دون �إقدام الإدارة على �إنجاز المن�ش�أة العمومية فوق عقار كان م�شموال بهذا
التخ�صي�ص على �أنه اعتداء مادي ،ما دام فعل االعتداء يقت�ضي من �ضمن عنا�صرهوجوده عمال
�أو ن�شاطا ماديا من جانب الإدارة �أو على الأقل التهييئ لل�شروع في تنفيذه(1 2)،وهو ما كانت
النوازل الم�ستعر�ضة تخلو منه� ،إذ لم يثبت فيها �أن الإدارة قد و�ضعت يدهاعلى العقار �أو حازته
حيازة مادية.

ثانيا  :مبرر قوانين نزع الملكية كمدخل الخت�صا�ص الق�ضاء ال�شامل
�إن �أطروحة االعتداء المادي تعاي�شت مع �أطروحة �أخرى تعتبر ب�أن الأ�سا�س للقول بانعقاد
االخت�صا�ص للق�ضاء ال�شامل للبت في الطلبات التي ت�ستهدف محو �أو �إنهاء �آثارت�صميم التهيئة
عن عقار م�شمول بتخ�صي�ص عمومي هو قوانين نزع الملكية ،وترى �أن المرجعية القانونية
لت�أطير هذا االخت�صا�ص تجد �سندها فيما �أ�شارت �إليه المادة  8من القانون  41/90تحدث بموجبه
محاكم �إدارية حينما �أناطت بالمحاكم الإدارية �صالحية النظر في النزاعات النا�شئة عن تطبيق
الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية.
( )11الحكم عدد  816ال�صادر بتاريخ  2009/05/11عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء في الملف الإداري
رقم  ،2008/13/309ق�ضية ال�سيد عبد الرحمان بن الح�سين ومن معه ،غير من�شور.
نف�س  الأمر �أقره الحكم عدد  2052ال�صادر عن نف�س  المحكمة بتاريخ  2009/12/09في الملف الإداري
رقم  ،2009/4/199ق�ضية ال�سيدة فاطمة بركات ،غير من�شور.
( )12د� .صالح لمزوغي« :الم�س�ؤولية المدنية ال�شخ�صية للموظف»� ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،وحدة القانون المدني
المعمق ،جامعةمحمد الخام�س � -أكدال ،كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية  -الرباط � -أكدال ،ال�سنة
الجامعية – 2011 :� ،2012ص.179 :
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وفي هذا ال�سياق ،يمكن اال�ستدالل بحيثيات الحكم عدد  225( 1 3) ال�صادر عن المحكمة
الإدارية بالدار البي�ضاء� ،إذ �صرحت بما يلي« :وحيث �إنه بمقت�ضى المادة  8من قانون 41/90
المحدث للمحاكم الإدارية ،ف�إن الم�شرع خول االخت�صا�ص لهذه المحاكم للنظر فيالنزاعات
النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجلالمنفعة العامة.
وحيث �إنه وما دامت المنازعة تدخل في الإطار المذكور ،ف�إن الدفع بعدم االخت�صا�ص
النوعي يكون بالتالي غير مبني على �أ�سا�س �سليم ويتعين رده».
وفي حكم �آخر( 1 4) انتهت المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء ب�شكل يدعو �إلى الت�أمل �إلى
�أن الطالبين يهدفون الطعن في قرار نازع الملكية الذي لم يبادر �إلى �إتمام الإجراءات القانونية
الالزمة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ،مع �أن ه�ؤالء لم يلتم�سوا ذلك على الإطالق بمقالهم
االفتتاحي للدعوى ولم يتحدثوا عن �أي قرار من قبيل ما حدده الحكم المذكور ،بل اكتفوا فقط
بالمطالبة با�سترداد حرية الت�صرف في عقارهم الم�شمول بتخ�صي�ص عمومي ح�سب ت�صميم
التهيئة ،علما ب�أن الطعن في قرار �إداري معين ي�ستلزم تحديده مراجعا وتاريخا وجهة ال�صدور
وبيان كيف تم ا�ست�صداره وكيف تم هذا اال�ست�صدار والإدالء بالمكاتبة التي تو�صلتبها الإدارة
وكانت منطلقا التخاذها للقرار المنازع فيه وغيرها من الأمور الأخرى التي ترتبط ب�شكليات
دعوى الإلغاء.
وقد باركت محكمة النق�ض من جانبها هذه الوجهة من النظر في بع�ض قراراتها ،حيث
�صرحت بمنا�سبة ت�أييدها لحكم ابتدائي ق�ضى بانعقاد االخت�صا�ص للمحاكم الإدارية �أنه لماكان
من �آثار ت�صميم التهيئة تطبيق قانون نزع الملكية ،ف�إن القا�ضي االبتدائي هو �صاحب الوالية
للبت في النزاعات النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية
لأجل المنفعة العامة(1 5).
( )13الحكم عدد  225ال�صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء بتاريخ  2000/05/17في الملف الإداري
رقم 99/428غ،ق�ضية �شركة الفليب ،غير من�شور.
( )14الحكم عدد  398ال�صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء بتاريخ  2007/05/23في الملف الإداري
رقم 2006/831غ ،ق�ضية ورثته الحاج العربي ،غير من�شور.

( )15القرار عدد  59ال�صادر عن محكمة النق�ض بتاريخ  2008/1/30في الملف الإداري رقم  ،2007/1/4/571ق�ضية
ال�شركةالمدنية العقارية «ميمون» غير من�شور.
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كما جاء في قرار الحق �صادر عن نف�س  الهيئة الق�ضائية ما يع�ضد توجهها ال�سابق حين
ا�ستطرد في معر�ض تعليالته قائال« :وبالتالي عدم توخي المنازعة الطعن في �أي مر�سوم و�إنما
محو الآثار المترتبة عن هذا المر�سوم ومن جملتها تطبيقها الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية
المتعلقة به �ضمن االخت�صا�صات الموكولة �إلى المحاكم الإدارية في نطاق المادة  8من القانون
رقم  41/90المحدثة بموجبه هذه المحاكم»( 1 6).
ونرى �أن مبرر االعتداء المادي ونظيره مبرر قانون نزع الملكية المعتمدين من طرفالق�ضاء
الإداري للخلو�ص �إلى قيام االخت�صا�ص للبت في الطلبات الهادفة �إلى محو �آثارت�صميم التهيئة
عن عقار م�شمول بتخ�صي�ص معين ال ي�صلحان لذلك �إطالقا ،على اعتبار �أنالمدعين لم يطالبوا
برفع االعتداء المادي عن عقاراتهم ،بل �إن مطالبهم كانت وا�ضحة في التعبير عن رغبتهم
في الحكم لهم بانتهاء �آثار ت�صميم التهيئة بعد ان�صرام �أجله وتمكينهم من ا�سترداد عقارهم
وهي ملتم�سات ال عالقة لها باالعتداء المادي لغياب عن�صر هام وهو ثبوت و�ضع اليد على
تلك العقارات.
�أما ت�صنيف منازعتهم على �أنها تندرج �ضمن المنازعات النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص
الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية ،ف�إنه و�إن كان يبدو �أقرب �إلى ال�صواب منمنظور
�أن المادة  29من القانون  12/90المتعلق بالتعمير تن�ص في فقرتها الثانية على تطبيق الأحكام
المن�صو�ص عليها في القانون رقم  7/81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعةالعامة على ت�صاميم
التهيئة المعتبرة بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها� ،إال�أنه يغيب من االعتبار �أن
الم�سطرة الق�ضائية في نزع الملكية تكون بمبادرة وم�سعى منالإدارة نازعة الملكية التي تكون
هي الطرف المدعي ،فيما تبقى المنازعات الأخرى ذاتاالرتباط بالقانون رقم  7/81المذكور
تن�صب على مقررات �إدارية �صرفة كالمر�سوم المعلنعن المنفعة العامة ومقرر التخلي وهي من
اخت�صا�ص ق�ضاء الإلغاء ،وال يت�صور من هذاالمنطلق تكييف منازعات محو �آثار ت�صميم التهيئة
على �أنها تندرج �ضمن النزاعات النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة
بنزع الملكية.
( )16القرار عدد  559ال�صادر بتاريخ  2009/05/87في الملف الإداري رقم  ،2009/1/4/359ق�ضية ال�سيد بدر اجديرة،
غيرمن�شور.
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وفي هذا الإطار �أي�ضا ،يمكن الت�سا�ؤل هل يجوز من الناحية القانونية اللجوء ر�أ�ساومبا�شرة
�إلى الق�ضاء من �أجل التما�س محو �أو انتهاء �آثار ت�صميم التهيئة عن عقار م�شمول بتخ�صي�ص
معين� ،أال ينطوي ذلك على م�سا�س بمبد�أ �أن القا�ضي يحكم وال يدير و�أنه ال يقررفيما هو من
�صميم �صالحيات ال�سلطة التنفيذية ،بل يتطلب الأمر وجود قرار �إداري يحمل منعا ل�صاحب
العقار من الت�صرف فيه وا�ستغالله في �إنجاز م�شروعه بدعوى �أنه الزال خا�ضعا للتخ�صي�ص
المذكور وينه�ض امتناعا من جانب الإدارة عن رفع يدها عن هذاالعقار ،يتاح �آنذاك الطعن فيه
ومخا�صمته �أمام قا�ضي الإلغاء.
والجدير بالذكر �أن الم�شرع ا�ستعمل عبارة «فور» وهو تعبير عن الفورية والآنية ،وم�ؤدى
ذلك �أن ا�ستعادة المالك لحرية الت�صرف في عقاراتهم بعد ان�صرام المفعول القانوني لآثار
ت�صميم التهيئة تتم ب�صورة تلقائية وبقوة القانون ولم يرهن الم�شرع ذلك ب�إجراءات �أوترتيبات
معينة �أو بتدخل �سلطة ما كما لم يربطه بالح�صول على قرار �أو �شهادة �أو ما �شابه ذلك من �أي
�سلطة كانت.
وهذا ما �أقره بع�ض  العمل الق�ضائي� ،إذ ورد على �سبيل المثال في حيثيات الحكم
عدد  3/2000/37غ والذي ق�ضى بعدم قبول الدعوى الرامية �إلى �إلغاء قرار �صادر عن رئي�س 
جماعة وي�سالن القا�ضي برف�ض منح طالبي الإلغاء �شهادة �إدارية تفيد �أن عقارهم �أ�صبحخاليا من
�أي منفعة عامة بعد ان�صرام �أجل � 10سنوات على �إعالن المنفعة العامة ما يلي:«وحيث �أنه اعتبارا
لمقت�ضيات المادة  28من قانون التعمير ف�إن ا�ستعادة المالك لحرية الت�صرف في عقاراتهم طبقا
للغر�ض المخ�ص�صة له المنطقة ،بعد ان�صرام الأجل المذكور يتم ب�صورة تلقائية ،ودونماحاجة
لت�سليم �شهادة بذلك من طرف رئي�س المجل�س الجماعي المطلوب في الطعن.
وحيث �إنه نتيجة لذلك يكون جواب رئي�س المجل�س المدعى عليه غير ذي ت�أثير فيالمراكز
القانونية للطاعنين طالما لي�س  فيه ما يفيد منعهم من الت�صرف في عقاراتهم التي ا�ستعادوها
ب�صورة تلقائية بعد انتهاء الآثار المترتبة على �إعالن المنفعة العامة ح�سب منطوق المادة 28
المذكورة .مما حا�صله �أن هذا الجواب غير م�ستجمع لمقومات القرار الإداريويكون الطعن
غير مقبول �شكال.
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وحيث �إنه اعتبارا لهذه النتيجة ،ف�إن قرارات رئي�س المجل�س القابلة للطعن في هذا الإطار
هي التي ت�ؤدي �إلى تعطيل مفعول المادة  28المذكورة ،عن طريق حرمان المدعينمن ا�ستعادة
حرية الت�صرف في عقاراتهم �أما ب�شكل مبا�شر �أي في �شكل اعتداء مادي �أو ب�سبباالمتناع عن
منح التراخي�ص الم�سموح بها بالنظر للأغرا�ض المخ�ص�صة لها المنطقة ،ممايعني بالتبعية تعطيل
ا�ستعادة حرية الت�صرف� .أما طلب ا�ست�صدار قرار من رئي�س  المجل�س للإ�شهاد على ا�ستعادة
حرية الت�صرف ،فال يعد من قبيل هذه القرارات الم�ؤثرة في المركز القانوني طالما �أن هذا
الطلب ي�ستهدف الإ�شهاد على �شيء ،قد ن�ص عليه القانون نف�سه،وقرره مبا�شرة لفائدة المعنيين
بالأمر من غير �إلزامية ا�ست�صدار قرار �إداري بذلك .لذلكيكون الطعن المقدم بهذا الخ�صو�ص
غير مقبول( 1 7).
هذا الر�أي عبرت عنه �أي�ضا المحكمة الإدارية ب�أكادير في حكمها عدد 869(1 8) ،وجاء في

تعليالتها ما يلي« :وحيث و�إنه لما كان تاريخ ن�شر ن�ص الم�صادقة على ت�صميم التهيئةالمذكور
في الجريدة الر�سمية هو  ،2002/04/11ف�إن �سريان مفعول ت�صميم التهيئة يبد�أ منالتاريخ المذكور
و�أن �أثره يمثل طيلة � 10سنوات لينتهي تاريخه في .2012/4/10
وحيث تبعا لما ف�صل �أعاله ،ف�إن المدعيين يحق لهما ا�ستعادة حرية الت�صرف في عقارهما
بعد ان�صرام �أجل االرتفاق ،والذي يجب �أن يتم ب�صورة تلقائية وبقوة القانون.»...
ولنا في حيثيات الحكم رقم  2326خير مثال على التيه الذي قد يتخبط فيه المتقا�ضي»وحيث

�إنه برجوع المحكمة �إلى المقال االفتتاحي للدعوى والوثائق المرفقة به تبين لها �أنالطاعن لم
يحدد على وجه التدقيق الو�ضعية القانونية للقطعة الأر�ضية المراد رفع اليد عنها ومدى عالقة
وزارة التربية الوطنية بها ،وهل هي مخ�ص�صة ح�سب ت�صميم التهيئة لمدينة�سال لإن�شاء م�ؤ�س�سة
عمومية حتى يت�أتى له تقديم طلب �إلى الوزارة المعنية ق�صد رفع يدهاعنها ،الأمر الذي يجعل
( )17الحكم عدد  869ال�صادر بتاريخ  2012/12/18في الملف الإداري رقم � 2012/278ش ،ق�ضية ال�سيد بن �أم�شعال
�أحمدو�أم�شعال محمد.
( )18الحكم عدد  869ال�صادر بتاريخ  2012/12/18في الملف الإداري رقم � 2012/278ش ،ق�ضية ال�سيد بن �أم�شعال
�أحمدو�أم�شعال محمد.
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من المقال المقدم على هذا النحو مبهما وغير وا�ضح ومخالفلمقت�ضيات الف�صل  32من قانون
الم�سطرة المدنية ،ويكون م�آله تبعا لذلك عدم القبول»( 1 9).
لكن هذا المو�ضوع ال يعرف فقط �إ�شكالية االخت�صا�ص بت�شعباتها التي ا�ستعر�ضناها ،بل
تطاله �إ�شكالية �أخرى تنبع من �صياغة المادة  90من القانون  12/90التي و�إن كانت قد جاءت
�ضمن التدابير االنتقالية �إال �أنها تعالج مفعول �آثار ت�صاميم التهيئة التي تمت الموافقة عليها في
ظل القانون الم�ؤخر في  30يوليو  1952في �شان التعمير.

ولقد ن�صت المادة  90من القانون رقم  12/90المتعلق بالتعمير �أنه «يبقى لت�صاميمالتهيئة التي

يكون قد تمت الموافقة عليها في تاريخ ن�شر هذا القانون مفعولها المن�صو�صعليه في الظهير
ال�شريف ال�صادر في  7ذي القعدة  30( 1371يوليو  )1952في �ش�أنالتعمير �إلى تاريخ ن�شر الن�ص
الموافق بموجبه على ت�صاميم التهيئة الجديدة التي تحل محلها:

وفقا لل�صياغة الحرفية لهذه المادة ،يمكن القول ب�أن الم�شرع حافظ لت�صاميم التهيئة التي
تمت الم�صادقة عليها في ظل قانون  30يوليو  1952على مفعولها بالرغم من دخول القانون
الجديد وهو القانون رقم � 12/90إلى حيز التنفيذ ،وكان من الممكن �إلى غاية هذهالحدود القول
ب�أن هذا المفعول ين�صرف �إلى � 10سنوات �أو � 20سنة بح�سب الحاالت ووفقا لنوعية وطبيعة
التخ�صي�ص المبرمجة على عقار ما� ،إال �أن وا�ضعي المادة � 90أعاله �أ�ضافوا عبارة لها دالالتها
ومعانيها الوا�ضحة «�إلى تاريخ ن�شر الن�ص الموافق بموجبه على ت�صاميم التهيئة الجديدة التي
تحل محلها».

وم�ؤدى ذلك� ،أن ا�ستمرار المفعول ح�سب ال�صياغة الحرفية لهذا الن�ص يبقى قائما �إلىحين
ن�شر الن�ص الذي تتم بمقت�ضاه الموافقة على ت�صميم تهيئة جديد يحل محل ت�صميم التهيئةالقديم.
والنتيجة القانونية والمنطقية التي يمكن ا�ستنباطها من العبارات ال�سالفة الذكر ،هو �أنت�صاميم
التهيئة ،التي وجدها القانون رقم  12/90المتعلق بالتعمير قائمة ،احتفظ لها ب�آثارها �إلى غاية
( )19الحكم عدد  2326ال�صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  2007/11/22في الملف الإداري رقم  2007/210غ،
ق�ضية ال�سيد عبد المجيد فاهمي ،غير من�شور.
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�إعداد ت�صاميم تهيئة جديدة والموافقة عليها ون�شر المرا�سيم المج�سدة لهذهالموافقة بالجريدة
الر�سمية ،ففي غياب الت�صاميم الجديدة التي �ستحل محل القديمة ،تكون هذهالأخيرة �صالحة
ومنتجة لآثارها� ،أي �أن �أي عقار كان خا�ضعا لتخ�صي�ص معين ح�سب تلك الت�صاميم القديمة
�سيظل مغلوال كنتاج المتداد المفعول ب�إرادة من الم�شرع ،ومن ثم ،ف�إن انق�ضاء التخ�صي�ص
رهين ب�صدور ت�صاميم التهيئة الجديدة.
بيد �أن العمل الق�ضائي كان له موقف مغاير ونحا �إلى اعتماد قراءة ر�صينة وتطبيق عادل
للقانون ،وفي هذا ال�سياق انتهت محكمة النق�ض في �أحد قراراتها الى القول :
«ف�إن الف�صل  13من القانون القديم لم يكن يت�ضمن ما يدل ب�أي �شكل على �أن ت�صميمالتهيئة

الم�صادق عليه تكون له �آثار دائمة بدوامه وبالذات فيما يخ�ص المواقع المخ�ص�صة للم�صالح
العمومية كالمدار�س فكان الحكم الم�ست�أنف على �صواب عندما اعتبر �أن التخ�صي�صالمتم�سك
به انتهى بانق�ضاء �أجل ع�شر �سنوات واعتمد على ما ورد في ر�سالة رئي�س  بلدية معروف
الم�ؤرخة في  1999/11/9الموجهة �إلى عامل عمالة الحي الح�سني عين ال�شق من �أن م�شروع
التجزئة المزمع �إن�شا�ؤه ال يتعار�ض مع الغر�ض المخ�ص�صة له المنطقة فيت�صميم التهيئة الخا�ص
بالجماعة المذكورة وكان ما �أثير بدون �أ�سا�س»(2 0).

المبحث الثاني
�إ�شكالية التعوي�ض عن التخ�صي�صات واالرتفاقات المقررةبت�صميم التهيئة
�إذا كان القانون رقم  12/90المتعلق بالتعمير ي�سمح للإدارة ب�إنجاز التجهيزات والمرافق
العمومية داخل �أجل نفاذ ت�صميم التهيئة ،ف�إن ت�سا�ؤالت عديدة الزالت مثار نقا�ش تتعلق في
مجملها بمدى �أحقية �أ�صحاب الأمالك التي من المزمع �أن تحت�ضن تلك المرافق �أوالتجهيزات،
في المطالبة بالتعوي�ض عن الرقبة بغ�ض النظر عن ان�صرام �أجل ع�شر �سنوات� ،أم �أن حقهم في
ذلك مرهون بتفعيل ت�صميم التهيئة وتنفيذ الم�شاريع المبرمجة فوق �أمالكهم؟
( )20قرار �صادر عن محكمة النق�ض (المجل�س الأعلى �سابقا) بتاريخ  2004/02/16في الملف الإداري رقم .2004/5/2/91
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وماذا عن التعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل �سواء تم تنفيذ الم�شاريع داخل الأمدالقانوني

�أم تقاع�ست الإدارة عن ذلك؟ وهل ا�سترداد المالك لأرا�ضيهم بعد انتهاء المدة يغنيعن المطالبة
بالتعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل.

بالرجوع الى المادة  30من قانون التعمير نجدها قد و�ضعت ت�أطيرا قانونيا للأحقية في

الح�صول على التعوي�ضات الم�ستحقة عن العقارات الم�شمولة بتخ�صي�ص عمومي ،حيث

ن�صت على �أن �أ�صحاب الأرا�ضي الالزمة لإنجاز التجهيزات الواردة في البنود  3و 4و5و 6من

المادة  19ي�ستحقون تعوي�ضات عن �أرا�ضيهم تحدد فيما يخ�ص الطرق باعتبارالعنا�صر المحددة
في المادتين  37و� ،38أما التجهيزات الأخرى عدا الطرق ،فتطبق عليها الأحكام المن�صو�ص

عليها في القانون رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة واالحتالل الم�ؤقت ،دون �أن

تو�ضح التاريخ الذي يتعين اعتماده ال�ستحقاق التعوي�ض ،هل هوتاريخ الم�صادقة على ت�صميم
التهيئة �أم تاريخ �إنجاز المرفق العمومي على الملك مو�ضوعالتخ�صي�ص.

والمالحظ �أن هذه المقت�ضيات لم تعالج م�س�ألة التعوي�ض عن العقارات الم�شمولةبتخ�صي�ص

عمومي ،فهي �إن كانت قد �أ�شارت �إلى مبد�أ التعوي�ض �إال �أن هذه الإ�شارة جاءتعامة وخالية من

�أي تف�صيل ي�سعف في تقديم �أجوبة عن الإ�شكاالت التي تطرح بهذا ال�صددالأمر الذي يقت�ضي
تف�صيل ما يلي:

الفرع الأول :بالن�سبة للتعوي�ض عن الرقبة
�إن مجرد تخ�صي�ص عقار الحت�ضان تجهيز �أو مرفق عمومي ال يكفي للمطالبةبالتعوي�ض عن

الرقبة ما لم يتم االنتقال �إلى تفعيل م�سطرة نزع الملكية ،فالتخ�صي�ص ال يعدو�أن يكون مجرد
حلقة من حلقات م�سطرة نزع الملكية ،ذلك �أن المر�سوم الموافق بموجبه علىت�صميم التهيئة

هو �إعالن للمنفعة العامة فقط� ،أي �أن الأمر يتعلق بو�ضعية قانونية م�ؤقتة يترتب عنها غل يد
المالك عن �إجراء بع�ض الت�صرفات على عقاره.
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واعتبارا لذلك ،ف�إن المطالبة بالتعوي�ض عن الرقبة قبل ان�صرام �أجل � 10سنوات تفتقد لأي

�سند �أو مرتكز قانوني ،طالما �أن ت�صميم التهيئة الزال �ساري المفعول ومنتجا لآثاره ولمتقدم

الإدارة على �أي �إجراء في اتجاه تملك العقار �إما بر�ضى المالك �أو جبرا بنزع ملكيته.

ومن ثم ،ف�إنه يعد �سابقا لأوانه وتعجال غير مبرر القول با�ستحقاق التعوي�ض عن الرقبةمادامت

المدة القانونية المخولة للمنفعة العامة لم تعرف نهايتها ،وهذا المنحى �أقره العمل الق�ضائي

في �أكثر من منا�سبة ،ففي حكمها عدد  1438اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط �أن الإ�شكال

المطروح يكمن في تحديد مدى جواز التعوي�ض عن القطع الأر�ضية المخ�ص�صةح�سب ت�صميم

التهيئة لإحداث التجهيزات العامة والتي لم ي�شرع في تفعيل م�سطرة نزعملكيتها؟

و�إجابة عن هذا الت�سا�ؤل �أكدت المحكمة على �أنه «يتعين الإ�شارة بداية �أن تخ�صي�ص

قطعةح�سب ت�صميم التهيئة ،لإنجاز �إحدى التجهيزات العامة يعتبر طبقا للمادة  28من قانون

التعمير بمثابة �إعالن ب�أن المنفعة العامة ت�ستوجب نزع ملكيتها .ومعنى ذلك �أن مجردالتخ�صي�ص
ال يعطي الحق للمالك في المطالبة بالتعوي�ض ما لم يتم تفعيل ت�صميم التهيئة عن طريق �سلوك

م�سطرة نزع الملكية ،فالتخ�صي�ص يعتبر مجرد حلقة من حلقات م�سطرة نزعالملكية وبالتالي

ف�إن �إمكانية الحكم بالتعوي�ض عن قيمة البقع الأر�ضية المخ�ص�صة لإحداث التجهيزات العامة
ال تتحقق �إال بتفعيل هذه الم�سطرة وفي حالة عدم تفعيلها طيلة الع�شر �سنوات التي ت�سري

خاللها �آثار ت�صميم التهيئة ،ف�إن المالك ي�ستعيدون طبقا للمادة  28من قانون التعمير الت�صرف
في �أرا�ضيهم فور انتهاء هذا الآثار.

وحيث �إنه ت�أ�سي�سا على ذلك ،ف�إن المطالبة بالتعوي�ض عن قيمة القطعة الأر�ضية مو�ضوع

النزاع ،المخ�ص�صة ح�سب ت�صميم التهيئة لإحداث م�ؤ�س�سة تعليمية ،دون ثبوتاحتاللها ماديا
من قبل الإدارة المعنية �أو �سلوك م�سطرة نزع ملكيتها ،يعتبر في غياب تحققما ذكر ،طلبا �سابقا

لأوانه ومن ثم يتعين الحكم برف�ضه»(2 1) .

( )21حكم عدد  1438ال�صادر بتاريخ  2003/12/11عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف الإداري رقم � 2001/188ش ت.
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وفي حكمها عدد  984ال�صادر بتاريخ  2001/07/10الملف الإداري رقم � 1999/121سارت

المحكمة الإدارية بفا�س(2 2) في نف�س االتجاه ،معلنة �أن الإدارة لم تعمل على تفعيل ت�صميم

التهيئة بالن�سبة لعقار المدعي ،وما دام �أن العقار الزال بيده ،وهو مو�ضوع �إعالن عن المنفعة

العامة ح�سب مدلول المادة  28من القانون رقم  12.90الم�شار �إليه�أعاله ،ف�إن المدعي لم يحرم
من هذا العقار ب�صفة دائمة ،ذلك �أنه بو�سعه وح�سب نف�س المادة المذكورة ا�ستعادة الت�صرف

فيه في حالة عدم تنفيذ ت�صميم التهيئة بعد انتهاء �أجل  10�سنوات من تاريخ ن�شره في الجريدة
الر�سمية في  ،1998/11/16وبالتالي ،ف�إن طلبه الرامي �إلى الحكم لفائدته بالقيمة العقارية لهذا

العقار ب�سبب النقل الجبري لملكيته وحرمانهالدائم منه الذي لم يتحقق ،يبقى طلبا �سابقا لأوانه
وم�آله عدم القبول».

ولقد قدر لهذا الإ�شكال �أن يتم تداوله من لدن محكمة النق�ض بغرفتين مجتمعتين� ،إذ�أقرت

في القرار عدد

670

بتاريخ

23

يوليوز

2008

ال�صادر في الملف رقم

(2 3)
2005/12/4/2949 

ما يلي« :وحيث يتبين من درا�سة الملف �أن المدعي تقدم بدعواهبتاريخ  2004/05/20ملتم�سا
الحكم له بالتعوي�ض ابتداء من �سنة � 1984إلى تاريخ �إجراءالخبرة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه

النهائية لمنعه من البناء ب�أر�ضه بعد �أن �أ�صبحت مخ�ص�صة لطريق الراجلين وم�ساحة عمومية
خ�ضراء والتي كانت مخ�ص�صة لبناء فيال قبلت�صميم التهيئة ال�صادر بتاريخ  1998/10/27المن�شور
بالجريدة الر�سمية بتاريخ .1998/11/16

وحيث تبين من الفقرة الثالثة من المادة � 28أعاله �أنه بعد مرور ع�شر �سنوات منتاريخ ن�شر

الن�ص الموافق على ت�صميم التهيئة ي�ستعيد مالك الأرا�ضي الت�صرف في �أرا�ضيهمفور انتهاء الآثار

المترتبة على �إعالن المنفعة العامة ،ويجب �أن يكون ا�ستعمال تلك الأرا�ضي مطابقا للغر�ض 
المخ�ص�صة لها لمنطقة التي تقع فيها.

( )22حكمها عدد  984ال�صادر بتاريخ  2001/07/10الملف الإداري رقم � 1999/121سارت المحكمة الإدارية بفا�س.

( )23قرار من�شور بمجلة �أمالك الدولة ،من�شورات مجلة الحقوق ل�سنة  ،2013العدد  ،2مطبعة المعارف الجديدة،
الرباط� ،ص :.347
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وبذلك تكون الدعوى الحالية المقدمة بتاريخ � 2004/05/20سابقة لأوانها ،باعتبار �أنقانون
ت�صميم التهيئة ن�شر بالجريدة الر�سمية بتاريخ  ،1998/11/16ال�شيء الذي ي�ستلزم �إلغاء الحكم
الم�ست�أنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
والجديد في هذا القرار �أن محكمة النق�ض (المجل�س الأعلى �سابقا) �أثارت هذا ال�سبب
تلقائيا ،ودون �أن يكون الطرف الم�ست�أنف قد تم�سك به في مقاله اال�ستئنافي ،مما يعني �أن
المحكمة قد �أ�صبغت عليه �صبغة النظام العام و�إال لما �أثارته من تلقاء نف�سها.
و�إذا كان هذا هو الحال بالن�سبة للتعوي�ض  عن الرقبة ،فماذا عن التعوي�ض  عن الحرمان
من اال�ستغالل؟

الفرع الثاني :بالن�سبة للتعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل
لم ت�شر المقت�ضيات المنظمة على الإطالق �إلى التعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغاللب�ش�أن
عقار �شمله تخ�صي�ص عمومي ح�سب ت�صميم التهيئة ،ال�شيء الذي يجعلنا نت�ساءل هل هذا
ال�صمت يمكن تف�سيره �أنه �إجازة لمبد�أ التعوي�ض �أم �أنه حظر ومنع له ،من منطلق �أن الم�شرع
حين يقرر �أحقية التعوي�ض في موا�ضع معينة ،ف�إن �سكوته في موا�ضع �أخرى ال يمكن �أن يفهم
منه �سوى المنع.
وفي اعتقادنا ،ف�إن تقرير التعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل �أثناء �سريان المفعولالقانوني
لت�صميم التهيئة يبقى فاقدا لتبرير منطقي وواقعي ،ل�سبب ب�سيط وهو �أن التخ�صي�صالذي يطال
العقارات المبرمجة فوقها التجهيزات �أو المرافق العمومية ،ال يف�ضي �إلى حرمان المالك من
اال�ستغالل ال�سابق� ،صحيح �أن العقار ي�صبح مغلوال نتيجة القيود التي ان�صبت عليه مراعاة
لت�صميم التهيئة� ،إذ لي�س بمقدور �صاحبه �أن يقوم ب�إقامة بناء عليه �أو ا�ستغالله ا�ستغالال يعوق
�إنجاز التجهيزات المقررة في الت�صميم ،لكن ال يحرمه من اال�ستمرار في اال�ستغالل ال�سابق،
بدليل �أن الفقرة الأخيرة من المادة  28من القانون رقم  12/90المتعلقبالتعمير �أجازت ا�ستثناء
من الأحكام المقررة �أن تكون الأرا�ضي المخ�ص�صة للأغرا�ض الم�شار �إليها في البنود  3و 4و5
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و 6من المادة � 19أن ت�أذن الجماعة الواقعة فيها ب�أن ت�ستعمل ب�صورة م�ؤقتة لغر�ض غير الغر�ض 
المن�صو�ص عليه في ت�صميم التهيئة� ،شريطة �أال ي�سلم هذا الإذن �إال �إذا كان اال�ستعمال المزمع

القيام به ال يعوق �إنجاز التجهيزات المقررة فيالت�صميم ،ويلزم المالك في جميع الأحوال �أن

يقوم حين مبا�شرة �إنجاز هذه التجهيزات ب�إعادةالأر�ض �إلى الحالة التي كانت عليها فيما قبل.

ونف�س ال�شيء ي�صدق بعد تمام الأمد القانوني لت�صميم التهيئة دون تنفيذ الم�شروعالمبرمج،

�إذ ال مجال للحديث �أي�ضا عن الحرمان من اال�ستغالل ،مادام �أن ا�سترداد المالكلعقاراتهم يتم

ب�شكل تلقائي وبقوة القانون بمجرد ان�صرام �أجل � 10سنوات ،اللهم �إذا ثبت �أنالإدارة حرمتهم

من هذا اال�سترداد �أو �أعاقته� ،إذ �أن الو�ضع يكون مختلفا ونكون �أمام اعتداءمادي وت�صرف غير

قانوني يبيح الأحقية في الح�صول على التعوي�ض عن الحرمان مناال�ستغالل �إن لم يكن ت�صرف

الإدارة قد م�س بحق الملكية هو �أي�ضا� ،إذ في هذه الحالة نكون �أمام ا�ستحقاق لهذا التعوي�ض 

الأول بالإ�ضافة �إلى التعوي�ض عن الرقبة.

ويمكن اال�ستدالل في هذا المقام بحيثيات الحكم عدد 3/2000/37غ ال�صادر عنالمحكمة

الإدارية بفا�س بتاريخ  2000/05/11في الملف الإداري رقم 3/99/66غ والتيجاء فيها:

«حيث �إن هذا ال�شق من الطلب يرمي �إلى تحميل الجماعة كامل الم�س�ؤولية عن الأ�ضرار

التي وقعت للمدعين ب�سبب المنع من الت�صرف في ملكهم بيعا �أو ق�سمة بعد انتهاءالع�شر �سنوات

المذكورة .مع تحميل المدعى عليهم ال�صائر و�شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث �إنه تبعا للتحليل الوارد �أعاله ،ف�إن المالكين ي�ستعيدون تلقائيا حرية الت�صرف في

عقاراتهم ،تبعا للأغرا�ض المخ�ص�صة لها المنطقة ،فور انتهاء الآثار المترتبة عن المنفعةالعامة.

وحيث �إن الجهة المدعية لم تعزز طلبها بما يفيد �أن الجهة المدعى عليها منعتها منالت�صرف

المدلى بها في
في عقاراتها بعد انتهاء المدة المذكورة ،عن طريق البيع والق�سمة ،و�أن ال�شهادة ُ
الملف الموقعة بتاريخ  91/4/24من طرف المهند�س رئي�س ق�سم التعميربعمالة المنزه مكنا�س،

الم�ستدل بها لإثبات واقعة المنع من الت�صرف ،تفيد �أن الموافقة علىالمخطط والنظام المتعلق
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بتهيئة دوار ال�سوي�سي تم ن�شره بالجريدة الر�سمية عدد  337بتاريخ  ،86/5/14و�أنه منذ �إعالن
المنفعة العامة المقررة بما ذكر والمعنيين بالأمر �أي المدعين ،ال ي�سمح لهم بالت�صرف في
مجال المخطط المذكور.
وحيث �إنه بالنظر �إلى تاريخ تحرير هذه ال�شهادة وهو  91/4/26وتاريخ الموافقة علىمر�سوم

ت�صميم التهيئة المتعلق بدوار ال�سو�سي الذي هو  1986/5/14يت�ضح �أن المنع من الت�صرف
الم�شهود به في ال�شهادة الم�ستدل بها �إنما ين�صرف �إلى المنع القانوني المن�صو�ص عليه في
قانون التعمير� ،أي المنع الواقع داخل �أجل ع�شر �سنوات من تاريخ الموافقة علىالمر�سوم ولي�س 
بعد ان�صرامها .ذلك �أن ال�شهادة المدلى بها ال تفيد �أنه بعد انتهاء �أجل الع�شر �سنوات بتاريخ
 96/5/14تم منع المدعين من ا�ستعادة حق الت�صرف في �أمالكهم خالفا لماتن�ص عليه مقت�ضيات
المادة  28الم�شار �إليها �أعاله .مما حا�صله �أن هذا الطلب لم يعززبالحجج المع�ضدة له لذلك
يتعين الحكم بعدم قبوله».
لكن ذلك لم يمنع الق�ضاء من البحث عن مبررات لإر�ساء �أ�س�س التعوي�ض عن عقلالعقارات
الم�شمولة بتخ�صي�ص عمومي وهو �سنتناوله في فرع م�ستقل.

الفرع الثالث :ا�ستحداث الق�ضاء لأ�س�س التعوي�ض عن عقل العقارات الم�شمولة بتخ�صي�ص
عمومي
اعتبر البع�ض �أن القول بكون ملكية المالك لعقار م�شمول بتخ�صي�ص عمومي ال يطر�أعليها
�أي تغيير ،كالم غير منطقي باعتبار �أن مدة � 10سنوات عمر الت�صميم ت�ؤدي �إلى فوات فر�ص
متعددة عليه ،مما يلحق به �ضررا ماديا يتعين تعوي�ضه عنه(2 4).
وهذه الوجهة من النظر لقيت �صدى لدى الق�ضاء الإداري ففي حكمها عدد
ال�صادر بتاريخ  2006/07/14في الملف الإداري رقم  2005/185اعتبرت المحكمة الإدارية

2006/297

( )24ذ .محمد النجاري« ،نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في ظل قوانين التعمير» ،الندوة الجهوية الثالثة المنعقدة
بمراك�ش 21و 22مار�س  ،2007تحت عنوان  :ق�ضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ الأحكام
من خالل اجتهاداتالمجل�س الأعلى ،مطبعة الأمنية� ،ص.195 :
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ب�أكادير �أن الحق في التعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل يبد�أ من تاريخالم�صادقة على الت�صميم
في حين ي�ستحق التعوي�ض عن قيمة الملك ابتداء من تاريخ �إنجازالمرفق العمومي.
وي�أتي الحكم المذكور تكري�سا لتوجه �سبق لنف�س  المحكمة �أن خطته في حكمها
عدد  2005/33بتاريخ  2005/02/17في الملف الإداري رقم � ،2003/101إذ �أو�ضحت �أنت�صميم
التهيئة لمدينة �إنزكان الم�صادق عليه �أ�شار �إلى �أن البقعة الأر�ضية مو�ضوع طلب التعوي�ض 
مخ�ص�صة لإن�شاء مرفق ريا�ضي و�أنه بذلك تكون المدعية محقة في المطالبة بالتعوي�ض  عن
الحرمان من اال�ستغالل(2 5).
كما انتهت ذات المحكمة في حكم حديث( 2 6) �صادر عنها يج�سد بالملمو�س  محاولة
�إيجاد مبررات لإر�ساء مبد�أ التعوي�ض  عن الحرمان من ا�ستغالل عقار كان مخ�ص�صا ح�سب
ت�صميم التهيئة لم�سار ال�سكة الحديدية �إلى ت�أكيد ما يلي:
«وحيث �إنه فيما يتعلق ب�أن مطالبة المدعين طالها التقادم الخما�سي وفقا للف�صل  106من
قانون االلتزامات والعقود ،ف�إن الثابت من وثائق الملف �أن واقعة حرمان المدعينمن ا�ستغالل
عقارهم بموجب ت�صميم التهيئة العمرانية لمدينة اوالد تايمة تعتبر واقعة م�ستمرةال تخ�ضع �إلى
التقادم المتم�سك به من طرف الجهة المدعى عليها».
والأكيد �أن هذا الحكم لم يكن �صائبا فيما انتهى �إليه� ،إذ ف�ضال عن المبلغ المحكوم به
كتعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل كان مبالغا فيه ب�شكل كبير و�أ�ضفى على النازلة مقومات
االعتداء المادي ،مع �أن الآثار الم�شتكى منها ناجمة عن �سند قانوني هو ت�صميم التهيئة �أعطاه
القانون مفعوال قانونيا و�آثارا رتبها هو بنف�سه وال يجوز التعامل مع و�ضع كهذا من منظور
االعتداء المادي.
وفي �سبيل البحث عن مبررات لإر�ساء التعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل ذهب بع�ض 
العمل الق�ضائي �إلى ت�أ�سي�س ا�ستجابته على من�صو�ص المادة  84من القانون رقم  12/90المتعلق
(�	)25أورده ذ .محمد النجاري ،المرجع ال�سابق� ،ص.194 :

( )26الحكم عدد  2013/369ال�صادر بتاريخ  2013/03/28في الملف رقم �2010/82ش ،ق�ضية ال�سيدة فاطمة طاو�سي ومن
معها ،غير من�شور.
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بالتعمير ،ففي حكم حديث �أكدت المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء على مايلي:
وحيث �إن الثابت فقها وق�ضاء ،و�إن كان الم�شرع المغربي لم ين�ص �صراحة عن م�س�ألة
التعوي�ض  عن الأ�ضرار الالحقة بمالكي الأرا�ضي في حالة عدم تفعيل مقت�ضيات ت�صميم
التهيئة واكتفى بالن�ص على القيود الواردة على حق الت�صرف بالن�سبة للعقارات الالزمةلإنجاز
التجهيزات الم�شار �إليها مع التن�صي�ص على �أحقية ه�ؤالء المالك في ا�ستعادة حق الت�صرف بعد
ان�صرام �أجل � 10سنوات على ن�شر ت�صميم التهيئة ،ف�إنه يمكن م�ساءلة الجهةالإدارية بالتعوي�ض 
عن الأ�ضرار المذكورة.
وحيث �إن الف�صل  84من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير يقر حق المالك المت�ضررمن
االرتفاقات المحدثة عمال ب�أحكام هذا القانون والن�صو�ص التنظيمية ال�صادرة لتطبيقهوالتي نتج
عنها �إما م�سا�س بحقوق مكت�سبة و�إما تغيير �أدخل على الحالة التي كانت عليهاالأماكن من قبل
ون�ش�أ عنه �ضرر مبا�شر مادي ومحقق».( 2 7).
وهذا التبرير هو الآخر مناق�ش على اعتبار �أن مقت�ضيات المادة  84تتحدث عنالتعوي�ض عن
االرتفاقات ا�ستجابة لمتطلبات الأمن وال�صحة والمتطلبات الجمالية وتجعلهموقوفا على توافر
ال�شروط المقررة في الفقرة الثانية منها والمتمثلة �إما في وجود م�سا�س بحقوق مكت�سبة و�إما
تغيير �أدخل على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ون� أش� عنه�ضرر مبا�شر مادي محقق،
وهو �أ�سا�س  قانوني ال ي�صلح كمرتكز لمقاربة طلبات التعوي�ض عن التخ�صي�صات المتعلقة
بالتجهيزات والمرافق العمومية وفق التعداد الذي �أتت به المادة  19من القانون رقم .12/90
وال يفوتني �أن �أ�شير في هذا المقام �أن بع�ض  العمل الق�ضائي �شرع يعالج �أو�ضاع �شبيهة
من زاوية الم�س�ؤولية عن الأعمال الت�شريعية ويقر بالأحقية في الح�صول عن الأ�ضرار الناجمة
عن ت�صميم التهيئة انطالقا من هذا النمط من الم�س�ؤولية ،و�إذا كان القرار الذي بين �أيدينا يهم
التعوي�ض عن ارتفاق عدم البناء(2 8) وهو مجال مختلف عن التخ�صي�ص لإحداثتجهيز �أو مرفق
( )27الحكم عدد  926ال�صادر بتاريخ  2013/04/18في الملف الإداري رقم  6/11/379ق�ضية ال�سيد عبد ال�سالم مغو�س 
ومنمعه ،غير من�شور.
( )28القرار عدد  2844ال�صادر بتاريخ  2012/06/19عن محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط في الملف الإداري
رقم  ،6/2011/796ق�ضية ال�سيد �أحمد �صبحي ،غير من�شور.
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عمومي ،ف�إنه لي�س م�ستبعدا �أن يعتمد نف�س الم�ضمون ك�أ�سا�س للم�س�ؤولية ويعتبر مناط ال�ضرر
المبيح للح�صول على تعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل بالن�سبة لعقار م�شمول بتخ�صي�ص
عمومي هو وجود ت�صميم التهيئة كن�ص قانوني �أخذا بالمفهوم الوا�سع للت�شريع ،ومن ثم �إقرار
م�س�ؤولية الإدارة عن عملها القانوني.
وتجدر اال�شارة �إلى �أن �آثار ت�صميم التهيئة ال يمكن �أن تكون خا�صة بفرد معين بل هيتهم

كافة القاطنين في المجال الح�ضري الذي ي�شمله هذا الت�صميم و�إال جاز عن ذلك �أنيعو�ض كل
من جاور عقاره طريقا عموميا �أو خ�ص�ص جزء من عقاره كمنطقة خ�ضراء �أومنطقة محظور فيها

البناء بل حتى من �سمح له البناء في حدود معينة ي�ستطيع �أن يدعي �أنهحرم من التو�سع في البناء.

ومعنى ذلك �أنه �سنقبل �أن يتم تعوي�ض الجميع ،مما يعني �أن ال�ضرر ال يمكن �أن يكونخا�صا

ب�أي حال من الأحوال.

ومن المعلوم �أن ت�صميم التهيئة يحظر البناء في �أماكن معينة �أو يحد منه �أو ينظمه �أو يحظر

�أنواعا من �أنواع الن�شاطات ومعنى ذلك �أنه ال يمكن �أن يعتبر المنع من البناء من الأ�ضرار
اال�ستثنائية وغير المتوقعة.

وثم ،ف�إن م�سايرة المنطق الذي يقول ب�ضرورة التعوي�ض  عن ارتفاقات التعمير دون قيد

�أو �شرط معناه تعطيل كافة الم�شاريع العامة وتقييد �سلطة الإدارة في �ضبط المجال الح�ضري
الذي يعتبر و�سيلة و�أداة من �أدوات الإقالع االقت�صادي.

و�إن كان �ضبط المجال الح�ضري وتنظيمه �ضرورة من ال�ضرورات االقت�صاديةواالجتماعية،

ف�إن الجميع يتحمل الأعباء المترتبة عن ذلك وفقا لما ين�ص عليه الف�صل  40من الد�ستور الذي
جاء فيه ما يلي :

«على الجميع �أن يتحمل ،ب�صفة ت�ضامنية ،وب�شكل يتنا�سب مع الو�سائل التي يتوفرونعليها،

التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد»...،.
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وبجانب ذلك ،ف�إن الم�شرع الد�ستوري كان وا�ضحا حينما اعتبر �أن حق الملكية الذييعتبر
من �أول الحقوق المالية و�أ�صبغ عليه الع�صمة والح�صانة وبالرغم من ذلك �أجاز �أن يتمالحد منه
بمقت�ضى القانون.
وقانون التعمير يجعل �ضبط المجال الح�ضري وتنظيمه يتم بمجموعة من القرارات
التنظيمية وعلى ر�أ�سها ت�صميم التهيئة ،مما يعني �أن �آثار هذا الأخير من الآثار القانونية التي
توقعها الم�شرع الد�ستوري وجعلها واجبا يتحمله المواطن ومن ثم ال يجوز المطالبةبالتعوي�ض 
عن تحمل الواجب والأعباء ،ذلك �أن الدولة المواطنة ت�ضمن الحقوق وبالموازاةعلى مواطنيها
�أن يتحملوا واجباتهم تجاهها.

المبحث الثالث
�إ�شكالية المحددات ال�ضابطة للم�ساهمة المجانية
في �إطارالف�صل  37من قانون التعمير
تن�ص المادة  37من القانون رقم  12/90المتعلق بالتعمير على �أن الجماعة تقوم بتملك
العقارات الواقعة في م�ساحة الطرق العامة الجماعية ،وذلك �إما بر�ضى مالكها و�إما بنزع
ملكيتها منهم مع مراعاة الأحكام التي عددتها نف�س المادة بم�ساهمة مالك كل بقعة �أر�ضية
ت�صير �أو تبقى مجاورة للطريق العمومية الجماعية المقرر �إحداثها مجانا في �إنجازها �إلى غاية
مبلغ ي�ساوي قيمة جزء من �أر�ضه يعادل م�ستطيال يكون عر�ضه ع�شرة �أمتاروطوله م�ساويا لطول
واجهة الأر�ض الواقعة على الطريق المراد �إحداثها� ،شريطة �أال تتعدىهذه الم�ساهمة قيمة ربع
القطعة الأر�ضية ،مع �إلزام الجماعة بتملك الجزء الذي يبقى منالبقعة �إذا �أ�صبح غير قابل للبناء
بموجب ال�ضوابط الجاري بها العمل.
كما �أحالت المادة  38من نف�س القانون فيما يتعلق بم�سطرة تحديد التعوي�ض الم�ستحق
لمالكي الأرا�ضي المجاورة للطرق العامة بموجب المادة  37المذكورة �آنفا على �أحكام
القانون  7-81المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة واالحتالل الم�ؤقت.
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ومما تنبغي الإ�شارة �إليه �أن الم�ساهمة المجانية المن�صو�ص عليها في المادة  37من قانون
التعمير �أثارت هي الأخرى جملة من الإ�شكاليات من بينها :
	•هل ينح�صر تطبيقها على �إحداث الطرق داخل المدار الح�ضري من قبل المجال�س 
الجماعية وال يمتد �أثرها �إلى الأرا�ضي الواقعة خارج الدوائر الح�ضرية (2 9).
	•هل الم�ساهمة المجانية قا�صرة على �إحداث الطريق الجماعية �أم �أنها ت�شمل �أي�ضاعمليات
التو�سعة ،مع ا�ستح�ضار �أن العمل الق�ضائي عرف تباينا في المواقف بخ�صو�صهذه النقطة
�إال �أن محكمة النق�ض اعتبرت �أنه بالرجوع �إلى المادة  37من قانون التعمير يتبين �أنه
يفر�ض الم�ساهمة المجانية في �إحداث طريق جماعية عامة ولي�س على تو�سعتها.
	•�إن ال�صياغة المعتمدة في الفقرة الثانية من المادة  37تثير لب�سا وتحتمل الت�أويل� ،إذن�صت
على �أنه يكون مالك كل بقعة �أر�ضية ملزما بالم�ساهمة مجانا في �إنجاز الطريقالمجاورة
لملكه �إلى غاية مبلغ ي�ساوي قيمة جزء من �أر�ضه يعادل م�ستطيال يكون عر�ضهع�شرة �أمتار
وطوله م�ساويا لطول واجهة الطريق المراد �إحداثها على �أن ال تتعدى هذه الم�ساهمة
قيمة ربع البقعة الأر�ضية ،ذلك �أن بع�ض العمل الق�ضائي ذهب �إلى �أن الم�شرع قدحدد
عر�ض الم�ساحة الخا�ضعة للم�ساهمة المجانية ب�شكل ثابت في � 10أمتار في حين لميفعل
ذلك بالن�سبة للطول مما يعني �أن الم�شرع ال ي�سمح �إال باقتطاع � 10أمتار و�أن الزائدعنها
ي�ستوجب التعوي�ض ولو كانت الم�ساحة المقتطعة �أقل من ربع الم�ساحة الإجمالية.
	•مدى الم�ساهمة المجانية في حالة ا�ستغراق الطريق لكل الأر�ض �إذ في هذه الحالةتنتفي
المجاورة التي تعد مناط �إر�ساء الم�ساهمة المجانية.
	•�إذا كانت الغاية من الم�ساهمة المجانية وجود فائدة يجنيها �صاحب الملك المجاور
للطريق ،وهو و�ضع ينتفي في م�شروع �إحداث الطريق ال�سيار بحكم �أن االرتفاقات التي
ي�ضعها هذا الأخير بخ�صو�ص عدم �إمكانية الولوج �إليه وانعدام �أي منفذ له من �أ�صحاب
الأرا�ضي المجاورة ،ومن ثم ينعدم مفهوم الجوار بمعناه الإيجابي الذي هو �أ�سا�س 
الم�ساهمةالمجانية.
( )29القرار عدد  7ال�صادر عن محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  2007/01/10في الملف الإداري رقم .11/01/11
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لكن يختلف الو�ضع حينما تقوم الإدارة ب�شق طريق عمومي في عقار دون �سلوكالم�ساطر
القانونية� ،إذ تعتبر والحالة هذه معتدية وال يمكنها �أن تتم�سك بالم�ساهمة المجانيةلأنه من غير
الم�ست�ساغ �أن تهدر الإدارة القانون في جانب حماية حق الملكية وتطلب تطبيقه في جانب
االمتياز الممنوح لها فيما يتعلق بالم�ساهمة المجانية ،فا�ستيالء الإدارة على العقاريجردها من

اال�ستفادة من مقت�ضيات الم�ساهمة المجانية (3 0) .

وفي هذا االتجاه �سار العمل الق�ضائي في الكثير من المنا�سبات ويمكن اال�ست�شهاد بهذا
ال�صدد بحيثيات الحكم عدد  2010/649ال�صادر عن المحكمة الإدارية ب�أكادير حين �أكدت
على ما يلي:
«حيث �أثار الطرف المدعى عليه �ضرورة �إخ�ضاع التعوي�ض  لمقت�ضيات المادتين
و38

37

المذكورتين �أعاله التي تكون واجبة التطبيق في حالة ما �إذا احترمت الإدارة القانون

وقامت بنزع ملكية العقارات المعنية تطبيقا للقانون رقم  7/81المنظم لنزع الملكية من �أجل

المنفعة العامة(3 1)».

ور�سخت نف�س  المحكمة ر�أيها المذكور في نازلة �أخرى ،م�شددة على �أنه فيما يتعلق
بالم�ساهمة المجانية طبقا للمادة  37من القانون رقم  12-90المتعلق بالتعمير ف�إن الحكم بها
يقت�ضي �أن تكون الجماعة الح�ضرية لكلميم قد �سلكت مقت�ضيات قانون التعمير وقانون نزع
الملكية من �أجل المنفعة العامة ب�ش�أن العقار الذي قامت بغ�صبه.
وحيث �إن غ�صب ملك المدعي و�إقامة مرفق عمومي عليه دون احترام م�سطرة نزعملكيته
وفقا لما ذكر �أعاله ،يفقد الجماعة التي قامت بهذا الغ�صب الحق في المطالبة بحقالم�ساهمة
( )30القرار عدد  1790بتاريخ  2012/12/04ال�صادر عن محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط في الملف الإداري
رقم  ،11/10/266ق�ضية �أحمد بلقا�ضي ،غير من�شور.
( )31الحكم عدد  2010/649ال�صادر عن المحكمة الإدارية ب�أكادير بتاريخ  2010/11/10في الملف افداري
رقم  2009/222فيق�ضية ال�سيدة اخويري عائ�شة.
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المجانية طبقا للمادة  37من قانون التعمير ،والقانون رقم  7/81المتعلق بنزع الملكية من �أجل
المنفعة العامةوباالحتالل الم�ؤقت (3 2).
وفي ق�ضية مماثلة تم�سك دفاع المجل�س البلدي بوجدة بكون تقرير الخبرة التي �أمرتبها
المحكمة لم يراع ن�سبة الم�ساهمة المجانية عند تحديد التعوي�ض ،غير �أن المحكمة ردت ذلك
ما دام الأمر يتعلقباعتداء مادي ولي�س بم�سطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة حيث يمكن
للإدارة اال�ستفادةمن االمتيازات المقررة بن�ص القانون» (3 3).
وفي حكم �صادر م�ؤخرا لم ت�شد المحكمة الإدارية بمكنا�س عن هذه الوجهة من النظر
م�ؤكدة �أنه ال مجال للحديث عن الم�ساهمة المجانية �أمام اعتداء الإدارة على ملكية المدعي
و�أن هذه الم�ساهمة ال تكون �إال في �إطار القانون ( 7/813 4).
وهذه الأحكام ت�أتي ان�سجاما مع ما تواترت عليه الغرفة الإدارية لدى المجل�س  الأعلى
(محكمة النق�ض حاليا) والتي �أجمعت على �أن المعتدى على عقاره اعتداء ماديا غير معني
بالم�ساهمة المجانية في الطريق العمومية ،ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في القرار عدد 184
ال�صادر بتاريخ  2007/4/11في الملفين الم�ضمومين عدد  2006/992و« : 2006/1098حيث
يعيب الم�ست�أنفون الحكم بخرق مقت�ضيات المادة  37من قانون  ،12/90ذلك �أن المحكمة
ق�ضت عليهم بالم�ساهمة في �شق الطريق في حين �أن الأمر يتعلقباعتداء مادي �صرف حرمهم
من ا�ستغالل �أر�ضهم و�أن المحكمة بالرغم من �أهمية العقار كما حددتها خبرة الخبير ،فهي
عمدت �إلى خف�ض التعوي�ض ملتم�سين �إلغاء الحكم جزئيا في �شقهالمتعلق بالم�ساهمة والحكم
وفق طلباتهم.
( )32الحكم عدد  2012/689ال�صادر عن نف�س المحكمة بتاريخ  2012/10/11في الملف الإداري رقم � 2011/398ش،
ق�ضيةال�سيد البيكم محمد �سالم بن الحاج مبارك غير من�شور ،ونف�س ال�شيء �سار فيه الحكم عدد  872ال�صادر بتاريخ
 2012/12/19في الملف الإداري رقم � 2011/242ش ،ق�ضية ابراهيم بن فاتح بن محمد.....
( )33الحكم عدد  130ال�صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ  2013/02/21في الملف الإداري رقم ،6/12/216
ق�ضيةبنكاك بوزيان ومن معه ،غير من�شور.
( )34الحكم عدد  2013/1914/927ال�صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ  2013/10/03في الملف الإداري
رقم  ،2013/1914/26ق�ضية الرمل بو�شتى ،غير من�شور.
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لكن حيث �إن �صدور المر�سوم الم�صادق على ت�صميم التهيئة ال يعطي الحق للم�ست�أنفةفي
و�ضع يدها على العقار المدعى فيه وتفعيل ت�صميم التهيئة ب�شق طريق قبل �أن ت�سلكم�سطرة نزع
الملكية وتقديم دعوى نقل الملكية المن�صو�ص عليها في الف�صل  18من قانون نزع الملكية ،مما
ال مجال معهلتطبيق مقت�ضيات الم�ساهمة المجانية ،فيكون الحكم قد جانب ال�صواب عندما
ق�ضى بتلكالم�ساهمة» (3 5).
والأكيد �أن هذا المنحى يبرز رغبة الق�ضاء في تحميل االدارة نتائج فعل االعتداءبحرمانها من
كل االمتيازات المخولة لها قانونا ك�سبيل للتقويم والت�صحيح للردع علىالأرجح.

( )35القرار عدد  184ال�صادر بتاريخ  2007/4/11في الملفين الم�ضمومين عدد  2006/992و.2006/1098
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

العرو�ض المقدمة

التعمير وتثمين �أمالك الدولة
(الملك الخا�ص)
نور الدين الريحاني
رئي�س م�صلحة التقييمات والدرا�سات العقارية بمديرية �أمالك الدولة
ما المق�صود بتثمين الر�صيد العقاري للدولة (الملك الخا�ص) ؟ لماذا الحديث عنه في هذه
المرحلةبال�ضبط ؟ ما هي �آلياته ؟ ما موقع التعمير �ضمن �آليات تثمين هذا الر�صيد العقاري؟
وماهيالإجراءات التي قامت وتقوم بها حاليا مديرية �أمالك الدولة في هذا الم�ضمار بمعية
ال�شركاء بمافيهم المديرية العامة للتعمير؟ ماهي حدود هذه الإجراءات ؟
يتكون الر�صيد العقاري للدولة (الملك الخا�ص) �أ�سا�سا من عقارات تملكتها الدولة
تاريخيا (بالد المخزن) ،وكذا من عقارات عائدة لها بمقت�ضى الظهائر المتعلقة با�سترجاع
�أرا�ضي اال�ستعمار ،كما يدخل في �إطاره وب�شكل �أقل �أهمية من حيث الم�ساحة التركات
ال�شاغرة والم�صادرات و�أموال الغياب و�أموال الفارين من العدالة والهبات لفائدة للدولة
واالقتناءاتالعقارية.

ما حجم هذا الر�صيد وما هي �أوجه ا�ستعماله؟
 يبلغ الر�صيد العقاري للدولة نحو  1.561.500هكتارا منها 52 % محفظة و39 % مو�ضوع
مطالب تحفيظ ح�سب�إح�صائيات �سنة .2013
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ي�ستعمل هذا الر�صيد �أ�سا�سا لتلبية حاجيات الإدارات العمومية لإحداث المرافق الإدارية،

التربوية وال�صحية ،كما تتمتعبئته لإنجاز م�شاريع التنمية االقت�صادية ذات القيمة الم�ضافة العالية

والخالقة لفر�ص العمل.

 .uتعبئة الر�صيد العقاري (الملك الخا�ص) لإنجاز م�شاريع التنمية االقت�صادية
واالجتماعية
عرفت الفترة الممتدة ما بين  2002و 2012تعبئة نحو  58047هكتارا موجهة لم�شاريع تتعلق

بميادين ال�سكن االجتماعي وال�صناعة وال�سياحة وغيرها ،بقيمة ا�ستثمار متوقعة تقدر

ب204

مليار درهم وخلق حوالي � 185ألف من�صب �شغلوذلك �سواء في �إطار اتفاقيات اال�ستثمار �أو في
�إطار التدبير الالمتمركز لال�ستثمار.

تتوزع الم�ساحات المعب�أة ح�سب القطاعات االقت�صادية على ال�شكل التالي :
قطاع ال�سكـن  .:تم ر�صد  14182هكتارا لفائدة البرامج ال�سكنية وخ�صو�صا ال�سكن االجتماعي
ومحاربة ال�سكن غير الالئق.

قطاع ال�صناعة .: .تم تعبئة  5553هكتارا لتهيئة مجاالت اال�ستقبال من ح�ضائر ومناطق �صناعية

و�أقطاب التكنولوجيا الحديثة للتوا�صل والإعالم ومناطق �أن�شطة الخدمات
عن بعد وكذا لإنجاز وحدات �صناعية مختلفة.

قطاع ال�سياحة .: .تم تعبئة

10552

هكتارا لتهيئة المحطات ال�سياحية المبرمجة في �إطار

«المخطط الأزرق» و«مخطط بالدي» ومناطق جديدة للتهيئة ال�سياحية
ولإنجاز مركبات ووحدات �سياحية مندمجة.

قطاع الطاقـــ .ة  .:تم ر�صد  26769هكتارا في �إطار تفعيل �سيا�سة الحكومة في ميدان الطاقات
المتجددة.
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كما عملت الدولة على تعبئة �أمالكها الفالحية في �إطار ال�شراكة بين الدولة والم�ستثمرين

الخوا�ص المغاربة والأجانب ،حيث بلغت الم�ساحة الإجمالية المعب�أة حوالي  95189هكتارا
موزعة على  1068م�شروعا ،بكلفة �إجمالية لال�ستثمارتقدر ب 44مليار درهم.

غير �أنه ينبغي الإ�شارة �إلى وجود عدة معيقات ت�ؤثر على م�ستوى جاهزية الدولة في تلبية

الحاجيات الحالة والملحة�أحيانا.

ويمكن تلخي�صها في العوائق القانونية ،االحتالالت بدون �سند ،والعوائق المرتبطة بعدم

مالءمة التخ�صي�ص التعميريالمر�صد لأمالك الدولة لحاجيات اال�ستثمار:

.1 .العوائق القانونية واالحتالالت:
39 •. % من �أمالك الدولة الخا�صة هي عقارات مو�ضوع مطالب تحفيظ جزء منها
مثقل بتعر�ضات؛

 %هي عبارة عن ر�سوم عقارية؛
• 15 .  
•�.أمالك مو�ضوع نزاعات ق�ضائية؛
• .10% من الم�ساحة الإجمالية مو�ضوع احتالالت (في �إطار ت�سوية النزاع النا�شئ عن
تطبيق ظهير  2مار�س  ،1973احتالالت بدون �سند وال قانون في مراحل تاريخية معينة

من قبل �أفراد �أو جماعات كالدواوير مثال ،احتالالت من طرف الجماعات المحلية
وبع�ض الم�ؤ�س�سات العمومية والإدارات).

.2 .العوائق المرتبطة بالتخ�صي�ص التعميري:
• بالرغم من �أهمية م�ساحة العقارات الم�شمولة بوثائق التعمير (مخطط توجيه التهيئة
العمرانية ،ت�صميم التهيئة ،ت�صميم النمو ،ت�صميم التنطيق ،)....،فالمالحظ �أن

مجمل هذه العقارات لم تحظ باختيارات تهيئة �أو بتنطيق تعميري مثمن ومالئم
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ي�سمح باال�ستجابة الكيفية والم�ستديمة للطلب المتزايد لم�شاريع الدولة ذات الطابع
االجتماعي واالقت�صادي وم�شاريع اال�ستثمار الخا�ص المنتج للثروة؛
• .وجود م�ساحات مهمة متاخمة للمدار الح�ضري وغير مغطاة بوثائق التعمير ي�ؤثر �سلبا
على جاهزية الدولةللتفاعل مع الطلب المتزايد.

الإكراهات:
 •.االتجاه نحو نفاذ االحتياطي العقاري القابل للتعبئة مع ازدياد الحاجيات في مقابل
غياب م�صادر جديدة للتملك؛
� •.ضعف الموارد المالية� :أي عائدات الأمالك المفوتة نظرا النخفا�ض قيمتها والمرتبطة
�أ�سا�سا بعاملين اثنين :
 .مدى نجاعة وم�ستوى مهنية عمل اللجان الإدارية للخبرة؛  .التخ�صي�ص التعميري وخيارات التهيئة الغير مثمنة ،التي تعطيها وثائق التعميرللعقاراتالتابعة للدولة.

�.uإذن ماهي التدابير المتخذة من قبل مديرية �أمالك الدولة في مجال تثمين �أمالك
الدولة ؟
.1 .التدابير التنظيمية :
في �إطار �إعادة هيكلة المديرية ب�شكل يتما�شى مع توجهاتها اال�ستراتيجية ،تم خلق ق�سم
تثمين الر�صيد العقاري ومن مهامه ما يلي :
� -إعداد المخطط المحا�سبي للدولة في �شقه المتعلق بجرد جميع عنا�صر الم�ستعقرات
المج�سمة التي هي في ملكية الدولة و تقييمها بهدف جعل محا�سبة الدولة تعك�س 
ال�صورة الحقيقية لممتلكاتها وو�ضعيتها المالية وترقى �إلى نظام معلومات دقيق
و�شامل ،يكفل ح�سن التدبير وي�ساعد على اتخاذ القرار؛
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 -القيام بالدعم التقني للم�ؤ�س�سات العمومية على م�ستوى الخبرة العقارية؛
 -مواكبة الم�صالح غير الممركزة ودعمها في تتبع وثائق التعمير على الم�ستويين
المركزي والمحلي.

 -القيام بدرا�سات ا�ست�شرافية وطرح البدائل الجديدة في مجال تثمين الملك
الخا�ص للدولة.

.2 .ع�صرنـة النظـام المعلوماتي لمديريـة �أمـالك الدولـة:
�شرعت مديرية �أمالك الدولة في �إجراء درا�سة ق�صد ت�أهيل نظامها المعلوماتي الحالي وتحديد

النظام البديل.

وتكمن الغاية من وراء هذا الم�شروع في توفير نظام معلوماتي ع�صري ي�سمح بالتدبير

الأوتوماتيكي للملفات و�إتاحة الو�سائل الكفيلة بالم�ساعدة على اتخاذ القرار والتوفر على

معطيات دقيقة حول �أمالك الدولة من حيث جاهزيتها ومالءمتها وكذا قيمتها وذلك ق�صد
مواكبة اال�ستراتيجيات القطاعية وم�شاريع التهيئة الترابية واال�ستثمارات.

 .3مراجعة م�سطرة الخبرة العقارية:
قامت مديرية �أمالك الدولة بتن�سيق مع المديرية العامة لل�ضرائب ،بمراجعة م�سطرة الخبرة

العقارية ،بحيث تم توحيد نماذج محا�ضر الخبرة و�ضبط المعايير المو�ضوعية لتحديد

قيمة الأمالك على �أ�سا�س  عنا�صر المقارنة  ,ومن �أهمها :التخ�صي�ص التعميـري ،التجهيز

واالرتفاقات ......،وذلك مواكبة للتطورات التي عرفتها الحياة االقت�صادية واالجتماعية

وتعزيزا لل�شفافية وجعل الأثمنة المعتمدة لتعبئة العقار العمومي قريبة من حقيقة ال�سوق
العقارية و�إعطاء ر�ؤية وا�ضحة حول الأهمية االقت�صادية للر�صيد العقاري في �إطار المخطط

المحا�سبي للدولة.
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وللإ�شارة ،ف�إن نجاح هذا الور�ش  رهين بالم�شاركة الإيجابية والفعالة لممثلي الوكاالت

الح�ضرية في �أ�شغال لجان الخبرة وذلك بتزويدها بو�ضعية التخ�صي�ص الحالية للعقارات
مو�ضوع التقييم ح�سب وثائق التعمير.

.4 .تقييم مجهود الدولة في عمليات تفويت �أمالكها الخا�صة (الفرق بين القيمة التجارية
وثمن التفويت):
تعتزم مديرية �أمالك الدولة �إعداد تقرير خا�ص في �ش�أن المزايا المخولة بر�سم تعبئة العقار

العمومي لتقييم مدى م�ساهمة الدولة في �إنعا�ش  اال�ستثمار ودعم الم�شاريع االقت�صادية
واالجتماعية وتقدير انعكا�سات ذلك على م�ستوى خلق الثروةومنا�صب ال�شغل.

.5 .تقييم وتتبع �إنجاز الم�شاريع اال�ستثمارية:
في �إطار تتبع م�شاريع اال�ستثمار المنجزة فوق عقارات الملك الخا�ص للدولة وتجاوز العراقيل

ض �إنجازها ،تم �إحداث لجنة وزارية بناءا على توجيهات ال�سيد رئي�س الحكومة.
التي تعتر� 

وقد �أ�سفرت �أ�شغال هذه اللجنة عن اتخاذ مجموعة من القرارات تهدف �إلى �إيجاد حلول

مالئمة للم�شاكل التيتعتر�ض �إنجاز الم�شاريع اال�ستثمارية ،كما �سيتم اللجوء عند االقت�ضاء� ،إلى

ف�سخ العقود وا�سترجاع الأمالك التي لم تنجزب�ش�أنها الم�شاريع المبرمجة.

.6 .عقلنة تعبئة الر�صيد العقاري المخ�ص�ص للتجهيزات العمومية والإدارات:
تقوم المديرية بتن�سيق مع الإدارات العمومية بجرد �شامل للعقارات المخ�ص�صة لها ق�صد

الت�أكد من اال�ستعمال الفعليوالعقالني لهذه العقارات.

كما ت�شارك بتن�سيق مع مديرية التعمير والفاعلين العموميين في �صياغة �إطار مرجعي يحدد

الم�ساحة الواجب ر�صدها لكلم�شروع ح�سب طبيعته وحجمه وخ�صو�صياته.
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ومن جهة �أخرى ،تقوم الدولة بالتخل�ص من العقارات �صعبة الت�سيير و�ضعيفة المدخول عن

طريق التفويت بالمناف�سة كماتقوم بتفويت العقارات في �إطار ت�سوية النزاع النا�شئ عن تطبيق
ظهير اال�سترجاع.

.7 .تثمين �أمالك الدولة من خالل تح�سين التخ�صي�ص التعميري واختيارات التهيئة
المر�صدة لها:
ويتم ذلك عبر الم�شاركة الفعلية لمديرية �أمالك الدولة بمنا�سبة �إعداد ودرا�سة م�شاريع

وثائق التعمير في مراحلها الأولية .وفي هذا الإطار تم االتفاق على مبادرة المديرية العامة
للتعمير بالتدخل من جهتها لدى الوكاالت الح�ضرية وحثها علىالتن�سيق مع الم�صالح المحلية

لمديرية �أمالك الدولة كلما تعلق الأمر ب�إعداد وثيقة جديدة للتعمير (ت�صميم تهيئة �أو مخطط

توجيهي للتهيئة العمرانية �أو ت�صميم نمو ) ..مع الحر�ص وذلك من خالل تزويدها بالدرا�سات
الأولية ،التقارير والوثائق الهند�سية قابلة لال�ستغالل مما �سيمكن الوكاالت الح�ضرية بدورها

من الح�صول على معلومات دقيقة حول الو�ضعية القانونية والمادية للعقارات تفيد في �صياغة
ت�صور واقعي حول �إمكانية تعبئتها م�ستقبال.
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ح�صيلة اختيارات التهيئة المخ�ص�صة لملك الدولة الخا�ص من قبل م�شاريع المخططات التوجيهية
للتهيئةالعمرانية المتعلقة بم�ضيق جبل طارق ،تازة ،الح�سيمة والناظور والتي �سبق درا�ستها على
م�ستوى اللجنة المركزيةلمتابعة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

 .uنهج مقاربة ت�شاركية جديدة للتثمين تعتمد على الت�سيير الدينامي للعقار والرفع
من قيمته االقت�صادية
النموذج  :دور التعمير في مواكبة االتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والمندوبية العامة
لل�سجون والمتعلقة بنقل ال�سجون المتواجدة بالو�سط الح�ضري وتعوي�ضها بوحدات
جديدة بموا�صفات دولية في مناطق �أكثر مالءمة
 �إذن ما م�ضمون هذه االتفاقية ؟ وما الدور المنتظر �أن تقوم به الوكاالت الح�ضرية في

�إنجاح م�ضامينها؟
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جاءت هذه االتفاقية في �إطار تطبعه الإرادة الملكية الأكيدة والتوجه ال�سيا�سي الوا�ضح
للدولة نحو �أن�سنة الم�ؤ�س�سات ال�سجنية والعناية ب�ساكنتها عن طريق تح�سين ظروف �إيوائها
وت�أهيل ال�سجناء لمواجهة الحياة قبل مغادرتهم�أ�سوار الم�ؤ�س�سة ال�سجنية ت�سهيال لإدماجهم في
الن�سيج المجتمعي.
ونظرا لما تتطلبه عملية بناء �سجون جديدة من �إمكانات مهمة القتناء العقار وتمويل
م�صاريف البناء بموا�صفات دولية خ�صو�صا في ظل الإكراهات التي تعرفها ميزانية الدولة ،تم
االهتداء �إلى مقاربة جديدة تد�شن لأولىتجارب الدولة في التدبير الديناميكي للر�صيد العقاري
المملوك لها ،والتي تقوم �أ�سا�سا على بيع العقارات التي ت�أويال�سجون المتواجدة داخل المدار
الح�ضري والمزمع التخلي عنها ،وا�ستثمار عائدات البيع لتغطية تكاليف اقتناء عقارات�أقل قيمة
ماليا وغير بعيدة عن المدار الح�ضري يبنى عليها �سجون جديدة بموا�صفات دولية.

تقديم �أهم م�ضامين هذه االتفاقية:
التزامات المندوبية لإدارة ال�سجون
و�إعادة الإدماج

التزامات وزارة المالية
(مديرية �أمالك الدولة)

 موافاة مديرية �أمالك الدولة بالبرنامج التوقعي  -تعبئة الأرا�ضي التابعة للملك الخا�ص للدولةحولال�سجون المبرمج بنا�ؤها وكذا بتكلفتها لبناءم�ؤ�س�سات �سجنية بديلة؛
المالية التقديرية؛
�	-إرجاع �أرا�ضي ال�سجون المتخلى عنها لفائدة  -تثمين الوعاء العقاري المتخلى عنه في �إطار
الدولة -الملك الخا�ص( -حوالي  3.200عمليات نقل ال�سجون على �أ�سا�س  ت�صاميم
التهيئة؛
هكتارا)؛
 بناء وتجهيز الم�ؤ�س�سات ال�سجنية الجديدة �	-إجراء عملية تفويت الوعاء العقاري المتخلىب�أرا�ضيالملك الخا�ص للدولة ،وفق المعايير عنه وفق القيمة التجارية المعمول بها في
المطلوبة حول الإيواء والأمن والتهييئ �سوق العقار.
للإدماج �ضمن الن�سيجين االجتماعي
واالقت�صادي؛
 -ال يتم التخلي عن الوعاء العقاري لل�سجون
المنقولة �إال بعد بناء وتجهيز الم�ؤ�س�سات
ال�سجنية البديلة وا�ستالمها.
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 .uدور المديرية العامة للتعمير في �إنجاح هذه االتفاقية:
 تعول مديرية �أمالك الدولة على دعم الوكاالت الح�ضرية في تح�سين التخ�صي�ص التعميري
للم�ؤ�س�سات ال�سجنية المزمع�إخال�ؤها وذلك بمنا�سبة تح�ضير ودرا�سة ت�صاميم التهيئة العمرانية
(على الأقل التي هي في طور الإعداد والدرا�سة،خ�صو�صا و�أن طرفي االتفاقية يمثالن الدولة
كما �أن زائد القيمة الذي �سي�ضيفه تح�سين التخ�صي�ص التعميري �سيوجه �إلى�صندوق الدولة لبناء
�سجون بموا�صفات دولية ت�ساهم في الأمن العام وال�صحة العامة وال�سالمة العامة.
 ماهي الإجراءات العملية التي تم القيام بها في هذا الإطار بتن�سيق مع المديرية العامة للتعمير؟
 -قامت ال�سلطة المكلفة بالتعمير بتوجيه كتاب �إلى مديري الوكاالت الح�ضرية تحثهم على
االنخراط في هذا «الور�ش الكبير» والتن�سيق في ذلك مع ممثلي مديرية �أمالك الدولة على
الم�ستوى المحلي.
 -تم على الم�ستوى المركزي درا�سة الملفات المتعلقة بالعقارات المزمع �إفراغها بتن�سيق
مع مديرية التعمير مع �إعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بمدن ال
زالت ت�صاميم تهيئتها العمرانية في طور الدرا�سة �أو لم تنتهي بها�آجال البحث العمومي.
  -تن�شيط التن�سيق على الم�ستوى المحلي بين ممثلى مديرية �أمالك الدولة والوكاالت
الح�ضرية لدرا�سة البدائل الممكنة للتخ�صي�ص الحالي والذي ال يخرج عن   :(تجهيز
عمومي � /سجن � /إدارة.)
 �أما فيما يخ�ص العقارات الواقعة في مدن تم الم�صادقة على ت�صاميم تهيئتها قبل �سريان
االتفاقية وتم االحتفاظ بنف�س التخ�صي�ص (تجهيزات عمومية �أو تنطيق �آخر غير مالئم) ،فقد
قامت مديرية �أمالك الدولة بطلب الح�صول على مبد�أاال�ستثناء في مجال التعمير.
وحيث �أن طلب اال�ستفادة من اال�ستثناء في مجال التعمير م�شروط ب�إنجاز م�شاريع ا�ستثمارية
على �أن ال ت�شملالأوعية المخ�ص�صة للتجهيزات العمومية (الدورية الوزارية الم�شتركة لوزارة
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الداخلية ووزارة ال�سكنى رقم 10098/31بتاريخ  6يوليوز  ،)2010ف�إن تفعيل مبد�أ اال�ستثناء �سيتم
بتن�سيق مع ال�سلطات الوالئية وال�شركاء المحليين عبر الإعالنعن طلب لإبداء االهتمام.
�إن الحكامة الجيدة في تدبير �أمالك الدولة الخا�صة تنبني على عدة �أ�س�س ابتداء من ح�صر
هذه العقارات وحمايتهاوعقلنة ر�صدها ح�سب الم�ستوى الحقيقي لحاجيات اال�ستثمار �سواء
في المجاالت االجتماعية �أو في المجاالت المدرة للدخلوالخالقة للثروة ،ومع ذلك ي�ستلزم
التدبير الديناميكي لهذه العقارات اال�ستمرار في المقاربة الت�شاركية واالنخراط الفعاللل�شركاء
ومن �أهمهم ال�سلطات المكلفة بالتعمير.
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تنفيذ وثائق التعمير واالعتداء المادي
 -ت�صميم التهيئة نموذجا -
�أحمد �أجعون
�أ�ستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكنا�س
تعد وثائق التعمير عبارة عن �أدوات ووثائق توجيهية تعمل بموجبها ال�سلطات العمومية على
توجيه التطورالعمراني والتحكم في التنمية الح�ضرية.
كما يعد ت�صميم التهيئة �أهم وثيقة للتعمير يتم بموجبها �إقامة و�ضبط القواعد الالزم
احترامها في مجال �شغل الأرا�ضي والتخطيط داخل التجمعات الح�ضرية .ويمر �إعداده بعدد
من المراحل تبتدئ بالإجراءات الميدانية التمهيدية مرورا بم�سطرة البحث العلني و�صوال �إلى
مرحلة الم�صادقة عليه بموجب مر�سوم من طرف رئي�س الحكومة.
بعد الم�صادقة ،ت�أتي مرحلة التنفيذ �أي اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ م�ضامينه� ،إذ �أن الموافقة
على ت�صميم التهيئة تنتجعنه �آثار مهمة بالن�سبة للأ�شخا�ص العمومية والخوا�ص على ال�سواء .فهو
يلزم الأ�شخا�ص العمومية ب�ضرورة التقيد بمقت�ضياتهفي العمليات التعميرية والعمل على ترجمتها
على �أر�ض الواقع و�أي�ضا �إحداث التجهيزات والمرافق العمومية التي ين�ص عليها .وي�ؤدي بالن�سبة
للأفراد (الخوا�ص) �إلى تقيدهم بمقت�ضياته و�أحكامه فيما يتعلق بعمليات التعمير من بناء وتق�سيم
وتجزيء  ...بالإ�ضافة �إلى تحملهم لمختلف االرتفاقات التي يت�ضمنها وخ�ضوع عقاراتهم
لم�سطرة نزع الملكية من �أجل المنفعة العامة.
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وعليه ف�إعداد ت�صميم التهيئة ون�شره بالجريدة الر�سمية ال يعطي الحق للإدارات المعنية
باال�ستيالء على الأرا�ضيالم�شمولة بهذا الت�صميم .ومن تم فو�ضع اليد على هذه العقارات دون
االتفاق مع مالكها �أو �سلوك الإجراءات القانونية لنزع الملكية للح�صول على تلك العقارات
الالزمة لإنجاز الم�شاريع العمومية يعتبر اعتداء ماديا.
انطالقا مما ذكر ،يمكن طرح الت�سا�ؤالت التالية:
- ما هي تمظهرات االعتداء المادي في مجال تنفيذ وثائق التعمير وت�صميم التهيئة
بالخ�صو�ص؟
- كيف تعامل الق�ضاء مع حاالت االعتداء المادي التي تكتنف تنفيذ وثائق التعمير وت�صميم
التهيئة بالخ�صو�ص ؟
- .ما هي �أ�سباب هذه الظاهرة ؟وما هي المقترحات الكفيلة بتجاوزها ؟
لتنفيذ ت�صميم التهيئة واحترام مقت�ضياته ،تتخذ المجال�س المعنية بتن�سيق مع الوكالة الح�ضرية،
جميع التدابير ال�ضرورية(1 )وذلك عن طريق:
- برمجة م�شاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق الأهداف المتوخاة من ت�صميم التهيئة وذلك
بتن�سيق مع الإدارة المعنية.
- الوقوف ب�شكل منتظم على تقدم تنفيذ م�ضامين ت�صميم التهيئة خا�صة تنفيذ الأ�شغال
والعمليات العامة.
ويتم تتبع كل مرحلة من مراحل الإنجاز (م�سطرة اقتناء العقارات – الدرا�سات – �إعداد
ال�صفقة) للوقوف على كل ت�أخير محتمل وكذا اتخاذ التدابير الالزمة لتجاوزه مع �إعالم
الإدارات المعنية بال�صعوبات المحتملة التي قد ي�صادفها تنفيذ �أحكامت�صميم التهيئة.
وقد عهد بعملية التن�سيق لتنفيذ مقت�ضيات ت�صميم التهيئة �إلى لجنة يتر�أ�سها رئي�س المجل�س 
الجماعي المعني وت�ضم في ع�ضويتها ثالثة �إلى �أربعة م�ست�شارين مكلفين بالتعمير والتهيئة
( )1المادة  27من المر�سوم التطبيقي للقانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير.
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بالإ�ضافة �إلى المهند�س المعماري والمهند�س المخت�ص العاملين بالجماعة.وتمار�س اللجنة

مهامها بتن�سيق مع ق�سم التعمير بالعمالة �أو الإقليم والوكالة الح�ضرية في حالة وجودها .كما
يمكنللرئي�س �أن ي�ستدعي لح�ضور �أ�شغالها كل �شخ�ص يرى فائدة في ح�ضوره وعلى الخ�صو�ص
ممثلي الم�صالح الخارجيةالمعنية. (2 )

غير �أن الممار�سة �أثبتت �أن عملية تنفيذ وثائق التعمير – وت�صميم التهيئة بالخ�صو�ص – ال

تحظى بالمتابعة المطلوبة.ففي كثير من الحاالت تتخلل هذه العملية ت�صرفات �إدارية تفتقد �إلى

الم�شروعية وت�شكل اعتداء ماديا يتخذ مظهرين �أ�سا�سيين:

المظهر الأول ويكون في الحالة التي تعمد فيها الإدارة �إلى اال�ستيالء على عقارات الأفراد

دون االتفاق مع المالك ودونمبا�شرة م�سطرة نزع الملكية .وهنا يمكن �أن نميز بين حالتين:

الحالة الأولى عندما يكون فيها المر�سوم القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئة بمثابة �إعالن

ب�أن المنفعة العامة ت�ستوجب القيام بالعمليات الالزمة لإنجاز التجهيزات والمرافق العمومية
فقط(3 ) .فتكون الإدارات المعنية مطالبة ب�ضرورة �إ�صدار مقررات للتخلي قبل �إبرام اتفاقات

للترا�ضي �أو ا�ستئذان الق�ضاء �سواء للح�صول على الحيازة الم�ؤقتة �أو الحكم بنقل الملكية.

فقد ق�ضت محكمة النق�ض ب�أن �صدور ت�صميم التهيئة عن الإدارة غير كاف للقول بم�شروعية

احتاللها لأرا�ضي الخوا�ص مادامت لم تترجم �إلى مر�سوم معلن للمنفعة العامة داخل الأجل

المحدد في مر�سوم الم�صادقة على ت�صميم التهيئة وتترجمالأمر بطلب ا�ستئذان الق�ضاء لحيازته،

وبذلك ال يمكن لها �أن تتن�صل من التزاماتها بتعوي�ض �أرباب العقارات المحتلة في �إطار

القواعد العامة.

4 ()

(2) Circulaire du ministre d’Etat, Ministère de l’Intérieur N° 399 / DGUAAT du 14 Mai 1996 relative
au suivi de l’exécution des dispositions des plans d’aménagement.

( )3الفقرة الأولى من المادة  28من قانون التعمير.

( )4قرار محكمة النق�ض عدد  590بتاريخ  2006/10/11الدولة المغربية ومن معها �ضد ال�شركة المدنية العقارية
«ف�ضالت »25.
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وق�ضت المحكمة الإدارية بوجدة ب�أن و�ضع اليد على العقار المنزوعة ملكيته بمقت�ضى
ت�صميم التهيئة دون �سلوك الإجراءاتالقانونية الموالية لإ�صدار قرار التخلي كما هي من�صو�ص
عليها بالقانون يعتبر غ�صبا يرتب الحق في التعوي�ض( .5 )
الحالة الثانية عندما يكون فيها ت�صميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيها الأرا�ضي المراد نزع
ملكيتها لكونها الزمة لإنجازالتجهيزات العمومية مع بيان م�شموالتها وم�ساحاتها و�أ�سماء من
يحتمل �أن يكونوا مالكين لها(6 ) .ففي هذه الحالة يكون ت�صميم التهيئة بمثابة �إعالن للمنفعة
العامة مت�ضمن لمقرر التخلي ،ومن تم فالإدارات يحق لها مبا�شرة االتفاق مع المالك حول نقل
الملكية �أو اللجوء �إلى الق�ضاء للمطالبة بنقل الملكية.
وعليه ف�إعداد ت�صميم التهيئة ون�شره بالجريدة الر�سمية ال يعطي الحق لأي كان باال�ستيالء
وغ�صب الأرا�ضيالم�شمولة بهذا الت�صميم بل البد من االتفاق مع مالك هذه الأرا�ضي �أو �إتباع
م�سطرة نزع الملكية لإحداث المرافق العمومية.
فقد ق�ضت المحكمة الإدارية ب�أكادير ب�أنه « :يعتبر احتالل ال�شخ�ص العام لملك الغير
دون �سند قانوني و�إن�شاء مرفق عام على الملك المذكور بنية الدوام واال�ستمرار نزعا غير
مبا�شر للملك يترتب عنه تعوي�ض الملك تعوي�ضا كامال جابرا لل�ضرر»(7).كما ق�ضت محكمة
اال�ستئناف الإدارية بمراك�ش(8) ب�أن «قيام الإدارة بتوجيه �إ�شعار �إلى مالك قطعة �أر�ضية مانعة �إياه
من الت�صرف فيها بدعوى تخ�صي�صها لإقامة من�ش�أة عامة ا�ستنادا �إلى ت�صميم تهيئة لم ينفذ على
�أر�ض الواقع ودون �أن تثبت �سلوكها لأيم�سطرة قانونية ت�سمح لها بذلك يجعل �صاحب ال�ش�أن
محقا في الح�صول على تعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل».
المظهر الثاني ويكون في الحالة التي تنتهي فيها �آثار ت�صميم التهيئة ومع ذلك ت�ستمر الإدارات
في غل يد المالك من الت�صرففي �أمالكهم.
( )5حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد  87بتاريخ � 2000/6/7أوفقير محمد �ضد بلدية العيون.
( )6الفقرتين الأولى والثانية من الف�صل  29من قانون التعمير

( )7حكم المحكمة الإدارية ب�أكادير عدد  176بتاريخ  2010/3/30محمد بولفريك �ضد الجماعة الح�ضرية
للد�شيرة الجهادية.
( )8القرار عدد  22بتاريخ � 2010/1/13أعبيد لح�سن بن الب�شير �ضد المكتب الوطني لل�سكك الحديدية.
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فطبقا لمقت�ضيات المادة  28من قانون التعمير تنتهي الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة العامة
عند انق�ضاء �أجل 10�سنوات يبتدئ من تاريخ ن�شر الن�ص القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئة
في الجريدة الر�سمية .وي�ستعيد مالك الأرا�ضيالمخ�ص�صة للمرافق والتجهيزات العامة المبرمجة
في ت�صميم التهيئة ،الت�صرف في �أرا�ضيهم على �أن يكون ا�ستعمالها مطابقاللغر�ض المخ�ص�صة له
المنطقة الواقعة فيها.
غير �أن تطبيق هذه المادة �أثار �إ�شكاليات عملية ناتجة عن التف�سير المتباين لمقت�ضياتها كان
لم�ؤ�س�سة الو�سيط دوراهاما في �إثارة �أهمها �سواء في �إطار اللجنة الدائمة للتن�سيق والتتبع المحدثة
مع قطاع ال�سكن �أو في �إطار التقارير التي تنجزها ،توجت ب�صدور الدورية عدد  20469عن
وزير ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة بتاريخ  10دجنبر  2012بخ�صو�ص كيفية التعامل مع
الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والتجهيزات العمومية المبرمجة بت�صاميم التهيئة .وقد خل�صت
الدورية �إلى وجوب رفع اليد عن العقارات مبا�شرة من طرف الإدارات فور ان�صرام �أجل 10
�سنوات والتي تنتهي معها الآثار المترتبة عن المنفعةالعامة.
وبالمنا�سبة انتهت م�ؤ�س�سة الو�سيط في تقريرها ل�سنة � 2012إلى �أن مفعول التخ�صي�ص الذي
ر�صد للمنفعة العامة ال يمكن ب�أي حال �أن يتجاوز مدة الع�شر �سنوات التي حددها القانون.
«وبعد هذه المدة ،ف�إن عقار الم�شتكي ي�صبح ،وب�صفة �آليةوبقوة القانون ،محررا من التخ�صي�ص
الذي ت�ضمنه الت�صميم المذكور ،ودونما حاجة �إلى ترخي�ص �إداري»(.9 )
�أما الق�ضاء ،و�إن كان متفقا بخ�صو�ص حق المالك في ا�سترجاع عقاراتهم بعد انتهاء �أجل
نفاذ ت�صميم التهيئة المحدد في ع�شر �سنوات ،ف�إنه مع ذلك لم تتوحد اجتهاداته بخ�صو�ص
التعامل مع هذا المقت�ضى �إذ يمكن التمييز بين ثالث اتجاهاتمختلفة:
االتجاه الأول يعتبر �أنه بانتهاء �أجل ع�شر �سنوات ،يمكن للمدعي ا�سترجاع عقاره دون
اللجوء �إلى الق�ضاء .فقد ق�ضت المحكمة الإدارية بالرباط(1 0) مثال ب�أنه ي�ستفاد من مقت�ضيات
( )9راجع تقرير م�ؤ�س�سة الو�سيط بر�سم �سنة  2012المرفوع �إلى ح�ضرة �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س 
حفظه اهلل و�أيده ،من�شور بالجريدة الر�سميةعدد  6192ال�صادرة بتاريخ � 3أكتوبر � ،2013ص  6352وما يليها.
( )10حكم عدد  981بتاريخ  2011/3/7في الملف رقم � 9/12/785أبو بكر بن�سعيد �ضد جمال البوهالي ومن معه.
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الف�صل  28من قانون التعمير �أنه بعد مرور � 10سنواتيمكن للمدعي ا�سترجاع عقاره الرتفاع
المانع ،مما ي�ضحى معه لجوءه �إلى الق�ضاء غير ذي �أ�سا�س مما يتعين معه رف�ض الطلب.
االتجاه الثاني يعتبر �أن المحاكم الإدارية غير مخت�صة للنظر في الآثار المترتبة عن تطبيق
ت�صميم التهيئة الرتباطذلك بالطعن في المر�سوم الذي يبقى من اخت�صا�ص محكمة النق�ض طبقا
للمادة التا�سعة من القانون رقم  41-90المحدثللمحاكم الإدارية .فقد اعتبرت محكمة النق�ض 
في قرارها ال�صادر بتاريخ (2001/6/171 1) ب�أنه «�إذا كان الطعن يهدف �إلى �إزالة �آثار المر�سوم
الم�صادق على ت�صميم التهيئة الخا�ص بجماعة قروية ،ف�إن البت فيه يتوقف على الطعن في
المر�سوم المذكور ،وهو ما يخرج عن اخت�صا�ص المحكمة الإدارية» وق�ضت �أي�ضا في قرار
�آخر �صادر بتاريخ  2005/5/25ب�أن «تخويلالمحكمة الإدارية نف�سها النظر في الآثار المترتبة عن
تطبيق مر�سوم ت�صميم التهيئة تقت�ضي بداهة الطعن في هذا المر�سوم لأنالآثار ترتبط به ارتباطا
وثيقا وتدور معه وجودا وعدما».
االتجاه الثالث يقر باخت�صا�ص المحاكم الإدارية للبت في الآثار المترتبة عن ت�صميم التهيئة
�سواء بتكييف الأمر اعتداء ماديا �أو بربط �آثار ت�صميم التهيئة بتطبيق قانون نزع الملكية الذي
تخت�ص المحاكم الإدارية بالنزاعات الناتجة عنتطبيقه .فقد ق�ضت محكمة النق�ض( 1 2) بت�أكيد
اخت�صا�ص المحكمة الإدارية ما دام «الطلب يروم فقط الحكم برفع االعتداءالمادي الذي طال
العقار مو�ضوع ت�صميم التهيئة الذي �أدرج هذا العقار �ضمن المجال الأخ�ضر وفقا لل�شروط
المن�صو�ص عليها في المادة  28من القانون رقم  12.90وبالتالي عدم توخي المنازعة الطعن
في �أي مر�سوم و�إنما محو الآثار المترتبة عن هذا المر�سوم ومن جملتها تطبيق قانون نزع
الملكية التي تدخل النزاعات النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيميةالمتعلقة به �ضمن
االخت�صا�صات الموكولة �إلى المحاكم الإدارية».
( )11قرار عدد  706بتاريخ  2001/6/17في الملف الإداري عدد � 2001/1/4/441أحمد الجدع بن مو�سى �ضد رئي�س 
الجماعة القروية لأربعاءالعونات.
راجع في نف�س  االتجاه قرار محكمة النق�ض  عدد  1488ال�صادر بتاريخ  2000/10/26في الملف الإداري
عدد 2000/1/4/1380الوكيل الق�ضائي للمملكة �ضد �شركة الفلييت.
( )12القرار عدد  559بتاريخ  2009/5/27في الملف الإداري عدد  ،2009/1/4/359الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء �ضد
ال�سيد بدر اجديرة ومنمعه.
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كما ق�ضت �أي�ضا بت�أييد الحكم الم�ست�أنف القا�ضي باخت�صا�ص المحكمة الإدارية على
�أ�سا�س �أن «المدعية ال تنازع في �صحة و�سالمة مر�سوم التهيئة و�إنما تهدف �إلى معاينة ا�ستنفاذ
الإدارة للأجل الع�شري الذي متعها به القانون لإنجاز المرافق التي جاء بها الت�صميم وترمي
�إلى رفع االعتداء المادي تم�سكا بمقت�ضيات المادة  28الفقرة  2من القانون رقم  12.90المتعلق
بالتعمير»(1 3).
وب�صفة عامة ،يمكن القول �أن ا�ستمرار الإدارة في غل يد المالك في الت�صرف في عقاراتهم
بعد مرور الأجل المحددلنفاذ ت�صميم التهيئة (� 10سنوات) هو ت�صرف م�شوب بعدم م�شروعية
ج�سيم لعدم �إمكانية ربط تطبيقه ب�أي مقت�ضى ت�شريعي�أو تنظيمي وما�س بحق الملكية ومن تم
فهو اعتداء مادي(،1 4) يخول للمالك تقديم دعاوى �أمام المحاكم الإدارية لرفع ورد االعتداء
المادي والتعوي�ض  عنه كما ا�ستقرت عليه اجتهادات الق�ضاء الإداري .كما يمكنهم تقديم
�شكاياتهم وتظلماتهم �أمامم�ؤ�س�سة الو�سيط.(1 5)
ولقد ر�سخ االجتهاد الق�ضائي الإداري مجموعة من القواعد بخ�صو�ص االعتداء المادي(1 6)،
( )13قرار محكمة النق�ض عدد  59ال�صادر بتاريخ  2008/1/30في الملف الإداري عدد  ،2007/1/4/571الوكالة الح�ضرية
للدار البي�ضاء �ضدال�شركة المدنية العقارية «ميمون» ومن معها.
يالحظ م�ؤخرا �أن توجه الغرفة الإدارية بمحكمة النق�ض تر�سخ على االتجاه الأخير الذي يمنح االخت�صا�ص للمحاكم
الإدارية كلما تعلق الأمر بطعون تن�صرف �إلى محو الآثار المترتبة عن ت�صاميم التهيئة وغير موجهة �إلى المرا�سيم
الم�صادقة عليها .راجع على �سبيل المثال قرارات محكمة النق�ض التالية:
 -عدد  22بتاريخ  2013/1/10ملف �إداري عدد  2012/1/4/2517الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء �ضد ال�شركة
المدنية العقارية �آيت الع�سري.
 -عدد  134بتاريخ  2013/2/7ملف �إداري عدد  2012/1/4/2708الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء �ضد عائ�شة حدي
ومن معها.
 -عدد  235بتاريخ  2013/3/7ملف �إداري عدد  2013/1/4/232الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء �ضد �سيمون
تورجمان.
(�	)14إذا كان ت�صرف الإدارة في منع ال�شخ�ص من ا�ستغالل عقاره طيلة �أجل نفاذ ت�صميم التهيئة كان ي�ستند على القانون،
ف�إن موا�صلة ذلك بعد نهايةالأجل �أ�ضحى غير م�ستند على �أ�سا�س

( )15راجع الظهير رقم  1–11–25المحدث لهذه الم�ؤ�س�سة ال�صادر بتاريخ  17مار�س   2011من�شور بالجريدة الر�سمية
عدد  5926ال�صادرة بتاريخ  17مار�س � ،2011ص  802وما بعدها .والنظام الداخلي لها المن�شور بالجريدة الر�سمية
عدد  6033ال�صادرة بتاريخ  26مار�س � ،2012ص 2222وما بعدها.

( )16راجع بتف�صيل مقالنا «توجهات الق�ضاء الإداري المغربي في مو�ضوع االعتداء المادي» قيد الن�شر بمجلة الق�ضاء
الإداري عدد 2014 / 4.
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وذلك لثني الإدارة على االلتزام والت�شبث بالم�شروعية واالن�صياع لمقت�ضيات الد�ستور ،نذكر
من بينها ما يلي:
-	�إن �سلطات قا�ضي الم�ستعجالت الإداري وهو ينظر في دعاوي االعتداء المادي ،ال تقف
عند حد التحقق من وجوده�أو الك�شف عنه ،بل ت�صل �إلى حد توجيه مجموعة من الأوامر
�إلى الإدارة �سواء بوقف �أو رد �أعمال التعدي �أو الحكم علىالإدارة بالطرد و�أحيانا الأمر
بالهدم والغرامة التهديدية وكلها �سلطات ا�ستثنائية ال يلج�أ �إليها القا�ضي �إال في حاالت
التعديالوا�ضحة .فقد تواتر العمل الق�ضائي على ا�ستبعاد مبد أ� «القا�ضي الإداري يق�ضي
وال يدير» ،معتبرا �أن مجال تطبيقه هو دعوىالإلغاء.
-�.إن القا�ضي الإداري ال يتقيد بمقت�ضيات الفقرة الأولى من المادة  25من قانون الم�سطرة

المدنية التي تمنع علىالمحاكم عرقلة عمل �أو ن�شاط الإدارات العمومية .في هذا الإطار
ا�ستقر عمل الق�ضاء الإداري �سواء على م�ستوى المحاكمالأدنى �أو على م�ستوى محكمة
النق�ض على «�أن االحتجاج بالفقرة الأولى من الف�صل  25من ق م م ال تعني المحاكم
الإدارية في �شيء بل هي تهم المحاكم العادية التي ال تطبقها ح�سب االجتهاد الق�ضائي
�إال �إذا كان عمل الإدارة م�شروعا».

-	�إن التعوي�ض عن االعتداء المادي تعوي�ض كامل يجب �أن ي�شمل جميع الأ�ضرار وتقديره
موكول �إلى �سلطة المحكمة التقديرية باال�ستر�شاد بتقارير الخبراء ومعطيات كل نازلة.
ومن تم ال يجدي تم�سك الإدارة بمقت�ضيات الف�صل  20من قانوننزع الملكية وال مجال
لتطبيق مقت�ضيات فائ�ض القيمة المن�صو�ص عليه في الجزء الثالث من قانون نزع الملكية
(الف�صول من � 59إلى  )66كما ال تطبق مقت�ضيات الف�صل  37من قانون التعمير المتعلقة
بالم�ساهمة المجانية في حالة اال�ستيالء على ملكالغير و�إن�شاء طريق عمومي دون �سلوك
م�سطرة نزع الملكية .وعليه فالإدارة تفقد مجموعة من االمتيازات وتتحمل وزر عدم
تقيدها بالقانون في ا�ستيالئها على عقارات الغير �أو حرمانها لهم من اال�ستغالل بدون
وجه حق.
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- .ال يطبق �أجل التقادم المن�صو�ص عليه في المادة  106من قانون االلتزامات والعقود في
حالة المطالبة بالتعوي�ض ب�سبب االعتداء المادي ،ومن تم فاالحتالل غير الم�شروع لملك
الغير يعتبر واقعة م�ستمرة ال يلحقها التقادم.
- تواتر العمل الق�ضائي على تحديد المق�صود بالحرمان من اال�ستغالل هو تعوي�ض مالك
العقار المعتدى عليه على مافاته من ك�سب وما حرم منه من نفع.
ومن الأهمية بمكان الإ�شارة �إلى �أن ا�ستمرار القيود التي تنتج عن ت�صميم التهيئة ع�شر �سنوات
في حد ذاته �إجحاف في حق المالك ،خا�صة �إذا علمنا �أن ت�صاميم التهيئة تنتج �آثارا حتى قبل
الم�صادقة عليها(1 7) و�أخذنا بعين االعتبار المدة الطويلة التي ت�ستغرقها درا�سة ت�صاميم التهيئة
والم�صادقة عليها،حيث يتراوح معدلها ما بين � 7إلى � 8سنوات.

 وفي هذا الإطار ن�شيد ببع�ض االجتهادات الق�ضائية الجريئة التي �أ�صبحت تق�ضي بالتعوي�ض 
لفائدة المالك بعد انتهاء الأجل الع�شري لنفاذ ت�صميم التهيئة دون تفعيله ،وذلك عن الأ�ضرار
الناتجة عن غل يدهم وحرمانهم من ا�ستغالل عقارهم طيلة هذه المدة ،ا�ستنادا �إلى نظرية
الم�س�ؤولية الإدارية على �أ�سا�س المخاطر �أي الم�س�ؤولية الإدارية بدون خط�أ.
�أما عن �أ�سباب تف�شي ظاهرة االعتداء المادي المقترنة بتنفيذ وثائق التعمير  -وت�صميم التهيئة
بالخ�صو�ص  -فيمكن�إجمالها فيما يلي:
- محدودية المقت�ضيات القانونية المتعلقة بتنفيذ وثائق التعمير .فالم�شرع مثال لم يحدد
�أجل اتخاذ مقرر التخلي و�صالحيته في �إطار ت�صميم التهيئة وال للوثائق الالزم �إرفاقها
بالمقال الرامي �إلى الإذن بالحيازة �أو بالمقال الرامي �إلى نقلالملكية.
(�	)17إذ ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني و�إلى حين �صدور الن�ص القا�ضي بالم�صادقة على م�شروع ت�صميم التهيئة،
ال يجوز الإذن ب�أي عمل من �أعمال البناء والغر�س و�إحداث التجزئات �أو المجموعات ال�سكنية �إذا كان يخالف
�أحكام هذا الم�شروع.
 كما يجوز لرئي�س المجل�س الجماعي – قبل و�ضع ت�صميم التهيئة – اتخاذ قرار يق�ضي بالقيام بدرا�سته ويعين حدود
الرقعةالأر�ضية التي ي�شملها ت�صميم التهيئة المزمع درا�سته ،بمقت�ضاه يتم ت�أجيل البت في جميع الطلبات الرامية �إلى
�إحداث التجزئات �أو�إقامة بناء في الرقعة الأر�ضية المعنية.
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- مبالغة القطاعات الإدارية والم�ؤ�س�سات المعنية في برمجة عدد كبير من المرافق
والتجهيزات بم�ساحات �شا�سعة ي�صعب في الواقع تحقيقها ،ومن تم تكون عاجزة عن
اقتناء �أو نزع الأمالك الالزمة لذلك .فعدم جدية التوقعات التي تقام على �أ�سا�سها وثائق
التعمير وعدم برمجة الإدارات المعنية للميزانيات الالزمة لتعوي�ض  منزوعي الملكية،
يدفع هذه الإدارات �إلىاال�ستيالء على عقارات الغير لإنجاز الم�شاريع المراد القيام بها.
- .بطء الم�ساطر الإدارية والق�ضائية لنزع الملكية من �أجل المنفعة العامة.
- جهل �أو تجاهل بع�ض الإدارات العمومية بالقانون وجهل المالك بالمقت�ضيات القانونية
وامتناعهم عن مقا�ضاةالإدارة.
نخل�ص �إلى القول �أنه �إذا كان نزع الملكية –�سواء في �إطار الم�سطرة العادية �أو في �إطار
الم�ساطر الخا�صة كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لوثائق التعمير -ق�ضاء وقدر ،ف�إن المواطن ي�س�أل
اللطف فيه .واللطف فيه هو تطبيق القانون والح�صول على التعوي�ض العادل .وفي هذا الإطار
يمكن �أن ندلي بالمقترحات الآتية:
- �ضرورة �إعادة النظر في المنظومة القانونية الم�ؤطرة لوثائق التعمير عن طريق تب�سيط
الم�سطرة والتعجيل بها وكذاال تركيز عمليات الم�صادقة.
- .الإ�سراع بتغطية كافة التجمعات العمرانية بوثائق التعمير وتحيينها.
- دمقرطة البحوث الإدارية وتقرير �إ�شهار فعال وناجع .فالأمر ي�ستلزم �إخبار عموم
المواطنين بمحتوى هذه الوثائقواال�ستماع �إلى �آرائهم ومالحظاتهم كطريقة للح�صول
على المعطيات ال�ضرورية التي يمكن اال�ستئنا�س  بها من طرف الإدارة في �إعدادها
لمحتوى هذه الوثائق و�أي�ضا تح�سي�س  المالك وذوي الحقوق المعنيين ب�إيداع دفتر
خا�ص بالمالحظات رهن�إ�شارتهم لتدوين مالحظاتهم وتحفظاتهم.
 .وعليه من الالزم ت�أ�سي�س تعمير ي�ساهم فيه الجميع ويمنح المواطن حق الم�شاركة الفعلية
في �إعداد ال�سيا�سات العامة ويمكنه من التفاعل والت�أثير في اتخاذ القرارات وبلورة
التوجهات المتعلقة بالتهيئة والتعمير عن طريق تبني مقاربة ت�شاركية ومن�سقة وعقالنية
�أو ما يعرف بالتعمير الت�شاركي.
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

تنفيذ وثائق التعمير واالعتداء المادي  -ت�صميم التهيئة نموذجا -

113

- �ضرورة تحديد االحتياجات الفعلية من الأرا�ضي التي يجب االحتفاظ بها لإحداث
مرافق وتجهيزات عمومية ب�شكل دقيق ومعقلن وبناء على الإمكانيات المالية المتوفرة
لدى الجهات العمومية المعنية.
 .وفي هذا الإطار البد من �إلزام القطاعات الوزارية المعنية بالتخ�صي�ص ،ب�ضرورة تحديد
برمجة زمنية محددة لإنجاز المرافق العمومية داخل الآجال المحددة وجعل الحكم
بنقل الملكية �إلى الإدارة نازعة الملكية م�شروط بتوفر االعتماداتالمر�صودة لهذه الغاية
في الميزانية.
- �ضرورة تدخل الم�شرع لمراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية من �أجل المنفعة العامة
في اتجاه تب�سيط م�سطرتهواختزالها والت�سريع بها في جانبيها الإداري والق�ضائي.
- �ضرورة �إعادة النظر في تركيبة اللجنة الإدارية للتقويم وكيفية عملها والن�صاب القانوني
الواجب توفره الجتماعاتها وطريقة الت�صويت وتواريخ االجتماعات ومقرها والعنا�صر
والمقايي�س الدقيقة التي �ستقوم بتقدير التعوي�ض وفقها.
- تجريم االعتداء المادي على حق الملكية في مواجهة الم�س�ؤول الإداري �ش�أنه �ش�أن
المترامي على ملك الغير معتحميله الم�س�ؤولية ال�شخ�صية عن الأ�ضرار التي تنتج عنه.
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بوزارة التعمير و�إعداد التراب الوطني
بحلول �شهر يونيو القادم يكون قد مر على العمل بالمادة  28من القانون رقم  12.90المتعلق
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القيام بالعمليات الالزمة لإنجاز التجهيزات المن�صو�ص عليها في البنود  3و 4و 5و 6و 12من
المادة 19�أعاله.

وتنتهي الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة العامة ،عند انق�ضاء �أجل � 10سنوات يبتدئ من
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ب�إعالن جديدللمنفعة العامة للغر�ض نف�سه ،فيما يتعلق بالمناطق المخ�ص�صة للتجهيزات الآنفة
الذكر ،قبل ان�صرام �أجل � 10سنوات.
وعندما ي�ستعيد مالك الأرا�ضي الت�صرف في �أرا�ضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة عن �إعالن
المنفعة العامة يجب �أن يكون ا�ستعمال تلك الأرا�ضي مطابقا للغر�ض المخ�ص�صة له المنطقة
التي تقع فيها.»...
وتعتبر التجهيزات والمرافق العمومية المن�صو�ص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
بمختلف�أنواعها حجر الزاوية في التخطيط العمراني بحيث ي�ستحيل ت�صور �أي حياة جماعية
كيفما كان �إطارهابدون هذه المرافق الحيوية.
ويق�صد بالعمليات الالزمة لإنجاز هذه التجهيزات مختلف الم�ساطر والإجراءات التي
ي�ستوجبها �إحداث و�إقامة المرافق والتجهيزات العمومية وفقا للقوانين الجاري بها العمل(1 )،

وهي عمليات تبتدئ بالبرمجة من حيث عددها والم�ساحة المخ�ص�صة لها وتموقعها في
م�شروع ت�صميم التهيئة بناء على اقتراحالقطاعات الوزارية المعنية ووفقا ل�شبكة معايير المرافق
الم�صادق عليها بموجب الدورية في �ش�أن المعاييرالح�ضرية للتجهيزات الجماعية(2 ) ،وتنتهي
باقتناء الأرا�ضي داخل �أجل � 10سنوات من تاريخ الم�صادقة على ت�صميم التهيئة �سواء باالقتناء
بالترا�ضي �أو عن طريق نزع الملكية.
في غياب �أرقام ر�سمية عن الم�ساحة الإجمالية التي تمت تغطيتها بوثائق التعمير والن�سبة
المائويةالمخ�ص�صة منها للمرافق والتجهيزات العمومية ،يمكن الوقوف على مثال واحد يتعلق
بالتجهيزات المبرمجة في �إطار ت�صاميم التهيئة الجماعية لمدينة الدار البي�ضاء الم�صادق عليها
بتاريخ  10ماي و18�أكتوبر  1989طبقا لمقت�ضيات ظهير  30يوليوز  1952المتعلق بالتعمير بما
مجموعه  2136تجهيزا عموميا ت�ضم تجهيزات تعليمية و�صحية و�إدارية وريا�ضية ومجاالت
( )1القانون رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية من المنفعة العامة واالحتالل الم�ؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم
 1.81.254بتاريخ  12من رجب  6( 1402ماي )1982.
( )2دورية ال�صادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالإ�سكان والتعمير عدد  12076بتاريخ  20يونيو 2005.
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خ�ضراء ،وذلك على م�ساحة تناهز  2753هكتار من مجموع  100.000هكتار بما ن�سبته 2,7%
(3 )

من الم�ساحة الإجمالية التي تغطيها هاتهالوثائق .

ومن هنا �إذ افتر�ضنا معدال وطنيا يقترب من 2,7% من كل  100.000هكتار ف�إن الم�ساحة

ال�سنوية المخ�ص�صة للمرافق والتجهيزات العمومية تعادل  2202,4هكتار من �أ�صل  80.000التي
تمتغطيتها بوثائق التعمير بر�سم �سنة 2013( 4 ).

و�إذا علمنا �أن ما ينجز من هذه التجهيزات ال يتجاوز 26% ف�إن ن�سبة الهدر في الر�صيد

العقاريالمخ�ص�ص لهذه التجهيزات يناهز حوالي  8470,7هكتار.

�إن الإ�شكالية التي �سن�سعى لمعالجتها �ضمن هذه المداخلة المتوا�ضعة �سوف تتمحور
حول كيفيةالتعامل مع الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والتجهيزات العمومية المنتهية �آثار �إعالن
المنفعة العموميةبخ�صو�صها وفي هذا الإطار تطرح الأ�سئلة التالية :
- .ما م�صير الأرا�ضي المنتهية �آثار �إعالن المنفعة العمومية ب�ش�أنها ؟
- .ما المق�صود بانتهاء �آثار �إعالن المنفعة ؟
- .كيف يمكن للمالك ا�ستعادة ارا�ضيهم بعد انتهاء �آثار المنفعة العامة؟
- هل هنالك حاجة �إلى �إجراء معين لمحو �آثار �إعالن المنفعة العامة �أم �أن ذلك يتم بقوة
القانون؟
- ما هو الأ�سا�س القانوني لإجراء رفع اليد؟ وما هي الحاالت التي ت�ستوجب هذا الإجراء؟
ثم من هيالجهة المخولة قانونا بالقيام بهذا الإجراء في الحاالت التي ت�ستوجب ذلك ؟
( )3وزارة الداخلية ،الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء ووزارة �إعداد التراب الوطني والتعمير والإ�سكان والبيئة ،المفت�شية
الجهوية للدار البي�ضاء الكبرى ،تقرير حول «مقاربة جديدةلمعالجة �إ�شكالية المرافق العمومية بوالية الدار البي�ضاء
الكبرى» ،يوليوز .2002
( )4وزارة التعمير و�إعداد التراب الوطني ،عر�ض ال�سيد امحند العن�صر وزير التعمير و�إعداد التراب الوطني �أمام لجنة
الداخلية والجماعات الترابية وال�سكنى و�سيا�سة المدينة بمنا�سبةتقديم م�شروع الميزانية الفرعية بر�سم ال�سنة المالية
 2014بتاريخ  04نونبر .2013
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- هل من حل ي�ؤمن تحقيق المنفعة العمومية المعلن عنها ويحمي �ضمانات الحق في
الملكية ؟
- ما دالالت عبارة الغر�ض نف�سه وهل ت�شمل تخ�صي�صات �أخرى للمنفعة العامة �أم خارج
نطاق تلكالمعلن المنفعة العامة ب�ش�أنها ؟
- .ما هي العمليات الالزمة التي ي�ستوجبها �إعالن المنفعة العامة ؟
- ما هو الو�ضع القانوني للعقارات في غياب هذه العمليات وبعد ان�صرام �أجل �إعالن
المنفعة العامة ؟
للإجابة عن تلكم الأ�سئلة ومعالجة الإ�شكالية المطروحة �سوف ن�سعى في هذه المداخلة �إلى
مناق�شة الإطار القانوني للمرافق والتجهيزات العمومية في نقطة �أولى ،ثم نتطرق لآثار انتهاء
�إعالن المنفعة العمومية بخ�صو�ص هذه المرافق والتجهيزات العمومية بين الحق في الملكية
ومبد�أ المنفعة العامة ،ثم نتعر�ض لكيفية ا�سترجاع المالك لأرا�ضيهم ،على �أن نختم باقتراح
منظور جديد في التعامل مع المرافق والف�ضاءات والتجهيزات العمومية في ظل المبادئ
الد�ستورية التي ر�سخها الد�ستور الجديد فيما يخ�ص الحقفي الملكية ومبد أ� المنفعة العمومية.

�أوال  :الإطار القانوني للمرافق والتجهيزات العمومية
في هذه النقطة �سنتعر�ض للمراجع القانونية لمعالجة �إ�شكالية المرافق والتجهيزات العمومية
ثملتعريف المرافق والتجهيزات العمومية والتمييز فيها بين ما يدخل في نطاق �أحكام المادة 28
وما ال يدخلفيها.

 - 1المراجع القانونية للمرافق والتجهيزات العمومية
�أ- الد�ستور المغربي ال�صادر بتنفيذه الظهير رقم � 1.11.91صادر في � 27شعبان
( 29يوليوز  )2011وقد جاء بمقت�ضيات جديدة تعزز من �ضمانات الحق في الملكية وتدقيق في
�شروطتحقيق مبد�أ المنفعة العامة.
1432
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ففيما يخ�ص الحق في الملكية وف�ضال عن التكري�س الد�ستوري لهذا الحق على مدى كل
الد�ساتيرالمغربية فقد �أكد الف�صل  35من الد�ستور الحالي على ما يلي :
«ي�ضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممار�ستها بموجب القانون �إذا
اقت�ضت ذلك متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبالد ،وال يمكن نزع الملكية �إال في
الحاالت ووفق االجراءات التي ين�ص عليها القانون وت�ضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة
والتناف�س الحر .كما تعمل على تحقيقتنمية ب�شرية م�ستدامة من �ش�أنها تعزيز العدالة االجتماعية
والحفاظ على الثروات الطبيعية وعلى حقوق الأجيال القادمة .وت�سهر الدولة على �ضمان
تكاف�ؤ الفر�ص للجميع والرعاية االجتماعية للفئات الأقل حظا» (5)
ومن هنا يت�ضح ما �أحاطه الد�ستور من �ضمانات للحق في الملكية ب�أن جعل ذلك من مهام
القانونوحده الذي يمكنه �أن يحد من نطاقها �أو من ممار�ستها وب�شرط �أن تقت�ضي ذلك متطلبات
التنمية االقت�صاديةواالجتماعية للبالد.
�أما في ما يخ�ص مبد�أ المنفعة العامة ،فقد ن�ص الد�ستور في ف�صله  31على ما يلي «تعمل
الدولةوالم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الو�سائل المتاحة لتي�سير �أ�سباب
ا�ستفادة المواطنينوالمواطنات على قدم الم�ساواة من الحق في :
- .العالج والعناية ال�صحية
- .الحماية االجتماعية والتغطية ال�صحية والت�ضامن التعا�ضدي �أو المنظم من لدن الدولة
- .الح�صول على تعليم ع�صري مي�سر الولوج وذي جودة ؛
- .التن�شئة على الهوية والت�شبث بالثوابت الوطنية الرا�سخة ؛
- .التكوين المهني واال�ستفادة من التربية البدنية والفنية ؛
- .ال�سكن الالئق ؛
- الت�شغيل واال�ستفادة من دعم ال�سلطات العمومية في البحث عن من�صب �شغل �أو في
الت�شغيل الذاتي؛
( )5الف�صل  35من الد�ستور المغربي ال�صادر بتنفيذه الظهير رقم � 1.11.91صادر في � 27شعبان  29( 1432يوليوز )2011
الجريدة الر�سمية عدد  5964بتاريخ � 28شعبان  30( 1432يوليوز )2011.
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- .ولوج الوظائف العمومية ح�سب اال�ستحقاق ؛
- .الح�صول على الماء والعي�ش في بيئة �سليمة ؛
- .التنمية الم�ستدامة ؛ (6 )

ومن هنا يت�ضح �أن الد�ستور الجديد قد �أ�س�س تنظيم المرافق العمومية وفق مبادئ الم�ساواة في
الولوج�إليها والإن�صاف في توزيعها الترابي واال�ستمرارية في ت�أمين خدماتها و�إقرار الم�س�ؤولية
بالن�سبة للدولة والجماعات الترابية من �أجل تعبئة كل الو�سائل المتاحة لتي�سير �أ�سباب ا�ستفادة
المواطنات والمواطنينعلى قدم الم�ساواة من خدماتها(7 ).

ب- الن�صو�ص الت�شريعية
-.

القانون رقم12.90 المتعلق بالتعمير ال�صادر بتنفيذه الظهير رقم  1.92.31ال�صادر في 15

منذي الحجة  17( 1412يونيو  )1992وال�سيما المواد  19و 28منه ؛

- .القانون رقم  25.90المتعلق ب�إحداث التجزئات والمجموعات ال�سكنية وتق�سيم
العقارات ال�صادر بتنفيذه الظهير رقم � 1.92.7صادر في  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992وال�سيماالمادة  4و 18و 30و 31منه ؛
- .القانون رقم  06.87المتعلق بالتربية البدنية والريا�ضة ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف
رقم  1.88.172بتاريخ  13من �شوال  19( 1409ماي  )1989وال�سيما المادة  62منه ؛
- .القانون رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية من �أجل المنفعة العامة واالحتالل
الم�ؤقت ،ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم  1.81.254بتاريخ  12من رجب 1402
( 6ماي  )1982؛
- .الظهير ال�شريف المعتبر بمثابة قانون رقم � 1.84.150صادر في  6محرم
(� 2أكتوبر  )1984يتعلق بالأماكن المخ�ص�صة لإقامة �شعائر الدين الإ�سالمي فيها بعد

1405

( )6الف�صل  31من الد�ستور نف�س المرجع.

( )7الدورية عدد  20469بتاريخ  10دجنبر  2012ال�صادرة عن وزير ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة.
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تغييره وتتميمه بالقانون رقم  29.04المنفذ بظهير �شريف رقم  1.07.56ال�صادر في
ربيع الأول  23( 1428مار�س  )2007؛

3

ج- الن�صو�ص التنظيمية
- .المر�سومان التطبيقيان للقانون رقم  12.96المتعلق بالتعمير والقانون رقم  25.90المتعلق
ب�إحداثالتجزئات والمجموعات ال�سكنية وتق�سيم العقارات ؛
- .المر�سوم رقم  2.13.424ال�صادر في  13من رجب  24( 1434ماي  )2013بالموافقة على
�ضابط البناء العام المحدد ل�شكل و�شروط ت�سليم الرخ�ص والوثائق المقررة بموجب
الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجزئات والمجموعات ال�سكنية وتق�سيم
العقارات والن�صو�صال�صادرة لتطبيقها ؛
- .المر�سوم رقم � 2.08.74صادر في  05رجب 1429هـ ( 09يوليو  )2008الذي يق�ضيبتطبيق
�أحكام الظهير ال�شريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.84.150ال�صادر في  06محرم  1405هـ
(� 2أكتوبر  )1984المتعلق بالأماكن المخ�ص�صة لإقامة �شعائر الدين الإ�سالمي فيها.

ح  -الدوريات والمن�شورات ال�صادرة تحت �أعداد :
• . 399بتاريخ  14ماي  1996ال�صادرة عن وزير الداخلية ؛
• . 12/96بتاريخ � 29أكتوبر  1996ال�صادرة عن الوزير الأول في �ش�أن كيفية التعامل مع
التجهيزات العمومية ؛
• . 303بتاريخ  22فبراير  2000ال�صادرة عن الوزير الأول ؛
• ./1888د ال�صادر بتاريخ  14مار�س  2000ال�صادر عن وزارة �إعداد التراب والتعمير ؛
• . 59بتاريخ  24يوليوز  )2000الم�شتركة بين وزارة �إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير
والإ�سكان ووزارة التربية الوطنية ؛
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• . 12076بتاريخ  20يونيو  2005في �ش�أن المعايير الح�ضرية للتجهيزات الجماعيةال�صادرة
عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالإ�سكان والتعمير؛
• . 20469بتاريخ  10دجنبر  2012ال�صادرة عن وزير ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة ؛

خ  -مراجع مختلفة
 •.ا�ست�شارة موجهة �إلى الأمانة العامة تحت عدد  7067بتاريخ  11ماي  2010؛
• .بع�ض الأحكام الق�ضائية ؛
 •.مقرر م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بت�سوية النزاع وحفظ الملف عدد .12/1705

- 2 تعريف المرافق والتجهيزات العمومية :
تعبر المراجع القانونية والوثائق الإدارية عن التجهيزات العمومية بمجموعة من الم�صطلحات
حيث نعثر �أحيانا على كلمة مرافق عمومية ون�صادف �أحيانا �أخرى كلمة من�ش�آت عامة ونقف
عند ا�ستعمال كلمةف�ضاءات عمومية.
وب�صرف النظر عن التدقيقات الفقهية ،يق�صد بالمرافق والتجهيزات العمومية ح�سب منطوق
قانونالتعمير جميع المرافق والف�ضاءات والتجهيزات العامة المن�صو�ص عليها �ضمن الأغرا�ض 
المخ�ص�صة لها الأرا�ضي وفقا لوثائق التعمير ،وذلك من قبيل المرافق والتجهيزات ال�صحية
والثقافية والتعليمية الإدارية والدينية وكذا ف�ضاءات الطرق والم�سالك وال�ساحات ومواقف
ال�سيارات والم�ساحات الخ�ضراء العامة ثمالم�ساحات المخ�ص�صة للن�شاطات الريا�ضية.
وفي هذا الإطار �أحالت المادة  28على المرافق والتجهيزات المن�صو�ص عليها في البنود 3
و 4و5و 6و 12من المادة 19( 8 ) والتي ت�شمل �أ�سا�سا ما يلي :

( )8المادة  19من القانون  12.90ال�صادر بتنفيذه الظهير رقم  1.92.31ال�صادر في  15من ذي الحجة
( 17يونيو )1992
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- حدود الطرق (الم�سالك والم�ساحات ومواقف ال�سيارات الواجب الحفاظ عليها
وتغييرها �أو �إحداثها ؛
- حدود ال�ساحات الخ�ضراء العامة (الأماكن الم�شجرة والحدائق والب�ساتين) وميادين
الألعاب والم�ساحات المباحة المختلفة كال�ساحات المخ�ص�صة للتظاهرات الثقافية
والفلكلورية الواجب الحفاظعليها وتغيرها و�إحداثها ؛
- حدود الم�ساحات المخ�ص�صة للن�شاطات الريا�ضية الواجب �إحداثها وفق �أحكام
المادة  61من القانونرقم  6.87المتعلق بالتربية البدنية والريا�ضية الم�شار �إليه �سابقا ؛
- المواقع المخ�ص�صة للتجهيزات العامة كتجهيزات ال�سكك الحديدية وتوابعها
والتجهيزات ال�صحيةوالثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والم�ساجد والمقابر؛
- .دوائر القطاعات الواجب �إعادة هيكلتها �أو تجديدها.
وانطالقا من هذا الجرد يمكن التمييز في منطوق ت�شريع التعمير والتجزئات العقارية بين
ثالثة �أنواعمن المرافق والف�ضاءات والتجهيزات العمومية وذلك وفق ما يلي :
�أ- .المرافق والتجهيزات المهيكلة �أو الكبرى والتي تدخل �ضمن الأغرا�ض  العامة
(9 )
المخ�ص�صة لها الأرا�ضي المحددة في �أهداف مخطط توجيه التهيئة العمرانية
وت�شمل الم�ساحات الخ�ضراء الرئي�سية التي يجب القيام ب�إحداثها وحمايتها �أو �إبراز
قيمتها �أو بهما معا ،والتجهيزات الكبرى ك�شبكة الطرق الرئي�سية ومن�ش�آت الموانئ
الجوية والموانئ وال�سكك الحديدية والم�ؤ�س�سات الرئي�سية ال�صحية والريا�ضية
والتعليمية ،ثم المناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوني خا�ص ؛
ب- .المرافق والتجهيزات العمومية المن�صو�ص عليها في البند  3و 4و 5و 6و 12من المادة
19وفق ما تم بيانه �أعاله ؛
ج- .التجهيزات الجماعية �أو تجهيزات القرب المن�صو�ص عليها في المادة  30من
القانون  25.90المتعلق ب�إحداث التجزئات العقارية والمجموعات ال�سكنية وتق�سيم
( )9المادة  4من القانون نف�سه
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العقارات(1 0) وت�شمل االرتفاقات التي ت�ستجيب لما تقت�ضيه متطلبات الأمن العام
وال�صحة والمرور والمتطلبات الجمالية واالحتفاظ بالأ�شجار الموجودة في الأر�ض 
المراد تجزئتها وتعديل حدود الأر�ض المراد تجزئتها ،وتكوين م�ساحات احتياطية
�إ�ضافية تخ�ص�ص للتجهيزات الجماعية والمن�ش�آت ذات الم�صلحة العامة التيي�ستلزمها
�إحداث التجزئة.
وي�ستفاد من هذا التحديد الح�صري �أن المرافق والتجهيزات التي تنتهي �آثار �إعالن المنفعة
العموميةبخ�صو�صها داخل �آجال ع�شر �سنوات تبتدئ من تاريخ ن�شر الن�ص القا�ضي بالموافقة
على ت�صميم التهيئةبالجريدة الر�سمية ،ال ت�شمل على وجه الخ�صو�ص تلك المرافق والتجهيزات
المن�صو�ص عليها في البند 7من المادة  19من القانون المذكور والمتعلقة بالمواقع المخ�ص�صة

للتجهيزات الجماعية والمن�ش�آت ذات الم�صلحة العامة التي يتولى �إنجازها القطاع الخا�ص
كالمراكز التجارية والمراكزالترفيهية.
كما ال ت�شمل كذلك ،االرتفاقات التي ت�ستجيب لما تقت�ضيه متطلبات الأمن العام وال�صحة
والمروروالمتطلبات الجمالية وكذا م�ساحات احتياطية �إ�ضافية تخ�ص�ص للتجهيزات الجماعية
والمن�ش�آت ذات الم�صلحة العامة التي ي�ستلزمها �إحداث التجزئة الواردة في المادة  30من
القانون رقم .25.90

وال ت�شمل �أي�ضا تلك المرافق والتجهيزات المن�صو�ص عليها في البند II من المادة  18من

القانونرقم  25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات ال�سكنية وتق�سيم العقارات(1 1) .

ويبقى نوع �آخر محل جدل يتعلق بالمرافق والف�ضاءات والتجهيزات العمومية الواردة في
ت�صاميمالتهيئة والمت�ضمنة في ت�صاميم التجزئات العقارية والمجموعات ال�سكنية الم�أذون في
�إحداثها والتي كانتمو�ضوع �إذن وت�سلم �أ�شغال م�ؤقت وهو ما �سنناق�شه الحقا.
( )10المادة  30و 31من القانون  25.90المتعلق ب�إحداث التجزئات العقارية والمجموعات ال�سكنية وتق�سيم العقارات
ال�صادر بتنفيذه الظهير رقم � 1.92.7صادر في  15من ذي الحجة  17( 1412يونيو )1992.

(�	)11أنظر ن�ص المادة  18من القانون رقم  25.90الم�شار �إليه �سابقا.
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ثانيا  :في كيفية التعامل مع �إ�شكالية المرافق والتجهيزات المنتهية �آثار �إعالن
المنفعة العموميةب�ش�أنها
يطرح انتهاء �آثار �إعالن المنفعة العمومية بخ�صو�ص المرافق والتجهيزات العمومية �إ�شكالية
بالغةالدقة تتعلق ب�س�ؤال الموازنة بين الحق في الملكية المتمثل في ا�ستعادة المالك لحق الت�صرف
في �أرا�ضيهموحقهم في ا�ستعمالها لأغرا�ض عمرانية وفقا للتنطيق المجاور ،وذلك بعد انتهاء
�أجل � 10سنوات منتاريخ ن�شر الن�ص بالم�صادقة على ت�صميم التهيئة ،من جهة وبين مبد�أ المنفعة
العمومية والمتمثلة في �إر�ساء�سيا�سة ح�ضرية قادرة على خلق مجاالت مندمجة ومتنا�سقة محفزة
على التنمية ومدعمة لوظائف الت�أطير والتن�شئة وكفيلة بتحقيق نمو عمراني من�سجم ومتنا�سق
يوفق بين �ضرورات التنمية وتلبية الحاجيات الآنيةوالم�ستقبلية لل�ساكنة من حيث توفر �شروط
العي�ش الكريم(1 2).
وقد تباينت طرق التعامل مع �إ�شكالية المرافق والتجهيزات العمومية المنتهية �آثار �إعالن
المنفعةالعمومية ب�ش�أنها ،وذلك ح�سب المراحل ،وهو ما يمكن �أن نميز بخ�صو�صه بين توجهين
الأول تم فيهاالنحياز �إلى مبد�أ المنفعة العامة ،والثاني يتم االتجاه فيه نحو ترجيح �ضمانات حق
الملكية ،وبين هذينالتوجهين تمت بلورة خيار ثالث نجح �إلى حد ما في تحقيق الموازنة بين
الحق في الملكية ومبد�أ المنفعةالعمومية وهو الخيار الذي مثلته تجربة الدار البي�ضاء.
وفي ما يلي عر�ض ومناق�شة لهذه الخيارات:

- 1 خيار االنحياز لمبد�أ المنفعة العامة :
 منذ �أن انتهى �أجل � 10سنوات على �صدور ن�ص الموافقة على ت�صاميم التهيئة طبقا لما تن�ص
عليه المادة  28من قانون التعمير طرحت بقوة �إ�شكالية التعامل مع حق المالكين في ا�ستعادة
�أرا�ضيهمتطبيقا الفقرة الثالثة من المادة  28من قانون رقم .12.90
( )12وزارة الداخلية الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء ووزارة �إعداد التراب الوطني والتعمير والإ�سكان والبيئة ،المفت�شية
الجهوية للدار البي�ضاء الكبرى ،تقرير حول «مقاربة جديدةلمعالجة �إ�شكالية المرافق العمومية بوالية الدار البي�ضاء
الكبرى» ،يوليوز .2002
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ففي بداية الأمر ظلت الإدارة ترجح مبد�أ عدم التفريط في هذه الأرا�ضي وت�ؤكد على �ضرورة
الحماية القانونية للر�صيد العقاري المخ�ص�ص لها ،وذلك تفاديا الختالل المنظومة الح�ضرية
وال�سقوط في تعمير ناق�ص التجهيز ،قد يحتاج عند �إعادة هيكلته الحقا� ،إلى مبالغ �أ�ضخم من
تلك التي يتطلبها اقتناء هذه الأرا�ضي �أي االنحياز �إلى مبد�أ المنفعة العمومية والمتمثلة هنا في
توفير �إطار للعي�ش الكريم.
وقد ظهرت معالم هذا التوجه في توجيهات وتعليمات الإدارة المركزية المت�ضمنة في عدد
من الدوريات والمنا�شير الموجهة �إلى الوكاالت الح�ضرية(1 3) في �ش�أن كيفية التعامل مع هذه
الإ�شكالية وكذا في جوابها على ا�ست�شارات ومرا�سالت هذه الأخيرة ويمكن تلخي�ص �أهم ما
جاء فيها في ما يلي :
- الحث على برمجة االعتمادات المالية الالزمة القتناء الأرا�ضي المخ�ص�صة لإنجاز
التجهيزاتالعمومية المبرمجة في وثائق التعمير ؛
-	�إخبار الوالة والعمال بالبرامج ال�سنوية لالقتناءات العقارية و�إنجاز التجهيزات العمومية
ومدهمبالبرنامج التوقعي لالقتناءات ؛
- منع ت�سليم �شواهد رفع اليد بالن�سبة للأرا�ضي المخ�ص�صة لإنجاز التجهيزات العمومية قبل
نهاية �أجل�سريان �إعالن المنفعة العمومية.

- 2 خيار االنحياز �إلى الحق في الملكية :
ظهرت معالم هذا التوجه من خالل الحر�ص على ا�ست�صدار فتوى قانونية من �ش�أنها �أن توحد
كيفيات التعامل مع هذه الإ�شكالية وت�ضع حدا لل�شكايات المتتالية التي ترد على الإدارة في �ش�أن
م�صير هذه الأرا�ضي وذلك من خالل طلب ا�ست�شارة الأمانة العامة للحكومة( 1 4) والإلحاح
بر�سائل تذكير متعددة(1 5)،ومن خالل الق�ضايا المثارة في �صيغة هاته اال�ست�شارة كذلك.
( )13الدورية عددFIL-811 /06403 بتاريخ � 05أبريل  2004ال�صادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالإ�سكان والتعمير.

( )14وزارة اال�سكان والتعمير والتنمية المجالية ،مديرية ال�ش�ؤون القانونية ،ا�ست�شارة موجهة �إلى الأمين العام للحكومة
تحت عدد  6400/7067بتاريخ  11ماي .2010
(�	)15أوقد كانت �أول هذه الر�سائل تحت عدد  6400/7067بتاريخ  11ماي  2010والثانية تحت عدد  16639والثالثة في
� 13أكتوبر  2011والثالثة تحت عدد  1776بتاريخ 05مار�س .2012
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ففي ا�ست�شارة وزارة الإ�سكان والتعمير والتنمية المجالية طلبت فتوى حول كيفية التعامل
معالأرا�ضي المخ�ص�صة بموجب ت�صميم التهيئة للمرافق والتجهيزات العمومية المبرمجة فيها
عند انتهاء�آثار �إعالن المنفعة العامة.
هذا ،وقد كانت هذه اال�ست�شارة دقيقة في طرحها لمختلف جوانب الإ�شكالية ،حيث
ذكرت بمقت�ضيات الفقرة الثانية المادة  28من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير بت�أكيدها
على �أنه تنتهي الآثار المترتبةعلى �إعالن المنفعة العامة المتعلقة بالأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق
والتجهيزات المن�صو�ص عليها في ت�صميم التهيئة بانق�ضاء �أجل ع�شر �سنوات يبتدئ من تاريخ
ن�شر الن�ص القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئة في الجريدة الر�سمية ،و�أنه ال يجوز ح�سب
نف�س  الفقرة عند ان�صرام هذا الأجل القيام ب�إعالن المنفعة العامة للغر�ض  نف�سه فيما يتعلق
بالأرا�ضي المخ�ص�صة لهذه المرافق والتجهيزات.
وبعد هذا اال�ستعرا�ض ،طرحت اال�ست�شارة ا�ستفهامين قانونيين ،يتعلق الأول بالكيفية التي
يمكن من خاللها ا�سترجاع المالك لأرا�ضيهم� ،إذ رغم تن�صي�ص الفقرة الثالثة من نف�س المادة
على �إمكانية ا�ستعادةه�ؤالء المالك لحرية الت�صرف في �أرا�ضيهم على �أن يكون ا�ستعمالهم لها
مطابقا للغر�ض المخ�ص�ص لهالمنطقة التي تقع فيها هذه الأرا�ضي.
وبذلك يكون الإ�شكال الأول هو حول �صيغة ا�ستعادة المالك لأرا�ضيهم ،وهل يكون ذلك
بقوةالقانون� ،أم يتوقف على �إجراء قانوني �أو �إداري �آخر من قبيل رفع اليد الذي د�أبت الممار�سة
على فر�ضه؟
�أما النقطة القانونية الثانية المثارة في هذه اال�ست�شارة فتمحورت حول م�صير التجهيزات
المن�صو�صعليها في ت�صميم التهيئة والتي تم �إدماجها في التجزئات العقارية الم�أذون في �إحداثها.
وقد فات اال�ست�شارة �أن تثير ا�سئلة �أخرى من قبيل هل انتهاء الإعالن عن المنفعة العامة
بخ�صو�ص هذه التجهيزات يفوت هذه المنفعة كليا �أم يبقيها لكن مع تحويل في موقعها ،ثم
المراد بالغر�ض نف�سه الوارد في المادة  28وما �إذا كان يمكن �إعادة �إعالن المنفعة على نف�س 
البقعة بخ�صو�ص تجهيز �آخر �أم ال.
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وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين وجهتي نظر وهو ما ف�صلته اال�ست�شارة بت�أكيدها على
«ت�ضارب المواقف بين من يعتبر �أن هذه التجهيزات غير خا�ضعة لمقت�ضيات الفقرة الثانية من
المادة  28من القانونرقم  ،12.90لكونها و�إن تم التن�صي�ص عليها في ت�صميم التهيئة ،ف�إن برمجتها
في التجزئات العقارية كانت بغر�ض اال�ستجابة لمتطلبات وحاجيات �ساكنة هذه التجزئات،
هذه اال�ستجابة التي كانت �شرطا من �شروط منح الإذن ب�إحداث التجزئة العقارية ،وبالتالي
فارتفاق تخ�صي�صها يبقى غير محدود الأجل .وعك�س ذلك ،هناك من يرى �أن هذه التجهيزات
و�إن كانت واقعة في تجزئة عقارية فالتن�صي�ص عليها في الأ�صل كان في ت�صميم التهيئة بناء
على حاجات تفوق الحاجات الحقيقية ل�ساكنة التجزئة العقارية الموجودة بهاوبالتالي وجب
�إخ�ضاعها لمقت�ضيات الفقرة الثانية من المادة  28من القانون رقم  12.90المذكور(1 6).
ومن هنا تكون وجهة النظر الأولى م�ؤ�س�سة على فكرتين هما ،فكرة الحقوق المكت�سبة التي
تن�ش�أ لفائدة مقتني البقع في التجزئة مو�ضوع ترخي�ص وت�سلم �أ�شغال م�ؤقت ،ثم فكرة نطاق
التطبيق التي تخرج هذه المرافق والتجهيزات العمومية الواردة في ت�صميم التهيئة والمت�ضمنة
في ت�صاميم التجزئات العقاريةوالمجموعات ال�سكنية من نطاق تطبيق القانون رقم � 12.90إلى
نطاق تطبيق القانون رقم  ،25.90مايعني عدم �إمكانية �شمولها ب�أحكام المادة .28
وقد تم تبني هذا التوجه بمقت�ضى الدورية الأخيرة ال�صادرة عن وزير ال�سكنى والتعمير
و�سيا�سة المدينة(1 7) حيث �أكدت في الفقرة ال�سابعة منها على �أنه «البد من الإ�شارة �إلى �أن ما
�سبق ذكره ال ينطبقعلى حالة المرافق والف�ضاءات والتجهيزات العامة الواردة في ت�صميم التهيئة
والمت�ضمنة في ت�صاميم التجزئات العقارية والمجموعات ال�سكنية المرخ�ص لها والتي كانت
مو�ضوع ترخي�ص وت�سلم �أ�شغال م�ؤقتنتج عنه حقوق مكت�سبة».
غير �أن الر�أي المقابل ال ي�سلم بالفكرتين معا ،ويطرح ق�ضية المرجع الأ�صلي لالرتفاق،
ويثير ب�شكل �ضمني فكرة التراتبية في الن�صو�ص المرجعية� ،إذ ال يمكن لحقوق مكت�سبة في
�إطار عالقة تعاقدية�أو على �أ�سا�س �إذن يندرج �ضمن ممار�سة ال�شرطة الإدارية المحلية� ،أن تلغي
( )16نف�س ا�ست�شارة عدد -7076 6400بتاريخ  11ماي .2010

( )17الدورية عدد  20469بتاريخ  10دجنبر  2012ال�صادرة عن وزير ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة.
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�ضمانات د�ستورية عهد بها الم�شرع الد�ستوري لأ�صحاب هذه الأمالك وحماها بالقانون
وو�ضع �شروطها بمقت�ضيات ت�شريعيةوتنظيمية.
�أما بخ�صو�ص نطاق التطبيق فمن المعلوم �أن هذا الأخير يتم تحديده في القانون ذاته وب�أحكام
منداخله ،ولي�س ب�شكل الحق عليه وب�أحكام من مرجع قانوني �أدنى منه مرتبة.
ويمكن تع�ضيد وجهة النظر الثانية من خالل م�سالتين تتعلق الأولى باالختالف بين كل نوع
من�أنواع هذه المرافق والتجهيزات في الأ�سا�س القانوني وكذا في طبيعة كل منها.
كما يختلفان من حيث الأحكام المنظمة لكل منهما بخ�صو�ص التعوي�ض المالي عن كل
�صنف منها ،�إذ ال ي�ستحق المجزئ �أي تعوي�ض عن هذه االرتفاقات المفرو�ضة على تجزئته
�إال بتوفر الن�سب المائويةالمن�صو�ص عليها في المادة  ،31بينما ي�ستحق المالك بالن�سبة للمرافق
والتجهيزات العمومية تعوي�ضا ي�ساوي القيمة المالية لهذه الأر�ض �أثناء �صدور قرار �إعالن
المنفعة العمومية ب�ش�أنها.
وبالرجوع �إلى جواب الأمانة العامة يت�ضح �أن الم�شكل القانوني ما يزال مطروحا حيث
تم الإقرار ب�صحة «ت�أويالت متعددة» و�أبقى على الت�سا�ؤل مفتوحا وف�ضل التقدم �إلى الأمام
بالدعوة �إلى تعديل ن�صالمادة  28بغاية الإف�صاح المبا�شر عن �إرادة الم�شرع حيث �أكدت وفي
هذا الإطار جاءت فتوى الأمانةالعامة بما يلي «�إن درا�سة المقت�ضيات ال�سالفة الذكر على �ضوء
الممار�سة المتواترة للم�صالح الإدارية المعنية تبين �أن تطبيق هذه المقت�ضيات ي�ستحمل بالفعل
(1 8)
ت�أويالت متعددة بل ومتباينة».
ولتجاوز هذه الو�ضعية ت�ضيف الأمانة العامة للحكومة اقتراحا «بتتميم مقت�ضيات المادة 28

من القانون  12.90المتعلق بالتعمير على النحو الذي ترونه منا�سبا لتالفي كل هذه الت�أويالت،
ب�إ�ضافة �أحكامتعبر ب�شكل وا�ضح عن نية الم�شرع بخ�صو�ص الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة
العامة المتعلقة بالمناطقالمخ�ص�صة للمرافق والتجهيزات العمومية المبرمجة في ت�صاميم التهيئة
وكيفية ا�سترجاع المالك العقاريينلأمالكهم»(1 9).
( )18الأمانة العامة للحكومة جواب ا�ست�شارة تحت عدد /1286م د ت م�ؤرخ في  27يونيو 2012.
( )19نف�سه.
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غير �أنه با�ستح�ضار التطور التاريخي ،وب�إعمال مقت�ضيات الد�ستور الجديد نلم�س توجها
وا�ضحا ل�ضبط مفهوم المنفعة العمومية وتدقيق �شروط تحقيقها بما ال ي�ضر بجوهر الحق
في الملكية.
يفهم هذا من خالل تعزيز الم�شرع ل�ضمانات الحق في الملكية عن طريق تقلي�ص �آجال
�إعالنالمنفعة العامة بخ�صو�ص التجهيزات الريا�ضية وال�ساحات العمومية والطرق والمجاالت
الخ�ضراء من  20�سنة التي كان معموال بها بمقت�ضى المخطط التوجيهي للتهيئة الح�ضرية
بمقت�ضى ظهير  30يوليوز 1952المتعلق بالتعمير .
كما �أن الممار�سة انحازت �إلى �إتاحة الفر�صة للخوا�ص لإنجاز التجهيزات التي تحقق
المنفعةالعمومية التي لم تعد حكرا على التدخل العمومي وخا�صة في مجال �إقامة التجهيزات
في مجال التعليموال�صحة.
وفي نف�س  المنحى اتجهت م�شاريع الإ�صالح الت�شريعي حيث اقترحت مدونة التعمير
ال�سماح للمالكينالخوا�ص ب�إنجاز المرافق المبرمجة على �أرا�ضيهم بعد ان�صرام �أجل � 5سنوات
�شريطة المحافظة علىطبيعة المرفق(2 0) كما �سيت�ضح في حينه.

- 3 الخيار الثالث  :الحل التفاو�ضي (تجربة الدار البي�ضاء)
ويقوم هذا الخيار الذي تم تطبيقه بالدار البي�ضاء على التفاو�ض  مع مالكي الأرا�ضي
المخ�ص�صة لهذهالتجهيزات في �إطار منهجية تعتمد الحوار والت�شاور والتفاو�ض من �أجل ت�سوية
العقار المخ�ص�ص للتجهيزات العمومية على �ضوء ح�صيلة �إنجاز وثائق التعمير المعمول بها
منذ  1989والتي لم تتجاوز في �أح�سن الأحوال26%(2 1) ،وفي �إطار الإ�شراك الفعلي للمواطنين
( )20جاء في المادة  46من م�شروع القانون رقم  30.07المتعلق بمدونة التعمير «بيد �أنه يمكن لمالك الأرا�ضي ،بعد
ان�صرام مدة خم�س �سنوات تحت�سب ابتداء من تاريخ ن�شر الن�صالقا�ضي بالم�صادقة على ت�صميم التهيئة ،طلب الإذن
في �إنجاز بع�ض التجهيزات العامة ،خا�صة التجهيزات المتعلقة بالتعليم وال�صحة ،بدل الإدارة المخ�ص�صة لها القطعة
الأر�ضية،وذلك طبقا لل�شروط المحددة من قبل الإدارات المعنية وبعد ا�ستطالع ر�أي وكالة التعمير».

( )21تم �إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة الح�ضرية بمقت�ضى الظهير بمثابة قانون رقم  1-84-17ال�صادر بتاريخ  21ربيع
الثاني  1404الموافق (ل  25يناير  )1984والم�صادق عليه بالمر�سوم رقم  2-85-431الم�ؤرخ في  7رم�ضان 1405
الموافق (ل  28مايو  )1985وذلك بعد مداولة اللجنة الوزارية الم�شتركة والمجال�س الجماعية المعنية.
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في اتجاه تطبيق تعمير ت�شاوري ومت�ضامن يهدف �إلى تنمية ثقافة الترا�ضي والتوافق في تدبير
�ش�ؤون المدينة .حيث ي�ستفيد مالك هذه الأرا�ضي المنتهي �آثار �إعالن المنفعة بخ�صوها من
امتيازات تحدد بح�سب الحالة على م�ستوى معامل ا�ستغالل الأر�ض  ،(COS)ال�شيء الذي
ي�سمحبتعوي�ض الحق في البناء مقابل الجزء من الأر�ض الذي تم التنازل عنه لفائدة الإدارة.
وقد �شملت هذه التجربة المرافق والتجهيزات العمومية المبرمجة في ت�صاميم التهيئة
(2 2)
الجماعية الم�صادقعليها بمرا�سيم وزارية تم ن�شرها بالجريدة الر�سمية بتاريخ  10ماي 1989
والتي �شملت  1353تجهيزا تعليما و�صحيا و�إداريا على م�ساحة  1014هكتار و 103تجهيزا
ريا�ضيا على م�ساحة  390هكتار و 680مجاال�أخ�ضرا على م�ساحة  1349هكتار.
وملخ�ص هذه التجربة يكمن في ت�شخي�ص واقع �ضعف �إنجاز هذه التجهيزات وا�ستعرا�ض 
المجهودات المبذولة لمعالجة هذا ال�ضعف ثم اقتراح منهجية ومقاربة جديدتين لمعالجة �إ�شكالية
المرافقوالتجهيزات العمومية وفق خيار يجمع بين الحق في الملكية ومبد أ� المنفعة العمومية.

�أ- واقع حال �إنجاز المرافق والتجهيزات العمومية
يبرز واقع الحال عن ن�سب �ضعيفة في �إنجاز المرافق والتجهيزات العمومية وذلك للأ�سباب
الأ�سا�سية التالية :
- قلة االعتمادات المالية ال�ضرورية التي كان يتوجب تجنيدها من قبل الإدارات القتناء
الأرا�ضيالالزمة لإقامة هذه التجهيزات؛
- غياب �إلزامية قانونية تفر�ض  على الوزارات المعنية و�ضع مخططات مالية تعمل على
برمجةتدريجية القتناء العقارات المخ�ص�صة لهذه التجهيزات على مدى ع�شر �سنوات،
�أي مدة�صالحية �إعالن المنفعة العامة ؛
- �صعوبات ذات طابع عقاري وطبوغرافي لتلك الأرا�ضي من حيث كونها مقالع قديمة
�أومجاالت تتواجد بها �أحياء �صفيحية �أو محالت للأن�شطة ؛
()22
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- لجوء وا�ضعي الت�صاميم �إلى برمجة مرافق وتجهيزات فوق �أحياء �سكنية متداعية �أو
�صفيحية،تفتر�ض �إنجازها القيام بعملية �إعادة الهيكلة ؛

- التقدير المرتفع للحاجيات التي عبرت عنها الإدارات مقارنة مع االمكانيات المتوفرة؛
- .عدم توفر ر�صيد عقاري مخ�ص�ص للمرافق العمومية(2 3) .
ولتجاوز هذه الو�ضعية تم ان�صبت مجهودات الإدارة على حث الوزارات المعنية على اقتناء

الأرا�ضي المخ�ص�صة للتجهيزات ،وال�سعي �إلى مبادلة الأمالك الخا�صة مع الأرا�ضي المخزنية
�أوالجماعية(2 4) ،ثم حث المالكين على ا�ستغالل جزء من �أرا�ضيهم وفقا لتنطيق ت�صميم التهيئة

وتخ�صي�صالجزء المتبقى للتجهيز للمبرمج مقابل امتيازات تحدد على م�ستوى معامل ا�ستغالل
الأر�ض (COS) مع �إ�ضافة طابق لقاء ما يقدمونه من قطع �أر�ضية عارية �أو مبنية تقام عليها
التجهيزات العمومية.

ب- مرتكزات الحل التفاو�ضي
يرتكز الحل التفاو�ضي في الجانب المنهجي على مقاربة ت�شاورية تتيح التفاو�ض مع المالك

وفي الجانب المالي على بدائل تحفيزية مقابل تخليهم عن جزء من هذه الأرا�ضي لإقامة
المرافق والتجهيزات العمومية بغر�ض  تحقيق المنفعة العمومية ،وعلى الم�ستوى الهيكلي،
تم �إحداث هياكل عهد �إليها بمبا�شرة م�سطرة تدبير عملية الت�سوية ابتداء من ت�شخي�ص واقع

التجهيزات العمومية وتدقيق الحاجيات من المرافق وتحديد الأرا�ضي التي يلزماالحتفاظ بها

ثم و�ضع الإطار المنهجي والتقني ل�سير العملية و�أخيرا تحديد طريقة معالجة منهجية التعامل مع

اال�ستثمارات المقترحة فوق العقارات التي ا�ستعاد المالك حرية الت�صرف فيها.

( )23وزارة الداخلية الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء ووزارة �إعداد التراب الوطني والتعمير والإ�سكان والبيئة ،المفت�شية
الجهوية للدار البي�ضاء الكبرى ،تقرير حول «مقاربة جديدةلمعالجة �إ�شكالية المرافق العمومية بوالية الدار البي�ضاء
الكبرى» ،يوليوز .2002

( )24دورية الوزير الأول رقم  12/96بتاريخ � 26أكتوبر  1996ور�سالة وزير الداخلية رقم  399بتاريخ  14ماي .1996
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

انتهاء �آثار الإعالن عن المنفعة العامة بخ�صو�ص المرافق والتجهيزات العامة...

133

 على الم�ستوى المنهجي :انطلقت التجربة في البحث عن حلول ناجعة في �إطار من ال�شراكة والترا�ضي وفي �إطار
ت�شجيع اال�ستثمار وتح�سين �شروط ا�ستقباله ،وانطالقا من الدور اال�ستراتيجي الذي تلعبه
البنيات التحتية والمرافق القريبةمن حاجيات ال�سكان في ت�أهيل المدينة.
كما ت�ؤ�س�س هذه المنهجية لمقاربة تعتمد على المرتكزات التالية :
- ت�شخي�ص واقع التجهيزات العمومية بالمدينة لتوفير المعطيات الكافية المتعلقة بتحديد
المواقع الجغرافية للعقارات المعنية بعملية الت�سوية ،وتدقيق اال�ستعماالت المبرمجة
في وثائق التعمير بهدف مراجعة الحاجيات من المرافق وتحديد الأرا�ضي المعنية
بالحل التفاو�ضي ؛
- مراجعة المقايي�س المعتمدة لتحديد الم�ساحات المخ�ص�صة للمرافق العمومية في �ضوء
الإمكانياتالمالية المتوفرة في مدة زمنية محددة.
- تحدد العنا�صر التقنية لت�سوية و�ضعية هذه العقارات ،المعتمدة من لجن الت�سوية من �أجل
طرحال�سيناريوهات والبدائل والحلول الممكنة(2 5)؛
- تحديد طريقة ومنهجية معالجة اال�ستثمار المقترحة فوق العقارات التي �سي�ستعيده المالك
الت�صرففيها ؛
- تحديد طريقة معالجة ملفات الم�شاريع اال�ستثمارية المقترحة فوق �أرا�ضي مخ�ص�صة
للتجهيزاتالعمومية من خالل تحديد الأرا�ضي المعنية بالتجهيزات المحتفظ بها على
خريطة الم�سح الطبوغرافي وتحديد مالكها وعناوينهم ،وو�ضع ت�صور �أولي للعنا�صر
التي من �ش�أنها التوثيقالر�سمي والقانوني لكل اتفاق قانوني بين الإدارة والمالكين معززا
ب�سيناريوهات للتفاو�ض تحظىبقبول كل �أع�ضاء اللجنة ثم ا�ستدعاء المالكين للقاء �أولي
ل�شرح منهجية المقاربة.
( )25الملحق رقم  2من تقرير وزارة الداخلية الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء ووزارة �إعداد التراب الوطني والتعمير
والإ�سكان والبيئة ،المفت�شية الجهوية للدار البي�ضاء الكبرى ،تقريرحول «مقاربة جديدة لمعالجة �إ�شكالية المرافق
العمومية بوالية الدار البي�ضاء الكبرى» ،يوليوز  ،2002يتعلق بالعنا�صر التقنية لت�سوية و�ضعية الأرا�ضي المخ�ص�صة
للتجهيزاتالعمومية بالدار البي�ضاء الكبرى.
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 على الم�ستوى الهيكلي:تم �إحداث لجنة على الم�ستوى المركزي بمديرية التعمير تت�شكل من وزارة الداخلية

ووزارة �إعداد التراب الوطني والتعمير والإ�سكان والبيئة والمفت�شية الجهوية للتعمير بالدار

البي�ضاء ولجنة محلية يتر�أ�سها الوالي او العاملوت�ضم ممثلي الجماعات والوكالة الح�ضرية للدار
البي�ضاء والمفت�شية الجهوية للتعمير وكذا مختلف ممثلي الم�صالح الخارجية المعنية ثم خلية
تقنية ،ت�ضم تقنيي كل الوزارات الممثلة في اللجنة المحلية الدائمة.

وقد �أنيطت هذه الأجهزة بالإ�شراف على ا�ستدعاء المالك المعني بالعقار عن طريق ر�سالة

يوجهها له ال�سيد عامل العمالة المعنية للتفاو�ض  معه مقابل تحفيزات تعميرية يتم بموجبها
التنازل عن جزء من العقار لفائدةالدولة.

وفي حالة توافق جميع الأطراف يتم عقد اجتماع للجنة المحلية تحت رئا�سة العامل المعني

وبح�ضورالمالكين ،لتوثيق االتفاق في مح�ضر موقع عليه من طرف �أع�ضاء اللجنة ،ويرفق ذلك
بعقد هبة �إلى �إدارة الأمالكالمخزنية على �أن تتكلف كل وزارة بالملف التقني الخا�ص بالعقار

الذي يهمها.

ح�صيلة التجربة :
�أ�سفرت هذه التجربة وفقا للمقاربة التفاو�ضية عن نتائج ح�سنة �أهمها ما يلي :
- تكوين ر�صيد عقاري مخ�ص�ص للتجهيزات والمرافق العمومية بم�ساحة �إجمالية ت�صل

�إلى  23هكتارا منها ما يقارب  18هكتارا ،خا�صة بالمرافق المحتفظ بها و 5هكتارات
مخ�ص�صةللمرافق غير المحتفظ بها ؛

- .م�ساحة مغطاة تناهز

30.000

م .2بما مجموعه

102

مرفقا ا�ستفادت منها المدينة،

منها ما تعهد المالكون بت�سليمه منجزا والباقي م�ساحات فارغة قابلة ال�ستقبال

التجهيزات العمومية.
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- توفير مرافق جديدة لتلبية طلبات بع�ض  القطاعات الأخرى كالوقاية المدنية ،القوات
الم�ساعدة ودوائر الأمن والمقاطعات الإدارية و�إعادة توزيع بع�ض  التجهيزات على
الم�ستوى المجاليخا�صة بالن�سبة لقطاع التعليم وال�صحة؛
- الم�ساهمة في �إنعا�ش اال�ستثمارات وخلق عدد هام من منا�صب ال�شغل وذلك بالترخي�ص
لمايزيد عن  75م�شروعا ي�شمل ال�سكن وال�صناعة والأن�شطة والخدمات ؛
-	�إعفاء ميزانية الدولة من تخ�صي�ص اعتمادات مالية مهمة كان من المفتر�ض �صرفها في
اقتناءما تم الح�صول عليه من الأرا�ضي ؛
- .الم�ساهمة على الم�ستوى االجتماعي في تر�سيخ روح الت�ضامن بين مكونات المدينة ؛
- .ت�أكيد مفهوم الم�س�ؤولية الم�شتركة للتعمير بين جميع الفاعلين خوا�ص وعموميين؛
- تد�شين مقاربة عملية في «التعمير الت�شاوري» تقوم على الحوار والت�شاور بين الإدارة
والمجتمع المدني وتعتمد مبد�أ القرب والم�ساهمة الجماعية من �أجل �إر�ساء دعائم
مجتمع مغربي متما�سكومت�ضامن.

�إكراهات وعوائق التجربة :
رغم النتائج الإيجابية ف�إن هذه التجربة لم تخل من �صعوبات و�إكراهات �أهما الرف�ض المطلق
للتبادل المحتمل بين المالكين المعنيين والملك الخا�ص للدولة وت�شبت بع�ض الإدارات بالمعايير
التقنية للتجهيزات مما ي�ضيق من فر�ص الحل التفاو�ضي تقنيا وتعدد المخاطبين في الأرا�ضي
المملوكة علىال�شياع وكذا �صعوبة التعرف على مالك �أو مالكي الأرا�ضي غير المحفظة وعدم
توفر عناوين بع�ض المالكين ثم �إثقال العديد من العقارات برهون تتجاوز في بع�ض الأحيان
قيمتها الحقيقية.

ثالثا  :في كيفية ا�ستعادة المالك لحرية الت�صرف في �أمالكهم
تما�شيا مع ما طرحته اال�ست�شارة الم�شار �إليها �سابقا ما زال مو�ضوع طريقة ا�ستعادة المالك
لأرا�ضيهم يثير �أكثر من �س�ؤال خا�صة حول ما �إذا كانت هذه اال�ستعادة تتم تلقائيا وبقة القانون
�أو تحتاج�إلى �إجراء رفع اليد.
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- 1 في الأ�سا�س القانوني لإجراء رفع اليد
لقد د�أبت الممار�سة على مطالبة المالكين ب�ضرورة الإدالء بوثيقة تثبت رفع اليد ،م�سلمة من
الإدارة التي يتبع لها التجهيز المعني ،وذلك بمنا�سبة تقديم المالكين لملفات طلب الح�صول
على رخ�صة �أو �إذن وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة  28التي ت�شترط ال�ستفادة ت�صرف
المالكين في �أرا�ضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة العامة ،على �أن يكون
ا�ستعمالها مطابقا للأغرا�ض المخ�ص�صة لهالمنطقة الواقعة فيها� ،أي �أن ت�ستعمل لغر�ض عمراني
غير تلك المعنية ب�إعالن المنفعة العامة المن�صو�صعليها في البنود  3و 4و 6و 12من المادة 19
من القانون رقم  12-90الآنف الذكر.
والمراد ح�سب الدورية الم�شار �إليها �أعاله رقم  20469بالمطابقة للغر�ض المخ�ص�ص له
المنطقةالتي تقع فيها اال�ستعماالت لغر�ض عمراني غير تلك المعنية ب�إعالن المنفعة العامة.
ويمكن الوقوف �أي�ضا على �إجراء رفع اليد من خالل بع�ض المن�شورات ال�صادرة عن الإدارة
المركزية التي كانت تحت الإدارة المعنية على عدم التفريط في الأر�صدة العقارية بوا�سطة رفع
اليد �أوتطلب من الوكاالت الح�ضرية الأخذ بعين االعتبار م�س�ألة الحفاظ على المرافق المبرمجة
في وثائق التعميروخا�صة تلك المتعلقة بالتعليم والتكوين كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك تفاديا
للم�س بالحاجيات الم�ستقبليةلل�سكان(2 6).
بيد �أن فر�ض هذا الإجراء يبقى مفتقدا للأ�سا�س القانوني وذلك لعدة اعتبارات منها :
- .االعتبار الأول ي�ستخل�ص من منطوق المادة  28نف�سها والتي ت�ؤكد على الفورية في ا�ستعادة
المالك للت�صرف في �أرا�ضيهم وتخولهم حق ا�ستعمالها طبقا للأغرا�ض المخ�ص�صة لها
المنطقة الواقعة فيها وذلك دونما حاجة لأي �إجراء �آخر لم ي�شر �إليه في هذه المادة
�أو في غيرها ،بما يفيد �أن هذهاال�ستعادة تكون بقوة القانون وال تتوقف على �أي نوع من
التدخل من �أي جهة كانت.
( )26دورية م�شتركة عدد  811fil- 06403/بين وزارة �إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإ�سكان ووزارة التربية
الوطنية تحت عدد  59بتاريخ  24يوليوز � ،2000أو تلكالمن�شورات ال�صريحة في مطالبة الإدارة المعنية بالكف عن
القيام ب�إجراء رفع اليد دورية الوزير الأول تحت عدد � 29( 12/96أكتوبر .)1996
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- .االعتبار الثاني ي�ستفاد �ضمنيا من خلو الإطار القانوني المنظم لعمل الوكاالت الح�ضرية
من �أي�أ�سا�س قانوني يلزم �أ�صحاب هذه الأرا�ضي وغيرها ب�إدالء بوثيقة من قبيل رفع اليد
مما يعر�ض �أيقرار برف�ض ت�سليم الإذن �أو الرخ�صة بمبرر عدم الإدالء بهذا الإجراء تحت
طائلة عدم الم�شروعية.
-�.أما االعتبار الثالث فهو �أن رفع اليد يدخال في نطاق الحد من الملكية �أو من ممار�ستها
باعتباره�شرطا جديدا من ال�شروط المقيدة للحق في الملكية والتي يجب �أن تت�ضمن في
القانون طالما �أنالد�ستور ربط اي حد من نطاق الملكية �أو من ممار�سته بالقانون وحده.
وبما �أن العمليات التي ي�ستوجبها �إعالن المنفعة العمومية المن�صو�ص عليها في المادة
لم تتموفق ما هو من�صو�ص عليه في الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية والتي تعني و�ضع اليد والتي
ال تكتمل �إالبا�ستكمال م�سطرة االقتناء �أو نزع الملكية ف�إنه ال مجال للحديث عن �إجراء يتعلق
برفع يد لم يتم و�ضعهابعد مما تنعدم فيه الحاجة �إلى هذا الإجراء.
28

وفي هذا ال�صدد جاء في حيثيات حكم محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط في ق�ضية
المجل�س البلدي لبركان �ضد حماد قنطري ومن معه «حيث طبقا لمقت�ضيات المادة  28من

قانون التعمير ف�إن مرور ع�شر �سنوات على �صدور ت�صميم التهيئة دون تفعيله �إجرائيا وواقعيا
يخول للمالك ا�ستعادة الت�صرف في �أرا�ضيهم دونما حاجة �إلى ا�ست�صدار حكم ق�ضائي ب�ش�أن
ذلك ما لم يتعلق الأمر بوجود قرار �إداري قابلللطعن عن طريق الإلغاء والحال �أن الم�ست�أنف
عليه التم�س من المحكمة الحكم على الجماعة برفع اليد على العقار رغم �أنه لم يثبت و�ضع
يدها عليه فكان الحكم الم�ست�أنف غير �صائب عندما ق�ضى بخالف ذلك» (2 7).

هذا الخيار هو �آخر ما انتهى �إليه توجه االدارة في التعامل مع هذه الق�ضية بحيث تم تكري�سه

بمقت�ضى �آخر دورية �صادرة في المو�ضوع من وزارة ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة

(2 8)

( )27حكم محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد  1945الم�ؤرخ في  2013/5/14ملف عدد  6/13/197في
ق�ضية المجل�س البلدي لبركان �ضد حماد قنطري ومن معه.

( )28الدورية عدد  20469بتاريخ  10دي�سمبر  2012ال�صادرة في المو�ضوع من وزارة ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة.
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وترجمته مقررات و�سيط المملكة في مقررات ت�سوية النزاعات المرفوعة �إليه(2 9) وتواتر في
الأحكام الق�ضائية.
في نف�س هذا المنحى اتجهت م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة حيث جاء في �إحدى حيثيات �أحد
مقرراتها« ،وحيث �أنه باال�ستناد �إلى ما تقدم واعتبارا لمرور ع�شر �سنوات على تاريخ ن�شر
ت�صميم التهيئة ف�إن عقار الم�شتكين قد �أ�صبح محررا من التخ�صي�ص الذي ت�ضمنه الت�صميم
المذكور وذلك بقوة القانون وب�صورة �آلية ودونما حاجة �إلى �إ�شهاد �أو ترخي�ص �إداري.
ويكونون بذلك محقين في الت�صرف في حل عما �سبقتخ�صي�صه كمرفق عمومي لم يتم �إنجازه
(3 0)
داخل الأجل المحدد.
والخال�صة �أن مو�ضوع رفع اليد يعتبر �إلزاما بغير ملزم ،كما �أن الجهة التي تدر�س ملفات
طلباتالح�صول على الرخ�ص غير مخولة قانونا بفر�ض هذا الإجراء و�أن القطاع الذي يتبع له
التجهيز المعني غير ملزم هو الآخر بت�سليم �أو منع ت�سليم �إجراء من هذا النوع ما عدا في حالة
وحيدة وهي عندما تكونهذه الإدارة قد و�ضعت يدها بطريقة قانونية على العقار المعني وبدا
لها �أن تعود عن ذلك ل�سبب منالأ�سباب.

- 2 في الجهة المخت�صة بتمكين المالك من ا�ستعادة الت�صرف في ملكيتهم
بعد مناق�شة �إ�شكال رفع اليد يثار الت�سا�ؤل كذلك بخ�صو�ص الجهة المخت�صة بالقيام بهذا
الإجراءومدى �صالحية الوزير الو�صي عن القطاع الذي يتبع له التجهيز المعني في القيام بذلك
خا�صة في �ضوءتعدد المتدخلين وتباين �صالحياتهم بين ما هو تقريري وما هو ا�ست�شاري.
وبهذا الخ�صو�ص نكون �إزاء ثالث حاالت هي:
- حالة انتهاء الإعالن عن المنفعة العامة دون �أن تبا�شر العمليات الالزمة لإنجاز
هذه التجهيزات يحث ال نحتاج لتدخل اي جهة طالما �أن اال�ستعادة تكون تلقائية
وبقوة القانون ؛
( )29م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،مقرر بت�سوية النزاع وحفظ الملف في الملف عدد .1705/12

( )30م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،مقرر بت�سوية النزاع وحفظ الملف في الملف عدد  12/1705الم�شار �إليه �سابقا.
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- حالة ا�ستعادة المالك لأرا�ضيهم وتقديم طلبات للح�صول على �إذن �أو رخ�صة ال�ستعمالها
طبقاللتخ�صي�ص المجاور وهنا تكون الجهة المخت�صة هي رئي�س المجل�س الجماعي مع
مراعاةاالخت�صا�صات الم�سندة للوكاالت الح�ضرية ب�ش�أن �إبداء الر�أي الملزم ؛
- حالة �شروع الإدارة في و�ضع يدها طبقا للإجراءات القانونية من قبل الإدارة المعنية ثم
بدا لهذهالأخيرة التراجع عن ذلك ل�سبب من الأ�سباب حيث نكون هنا �أمام �أمكانية رفع
اليد من الجهة التيبا�شرت و�ضعها �سواء قطاع وزاري �أو مجل�س جماعي.
وفقا للمبادئ العامة للقانون وتبعا لقاعدة توازي الأ�شكال ،ف�إن الجهة م�صدرة القرار هي
التي يعودلها التراجع عنه في الحالة التي تكون قد با�شرت تنفيذه.
من جهة �أخرى ف�إن دور الوزير الو�صي على القطاع المعني ينح�صر في الم�شاركة في �إعداد
القرار الإداري المتمثل هنا في المر�سوم الذي ي�صادق بموجبه على ت�صميم التهيئة.
فتكون م�ساهمة هذا الوزير بمثابة �أعمال تح�ضيرية يتوقف ت�أثيرها على المركز القانوني
للمالكعلى اعتمادها من قبل الجهة المخت�صة ب�إ�صدار المر�سوم.
غير �أنه وفي حالة ال�شروع في القيام بالعمليات الالزمة لإنجاز التجهيزات المذكورة ،من
خاللال�شروع في و�ضع اليد عبر م�سطرة االقتناء �أو عن طريق م�سطرة نزع الملكية ،ف�إن الجهة
المخت�صة ها هنا هي الجهة المعنية بمبا�شرة هذه الم�سطرة فيكون رفع اليد م�شروط بو�ضعها
�أوال ومن قبل الجهةالمخول لها بذلك.
وال تفوتنا الفر�صة �أن نذكر �أن و�ضع اليد من الناحية القانونية هو الذي يتم وفقا للم�ساطر
القانونية�أما ما �سواها فال يعدو كونه �صورة من �صور االعتداء المادي.
وفي هذا ال�صدد ق�ضت المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها رقم  790في الملف رقم
 6.13.34بتاريخ  15من محرم  1435موافق  2013/11/19ب�أحقية الجهة المدعية في ا�سترجاع
عقارها بعدانتهاء االثار المترتبة عن ت�صميم التهيئة ،حيث جاء في حيثياته «حيث تبعا لما �سطر
�أعاله ،وبالنظر �إلىكون ال�شركة المدعية قد تملكت العقار المدعى فيه ،بعد انتهاء �آثار ت�صميم
التهيئة القديم لبلدية بركان و�أن طلبها بالح�صول على ترخي�ص لإن�شاء تجزئة �سكنية ح�سب
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التخ�صي�ص الم�ضمن بم�شروع التجزئة الجديدهو بمثابة طلب رفع اليد من التخ�صي�ص القديم
وبالنظر �إلى مخالفة المجل�س المدعى عليه لمقت�ضيات المادة  28من القانون المتعلق بالتعمير
ف�إن طلب المدعية هو طلب وجيه».

- 3 انتهاء �آثار �إعالن المنفعة العامة في م�شروع �إ�صالح مدونة التعمير
في �ضوء الإ�شكاليات المثارة و�أخذا بعين االعتبار للخال�صات التقييمية لتطبيق المقت�ضيات
القانونيةالمعمول بها قدمت م�شاريع �إ�صالح المنظومة القانونية للتعمير جملة من الحلول لهذه
الإ�شكالية تتعلق �أ�سا�سابجعل الأجل غير محدود بالن�سبة لالرتفاقات المتعلقة بتخطيط ال�شبكة
الطرقية وطرق الموا�صالت وفتح المجال للمالك للقيام عو�ضا عن االدارة ب�إنجاز المرافق
والتجهيزات المبرمجة على �أرا�ضيهم عند ان�صرامن�صف مدة �أجل المنفعة العمومية �أي خم�س 
(� )5سنوات والتقدم بطلب اقتناء الأر�ض بعد مرور �سبع ( )7�سنوات من هذا الأجل �أو القيام
برفع اليد عند مرور �سنة �أخرى من تقديم الطلب.
لذلك ن�ص م�شروع القانون رقم  12.37المتعلق بمدونة التعمير في المادة  64على :
- ا�ستثناء االرتفاقات المتعلقة بتخطيط ال�شبكة الطرقية وطرق الموا�صالت التي تبقى �سارية
المفعول دون تحديد المدة� ،إال في حالة �إدخال تغييرات على هذه ال�شبكة والطرق
بموجب ت�صميم التهيئة ،من التجهيزات التي تنتهي الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة
العامة بخ�صو�صها ،عند انق�ضاء �أجل ع�شر�سنوات ،يبتدئ من تاريخ ن�شر الن�ص القا�ضي
بالم�صادقة على الت�صميم المذكور بالجريدة الر�سمية.
- .فتح المجال لمالك الأرا�ضي ،بعد ان�صرام مدة خم�س (� )5سنوات تحت�سب ابتداء من
تاريخ ن�شر الن�ص القا�ضي بالم�صادقة على ت�صميم التهيئة ،لإنجاز بع�ض  التجهيزات
العامة ،خا�صة التجهيزاتالمتعلقة بالتعليم وال�صحة ،بدل الإدارة المخ�ص�صة لها القطعة
الأر�ضية ،وذلك طبقا لل�شروط المحددة من قبل الإدارات المعنية وبعد ا�ستطالع ر�أي
الوكالة الح�ضرية .ف�ضال عن �إمكانية تقديمهم طلباللإدارات من �أجل اقتناء �أرا�ضيهم بعد
ان�صرام �أجل �سبع �سنوات ابتداء من تاريخ ن�شر الن�ص القا�ضي بالم�صادقة على ت�صميم
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التهيئة .وعندما يتبين لهذه الإدارات� ،أنها لن تتمكن من اقتناء هذه الأرا�ضي،داخل �أجل
�سنة واحدة من تاريخ توجيه الطلب �إليها ،تقوم بت�سليم �شهادة رفع اليد لفائدة المالك
المعنيين وتكون هذه ال�شهادة ملزمة للغير( 3 1).

رابعا  .:من �أجل منظور جديد للتعامل مع المرافق والف�ضاءات والتجهيزات
العمومية
في �ضوء خال�صات تقييم تطبيق المادة  28من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير
وا�ستح�ضارا للجوانب الإيجابية في الممار�سات الف�ضلى كما ابانت عنها تجربة الدار البي�ضاء
ومراعاة للم�ستجدات المدرجة في م�شاريع �إ�صالح منظومة التعمير ،يمكن اقتراح مقاربة
جديدة في التعامل مع�إ�شكالية المرافق والف�ضاءات والتجهيزات العمومية.
وهي مقاربة تنطلق من المبادئ العامة لمفهوم التعمير الت�شاوري القائم على التفاو�ض مع
جميع المتدخلين العموميين والخوا�ص وكذا على الت�شارك مع المواطنين في تهيئة وتعمير
الف�ضاء العمومي بماي�ؤمن من جهة المنفعة العمومية القائمة على توفير �إطار عي�ش كريم والئق
ومنا�سب ،ومن جهة ثانية على تحقيق عدالة عمرانية وعقارية تتيح م�ساهمة الجميع كل على
قدر ا�ستطاعته في تقا�سم التكاليف العمومية ومنها تقا�سم تكاليف التمدن ،وتتيح في نف�س 
الوقت اال�ستفادة على قدم الم�ساواة بين الجميع ،كل ح�سب م�ساهمته ،من القيمة الم�ضافة
الناتجة عن التدخل العمومي في ميدان التعمير.
ويقوم هذا المنظور على ما يلي :
- .اعتماد مفهوم التعمير التفاو�ضي عو�ض التعمير التنظيمي ؛
- تو�سيع مفهوم المنفعة العمومية لت�شمل �إمكانية تحقيقها من قبل الخوا�ص بمن فيهم
مالكي الأرا�ضيالم�ؤهلة ال�ستقبال هذه التجهيزات ؛
- مراجعة �شبكة معايير التجهيزات العمومية و�إدخال العقار من حيث توفره وكلفته �ضمن
�شروطتقدير الحاجيات ؛
( )31المادة  46من م�شروع القانون رقم  12.37الم�شار �إليه �سابقا.
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-	�إعطاء حوافز تعميرية للمالك لكي ينخرطوا في مبادرة �إقامة المرافق والتجهيزات الالزمة
ب�أنف�سهم�أو بت�شارك مع القطاع الخا�ص وفقا لدفتر تحمالت معينة وب�شرط ا�ستغاللها لمدة
معينة لقاء ت�سلم�أثمنة عن الخدمات المقدمة وفق ما هو معمول به ب�ش�أن الطرق ال�سيارة ؛
- توحيد جميع المتدخلين في ميدان التجهيزات العمومية ب�إحداث وكالة وطنية للتجهيزات
العموميةيوكل �إليها الإ�شراف عليها من البرمجة �إلى الإنجاز ؛
- .تنويع طرق الح�صول على العقارات الالزمة للمرافق والتجهيزات العمومية ؛
-	�إيجاد م�صادر جديدة لتمويل �إقامة هذه التجهيزات باحت�ساب جزء منها في ثمن بيع المتر
المربعبالتجزئات الم�ستفيدة منها ؛
- تخ�صي�ص جزء من القيمة الم�ضافة التي يتم �إحداثها بمقت�ضى وثائق التعمير لتمويل �إنجاز
هذهالتجهيزات ؛
-	�إحداث �صندوق وطني لتمويل االحتياط العقاري العمومي الالزم للتجهيزات العمومية،
ي�شمل في مداخيله على ثلث القيمة الم�ضافة التي تحدثها وثائق التعمير ون�سبة من ثمن
المتر المربع في البقع المجاورة لهذه التجهيزات يتم تحديدها وفقا لمعايير مو�ضوعية
والباقي من الميزانية العامة؛
- البحث عن �صيغة لتمويل �إنجاز التجهيزات العمومية خا�صة في المناطق الجديدة
المفتوحة للتعمير قبل ال�شروع في ت�سليم �أذون التجزئات والمجموعات ال�سكنية
وتراخي�ص البناء.
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�آثار �إعالن المنفعة العامة
على �ضوء المادة  28من قانون التعمير
بين الواقع والقانون
العربي محمدمياد
باحث في المجال العقاري والعقود المدنية
بداية �أرى من الالزم �أن �أتقدم بال�شكر الجزيل �إلى م�ؤ�س�سة الو�سيط على ح�سن اختيارها
لمو�ضوع اليوم الدرا�سي هذا ،لأنه مو�ضوع يختلط فيه الحقوقي بما هو �إداري بما هو مرتبط
بالمال العام ،وكذا الحكامة وح�سن التدبير.
وال غرو� ،أن تقرير و�سيط المملكة ل�سنة � 2012أعاد النقا�ش بقوة حول المادة 28من القانون
رقم  12.90المتعلق بالتعمير ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 1.92.31بتاريخ  17يونيو ،1992
والكل يعلم �أن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة م�ؤ�س�سة د�ستورية من مهامها الأ�سا�سية الدفاع عن
(1 )
ال�شرعية في نطاق العالقة بين الإدارة والمرتفقين ،والإ�سهامفي تر�سيخ �سيادة القانون...
وفي هذا الإطار البد من التذكير ب�أن المادة � 28أعاله تن�ص على �أنه يعتبر الن�ص القا�ضي
بالموافقة على ت�صميم التهيئة بمثابة �إعالن ب�أن المنفعة العامة ت�ستوجب القيام بالعملياتالالزمة
لإنجاز التجهيزات المتعلقة ب:
( )1الف�صل  162من الد�ستور.
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• .حدود الطرق الواجب الحفاظ عليها �أو تغييرها �أو �إحداثها ؛
• .حدود الم�ساحات الخ�ضراء العامة وميادين الألعاب والم�ساحات المباحة المختلفة
كالم�ساحات المخ�ص�صة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها
�أو تغييرها �أو�إحداثها ؛
• .حدود الم�ساحات المخ�ص�صة للأن�شطة الريا�ضية الواجب �إحداثها �أو تغيرها ؛
• .المواقع المخ�ص�صة للتجهيزات العمومية ؛
• .دوائر القطاعات الواجب �إعادة هيكلتها �أو تجديدها.
وتنتهي الآثار المترتبة على �إعالن المنفعة العامة عند انق�ضاء � 10سنوات تبتدئ من تاريخ
ن�شر الن�ص القا�ضي بالموافقة على ت�صميم التهيئة في الجريدة الر�سمية ،وال يجوزالقيام ب�إعالن
المنفعة العامة للغر�ض نف�سه ،فيما يتعلق بالمناطق المخ�ص�صة للتجهيزات الآنفة الذكر ،قبل
ان�صرام � 10سنوات.
وعندما ي�ستعيد مالك الأرا�ضي الت�صرف في �أرا�ضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على�إعالن
المنفعة العامة ،يجب �أن يكون ا�ستعمال تلك الأرا�ضي مطابقا للغر�ض المخ�ص�صة له المنطقة
التي يقع فيها.
وقد جاء في هذا التقرير ب�أن مفعول التخ�صي�ص الذي ر�صد للمنفعة العامة ح�سب ت�صميم
التهيئة ،ال يمكن ب�أي حال من الأحوال �أن يتجاوز المدة التي حددها القانون في � 10سنوات
بد�أ من تاريخ ن�شر المر�سوم ال�صادر في المو�ضوع .وبعد هذه المدة ،ف�إن العقار ،ي�صبحوب�صفة
�آلية وبقوة القانون ،محررا من التخ�صي�ص الذي ت�ضمنه الت�صميم المذكور ،ودونماحاجة �إلى
ترخي�ص �إداري.
�إن االعتقاد ال�سائد لدى جانب من الإداريين �أن هذه المادة تعتبر و�سيلة قانونية لالحتفاظ
ببع�ض العقارات من �أجل قيام الدولة بالتجهيزات العمومية �إلى جانب المرافق المحلية .فيما
اعتبرها بع�ض الفقه من المواد القانونية التي و�ضعت في يد ال�سلطات العمومية لخلق توازنبين
اخت�صا�صات الجماعات الترابية وال�سلطات العمومية في مجال التهيئة العمرانية ،ذلك �أنهذه
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المادة في عمقها ترمي �إلى فر�ض على هذه الجماعات الترابية الأخذ بعين االعتبارالتجهيزات
(2 )
العمومية  �إلى جانب التجهيزات الجماعية ،وال �سيما تلك الواردة في الفقرة  6منالمادة 19
من قانون التعمير(3 ).
ومما يجب التذكير به �أن هذا القانون لم يعرف ت�صميم التهيئة ،عك�س  ظهير � 16أبريل

1914(4 ) ،الذي عرفه الف�صل  6منه ،ب�أنه ت�صميم عام لت�صفيف الطرق يحدد عر�ض  واتجاه
الطرق الم�ستعملة والطرق الجديدة وتحديد مواقع المناطق الخ�ضراء والحدائق ومناطق
الت�شجير وال�ساحات الحرة التي �ستحدث واالرتفاقات التي تو�ضع لفائدة الأمن العام وال�صحة
وال�سير والجمالية.

وا�ستنادا �إلى ما ذكر عرف الق�ضاء الإداري المغربي الت�صميم المذكور ب�أنه يعد مرجعالبيان
تخ�صي�ص مختلف المناطق بح�سب الغر�ض الأ�سا�سي الذي يجب �أن ت�ستعمل له �أوطبيعة الن�شاطات
الغالبـة التي يمكـن �أن تمار�س فيها من قبيل ال�سكن والتجارة وال�سياحة والزراعة(.5 ) �أو �أنه دليل

لل�سلطات العمومية في مجال التخطيط الح�ضري والتو�سع العمراني و�أداة لترجمة توجهات
المخطط التوجيهي للتهيئة الح�ضرية على �أر�ض  الواقع ،و�أداة لتحديد الإجراءات التنظيمية
المتعلقة بعملية التعمير وكيفية ا�ستعمال الأرا�ضي( .6 )
وال يكون هذا الت�صميم نافذا تجاه الغير �إال بعد الم�صادقة عليه بمقت�ضى مر�سوم بناء على
مبادرة من ال�سلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ،ون�شره بالجريدة الر�سمية.
(2) Pascal Planchet : Droit de l’urbanisme et protection du patrimoine ; Edition 2009, Le Moniteur,
France, p. 92.

( )3تن�ص هذه الفقرة «المواقع المخ�ص�صة للتجهيزات العامة كتجهيزات ال�سكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات
ال�صحية والثقافية والتعليمية والمباني الإداريةوالم�ساجد والمقابر». 
( )4من�شور بالجريدة الر�سمية بال�صيغة الفرن�سية عدد  78بتاريخ � 24أبريل � ،1914ص  271وما يليها.

( )5حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  3752بتاريخ � 18أكتوبر  2012في الملف عدد  2009/5/286من�شور على موقع
وزارة العدل والحريات.
()6

حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد  00.87بتاريخ  2000.06.07من�شور من طرف �أحمد �أجعون « :الدليل القانوني
والق�ضائي للتعمير والبناء» ،من�شورات مجلةالحقوق� ،سل�سلة الأعداد الخا�صة ،رقم � ،5سنة � ،2013ص 410.
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ويكون هذا المر�سوم قابال للطعن �أمام محكمة النق�ض طبقا لمقت�ضيات المادة  9من القانون
رقم  41.90المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية(.7 )
ويهدف ت�صميم التهيئة من بين ما يهدف �إليه �إلى :
 .تحديد المناطق التي يحظر فيها البناء؛ .حدود الطرق ؛ تخ�صي�ص مناطق معينة للأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية وال�سياحية وال�صناعية وال�سكنيةوالتجهيزات العمومية والجماعية.....
وتحدد مدة �صالحية ت�صاميم التهيئة في � 10سنوات تبتدئ من تاريخ ن�شر الن�ص بالجريدة
الر�سمية طبقا للمادة  28من قانون التعمير.
وعلى هذا الأ�سا�س يكون ال�سبب الغائي لإعداد ت�صميم التهيئة نبيال ويهدف �إلى الم�صلحة
العامة ،غير �أن هذا ال ينفي �أن التطبيق ال�سيئ في بع�ض الأحيان لهذه المادة ،نتج وينتجعنه �ضرر
مادي ومعنوي للمرتفقين� ،سواء كانوا �أ�شخا�صا عامة (�إدارات عمومية �أو ترابية �أو م�ؤ�س�سات
عمومية) �أو �أ�شخا�صا ذاتيين.
وهذا راجع بالأخ�ص �إلى القراءة غير الد�ستورية والحقوقية لهذه المادة ،وعدم اال�ستيعاب
التام للآثار القانونية لتنفيذ وثائق التعمير على المحيط االجتماعي واالقت�صادي ،كما �سنبينمن
خالل الف�صلين التاليين :

الف�صل الأول  :مدى ا�ستيعاب الإدارة المتدخلة في مجال التعمير للمفهوم
الد�ستوري والحقوقي لحق الملكية
تفر�ض المادة  2من قانون التعمير على الإدارة المكلفة بالتعمير عند �إعداد مخطط توجيه
التهيئة العمرانية القيام بدرا�سة �إجمالية ب�سبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجاالت
االقت�صادية والتجارية واالجتماعية.
( )7حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  77بتاريخ  19يناير  2006في الملف عدد  2005/1/291من�شور على موقع
وزارة العدل والحريات.
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وهذا يعني �أن الم�شرع وبطريقة �ضمنية يلزم الإدارة �أن ت�ستح�ضر جميع الجوانب عند�إعداد

وثائق التعمير� ،سواء ما تعلق بالجانب االجتماعي �أو االقت�صادي وبالأخ�ص الجانبالحقوقي،
تما�شيا مع الحقوق الم�ضمونة بقوة الد�ستور �أو االتفاقيات الدولية كما �صادقعليها المغرب،

خا�صة و�أنه طبقا لديباجة الد�ستور ف�إن المملكة المغربية ت�ؤكد وتلتزمبحماية منظومتي حقوق
الإن�سان والقانون الدولي الإن�ساني والنهو�ض بهما ،والإ�سهام فيتطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع

الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيئ.

فهل فعال يتم ا�ستح�ضار كل ما تم تخ�صي�ص بع�ض المناطق للتجهيزات العمومية في وثائق

التعمير ،مع ما يترتب على ذلك من �إمكانية نقل ملكية بع�ض  العقارات لفائدة الدولة �أو
الجماعات الترابية ،هذا ما �سنحاول الوقوف عليه من خالل الفقرات التالية :

الفقرة الأولى  :القراءة الد�ستورية لحق الملكية
تن�ص المادة  35من الد�ستور على �أنه ي�ضمن القانون حق الملكية ،ويمكن الحد من نطاقها

وممار�ستها بموجب القانون.

وقد حدد الد�ستور نف�سه ال�شروط التي يمكن �أن تكون مبررا للحد من نطاق �أو ممار�سة حق

الملكية والمتمثلة �إجماال في وجود متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبالد.

وحين وجود هذه المبررات ال يمكن حرمان المالك من ملكيته �إال بعد اتباع الإجراءات

القانونية الالزمة ومنها �سلوك م�سطرة نزع الملكية.

�إن هذه الم�سطرة �إن كانت �شكلية ومن النظام العام ،ف�إنها ذات طابع جوهري لم�سا�سها

بحق عيني و د�ستوري وهو حق الملكية ،تمار�س تحت �أعين ومراقبة ال�سلطة الق�ضائية� ،إذ �أن

الملكية ال تنقل لفائدة نازع الملكية �إال بر�ضى المالك �أو حكم ق�ضائي نهائي يتم تقييده في

ال�سجالت العقارية متى كان العقار خا�ضعا لقانون التحفيظ العقاري.
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وهنا البد من �أن �أفتح قو�سا ،ذلك �أن الن�ص المعتمد في الد�ستور في �صيغته الفرن�سية جاء فيه

Le droit de la propriété est garanti دون �أن يحدد من طرف �أية جهة ،عك�س الن�صالعربي
الذي جاء فيه �أنه ي�ضمن القانون حق الملكية ،وهذا يعني �أنه ح�سب الن�ص الفرن�سي ف�إن حق
الملكية يحميه الد�ستور نف�سه�،أما بالن�سبة للن�ص العربي فالحماية موكولة للقانون �أي الت�شريع
ال�صادر عن البرلمان.
ومما ينبغي الإ�شارة �إليه �أن م�شروع الد�ستور المغربي ل�سنة  1908كان متقدما في مجالحماية

الملكية الخا�صة ،ذلك �أن المادة  23منه ن�صت على �أن كل مغربي �آمن على ماله وملكه ،فال
ي�سوغ لهيئة الحكومة �أن ت�أخذ من �أحد ملكه �إال �إذا كان �ضروريا للمنفعة العامة ،ويكون ذلك
بقرار منتدى ال�شورى وم�صادقة ال�سلطان كتابة ،ويدفع ل�صاحب الملك ثمنهالحقيقي �سلفا.
وهنا نرى عبقرية الإن�سان المغربي من حيث حماية حق الملكية وكذا اعتبار التعوي�ض عن
نزع الملكية بمثابة ثمن حقيقي ولي�س تعوي�ضا ثم �أن الثمن يدفع ل�صاحبه قبل نقل الحيازة �أو
الملكية لنازع الملكية .وهذا ن�ص �إذا و�ضع في �إطاره التاريخي يكون متقدما بالمقارنة مع
الد�ساتير المقارنة.
وقد تم الت�أكيد على هذا االتجاه من خالل من�شور ال�صدر الأعظم بتاريخ فاتح نونبر 1912

الذي يفر�ض على كل مالك جديد القبول بنزع الملكية لفائدة المخزن �إذا دعت ال�ضرورة �إلى
�إنجاز بع�ض الم�شروعات العمومية.

�أما على الم�ستوى الق�ضائي ،ف�إن الق�ضاء الإداري ال يتردد في ت�سبيب �أحكامه بالقول �إن حق
الملك م�ضمون د�ستوريا ال يجوز الم�سا�س به �إال في �إطار الإجراءات المقررة قانونا ،غير �أنه
في �إطار الموازنة بين ال�صالح العام والخا�ص وحماية المال العام ال ي�ستجيب لطلبالطرد في
(8 )

دعاوى االعتداء المادي و�إنما ي�ستعي�ض عنه بالتعوي�ض الم�ستحق لجبر ال�ضرر.

( )8حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم  2001/146بتاريخ  28نونبر  2001في الملف رقم  ،2000/113راجع م�ؤلفنا
«العمل الق�ضائي في دعاوى ا�ستيالء الإدارة على الملكية العقارية (االعتداء المادي)»� ،سل�سلة �إعالم وتب�صير
الم�ستهلك رقم  ،6مطبعة الأمنية  -الرباط� ،ص .123 
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

�آثار الإعالن عن المنفعة العامة على �ضوء المادة  28من قانون التعمير ...

149

الفقرة الثانية :القراءة الحقوقية لحق الملكية
جاء في الف�صل  19من الد�ستور ب�أنه يتمتع الرجل والمر�أة على قدم الم�ساواة بالحقوق
والحريات المدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب
من الد�ستور ،وفي مقت�ضياته الأخرى ،وكذا في االتفاقيات والمواثيق الدولية ،كما �صادقعليها
المغرب ،وكل ذلك في نطاق �أحكام الد�ستور وثوابت المملكة وقوانينها.
وهذا يعني �أن د�ستور المغرب الحالي �أخذ بالتق�سيم الرباعي للحقوق:
�.أوال الحقوق المدنية، .ثانيا الحقوق ال�سيا�سية؛ .ثالثا الحقوق االقت�صادية واالجتماعية ؛ .ثم رابعا الجيل الجديد من الحقوق �أي الحقوق الثقافية والبيئية.وي�صنف عادة حق الملكية �ضمن الحقوق االقت�صادية واالجتماعية للإن�سان.
والمبد�أ المعول عليه �سواء في المادة  17من �إعالن حقوق الإن�سان والمواطن بفرن�سابتاريخ

 26غ�شت  ،1789والمادة  17من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ال�صادر بتاريخ  10دجنبر
 ،1948والمادة  21من االتفاقية الأمريكية لحقوق الإن�سان بتاريخ  22نونبر  ،1969والمادة 14
من الميثاق الإفريقي لحقوق الإن�سان وال�شعوب ال�صادر �سنة  ،1981هو �أن حق الملكية حق
مقد�س ال يجوز تجريد �أحد من ملكه تع�سفا.
والكل يعلم �أن ت�أمين حقوق الإن�سان ،كان �أحد الأهداف الرئي�سية لقيام منظمة الأمم
المتحدة �سنة .1945
وفي ال�سعي �إلى خلق التوازن بين الم�صلحة العامة والم�صلحة العامة ،لم تمانع كل هذه
االتفاقيات او العهود الدولية نزع الملكية متى تحققت المنفعة العامة� ،شريطة دفع تعوي�ض 
عادل للمنزوعة ملكيته يحدد بالترا�ضي �أو بمقت�ضى حكم ق�ضائي.
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الفقرة الثالثة  :مفهوم ومدى حق الملكية طبقا للقواعد العامة
جاء في المادة  14من القانون رقم  39.08يتعلق بمدونة الحقوق العينية ال�صادر بتنفيذهالظهير
ال�شريف رقم  1.11.178بتاريخ  22نونبر 2011(9 ) ب�أنه يخول حق الملكية مالكالعقار دون غيره
�سلطة ا�ستعماله وا�ستغالله والت�صرف فيه ،وال يقيده �إال القانون �أو االتفاق( 1 0).
وحق الملكية هو �أو�سع الحقوق العينية نطاقا ،يخول �صاحبه اال�ستئثار بثالث �سلط �أ�سا�سية:
•� .سلطة اال�ستعمال � :أي ا�ستخدام الملك فيما �أعد له ؛
 � •.سلطة اال�ستغالل � :أي �سلطة الح�صول على ثمار الملك �سواء كانت الثمار مادية (الغلة)
�أو مدنية (الدخل النقدي) ؛
 � •.سلطة الت�صرف  :والت�صرف نوعان �إما ماديا ،وذلك با�ستخدام الملك ا�ستخداما قد يعدمه
كليا�أو جزئيا� ،أو تحويله �أو مزجه ب�شيء �آخر� .أو ت�صرفا قانونيا حيث يتم هذا الت�صرف
(1 1)
عنطريق التفويت �أو الهبة.
وهذا يعني �أن �أهم عن�صر في حق الملكية هو حق الت�صرف ،على اعتبار ان باقيالعنا�صر يمكن
ان تعود ل�صاحب حق المنفعة �أو اال�ستعمال ،غير �أن العنا�صر مجتمعةمقررة لم�صلحة المالك
بداية ويغلب عليه الطابع الفردي الم�ستمد من قد�سية الملكية الفردية،�إال �أن هذه الم�صلحة �إذا
ا�صطدمت بم�صلحة عامة ،تكون هذه الأخيرة راجحة .وهذا مايعبر عنه بالوظيفة االجتماعية
لحق الملكية .ذلك �أن الملكية ترمي في العمق �إلى تحقيق �صالح اجتماعي واقت�صادي عامين
(1 2)

ير�سم لها حدودهما.

( )9من�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5998بتاريخ  24نونبر 2011.

( )10راجع مقالنا تحت عنوان « :القيود الواردة على حق الملكية العقارية» ،من�شور بمجلة المنبر القانوني عدد � ،4أبريل
� ،2013ص 19.

( )11رم�ضان �أبو ال�سعود « :الو�سيط في �شرح مقدمة القانون المدني ،النظرية العامة للحق» ،مطبعة الدار الجامعية للطباعة
والن�شر ،بيروت ،دون الإ�شارة �إلى ال�سنة، �ص 573.
( )12راجع الف�صل  35من د�ستور  2011والف�صل  15من د�ستور .1996

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

�آثار الإعالن عن المنفعة العامة على �ضوء المادة  28من قانون التعمير ...

151

وفي هذا الإطار �صدرت جملة من الن�صو�ص القانونية تحد من حق الملكية منها ما هو
مرتبط بحقوق خا�صة كحق الجوار ،ومنها ما هو مرتبط بحقوق عامة كاالرتفاقات بعدمالعلو
بجوار المطارات �إلى غير ذلك؛ ومنها ما ي�شل حق الت�صرف كوثائق التعمير.
وهذا ما يدفعنا �إلى الت�سا�ؤل �إلى �أي حد يمكن القول ب�أن المادة  28من قانون التعميرتتما�شى

مع روح د�ستور  2011الذي ي�ؤكد في الف�صل  35منه وال �سيما الفقرة الثانية منه ،ب�أن الدولة
ت�ضمن حرية المبادرة والمقاولة والتناف�س الحر؟ خا�صة و�أنها تخول الإدارة حق تعطيل �أهم
عن�صر من عنا�صر حق الملكية وهو حق الت�صرف ،كما �أن حقي اال�ستغاللواال�ستعمال يكونان
مقيدين .ثم هل هذه المعطيات كلها ت�ؤخذ بعين االعتبار عند �إعدادوثائق التعمير ؟

الفقرة الرابعة  :منظور الإدارة لحق الملكية على �ضوء ت�صميم التهيئة
ت�سري وثائق التعمير عامة وت�صميم التهيئة على الخ�صو�ص على الملكية العقارية �سواء
كانت �أر�ضا عارية �أو مبنية ،تكون مملوكة للأ�شخا�ص المعنوية �أو العامة �أو الخا�صة وكذا
�أمالك الأفراد.
وقد ر�أينا �أن الملكية في �إطار القواعد العامة حق م�ضمون ،و�أنه ح�سب المادة  15منمدونة
الحقوق العينية الموافقة للف�صل  11من ظهير  19رجب  1333الموافق  12يونيو  1915المحدد
للت�شريع المطبق على العقارات المحفظة ف�إن ملكية الأر�ض ت�شمل ما فوقهاوما تحتها �إلى الحد
المفيد في التمتع بها �إال �إذا ن�ص القانون �أو االتفاق على ما يخالف ذلك.
ومن �أهم الن�صو�ص التي ت�صدت لقد�سية حق الملكية العقارية قانون التعمير ،هذا القانون
الذي و�ضعته الإدارة لتنفذ �سيا�ستها على �أر�ض الواقع ،تارة بالحياد المطلوب وفيبع�ض الأحيان
بتوجيه مدرو�س ،ال�شيء الذي ي�ؤثر في تثمين الملكية العقارية.
وهكذا ف�إن العقارات المخ�ص�صة للتجهيزات العمومية �أو الجماعية تكون قيمتها �أقل من
تلك المخ�ص�صة للم�شاريع اال�ستثمارية في مجال ال�سكن �أو ال�صناعة �أو غيرها.
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وترى الإدارة �أن ت�صميم التهيئة و�سيلة قانونية �إجبارية يخولها �ضبط المجال الح�ضريومن
خالله ت�ضبط ال�سوق العقاري ،من �أجل الحد من الم�ضاربة العقارية غير الم�شروعة.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن كل ا�ستعمال �أو ت�صرف في العقار يخ�ضع للمراقبة الإدارية �سواءعن
طريق رخ�صة البناء او التق�سيم...
غير �أن هذا الموقف يتم ت�أطيره بجملة من الدوريات والمنا�شير ،نذكر على الخ�صو�ص
دورية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإ�سكان والتعمير عدد  12076بتاريخ 20
يونيو  2005في �ش�أن المعايير الح�ضرية للتجهيزات الجماعية الموجهة على الخ�صو�ص �إلى
مديري الوكاالت الح�ضرية والمديرين الجهويين للإ�سكان والتعمير ،والتي كان من�أهدافها:
 تحديد �سقف االحتياجات لعدد ال�سكان ال�ضروري توفرهم لبرمجة التجهيزات الجماعيةمعمراعاة االحتياجات الحقيقية لل�ساكنة الم�ستهدفة؛
 .تحديد الم�ساحة ال�ضرورية الدنيا المن�سجمة مع الإمكانيات الفعلية للإنجاز. وكذا من�شور رئي�س  الحكومة عدد  2814بتاريخ  12فبراير  2014في مو�ضوع تجميع
المعطيات حول العقارات المخ�ص�صة للإدارات العمومية ،الذي يهدف �إلى تحقيق الأهداف
التالية :
• .عقلنة وتر�شيد عملية تخ�صي�ص العقارات للإدارات العمومية ،ق�صد تمكينها من ر�صيد
عقاري يتالءم وحاجياتها الفعلية مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالتكلفة وال�صيانة ؛
• .التحكم في النفقات المتعلقة بتدبير الوعاء العقاري للدولة وبتمويل التجهيزات العمومية؛
• .توفير الموارد المالية الالزمة لإعادة تكوين الر�صيد العقاري.

الف�صل الثاني � :إ�شكالية عدم تفعيلمقت�ضيات المادة  28من قانون التعمير
يميز عادة بين �آثار �إعالن المنفعة طبقا لمقت�ضيات الف�صل  28من قانون التعمير بالن�سبة
للإدارة ،وبالن�سبة للمرتفقين كانوا خوا�صا �أو �أ�شخا�صا عامة ،ولتو�ضيح ذلك �سيق�سم هذا
الف�صل �إلى مبحثين :
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المبحث الأول .:الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الإدارة من �أجل تفعيل المادة 28

من قانون التعمير

الأكيد �أن تنفيذ برامج التجهيزات العمومية التي تحتاجها الدولة �أو الجماعات الترابية
وغيرهايتطلب وجود ر�صيد عقاري كاف ،وهو ال�شيء المنعدم على �أر�ض الواقع(1 3) .وبما �أن
ال�سلطاتالعمومية ملزمة بحكم الد�ستور( 1 4) ب�إعداد ال�سيا�سة العمومية وتنفيذها وتقييمها ،كان
من الالزم اللجوء�إلى �سن ن�صو�ص قانونية كفيلة بت�سهيل الولوج �إلى الملكية العقارية ،من �أجل
�إنجاز التجهيزاتالعمومية ،منها قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة �أو ن�ص خا�ص يتمثل
في قانون التعمير.
وت�أ�سي�سا على مقت�ضيات المادة  28من هذا القانون ،خول الم�شرع الإدارات العمومية
�أو الترابية اقتناء الأرا�ضي المخ�ص�صة للتجهيزات العمومية داخل �أجل � 10سنوات ابتداء من
تاريخ ن�شر المر�سوم بالموافقة على ت�صميم التهيئة �سواء ،بالترا�ضي �أو عن طريق نزع الملكية
لأجل المنفعة العامة ،دون�أن يعين المق�صود بالإدارة العمومية ،خا�صة و�أن الت�صميم قد ال يبين
بدقة طبيعة الم�شروع (هلم�ستو�صف ،قيادة ،مركز الأمن الوطني� ،أم محكمة.)....
وفي هذه الحالة يبقى الم�ؤهل قانونا للتدخل بالن�سبة للتجهيزات العمومية هي مديرية �أمالك
الدولة،�إما عن طريق االقتناء بالترا�ضي �أو عبر م�سطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
غير �أن هذا التدخل ال يكون تلقائيا و�إنما ا�ستنادا �إلى �شروط حددها من�شور رئي�س الحكومة
�أو بناءعلى ن�ص ت�شريعي يتمثل في قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ،كما �سنو�ضح :
�أوال  -االقتناء بالترا�ضي :
ا�ستنادا على مقت�ضيات من�شور الوزير الأول (رئي�س الحكومة) رقم /209د بتاريخ  26ماي
 ،1976الموجه �إلى �أع�ضاء الحكومة في مو�ضوع االقتناءات العقارية التي تهم ملك الدولة
الخا�ص ال يمكن البدء في م�سطرة االقتناء بالترا�ضي �إال ب�سلوك م�سطرة �إدارية ومالية معقدة
( )13الهادي مقداد « :ال�سيا�سة العقارية في ميدان التعمير وال�سكنى» ،ط  ،2000مطبعة النجاح الجديدة،
الدار البي�ضاء� ،ص 151.
( )14الف�صل 13.
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وبطيئة تتمثل على الخ�صو�ص في:
� .ضرورة برمجة الوزارة المعنية لم�شاريع االقتناء في م�شروع القانون المالي المقبل؛ .ا�ست�صدار موافقة مديرية الميزانية؛ .ودفع االعتمادات المالية ل�صندوق �إعادة توظيف �أمالك الدولة.لكن على �أر�ض  الواقع قد تتحقق هذه ال�شروط ،ومع ذلك تكون م�سطرة االقتناء بطيئة
ومعقدة للأ�سبابالتالية :
 - 1تعدد الأنظمة العقارية  :ذلك �أن من �أهم عوائق التنمية في المغرب تعدد الأنظمة
العقارية،وبالتالي تعدد المتدخلين على ال�شكل التالي :

 �أ  -الملك الحب�سي :
طبقا للمادة  64من الظهير ال�شريف رقم  1.09.236ال�صادر في  23فبراير  2010يتعلق بمدونة
الأوقاف( 1 5) تخ�ضع المعاو�ضات المتعلقة بالعقارات المعتبرة �ضمن الأوقافالعامة والتي تزيد
قيمتها التقديرية عن  10ماليين درهم للموافقة ال�سامية لجاللة الملك� ،أما �إذا كانتهذه القيمة
تتراوح بين  5ماليين و 10ماليين فيجب ا�ست�صدار الموافقة الم�سبقة للمجل�س الأعلى لمراقبة
مالية الأوقاف العامة.
وكل معاو�ضة تقل قيمتها التقديرية عن
الم�سبقة لوزيرالأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.

5

ماليين درهم فيعود االخت�صا�ص في الموافقة

ويتم تحديد القيمة التقديرية للعقار المراد معاو�ضته من قبل لجنة تتكون من خبراء يعينون
بمقرر م�شترك لوزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ورئي�س  المجل�س  الأعلى لمراقبة مالية
الأوقاف العامة.
وهذا يتناق�ض  مع م�ضمون من�شور الوزير الأول ال�سالف الذكر الذي يحدد لجنة التقييم
الإداري فيال�سلطة الإدارية وممثلي وزارة االقت�صاد والمالية وال�سكنى والإدارة طالبة االقتناء،
ناهيك عن البطءفي ا�ست�صدار الموافقة الم�سبقة بالمعاو�ضة.
( )15الجريدة الر�سمية عدد  5847بتاريخ  14يونيو � 2010ص 3154.
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ب  -الملك الجماعي �أو ال�ساللي :
�إذا تعلق الأمر بملك جماعي �ساللي ،فال بد من موافقة مجل�س الو�صاية على التفويت لفائدة
الدولة �أو الجماعة الترابية ،الذي يتر�أ�سه �أحد �أطر وزارة الداخلية.
والواقع العملي �أنه في بع�ض الأحيان قد تحدد اللجنة الإدارية ثمن القطعة الأر�ضية مو�ضوع
االقتناء ،غير �أن مجل�س الو�صاية ال يوافق على العر�ض ،ويعمد من تلقاء نف�سه بتحديد ثمن يراه
منا�سبا،معالعلم �أن الثمن الأول يكون محددا من طرف لجنة ير�أ�سها ممثل ال�سلطة المحلية.
هذا الو�ضع قد ي�ؤدي �إلى البطء في �إجراء عملية االقتناء بالترا�ضي ،لأن الثمن المحدد من
طرفمجل�س الو�صاية ،ال يكون عامال �إال بعد موافقة ممثل وزارة االقت�صاد والمالية في �شخ�ص
مديرية �أمالك الدولة وفي بع�ض  الأحيان الوزارة طالبة االقتناء ؛ خا�صة و�أن الثمن المذكور
�سي�صبح ثمنامرجعيا لباقي المعامالت العقارية الم�ستقبلة.

ج  -الملك الغابوي :
طبقا لمقت�ضيات ظهير � 10أكتوبر  1917في حفظ الغابات وا�ستغاللها كما وقعتعديله وتتميمه،
ف�إن الملك الغابوي غير قابل للتفويت و�إنما يتعين اقتطاعه من هذا الملك بوا�سطةمر�سوم ،ثم
ي�ضم �إلى ملك الدولة العادي ،وبعد ذلك يمكن تخ�صي�صه لإنجاز التجهيزات العمومية.

د � -أمالك الجماعات الترابية :
�إن اقتناء ملك جماعي تتطلب كذلك م�سطرة معقدة بدءا من �إدراج نقطة البيع في جدول
�أعمال �إحدى دورات المجل�س الجماعي ،وموافقته على ذلك ،مع عدم اعترا�ض �سلطةالو�صاية
على البيع لفائدة الدولة من �أجل انجاز الم�شروع.

هـ  -الملك العام :
في الحالة التي يكون الملك عمومي ،وفقد هذه ال�صبغة بعدم اال�ستعمال يمكن �أن يتم
ا�ستخراجه من هذا النظام� ،أي قانون فاتح يوليو  1914و�ضمه �إلى ملك الدولة الخا�ص بوا�سطة
مر�سوم كذلك ،و�آنذاك يمكن تخ�صي�صه للإدارة المعنية بالم�شروع من �أجل البدء في الأ�شغال.
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وم�سطرة ا�ست�صدار المر�سوم في جميع الأحوال تتطلب ت�أ�شيرة وزير االقت�صاد والمالية
والوزيرالم�شرف على الملك العمومي ،قبل عر�ضه على الأمانة العامة للحكومة من �أجل توقيع
رئي�س الحكومة ون�شرهفي الجريدة الر�سمية.
وهكذا نالحظ �أن تعدد الأنظمة العقارية ي�ساهم في البطء �إن لم نقل انعدام تنفيذ
ت�صاميم التهيئة.
 - 2طبيعة العقار  :تتميز العقارات في المغرب ،ب�أنها �إما غير محفظة� ،أو في طور التحفيظ،

�أو محفظة ،وقد ي�ضاف �إليها و�ضع مختلط ،وهو الحالة التي يكون فيها العقار خا�ضعا
للتحديد الإداري.
• العقار غير المحفظ � :إذا كان العقار مو�ضوع االقتناء غير محفظ ،ف�إنه ال يمكن مبا�شرة
االقتناءبالترا�ضي �إال �إذا �أدلى المالك بر�سم الملكية �أو الحيازة المك�سبة.
 .وقد جرى العمل على �أن الدولة ال تبا�شر �أداء ثمن القطعة المبيعة �إال بعد �إبرام عقد البيع
ثم �إيداعمطلب للتحفيظ.
 .والم�سطرة في هذه الحالة تخ�ضع للمجازفة ،بحيث يمكن �أن يتقدم الغير بتعر�ض على
المطلب ،وتكون الدولة بعد ذلك ملزمة بمطالبة البائع ب�إرجاع الثمن �إما حبيا �أو عن
طريق الق�ضاء.
 .وهذا ما يف�سر تردد الإدارة في �سلوك م�سطرة االقتناء بالترا�ضي كلما كان العقار
غير محفظ.
• العقار في طور التحفيظ  :عندما يتعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ ،ف�إن الإدارة ال تبا�شر
م�سطرةاالقتناء �إال بعد الت�أكد ب�أن �أجل التعر�ضات قد انتهى.

 .ومع ذلك ف�إن قبول تعر�ض ا�ستثنائي من طرف المحافظ على المالك العقارية يبقى واردا،
وهذا من �سيئات قانون التحفيظ العقاري المغربي ،الذي ب�سط يد المحافظ في مجال
التحفيظ،دون مراقبة منالق�ضاء في هذا ال�ش�أن.
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• العقار المحفظ  :عندما تتعلق عملية االقتناء بعقار محفظ ال يمكن القيام ب�إجراءات االقتناء
بالطريقة ال�سل�سة ،خا�صة �إذا تعلق الأمر باقتناء جزئي للعقار المحفظ ،بحيث يتعين
الح�صول على :
� .- 1شهادة التق�سيم  :و�شهادة التق�سيم ت�ؤخذ من الجماعات الترابية ،غير �أن بع�ض الر�ؤ�ساء
يفر�ضون �أداء الر�سم الجماعي الذي يتراوح بين  3و5% من التكلفة الإجمالية التي
يتطلبهاالتجهيز المتعلق بالتجزئة(1 6).
.وهذا الطلب يعوزه الأ�سا�س القانوني ،لأن مفهوم التجزئة مرتبط بتق�سيم العقار �إلى �أكثر من
ق�سم لأ�سباب غير تلك المتعلقة بالتجهيزات العمومية �أو المحلية.
وحتى لو فر�ضنا جدال �أن هناك �أ�سا�سا قانونيا ،فمن �سي�ؤدي هذا الر�سم الجماعي ،هل
الإدارة �أم المواطن ،ف�إذا طلبتها الإدارة ،يكون طلبها مرفو�ضا بعلة �أن الم�ؤهل قانونا للمطالبة
بها هو المالك والإدارة لي�ست مالكة بعد� ،أما بالن�سبة للمالك ،فغالبا ما يوقف�شرط �أداء الر�سم
الجماعي على الح�صول الم�سبق على المقابل المالي.
وهذا ال�شرط مناف لقواعد المحا�سبة العمومية ،ذلك �أن الأداء متوقف على �إنجاز العمل،
�أي نقل الملكية .وبالتالي يتوقف تنفيذ الم�شروع من الناحية القانونية ،مما قد يجعل الإدارة
تعالج الو�ضعية بخط�أ مرفقي يتمثل في االعتداء المادي.
�.- 2إعداد الملف التقني  :كان في الفترة ال�سابقة على �سنة  2005يتم �إعداد الملف التقني
للقطعة الأر�ضية التي تخ�ص�ص جزئيا لمرفق عمومي من طرف المهند�سينالطبوغرافيين
العاملين بالإدارات العمومية وبالتالي تتم الت�سوية القانونية والمالية بطريقة �سل�سة،
غير �أنه ابتداء من �سنة  2005فر�ضت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية �أن يتم �إعداد
هذه الملفات من طرف مهند�س طبوغرافي م�ساح خا�ص ،مما يجعل الإدارات تقدم
على �إبرام �صفقات عمومية ،مع ما يتطلب ذلك من م�صاريف �إ�ضافية وهدر للوقت
والمال العامين.
( )16المادة  61من القانون رقم  47.06المتعلق بالجبايات المحلية ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم  1.07.195بتاريخ
 30نونبر  ،2007من�شور بالجريدةالر�سمية عدد  5583بتاريخ  3دجنبر � ،2007ص 3734.
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 والكل يعلم �أن �إعداد ال�صفقات من هذا القبيل يتطلب �سلوك م�سطرة معقدة و�شفافةونزيهة،
وعندما تر�سو هذه ال�صفقة على متعهد ف�إن عمله يخ�ضع لمراقبة دقيقةللوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية قبل نقل الملكية لفائدة الإدارة.
وحتى على فر�ض تجاوز كل هذه ال�صعاب فهناك �إ�شكالية �إ�ضافية �أتت بها مدونةالحقوق
العينية بخ�صو�ص المادة  4التي �أوجبت تحرير جميع الت�صرفات المتعلقةبنقل الملكية بموجب
محرر ر�سمي �أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرفمحام مقبول للترافع �أمام محكمة
النق�ض،حيث ت�ضطر الإدارات �إلى البحث عن منيحرر لها العقود ،وكذا االعتمادات المالية
من �أجل �أداء �إتاوة محرر العقد ال�شيء الذي �أدى �إلى خف�ض وثيرة ت�سوية ملفات االقتناءات
العقارية من �أجل �إنجازالتجهيزات العمومية طبقا لوثائق التعمير.
وفي ذات الوقت تم تهمي�ش رجال القانون داخل الإدارات العمومية ،بحيث تم�إق�صا�ؤهم
من تحرير العقود المتعلقة باالقتناءات العقارية لفائدة الإدارات العاملين بها.
ومما ينبغي الإ�شارة �إليه �أن الدولة (الملك الخا�ص) اقتنت بالترا�ضي خالل الفترة الممتدة
بين  2008و 2012ما يناهز  7233هكتارا موزعة كالتالي( 1 7):

ال�سنة

الم�ساحة بالهكتار

2009

1342

2010

364

2011

3794

2012

1733

وت�أتي وزارة التربية الوطنية على ر�أ�س الجهات الإدارية الم�ستفيدة من هذا االقتناء.
لكن الإ�شكال المطروح هو الحالة التي تعبر الإدارة المخ�ص�ص لها القطعة الأر�ضيةعن عدم
رغبتها في �إنجاز الم�شروع لعدة �أ�سباب منها :
(�	)17إح�صائيات م�ستقاة من تقارير �أن�شطة مديرية �أمالك الدولة عن �سنوات 2012 - 2008.
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• .عدم وجود االعتمادات المالية ؛ وفي هذا الإطار �صدر من�شور وزير الداخلية رقم
 302بتاريخ � 29شتنبر  1995المتعلق بم�ساهمة �صندوق التجهيز الجماعي لت�صاميم
التهيئة وت�صاميم النمو ،بحيث �أ�صبح ب�إمكان هذا ال�صندوق تمويل الدرا�سات المتعلقة
بالت�صاميم المذكورة الخا�صة بالجماعات الترابية؛ غير �أنه بالن�سبة للدولة ف�إن الميزانية
العامة هي التي تتحمل هذهالنفقة ؛
• .عدم مالءمة العقار مع الم�شروع المراد �إنجازه� ،سواء من حيث الموقع �أو االرتفاقات؛
• .قلة الم�ساحة المخ�ص�صة للم�شروع...
فمن خالل هذه الو�ضعية ،فهل يمكن لهذه الإدارة رفـع اليد مع وجود المانع القانوني
(�أجل � 10سنوات)� ،أم �أن العقار يبقى معقال لفائدة الإدارة طوال هذه المدة ؟
في هذا الإطار البد من التنبيه �إلى �أنه �صدر من�شور الوزير الأول رقم  12/96بتاريخ 29�أكتوبر
 1996في �ش�أن تنفيذ وثائق التعمير ،الذي منع الإدارات العمومية من منح رفع اليد �إلىالمالك
عن الأرا�ضي الخا�ضعة للمادة  28من قانون التعمير ،قبل ان�صرام �أجل � 10سنوات.
وهذا ما عقد من مهمة الإدارات العمومية في مواجهة المالك ،بحيث يتم عقلممتلكاتهم
لمدة � 10سنوات حتى لو �أن الإدارة المعنية ال ترغب في انجاز الم�شروعالوارد في ت�صميم التهيئة.
وفي المقابل �إذا ما طالب المالك من الق�ضاء الحكم له برفع يد الإدارة عن ملكه قبلان�صرام
الأجل المذكور ،ال تق�ضي المحاكم وفق طلبه.
وهكذا مثال ق�ضت محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط ب�أن «االتفاقات النا�شئة عنت�صميم
التهيئة تمنع الخوا�ص من ا�ستعمال البقع الأر�ضية الم�شمولة بهذا الت�صميم فيغير ما �أعدت له،
وتنتهي الآثار المذكورة عند انق�ضاء �أجل � 10سنوات تبتدئ من تاريخ ن�شر المر�سوم المتعلق
بالموافقة على م�شروع ت�صميم التهيئة في الجريدة الر�سمية.
و�إن عدم تفعيل هذا الت�صميم قبل ان�صرام مدة � 10سنوات ال يعطي لأ�صحاب الأر�ض 
الم�شمولة بهذا الت�صميم الحق في المطالبة ب�إخراج عقاراتهم من ت�صميم التهيئةوبالتعوي�ض عن
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الحرمان من اال�ستغالل مادام ب�إمكانهم ا�ستردادها بعد انتهاء الأجل المذكور المن�صو�ص عليه
في المادة  28من القانون رقم  12-90المتعلق بالتعمير». (1 8)
لكن في المقابل ،ف�إن المالك �إذا توجه �إلى الق�ضاء الإداري بعد انتهاء الأجل القانوني�أي 10

�سنوات ،ف�إنه ال يتردد في الحكم له بالتعوي�ض عن المنع من الت�صرف ،كما هوال�ش�أن في حكم
المحكمة الإدارية بمكنا�س عدد  12/98/24بتاريخ  23دجنبر  1998عندما ق�ضت ب�أن �إيقاف
�أ�شغال المدعي لمدة � 10سنوات ومنعه من ا�ستغالل عقاره ،ودون القيام ب�إنجاز م�سطرة نزع
الملكية طوال هذه المدة ب�سبب تناق�ضات القرارات المتعاقبة ال�صادرة عن المجل�س البلدي
والتي تعلن العقار مو�ضوع النزاع تارة منطقةخ�ضراء وتارة منطقة �صالحة للبناء قد �ألحق �أ�ضرارا
فادحة به ،الأمر الذي ي�ستوجب تعوي�ضه عن هذه الأ�ضرار في نطاق الموازنة بين الم�صلحة
العامة والم�صلحة الخا�صةوطبقا للقواعد العامة للتعوي�ض( .1 9)

وهو نف�س اتجاه محكمة اال�ستئناف الإدارية بمراك�ش التي ق�ضت ب�أن قيام الإدارة بتوجيه
�إ�شعار �إلى مالك قطعة �أر�ضية مانعة �إياه من الت�صرف بدعوى تخ�صي�صها لإقامة من�ش�أة عامة
ا�ستنادا �إلى ت�صميم التهيئة لن ينفذ على �أر�ض  الواقع ودون �أن تثبت �سلوكها لأي م�سطرة
قانونية ت�سمح لها بذلك يجعل �صاحب ال�ش�أن محقا في الح�صول على تعوي�ض عن الحرمان
(20)
من اال�ستغالل.
وهذا اتجاه �سليم ،ن�ؤيده لأنه يتما�شى مع روح الد�ستور في ف�صله  35ال�سالف الذكر .كما �أنه
يدخل في �إطار ال�سيا�سة العامة التي من �أجلها تم �إن�شاء المحاكم الإدارية والمتمثلة في �إحقاق
دولةالقانون والحد من التجاوز �أو ال�شطط في ا�ستعمال ال�سلطة.
لكن في المقابل ال يكون المدعي محقا في طلب التعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل �إال
في حالةعدم تفعيل ت�صميم التهيئة داخل �أجل نفاذه( .2 1)
( )18قرار رقم  96بتاريخ  7مار�س  2007في الملف عدد  ،6/06/6من�شور على موقع وزارة العدل والحريات.

( )19حكم من�شور من طرف احمد �أجعون « :الدليل القانوني والق�ضائي للتعمير والبناء» ،من�شورات مجلة الحقوق،
�سل�سلة الأعداد الخا�صة ،رقم � ،5سنة � ،2013ص 386.
( )20قرار رقم  22بتاريخ  13يناير  ،2010من�شور بالمرجع �أعاله� ،ص 363.

( )21حكم محكمة اال�ستئناف الإدارية رقم  12/2010 /241بتاريخ  18غ�شت �  2010أ�شار �إليه �أحمد �أجعون ،المرجع
ال�سابق� ،ص 394.
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ويكفي الإ�شارة �إلى �أن تقرير و�سيط المملكة ل�سنة � 2011أ�شار �إلى �أن عدد ال�شكايات ذات
ال�صبغة العقارية و�صلت � 390شكاية ،وهو ما مثل ن�سبة  23في المائة من ال�شكايات الواردة على
م�ؤ�س�سة الو�سيط وتدخل في نطاقها على الخ�صو�ص ق�ضايا نزع الملكية واالعتداء المادي .وكذا
تقرير  2012حيث و�صل عدد ال�شكايات من هذا النوع �إلى � 310شكاية بن�سبة  18في المائة من
عدد ال�شكايات الواردة على هذه الم�ؤ�س�سة الد�ستورية.

ثانيا  :االقتناء عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
مما ال جدال فيه �أنه في المناطق التي تخ�ضع لت�صميم من ت�صاميم التعمير ف�إن القانون الأولى
بالتطبيق هو قانون التعمير على اعتبار �أنه قانون خا�ص ،ثم ي�أتي في مرحلة ثانية من حيثالترتيب
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على اعتبار �أنه ن�ص عام.
غير �أنه �إذا كانت وثيقة التعمير تعفي الإدارة من �إعالن المنفعة العامة طبقا للف�صل  28من

قانون التعمير ،عك�س  ما هو عليه الأمر بالن�سبة لقانون نزع الملكية رقم  7.81يتعلق بنزع
الملكيةلأجل المنفعة العامة وباالحتالل الم�ؤقت ،ف�إن ذلك ال يعفيها من �إ�صدار مقرر التخلي
داخل �أجل  10�سنوات ابتداء من ن�شر المر�سوم بالم�صادقة على ت�صميم التهيئة بالجريدة
الر�سمية،ويمكن �أن يكون ت�صميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها
لكونها الزمة النجاز التجهيزات العمومية ،ولهذه الغاية يجب �أن يعين العقارات المعنية مع
بيان م�شموالتها وم�ساحتها و�أ�سماءالمالكين المحتملين.
وفي هذه الحالة ،ال تحتاج الإدارة لإجراء بحث عمومي على اعتبار �أنه �سبق �إجرا�ؤه ب�ش�أن
م�شروع الت�صميم. (2 2)
الجدير بالتنبيه �أن الدولة (الملك الخا�ص) ،قد اقتنت عن طريق م�سطرة نزع الملكية خالل
ال�سنوات الممتدة من � 2009إلى  2012ما يربو عن  676هـكتارا موزعة كالتالي:
( )22عبد الرحمن البكروي ،المرجع ال�سابق� ،ص 118.
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

العربي محمد مياد

162

ال�سنة

الم�ساحة بالهكتار

2010

364

2011

71

2012

68

2009

173

وهي م�ساحات �ضئيلة بالمقارنة مع الم�ساحات المقتناة عن طريق االقتناء بالترا�ضي ،وهذا
مايجعل بع�ض الم�س�ؤولين الإداريين ال يحترمون هذه الم�سطرة ويلتجئون �إلى حيازة العقارات
والبدءفي الأ�شغال تنفيذا للمادة  28من قانون التعمير قبل ا�ست�صدار �أحكام ق�ضائية بنقل الحيازة،
بدعوى  �أن المنفعة العامة معلنة بوثائق التعمير ،و�أن هناك نوعا من اال�ستعجال يتطلب ت�شييد
المرافق العمومية تلبية للحاجيات الآنية �أو ظرفية �سيا�سية ملحة (بناء المدار�س قبل الدخول
المدر�سي.)...
مما قد يدفع بع�ض المالك �إلى اللجوء �إلى الق�ضاء �سواء من �أجل �إيقاف الأ�شغال �أو التعوي�ض 
عنواقعة االعتداء المادي.
وهذا بال �شك �سي�ؤدي �إلى ا�ستنزاف المال العام ويعطي انطباعا �سيئا عن الإدارة المغربية،
والم�س�ؤولية هنا م�شتركة بين الإدارة المعتدية وكذا ووزارة االقت�صاد والمالية في �شخ�ص الخزنة
الإقليميين �أو الوزاريين ،الذين يتعين عليهم قبل الت�أ�شير على �صفقات الأ�شغال الت�أكد من مدى
احترام الإدارة �صاحبة ال�صفقة للقوانين وال �سيما ت�سوية الو�ضعية المالية للعقار مو�ضوع ال�صفقة.
وقد ق�ضت محكمة اال�ستئناف الإدارية بمراك�ش «�إذا كان الن�ص القانوني القا�ضي بالموافقة
على ت�صميم التهيئة بمثابة �إعالن عن نزع الملكية من �أجل المنفعة العامة لإنجاز التجهيزات
المن�صو�ص عليها في المادة  19من قانون التعمير ،فان ذلك وحده غير كاف لتبرير القيام بهذه

التجهيزات دون مراعاة �أحكام قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة واالحتالل الم�ؤقت،
وخا�صةفيما يتعلق بالتعوي�ضات الواجب دفعها للمالك.
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�أما عدم احترام هذه المقت�ضيات فيجعل من و�ضع يد الإدارة على العقارات ...اعتداء ماديا
(2 3)
فيلزم التعوي�ض وفق قواعد هذه النظرية».
وفي هذا االتجاه ق�ضت محكمة النق�ض  ب�أنه «لئن كان مقرر ت�صميم التهيئة يعد بمثابة
مقرر بنزع الملكية ف�إنه يجب �أن تكون الم�صادقة عليه �سابقة عن تاريخ و�ضع اليد ومن تم ال
يجوز للإدارةالمدعى عليها ال�شروع في الإنجاز قبل الم�صادقة النهائية عليه من طرف ال�سلطة
(2 4)
الو�صية.»..
غير �أنه في الحالة التي ت�ستنكف الإدارة عن �إحداث التجهيزات العمومية داخل مدة �صالحية
ت�صميم التهيئة ،ي�سترجع المالك جميع عنا�صر الملكية على القطع الأر�ضية التي كانت خا�ضعة
للقيود ،وال يحق للإدارة القيام ب�إعالن المنفعة للغر�ض نف�سه قبل ان�صرام �أجل � 10سنوات .وفي
الحالة التي تبقى متم�سكة بانجاز الم�شروع ،ف�إن الثمن ال يحدد على �أ�سا�س �أن القطعة مخ�ص�صة
للتجهيزات العمومية ،و�إنما على �أ�سا�س الثمن المعمول به في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ومن تم تجد الإدارة نف�سها مرغمة على �أداء الثمن التجاري الذي قبله المالك �أو رفعيدها
عن العقار بقوة القانون ،لأنها ممنوعة من مبا�شرة م�سطرة نزع الملكية حتى مع وجودالمنفعة
العامة ب�صفة جلية.
ومن خالل التجربة البد من الإ�شارة �إلى �أن ت�صميم التهيئة للجماعات الترابية للدارالبي�ضاء
الذي و�ضع �سنة  1989بقي بدون تنفيذ ،ذلك �أن جل التجهيزات العمومية التين�ص عليها هذا
الت�صميم لم تنجز ب�سبب عدم ر�صد االعتمادات المالية من جانب الإدارات المعنية من �أجل
�أداء ثمن اقتناء العقارات( .2 5)
ومن �أجل تجاوز هذه المع�ضلة �سبق للوزير الأول (رئي�س الحكومة) �أن وافق على اقتراح
الوزير المكلف ب�إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإ�سكان بوا�سطة كتابه رقم 1070
( )23القرار رقم  33بتاريخ  13يناير  2010في الملف رقم  1-2010-6-228من�شور على موقع وزارة العدل والحريات.

( )24القرار عدد  272بتاريخ � 29أبريل  2009ملف عدد �  2008/2/4/933أ�شار �إليه الأ�ستاذ المرحوم الم�صطفى التراب،
«الق�ضاء الإداري وحماية الملكيةالعقارية» ،ط  ،2013مطبعة الأمنية  -الرباط� ،ص .306
( )25محمد توكي « :دليل التقني في مجال التعمير» ،ط  ،2012مطبعة دار الن�شر المغربية ،الدار البي�ضاء� ،ص 30.
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بتاريخ  2ماي  2000م�ضمنه :
كمرحلة �أولى ،ت�شكيل لجنة م�شتركة بين الوزارات المعنية وممثلي الجماعات الترابية

والوكاالت الح�ضرية مهمتها الأ�سا�سية تحديد االحتياجات الفعلية من الأرا�ضي التي يجب
االحتفاظ بها لإحداث مرافق وتجهيزات عمومية بناء على االعتمادات المتوفرة.
وكمرحلة ثانية ت�شكل لجنة دائمة على ال�صعيد المحلي ت�ضم مثلي عن وزارة الإ�سكانوكل

من وزارات االقت�صاد والمالية والوزارات المخ�ص�صة لها العقار ،وممثلين عنال�سلطات المحلية
والوكاالت الح�ضرية والجماعة الترابية المعنية .حيث تكون مهمة هذه اللجنة التفاو�ض مع
مالكي الأرا�ضي بما ي�ضمن حقوق المالكين والم�صلحة العامة.
غير �أن هذه ال�سيا�سة لم تحقق المرجو منها ،بحيث لم تتم ت�سوية �إال ن�سبة �ضئيلة منالملفات
لأ�سباب مختلفة منها ما هو ذاتي يعود �إلى ا�ستفادة بع�ض المالك من الت�سهيالت التي منحتها
الدولة وخا�صة في مجال تغيير التخ�صي�ص دون �إبداء �أي موقف �إيجابي تجاه عر�ض الدولة،
ومنها ما هو مو�ضوعي راجع بالأ�سا�س �إلى حجم االعتمادات المالية ال�ضئيلةالمخ�ص�صة لبع�ض 
القطاعات الوزارية ،وال�سيما قطاع التربية الوطنية.
و�صفوة القول �إذا كانت المادة  28من قانون التعمير ،قد حددت �أجل معين لتنفيذم�ضمون

ت�صميم التهيئة ،وهو � 10سنوات من تاريخ ن�شر المر�سوم بالم�صادقة على هذا الت�صميم ،ف�إن
الت�سا�ؤل المطروح ،هل الم�صالح الإدارية ملزمة بتطبيق هذا الت�صميم� ،أم �أنلها الحرية المطلقة
في التنفيذ من عدمه ،وال م�س�ؤولية قانونية عليها ؟

بالرجوع �إلى مقت�ضيات المادة  31من قانون التعمير ،نجدها تن�ص على �أنه «تتخذمجال�س
الجماعات ،وكذلك مجال�س المجموعة الح�ضرية �إن اقت�ضى الحال ذلك ،بتن�سيق معالإدارة ،جميع
التدابير الالزمة لتنفيذ واحترام �أحكام ت�صميم التهيئة».
فالقراءة الحرفية لهذه المادة من طرف بع�ض الم�س�ؤولين الإداريين للمرافق العمومية،ت�سير
نحو القول ب�أن الجهة المعنية بتنفيذ �أحكام ت�صاميم التهيئة هي الجماعات الترابية بالدرجة
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الأولى ،وهي التي تكون ملزمة بقوة القانون ب�أن تتخذ التدابير المالية والتقنية من �أجل �إنجاز
التجهيزات والم�شاريع ذات المنفعة العامة الواردة في الت�صميم ،و�إذا لم تتمكن من �إنجاز
المطلوب داخل �أجل � 10سنوات تكون قد �أخلت بالتزامها.
ويكر�س هذا المبد�أ� ،أنه طبقا للمادة  50من قانون الميثاق الجماعي ،ف�إن رئي�س المجل�س 

الجماعي يمار�س  اخت�صا�صات ال�شرطة الإدارية ويقوم على الخ�صو�ص بال�سهر على تطبيق
القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام �ضوابط ت�صاميم تهيئة التراب ووثائقالتعمير.
ونعتقد ب�أن الت�أويل الخالق لمقت�ضيات المادة � 31أعاله ،يجب �أن ي�سير نحو الإلزاميةتجاه

مرافق الدولة والجماعات الترابية على حد �سواء ،ذلك �أن كالهما ملزم د�ستوريا بالم�ساهمة
في التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،هذه التنمية التي ت�ستوجب القيام بالم�شاريع والتجهيزات
ذات الطابع الوطني �أو المحلي ،كالم�ست�شفيات والطرق والجامعات والمدار�س كتجهيزات
عمومية ،والم�ستو�صف والمالعب الريا�ضية ودور الح�ضانة ،ودور ال�شباب ،وتهيئ المناطق
الخ�ضراء كتجهيزات محلية... (2 6)
وهذا ما يف�سر اتجاه الق�ضاء الإداري �إلى الحكم بالتعوي�ض عن عدم تنفيذ ت�صاميم التهيئة،
بحيثيات تتعلق بالحرمان من اال�ستغالل والت�صرف� ،أو االعتداء المادي ال�سلبي.
غير �أن هذا ال ينفي �إعمال الف�صل  608من القانون الجنائي وال�سيما الفقرة ،11التي اعتبرت

مخالفة مر�سوم �أو قرار �صادر عن ال�سلطة الإدارية ب�صورة قانونية مخالفة من الدرجة الثانية،
تكون عقوبتها غرامة مالية (من � 10إلى  120درهما).

المبحث الثاني � :آثار �إعالن المنفعة العامة طبقا للمادة  28من قانون التعمير بالن�سبة للمالك
 المبد�أ المعول عليه في ت�صاميم التعمير �أنها ال تكون �سارية المفعول �إال من تاريخالم�صادقة
عليها ون�شرها بالجريدة الر�سمية.
( )26عبد الرحمن البكريوي « :قانون التعمير» ،ج  ،1ت�صاميم تهيئة وتخطيط المدن والمراكز القروية ،ط  ،1ن�شر
وتوزيع مكتبة دار ال�سالم  -الرباط� ،ص  116ومايليها.
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 وهكذا ،ف�إنه ال يمكن منع المالك �سواء كانوا �أ�شخا�صا عامة �أو خا�صة من الت�صرف في
�أرا�ضيهم بدعوى وجود م�شروع ت�صميم التهيئة قيد الإعداد ،وعند وجوده ،ف�إن عقل الملك
يتم لمدة � 10سنوات ،وعند انتهاء هذه المدة ي�ستعيد المالك حق الت�صرف في عقاراتهم بكل
حرية ،غير �أنه يجب �أن يكون ا�ستعمال تلك الأرا�ضي مطابقا للغر�ض المخ�ص�ص له المنطقة
التي تقع فيها.
ويبقى من حق المت�ضرر الرجوع على الإدارة بالعطل وال�ضرر نتيجة عقل ملكه لمدة
10�سنوات دون القيام بالتجهيزات الواردة في ت�صميم التهيئة.
لكن ما هو �أ�سا�س  هذه الم�س�ؤولية ؟ هل الم�س�ؤولية الخطئية �أم الم�س�ؤولية العقدية� ،أم
م�س�ؤولية مادية �أي مفتر�ضة ؟
الواقع �أن الق�ضاء لم يح�سم في هذا النوع من الم�س�ؤوليات ب�شكل �صريح ،غير �أنه ي�ست�شف
من الأحكام والقرارات الق�ضائية �أنها م�س�ؤولية مفتر�ضة ال تتطلب من المدعي �إثبات �أي�ضرر
و�إنما يكفي �إثبات تقاع�س  الإدارة عن تنفيذ ت�صميم التهيئة ومنع المالك من حق الت�صرف
وا�ستغالل ملكه العقاري لمدة � 10سنوات.

الخال�صة العامة
• .يتعين �إ�شراك جميع ممثلي الم�صالح الخارجية للوزارات في �إعداد ت�صاميم التهيئة ،قبل
عر�ضها على الم�صادقة ،و�أخذ بعين االعتبار مالحظاتهم بالجدية المطلوبة ،ولي�س على
�سبيل اال�ستئنا�س.
 .وفي هذا الإطار �إن الدولة (الملك الخا�ص) كثيرا ما تتعاقد في �إطار م�شاريع ا�ستثمارية
مع بع�ض الم�ستثمرين من �أجل �إنجاز م�شروع ا�ستثماري وتبرم معه عقد التفويت المقترن
بكنا�ش التحمالت ،ثم تفاج�أ بتغيير التخ�صي�ص في �إطار ت�صميم تهيئة جديدة وتجعل
القطعةالأر�ضية المخ�ص�صة للم�شاريع اال�ستثمارية منطقة خ�ضراء.
 .وبالتالي يكون من حق المت�ضرر اللجوء �إلى الق�ضاء من �أجل جبر ال�ضرر.
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• .يجب تخ�صي�ص م�ساحات مطابقة للمعايير الدولية في مجال التجهيزات العمومية،
نذكر على �سبيل المثال في مجال التربية الوطنية ،ف�إن الم�ساحة الواجبة في ت�شييد
المدار�س االبتدائية ما بين  5000و 8000م² ،والإعدادية  12.500م ،²و 18.000م � ²إذا
كانتالقطعة الأر�ضية مخ�ص�صة لثانوية ،وهذا من �ش�أنه تر�شيد نفقات الوزارة المعنية.
 .لذا ف�إن مثل هذه المعايير يجب �أن ت�سود جميع التجهيزات العمومية ،فكيف يعقل �أن
تطالببع�ض الإدارات العمومية اال�ستفادة من م�ساحات �شا�سعة ،ثم يتبين �أن جزءا كبيرا
منهايخ�ص�ص لأغرا�ض �شخ�صية للم�س�ؤول الإداري.
• .في الحالة التي تتم الم�صادقة على الت�صاميم ،يتعين على الإدارات المعنية العمل على
برمجة عمليات االقتناء على مراحل انطالقا من ميزانية ال�سنة الموالية ،وذلك بتن�سيق تام
مع مديريتي الميزانية و�أمالك الدولة بوزارة االقت�صاد والمالية.
• .يجب تقلي�ص �أجل �إنجاز التجهيزات العمومية من � 10سنوات �إلى � 5سنوات .وهذا
ما�سار عليه م�شروع مدونة التعمير.
• .قبول مبد�أ رفع اليد عن القطعة الأر�ضية المخ�ص�صة لإنجاز الم�شروع قبل انتهاء الأجل.
وهذا الأمر يتطلب تدخال ت�شريعيا ولي�س بالمنا�شير والدوريات.
• .يتعين على الجماعة الترابية االقتناع ب�أنه بعد مرور � 10سنوات على �صدور مر�سوم
ت�صميم التهيئة ،ي�سترجع المالك حرية الت�صرف وا�ستغالل وا�ستعمال ملكه ،وال تطالبه
موافاتها بالقبول ال�صريح بذلك من الإدارة المعنية، و�إال ي�صبح من الأفيد مجابهة هذا
التعنت بتفعيل الف�صل  16من القانون المنظم لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة.
• .تخويل الإدارة المخت�صة حق الح�صول على �شهادة التق�سيم �إذا تعلق الأمر بتجهيزات
عمومية من�صو�ص عليها في وثيقة التعمير.
• .ال يحق للجماعات الترابية مطالبة المالكين ب�أداء ر�سم رخ�صة التق�سيم �إذا تعلق الأمر
بتجهيزات عمومية.
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• .جعل اال�ستثناءات في ميدان التعمير التي تمنحها الإدارة بهدف ت�شجيع اال�ستثمار ب�صفة
عامة وم�شاريع البناء و�إحداث التجزئات والمجموعات ال�سكنية ال تحول دون الحفاظ
علىالمرافق العمومية المبرمجة في وثائق التعمير.
• .م�سطرة نزع الملكية م�سطرة معقدة وبطيئة ،ال�شيء الذي ي�ؤخر �صرف التعوي�ض للمنزوعة
ملكيته ،يتعين التفكير في تعديلها بما ي�ؤدي �إلى تقلي�ص بع�ض الآجال و�إيداع التعوي�ض 
عن الحيازة بمجرد الم�صادقة على ت�صميم التهيئة.
• .يتعين تب�سيط م�سطرة �صرف التعوي�ض  عن االقتناء بالترا�ضي �أو نزع الملكية ،لأنها
م�سطرة معقدة ،بحيث يتعين على الآمر بال�صرف الإدالء بمجموعة من الوثائق الإدارية
والمحا�سبية ؛ �إذ يكفي الإدالء بالن�سخة التنفيذية للحكم النهائي مرفقة بالملف التقني
عنداالقت�ضاء �أو �شهادة الإيداع الم�ستخرجة من المحافظة العقارية التي تفيد نقل الملكية
لفائدةالجهة المقتنية ،لكي يتم �صرف التعوي�ض.
• .يتعين على الإدارات ا�ستعمال الف�صل  50وما يليه من قانون نزع الملكية المتعلقباالحتالل
الم�ؤقت عو�ضا عن اللجوء �إلى االعتداء المادي.
 .ويخول حق االحتالل الم�ؤقت الإذن في الحيازة الم�ؤقتة للأر�ض لفائدة كل منفذ لأ�شغال
عامةوي�سمح له من �أجل ت�سهيل القيام بالأ�شغال العامة المعهود بها.
• .تجريم االعتداء المادي على الملكية العقارية ،مع تحميل الجاني العقوبة المالية المحكوم
بها؛ خا�صة و�أن االعتمادات المالية المر�صودة لالقتناءات قد ت�ستهلك في تنفيذ الأحكام
الق�ضائية ال�صادرة في دعاوى االعتداء المادي ،وخا�صة �إذا كانت هاته الأحكام ال تق�ضي
بنقل الملكية مقابل التعوي�ض عن الحرمان المحكوم به لفائدة المالك...
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التقرير الختامي حول �أ�شغال اليوم الدرا�سي
نادية بن لكحل
�إطار بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
تفعيال للمقاربة الت�شاركية ،وتو�سيعا لف�ضاء الت�شاور والنقا�ش الوطني بين جميع الجهات
المعنية بق�ضايا التعمير ،نظمت م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،بتعاون مع وزارة التعمير و�إعداد
التراب الوطني ،يوم الخمي�س   13مار�س   ،2014بالمعهد العالي للق�ضاء بالرباط ،يوما درا�سيا،
تحت �شعار «وثائقالتعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�ضمان حق الملكية الخا�صة».

وقد تر�أ�س �أ�شغال اللقاء الأ�ستاذ النقيب عبد العزيز بنزاكور و�سيط المملكة ،وال�سيد
امحند العن�صر وزير التعمير و�إعداد التراب الوطني.
كما ح�ضر هذا اللقاء م�س�ؤولون عن الهيئات الق�ضائية ،وبرلمانيون ،وم�س�ؤولون من الإدارة
المركزية بوزارة الداخلية ،وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية ،والمحافظ العام بالوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية ،وعمداء كليات الحقوق و�أ�ساتذة
جامعيون ،وممثلو هيئات الدفاع ،ومدراء الوكاالت الح�ضرية ،ومحافظون عقاريون،
ومفت�شون جهويون للتعمير ،وممثلو الجماعات الترابية ،ومهند�سون معماريون� ،إلى جانب
ح�ضور مكثف من قبل المهتمين والمعنيين.
* * *

نادية بن لكحل

172

وقد تميزت الجل�سة االفتتاحية في بدايتها بكلمة ترحيبية �ألقاها ال�سيد و�سيطالمملكة ،وعلى
�إثرها تناول الكلمة ال�سيد وزير التعمير و�إعداد التراب الوطني ،الذيا�ستهل مداخلته بالإعراب
عن �سعادته في الإ�سهام في افتتاح �أ�شغال اليوم الدرا�سي،م�شيرا �إلى �أهمية مو�ضوعه ،بالنظر �إلى
ترابطه بتوفير ف�ضاءات عي�ش مت�ضامنة ومنفتحة من �ش�أنها تحقيق االندماج المجالي والإقالع
االقت�صادي ،و�أبرز ب�أن التظاهرة ت�أتي كذلكتكري�سا للمقاربة الت�شاركية التي تم تبنيها من طرف
الوزارة وم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،وتو�سيع مجال الت�شاور مع جميع الجهات المتدخلة من �أجل
�إغناء النقا�ش حول ق�ضاياالتعمير ،وتبادل الخبرات والتجارب ،وبلورة المقترحات والتو�صيات
الكفيلة بتجاوزالإكراهات المطروحة ،والم�ساهمة في �إ�صالح الإطار القانوني المنظم للتعمير،
م�ضيفا ب�أنتنظيم اللقاء يندرج �ضمن �سل�سلة الور�شات والمنتديات التي تعتزم الوزارة تنظيمها
هذهال�سنة ،احتفاء بالذكرى المائوية على �صدور �أول ن�ص قانوني يعنى بالتهيئة والتعمير.
كما ا�ستح�ضر ال�سيد الوزير ما خ�ص به د�ستور المملكة الجديد المرافق العمومية من
مكانة ريادية ،من خالل تن�صي�صه على �ضرورة تنظيمها على �أ�سا�س  الم�ساواة في الولوج
�إليها ،والإن�صاف في تغطية التراب الوطني ،واال�ستمرارية في �أداء الخدمات ،و�ضمان حرية
المبادرة وحق الملكية والحد من نطاقه وممار�سته بموجب القانون ،و�أ�شار �إلى �أن التغييرات
العميقة الناتجة عن ت�سارع وتيرة التمدن التي عرفتها المملكة� ،أو التي �ستعرفها خالل العقدين
القادمين ،يطرح �إ�شكالية مدى قدرة المجال على اال�ستجابة لحاجيات الأ�سر ،وك�سب رهان
التناف�سية واال�ستدامة.
وف�ضال عن ذلك ،ا�ستعر�ض  ال�سيد الوزير الدور الكبير الذي ت�ضطلع به وثائق التعمير
ك�أدوات مرجعية قانونية وتقنية في تنظيم نمو المجاالت بالن�سبة لكافة المتدخلين في ميدان
التهيئة والتعمير ،و�أ�شار �إلى �أن ال�سلطات العمومية ،منذ �صدور �أول ن�ص ت�شريعي و�إلى غاية
�صدور قانون التعمير الحالي ،حر�صت على �إعداد هذه الوثائق وتحيينها ور�صد الموارد
المالية ال�ضرورية و�إحداث الم�ؤ�س�سات والم�صالح المخت�صة ،وت�أطير وتوجيه الخبرات التقنية
ال�ضرورية ،م�ستعر�ضا �أهم االنجازات المحققة ب�ش�أن الم�صادقة على عدد هام من هذه الوثائق
�أوجاهزيتها منذ �صدور قانون 90- 12المتعلق بالتعمير ،م�ضيفا �أن مختلف الدرا�سات التقييمية
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التي تم �إعدادها بخ�صو�ص مدى تنفيذ م�ضامين هذه الوثائق� ،أبانت عن �ضعف معدالت
الإنجاز وخا�صة بالن�سبة للمرافق والف�ضاءات العمومية ،ومعزيا ذلك �إلى عدم تنا�سب ماير�صد
من اعتمادات مالية في الميزانية العامة �أو في ميزانيات الجماعات الترابية مع متطلباتعمليات
اقتناء العقارات ،وت�شييد البنايات ،ف�ضال عن المبالغة في تحديد الحاجيات من العقارات �إبان
�إعداد هذه الوثائق.
وقبل ختم كلمته� ،أعرب ال�سيد الوزير عن �أمله في �أن يتم تتويج �أ�شغال هذا اليوم الدرا�سي
ب�إ�صدار تو�صيات هادفة وقابلة للأجر�أة ،م�شيرا �إلى �أن م�صالح الوزارة تظل فيانتظار التو�صل
بالم�ساهمات الكتابية المعدة في هذا ال�سياق عبر بريدها االلكتروني الخا�ص.
واختتم ال�سيد وزير التعمير و�إعداد التراب الوطني كلمته بتجديده ال�شكر لم�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة ب�ش�أن التعاون على تنظيم هذا اللقاء ،متمنيا ا�ستمراره و�إقرار �آلية لتتبع التو�صيات
والمقترحات التي �ست�صدر عنه لبلوغ الأهداف المن�شودة وفق التوجهات الملكيةال�سامية.
* *

وعقب ذلك ،تناول ال�سيد و�سيط المملكة الكلمة ،حيث ا�ستهلها بالإعراب عن �سروره
واعتزازه بالتئام اللقاء ،مبرزا �أهمية مو�ضوعه كمحور رئي�سي �ضمن ان�شغاالتالتنمية االقت�صادية
والعمرانية ،والخالفات المعرو�ضة على الم�ؤ�س�سة.
وقد ركز على �أهمية المخططات العمرانية ك�صورة عاك�سة لتوجهات البرنامج الحكومي،
وتج�سيد للمقاربات المعتمدة من طرف القائمين على تدبير ال�ش�أن المحلي والجهوي �أخذا
بعيناالعتبار الر�ؤية الم�ستقبلية والحاجيات الملحة لل�ساكنة ،م�شيرا �إلى �أن هذا المنظور يقت�ضي
�ضرورةاال�ستناد �إلى �ضوابط ترتكز على �آليات قانونية تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من
هذهالمخططات ،وتراعي التوازن الم�أمول بين الم�صلحة العامة والم�صالح الخا�صة ،مع الإبقاء
على حرمةالملكية المحمية كحق د�ستوري.

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثالث ،دجنبر 2014

نادية بن لكحل

174

ثم �أو�ضح ب�أن الم�ستجدات المتالحقة وما قد تفرزه التطبيقات العملية للمنظومة القانونية
ي�ستدعي التدخل الت�شريعي ،والتوافق حول حلول عملية موحدة ،وتبادل الر�ؤى ،اعتمادا على
مقاربة ت�شاركية مع مختلف الفاعلين وال�شركاء ،وفي �إطار حوار بناء وم�س�ؤول ،والكل مع
ا�ستح�ضار التوجيهات الملكية ال�سامية ذات ال�صلة بخدمة المواطن.
كما �أ�شاد ال�سيد و�سيط المملكة بم�ستوى تجاوب وتفهم قطاع التعمير و�إعداد التراب
الوطني مع الم�ؤ�س�سة ،والذي توج ب�إ�صدار الدورية الم�ؤرخة في  10دجنبر  ،2012ب�ش�أنكيفية
التعامل مع الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والتجهيزات العامة المبرمجة بت�صاميمالتهيئة.

واختتم ال�سيد و�سيط المملكة كلمته بالت�أكيد على �أن تنظيم هذا اللقاء مظهر من مظاهر
المواكبة المتميزة من لدن الجانبين ،والتي تن�شد التقدم في م�سار التقويم وتجويد العمل،
انطالقا من ب�سط وا�ستعرا�ض الواقع الت�شريعي والتنظيمي للتعمير ،ومرورا بالتعرف على مار�سا
عليه العمل الق�ضائي ،والتعريف بمواقف م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة وهي تتعامل مع مو�ضوع
اللقاء ،وانتهاء بعر�ض منظور وا�ستراتيجية الأجهزة المعنية بالتعمير.
* * *

هذا ،وقد تميزت الجل�سة الرئي�سية لأ�شغال اللقاء الدرا�سي بعرو�ض  ومداخالت غطت
مختلف محاوره ،و�شكلت مزيجا بين الخبرات والتجارب القانونية والق�ضائية والأكاديمية
والتقنية ،حيث عك�ست تنوع وثراء زوايا التحليل التي قدمها المتدخلون.
وقد ا�ستهلت هذه الجل�سة بمداخلة لل�سيد توفيق بنعلي ،مدير مديرية التعمير ،حولمو�ضوع:

«وثائق التعمير :الح�صيلة و�إكراهات التنفيذ» ،قدم في بدايتها موجزا حول وثائقالتعمير ،وعرف
قدم الأهداف المرجوة منكل وثيقة على
بالمرجعيات القانونية والد�ستورية المتعلقة بها ،كما ّ
حدة ،وم�سطرة الإعداد والم�صادقة ،وانتهى في هذا المدخل �إلى ب�سط الآثارالقانونية المترتبة
عنها ،مع ا�ستعرا�ض الح�صيلة الم�سجلة ب�ش�أنها.
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كما تناول بالحديث الإكراهات التي تواجهها وثائق التعمير ،ثم تطرق النعكا�ساتالآثار
القانونية المترتبة عن �إعالن المنفعة العامة ،حيث طرح جملة من الت�سا�ؤالت التي من �ش�أنها
ت�سليط الأ�ضواء حول هذه االنعكا�سات.
وقبل اختتام مداخلته ا�ستعر�ض  الح�صيلة الآنية لوثائق التعمير ،والمبادرات المعلن عنها
وقدم بع�ض التجارب الدولية في مجال التهيئة والتعمير.
لتجاوز الإكراهاتّ ،

�أما مداخلة الأ�ستاذ محمد ليديدي ،الكاتب العام للم�ؤ�س�سة ،المتعلقة ب« :مواقفلم�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة من �إ�شكاليات وثائق التعمير» ،فقد تناولت م�ضامينها تعامل الم�ؤ�س�سة مع

المو�ضوع ،الذي ي�ستند �أ�سا�سا على التطبيق ال�سليم للقانون ،وما ر�سا عليه العمل الق�ضائيبما
يج�سد قيم العدل والإن�صاف ،مع ب�سط �أهم ما يطرح عليها من ردود الإدارات ب�ش�أنها.
و�أ�ضاف مو�ضحا �أن خال�صات الم�ؤ�س�سة تنطلق من حق الإدارة في �إعداد مخططات
التهيئة ،على �أن يتم �إعطاء الفر�صة للتعر�ض عليها بمدلوله الحقيقي من خالل الأخذ بالوجيهمن
المطالب ،والتوفيق بين الم�صلحة العامة وحقوق المالكين ،على �أن تتم عقلنة التخ�صي�صات،
بالت�أكد من توفر الر�صيد المالي الكافي لتغطية م�ستحقات المنزوع ملكيتهموالمت�ضررين ،طيلة
مدة �صالحية الت�صاميم ،علما �أن العقارات يجب �أن تتحرر من كل ارتفاق عمراني ب�صفة �آلية
بمجرد انتهاء المدة القانونية المحددة للت�صاميم .
وفي مداخلة لل�سيد محمد بهاء الدين الزباخ ،رئي�س  ق�سم المنازعات الق�ضائية بالوكالة
الق�ضائية للمملكة ،المتعلقة بمو�ضوع« :الآثار القانونية لت�صميم التهيئة بين الن�ص القانونيوالعمل
الق�ضائي» ،فقد ا�ستهلها بالحديث عن مظاهر الق�صور الذي يعتري الإطار القانوني المنظم
لت�صميم التهيئة ،وتطرق �إلى مناق�شة الإ�شكاليات التي تطرح على م�ستوى التطبيق والممار�سة
الميدانية التي �سبق عر�ضها على �أنظار الق�ضاء ،وخا�صة ما يتعلق منها بمحو �آثارت�صميم التهيئة عن
عقار م�شمول بتخ�صي�ص عمومي ،والتعوي�ض عن التخ�صي�صاتواالرتفاقات المقررة بت�صميم
التهيئة ،وكذا المحددات ال�ضابطة للم�ساهمة المجانية في �إطارالف�صل  37من قانون التعمير.
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تال ذلك ،عر�ض  ال�سيد نور الدين الريحاني ،رئي�س  م�صلحة تثمين العقار ب�إدارة �أمالك
الدولة ،حول مو�ضوع« :التعمير وتثمين الملك الخا�ص للدولة» ،ا�ستهله بتحديد المق�صود
بتثمين الملك العقاري للدولة ،وا�ستعر�ض �أوجه م�صادره ،وا�ستعماالته ،والم�ؤ�شرات المتعلقة
بحجمه ،و�أو�ضح �أ�سباب �إثارته في الوقت الراهن.
عرج على تقديم التدابير المتخذة من لدن مديرية �أمالك الدولة في المجال ،وتطرق
كما ّ
بهذا الخ�صو�ص �إلى تو�ضيح موقع التعمير �ضمن �آليات تثمين الر�صيد العقاري.
�إلى جانب التعريف بالإجراءات التي تقوم بها المديرية المذكورة وباقي ال�شركاء� ،أ�شار
ال�سيد نور الدين الريحاني �أي�ضا �إلى العوائق التي تحول دون تعبئة الملك الخا�ص للدولة لإنجاز
م�شاريع اال�ستثمارات ذات ال�صلة بالجانب القانوني وو�ضعيات العقار� ،أو المرتبطةبالتخ�صي�ص
التعميري .وقد اغتنم المتدخل الفر�صة لتقديم الحلول والتدابير المتخذة من قبلالمديرية من
�أجل تثمين �أمالك الدولة ،واختتم المداخلة بعر�ض مح�صلة اال�ستراتيجية المعتمدة من طرفها
في نف�س المجال.
وفي ب�سطه لمو�ضوع «تنفيذ وثائق التعمير واالعتداء المادي -ت�صاميم التهيئة نموذجا»
تمركزت مداخلة الأ�ستاذ �أحمد �أجعون� ،أ�ستاذ التعليم العالي بكلية العلومالقانونية واالقت�صادية
واالجتماعية بمكنا�س ،حول �أربعة محاور �أ�سا�سية ،حيث تناول في الأول منها تمظهرات
االعتداء المادي في مجال تنفيذ وثائق التعمير وت�صميم التهيئة بالخ�صو�ص ،ثم تطرق في
المحور الثاني �إلى عر�ض كيفية تعامل الق�ضاء المغربي مع حاالتاالعتداء المادي التي تكتنف
تنفيذ وثائق التعمير ،وب�سط في المحور الثالث �أ�سباب تف�شيالظاهرة ،وانتهى �إلى عر�ض بع�ض 
المقترحات الكفيلة بتجاوزها.
كما �شارك في تن�شيط اليوم الدرا�سي ال�سيد محمد الهاللي ،رئي�س ق�سم الدرا�ساتالت�شريعية

والتنظيمية بوزارة التعمير و�إعداد التراب الوطني ،من خالل مداخلة حول«انتهاء �آثار الإعالن
عن المنفعة العامة بخ�صو�ص المرافق والتجهيزات العمومية بين الحق في الملكية ومبد�أ المنفعة
العامة» ،حيث ا�ستعر�ض  في افتتاحيتها المراجع القانونية المتعلقة بالمرافق والتجهيزات
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وقدم تعريفا لهذه الأخيرة ،مع التمييز بين ما يدخل في م�شموالت المادة  28من
العموميةّ ،
قانون  ،12.90وما ال يدخل في هذه المادة ،ثم انتقل�إلى طرح طرق التعامل مع �إ�شكالية المرافق
العمومية والتجهيزات العمومية المنتهية �آثار�إعالن المنفعة العامة ب�ش�أنها ،مع التمييز بين ثالث
خيارات ح�سب المراحل ،بين خيار االنحياز لمبد�أ المنفعة العامة ،وخيار االنحياز �إلى الحق
في الملكية ،وخيار الحل التفاو�ضي،منتهيا باقتراح مقاربة جديدة للتعامل مع هذه الإ�شكالية.

تال ذلك ،عر�ض للأ�ستاذ العربي محمد مياد� ،أ�ستاذ باحث حول مو�ضوع�« :آثار الإعالن عن
المنفعة العامة على �ضوء المادة  28من قانون التعمير بين الواقع والقانون» ،الذي ا�شتمل في مقدمته

على قراءة قانونية ود�ستورية لمقت�ضيات المادة  28من قانون التعمير ،بما تحمله مناحترام لحق
الملكية الذي يجب �أن يراعيه ت�صميم التهيئة .وتوقف في هذا ال�سياق عنددور الرقابة الإدارية
التي تمار�س  على هذا الحق ،ا�ستنادا �إلى المنظومة القانونية والدوريات الوزارية بخ�صو�ص
المعايير الح�ضرية للتجهيزات الجماعية ،وكذا تجميع المعطيات حول العقارات المخ�ص�صة
للإدارات العمومية.
وفي خ�ضم مناق�شته لإ�شكالية عدم تفعيل مقت�ضيات المادة  28من قانون التعمير،تطرق �إلى
الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الإدارة من �أجل تفعيل هذه المادة ،وكذا المعوقات
التي تحول دون تفعيلها ،ارتباطا ب�إ�شكالية تعدد الأنظمة العقارية،وتنوع طبيعة العقار ،وكثرة
المتدخلين ،وتعقيدات م�سطرة �إعداد الملف التقني ،و�ضعف االعتمادات المالية ،وتداخل
االخت�صا�صات ،وثقل الوثائق المتطلبة لأداء تكاليفعمليات االقتناءات.
كما قارب �أهم الت�سا�ؤالت المطروحة بخ�صو�ص مدى �إلزامية الإدارة بتنفيذم�ضامين ت�صميم
التهيئة ،وتناول الإ�شكالية التي تثار في حال رف�ض الإدارة �صراحة �إنجاز م�شروع تجهيزات
عمومية ،م�شيرا �إلى الأ�سباب التي يمكن �أن تف�ضي �إلى ذلك .وقامبتحليل مدى �إمكانية �أحقيتها
في رفع اليد عن العقار قبل انتهاء �أجل � 10سنوات ،مع التطرق �إلى ما يترتب عن ذلك من
نتائج تم�س حق الملكية ،وتو�ضيح موقف الق�ضاءالمغربي في تحديد �أ�سا�س م�س�ؤولية الإدارة.
وخل�ص �إلى تقديم مقترحات وتو�صياتبهدف معالجة الإ�شكاليات ال�سالف ذكرها.
* *
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وقد توا�صلت �أ�شغال اللقاء الدرا�سي بفتح باب المناق�شة ،حيث تمركزت فيعمومها حول
واقع التعمير ،وما يطرحه من �إ�شكاليات على م�ستوى التخطيط والتنفيذوالتدبير ،والتعامل مع
العقارات المخ�ص�صة للمرافق والف�ضاءات والتجهيزات العمومية المبرمجة في ت�صاميم التهيئة
المنتهية �آثار الإعالن عن المنفعة العامة المرتبطة بها ،وتطبيق الن�صو�ص القانونية والتنظيمية
المتعلقة بوثائق التعمير.
وهكذا ،تمحورت التدخالت حول �إثارة المالحظات والإ�شكاليات التالية:
� uصعوبات تنفيذ الأحكام الق�ضائية النهائية الحائزة لقوة ال�شيء المق�ضي به لتعار�ضها

مع �إكراهات التجهيزات العمومية المبرمجة في التجزئات المحددة في ت�صاميم التهيئة
�سارية المفعول� ،أو التخ�صي�صات �أو تحديدات التنطيق .فهل �سيتم التنفيذ من طرف
الجهة مانحة الترخي�ص؟ وما هو موقف الوكالة الح�ضرية؟

 uالإ�شكال الذي يطرحه تنفيذ وتطبيق �أحكام المادة  27من قانون التعمير ،خا�صة فيما
.
يتعلق بت�صاميم التهيئة التي �أرجعت �إلى الوكاالت الح�ضرية بعد ان�صرام الأجل المحدد
قانونيا ،مع الت�سا�ؤل حول قانونية ت�سليم مذكرة المعلومات في هذه الحالة؟ وما هي
المرحلة التي يمكن في ظلها �إعادة تقييم ت�صاميم التهيئة؟

 uالت�سا�ؤل حول موقف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية
في مجال التعمير وخا�صة في ما يتعلق بتنفيذ وثائقه؟

 uالتحديد الت�شريعي لمفهوم الملك العمومي ،وما يدخل في �إطاره ،والت�سا�ؤل حولما �إذا
كان الملك الغابوي يدخل في نطاق �أمالك الدولة الخا�صة؟

 uالتجاوزات التي يتعر�ض لها الملك الغابوي ،والتي تفقد مرا�سيم التحديد كلم�شروعية
د�ستورية وقانونية؛

 uعدم تعامل م�صالح المياه والغابات مع الغابة كملكية خا�صة ،و�إق�صائها من دائرة
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المعامالت المدنية �ضدا على قوانين اال�ستثمارات ،وفل�سفة المبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية ،مع الت�أكيد على �أن الأمر ي�ستوجب �إعادة النظر؛
 uعدم احترام المقت�ضيات الت�شريعية الواردة في ظهير  3يناير  1916ب�سن تنظيم خا�ص
.
لتحديد �أمالك الدولة كما تم تعديله وتتميمه؛

�	uإغفال �أو تجاهل م�صالح المياه والغابات للم�ستجدات التي عرفتها الن�صو�صالت�شريعية،
وخا�صة منها د�ستور المملكة ،ولما تمت الم�صادقة عليه من المواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإن�سان؛

 uعدم مواكبة م�صالح المياه والغابات التغييرات الم�ستجدة ب�ش�أن التق�سيم الإداري

للمملكة ،وكذا الخرائط الطبوغرافية وباقي الوثائق المعمول بها من لدن الأجهزة
المكلفة بالتعمير؛

 uالت�أكيد على �أن تدبير الملك الغابوي م�س�ؤولية م�شتركة؛
.
 .uالإ�شكال الذي يطرحه م�سل�سل تح�ضير وثائق التعمير؛
 .uغياب وجود �سيا�سة عقارية في ميدان التهيئة والتعمير؛
� .uأهمية اعتماد المقاربة الت�شاركية في ت�أ�سي�س وتنفيذ وثائق التعمير ب�إ�شراك كافةالمعنيين،
مع الت�أكيد على �آنية التفكير في تحديد �آليات هذه المقاربة على �أر�ض الواقع ،ونهج
�أ�سلوب الحكامة والتخطيط اال�ستراتيجي؛
 uاعتبار ا�سترداد المالكين لعقاراتهم المخ�ص�صة للتجهيزات العمومية بعد مرور 10�سنوات
.
دون تنفيذه من �ش�أنه �أن ي�ساهم في تفويت الفر�صة على الإدارة من �أجل�إنجاز تجهيزات
عمومية التي تظل �صالحية م�شاريعها مرتبطة بمدة �إعالن المنفعةالعامة؛
 .uالت�سا�ؤل حول البديل الذي يمكن �أن يعو�ض تعديل �أحكام المادة  28من قانونالتعمير،
والذي من �ش�أنه �أن يراعي الم�صلحة العامة ،دونما �إ�ضرار بالم�صالح الخا�صةللمالكين؛
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 .uالت�أكيد على �أن الإ�شكاليات التي تثيرها �أحكام المادة  28من قانون التعمير �إنماهي ناجمة
عن الممار�سة ،ولي�س عن منطوق ن�صها ،ف�ضال عن عدم �أخذ بعين االعتبار مقت�ضيات
و�أحكام باقي مواد هذا القانون؛
� uضـــرورة التوفيــق بين كــل من التو�ســـع الح�ضـــري ،وتزايــد النمــو الديموغـــرافي،
.
وتزايدالحاجيات؛
 .uا�ستح�سان تجربة �سوي�سرا من حيث اعتمادها على �إقرار تعمير ت�ضامني؛
� .uأهمية دور م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة في التوفيق بين تحقيق المنفعة العامة ،ومتطلبات
الملكية الخا�صة؛
 .uالت�أكيد على �ضرورة العمل بالمركزية التخطيط في مجال التعمير؛
 .uترابط وتما�سك �أحكام قانون التعمير؛
 .uعدم تحديد الم�شرع لمفهوم االعتداء المادي؛
�.uإعمال الم�ساءلة ال�شخ�صية للم�س�ؤول الإداري الذي قام باالعتداء المادي؛
 uالإ�شكاليات التي تطرحها قرارات تخطيط حدود الطرق العامة باعتبارها �إعالنا عن
المنفعة ،و�أنها الزمة لإنجاز ما تم التن�صي�ص عليه فيها؛

 .uالإ�شكال الذي تطرحه مقت�ضيات المذكرة عدد

20469

ال�صادرة عن وزير ال�سكنى

والتعمير و�سيا�سة المدينة بتاريخ  20دجنبر  ،2012وخا�صة فيما يتعلق با�ستثناء المرافق

والتجهيزات العامة الواردة في ت�صميم التهيئة ،والواردة في ت�صاميم التجزئات العقارية
والمجموعات ال�سكنية المرخ�ص لها ،والتي كانت مو�ضوع ترخي�ص وت�سلم �أ�شغال

م�ؤقت ،من �إمكانية انتهاء الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة المرتبطة بها بعد انق�ضاء

الأجل ،واعتبار �أن هذا اال�ستثناء يعد حيفا في حقالوداديات والتعاونيات ال�سكنية؛
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 uطول المدة التي ت�ستغرقها م�سطرة تحقق الم�صالح المخت�صة بالأمانة العامة للحكومة
من م�شاريع وثائق التعمير ،واالطالع عليها ،والت�أكد من �سالمة الم�سطرة المتبعة
ب�ش�أنها ،واعتبار �أن ذلك من �ش�أنه �أن ي�سهم في ت�أخر م�سطرة الم�صادقة عليها ون�شرها
بالجريدة الر�سمية؛
 uالإ�شكال القانوني المتعلق بترتيبات ا�سترداد العقار ،مع الت�أكيد على �ضرورة �إعمالمبد�أ
الفورية بمجرد انتهاء الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة العامة؛

 .uالإ�شكال الذي تطرحه مذكرة المعلومات لتحديد الو�ضعية القانونية للعقار؛
 uطرح الإ�شكاليات المتعلقة بتدخل الجماعات الترابية في مجال التعمير ،وما تواجههمن
�إكراهات ناجمة عن تزايد النمو الديموغرافي وتطوره و�ض�آلة الحاجيات؛
 uطرح م�س�ألة ت�أثيرات البطء الإداري على �إنتاج وثائق التعمير؛
.
 uطول الآجال التي ي�ستغرقها �إعداد ت�صميم التهيئة ،مما ي�ؤدي �إلى تقادم التقديرات
والتوقعات ويخلق �صعوبة في تنـزيل م�ضامينه على �أر�ض الواقع؛
 .uالأجل الذي يمكن في �إطاره رفع دعوى الحيازة ودعوى نقل الملكية؛
 uالت�أثيرات التي يمكن �أن تترتب عن �إجراء ق�سمة على عقار مملوك على ال�شياع فيتغيير
�أو �إزالة المنفعة المق�صودة منه؛
 uغمو�ض مجال تطبيق ت�صميم التنمية ،حيث لم يحظ بالتو�ضيح من طرف الم�شرع،مما
يعد عائقا قانونيا يقت�ضي التدارك؛

 .uالإ�شكاليات المترتبة عن تنـزيل م�ضامين المادة  37من قانون التعمير على �أر�ض الواقع،

وخا�صة فيما يتعلق بتطبيق مبد�أ الم�ساهمة المجانية في �إطار ال�ضوابط المحددةقانونيا،
مع الإ�شادة بالتجربة الإ�سبانية فيما يخ�ص �إقرار مبد�أ تقا�سم تكاليف التعميربين المالكين
والجماعة الترابية؛
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 uمناق�شة �أ�سباب عدم تنفيذ وثائق التعمير ،والت�أكيد على عدم �إمكانية تبرير اللجوء �إلى
االعتداء المادي ب�ضعف الموارد المتاحة �أو تقادم التقديرات والتوقعات؛
 .uعدم ت�ضمين ن�ص المادة  28من قانون التعمير مقت�ضيات دقيقة ب�ش�أن كيفية ا�سترجاع
المالكين لعقاراتهم ،بعد انتهاء الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة العامة؛

 uالت�سا�ؤل حول مدى �إمكانية رفع دعاوى ق�ضائية من طرف المالكين لعدم تفعيلمقت�ضيات
وثائق التعمير ،والمطالبة بالتعوي�ض عن ذلك؛

�	uإثارة م�س�ألة العدالة العقارية ،مع الت�أكيد على �ضرورة تجاوز المنظومة التعميرية الوطنية
للموروث منها عن الفترة اال�ستعمارية؛

 uالإكراهات المالية ،وما يقت�ضيه الأمر من تقلي�ص الم�ساحات العقارية المخ�ص�صة
للتو�سعات العمرانية؛

 uتباين قيمة التعوي�ض  عن نزع الملكية بين الحالة التي يتم فيها االتفاق بالترا�ضي بين
المالكوالجهة النازعة ،والحالة التي يحدد فيها التعوي�ض بناء على حكم ق�ضائي؛

�	uأهمية الحفاظ على توازن العالقة القائمة بين �سلطة الإدارة في م�سطرة نزعالملكية ،وبين
ال�ضمانات التي يمنحها القانون من خالل تعوي�ض عادل وحقيقي؛

 .uدور الخبرة في تحديد التعوي�ض عن �إعالن المنفعة العامة؛
 uعدم دائمية ع�ضوية ممثل المجل�س  الجماعي في اللجنة الإدارية للتقويم ،علما ب�أن
الجماعة الترابية تعتبر �أحد �أهم المتدخلين الأ�سا�سيين� ،إلى جانب مختلف الأجهزة
العمومية المكلفة بميدان التعمير ،وب�أن الديمقراطية المحلية تفتر�ض �إ�شراك ممثل
ال�ساكنة في جميع القرارات التي تهم ال�ش�أن المحلي.
* *
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وفي �أعقاب ذلك ،قام ال�سيد الكاتب العام لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،إلى جانبباقي ال�سادة
المتدخلين الم�شاركين في اليوم الدرا�سي بتقديم تعقيبات تركيبية على بع�ض المالحظات
والت�سا�ؤالت الواردة في التدخالت المقدمة خالل جل�سة المناق�شة.
كما جدد ال�سيد الكاتب العام للم�ؤ�س�سة ،وال�سيد مدير مديرية التعمير و�إعدادالتراب الوطني
الدعوة ،ب�أن كال من الم�ؤ�س�سة والوزارة تظال في انتظار التو�صل بمزيد  من الم�ساهمات المكتوبة
ب�ش�أن مالحظات �أو اقتراحات �أو تو�صيات في مو�ضوع اللقاء ،عبر بريديهما الإلكتروني،
لدرا�ستها وتبليغها �إلى من يجب ،واتخاذ المتعين.
و�إجماال ،فقد �شكل هذا اللقاء ف�ضاء جادا للحوار وتبادل وجهات النظر حول مختلف
الإ�شكاليات التي تطرحها وثائق التعمير.
* *

وقد اختتمت فعاليات التظاهرة ب�إ�شادة ال�سيد و�سيط المملكة بجو الحوارالذي �ساد هذا اليوم
الدرا�سي ،وبالقيمة الفكرية والمهنية للمداخالت المقدمةخالله من لدن جميع الم�ساهمين في
تن�شيط �أ�شغاله.
كما توجه بال�شكر �إلى الأ�ستاذ عبد المجيد اغميجة مدير المعهد العالي للق�ضاء علىما �أواله
من عناية الحت�ضان التظاهرة برحاب المعهد ،منوها بمجهودات كل من �ساعدعلى تنظيمها،
�سائال اهلل عز وجل التوفيق وال�سداد لما فيه خدمة المواطن.
* * *

هذا ،ونظرا لما �أفرزته العرو�ض والمناق�شات من تو�صيات ،فقد تقرر تكوين لجنة م�شتركة
بين الم�ؤ�س�سة والوزارة لدرا�ستها و�صياغتها بما يمكن من تجاوز ما يطرح من �صعوبات.

*

*

*
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الكلمة الختامية لل�سيد و�سيط المملكة
النقيب عبد العزيز بنزاكور

ال�سيدات وال�سادة الأفا�ضل؛
ختاما ا�سمحوا لي �أن �أنوه بجو الحوار الم�س�ؤول الذي �ساد هذا اللقاء العلمي ،وبالقيمة
الفكرية والمهنية للمداخالت المقدمة خالله ،من لدنجميع الم�ساهمين في تن�شيط �أ�شغال هذا
اللقاء� ،شاكرا �إياهم على جهودهمالمحمودة ،علما ب�أننا �سنعمل ،بتعاون مع �أطر الوزارة ،على
�صياغةالتو�صيات التي انبثقت عن المداخالت والمناق�شات.
و�أ�شيد بالتغطية الإعالمية الوا�سعة التي حظيت بها التظاهرة ،الأمر الذي يعك�س الأهمية
البالغة التي يكت�سيها المو�ضوع ،خا�صة في الظرفيةالوطنية الراهنة.
كما �أ�شكر الأ�ستاذ عبد المجيد اغميجة مدير المعهد العالي للق�ضاء ،على ما �أواله ،هو
وم�ساعدوه ،من عناية لعقد اللقاء في رحاب هذاالمعهد.
وال�شكر مو�صول �أي�ضا لكافة الم�س�ؤولين الإداريين بوزارة التعمير و�إعداد التراب الوطني،
وبم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،ممن �ساعد على تي�سير انعقاد هذا اليوم الدرا�سي� ،سائلين اهلل،
عز وجل� ،أن يوفقنا جميعا لخدمة المواطن ،وفق التوجهات الحكيمة لجاللة الملك
محمد ال�ساد�س ،حفظه اهللو�أيده.

و�إلى اللقاء في فر�صة �أخرى �إن �شاء اهلل.
وال�ســالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركـــاته.

التو�صيات ال�صادرة
عن اليوم الدرا�سي

التو�صيات ال�صادرة عن اليوم الدرا�سي

لقد انتهت اللجنة الم�شتركة بين وزارة التعمير و�إعداد التراب الوطني وم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
�إلى �صياغة ما تمخ�ض عن اليوم الدرا�سي من تو�صيات وفق ما يلي :

وثائق التعمير:

�	إعادة النظر في المنظومة القانونية الم�ؤطرة لوثائق التعمير عن طريق تب�سيط م�ساطر
الإعداد ،وم�ساطر الم�صادقة عليها؛

 تقلي�ص �أجل الإعالن عن المنفعة العامة بخ�صو�ص التجهيزات والمرافق العمومية
المبرمجة بت�صاميم التهيئة من � 10سنوات �إلى � 5سنوات؛

 بحث �سبل تنظيم كيفية مراجعة التخ�صي�صات الواردة في ت�صاميم التهيئة المرتبطةب�إنجاز
المرافق العمومية قبل انتهاء الأجل؛

� ضرورة تقييد كل التحمالت التي فر�ضتها وثائق التعمير ب�سجالت المحافظة العقارية،
نظرا لترابط المهام في اتجاه خدمة التعمير والحفاظ على النظام العمراني؛مع التن�سيق في
ذلك بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية مع الأجهزة
المكلفة بالتعمير و�إعداد التراب الوطني؛

 الإ�سراع في تغطية كافة التجمعات العمرانية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها
�أو تلك التي انتهت �آثار �إعالن المنفعة العامة ب�ش�أنها؛
 الت�أكيد على �أهمية البحوث الإدارية المنجزة في مادة التعمير ،وتقرير �إ�شهار فعال وناجع
ب�ش�أنها ،مع تكري�س  حق المواطن في الم�شاركة الفعلية في �إعداد ال�سيا�سات العامة
المتعلقة بها؛

� ضرورة االنخراط الفاعل للم�صالح الخارجية للقطاعات الوزارية في �إعداد ت�صاميم
التهيئة قبل عر�ضها على الم�صادقة ،وذلك ق�صد �ضبط الحاجيات المعبر عنها وتر�شيد
الموارد المخ�ص�صة لمبا�شرة عملية االقتناء والت�شييد؛
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� ضرورة ا�ستح�ضار الأبعاد التاريخية للمدن العتيقة �إلى جانب الأبعاد االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية عند �إعداد وثائق التعمير.

نزع الملكية من �أجل المنفعة العامة:
� ضرورة مراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية من �أجل المنفعة العامة في اتجاه تب�سيط
م�سطرته ،واختزالها والت�سريع بها؛
� ضرورة تحديد برمجة زمنية لإنجاز المرافق العمومية تحت طائلة التخلي عنها،وجعل
نقل الملكية �إلى الإدارة م�شروطا بتوفر االعتمادات المر�صودة لهذه الغاية فيالميزانية،
والكفيلة بتمكين المالكين تعوي�ضا عادال ومن�صفا؛
�	إعادة النظر في تركيبة اللجنة الإدارية للتقويم ب�إقرار ع�ضوية دائمة لممثل الجماعةالترابية
بها ،وكيفية عملها والن�صاب القانوني الواجب توفره الجتماعاتها ،والعنا�صرالتي ينبغي
الأخذ بها ،والمعايير الدقيقة التي �ستقوم اللجنة المذكورة بتقدير التعوي�ض وفقها؛
 تو�سيع مفهوم المنفعة العامة لت�شمل �إمكانية تحقيقها من قبل الخوا�ص ،بمن فيهممالكي
الأرا�ضي الم�ؤهلة ال�ستقبال المرافق والتجهيزات مو�ضوع هذه المنفعة؛
� ضرورة تب�سيط م�سطرة �صرف التعوي�ضات عن االقتناء بالترا�ضي� ،أو نزعالملكية.
.

االعتداء المادي:
�	إقرار الم�ساءلة ال�شخ�صية في مواجهة الم�س�ؤول الإداري الذي قام عن ق�صد باالعتداء
المادي على ملك الغير.

الر�صيد العقاري:
� ضرورة تحديد االحتياجات الفعلية من الأرا�ضي التي يجب االحتفاظ بها لإحداث
مرافق وتجهيزات عمومية ب�شكل دقيق ومعقلن ،اعتمادا على معايير ومقايي�س م�ضبوطة
ومعلن عنها؛
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 مراجعة �شبكة برمجة معايير التجهيزات العمومية ،بالنظر للإمكانيات المتوفرة لتعبئة
العقار بالنظر لتوفره ومالءمته والحاجيات المعبر عنها وكذا متطلبات اقتنائه؛
 تنويع طرق توفير العقارات الالزمة للمرافق والتجهيزات العمومية؛
.
�.إحداث �صندوق وطني لتمويل االحتياط العقاري العمومي؛
 اقتراح تقا�سم كلفة قيمة العقارات المخ�ص�صة لإقامة المرافق والتجهيزات العموميةبين
الجماعات الترابية ،والقطاعات الحكومية ،و�أ�صحاب التجزئات العقارية؛
 ن�شر مرجع ر�سمي لأثمنة العقارات ،ح�سب المناطق والجهات ،يتم تحيينه �سنوياق�صد
اعتماده في اقتناءات الدولة ومختلف العمليات العقارية؛
 الأخذ بعين االعتبار الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الجهات العمومية المعنية،والعمل
على برمجة عمليات االقتناء على مراحل انطالقا من ميزانية ال�سنة الموالية،وذلك بتن�سيق
تام مع مديريتي الميزانية و�أمالك الدولة بوزارة االقت�صاد والمالية ،وكذا الجماعات
الترابية والم�ؤ�س�سات العمومية المنوطة بها.

الوكاالت الح�ضرية:
 توفير الإمكانيات المادية والب�شرية الالزمة للوكاالت الح�ضرية حتى تتمكن من القيام
بمهامها في مجال التغطية بوثائق التعمير.

تنفيذ الأحكام الق�ضائية:
� ضرورة التفكير في �إيجاد �آليات قانونية لتنفيذ الأحكام الق�ضائية ،ال�صادرة في مواجهة
الإدارة ب�صفة عامة وب�صفة خا�صة في مجال التعوي�ض  عن نزع الملكية من �أجل
المنفعة العامة.
*

*

*
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