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تقدمي
يحتوي هذا الكتاب على مجموعة القوانني واملراسيم التنظيمية ذات العالقة املباشرة
باحملافظة على البيئة والتنمية املستدامة .ومت إعداده بهدف إبراز القفزة النوعية الهامة
للغاية التي شهدتها املنظومة القانونية املتعلقة باحلقل البيئي في بالدنا في السنوات
األخيرة .وميكن القول بناء على ضوء ما صدر من النصوص القانونية والتنظيمية أن
املغرب ،حتت القيادة الرشيدة لعاهلنا املفدى جاللة امللك محمد السادس ،متكن
من أن يرسي املبادئ والقواعد القانونية والتطبيقية الالزمة لتأطير عدة ميادين
وأنشطة جلعلها تنسجم مع األهداف املسطرة في ميدان احملافظة على البيئة والتنمية
املستدامة مبا يضمن حماية فعالة لصحة املواطن بصفة خاصة ،وحتسني إطار عيش
الساكنة بصفة عامة.
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الن�صو�ص القانونية والتنظيمية
املتعلقة بالبيئة واملعدة من طرف
كتابة الدولة املكلفة باملاء والبيئة

ظهري �شريف رقم � 1-95-154صادر يف  18من ربيع الأول 1416
(  16غ�شت  )1995بتنفيذ القانون رقم  10-95املتعلق باملاء
(ج.ر .عدد  4325بتاريخ  24ربيع الآخر � 20 - 1416سبتمرب )1995

بناء على الدستور والسيما الفصل  26منه،
ينفذ وينشر باجلريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم  10-95املتعلق باملاء ،كما صادق عليه مجلس النواب
بتاريخ  16من صفر  15( 1416يوليو ،)1995
*
* *

قانون رقم  10-95يتعلق باملاء
بيان الأ�سباب
يعتبر املاء موردا طبيعيا أساسيا ومادة ضرورية يرتكز عليها
اجلزء األكبر من األنشطة االقتصادية لإلنسان ،كما أنه مورد
يتميز توفره بعدم االنتظام في الزمان واملكان ،وهو أخيرا
شديد التأثر باالنعكاسات السلبية لألنشطة البشرية.
إن ضروريات التنمية االقتصادية واالجتماعية تفرض اللجوء
إلى تهيئة املاء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا
مستمرا .وغالبا ما تكون هذه احلاجيات متنافسة ،بل
وحتى متناقضة ،األمر الذي يجعل عملية تدبير املاء جد
معقدة وتنفيذها صعبا وملواجهة هذه الوضعية كان من
الضروري التوفر على أدوات قانونية ناجعة قصد تنظيم
توزيع املوارد املائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها
واحلفاظ عليها.

الت�شريع احلايل للمياه يف املغرب
تنظم استعمال امللك العام املائي قواعد قانونية ذات
مصادر مختلفة ،غير أن أول نص قانوني يخص املاء في
املغرب يعود تاريخه إلى سنة  ،1914ويتعلق األمر بالظهير
الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاحت يوليوز )1914
حول األمالك العامة واملتمم بظهيرين شريفني صدرا سنة
 1919و 1925الذي يدمج جميع املياه مهما كان شكلها
في األمالك العامة املائية .ومن ثم ال ميكن للموارد املائية
أن تكون موضوع متلك خاص باستثناء املياه التي اكتسبت
عليها حقوق قانونية .وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى
ملواجهة احلاجيات اجلديدة التي ظهرت.
إن النصوص األساسية املتعلقة باملاء تعود في مجموعها إذن
إلى العقود األولى من القرن .ولقد أعدت تبعا للحاجيات
6

والظروف ،إلى درجة أن التشريع املغربي احلالي املتعلق باملاء
يكتسي شكل مجموعة من النصوص املبعثرة التي مت حتيينها
في مراحل وتواريخ مختلفة .إن هذا التشريع لم يعد اليوم
مالئما للتنظيم العصري كما أنه ال يستجيب لضروريات
التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد.
وبالفعل ،فإن الشروط احلالية الستعمال املاء لم تعد تلك
التي كانت سائدة في بداية القرن ،حيث لم تكن املوارد
املائية مطلوبة بنفس اإلحلاح الذي مييز الوقت الراهن .وذلك
بسبب قلة الطلب على املاء وضعف مردودية تقنيات التعبئة.
لهذه األسباب جميعا أصبحت مراجعة التشريع احلالي
للمياه وتوحيده في قانون واحد ضرورية .وفي إطار هذه
املراجعة ،ال يقتصر قانون املاء على إعادة صياغة التشريع
اجلاري به العمل فقط ،بل اهتم أساسا بتتميمه بإضافة
أحكام تتعلق مبيادين لم يتعرض لها من قبل من جهة ومن
جهة أخرى بتصفية النظام القانوني اخلاص مبوارد املياه.

�إ�سهامات قانون املاء
إن تنمية املوارد املائية ينبغي أن متكن من ضمان احتياط
مائي من حيث الكم والكيف لفائدة املستعملني  ،وذلك
طبق لتطلعات التنمية االقتصادية واالجتماعية املتناسقة
ولتوجيهات تصاميم إعداد التراب الوطني ولإلمكانيات التي
وفرتها الطاقات املائية املتاحة بهدف تهيئتها وذلك بأقل كلفة.
يسعى هذا القانون إلى إقرار سياسة وطنية مائية مبنية على
نظرة مستقبلية تأخذ بعني االعتبار تطور املوارد املائية من
جهة ،واحلاجيات الوطنية ،من جهة أخرى ،متضمنا تدابير
قانونية ترمي إلى ترشيد استعمال املاء ,وتعميم االستفادة
منه ،وتضامن اجلهات ،وتدارك الفوارق بني املدن والبوادي
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في إطار برامج تهدف إلى حتقيق األمن املائي على مستوى
مجموع تراب اململكة.
كما سيساهم بشكل فعال في خلق اإلطار املالئم للشراكة
بني اإلدارة واجلماعات القروية بغية اإلسراع في تدارك
الفوارق بني املدن والبادية في إيصال املاء الصالح للشرب.
في هذا الصدد يشكل قانون املاء األساس القانوني لسياسة
املاء في البالد بحيث يرمي إلى حتقيق األهداف التالية:
•تخطيط منسجم ومرن الستعمال املوارد املائية سواء على
مستوى احلوض املائي أو على املستوى الوطني؛
•تعبئة قصوى وتسيير معقلن لكل املوارد املائية أخذا
باالعتبار أنظمة األسبقية احملددة في املخطط الوطني
للماء؛
•تدبير للموارد املائية في إطار وحدة جغرافية في احلوض
املائي الشيء الذي يعتبر ابتكارا مهما من شأنه خلق
وتطبيق تصور حول تدبير المركزي للماء .وفعال ،يشكل
احلوض املائي املجال اجلغرافي الطبيعي األمثل لضبط وحل
املشاكل املتعلقة بتدبير موارد املياه ،وكذا لتحقيق تضامن
جهوي فعلي بني مستعملي مورد مائي مشترك؛
•حماية كمية ونوعية األمالك العامة املائية في مجموعها
واحلفاظ عليها؛
•إدارة مالئمة للماء متكن من التوصل إلى تصور واستعمال
ومراقبة العمليات املذكورة وذلك بإشراك السلطات العمومية
واملستعملني في اتخاذ كل قرار متعلق باملاء؛
كما أن هذا القانون يهدف كذلك إلى الرفع من قيمة املوارد
املائية ومن مردودية االستثمارات اخلاصة باملاء أخذا باالعتبار
املصالح االقتصادية واالجتماعية للسكان من خالل احلفاظ
على احلقوق املكتسبة.
ولبلوغ هذه األهداف وتدعيم اإلطار املؤسسي املوجود في
مجال تدبير املاء ،أحدث قانون املاء وكاالت األحواض ،وهي
مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
املالي .وتتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد
املياه على صعيد األحواض املائية .وميكن لهذه الوكاالت
منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص يقوم
باستثمارات لتهيئة املوارد املائية أو احملافظة عليها وتتشكل
مواردها من األتاوات املستحقة عن استعمال املاء ،ومن
القروض ومن املعونات ومن الهبات… وهكذا ،وبفضل
املرونة في التسيير واتخاذ القرارات املتاحة لوكاالت
األحواض ،ميكن لكافة مستعملي املاء في احلوض الواحد
االستفادة من الدعم املالي واملساعدة التقنية الالزمة لهم
إلجناز العمليات املتعلقة باستغالل امللك العمومي املائي.

ويرتكز قانون املاء على عدد من املبادئ األساسية الناجتة عن
األهداف السالفة الذكر ويتعلق األمر مبا يلي:
•امللكية العامة للمياه :حسب هذا املبدأ الذي وضع
بظهيري  1914و 1919فإن كل املياه تشكل جزءا من
األمالك العامة باستثناء احلقوق املكتسبة على هذه املياه،
واملعترف بها .غير أن ضرورة االستثمار األقصى للموارد
املائية الذي تفرضه ندرتها قد جعل القانون يحد من
ملكية هذه احلقوق بحيث أنه ال يحق ملالكي احلقوق على
املياه وحدها أو على مياه ال يستعملونها إال جزئيا تفويتها
إال ملالكي العقارات الفالحية؛
•وضع تخطيط لتهيئة املوارد املائية وتوزيعها ينبني على
تشاور موسع بني املستعملني والسلطات العمومية؛
•حماية صحة اإلنسان بواسطة استغالل وتوزيع وبيع املياه
املخصصة لالستعمال الغذائي؛
•تقنني األنشطة التي من شأنها أن تلوث املوارد املائية؛
•التوزيع العقالني للموارد املائية في فترة اجلفاف للتخفيف
من آثار النقص؛
•الرفع من املردودية الزراعية بفضل حتسني شروط تهيئة
واستعمال املياه املخصصة لالستعمال الفالحي؛
•وضع جزاءات وإحداث شرطة للمياه لزجر كل استغالل
غير مشروع للماء أو كل فعل من شأنه أن يفسد جودته؛
ومن مميزات هذا القانون أيضا أنه سيساهم في حتسني الوضع
البيئي للموارد املائية الوطنية حيث سيكون أداة فعالة حملاربة
تلوث املياه علما بأن حتقيق هذا الهدف يتطلب عمال
تشريعيا إضافيا في مجال تدبير الشواطئ وتقنني استعمال
املواد الكيماوية املستعملة في األنشطة االقتصادية اإلنتاجية.
إن قانون املاء سيمكن من وضع قواعد جديدة الستعمال
املاء تتالءم والظروف االقتصادية واالجتماعية للمغرب
املعاصر .وسيرسي األسس لتدبير ناجع في املستقبل وذلك
لرفع التحديات املرتقبة لضمان تزويد البالد  ،كما أن هذا
القانون اجلديد سيسمح باستثمار اجلهود الكبيرة املبذولة من
أجل تعبئة واستعمال املاء وجعلها مالئمة لتطلعات التنمية
االقتصادية واالجتماعية ملغرب القرن الواحد والعشرين.

الباب الأول
امللك العام املائي
املادة 1

املاء ملك عام ،وال ميكن أن يكون موضوع متلك خاص مع
مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده.
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مينح احلق في استعمال املاء وفق الشروط احملددة في هذا
القانون.

.2بعرض مترين على املجاري املائية أو مقاطع املجاري املائية
األخرى.

املادة 2

املادة 3

يدخل في عداد امللك العام املائي مبقتضى هذا القانون ما
يلي:
أ.جميع الطبقات املائية  ،سواء كانت سطحية أو جوفية،
ومجاري املياه بكل أنواعها واملنابع كيفما كانت طبيعتها؛
ب.البحيرات والبرك والسبخات وكذا البحيرات الشاطئية
واملستنقعات املاحلة واملستنقعات من كل األنواع التي
ليس لها اتصال مباشر مع البحر .وتدخل في هذه الفئة
القطع األرضية التي بدون أن تكون مغمورة باملياه
بصفة دائمة ال تكون قابلة لالستعمال الفالحي في
السنوات العادية ،نظرا إلمكانياتها املائية؛
ج.اآلبار اإلرتوازية واآلبار واملساقي ذات االستعمال
العمومي املشيدة من طرف الدولة أو لفائدتها وكذلك
مناطق حمايتها احملددة مبقتضيات تنظيمية .وتتكون
هذه املناطق من منطقة مباشرة تضم إلى امللك العام
املائي ،وعند االقتضاء من منطقتني إحداهما قريبة
واألخرى بعيدة ال تخضعان إال لإلرتفاقات؛
د.قنوات املالحة والري والتطهير املخصصة الستعمال
عمومي وكذلك األراضي الواقعة في ضفافها احلرة والتي
ال يجب أن يتجاوز عرضها خمسة وعشرين مترا لكل
ضفة حرة؛
هـ.احلواجز والسدود والقناطر املائية وقنوات وأنابيب املاء
والسواقي املخصصة الستعمال عمومي من أجل حماية
األراضي من املياه ،والري وتزويد املراكز احلضرية
والتجمعات القروية باملاء أو الستخدام القوى املائية؛
و.مسيل مجاري املياه الدائمة وغير الدائمة وكذلك منابعها
ومسيل السيول التي يترك فيها سيالن املياه آثارا بارزة؛
ز.احلافات إلى حدود املستوى الذي تبلغه مياه الفيضان
والتي حتدد نصوص تنظيمية تواترها بالنسبة لكل مجرى
ماء أو مقطع منه ،وكذا كل املساحات املغطاة مبد يبلغ
معامله  120في أجزاء مجاري املاء اخلاضعة لتأثير هذا املد؛
ح .الضفاف احلرة انطالقا من حدود احلافات؛
.1بعرض ستة أمتار على املجاري املائية أو مقاطع املجاري
املائية التالية :ملوية من مصبه إلى منابعه ،سبو من مصبه
إلى منابعه  ،اللوكوس من مصبه إلى منابعه ،أم الربيع من
مصبه إلى منابعه ،وأبو رقراق من مصبه إلى سد محمد
بن عبد اهلل؛
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إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي ألسباب طبيعية
تنتقل حدود الضفاف احلرة تبعا للعرض احملدد في الفقرة ح
من املادة  2أعاله موازاة مع املسيل اجلديد.
في حالة تراجع املياه  ،تضم إلى امللك العام املائي املنطقة
املوجودة بني احلدود القدمية واحلدود اجلديدة للضفاف
احلرة  ،دون تعويض للمالك املجاور الذي سيكون له فقط
إمكانية إزالة املنشآت واإلنشاءات املشيدة من قبله وكذا
جني احملصول القائم .وفي حالة تقدم املياه  ،تسلم املنطقة
املذكورة مجانا للمالك املجاور إذا أتبث ملكيته لها قبل أن
تغطيها املياه وشريطة احترام االرتفاقات الناجتة أو التي قد
تنتج عن العرف أو عن القوانني واألنظمة.
املادة 4

يضم إلى امللك العام املائي مع الضفاف احلرة التي يحتويها
املسيل اجلديد الذي يشقه املجرى املائي بشكل طبيعي أو
بدون تدخل اإلنسان.
وإذا لم تهجر املياه كلية املسيل القدمي ،فليس ملالكي
العقارات التي يخترقها املسيل اجلديد احلق في أي تعويض.
وعلى العكس ،إذا تركت املياه كليا املسيل القدمي ،يكون
للمالك احلق في التعويضات التالية:
•إذا عبر املسيل الذي هجرته املياه واملسيل اجلديد على
امتداد عرضها نفس العقار ،يخرج األول من هذين
املسيلني وضفافه احلرة من امللك العام ،ويسلم مجانا ملالك
هذا العقار.
•حينما يجتاز املسيالن ،القدمي واجلديد عقارات في ملكية
مالكني مختلفني ،يخرج املسيل وضفافه احلرة من امللك
العام ،وميكن للمالكني اكتساب ملكيته عن طريق حق
الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور
السيل القدمي ويحدد ثمن املسيل القدمي من قبل خبراء
يعينهم رئيس احملكمة املختصة وبطلب من اإلدارة.
وإذا لم يصرح املالكون املجاورون للنهر عن نيتهم في
االكتساب باألثمان احملددة من قبل اخلبراء ،في ظرف ثالثة
أشهر من اإلشعار املوجه إليهم من قبل اإلدارة فإنه يتم بيع
املسيل القدمي وفق القواعد التي حتدد األمالك اخلاصة للدولة.
ويوزع الثمن الناجت عن البيع على مالكي األراضي التي
يحتلها املجرى اجلديد ،على سبيل التعويض ،حسب نسبة
قيمة األرض التي فقدها كل واحد منهم.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 5

املادة 9

يحدد امللك العام املائي طبقا ألحكام الفصل السابع من
الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاحت يوليو
 )1914في شأن امللك العام.

إن املياه املستعملة لسقي عقار معني والتي هي في حوزة
مالك هذا العقار يتم تفويتها إما مع العقار في آن واحد ودائما
لفائدته ،وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيتملكها
مالكا لعقار فالحي سترتبط به هذه احلقوق املائية.

الباب الثاين
احلقوق املكت�سبة
على امللك العام املائي
املادة 6

يحتفظ بحقوق امللكية أو االنتفاع أو االستعمال التي
اكتسبت بصفة قانونية على امللك العام املائي قبل صدور
الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاحت يوليو
 )1914في شأن امللك العام والظهير الشريف الصادر في 11
محرم ( 1344فاحت غشت  )1925في شأن نظام املياه كما
وقع تغييرها وتتميمها أو قبل تاريخ استرجاعها من طرف
اململكة بالنسبة للمناطق التي ال يطبق فيه هذان النصان.
إن املالكني أو احلائزين الذين لم يودعوا بعد ،في تاريخ
صدور هذا القانون ،لدى اإلدارة مطالب تستند إلى وجدود
هذه احلقوق يتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة
بها.
وعند اقتضاء هذا األجل ،ال ميكن ألي كان أن يدعى أي
حق على امللك العام املائي.
املادة 7

وفي حالة جتزئة العقار ،تطبق مقتضيات املادة  11أدناه.
املادة 10

يجب على مالكي احلقوق املكتسبة على املياه فقط أو على
املياه التي ال يستعملونها إال جزئيا في عقاراتهم ،أن يقوموا
داخل أجل ( )5خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا
القانون أو نشر قرار االعتراف فيما يخص املالكني أو احلائزين
املشار إليهم في املادة  6أعاله ،بتفويت هذه احلقوق الكلية
أو اجلزئية غير املستعملة ألشخاص طبيعيني أو معنويني
ميلكون عقارات فالحية ولفائدة هذه العقارات أو للدولة.
وعند انقضاء هذا األجل ،فإن حقوق املياه التي لم يقم
مالكوها باتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا ملقتضيات الفقرة
السابقة ،يتم نزع ملكيتها لفائدة الدولة حسب الشروط
املنصوص عليها في القانون رقم  81-7السالف الذكر.
املادة 11

ال ميكن تفويت أو كراء عقارات فالحية تسقى مبياه اعترف
للغير بحقوق عليها إال إذا عرض مالك العقار على املشترين
أو املكترين عقدا لكراء املياه محررا في اسمهم ،وضامنا لهم
ملدة معينة وبثمن محدد املياه التي هم في حاجة إليها لسقي
العقارات املذكورة.

إن االعتراف باحلقوق املكتسبة على امللك العام املائي يتم
مببادرة من اإلدارة ومن قبلها أو بناء على طلب من املعنيني
 ،بعد إجراء بحث علني طبقا للشروط احملددة بنصوص
تنظيمية.

الباب الثالث
املحافظة على امللك العام وحمايته

املادة 8

املادة 12

تخضع حقوق املاء املعترف بها ألحكام استعمال املاء
املضمنة في املخطط الوطني للماء واملخططات التوجيهية
للتهيئة املندمجة للموارد املشار إليها في الباب الرابع من
هذا القانون.
وال ميكن جتريد املالكني من حقوقهم التي مت االعتراف لهم
بها بصفة قانونية إال عن طريق نزع امللكية.
وتتم عملية نزع امللكية هذه طبقا للشروط املنصوص عليها
في القانون رقم  81-7املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة
العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  254-81-1بتاريخ  11رجب  6( 1402ماي .)1982

أ .مينع ما يلي:

.1التجاوز بأي شكل من األشكال خاصة بواسطة بنايات
على حدود الضفاف احلرة ملجاري املياه املؤقتة أو الدائمة
والسواقي والبحيرات والعيون وكذا على حدود محرم
القناطر املائية وأنابيب املياه وقنوات املالحة أو الري أو
التطهير التي تدخل في امللك العام املائي؛
.2وضع أي حاجز داخل حدود امللك العام املائي يعرقل املالحة
وحرية سيالن املياه وحرية التنقل على الضفاف احلرة؛
.3رمي أشياء داخل مسيل مجاري املياه ،من شأنها أن تعيق
هذا املسيل أو تسبب له تراكمات؛
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.4عبور الساقيات أو األنابيب أو القناطر املائية أو القنوات
املكشوفة والتي تدخل في امللك العام املائي بواسطة
عربات أو حيوانات ،خارج املمرات املعينة خصيصا
لهذا الغرض ،أو ترك البهائم تدخل محرم قنوات الري
أو التطهير .إن النقط التي ميكن استثنائيا للقطيع أن
ينفذ منها إلى هذه القنوات قصد االرتواء يتم من طرف
وكالة احلوض.
ب.ومينع ،إال بترخيص سابق ممنوح حسب الكيفيات
احملددة بنصوص تنظيمية ،القيام مبا يلي:
.1إجناز أو إزالة إيداعات أو أغراس أو مزروعات في امللك
العام املائي؛
.2كحت أو تعميق أو توسيع أو تقومي أو تنظيم مجاري
املياه املؤقتة أو الدائمة؛
.3القيام بفصدات أو مآخذ ماء على املنشآت العمومية
وعلى مجاري املياه أو على أي جزء آخر من امللك العام
املائي؛
.4القيام بتجويفات كيفما كان نوعها ،خاصة استخراج مواد
البناء من مجاري املياه على مسافة تقل عن عشرة أمتار
من حدود الضفاف احلرة ملجاري املياه ،أو محرم أنابيب
املياه والقناطر املائية والقنوات .وال مينح الترخيص إذا
كان من شأن هذه التجويفات أن تلحق ضررا باملنشآت
العامة أو بتباث حافات مجاري املياه أو باألحياء املائية.

الباب الرابع
تخطيط تهيئة الأحوا�ض املائية
وا�ستعمال املوارد املائية
الفرع الأول
املجل�س الأعلى للماء واملناخ
املادة 13

يحدث مجلس حتت اسم «املجلس األعلى للماء واملناخ»
يكلف بصياغة التوجيهات العامة للسياسة الوطنية في
مجال املاء واملناخ.
عالوة على االختصاصات التي ميكن للسلطة احلكومية أن
تخولها له ،يقوم املجلس األعلى للماء واملناخ بدراسة وإبداء
رأيه حول ما يلي :
•االستراتيجية الوطنية لتحسني املعرفة باملناخ والتحكم في
آثاره على منو موارد املياه ؛
•املخطط الوطني للماء ؛
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•مخططات التنمية املندمجة ملوارد املياه باألحواض املائية
والسيما توزيع املاء بني مختلف القطاعات املستعملة وبني
مختلف جهات البالد أو نفس احلوض  ،وكذا مقتضيات
استثمار وحماية موارد املياه واحملافظة عليها.
املادة 14

يتألف املجلس األعلى للماء واملناخ:
 .1بالنسبة للنصف األول من أعضائه من ممثلي:
•الدولة؛
•وكاالت األحواض؛
•املكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
•املكتب الوطني للكهرباء؛
•املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي.
 .2بالنسبة للنصف اآلخر من ممثلي:
•مستعملي املياه املنتخبني من طرف نظرائهم؛
•مجالس العماالت أو األقاليم املنتخبني من طرف نظرائهم؛
•ممثلني عن مؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي
العاملة في ميادين هندسة استعمال املياه وترشيدها
واحلفاظ عليها…؛
•ممثلني عن اخلبرات الوطنية املتواجدة داخل اجلمعيات
املهنية والعلمية في ميادين هندسة استعمال املياه
وترشيدها واحلفاظ عليها…
ميكن للمجلس أن يستدعي للمشاركة في دورته كل
شخص مؤهل أو مختص في مجال شؤون املاء.

الفرع الثاين
املخطط الوطني للماء واملخطط
التوجيهي للتهيئة املندجمة ملوارد املياه
املادة 15

تخطط الدولة استعمال املوارد الوطنية املائية في إطار
األحواض املائية.
يراد بعبارة حوض مائي في مدلول هذا القانون ما يلي:
أ.مجموع املساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء
وروافده من املنبع إلى البحر ،أو إلى أبعد حد ميكن
فيه اكتشاف سيالن مهم في مجرى ماء داخل احلدود
اإلقليمية.
ب.أو كل مجموعة جهوية مكونة من أحواض أو أجزاء
أحواض مائية كما مت حتديدها في الفقرة السابقة إذا
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

كانت تشكل وحدة مائية بسبب تعبئتها لوحدة املورد
من أجل تزويدها باملاء.

للحوض املائي مبرسوم بعد استشارة املجلس األعلى للماء
واملناخ.

وتعني حدود كل حوض مائي بنصوص تنظيمية.
املادة 16

يوضع مخطط توجيهي للتهيئة املندمجة ملوارد املياه من
طرف اإلدارة بالنسبة لكل حوض مائي أو مجموعة أحواض
مائية هدفه األساسي تدبير املوارد املائية للحوض  ،مبا
فيها مياه مصبات النهر بهدف التأمني الكيفي والكمي
للحاجيات املائية الراهنة واملستقبلية ملختلف مياه احلوض.
ويجب أن يحدد املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة على
اخلصوص ما يلي:
.1احلدود الترابية للحوض أو األحواض التي يطبق فيها هذا
املخطط؛
.2التقييم والتطور الكمي والكيفي للموارد واحلاجيات
املائية في احلوض؛
.3مخطط تقسيم املياه بني مختلف قطاعات احلوض
واالستعماالت الرئيسية للماء في احلوض ،وعند االقتضاء
يحدد فائض املياه التي ميكن حتويلها إلى أحواض أخرى؛
.4العمليات الضرورية لتعبئة وتوزيع وحماية وترميم موارد
املياه وامللك العمومي املائي والسيما املنشآت املائية؛
 .5أهداف اجلودة وكذا اآلجال والتدابير املالئمة لتحقيقها؛
.6نظام األسبقية الذي يجب أخذه بعني االعتبار من أجل
التقسيم املنصوص عليه في البند رقم  3أعاله وكذلك
التدابير الضرورية الواجب اتخاذها ملواجهة الظروف
املناخية االستثنائية؛
.7وضع التصميم العام للتهيئة املائية للحوض الذي من شأنه
أن يضمن احملافظة على املوارد ومالءمتها للحاجيات؛
.8مدارات احملافظة واملنع املنصوص عليها على التوالي في
املادتني  49و 50من هذا القانون.
.9الشروط اخلاصة الستعمال املاء والسيما تلك املتعلقة
باستثماره وباحلفاظ على جودته ومبحاربة تبذيره.
املادة 17

تضع اإلدارة املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للحوض
املائي ملدة عشرين سنة على األقل .وميكن مراجعة هذا
املخطط كل خمس سنوات ما عدا إذا اقتضت الظروف
االستثنائية تغيير محتواه قبل هذه املدة .وحتدد نصوص
تنظيمية شروط ومسطرة وضعه ومراجعته.
وتتم املصادقة على املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة

املادة 18

في حالة وجود مخطط توجيهي للتهيئة املندمجة للحوض
املائي مصادق عليه  ،ال ميكن منح كل ترخيص أو امتياز
منصوص عليه في هذا القانون وكان موضوعه استعمال أو
استغالل امللك العمومي املائي إال إذا كان موافقا لألهداف
احملددة في هذا املخطط.
املادة 19

تقوم اإلدارة بوضع املخطط الوطني للماء بناء على نتائج
وخالصات املخططات التوجيهية لتهيئة األحواض املائية
املشار إليها في املادة  16أعاله .ويصادق على هذا املخطط
مبرسوم بعد استشارة املجلس األعلى للماء واملناخ .ويحدد
املخطط على اخلصوص ما يلي:
•األولويات الوطنية فيما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد
املياه؛
• برنامج ومدة إجناز التجهيزات املائية على املستوى الوطني؛
• الروابط التي يجب أن توجد بينه وبني مخططات التهيئة
املندمجة ملوارد املياه ومخططات إعداد التراب؛
• اإلجراءات املرافقة له ،خصوصا منها االقتصادية واملالية
والنظامية والتنظيمية والتحسيسية والتربوية للسكان
الضرورية لسريان مفعوله؛
• شروط حتويل املياه من األحواض املائية التي تتوفر على
فائض منها إلى األحواض التي تعرف عجزا فيها.
ويوضع املخطط الوطني للماء ملدة ال تقل عن  20سنة.
وميكن مراجعته بصفة دورية كل  5سنوات ما عدا إذا اقتضت
الظروف االستثنائية تغيير محتواه قبل هذه املدة.

الفرع الثالث
وكاالت الأحوا�ض
املادة 20

حتدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض
مائية حتت اسم «وكالة احلوض» مؤسسة عمومية تتمتع
بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي.
ويناط بوكالة احلوض القيام مبا يلي :
.1إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للموارد املائية
التابعة ملنطقة نفوذها؛
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.2السهر على تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة
للموارد املائية داخل منطقة نفوذها؛
.3منح الرخص واالمتيازات اخلاصة باستعمال امللك العام
املائي التي ينص عليها املخطط التوجيهي للتهيئة
املندمجة للموارد داخل منطقة نفوذها؛
.4تقدمي كل مساعدة مالية وكل خدمة وخصوصا املساعدة
التقنية لألشخاص العامة أو اخلاصة التي تطلب منها
ذلك سواء من أجل وقاية موارد املياه من التلوث أو من
أجل القيام بتهيئة امللك العام املائي أو استعماله؛
.5إجناز كل قياسات مستوى املياه واملعايرات وكذا
الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية واخلاصة
بالتخطيط والتدبير سواء على مستوى الكم أو على
مستوى الكيف؛
.6إجناز كل قياسات اجلودة وتطبيق مقتضيات هذا القانون
والقوانني اجلاري بها العمل واملتعلقة بحماية موارد املياه
وإعادة جودتها وذلك بتعاون مع السلطة احلكومية
املكلفة بالبيئة؛
.7اقتراح وتنفيذ اإلجراءات املالئمة والسيما التنظيمية
منها لضمان تزويد السكان باملاء في حالة اخلصاص في
املياه املعلنة طبقا للباب العاشر من هذا القانون أو للوقاية
من أخطار الفيضان؛
 .8تدبير ومراقبة استعمال موارد املياه املعبأة؛
.9إجناز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات
ومحاربتها؛
.10مسك سجل حلقوق املياه املعترف بها ولالمتيازات
ورخص جلب املاء املمنوحة.
حتدد مبرسوم دائرة نفوذ كل وكالة حوض وكذا التاريخ
الذي تدخل فيه أحكام هذه املادة حيز التنفيذ.
املادة 21

يدير وكالة احلوض مجلس لإلدارة تترأسه السلطة احلكومية
املكلفة مبوارد املياه وال يقل عدد أعضائه عن  24وال يتعدى
 48عضوا .وفي جميع احلاالت يراعى ما يلي:
 .1نسبة الثلث ملثلي الدولة؛
.2نسبة الربع ملمثلي املؤسسات العمومية التابعة للدولة
واملختصة في إنتاج املاء الصالح للشرب وتوليد الطاقة
الكهرومائية والري.
 .3نسبة ما تبقى ملمثلي:
• الغرف الفالحية املعنية ؛
• غرف التجارة والصناعة واخلدمات املعنية ؛
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• مجالس العماالت واألقاليم املعنية؛
• اجلماعات الساللية املعنية؛
•جمعيات مستعملي املياه الفالحية املعينة ،املنتخبني من
طرف نظرائهم.
يناط مبجلس اإلدارة القيام مبا يلي:
•دراسة املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للحوض املائي
قبل املصادقة عليه؛
•دراسة برامج تنمية وتدبير موارد املياه وكذا البرامج العامة
للنشاط السنوي واملتعددة السنوات للوكالة قبل املصادقة
عليها من طرف السلطة احلكومية املكلفة مبوارد املياه؛
• حصر ميزانية وحسابات الوكالة؛
•تخصيص األتاوات الناجتة عن التلوث لألعمال اخلاصة
املتعلقة بإزالة تلوث املياه؛
•اقتراح وعاء ونسب األتاوات التي يؤديها املستفيدون من
خدمات الوكالة على السلطة احلكومية املكلفة مبوارد املياه؛
•وضع النظام اخلاص مبوظفي الوكالة الذي تتم املصادقة
عليه حسب الشروط املنصوص عليها في التشريع اجلاري
به العمل بالنسبة ملوظفي املؤسسات العمومية؛
•املصادقة على االتفاقيات وعقود االمتياز التي تبرمها وكالة
احلوض.
وميكن ملجلس اإلدارة أن يحدث أي جلنة يظهر له من املفيد
تفويض بعض سلطاته إليها.
املادة 22

يدير وكالة احلوض مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع اجلاري
به العمل.
ويتوفر املدير على السلطات واالختصاصات الضرورية
لتسيير وكالة احلوض .وينفذ املدير مقررات مجلس اإلدارة
وعند االقتضاء مقررات اللجن كما يقوم مبنح الرخص
واالمتيازات اخلاصة باستعمال امللك العام املائي املنصوص
عليها في هذا القانون.
املادة 23

تتكون ميزانية الوكالة من:

 .1املوارد:
•محاصيل وأرباح االستغالل وكذا تلك الناجتة عن العمليات
التي يقوم بها وعن أمالكها؛
• محاصيل األتاوات التي يؤديها املستفيدون من خدماتها؛
• محاصيل أتاوات استعمال امللك العام املائي؛
• إعانات الدولة؛
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

• الهبات والوصايا ومحاصيل مختلفة؛
•التسبيقات والقروض القابلة للتسديد املمنوحة من طرف
الدولة والهيآت العمومية أو اخلاصة وكذا االقتراضات
املسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري بها العمل؛
• الرسوم الشبه الضريبية احملدثة لفائدتها؛
• كل املداخيل األخرى التي لها عالقة بنشاطها.
 .2التحمالت:
• حتمالت االستغالل واالستثمار التي تقوم بها الوكالة؛
• تسديد التسبيقات والقروض والسلفات؛
• كل املصاريف األخرى املتعلقة بنشاطها.
املادة املكررة 23

(أضيفت باملادة الفريدة من القانون رقم  09-42الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  104-10-1بتاريخ  3شعبان
" 16/1431يوليو  :2010ج.ر .عدد  5859بتاريخ
 13شعبان  26/1431يوليو )2010
يتم حتصيل ديون وكاالت األحواض املائية ،باستثناء الديون
ذات الطابع التجاري  ،وفق أحكام القانون رقم  97-15مبثابة
مدونة حتصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريـــف رقـــم  175-00-1بتـــاريــــخ  28من محـرم 1421
( 3ماي .)2000
املادة 24

توضع ممتلكات امللك العام املائي الضرورية ملزاولة وكاالت
األحواض للمهام املنوطة بها مبقتضى هذا القانون رهن
إشارة هذه الوكاالت حسب الشروط التي حتددها نصوص
تنظيمية.

وحتدد نصوص تنظيمية شروط التجميع االصطناعي للمياه
في امللكيات اخلاصة.
املادة 26

ميكن لكل مالك بدون ترخيص أن يحفر في عقاره آبارا
أو ينجز بها أثقابا ال يتجاوز عمقها احلد املعني بنصوص
تنظيمية وذلك مع مراعاة مقتضيات املواد  36وما يليها من
هذا القانون .كما له احلق في استعمال املياه دون املساس
بحقوق الغير وبالشروط التي ينص عليها هذا القانون.
املادة 27

يجب أن يصرح بكل ماء موجود قبل تاريخ نشر هذا
القانون داخل األجل الذي حتدده نصوص تنظيمية.
بالنسبة إلى جلب املاء الذي لم يتم بعد الترخيص به ،فإن
التصريح السالف الذكر يعتبر مبثابة طلب ترخيص ويبحث
بصفته هذه مع مراعاة مقتضيات املادتني  6و 8من هذا
القانون.
املادة 28

ميكن لكل مالك يريد استعمال مياه من حقه التصرف فيها
احلصول على ممر لهذه املياه على األراضي الوسيطة مقابل
تعويض عادل ومسبق.
يجب على املالك استقبال املياه التي تسيل من األراضي
املسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم باحلق في املطالبة
بالتعويض عند االقتضاء.
وتستثنى من هذه االرتفاقات املنازل والساحات واحلدائق
واملنتزهات واحلظائر املتاخمة للمساكن.

من أجل تكوين الذمة األصلية لوكالة احلوض ،حتول األمالك
واألشياء املنقولة والعقارات التابعة للملك اخلاص للدولة،
والضرورية حلسن سير الوكالة املذكورة ،لتتصرف فيها
وذلك حسب الكيفيات التي حتددها نصوص تنظيمية.

املادة 29

الباب اخلام�س
ال�شروط العامة ال�ستعمال املاء

إال أنه ميكن ملالك األراضي التي يتم املرور عبرها االستفادة
من األشغال املنجزة لهذا الغرض وذلك لتمرير املياه من
أراضيهم شريطة مساهمة مالية في األشغال املنجزة أو
التي بقي إجنازها وكذا في صيانة املنشآت التي أصبحت
مشتركة.

الفرع الأول
حقوق وواجبات املالك
املادة 25

للمالك احلق في استعمال مياه األمطار التي تتساقط على
عقاراتهم.

ميكن لكل مالك يريد القيام بإفراغ املياه املضرة بعقاره
احلصول على ممر لهذه املياه عبر أراض وسيطة وفق الشروط
احملددة في املادة السابقة.

املادة 30

ال حتول أحكام املادتني  28و 29أعاله دون ممارسة حقوق
املرور اخلاصة املتولدة عن عرف قار والتي ميكن أن توجد
في بعض املناطق.
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املادة 31

امللكيات املجاورة ملجاري املاء وللبحيرات وللقناطر املائية
وألنابيب املاء ولقنوات الري أو التطهير املخصصة الستعمال
عمومي ،تتحمل ،في حدود عرض أربعة أمتار حتسب
انطالقا من الضفاف احلرة ،ارتفاقا يكون الغرض منه متكني
أعوان وآليات اإلدارة أو وكالة احلوض من حرية املرور وكذا
من وضع مواد كحت أو من إجناز منشآت وأشغال تكتسي
طابع املنفعة العامة.
ويفرض هذا االرتفاق على املالك املجاور االلتزام بعدم القيام
بأي فعل من شأنه أن يضر بسير مجاري املاء والبحيرات
واملنشآت وبصيانتها وباحملافظة عليها.
وفي حالة ما إذا ترتب عن هذا االرتفاق عدم استعمال القطع
املستثمرة فعليا يكون من حق املالك املطالبة بنزع ملكيتها.
عندما يتبني أن منطقة االرتفاق غير كافية إلقامة مسلك،
ميكن لإلدارة أو لوكالة احلوض في غياب موافقة صريحة
للمجاورين اكتساب ملكية األراضي الالزمة عن طريق نزع
امللكية.
املادة 32

يجب إشعار مالك أو مستغلي األراضي احململة باالرتفاق
كتابيا بإجناز املنشآت أو األشغال املشار إليها في املادة السابقة.
وفي حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي حتدد التعويضات
الناجتة عن هذا اإلجناز من قبل احملكمة املختصة.
املادة 33

ميكن لكل مالك ألرض خاضعة الرتفاق إيداع ملدة تتعدى
سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة االرتفاق من املستفيد
من هذا االرتفاق ،اقتناء تلك األرض.
إذا لم تتم االستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة ،فإنه
ميكن للمالك أن يلتجئ إلى احملاكم املختصة قصد استصدار
حكم بنقل امللكية وحتديد مبلغ التعويض.
ويتم حتديد هذا التعويض كما هو الشأن في نزع امللكية من
أجل املنفعة العامة.
املادة 34

عند انعدام ترخيص سابق ،ميكن لإلدارة أن تقوم تلقائيا
وعلى نفقة املخالفني بهدم كل بناية جديدة وكل تعلية
لسياج ثابت وكذا بقطع األغراس داخل املناطق اخلاضعة
لالرتفاق ،وذلك في حالة عدم االستجابة لإلنذار الذي
توجهه اإلدارة إلى املعنيني باألمر للقيام باألشغال املذكورة
داخل أجل ال يقل عن  15يوما.
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وعند الضرورة ،ميكن لإلدارة أن تطلب مقابل أداء تعويض
قطع األشجار وهدم البنايات املوجودة داخل حدود هذه
املناطق .وميكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم تتم االستجابة
لطلبها داخل أجل ثالثة أشهر.
املادة 35

للدولة وللجماعات احمللية وألصحاب االمتياز املرخص
لهم قانونا  ،احلق في القيام داخل امللكيات اخلاصة بأشغال
البحث عن املياه ،وفق مقتضيات القانون املتعلق بنزع
امللكية من أجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت.

الفرع الثاين
الرتخي�صات واالمتيازات املتعلقة
بامللك العام املائي
املادة 36

متنح الترخيصات واالمتيازات املتعلقة بامللك العام املائي
املشار إليها في هذا الفرع والتي حتدد نصوص تنظيمية
شكليات املصادقة عليها  ،بعد إجراء بحث علني  ،ويترتب
عن هذه الترخيصات واالمتيازات حتصيل مصاريف امللف.
وتقوم بإجراء البحث العلني جلنة خاصة يعهد إليها بتلقي
مطالب املعنيني باألمر .ولهذا الغرض فإن مشروع الترخيص
أو االمتياز ينبغي أن ينتهي إلى علم العموم عن طريق
الصحافة أو أية وسيلة أخرى لإلشهار تكون مالئمة خمسة
عشر يوما قبل بدء البحث العلني الذي ال ميكن أن تتجاوز
مدته ثالثيـــن يوما .ويتعني على وكـــالــة احلوض أن تبت
في الطلب أو في أي تعرض من طرف الغير داخل أجل
خمســة عشر يوما من تاريخ انتهاء البحث بعد أخذ رأي
اللجنة.
وحتدد نصوص تنظيمية كيفيات إجراء البحت العلني
وتأليف اللجنة.
املادة 37

يلزم كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل مياه امللك العام
املائي بأداء أتاوة عن استعمال املاء وفق الشروط احملددة في
هذا القانون.
وحتدد نصوص تنظيمية كيفيات حتديد وحتصيل هذه
األتاوة.
ويتابع على أداء األتاوات كل من مالك ومستعمل منشآت
جلب املاء اللذين يكونان مسؤولني بالتضامن عن هذا
األداء.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 38

تخضع لنظام الترخيص العمليات التالية:
.1أشغال البحث مع مراعاة مقتضيات املادة  26أعاله أو
التقاط املياه اجلوفية أو النابعة؛
.2حفر اآلبار وإجناز األثقاب التي يتجاوز عمقها احلد املشار
إليه في املادة  26أعاله؛
.3أشغال التقاط واستعمال مياه العيون الطبيعية الواقعة في
امللكيات اخلاصة؛
.4إقامة منشآت ملدة ال تتجاوز خمس سنوات قابلة
للتجديد ،بهدف استعمال امللك العام املائي كاملطاحن
املائية واحلواجز والسدود أو القنوات ،شريطة أال تعرقل
هذه املنشآت حرية سيالن املياه وحرية السير على
الضفاف احلرة وأن ال تتسبب في تلوث املياه؛
.5جلب صبيب من مياه الطبقة اجلوفية كيفما كانت
طبيعتها يفوق احلد الذي حتدده نصوص تنظيمية؛
.6مآخذ املياه املقامة على املجاري املائية أو القنوات املتفرغة
عن الوديان؛
.7جلب املياه ،كيفما كانت طبيعتها ،من أجل بيعها أو
من أجل استعمالها للعالج الطبي؛
 .8استغالل املعديات أو املمرات على املجاري املائية.
املادة 39

مينح الترخيص مع مراعاة حقوق الغير .وميكن أن يخول
الترخيص للمستفيد حق احتالل أجزاء من امللك العام املائي
الضرورية للمنشآت وللعمليات املرخص بها.
وحتدد وكالة احلوض مدة الترخيص التي ال ميكن أن تتجاوز
عشرين سنة قابلة للتجديد والتدابير التي يجب على املستفيد
من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور املياه التي يستعملها
إما عن طريق اجللب أو الصرف ومبلغ وكيفيات أداء األتاوة
وشروط االستغالل والتمديد والتجديد احملتملني للترخيص
وكذلك التدابير التي يجب على املستفيد من الترخيص أن
يتخذها تطبيقا ملقتضيات الباب السادس من هذا القانون.
ويتم سحب الترخيص من طرف وكالة احلوض في أي وقت
وبدون تعويض وذلك بعد توجيه إنذار كتابي للمعني
باألمر في احلاالت التالية :
• عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص؛
• إذا لم يشرع في استعمال الترخيص داخل أجل سنتني؛
•إذا مت تفويت الترخيص أو حتويله للغير دون موافقة مسبقة
من وكالة احلوض ما عدا االستثناء املنصوص عليه في املادة
 40بعده؛

• إذا لم يتم تسديد األتاوات في اآلجال احملددة؛
• إذا استعملت املياه لغرض غير مرخص به.
وميكن لوكالة احلوض في أي وقت تغيير الرخصة أو تقليص
مدتها أو سحبها من أجل املنفعة العامة بشرط توجيه إشعار
للمستفيد ال تقل مدته عن ثالثني يوما .ويخول هذا التغيير
أو التقليص أو السحب احلق في التعويض لفائدة املستفيد
من الترخيص إذا حصل له ضرر مباشر من جراء ذلك.
املادة 40

مينح الترخيص بجلب املياه من أجل الري لفائدة عقار
معني .وال ميكن للمستفيد استعمال املياه لفائدة عقارات
أخرى دون ترخيص جديد.
وفي حالة تفويت العقار  ،يحول الترخيص بقوة القانون إلى
املالك اجلديد ،ويتعني على هذا األخير أن يصرح بالتفويت
إلى وكالة احلوض داخل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال
امللكية.
ويعتبر كل حتويل للترخيص يتم مبعزل عن العقار الذي منح
لفائدته باطال ويؤدي إلى سحب الترخيص.
وفي حالة جتزئة العقار املستفيد ،فإن تقسيم املياه بني القطع
يجب أن يكون موضوع ترخيصات جديدة حتل محل
الترخيص األصلي.
املادة 41

تخضع لنظام االمتياز العمليات التالية:
.1تهيئة العيون املعدنية واحلارة وكذا استغالل مياه هذه
العيون ؛
.2إقامة منشآت فوق امللك العام املائي ملدة تفوق خمس
سنوات ،الهدف منها احلماية من الفيضانات أو جتمع
وحتويل املياه وكذا استعمال هذه املياه؛
 .3تهيئة البحيرات والبرك واملستنقعات؛
.4عمليات جلب املاء من املنطقة املائية ومآخذ املاء املقامة
على مجاري املياه والقنوات املتفرغة عن الوديان أو العيون
الطبيعية عندما يتعدى الصبيب املأخوذ احلد الذي تعينه
وكالة احلوض أو إذا كانت مخصصة الستعمال عمومي؛
.5جلب املاء من مجاري املياه والقنوات بهدف إنتاج الطاقة
الهيدروكهربائية.
ويشكل االمتياز حقا عينيا ملدة محدودة وال يخول للمستفيد
منه أي حق للملكية على امللك العام املائي.
ال تطبق مقتضيات هذه املادة على موارد املياه واملنشآت
املخصصة للمدارات املجهزة كليا أو جزئيا من طرف
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الدولة والسيما املدارات احملددة حسب الفصل السادس من
الظهير الشريف رقم  25-69-1الصادر في عاشر جمادى
األولى  25( 1389يوليوز  )1969مبثابة قانون االستثمارات
الفالحية.
املادة 42

يحدد عقد االمتياز على اخلصوص ما يلي:
• الصبيب املمنوح؛
• منط استعمال املياه؛
• حتمالت صاحب االمتياز والتزاماته اخلاصة؛
• األتاوة التي يجب على صاحب االمتياز أن يؤديها؛
• مدة االمتياز التي ال ميكن أن تتعدى  50سنة؛
•طبيعة املنشآت وأجل إجناز مختلف أشطر املنشآت
والتهيئات املقررة؛
•التدابير التي يجب اتخاذها من طرف املستفيد من االمتياز
لتجنب تدهور جودة موارد املياه؛
•عند االقتضاء ،الشروط التي ميكن فيها تغيير الصبيب
املمنوح أو تقليصه وكذا التعويض الذي ميكن أن يترتب
عن هذا التغيير أو التقليص؛
•عند االقتضاء ،شروط استرجاع االمتياز وسحبه وسقوط
احلق فيه وكذا شروط رجوع املنشآت إلى الدولة عند نهاية
االمتياز.
املادة 43

مينح امتياز أخذ املياه من أجل الري لكل شخص ذاتي أو
معنوي  ،لفائدة عقارات تقع داخل مدار محدد.
وميكن أن يسقط احلق في االمتياز أو أن يراجع تلقائيا
وبدون تعويض في حالة استعمال املياه خارج املدار احملدد أو
ألغراض أخرى غير الري.
وفي حالة تغير املالك ،تتحول فوائد وتكاليف االمتياز بقوة
القانون إلى املالك اجلدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا
التحويل لوكالة احلوض داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ
انتقال امللكية.
وإذا كانت العقارات املستفيدة في حوزة مالك مختلفني،
فإن تقسيم املياه املمنوحة عن طريق االمتياز بني هذه
العقارات يتم حتديده في عقد االمتياز  ،وال ميكن تغيير
هذا التقسيم إال طبق الشروط املقررة لتغيير عقد االمتياز.
املادة 44

ميكن أن يخول عقد االمتياز لصاحبه احلق في ما يلي:
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.1إقامة كل منشآت مخصصة الستعمال الصبيب املرخص
به وذلك بعد موافقة وكالة احلوض على مشاريع هذه
املنشأة؛
 .2احتالل أجزاء امللك العام الالزمة ملنشآته؛
 .3احللول محل وكالة احلوض في نزع امللكية أو االحتالل
املؤقت لألراضي الالزمة ملنشآت املستفيد من االمتياز طبقا
ملقتضيات القانون رقم  81-7املتعلق بنزع امللكية من أجل
املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت.
املادة 45

ميكن أن يسقط احلق في االمتياز ودون اإلخالل بالبنود
اخلاصة املنصوص عليها في عقد االمتياز في احلاالت التالية:
•استعمال املياه لغرض مغاير للغرض الذي رخص به أو
استعمالها خارج منطقة االستعمال احملددة؛
• عدم أداء األتاوات في اآلجال احملددة؛
• عدم استعمال املياه موضوع االمتياز داخل اآلجال احملددة
في عقد االمتياز؛
• عدم احترام االلتزامات ذات الطبيعة الصحية والسيما في
حالة العيون احلارة.
وفي حالة سقوط احلق في االمتياز ،ميكن لوكالة احلوض أن
تأمر بإعادة األماكن إلى حالتها األصلية ،وعند االقتضاء،
تنفيذ ذلك تلقائيا على نفقة صاحب االمتياز.
املادة 46

عندما تقتضي املصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير املنشآت
املنجزة قانونا مبوجب ترخيص أو امتياز ،فإن للمرخص له
أو صاحب االمتياز احلق في تعويض مناسب لقيمة الضرر
الذي حلق به ،ما لم يوجد في عقد الترخيص أو االمتياز.
املادة 47

ميكن لوكالة احلوض أن تأمر بهدم األشغال املنجزة بدون
ترخيص أو امتياز أو خالفا لألنظمة املتعلقة باملياه ،وأن تأمر
املخالفني عند االقتضاء بإعادة األماكن إلى حالتها األصلية
داخل أجل ال ميكن أن يقل عن  15يوما .وعند اقتضاء هذا
األجل ميكن لوكالة احلوض القيام بذلك تلقائيا على نفقة
املخالفني.
املادة 48

تتميما ملقتضيات الظهير الشريف الصادر في  9رمضان
 12( 1331غشت  )1913في شأن التحفيظ العقاري،
والنصوص األخرى املتعلقة بالتسجيل العقاري ،ميكن أن
تقيد في السجل العقاري رخص وامتيازات جلب املياه
وكذا قرارات االعتراف باحلقوق املكتسبة على املاء.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

الفرع الثالث
مدارات املحافظة ومدارات املنع
املادة 49

ميكن إحداث مدارات تدعى مدارات احملافظة باملناطق
التي تصل بها درجة استغالل املياه اجلوفية إلى حد يهدد
باخلطر املوارد املائية املوجودة .ويخضع للترخيص داخل هذه
املدارات ما يلي:
• إجناز اآلبار أو األثقاب؛
• جميع أشغال استبدال أو إعادة تهيئة اآلبار أو األثقاب؛
• كل استغالل للمياه اجلوفية مهما كان الصبيب املأخوذ.
وحتدد نصوص تنظيمية شروط حتديد هذه املدارات ومنح
الرخص.
املادة 50

ميكن عند الضرورة ،حتديد مدارات املنع مبرسوم وذلك في
املناطق التي يعلن فيها أن مستوى الطبقات املائية أو جودة
املياه في خطر نتيجة االستغالل املفرط أو التدهور.
وفي كل من هذه املدارات ال تسلم الرخص واالمتيازات
جللب املياه إال إذا كان هذا اجللب مخصصا للتزويد البشري
أو إلرواء املاشية.

الباب ال�ساد�س
حماربة تلوث املياه
املادة 51

مبفهوم هذا القانون يعتبر:
•مستعمال كل ماء تعرض لتغيير في تركيبه أو حالته من
جراء استعماله؛
•ملوثا كل ماء تعرض بفعل نشاط بشري ،بصفة مباشرة أو
غير مباشرة أو بفعل تفاعل بيولوجي أو جيولوجي لتغيير
في تركيبه أو حالته ،بحيث أصبح نتيجة لذلك غير صالح
لالستعمال الذي أعد له.
وتضع اإلدارة معايير اجلودة التي يجب أن يستجيب لها املاء
حسب االستعمال احملدد له.
املادة 52

ال ميكن القيام بأي صب أو سيالن أو رمي أو إيداع مباشر
أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية من شأنه
أن يغير املميزات الفيزيائية مبا فيها احلرارية واإلشعاعية

والكيميائية والبيولوجية أو البكتيرولوجية بدون ترخيص
سابق تسلمه وكالة احلوض بعد إجراء بحث.
وفي احلالة التي يجب فيها منح الترخيص املشار إليه في
الفقرة األولى من هذه املادة في نفس الوقت مع الترخيص
املشار إليه في املادة  38أو مع االمتياز املشار إليه في املادة
 41من هذا القانون ،يحدد هذا الترخيص أو االمتياز شروط
اجللب والصب .ويجري البحث العلني في نفس الوقت وال
ميكن أن يتجاوز ثالثني ( )30يوما.
ويترتب عن الرخصة استيفاء أتاوات حتدد بنص تنظيمي.
وميكن أن يتابع على األتاوات وفق الشروط احملددة بنص
تنظيمي كل من مالك منشآت الصب أو السيالن أو الرمي
أو اإلبداع املباشر أو غير املباشر ،ومستغليها الذين يكونان
مسؤولني بالتضامن عن هذا األداء.
املادة 53

كل صب وسيالن وصرف وإيداع مباشر أو غير مباشر في
مياه سطحية أو طبقات جوفية مشار إليه في املادة  52أعاله
وموجود عند تاريخ نشر هذا القانون ،يجب التصريح به
داخل أجل حتدده وكالة احلوض.
ويعتبر هذا التصريح مبثابة طلب للترخيص يبحث بصفته
هذه بناء على املقتضيات املنصوص عليها في هذا القانون.
املادة 54

مينع ما يلي:
.1إفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان اجلافة
وفي اآلبار واملساقي واملغاسل العمومية واألثقاب
والقنوات ودهاليز التقاط املياه .ويسمح فقط بتفريغ
املياه الراسبة أو املياه املنزلية املستعملة في آبار مصفية
مسبوقة مببلعات؛
.2القيام بأي تفريش أو طمر للمصاريف املائية ووضع
نفايات من شأنها تلويث املياه اجلوفية عن طريق التسرب
أو تلويث املياه السطحية عن طريق السيالن؛
.3تنظيف الغسيل أو أشياء أخرى خاصة اللحوم أو اجللود
أو املنتجات احليوانية في مياه السواقي وأنابيب املاء
والقناطر املائية والقنوات واخلزانات واآلبار التي تغذي
املدن والتجمعات السكنية واألماكن العمومية وداخل
مناطق حماية هذه السواقي واألنابيب والقناطر والقنوات
واخلزانات واآلبار؛
.4االستحمام واالغتسال في املنشآت املذكورة أو توريد
احليوانات منها وتنظيفها أو غسلها؛
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.5وضع مواد مضرة وإنشاء مراحيض أو بالوعات داخل
مناطق حماية السواقي وأنابيب املاء والقناطر املائية
والقنوات واخلزانات واآلبار املذكورة؛
.6رمي احليوانات امليتة في مجاري املاء وفي البحيرات
والبرك واملستنقعات ودفنها مبقربة من اآلبار والنافورات
واملساقي العمومية؛
.7القيام داخل املدارات احلضرية واملراكز احملددة والتجمعات
القروية التي تتوفر على مخطط للتنمية برمي أية مياه
مستعملة أو أية مادة مضرة بالصحة العمومية خارج
األماكن املعنية لهذا الغرض أو بكيفية تتعارض مع ما
هو منصوص في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية
اجلاري بها العمل.
املادة 55

عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو األمن أو السالمة
العمومية ميكن لإلدارة أن تتخذ التدابير الفورية النافذة
للحد منها .وفي كل احلاالت تعتبر وتبقى حقوق الغير جتاه
محدثي هذه األضرار محفوظة.
املادة 56

تقوم وكالة احلوض بجرد درجات تلوث املياه السطحية
(وديان ،قنوات ،بحيرات ،برك…) ومياه الطبقات اجلوفية
بصفة دورية يتم حتديدها بنصوص تنظيمية حسب كل
حالة.
ويتم إعداد جذاذت للمياه بناء على معايير فيزيائية
وكيميائية وبيولوجية وبكتيريولوجية بهدف حتديد حالة
كل ماء .وتبعا لطبيعة التربة يتم وضع خرائط قابلية تلوث
بالنسبة للطبقات اجلوفية الرئيسية.
وتكون كل هذه الوثائق موضوع مراجعة دورية عامة
وموضوع مراجعة فورية كلما طرأ تغيير استثنائي أو مفاجئ
على حالة املياه أو البيئات املستقبلة.
وتقوم اإلدارة بتحديد مسطرة وضع هذه الوثائق وإقامة
اجلرد العام.
كما أنها حتدد من جهة املواصفات التقنية واملعايير
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيريولوجية التي
يجب أن تنطبق على املجاري املائية وعلى مقاطع املجاري
املائية والقنوات والبحيرات والبرك وباألخص علــــى املآخــذ
املائيـــة التـــي تقوم بتزوــيد السكــــان .ومن جهــة أخـــرى
األجــــل الذي يجــب فيــــه حتسيــــن جـــودة كل بيئــــة
مستقبلــــــة.
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املادة 57

حتدد اإلدارة شروط استعمال املياه املستعملة .ويخضع كل
استعمال للمياه املستعملة لترخيص من وكالة احلوض.
ميكن لكل مستعمل للمياه املستعملة أن يستفيد من
املساهمة املالية للدولة واملساعدة التقنية لوكالة احلوض إذا
كان هذا االستعمال مطابقا للشروط التي حتددها اإلدارة
وكان من آثاره حتقيق االقتصاد في املاء وحماية موارد املياه
من التلوث.

الباب ال�سابع
املياه املخ�ص�صة لال�ستعمال الغذائي
املادة 58

تشمل املياه املخصصة لالستعمال الغذائي:
أ .املياه املخصصة مباشرة للشرب؛
ب.املياه املخصصة لتحضير أو تكييف أو تصبير املواد
الغذائية املوجهة للعموم.
املادة 59

يجب أن تكون املياه املخصصة لالستعمال الغذائي بصفة
مباشرة أو غير مباشرة صاحلة للشرب .ويعتبر املاء صاحلا
للشرب في مفهوم هذا القانون عندما يستجيب ملعايير
اجلودة احملددة بنص تنظيمي حسبما إذا كان مخصصا
مباشرة للشرب أو لتحضير أو تكييف أو تصبير املواد
الغذائية.
املادة 60

مينع أن يعرض أو يباع أو يوزع ،في أي شكل كان ،ماء غير
صالح للشرب قصد التغذية البشرية.
ومينع كذلك استعمال مياه ال تستجيب للمعايير املشار
إليها في املادة  59أعاله من أجل حتضير أو تكييف أو تصبير
املواد الغذائية.
إال أنه ميكن لإلدارة في حالة الضرورة املرتبطة بالتركيبة
الطبيعية للماء ،وضمن شروط خاصة ،الترخيص مؤقتا وفي
مناطق معينة باستعمال ماء ال يستجيب لكل املعايير املشار
إليها في املادة  59أعاله.
املادة 61

يخضع لترخيص سابق من اإلدارة كل إجناز أو تغيير منشآت
جر املياه لتلبية حاجيات جماعة ما وذلك قصد إجراء مراقبة
جلودة املاء.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ويلزم مستغلو املنشآت اخلصوصية جلر املاء املوجودة في
تاريخ نشر هذا القانون بطلب ترخيص إداري وفق الشروط
احملدد بالنسبة ملنشآت جر املاء اجلديدة وذلك داخل أجل
سنتني من تاريخ هذا النشر.
املادة 62

ال ميكن أن يتم التموين باملاء الصالح للشرب بواسطة
براميل أو صهاريج متنقلة إال وفق الشروط احملددة بنصوص
تنظيمية  ،وفي كل األحوال ،يجب أن يؤخذ املاء من منشأة
عمومية جلر املاء موضوعة حتت املراقبة ،وعند انعدامها من
نقطة ماء مرخص بها.
املادة 63

حتدث مناطق حماية حول نقط أخذ املاء املخصصة للتغذية
العمومية كالعيون واآلبار واألثقاب واملطريات.
وتشمل هذه املناطق ما يلي:
أ.مدار حماية مباشرة للمنشآت من التلوث البكتيري
والذي يتم اقتناء أراضيه وحمايتها من طرف اجلهاز
املكلف باستعمال املنشآت .وتعتبر هذه األراضي جزءا
ال يتجزأ من املنشآت التي مت اقتناؤها لفائدتها.
ب.وعند االقتضاء مدار حماية مقربة لنقط جلب املاء من
التلوث الكيميائي ،مينع داخله كل نشاط أو منشأة من
شأنهما أن يشكال مصدر تلوث مستمر وينظم فيه كل
إيداع وكل منشأة يشكالن خطر تلوث عارض للمياه.
ويتم حتديد مسطرة حتديد مدار احلماية املقربة بنصوص
تنظيمية.
وميكن وفق نفس الشروط حتديد مناطق مماثلة حول حقينات
السدود واخلزانات املدفونة وكذا حول منشآت احلقينات
واجلر والتوزيع.
املادة 64

مينع كل نظام للتوزيع املكشوف للماء املوجه للتغذية
البشرية.
املادة 65

يجب أن يخضع لترخيص سابق ،وضمن الشروط التي حتدد
بنصوص تنظيمية كل طريقة إلصالح املياه وكل جلوء إلى
نظام ملعاجلتها بواسطة مواد إضافية كيميائية.
ويجب أال يكون من شأن هذه اإلضافات اإلضرار بصالحية
املاء للشرب وإفساد خصائصه الذوقية.

املادة 66

يجب على منتج وموزع املاء أن يؤمنا املراقبة املستمرة جلودة
املاء.
ولهذا الغرض يجب أن يتم حتليل املاء بصورة دورية من
طرف مختبرات معترف بها بنصوص تنظيمية.
وتتم مراقبة جودة املاء وظروف إنتاجه وتوزيعه من طرف
اإلدارة وذلك طبقا للشكليات احملددة بنصوص تنظيمية.

الباب الثامن
مقت�ضيات تتعلق با�ستعمال وبيع املياه
الطبيعية ذات املنفعة الطبية واملياه
امل�سماة «مياه العني» �أو «مياه املائدة»
املادة 67

املياه الطبيعية ذات املنفعة الطبية حسب هذا القانون هي
مياه خالية من األضرار والتي ميكن أن تستعمل كعوامل
عالجية بسبب درجة حرارتها والطبيعة اخلصوصية ملكوناتها
احمللية أو الغازية أو اإلشعاعية.
وميكن أن تستخلص من املياه الطبيعية ذات املنفعة
الطبية املواد املشتقة كالغازات احلارة واملياه األم والبيلويد
واملستحضرات الصيدلية والتجميلية.
وبالنسبة للمياه الطبيعية ذات املنفعة الطبية الغازية ميكن
الرفع من نسبة الغاز في هذه املياه بإضافة غاز خالص مأخوذ
من ينبوع العني .وإذا متت هذه اإلضافة ،وجبت اإلشارة إليها
مع بيان طبيعة وأصل الغاز املستعمل في كل أشكال تعبئة
املاء أو في كل أماكن االستعمال املوضوعة رهن إشارة العموم.
املادة 68

ال ميكن التقاط واستغالل ماء طبيعي ذي منفعة طبية خارج
الشروط العامة احملددة بهذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه.
املادة 69

ال ميكن استعمال املياه الطبيعية ذات املنفعة الطبية أو
مشتقاتها كعوامل عالجية إال إذا كان استغاللها مرخصا
به رسميا وخاضعا ملراقبة اإلدارة وكانت طريقة التقاطها
مصادق عليها.
وإذا مت هذا االستعمال في عني املكان ،فال ميكن أن يكون
مقبوال إال في مؤسسة يكون مصادقا من قبل اإلدارة على
موقعها وتصاميمها وبنائها وتهيئتها وجتهيزها.
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أما إذا حصل هذا االستعمال خارج نقط نبوع العني ،فال
ميكن أن يتم إال إذا نقل املاء بشروط خاصة محددة أو
مصادق عليها من قبل اإلدارة.
املادة 70

يخضع استعمال املياه الطبيعية ذات املنفعة الطبية في
االستشفاء مبياه العيون للترخيص حسب الشروط احملددة
بنصوص تنظيمية.
املادة 71

يجب استعمال كل املياه الطبيعية ذات املنفعة الطبية
حسب طبيعتها عند االنبثاق.
غير أن هذه املياه ميكن أن تخضع لبعض العمليات واألعمال
الضرورية كالنقل واملزج والتخزين واملعاجلة اخلاصة شريطة
أن ال تغير هذه العمليات خصائص هذه املياه وأن يكون
مرخصا بها قانونا.
وال ميكن أن يتم مزج املياه الطبيعية ذات املنفعة الطبية
إال بالنسبة للمياه ذات مصدر هيدروحراري واحد ونفس
التركيب ونفس املفعول اإلشفائي.
املادة 72

ال ميكن أن حتمل اسم ماء طبيعي ذي منفعة طبية املياه مهما
كان أصلها والتي تضاف إليها فورا عناصر دوائية.
ال ميكن أن حتمل اسم ماء ذي منفعة طبية املياه املسماة
«مياه العني» أو «مياه املائدة» والتي ال يسمح تركيبها
الطبيعي بإعطائها أية خاصية عالجية.
املادة 73

يراد في هذا القانون:
•باملياه املسماة «مياه العني» املياه الطبيعية الصاحلة للشرب
املنبثقة من الينابيع؛
•املياه املسماة «مياه املائدة» املياه الصاحلة للشرب اآلتية من
الشبكة العمومية للتزويد مبياه الشرب ،وميكن أن تخضع
هذه املياه ملعاجلة إضافية مقبولة من طرف اإلدارة.
ال ميكن أن تعرض للبيع وتباع املياه املسماة «مياه العني» أو
«مياه املائدة» إال إذا كانت مرخصة رسميا وخاضعة ملراقبة
اإلدارة ومتت املصادقة على كيفية جلبها وتعبئتها.
املادة 74

يخضع كل منتوج مستخلص من املياه الطبيعية ذات املنفعة
الطبية والذي ميكن تكييفه كدواء للتشريع والتنظيم
املتعلقني باألدوية.
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املادة 75

املياه الطبيعية ذات املنفعة الطبية واملياه املسماة «مياه العني»
هي وحدها القابلة لالستيراد مع مراعاة ترخيص اإلدارة حسب
الشروط احملددة في نصوص تنظيمية.
املادة 76

يعتبر ما يلي جرمية مبفهوم القانون رقم  83-13املتعلق بالزجر
عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  108-83-1بتاريخ  9محرم  5( 1405أكتوبر )1984
ويعاقب عليه بالعقوبات املنصوص عليها في هذا القانون.
.1احليازة من أجل البيع أو العرض للبيع حتت اسم «ماء
طبيعي» ذي منفعة طبية ،أو ماء املائدة أو ماء العني ملاء
غير مرخص رسميا باستغالله وبعرضه للبيع أو بيعه؛
.2احليازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع حتت تسمية
مطبقة على املياه الغازية طبيعيا ملاء غازي مصطنع أو
متت تقوية نسبة الغاز فيه ،إذا لم تكن هذه اإلضافة أو
التقوية مرخصا بها ومشارا إليها صراحة في كل أشكال
التعبئة املوضوعة رهن إشارة العموم؛
.3احليازة بغرض البيع أو البيع عن قصد حتت تسميات
متعددة لنفس املاء؛
.4احليازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد
حتت اسم معني  ،ملاء ليس له األصل املشار إليه؛
.5اإلشارة في األوعية إلى تركيبة تختلف عن تركيبة املاء
الذي حتتويه األوعية؛
.6عرض ماء للبيع أو بيع ماء غير خال من اجلراثيم املرضية
أو غير صالح لالستهالك؛
 .7اإلشارة على األوعية إلى أن املياه املوجودة داخلها معقمة
في حني أنها حتتوي على جراثيم حية؛
.8استعمال أي إشارة أو عالمة على األوراق التجارية
والفاتورات والفهارس والبيانات التمهيدية وامللصقات
واإلعالنات أو أية وسيلة أخرى لإلشهار يكون من
شأنها أن حتدث غموضا في ذهن املستهلك حول طبيعة
وحجم ومصدر املياه؛
.9احليازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو بيع املاء الطبيعي
ذي منفعة طبية في أوعية قد تفسد جودة املياه؛
.10عدم اإلشارة على املنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع وتاريخ
نهاية صالحيته.
املادة 77

حتدد شروط ترخيص واستغالل ومراقبة املياه الطبيعية ذات
املنفعة الطبية واملياه املسماة ماء «العني» أو «املائدة» وكذا
قواعد التعبئة ولصق البطاقات بنصوص تنظيمية.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 78

املادة 82

في حالة مخالفة ملقتضيات املادتني  73و 76أعاله ودون
املساس بالعقوبات املنصوص عليها في املادة  116أدناه ،ميكن
لإلدارة وبعد توجيه إنذار إلى املعني باألمر ظل دون جدوى
أن تسحب ترخيص استغالل أو بيع املياه موضوع املخالفة.

ميكن لإلدارة أن تأمر داخل املدارات املجهزة كليا أو جزئيا من
طرف الدولة بتغيير نظم الري القائمة وأمناط السقي املعمول
بها وذلك من أجل االقتصاد في استهالك املاء أو من أجل الرفع
من قيمة املوارد املائية مع مراعاة وضعية املزروعات السنوية
املوجودة ويتعني على املستعملني االمتثال لهذه التغييرات.

الباب التا�سع
�أحكام متعلقة بتهيئة وا�ستعمال
املياه املخ�ص�صة ال�ستعمال فالحي
املادة 79

في حالة وجدود مخططات توجيهية للتهيئة املندمجة
لألحواض املائية مصادق عليها وفق أحكام هذا القانون،
ال يسلم الترخيص املنصوص عليه في املادة  38إال إذا كان
مطابقا ملقتضيات املخططات املذكورة.
املادة 80

يتعني على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في احلصول على
ترخيص من أجل استعمال املياه لغرض سقي ملكية فالحية
أن يودع مشروعه مقابل وصل لدى وكالة احلوض .وفي حالة
سكوت وكالة احلوض ملدة أجلها ستون يوما ابتداء من تاريخ
الوصل ،يعتبر املشروع مصادقا عليه والترخيص ممنوحا.
وال ميكن املصادقة على أي مشروع فالحي إذا كان من شأن
شروط اإلجناز التي يتضمنها أن تلحق ضررا باملوارد املائية أو
األراضي القابلة للزارعة.
ويجب على وكالة احلوض أن تعلل قراراتها بعدم املصادقة
على املشاريع املذكورة.
املادة 81

يعهد إلى األعوان املكلفني خصيصا من قبل اإلدارة لهذا
الغرض مبعاينة مطابقة أشغال التجهيز وبرامج االستثمار
املنجزة للترخيص املمنوح.
وفي حالة املخالفة ،تنذر اإلدارة مالك أو مستغل األرض
بوجوب احترام املقتضيات املنصوص عليها في الترخيص
داخل أجل ال يقل عن  30يوما وميكن للمعني باألمر داخل
هذا األجل أن يقدم لإلدارة الشروحات املتعلقة باملخالفة.
وفي حالة تأكيد املخالفة ،ميكن لإلدارة أن جتبر مالك أو
مستغل األرض على أداء مبلغ يتراوح بني  500و2 500
درهم كتعويض.
وإذا استمرت املخالفة بالرغم من فرض الغرامة يلغى
الترخيص املنصوص عليه في املادة  38بدون تعويض.

وعالوة على ذلك ،ميكن لإلدارة أن تأمر بكل إجراء يرمي
إلى محاربة أي تلوث للطبقات املائية الناجت عن الرش املفرط
ملواد كيميائية أو عضوية وبكل إجراء من شأنه أن مينع كل
إسراف في استعمال املاء.
وفي حالة مخالفة متت معاينتها قانونيا ،تنذر اإلدارة
املستعملني بوجوب االستجابة داخل اآلجال احملددة للتدابير
املأمور بها وذلك حتت طائلة أداء تعويض مبلغه يتراوح بني
 500و 2 000درهم.
املادة 83

ميكن لإلدارة عندما تعاين في املدارات املوصولة بشبكة
عمومية مت بناؤها وتهيئتها على نفقة الدولة ،تصاعدا
خطيرا للطبقة املائية ،أن تلزم املستعملني بالقيام مؤقتا
بسقي عقاراتهم من مياه الطبقة املائية .ويحدد القرار
الذي يعاين تصاعد الطبقة املائية كيفيات أخذ املاء وعند
االقتضاء منح اإلعانة املالية.
املادة 84

مينع استعمال املياه ألغراض فالحية عندما تكون هذه املياه
غير مطابقة للمعايير احملددة بنصوص تنظيمية.
املادة 85

ميكن للدولة في املناطق الزراعية املهددة بأضرار ناجتة عن
الفيضانات أن تقوم إما مببادرة منها عندما تقتضي املصلحة
العامة ذلك أو بطلب من املالك وعلى نفقتهم  ،بإجناز
جميع األشغال الالزمة حلماية ممتلكاتهم والستعمال املياه
في ملكياتهما.

الباب العا�شر
�أحكام متعلقة با�ستعمال املاء يف
حالة اخل�صا�ص
املادة 86

في حالة قلة املاء الناجت عن االستغالل املفرط أو عن األحداث
االستثنائية كاجلفاف والكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة،
تعلن اإلدارة حالة اخلصاص وحتدد املنطقة املنكوبة وتقوم
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بسن األنظمة احمللية واملؤقتة الرامية إلى ضمان أولوية تزويد
السكان باملاء وإرواء احليوانات.
ويعلن عن حالة اخلصاص وانتهائها مبرسوم.
وميكن أن تنص األنظمة احمللية واملؤقتة املذكورة أعاله على
إجراءات تقييدية تتعلق على اخلصوص مبا يلي:
• استعمال املاء ألغراض منزلية وحضرية وصناعية؛
•حفر آبار جديدة من أجل استعماالت أخرى غير تزويد
السكان باملاء؛
• عمليات جلب املاء املرخص بها؛
•استغالل نقط املاء العمومية ومتوين التجمعات السكانية
واألماكن العمومية باملاء.
وفضال عن ذلك ،ميكن أن حتدد في بعض املناطق مدارات
يعلن أنها «مناطق التزويد املنزلي باملاء» يقتصر فيها جلب
املاء من الطبقة املائية على تزويد السكان باملاء وإرواء
احليوانات.
املادة 87

عالوة على األحكام املنصوص عليها في املادة  86أعاله،
ميكن لإلدارة عند استحالة االتفاق احلبي مع املعنيني باألمر
أن تقوم طبقا للتشريعات واألنظمة اجلاري بها العمل
مبصادرات من أجل تعبئة املوارد املائية الالزمة لضمان
تزويد السكان باملاء.
املادة 88

ميكن لإلدارة في املناطق اخلاضعة للري وفي حالة نقص
املاء الناجت عن االستغالل املفرط أو اجلفاف املعلن عنه وفق
الكيفيات املقررة في املادة  86أعاله ،أن تسن أنظمة محلية
ومؤقتة قصد معاجلة استنزاف املخزونات املائية.
وميكن أن تنص هذه األنظمة على تدابير تتعلق على
اخلصوص مبا يلي:
•إلزام اخلواص باستغالل الطبقات املائية داخل املدارات
املوصولة عادة بشبكة عمومية تستعمل املياه السطحية؛
•منع استعمال املاء قصد الري ،في استغالالت مهيأة حديثا؛
•تقليص املساحات املخصصة للزراعة السقوية أو منع بعض
الزراعات الصيفية وغرس أشجار جديدة؛
•حتديد شروط مختلفة عن تلك املنصوص عليها في الباب
اخلامس من هذا القانون وذلك بالنسبة الستغالل نقط
بدون ترخيص.
وميكن للدولة أن تتحمل جزئيا وفق الشروط احملددة
بنصوص تنظيمية ،النفقات املترتبة عند االقتضاء عن إلزام
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اخلواص باستغالل الطبقات املائية كما هو منصوص عليه
أعاله.

الباب احلادي ع�شر
�أحكام انتقالية وخمتلفة
الفرع الأول
البحث عن املاء وجرد املوارد املائية
املادة 89

يتعني على كل من يشرع في إجناز أثقاب قصد البحث عن
املاء القيام مبا يلي:
•قبل بدء األشغال التصريح لدى وكالة احلوض ،مبوضوع
وموقع وإحداثيات األثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة
بها؛
•وبعد نهاية األشغال إطالع وكالة احلوض على جميع
اإليضاحات حول النتائج احملصل عليها.
املادة 90

تقدم اإلدارة في حدود تقدير العناصر التي ميكن أن تتوفر
عليها إلى كل من يريد الشروع في إجناز ثقب وبناء على
طلبه جميع املعلومات والسيما منها التقنية والهيدرولوجية
والهيدروجيولوجية.
املادة 91

يتعني على أصحاب ترخيص االستكشاف ورخص التنقيب
أو امتيازات استغالل املناجم أو الهيدروكاربورات كما هي
محددة علـــى التوالـــي في الظهيـــر الشريــف الصــــادر فـــي
 9رجب  16( 1370أبريل  )1951بسن نظام املناجم والقانون
رقم  90-21املتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربوارت
واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-91-1
بتاريخ  27رمضان ( 1412فاحت أبريل  ،)1992أن يصرحوا
لوكالة احلوض املعنية باكتشافات املاء التي ميكن أن يقوموا
بها في إطار أنشطتهم املتعلقة باالستكشاف والتنقيب أو
االستغالل.
املادة 92

يلزم من يستغل ،وعند االقتضاء من ميلك مجاري املياه
والعيون واآلبار واألثقاب بأن يصرح لوكالة احلوض من أجل
متكينها من حتيني جرد املوارد املائية ،مبنشئات حتويل املاء
وجره والتقاطه وبأن يسمح ألعوان اإلدارة بالدخول إليها،
قصد احلصول على كل املعلومات املتعلقة بالصبيب املأخوذ
وكيفيات هذا األخذ.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 93

املادة 99

يلزم اخلواص واملصالح والهيئات املستعملة للمياه مبد وكالة
احلوض بناء على طلب منها بجميع العناصر املتوفرة لديهم
والتي من شأنها أن تساعدها على وضع حصيالت املوارد
املائية.

في انتظار إحداث وكاالت األحواض ،تكلف اإلدارة
مبمارسة االختصاصات التي يعترف بها هذا القانون لهذه
الوكاالت.

الفرع الثاين
حماربة الفي�ضانات
املادة 94

متنع أن تقام بدون ترخيص في األراضي التي ميكن أن تغمرها
املياه  ،احلواجز والتالل والتجهيزات األخرى التي من شأنها
أن تعرقل سيالن مياه الفيضانات ما عدا إذا كان الغرض من
هذه اإلقامة هو حماية املساكن وامللكيات اخلاصة املتاخمة.
املادة 95

لوكالة احلوض أن تأمر ،مقابل تعويض عن األضرار ،بتغيير
أو بحذف احلواجز واألردام والبنايات واملنشآت األخرى
مهما كانت وضعيتها القانونية إذا ما تبني أنها تعرقل سيالن
املياه أو توسع بكيفية مضرة نطاق الفيضانات.
املادة 96

عندما تقتضي املصلحة العامة ذلك ،ميكن لوكالة احلوض
أن تفوض على املالك املجاورين ملجاري املياه القيام بإقامة
حواجز حلماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه املجاري.
املادة 97

مينع إقامة أغراس أو بناء أو إيداع على األراضي الواقعة بني
مجرى املاء وحواجز احلماية املنشأة باجلانب املباشر لهذا
املجرى.

الفرع الثالث
�أحكام انتقالية
املادة 98

في انتظار نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون واملتعلقة
بإحداث مناطق احلماية واالعتراف بحقوق املياه ومنح
رخص وامتيازات جلب املاء وحتديد امللك العام املائي،
يستمر العمل بالقرار الصادر في  11محرم ( 1344فاحت
غشت  )1925بتطبيق الظهير الشريف الصادر في  11محرم
( 1344فاحت غشت  )1925في شأن نظام املياه.

املادة 100

تعوض اإلحالة إلى الظهير الشريف الصادر في  11محرم
( 1344فاحت غشت  )1925في شأن نظام املياه في النصوص
التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل باإلحالة إلى هذا
القانون.

الباب الثاين ع�شر
اجلماعات املحلية واملاء
املادة 101

يحدث على مستوى كل إقليم أو عمالة جلنة للماء لإلقليم
أو العمالة تتألف من:
.1بالنسبة للنصف األول من ممثلي الدولة واملؤسسات
العمومية التابعة لها واملختصة في إنتاج املاء الصالح
للشرب والطاقة الكهرومائية والري.
 .2بالنسبة للنصف الثاني من:
• رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم؛
• رئيس الغرفة الفالحية؛
• رئيس غرفة التجارة والصناعة واخلدمات؛
•ثالث ممثلني عن املجالس اجلماعية املعينني من طرف
املجلس اإلقليمي؛
• ممثل عن اجلماعات الساللية.
يعهد إلى جلنة املاء لإلقليم أو العمالة القيام مبا يلي:
•املساهمة في وضع املخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة
لألحواض املائية؛
•تشجيع عمل اجلماعات في مجال اقتصاد املاء وحماية
موارد املياه من التلوث؛
•اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يساعد على توعية اجلمهور
بحماية موارد املياه واحملافظة عليها.
ويحدد نص تنظيمي كيفية انعقاد اللجنة وعدد الدورات
في السنة واجلهات التي لها احلق في استدعائها لالنعقاد
واإلدارة املكلفة بإعداد هذه االجتماعات ومتابعة إجناز
توصياتها.
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املادة 102

املادة 107

تستفيد اجلماعات احمللية من مساعدة وكالة احلوض عندما
تقوم طبقا ملقتضيات هذا القانون ،بوضع مشاريع في إطار
الشراكة تتعلق مبا يلي :
• صيانة وكحت مجاري املياه؛
• حماية موارد املياه واحملافظة عليها من حيث الكم والكيف؛
• إجناز البنيات التحتية الضرورية للحماية من الفيضانات؛

توضع األختام على كل عينة مأخوذة ويجب على العون
احملرر ،إذا وقع األخذ بحضور مالك أو مستغل منشأة
الصرف أن يخبره مبوضوع األخذ وأن يسلمه عينة مختومة
ويشار إلى كل ذلك في احملضر.

املادة 103

داخل املدارات احلضرية متنح الرخص املنصوص عليها في
الفقرات  2و 3و 5و 8من املادة  38من هذا القانون من طرف
وكالة احلوض بعد استشارة اجلماعة احمللية املعنية.

الباب الثالث ع�شر
�شرطة املياه
املخالفات والعقوبات
الفرع الأول
معاينة املخالفات
املادة 104

يعهد مبعاينة املخالفات ملقتضيات هذا القانون ونصوصه
التطبيقية  ،عالوة على ضباط الشرطة القضائية إلى األعوان
املعينني لهذا الغرض من طرف اإلدارة ووكالة احلوض
واحمللفني طبقا للتشريع املتعلق بأداء القسم من طرف
األعوان املكلفني بتحرير احملاضر.
املادة 105

يسمح لألعوان واملوظفني املشار إليهم في املادة  104أعاله،
بالولوج إلى اآلبار واألثقاب أو أية منشأة أخرى اللتقاط املاء
أو جلبه أو صبه ،وذلك وفق الشروط احملددة في الفصلني 64
و 65من قانون املسطرة اجلنائية.
وميكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو
أخذ أو صب املياه تشغيل هذه املنشآت قصد التحقق من
خصائصها.
املادة 106

تتم معاينة املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة والسيما بأخذ عينات.
ويترتب عن أخذ العينات حترير محاضر بذلك فورا.
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املادة 108

يجب أن يتضمن محضر املعاينة على اخلصوص ظروف
ارتكاب املخالفة وشروحات املخالف وكذا العناصر التي
تبني مادية املخالفات.
وتوجه احملاضر احملررة إلى احملاكم املختصة داخل أجل عشرة
أيام .ويوثق باملعاينات التي يتضمنها احملضر إلى أن يثبت
العكس.
املادة 109

في حالة التلبس باجلرمية ،ووفق الشروط املنصوص عليها
في هذا القانون ،يكون لألعوان وللموظفني املعينني
في املادة  104أعاله ،احلق في توقيف األشغال ومصادرة
األدوات واألشياء التي كان استعمالها أساس املخالفة ،طبقا
للفصلني  89و 106من القانون اجلنائي املصادق عليه بالظهير
الشريف رقم  413-59-1املؤرخ في  28جمادى الثانية 1382
( 26نوفمبر  .)1962وميكن لهؤالء األعوان واملوظفني طلب
القوة العمومية عند الضرورة.

الفرع الثاين
العقوبات
املادة 110

يعاقب باحلبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  600درهم إلى
 2 500درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط ،كل من هدم
جزئيا أو كليا ،بأية وسيلة كانت ،املنشآت أو اإلنشاءات
املشار إليها في الفقرة ج.د.ه من املادة  2من هذا القانون
ما عدا إذا أثبتت الوسائل املستعملة تكييفا جنائيا أخطر.
املادة 111

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في الفصل  609من
القانون اجلنائي السالف الذكر كل من يجعل بأية وسيلة
كانت األعوان املشار إليهم في املادة  104أعاله في استحالة
القيام مبهامهم.
وميكن أن تضاعف هاته العقوبات في حالة العود أو إذا متت
مقاومة األعوان في شكل جتمع لعدة أشخاص أو بالعنف.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 112

يعاقب باحلبس من شهر إلى  12شهرا وبغرامة من
إلى  2 500درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط  ،كل من
خالف أحكام املادة ( 12أ) الفقرات  1و 2و 3واملادتني 57
و.84
1 200

ويعاقب بغرامة من  1 200إلى  2 500درهم كل من خالف
أحكام املادة ( 12أ) الفقرة .4
املادة  112املكررة
(أضيفت باملادة األولى من القانون رقم 98-19
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 174-99-1
بتاريخ  16ربيع األول  30/1420يونيو )1999

ضعف األتاوة العادية املستحقة من األمتار املكعبة املجلوبة
بصفة غير قانونية .ويتم احتساب األمتار بطريقة جزافية
مع افتراض أن الصبيب املجلوب بصفة غير شرعية قد وقع
بصفة مستمرة خالل العشرة أيام السابقة لضبط املخالفة.
وفي حالة العود فإن املخالف يتعرض لعقوبة من نفس
الدرجة ،إال أن الثمن املطبق ينتقل من الضعف إلى ثالث
مرات من الثمن العادي.
وفي حالة العود من جديد فإن املخالف ميكن حرمانه من
املاء إلى حني نهاية موسم السقي اجلاري .وفي هذه احلالة
يبقى خاضعا ألداء احلد األدنى لألتاوة احملدد في النصوص
اجلاري بها العمل.
املادة 115

يترتب عن استخراج مواد البناء بدون ترخيص املشار إليها
في البند  4من الفقرة ب باملادة  ،12دفع املخالف تعويضا
مبلغه  500درهم عن كل متر مكعب من املواد املستخرجة.
وتقرر هذا التعويض اإلدارة املكلفة بتدبير امللك العام املائي
بإصدار أوامر باملداخيل بناء على احملاضر احملررة من طرف
املأمورين املفوضني خصيصا لتحرير احملاضر واحمللفني طبقا
للنصوص التشريعية اجلاري بها العمل.
املادة 113

كل شخص قام بجلب مياه سطحية أو جوفية خرقا ألحكام
هذا القانون املتعلقة بشروط استعمال املاء يتعرض للعقوبات
املنصوص عليها في الفصل ( 606الفقرة الثانية) من القانون
اجلنائي السالف الذكر.
ويعاقب املساهمون والشركاء بنفس عقوبة الفاعل الرئيسي.
املادة 114

لوكالة احلوض احلق في أن تغلق تلقائيا املآخذ املائية التي
تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص.
وإذا لم يتم االمتثال ألوامر وكالة احلوض بعد إنذار ميكن
تخفيض أجله في حالة االستعجال إلى أربع وعشرين ساعة،
للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة املخالف اإلجراءات
الضرورية دون املساس بالعقوبات املنصوص عليها في
التشريع اجلاري به العمل.
وإذا وقع ،داخل املساحات السقوية املعدة واملجهزة من طرف
الدولة ،ضبط جلب غير مرخص به مثل صبيب أعلى من
الصبيب املرخص به وسقي غير مرخص أو خارج األوقات
احملددة ،وسرقة املاء… ومن غير مساس بالعقوبات املطبقة
عن مخالفة شرطة املياه املنصوص عليها في هذا القانون،
فإنه ميكن إجبار املخالف على أداء أتاوة إضافية قدرها

(غيرت باملادة الثانية من القانون رقم 98-19
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 174-99-1
بتاريخ  16ربيع األول  30/1420يونيو )1999

يعاقب عن اإلجناز بدون ترخيص لألشغال املذكورة في
الفقرة (ب) باملادة  12باستثناء استخراج مواد البناء ،وفي
املادتني  31و 94بغرامة تساوي عشر مبلغ األشغال املقدر من
طرف السلطة املكلفة بتسيير وإدارة امللك العام املائي.
وميكن تعليق األشغال التي شرع فيها بهذه الكيفية أو توقيفها
نهائيا من طرف وكالة احلوض دون املساس بإجراءات حماية
املياه التي ميكن أن تأمر بها.
املادة 116

يعاقب عن املخالفات ألحكام البابني السابع والثامن
بالعقوبات املنصوص عليها في القانون رقم  83-13املتعلق
بالزجر عن الغش في البضائع والصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  108-83-1بتاريخ  9محرم  5( 1405أكتوبر
.)1984
املادة 117

فضال عن العقوبات املنصوص عليها أعاله ،يكون لوكالة
احلوض احلق في العمل على إزالة اإليداعات واحلطامات
وهدم كل املنشآت التي تعرقل السير واملالحة والسيالن
احلر للمياه ،وذلك على نفقة املخالف وبعد إنذار ظل دون
جدوى.
املادة 118

يعاقب عن املخالفات للمادة  52باحلبس من شهر إلى
سنة وغرامة من  1 200إلى  5 000درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني فقط.
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إن مالك ومستغلي ومسيري املؤسسات التي تصدر عنها
اإلنصبابات والسيالنات والرمي واإليداعات املباشرة أو
غير املباشرة للمواد التي تشكل املخالفة ميكن أن يصرح
مبسؤوليتهم بالتضامن عن أداء الغرامات وصوائر الدعوى
املستحقة على مرتكبي هذه املخالفات.
املادة 119

يعاقب بغرامة من  1 200إلى  3 000درهم كل من خالف
املادة  54الفقرات  1و 2و 5و 6و.7
ويعاقب بغرامة من  240إلى
أحكام املادة  54الفقرتني  3و.4

500

درهم كل من خالف

املادة 120

في حالة احلكم بعقوبة بناء على املادتني  118و ،119حتدد
احملكمة أجال يجب أن تنجز خالله األشغال والتهيئات التي
أصبحت ضرورية بحكم األنظمة اجلاري بها العمل .وإذا
اقتضت الظروف ذلك ،ميكن للمحكمة في احلاالت التي
ال يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن حتدد
أجال للمحكوم عليه من أجل االمتثال للواجبات الناجتة عن
األنظمة املذكورة.
في حالة عدم القيام باألشغال أو التهيئات أو الواجبات
داخل األجل احملدد ،فإن املخالف يكون معرضا لغرامة من
 1 200إلى  5 000درهم دون املساس عند االقتضاء ،بتطبيق
أية أحكام تشريعية أو تنظيمية سارية املفعول.
وفضال عن ذلك  ،ميكن للمحكمة بعد االستماع إلى ممثلي
اإلدارة أو ممثل وكالة احلوض ،أن حتكم إلى حني انتهاء
األشغال أو التهيئات أو تنفيذ االلتزامات املأمور بها ،إما
بغرامة تهديدية ال ميكن أن يتجاوز مبلغها عن كل يوم
تأخير  4000/1من الكلفة املقدرة لألشغال أو التهيئات
التي يجب إجنازها وإما مبنع استعمال املنشآت التي هي
مصدر التلوث.
املادة 121
يعاقب باحلبس من  3أشهر إلى  12شهرا وغرامة من 1 200
إلى  5 000درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من

شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا مبقتضى الفقرة الثالثة
من املادة  120أعاله.
وعالوة على ذلك ،ميكن للمحكمة أن ترخص لإلدارة
بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة املخالف األشغال
أو التهيئات الضرورية جلعل حد للمخالفة.
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املادة 122

عندما يكون املخالف ألحد أحكام هذا القانون أو النصوص
الصادرة لتطبيقه في حالة العود ترفع العقوبة إلى ضعف
العقوبة احملكوم عليه بها في أول األمر.
املادة 123

تنسخ جميع األحكام املخالفة لهذا القانون والسيما:
•الفقرات د ،ه ،و ،ز ،ح ،من الفصل األول من الظهير
الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاحت يوليوز )1914
بشأن األمالك العامة؛
•الظهيــر الشريــف الصادر فــي  9جمــادى اآلخــرة
( 13أبريل  )1916بتنظيم استغالل املعابر واملمرات على
مجاري املياه؛
1334

•الظهير الشريف الصادر في  11من محرم
أغسطس  )1925في شأن نظام املياه؛

1344

(فاحت

•الظهير الشريف الصادر في  11من جمادى اآلخرة
( 17ديسمبر  )1926بالزجر عن سرقة املاء؛

1345

•الظهير الشريف الصادر في  27من جمادى األولى
( 18سبتمبر  )1933املتعلق بالترخيصات في جلب املاء
من وادي بهت ووادي سبو؛
1352

•الظهيــر الشريــف الصادر في  11من ربيـــع اآلخــر
( 13يوليوز  )1935املتعلق بالترخيصات في جلب املاء من
حقينة سد الوادي املالح ومن وادي أم الربيع؛
1354

•الظهيـــر الشريــف الصادر فــي  8جمـــادى اآلخـــرة 1358

( 26يوليوز  )1939بتنظيم إجناز األثقاب من أجل البحث
عن املاء؛

•الظهير الشريف الصادر في  12من جمادى اآلخرة
( 20مارس  )1951بتنظيم استغالل وبيع املياه املعدنية
الطبيعية واملياه املسماة «مياه املنبع» أو «مياه املائدة» وبيع
املياه املعدنية املستوردة؛
1370

•الظهير الشريف الصادر في  29من شوال  20( 1374يونيو
 )1955املتعلق بالترخيص في جلب املاء من وادي أم الربيع
ووادي العبيد؛
•املرسوم امللكي رقم  67-594الصادر في  27من رمضان
 29( 1387ديسمبر )1967بإنشاء اللجنة الوزارية لتنسيق
املشاكل املتعلقة باملياه الغذائية.

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

مر�سوم رقم � 2-97-787صادر يف � 6شوال  4 ( 1418فرباير )1998

يتعلق مبعايري جودة املياه وبجرد درجات تلوث املياه
(ج.ر .عدد  4558بتاريخ  5فرباير )1998

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  10-95املتعلق باملاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-95-154بتاريخ  18من ربيع األول 1416
( 16أغسطس  )1995والسيما املواد  51و 56و 59منه؛

وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املجتمع في  18من رمضان  17( 1418يناير ،)1998
*
* *

رسم ما يلي:

الف�صل الأول
حتديد معايري جودة املاء

الف�صل الثاين
جرد درجات تلوث املياه

املادة األولى

املادة 3

طبقا للمادة  51من القانون رقم  95-10املشار إليه أعاله
تهدف معايير اجلودة التي يجب أن يستجيب لها املاء
حسب االستعمال احملدد له إلى حتديد ما يلي:
.1اإلجراءات والطرق املختبرية للتجريب وأخذ العينات
والتحليل؛
.2شبكة جودة املياه احملددة فيها طبقات اجلودة التي متكن
من حتديد وتوحيد طريقة تقييم جودة املياه؛
.3املميزات الفيزيائية الكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية
وبخاصة:
• املياه الغذائية املعدة مباشرة للشرب أو لتحضير املواد
الغذائية املعدة للجمهور أو توضيبها أو احملافظة عليها؛
• املاء املعد إلنتاج املاء الشروب؛
• املاء املخصص للري؛
• املاء املستعمل املعد للري؛
• مياه تربية األسماك.
املادة 2

حتدد معايير اجلودة بقرارات مشتركة تصدرها السلطتان
احلكوميتان املكلفتان بالتجهيز والبيئة بعد استطالع رأي
السلطة احلكومية املكلفة بالصحة العمومية والوزير التابع
له القطاع املعني باملعايير املذكورة وتراجع كل عشر سنوات
أو كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

تقوم وكالة احلوض املائي مرة على األقل كل خمس سنوات
بجرد درجات تلوث املياه السطحية واجلوفية املنصوص عليه
في املادة  56من القانون املشار إليه أعاله رقم .95-10
ولهذه الغاية  ،يوجه مدير الوكالة إلى املصالح املعنية التابعة
للسلطات احلكومية املكلفة بالداخلية والفالحة والتجهيز
والصحة العمومية والصناعة والطاقة واملعادن والبيئة تقريرا
تبني فيه الفترة التي سيباشر خاللها جرد درجات تلوث
املياه وحتدد فيه بوجه خاص قائمة نقط املاء و/أو الصب
التي ستؤخذ منها العينات ألجل جتديد املميزات الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية.
ويضرب للمصالح املذكورة أجل ثالثني يوما للبت في األمر
فإذا انصرم هذا األجل اعتبر أنها أبدت رأيا باملوافقة.
املادة 4

يقوم مدير وكالة احلوض املائي ،بعد االطالع على آراء
املصالح املشار إليها أعاله وبتعاون مع املصالح التابعة
للسلطتني احلكوميتني املكلفتني بالتجهيز والبيئة ،بجرد
درجات تلوث املياه السطحية واجلوفية خالل حملة يحدد
مبقرر مدتها وتاريخي افتتاحها واختتامها.
ويجوز ملدير وكالة احلوض أن يستعني عند احلاجة باملصالح
املختصة التابعة لوزارات أخرى.
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املادة 5

املادة 9

تضمن معطيات ونتائج اجلرد املذكور في جذاذات جرد
جتمع وتستغل على مستوى كل وكالة من وكاالت األحواض
وتوضع رهن تصرف املصالح التابعة للدولة واجلماعات احمللية
واملؤسسات العامة.

حتدد بقرار مشترك تصدره السلطتان احلكوميتان املكلفتان
بالتجهيز والبيئة بعد استطالع رأي السلطات احلكومية
املكلفة بالداخلية والفالحة والصحة العمومية والصناعة
والطاقة واملعادن املواصفات التقنية واملميزات الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية املنصوص عليها
في الفقرة األخيرة من املادة  56من القانون املشار إليه أعاله
رقم  95-10التي يجب أن تنطبق على املجاري أو مقاطع
املجاري املائية أو القنوات أو البحيرات أو البرك باعتبار
استعمال املاء .وتشكل هذه املواصفات واملميزات أهداف
اجلودة.

املادة 6

تقوم وكالة احلوض بوضع خرائط لقابلية التلوث بالنسبة إلى
الطبقات اجلوفية.
املادة 7

تتولى وكالة احلوض إعداد تقرير تلخيصي للمعطيات
والنتائج املشار إليها أعاله يشتمل على خرائط لقابلية التلوث
بالنسبة إلى الطبقات اجلوفية ويوضع رهن تصرف اجلمهور.

ويحدد بقرار مشترك للسلطتني احلكوميتني املكلفتني
بالتجهيز والبيئة األجل الذي يجب فيه حتسني جودة كل
بيئة مستقبلة كما هو منصوص عليه في الفقرة املذكورة
من املادة  56اآلنفة الذكر.

تقوم وكالة احلوض كل خمس سنوات وكلما دعت احلاجة
إلى ذلك بتنقيح جذاذات اجلرد وبطائق القابلية للتلوث
بالنسبة إلى الطبقات اجلوفية.

املادة 10

املادة 8

ويباشر التنقيح املذكور وفق نفس الشروط املنصوص عليها
في املادتني  3و 4أعاله.
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تطبيقا ألحكام املادة  99من القانون املشار إليه أعاله رقم
 95-10وفي انتظار إحداث كل وكالة ،متارس السلطة
احلكومية املكلفة بالتجهيز االختصاصات املسندة مبوجب
هذا املرسوم إلى الوكاالت املذكورة.

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

مر�سوم رقم � 2-04-553صادر يف  13من ذي احلجة  24( 1425يناير )2005

يتعلق بال�صب وال�سيالن والرمي والإيداع املبا�شر �أو غري املبا�شر يف
املياه ال�سطحية �أو اجلوفية (ج.ر .عدد  5290بتاريخ  10فرباير )2005

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  10-95املتعلق باملاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-95-154بتاريخ  18من ربيع األول 1416
( 16أغسطس  )1995والسيما املادتني  52و 53منه؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املجتمع في  24من ذي القعدة  6( 1425يناير ،)2005
*
* *

رسم ما يلي:

الف�صل الأول
تراخي�ص ال�صب
املادة 1

يراد بالصب ،حسب مدلول هذا املرسوم ،كل صب أو
سيالن أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في ماء سطحي
أو في طبقة مائية جوفية من شأنه أن يغير مميزات املاء
الفيزيائية مبا فيها احلرارية واإلشعاعية ،أو الكيميائية أو
البيولوجية أو البكتريولوجية.
املادة 2

يوجه طلب الترخيص املنصوص عليه في املادة  52من
القانون رقم  10-95املشار إليه أعاله إلى مدير وكالة احلوض
املائي املعنية ،ويتضمن على وجه اخلصوص العناصر التالية:
.1هوية طالب الترخيص ،وإن اقتضى احلال هوية أي
شخص آخر مؤهل قانونيا لتمثيله؛
 .2وصف دقيق للموقع الذي سيتم فيه الصب وإحداثياته؛
.3وثيقة يثبت بها املعني باألمر حرية التصرف في العقار
الذي ستقام عليه منشآت أو معدات الصب؛
.4طبيعة الصب وحجمه وكذا الكيفية املعتزمة لتصريفه
ومعاجلته؛
 .5مدة الترخيص املطلوب.
ويجب أن يشفع طلب الترخيص بالوثائق التالية:
أ .تصميم ملنشآت الصب املزمع إجنازها؛
ب .مذكرة تقنية تبرز التدابير املتخذة أو املزمع اتخاذها
الحترام احلدود القصوى للصب اجلاري بها العمل ،وتضم
على اخلصوص نوع املعاجلة التي سيخضع لها الصب،

ووصف ملنشآت معاجلة الصب وخصائصه إذا كان من
املرتقب إقامة معدات لتصفية املياه املستعملة.
حترر طلبات التراخيص في مطبوعات تقدمها وكالة احلوض
املائي أو وفقها ،وتوجه إليها برسالة مضمونة الوصول مع
إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل.
غير أن املطبوعات املذكورة ميكن أن تسلم من طرف املصالح
املعنية بالعماالت واألقاليم التابعة للسلطة احلكومية املكلفة
باملاء .وميكن أن توجه الطلبات املشار إليها أعاله إلى املصالح
املذكورة أو تودع لديها وفق نفس الشروط أعاله على أن
تقوم هذه األخيرة برفعها إلى وكالة احلوض املائي املعنية.
وعندما يجب ،عمال مبقتضيات الفقرة الثانية من املادة
 52من قانون املاء املشار إليه أعاله ،أن يحدد الترخيص
أو االمتياز املنصوص عليهما على التوالي في املادتني 38
و 41من نفس القانون شروط صب املياه واستخراجها ،يوجه
طلب واحد إلى وكالة احلوض املائي أو يودع لديها حسب
الشروط املشار إليها أعاله .ويجب أن يتضمن الطلب
كل العناصر وأن ترفق به كل الوثائق املنصوص عليها في
النصوص التنظيمية اخلاصة بكل طلب.
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة أيضا حني يتعلق األمر
بتسليم رخصة للصب ورخصة الستعمال املياه املستعملة
في وقت واحد.
املادة 3

يعهد بالبحث املشار إليه في املادة  52من القانون رقم 10-95
السالف الذكر ،والذي ال تتعدى مدته  30يوما إلى جلنة

تتألف من:
• ممثل السلطة اإلدارية احمللية املعنية ،رئيسا؛
• ممثل وكالة احلوض املائي ،كاتبا؛
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• ممثل اجلماعة أو اجلماعات املعنية؛
•ممثل مصالح العمالة أو اإلقليم التابعة للسلطة احلكومية
املكلفة باملاء؛
•ممثل مصالح العمالة أو اإلقليم التابعة للسلطة احلكومية
املكلفة بالصحة؛
• ممثل السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة؛
• ممثل السلطة احلكومية املكلفة بالفالحة؛
•ممثل املعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري
عندما يتم الصب أو السيالن أو الرمي في املياه السطحية
أو اجلوفية املتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالبحر؛
•ممثل مصالح العمالة أو اإلقليم التابعة للوزارة التي ينتمي
إليها القطاع املعني.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي لالستشارة كل شخص
أو هيئة ميكنه مساعدة جلنة البحث في حترياتها.
املادة 4

يصدر مدير وكالة احلوض املائي مقررا بافتتاح البحث خالل
أجل يجب أن ال تتجاوز مدته  20يوما ابتداء من تاريخ
استالم طلب الترخيص املشار إليه في املادة  2أعاله .ويجب
أن يتضمن املقرر املذكور على اخلصوص:
• موضوع البحث؛
• تواريخ افتتاح واختتام عمليات البحث؛
• مكان البحث؛
• مكان الصب؛
• أعضاء جلنة البحث؛
•مكان إيداع ملف البحث والسجل املعد لتلقي مالحظات
املعنيني باألمر .ويظل السجل املذكور ،الذي تكون
صفحاته قارة والذي يرقمه رئيس اللجنة ويختمه ويوقعه،
رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث.
املادة 5

ينشر مدير وكالة احلوض املائي مقرر افتتاح البحث املشار
إليه أعاله في جريدتني لإلعالنات القانونية على األقل ،من
بينها واحدة على األقل باللغة العربية .ويبلغ إلى علم العموم
من لدن السلطة اإلدارية احمللية بأية وسيلة تراها مالئمة.
ويلصق املقرر كذلك مبكاتب وكالة احلوض املائي والسلطة
اإلدارية احمللية واجلماعة أو اجلماعات املعنية .ويعاين
اإللصاق املذكور ،بعد انتهاء البحث العلني ،بشهادات
تدرج في ملف البحث من لدن السلطة اإلدارية احمللية
ورئيس املجلس اجلماعي.
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وتباشر عمليات اإلشهار واإللصاق املشار إليها أعاله خمسة
عشر ( )15يوما على األقل قبل تاريخ افتتاح عمليات البحث.
املادة 6

تضع السلطة اإلدارية احمللية طوال مدة البحث رهن إشارة
العموم ،مبقر اجلماعة أو اجلماعات املعنية ،ملف البحث
الذي يجب أن يشتمل على طلب املعني باألمر والوثائق
املرفقة به وكذا سجل املالحظات املشار إليه في املادة  4أعاله.
املادة 7

جتتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني مبسعى من رئيسها
لالطـالع علــى املالحظــات واملطــالب املقيدة فــي سجل
املالحظات ،وتنتقل إلى عني املكان إذا رأت في ذلك فائدة،
للنظر في املالحظات املقدمة .وتستدعي صاحب طلب
الترخيص للرد على االدعاءات التي من احملتمل أن يتضمنها
سجل املالحظات.
تدلي اللجنة برأيها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين .وفي
حالة تعادل األصوات ،يرجح اجلانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويجب أن يكون محضر اللجنة موقعا من طرف جميع
أعضائها احلاضرين ،وأن يتضمن رأيها املعلل.
ويرسل رئيس اللجنة إلى مدير وكالة احلوض املائي خالل
أجل ال يتعدى  15يوما ابتداء من يوم انعقاد اجتماع
اللجنة ،ملف البحث مرفقا بشهادات اإللصاق وباحملضر.
املادة 8

يبت مدير وكالة احلوض في طلب الترخيص بعد االطالع
على ملف البحث العلني واحملضر وسجل املالحظات ورأي
اللجنة ،وذلك خالل أجل ال يتعدى  15يوما ابتداء من
تاريخ التوصل بامللف املذكور.
املادة 9

يحدد مقرر الترخيص على اخلصوص:
.1هوية املستفيد من الترخيص بالصب وإن اقتضى احلال
هوية مالك منشآت الصب؛
 .2مكان الصب؛
.3مدة الترخيص التي يجب أن ال تتجاوز  20سنة قابلة
للتجديد ضمنيا؛
.4كيفيات أخذ العينات وعدد التحاليل التي يجب أن
يجريها املستفيد من الترخيص على الصب بواسطة مختبر
معتمد مبقرر مشترك من طرف السلطتني احلكوميتني
املكلفتني باملاء والبيئة والداخلية؛
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

.5كميات القياسات املميزة للنشاط التي يجب أن تصرح
بها سنويا لوكالة احلوض املائي الهيآت املنتجة للمياه
املستعملة الصناعية؛
 .6احلدود القصوى للصب؛
.7كيفيات حتصيل اإلتاوة طبقا للمواد من  14إلى  21من
هذا املرسوم؛
.8اجلداول الزمنية التي يجب أن يتطابق خاللها الصب مع
احلدود القصوى املشار إليها في املادتني  11و 12أسفله.
ويجب أن يتضمن املقرر ،عالوة على ذلك ،كيفيات جتديد
أو تغيير الترخيص ،والشروط التي يجب أن تتم وفقها
استجابة املستفيد للحدود القصوى للصب في حالة ما إذا
مت نشر هذه األخيرة بعد منح الترخيص.
املادة 10

ال ميكن تفويت الترخيص بالصب دون موافقة مسبقة من مدير
وكالة احلوض املائي الذي يجب أن يتخذ قراره خالل أجل ال
يتعدى  60يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة بالطلب.

الف�صل الثاين
احلدود الق�صوى لل�صب
املادة 11

يقصد باحلد األقصى للصب ،حسب مدلول هذا املرسوم،
املقدار األقصى ملعيار يشير إلى التلوث ،والذي يجب عدم
جتاوزه في حالة تدهور جودة املاء بالنسبة للصب كما هو
محدد في املادة األولى أعاله.
املادة 12

يجب أن تكون املميزات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
والبكتيرولوجية لكل صب متطابقة مع احلدود القصوى
للصب احملددة بقرارات مشتركة للسلطات احلكومية املكلفة
بالداخلية واملاء والبيئة والصناعة وكل سلطة حكومية أخرى
معنية .وحتدد هذه القرارات ،كذلك ،اجلداول الزمنية التي
يجب أن يتطابق فيها الصب مع احلدود املذكورة والتي
ميكن أن تكون عامة أو خاصة بالنسبة لبعض األنشطة
املادة 13
تتم مراجعة احلدود القصوى للصب املشار إليها في املادة 11

أعاله حسب نفس الكيفيات والشروط التي حددت بها،
وذلك كل  10سنوات أو كلما دعت إلى ذلك ضرورة
حماية جودة املياه أو التطور التكنولوجي.

الف�صل الثالث
�إتاوة ال�صب
املادة 14

حتدد مبالغ األتاوى املشار إليها في الفقرة  3من املادة  52من
القانون رقم  10-95السالف الذكر ،واملطبقة بالنسبة لصب
املياه املستعملة املنزلية وصب املياه املستعملة الصناعية
بقرار مشترك للسلطات احلكومية املكلفة بالداخلية واملالية
واملاء والصناعة والصناعة التقليدية واملعادن.
املادة 15

يتم بالنسبة لصب املياه املستعملة املنزلية حساب اإلتاوة
املشار إليها في املادة  14أعاله ب ضرب حجم املاء املستهلك
في سعر اإلتاوة املطبق على صب املياه املنزلية ،بعد مراعاة
مردودية معدات التصفية املوجودة في مجال تقليص التلوث.
ويراد «باملياه املستعملة املنزلية» حسب مدلول هذا املرسوم:
•املياه املستعملة من طرف األسر ،واملؤسسات الفندقية،
واملؤسسات اإلدارية واملؤسسات االستشفائية واالجتماعية؛
•املياه املستعملة القادمة من املعامل ،والورشات واملستودعات،
واملختبرات والتي يقل استهالكها من املاء عن  10م 3في
اليوم ،ما عدا إذا اعتبر مسير مصلحة التطهير بأن هذه املياه
املستعملة مضرة جدا بشبكة التطهير أو مبحطات التصفية
أو بالوسط.
وحجم املاء املستهلك هو حجم املاء الصالح للشرب الوارد في
فاتورة مدير شبكة املاء الصالح للشرب ،وعند االقتضاء حجم
املاء املأخوذ مباشرة من الوسط الطبيعي أو من منشأة عمومية.
املادة 16

حتسب إتاوة صب املياه املستعملة الصناعية املشار إليها
في الفقرة  3من املادة  52من القانون رقم  10-95السالف
الذكر بضرب كمية التلوث املصبوبة املعبر عنها بعدد
وحدات التلوث في سعر اإلتاوة املطبق على املياه املستعملة
الصناعية ،بعد مراعاة مردودية معدات التصفية املوجودة
في مجال تقليص التلوث.
ويقصد «باملياه املستعملة الصناعية» حسب مدلول هذا
املرسوم ،املياه املستعملة القادمة من وحدات استخراج أو
معاجلة املعادن أو املواد املختلفة ،ومن املعامل ،والورشات
واملستودعات واملختبرات والتي تختلف عن املياه املستعملة
املنزلية كما هي محددة في املادة  15أعاله.
حتدد وحدة التلوث بواسطة معادلة محددة بقرار مشترك
للسلطات احلكومية املكلفة بالداخلية واملاء والبيئة والصناعة
والصناعة التقليدية واملعادن.
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املادة 17

يخضع صب املياه املنزلية للتجمعات القروية إلتاوة جزافية
يحدد مبلغها بالقرار املشترك املشار إليه في املادة  14أعاله.
املادة 18

في حالة انعدام القياسات ،يحدد بواسطة التقدير عدد
وحدات التلوث التي حتتوي عليها املياه املستعملة الصناعية
املصبوبة.
يقدر عدد وحدات التلوث املصبوبة بضرب القياسات املميزة
الكبرى لنشاط الهيأة املنتجة للماء املستعمل الصناعي في
املعامالت النوعية للتلوث اخلاصة بهذا النشاط .وحتدد هذه
القياسات واملعامالت بقرار مشترك للسلطات احلكومية
املكلفة بالداخلية واملاء والصناعة والصناعة التقليدية
واملعادن والبيئة.
املادة 19

ميكن لوكالة احلوض املائي أو مدبر خدمة التطهير أو
الهيأة املنتجة للماء املستعمل الصناعي أن يطلب تقدير
حجم التلوث املصبوب من طرف الهيأة الصناعية بواسطة
القياسات .وستتولى وكالة احلوض املائي أو مدبر خدمة
التطهير إجناز هذه القياسات على نفقة اجلهة التي طلبت
ذلك .ويلجأ الطرف الذي يعترض على القياسات إلى اخلبرة
التي يوكلها على نفقته ملختبر معتمد حسب الشروط
املنصوص عليها في الفقرة  4من املادة  9ويطبق قياس
التلوث احلقيقي ابتداء من الفاتورة املوالية .أعاله.
املادة 20

حتدد مردوديات معدات التصفية املشار إليها في املادتني 15
و 16أعاله باعتبارها نسب مئوية النخفاض كمية التلوث

املنقولة عبر املياه املستعملة بعد معاجلتها بواسطة هذه
املعدات.
في حالة انعدام القياسات ،حتدد مردوديات معدات التصفية
الواجب تطبيقها وفقا للمادتني  15و 16بقرار مشترك
للسلطات احلكومية املكلفة بالداخلية واملاء والبيئة والصناعة
والصناعة التقليدية واملعادن.
املادة 21

ميكن مراجعة أسعار اإلتاوة:
•إما على أساس معادالت للمراجعة حتدد بقرار مشترك
للسلطات احلكومية املكلفة بالداخلية واملالية واملاء والبيئة
والصناعة والصناعة التقليدية واملعادن؛
•أو باقتراح من وكالة احلوض املائي أخذا بعني االعتبار
لبرنامج عملها في مجال محاربة التلوث .وال تطبق
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األسعار اجلديدة لإلتاوة ،في هذه احلالة ،إال داخل منطقة
نفوذ وكالة احلوض املائي التي اقترحت مراجعة اإلتاوة.
املادة 22

تقوم وكالة احلوض املائي بتحصيل إتاوة الصب لدى:
• مدبر خدمة التطهير؛
•الهيأة املنتجة للماء املستعمل الصناعي عندما تكون غير
موصولة بشبكة التطهير العمومي.
تتولى وكالة احلوض املائي وضع أوامر التحصيل:
•ملدبر خدمة التطهير على أساس املعلومات املدلى بها من
طرفه؛
•للهيآت املنتجة للماء املستعمل الصناعي غير املوصولة
بشبكة التطهير العمومي ،وذلك على أساس املعلومات
املدلى بها من طرف هذه الهيآت حول أنشطتها والتي
تسمح باحتساب أو تقدير كمية التلوث املصبوبة.
تخصص وكالة احلوض املائي محصول أتاوى الصب ملنح
مساعدات مالية إلزالة التلوث ومساعدات تقنية لكل شخص
طبيعي أو معنوي يقوم بأعمال خاصة إلزالة تلوث املياه.

الف�صل الرابع
مقت�ضيات انتقالية
املادة 23

تطبيقا للمادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم ،10-95
يحدد مدير وكالة احلوض املائي بتشاور مع السلطات احمللية
األجل الذي يجب أن يتم فيه التصريح بأعمال الصب غير
املرخصة بها املوجودة عند نشر هذا املرسوم.
املادة 24

تطبيقا ألحكام املادة  99من القانون املشار إليه أعاله رقم
 ،10-95متارس السلطة احلكومية املكلفة باملاء في املناطق
التي ال تدخل ضمن اختصاص وكاالت األحواض املائية،
االختصاصات املخولة لهذه الوكاالت مبقتضى هذا املرسوم.
املادة 25

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في اجلريدة الرسمية،
إلى وزير إعداد التراب الوطني واملاء والبيئة ووزير املالية
واخلوصصة ووزير الداخلية ،كل منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  13من ذي احلجة  24( 1425يناير .)2005
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ظهري �شريف رقم � 1-03-59صادر يف  12ماي 2003
بتنفيذ القانون رقم  11-03املتعلق بحماية وا�ست�صالح البيئة
(ج.ر .عدد  5118بتاريخ  19يونيو )2003

بناء على الدستور والسيما الفصلني  26و 58منه،
*
* *

قانون رقم  11-03يتعلق بحماية وا�ست�صالح البيئة
الباب الأول
مقت�ضيات عامة
الف�صل الأول
الأهداف واملبادئ العامة
املادة 1

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد األساسية واملبادئ العامة
للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصالحها.
وترمي هذه القواعد واملبادئ إلى األهداف التالية:
•حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان
مصدره؛
• حتسني إطار وظروف عيش اإلنسان؛
• وضع التوجهات األساسية لإلطار التشريعي والتقني واملالي
المتعلق بحماية وتدبير البيئة؛
•وضع نظام خاص باملسؤولية يضمن إصالح األضرار البيئية
وتعويض املتضررين.
املادة 2

يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على املبادئ العامة التالية:
•حماية البيئة واستصالحها وحسن تدبيرها جزء من
السياسة املندمجة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
والثقافية؛
•حماية البيئة واستصالحها وحتسينها منفعة عامة ومسؤولية
جماعية تتطلب املشاركة واإلعالم وحتديد املسؤوليات؛
•إقرار التوازن الضروري بني متطلبات التنمية الوطنية
ومتطلبات حماية البيئة حني إعداد املخططات القطاعية
للتنمية وإدماج مفهوم التنمية املستدامة حني وضع
وتنفيذ هذه املخططات؛

•األخذ بعني االعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حني
وضع وتنفيذ مخططات إعداد التراب الوطني؛
•تفعيل مبدأ «املستعمل املؤدي» ومبدأ «امللوث املؤدي»
في إجناز وتدبير املشاريع االقتصادية واالجتماعية وتقدمي
اخلدمات؛
•احترام املواثيق الدولية املتعلقة بالبيئة مبقتضياتها ومراعاة
مقتضياتها عند وضع املخططات والبرامج التنموية وإعداد
التشريع البيئي.

الف�صل الثاين
تعاريف
املادة 3

مبوجب هذا القانون ،يقصد باملصطلحات املستعملة املعاني
التالية:
.1البيئة :مجموعة العناصر الطبيعية واملنشآت البشرية
وكذا العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي
متكن من تواجد الكائنات احلية واألنشطة اإلنسانية
وتساعد على تطورها.
.2حماية البيئة :احملافظة على مكونات البيئة واالرتقاء بها
ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليص من حدة تلوثها.
.3تنمية مستدامة :مسلسل تنمية يحقق حاجيات
األجيال احلاضرة دون تهديد قدرة األجيال القادمة على
حتقيق حاجياتها.
.4توازن بيئي :عالقات احلاجة املتبادلة بني العناصر املكونة
للبيئة التي متكن من تواجد وتطور وتنمية اإلنسان
وباقي الكائنات احلية.
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.5مستوطنات بشرية :التجمعات احلضرية والقروية ،أيا
كان نوعها أو حجمها ،وكذا مجموع البنيات التحتية
التي يجب أن تتوفر عليها لضمان حياة صحية ومالئمة
لساكنتها.

.14املوارد البحرية :املياه البحرية واملياه العذبة اجلوفية
املوجودة على الشريط الساحلي وكل املوارد البيولوجية
وغير البيولوجية املتواجدة في املناطق البحرية الواقعة
حتت السيادة أو السلطة الوطنية كما حددها القانون.

 .6تراث تاريخي وثقافي :مجموع املمتلكات املنقولة أو
غير املنقولة التي تتميز بطابع خاص من الناحية األثرية
أو التاريخية أو املعمارية أو األدبية أو الشعبية أو الفنية
أو الدينية أو االجتماعية.

.15مقياس :مرجع يسمح بتوحيد طرق وكيفية إجراء
التحاليل وقياس مختلف الثوابت العلمية والتقنية.

.7مناطق خاصة محمية :مناطق برية أو بحرية ذات قيمة
طبيعية أو ثقافية خاصة تتخذ وتطبق داخلها إجراءات
إلزامية ألجل حمايتها وتدبيرها.
.8التنوع البيولوجي :كل أصناف الكائنات احلية من
وحيش ونبيت التي تعيش داخل مختلف األنظمة
البيئية البرية والبحرية واملائية.
.9املياه القارية :كل املياه السطحية واجلوفية باستثناء مياه
البحر واملياه اجلوفية املاحلة .وتشمل املياه السطحية :مياه
الوديان واألنهار والبحيرات الطبيعية وحقينات السدود
ومياه الضايات واملرجات والقنوات والساقيات وقنوات
جلب املاء الشروب وكل شكل آخر لتجمع املياه في
تقعرات األرض .وتشمل املياه اجلوفية :مياه الفرشات
املائية ومياه العيون واخلطارات واملصارف اجلوفية.
.10الهواء :الغالف الغازي الذي يحيط باألرض والذي
يؤدي تغير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى
تهديد الكائنات احلية واألنظمة البيئية والبيئة بصفة
عامة ،ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء
األماكن العامة املغلقة وشبه املغلقة.
.11املكان العام :املكان املعد الستقبال العموم أو فئة معينة
من الناس ألي غرض من األغراض.
.12املكان العام املغلق :املكان العام الذي له شكل البناء
املتكامل وال يدخله الهواء إال من خالل منافذ معدة
لذلك ،وتعتبر في حكم املكان العام املغلق وسائل
النقل العمومي.
.13احلدائق واحملميات الطبيعية :كل مجال مصنف من
التراب الوطني مبا في ذلك امللك العمومي البحري
عندما يستدعي التوازن البيئي ضرورة احملافظة على
حيواناته ونباتاته وأرضه وجوفها وجوه ومياهه وموارده
املعدنية ومستحثاته وبصفة عامة على وسطه الطبيعي.
ولهذه احلدائق واحملميات الطبيعية أهمية خاصة
تستدعي احملافظة على هذا الوسط ضد كل نشاط
بشري يهدد مظهره أو تكوينه أو تطوره.
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 .16معيار :حد أقصى إلزامي ال يسمح بتجاوزه.
.17تلوث البيئة :كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر
للبيئة ناجت عن أي عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي
من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية
وأمن وراحة األفراد ،أو يشكل خطرا على الوسط
الطبيعي واملمتلكات والقيم وعلى االستعماالت
املشروعة للبيئة.
.18التلوث البحري :إلقاء أو إدخال بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة في البيئة البحرية ألية مواد من شأنها إحلاق أضرار
بالكائنات والنباتات البحرية ،أو أن تكون مصدر خطر
على الصحة البشرية وعائقا ملختلف األنشطة البحرية
مبا في ذلك صيد األسماك واالستعماالت األخرى
املشروعة ملياه البحر وإفسادا لنوعية وجودة هذه املياه.
.19مصالح مستهدفة :كل مصلحة ذات قيمة تراثية
ميكنها التأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤقتة أو
دائمة بتلوث ما.
.20مجاري :مقذوفات سائلة مستعملة أو كل سائل صادر
باخلصوص عن املنازل أو الفالحة أو املستشفيات أو
احملالت التجارية والصناعية ،متت معاجلته أم ال ،وألقي
بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الوسط املائي.
.21مياه مستعملة :املياه التي مت استعمالها ألغراض منزلية
أو فالحية أو جتارية أو صناعية أو حرفية وتغيرت
طبيعتها ومكوناتها والتي ميكن إلعادة استعمالها
بدون معاجلة أن تسبب تلوثا.
.22منشآت مصنفة :كل منشأة وردت تسميتها في
النصوص املنظمة للمحالت املضرة بالصحة واملزعجة
واخلطرة مستغلة أو مملوكة من طرف أي شخص مادي
أو معنوي ،عمومي أو خاص ،ميكنها أن تشكل خطرا
أو إزعاجا للجوار أو على الصحة واألمن والنظافة
العمومية أو على الفالحة والصيد البحري واملواقع
واملآثر أو على أي عنصر من عناصر البيئة.
.23نفايات :كل املخلفات والبقايا الناجتة عن عمليات
استخالص أو استغالل أو حتويل أو إنتاج أو استهالك
أو استعمال أو مراقبة أو تصفية وبصفة عامة كل املواد
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

واألشياء املتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص
منها بهدف عدم اإلضرار بالصحة والنظافة العمومية
وبالبيئة.
.24نفايات خطرة :كل أنواع النفايات التي تشكل،
بسبب طبيعتها اخلطرة أو السامة أو املتفاعلة أو القابلة
لالنفجار أو لالشتعال أو البيولوجية أو اجلرثومية
تهديدا للتوازن البيئي حسب ما حددته املقاييس
الدولية في هذا املجال أو ما ورد في لوائح إضافية حتدد
مبقتضى نصوص تنظيمية.
.25املواد والعوامل امللوثة :كل مواد صلبة أو سائلة أو غازية
أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات صوتية
تنتج بفعل اإلنسان وتؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر
إلى تلوث البيئة أو تدهورها.

•تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم
وصحتهم؛
• تهدد بشكل ما األماكن املجاورة أو املآثر.
املادة 7

تتخذ اإلدارات املعنية كل التدابير الالزمة من أجل حماية
املستوطنات من اآلثار السلبية الناجمة عن أي شكل من
أشكال التلوث واإلزعاج من نفايات صلبة ومقذوفات
سائلة أو غازية وكذا كل أشكال الضجيج واالهتزازات
التي ال تتوافق مع مقاييس ومعايير جودة البيئة املتعني
حتديدها بنصوص تشريعية أو تنظيمية .كما تتخذ في هذا
الشأن كل التدابير الالزمة حلماية املستوطنات البشرية من
الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.

.26ملوث :كل شخص مادي أو معنوي يسبب حالة تلوث
أو يساهم فيها.
.27مجاالت بحرية :املوارد الطبيعية البحرية البيولوجية
واملعدنية املتواجدة في قعر البحار أو في املياه املجاورة
لها أو في جوفها.

الباب الثاين
حماية البيئة وامل�ستوطنات الب�شرية
الف�صل الأول
امل�ستوطنات الب�شرية

الف�صل الثاين
الرتاث التاريخي والثقايف
املادة 8

تعتبر حماية وتثمني التراث التاريخي والثقافي واحملافظة
عليه مسألة ذات أهمية وطنية ،فهي متثل جزءا ال يتجزأ من
السياسة الوطنية الرامية حلماية واستصالح البيئة.
حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية مختلف التدابير
الالزم اتخاذها من أجل حماية عناصر التراث التاريخي
والثقافي واحملافظة عليها ضد كل أشكال التدهور.

الف�صل الثالث
املن�ش�آت امل�صنفة

املادة 4

يدخل تصميم وتهيئة املستوطنات البشرية في إطار
مخططات ووثائق إعداد التراب الوطني والتعمير التي يجب
أن تضمن تنظيما منسجما لألراضي مع احترام ظروف
عيش وراحة سكانها.
املادة 5

تأخذ وثائق التعمير بعني االعتبار متطلبات حماية
البيئة مبا في ذلك احترام املواقع الطبيعية واخلصوصيات
الثقافية واملعمارية أثناء حتديد املناطق املخصصة لألنشطة
االقتصادية والسكن وللترفيه.
املادة 6

تسلم رخص البناء ورخص التجزيئ طبقا للقوانني اجلاري
بها العمل بعد التأكد من التأثير احملتمل على البيئة .وميكن
أن يرفض تسليمها أو أن تخضع ملواصفات خاصة إذا كان
من شأن هذه البنايات أو التجزئات أن:

املادة 9

تخضع املنشآت املصنفة إلى رخصة أو تصريح حسب
التسمية واملسطرة احملددتني بنصوص تطبيقية.
املادة 10

ال تقبل اإلدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة مبنشأة
مصنفة إال إذا كان مرفقا برخصة أو بتوصيل تصريح أو
دراسة التأثير على البيئة كما تنص على ذلك املادتان 49
و 50من هذا القانون.
املادة 11

على كل شخص ميلك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ
كل التدابير الالزمة للوقاية وحملاربة تلوث البيئة وتدهور
الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية
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والتنظيمية واملقاييس واملعايير البيئية اجلاري بها العمل.
كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من
طرف السلطات املختصة.
املادة 12

يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن حتترم
مقاييس ومعايير جودة البيئة املشار إليها في املادة  54من هذا
القانون وعلى املنشآت اجلديدة أن تدمج في دفتر التحمالت
املقاييس واملعايير املعمول بها أثناء طلب رخصة البناء.
فيما يخص املنشآت املوجودة ،حتدد بنصوص تنظيمية
تواريخ تطبيق واحترام املقاييس واملعايير اخلاصة بجودة
البيئة.
املادة 13

في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة
اإلنسان أو على البيئة بصفة عامة ،ميكن لإلدارة املختصة،
بعد إنذار املستغل ،وطبقا للقوانني اجلاري بها العمل أن
تصدر قرارا بالتوقيف اجلزئي أو الكلي ألنشطة املنشأة
املصنفة املسؤولة عن هذا اخلطر ،إلى حني صدور قرار
احلكم عن قاضي املستعجالت التابع للمحكمة املختصة.
وفي حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات
استعجالية ،تأمر اإلدارة بتوقيف نشاط املنشأة جزئيا أو كليا
دون إنذار املستغل.
تصدر احملكمة املختصة التي رفعت إليها الدعوى أمرها مبنع
استغالل املنشأة املخالفة للقانون إلى حني القيام باألشغال
واإلصالحات الالزمة ،كما ميكنها أن تأمر بإجناز هذه
األشغال واإلصالحات مبعية اإلدارة وعلى نفقة مالك أو
مستغل املنشأة.
املادة 14

ميكن لإلدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة ،حسب
الشروط احملددة في النصوص التنظيمية ،أن يضع جتهيزات
قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج احملصل
عليها واخلاصة بطبيعة وكمية املقذوفات السائلة أو الصلبة
أو الغازية.
املادة 15

ميكن أن حتدث مجاالت حلماية صحة اإلنسان وحماية
املواقع الطبيعية واألثرية حول مناطق األنشطة االقتصادية.
وحتدد هذه املجاالت حسب طبيعة أنشطة املنشآت املصنفة
وكذا األخطار والتهديدات احملتملة التي ميكن أن تشكلها
هذه املنشآت بالنسبة لصحة اإلنسان وللبيئة بصفة عامة.
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املادة 16

تراجع املقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل
فيما يخص تنظيم وتسمية احملالت املضرة بالصحة واملزعجة
واخلطرة وفقا ألحكام هذا القانون.

الباب الثالث
حماية الطبيعة واملوارد الطبيعية
الف�صل الأول
الرتبة وما حتت الرتبة
املادة 17

تعتبر التربة وما حتت التربة من ثروات وموارد محدودة أو
غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور
ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة.
املادة 18

تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر
والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية وضياع األراضي
الصاحلة للزراعة وتلوث التربة ومواردها خاصة بسبب
استعمال املواد واملبيدات الكيميائية .وميكن أن تعلن هذه
التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو
مستفيد.
املادة 19

يخضع تخصيص أو تهيئة األراضي ألغراض فالحية
أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو جتارية أو تعميرية
وكذا أشغال التنقيب عن اآلثار أو استغالل موارد جوف
األرض والتي من شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة مسبقة
حسب احلاالت ووفق شروط حتددها النصوص التشريعية
والتنظيمية .وحتدد هذه النصوص اجلهات املانحة للتراخيص
وشروط منحها وكذا تسمية األنشطة أو االستعماالت
املمنوعة بسبب األخطار التي تشكلها على األرض وجوفها
أو على مواردها.

الف�صل الثاين
الوحي�ش والنبيت والتنوع البيولوجي
املادة 20

يجب حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي بواسطة
تدبير معقلن يسمح باحملافظة على كل األصناف ويضمن
التوازن البيئي.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 21

مينع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها اإلدارة وفقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية ،كل نشاط من شأنه أن
يهدد أصناف احليوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي.
املادة 22

حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية على اخلصوص:
•الئحة أنواع احليوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد
من حماية خاصة؛
•املنع املؤقت أو الدائم ألي نشاط يحول دون حماية األنواع
النادرة أو املهددة باالنقراض وكذا حماية وسطها الطبيعي؛
•شروط استغالل وتسويق واستعمال ونقل وتصدير األنواع
املشار إليها في الفقرة السابقة؛
•شروط إدخال كل نوع من احليوانات والنباتات أيا كان
مصدره ،من شأنه أن يهدد األنواع احملمية أو وسطها الطبيعي.
املادة 23

تعتبر الغابات سواء العمومية أو اخلاصة مبثابة ممتلكات ذات
منفعة مشتركة .من واجب اإلدارة واخلواص احملافظة عليها
واستغاللها بشكل يضمن توازنها واحترام األنظمة البيئية.

وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها ،وذلك طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
املادة 28

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها
العمل ،تتخذ اإلدارة كل اإلجراءات الالزمة إلخضاع كل
استغالل للمياه القارية إلى رخصة مسبقة .كما ميكن
اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة املياه أو ألجل احلد
من آثار اجلفاف.
املادة 29

مع مراعاة املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملاء،
حتدد بنص تنظيمي الئحة املواد اخلطيرة التي يجب منع قذفها
وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في
املياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها اإلدارة.
كما ميكن لإلدارة أن حتدث مناطق محمية متنع داخلها
كل األنشطة التي من شأنها أن تهدد جودة املياه املخصصة
لالستعمال العمومي.

الف�صل الرابع
الهواء

املادة 24

يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن ومتوازن .وتدمج
االعتبارات البيئية في مخططات التسيير وأشغال التهيئة
واالستغالل بحيث ال تهدد استعماالتها االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والترفيهية وظائفها احلمائية.
املادة 25

يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث
والدمار الناجتة عن االستغالل املكثف والرعي واحلرائق
واآلفات أو إدخال أصناف غير مالئمة.
املادة 26

مينع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة احلصول
على رخصة مسبقة تسلمها اإلدارة طبقا للشروط احملددة
مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية.

املادة 30

يجب حماية الهواء ضد كل أشكال التلوث التي تساهم في
تدهور جودته وفي تسخني املناخ وإضعاف طبقة األوزون.
املادة 31

مينع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار والغازات
السامة واملسببة للتآكل أو املشعة في الهواء بصفة تفوق
احلدود املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية.
املادة 32

حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية التدابير الالزم القيام
بها من أجل احملافظة على جودة الهواء واملقاييس الالزمة
للمراقبة والتتبع.

الف�صل اخلام�س
املجاالت واملوارد البحرية مبا فيها ال�ساحل

الف�صل الثالث
املياه القارية
املادة 27

تتخذ اإلدارة التدابير الالزمة من أجل ضمان إجراء جرد
نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا

املادة 33

بغرض حماية املجاالت واملوارد البحرية الواقعة حتت السيادة
أو السلطة الوطنية ،تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل
الوقاية أو احلد من األنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى
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تدهور جودة املياه واملوارد البحرية أو تضر باإلنسان وباحليوان
وبالنبات وباملنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة.

الف�صل ال�سابع
املناطق اخلا�صة املحمية ،احلدائق
واملحميات الطبيعية والغابات املحمية

حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية:
•شروط استكشاف واستغالل وتنمية املوارد البحرية؛
•التدابير الالزمة من أجل الوقاية من التلوث البحري
ومحاربته مبا في ذلك التلوث البحري الصادر عن احلوادث
البحرية الطارئة؛
•املعايير الالزمة لتصنيف املناطق اخلاصة احملمية.

املادة 38

املادة 35

عندما تكون أهمية املنطقة احملمية تستدعي ذلك ،ميكن
للسلطة املختصة أن حتولها إلى حديقة طبيعية أو محمية
طبيعية وفقا للمسطرة اجلاري بها العمل مبقتضى النصوص
التشريعية والتنظيمية.

املادة 34

بغرض حماية واستصالح الساحل واحملافظة عليه ،تتخذ تدابير
قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام
للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور.
املادة 36

حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية
املجاالت واملوارد البحرية ،وعلى اخلصوص:
•كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغالل الساحل؛
•االعتبارات الالزمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق
خاصة محمية تعرفها املادة  38من هذا القانون؛
•شروط استغالل املوارد الساحلية واالستفادة منها وكذا
تنميتها واستصالحها.

الف�صل ال�ساد�س
الأرياف واملناطق اجلبلية
املادة 37

بغرض حماية العالم القروي واحملافظة على األنظمة البيئية
باألرياف واملناطق اجلبلية واستصالحها ،تتخذ تدابير
قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام
لهذه األنظمة ووقايتها من كل تدهور ملواردها وجلودة البيئة
بصفة عامة.
حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة:
•كيفية ضبط تصاميم ومخططات التهيئة والتدبير املندمج
لألرياف واملناطق اجلبلية؛
•الشروط الالزمة لتصنيف األرياف واملناطق اجلبلية كمناطق
خاصة محمية كما تعرفها املادة  38من هذا القانون؛
•شروط استغالل وحماية وتنمية موارد األرياف واملناطق
اجلبلية.
38

تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة
اجلماعات احمللية والهيئات املعنية وبعد إجراء بحث
عمومي ،مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي متثل
بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة جتب احملافظة عليها.
وتتم احملافظة على هذه املناطق وحمايتها من كل تدخل أو
نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها.

املادة 39

عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو
حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد
وذلك باحلد من األنشطة السابقة بهذه املنطقة ،يحق
للمالك أو املالكني أو ذوي احلقوق احلصول على تعويض
وذلك وفقا للشروط احملددة مبوجب النصوص التشريعية
والتنظيمية اجلاري بها العمل.
املادة 40

عندما تتطلب احملافظة على التوازن البيئي ذلك ،ميكن ألي
جزء من الغابة ،أيا كان مالكها ،أن يصنف كغابة محمية
مينع فيها القيام بأي نشاط أو استغالل لألرض من شأنه أن
يهدد جودة األشجار .هذا التصنيف يعطي احلق بالتعويض
وفقا لنفس الشروط احملددة في املادة  39أعاله.

الباب الرابع
�أ�شكال التلوث والإيذاءات
الف�صل الأول
النفايات
املادة 41

تتخذ اإلدارة واجلماعات احمللية وهيآتها كل التدابير
الضروريـــة قصد احلد من خطــورة النفــايــات وتدبيـرهــا
ومعاجلتها والتخلص منها بطريقة مالئمة تزيل أو حتد من
آثارها املضرة بصحة اإلنسان وباملوارد الطبيعية وباحليوانات
والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 42

تطبيقا للمادة  41أعاله ،حتدد النصوص التشريعية
والتنظيمية شروط وعمليات تدبير النفايات والتخلص
منها والسيما عمليات جمع وفرز وتخزين ونقل وتصدير
أو استيراد أو وضع في مطارح مراقبة أو استغالل أو إعادة
استعمال أو تدوير أو أي شكل آخر من أشكال املعاجلة
والتدبير والتخلص النهائي من النفايات.

الف�صل الثاين
املقذوفات ال�سائلة والغازية
املادة 43

مينع قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في
الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصفة
اإلنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز املعايير
واملقاييس املعمول بها.
املادة 44

حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة:
•الئحة املواد السائلة والغازية املمنوع قذفها وكذا تكوينها
ودرجات تركيزها وكذا املواد اخلاضع تداولها لرخصة
إدارية أو تصريح مسبقني؛
•الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع وتخزين ومعاجلة
وتدوير املقذوفات وإعادة استعمالها والتخلص النهائي
منها؛
•املواصفات العلمية للمقذوفات السائلة والغازية من
الناحية الكيماوية واجلرثومية.

•الئحة املواد املضرة واخلطرة التي مينع نقلها داخل التراب
الوطني أو مرورها عبر احلدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو
تصريح من اإلدارة؛
•شروط وطرق تكييف هذه املواد وكذا طريقة خزنها ومسار
وتواريخ نقلها.

الف�صل الرابع
الإزعاجات ال�صوتية والروائح
املادة 47

يجب احلد أو القضاء على الضجيج واالهتزازات الصوتية
مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا
للجوار أو تضر بصحة اإلنسان أو بالبيئة بصفة عامة ،خاصة
عند مباشرة األنشطة اإلنتاجية واخلدماتية وتشغيل اآلالت
واملعدات واستخدام آالت التنبيه ومكبرات الصوت ،وذلك
مبقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون.
وحتدد هذه النصوص احلدود القصوى املسموح بها ملستوى
الصوت واحلاالت والشروط التي مينع فيها انبعاث أي ضجيج
أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب املراقبة.
املادة 48

مينع إصــدار الروائــح التـي ميكنهــا ،بحكـم طبيعتهــا أو
تركيزها ،أن تكون مضرة وتتجاوز املعايير التي يجب
حتديدها مبقتضى نصوص تنظيمية.

الباب اخلام�س
�آليات تدبري وحماية البيئة
الف�صل الأول
درا�سات الت�أثري على البيئة

الف�صل الثالث
املواد امل�ضرة واخلطرية
املادة 45

املادة 49

يحظر تداول املواد املضرة واخلطيرة بغير ترخيص من
اإلدارة ،ويخضع استعمالها ملراقبة وتتبع اإلدارة إما بسبب
خصائصها السامة أو املشعة أو مدى تركيزها وتهديدها
لألنظمة احليوية عند قذفها في الوسط الطبيعي.

في حالة ما إذا كان إجناز تهيئات أو منشآت أو مشاريع،
يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها على الوسط
الطبيعي ،فإن صاحب املشروع أو طالب الرخصة ،يكون
ملزما بإجراء دراسة متكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع
ومدى موافقته ملتطلبات حماية البيئة.

املادة 46

املادة 50

حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة:
•الئحة املواد املضرة واخلطرة التي مينع قذفها في الوسط
الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من
اإلدارة؛

حتدد مبقتضى نصوص قانونية وتنظيمية املنشآت واألنشطة
واملشاريع وعمليات التهيئة اخلاضعة لدراسات التأثير على
البيئة ،وكذا أهداف ومضمون الدراسة وطرق مراقبة مدى
احترام املعايير والتدابير الوقائية.
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الف�صل الثاين
املخططات اال�ستعجالية
املادة 51

تقوم اإلدارة بإعداد مخططات استعجالية ملواجهة احلاالت
احلرجة الناجتة عن تلوث خطير للبيئة بسبب حوادث طارئة
أو كوارث طبيعية أو تكنولوجية وذلك بتعاون مع اجلماعات
احمللية والهيآت املعنية وفقا للشروط احملددة مبوجب نصوص
تطبيقية.
املادة 52

حتدد النصوص التطبيقية لهذا القانون مجاالت وشروط
إعداد املخططات االستعجالية ومحتواها وكيفيات
تنفيذها ،وكذا الشروط واحلاالت التي تتطلب استدعاء
األشخاص ومصادرة املمتلكات واللجوء إلى االحتالل
املؤقت لألمالك اخلاصة واملرور منها.
املادة 53

يجب على مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة لرخصة أن ينجز
مخططا استعجاليا خاصا مبنشأته يتضمن إعالم السلطات
املختصة والسكان املجاورين وإخالء العاملني ووسائل احلد
من أسباب الكوارث التي ميكن أن تسببها املنشأة.
متنح للمنشآت املتواجدة قبل صدور هذا القانون آجال
انتقالية حتدد مبقتضى نصوص تنظيمية لوضع مخطط
استعجالي وفقا ملقتضيات الفقرة السابقة.

الف�صل الثالث
مقايي�س ومعايري جودة البيئة
املادة 54

حتدد النصوص التشريعية والتنظيمية املقاييس واملعايير
الالزمة للمحافظة على جودة البيئة.
املادة 55

تؤخذ بعني االعتبار أثناء حتديد املقاييس واملعايير املشار
إليها في املادة  54النقط التالية:
•املعطيات العلمية األكثر حداثة في هذا املجال؛
•حالة الوسط املستقبل لإلفراغات واملقذوفات؛
•قدرة املاء أو الهواء أو التربة على التطهير الذاتي؛
•متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية املستدامة؛
•املردودية املالية لكل قطاع معني؛
•املتطلبات الصحية.
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املادة 56

باإلضافة إلى حتديد املقاييس واملعايير ذات البعد الوطني،
حتدد اإلدارة بتعاون مع الهيآت املعنية ،مقاييس ومعايير
أكثر صرامة خاصة ببعض القطاعات امللوثة أو املناطق
املتضررة أو املهددة بالتلوث أو التي يتميز توازنها البيئي
بحساسية خاصة.
املادة 57

تقيم اإلدارة وفقا لشروط حتددها النصوص التطبيقية لهذا
القانون مرصدا وطنيا للبيئة وشبكات رصد جهوية للبحث
واملراقبة والتتبع املستمر جلودة البيئة ،وتقوم هذه الشبكات
كل في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات
البيئة دوريا ،وإتاحة البيانات للجهات املعنية ،وميكنها
طلب االستعانة مبراكز البحوث واملعاهد العلمية واجلامعية
واجلهات املختصة.

الف�صل الرابع
التحفيزات املالية واجلبائية
املادة 58

يؤسس مبوجب نصوص تطبيقية ملقتضيات هذا القانون
والقانون اإلطار رقم  18-95مبثابة ميثاق لالستثمار نظام
للتحفيزات املالية واجلبائية ألجل تشجيع االستثمار ومتويل
املشاريع الهادفة إلى حماية البيئة واستصالحها.
املادة 59

حتدد النصوص التطبيقية املشار إليها في املادة  58أعاله،
املساعدات املالية التي تقدمها الدولة ،واإلعفاءات اجلزئية أو
الكلية من الرسوم اجلمركية واجلبائية ،وكذا القروض طويلة
األمد وذات الفائدة املخفضة وكل اإلجراءات التحفيزية
املالئمة.

الف�صل اخلام�س
ال�صندوق الوطني اخلا�ص بحماية
وا�ست�صالح البيئة
املادة 60

ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصالح البيئة.
ويحدد مبوجب نص تطبيقي اإلطار القانوني لهذا الصندوق
ومهامه وموارده ونفقاته.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 61

املادة 67

تشرف السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة على متابعة أنشطة
ومهام هذا الصندوق.

توزع هذه القيم املنصوص عليها في املادة  66بني الدائنني
بصفة متناسبة مع توزيع الديون احملددة.

املادة 62

املادة 68

تستعمل موارد الصندوق الوطني اخلاص لتمويل التدابير
التحفيزية املنصوص عليها في هذا القانون وبصفة استثنائية
لتمويل املشاريع النموذجية البيئية والتجريبية.

في حالة ما إذا قام الشخص الذي تقع عليه مسؤولية
إصالح الضرر بعد احلدث بدفع تعويض عن ضرر التلوث
قبل توزيع القيم املشار إليها أعاله ،فإنه يعفى من حقوق
الشخص املعوض املخولة له مبوجب هذا القانون في حدود
املبلغ الذي قام بدفعه.

الباب ال�ساد�س
قواعد امل�سطرة

الف�صل الثاين
�إعادة ا�ست�صالح البيئة

الف�صل الأول
النظام اخلا�ص بامل�س�ؤولية املدنية
املادة 63

يعتبر مسؤوال ،دون احلاجة إلى إثبات خطأ ما ،كل شخص
مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو
مواد مضرة وخطيرة ،وكذا كل مستغل ملنشأة مصنفة كما
يحددها النص التطبيقي لهذا القانون ،تسببت في إحلاق
ضرر جسدي أو مادي له عالقة مباشرة أو غير مباشرة
مبمارسة األنشطة املشار إليها أعاله.
املادة 64

ميكن للشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصالح الضرر
املذكور في املادة  63أن يطلب حتديد مسؤوليته في مبلغ
إجمالي عن كل حادثة .ويحدد هذا املبلغ مبقتضى نص
تنظيمي.
املادة 65

إذا كان احلدث ناجتا عن خطإ ارتكبه الشخص املشار إليه في
املادة  63فال يحق له االستفادة من التحديد املنصوص عليه
في املادة  64أعاله.
املادة 66

قصد االستفادة من حتديد املسؤولية املنصوص عليها في
املادة  ،64يجب على الشخص املسؤول عن إصالح الضرر
أن يضع رهن إشارة احملكمة املكلفة بالقضية قيما مالية
تعادل قيمة حتديد مسؤوليته .وميكن أن تكون هذه القيم
على شكل مبلغ مالي أو تقدمي ضمانة بنكية أو أية ضمانة
أخرى مقبولة حسب القوانني اجلاري بها العمل.

املادة 69

مع مراعاة النصوص اجلاري بها العمل ميكن لإلدارة أن
تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور للبيئة
استصالح هذه األخيرة إذا أمكن ذلك مع االحتفاظ بحق
النظر فـــي تطبيـــق العقوبـــات اجلنائيـــة املنصوص عليهـــا
فـــي القـــــانـــــــون املعـمـــــول بــــه واملتعلــق بالتعـويضــــات
املدنيـــة.
املادة 70

ميكن لإلدارة أن تلزم كل مستغل ميارس نشاطا أدى إلى
تدهور للبيئة باستصالحها حتى وإن كان هذا التدهور غير
ناجت عن مخالفــة ملقتضيـــات هذا القـــانـــون ونصـــوصـــه
التطبيقيــة.
املادة 71

في احلاالت املنصوص عليها في املادتني  69و 70أعاله ،حتدد
اإلدارة في كل حالة أهداف استصالح البيئة الواجب بلوغها
وتواريخ تطبيق عمليات االستصالح .وفي نهاية األشغال،
تقوم اإلدارة بتفقد املواقع وتتخذ قرارا بإخالء الذمة في حالة
تطابق األشغال املنجزة ملتطلباتها.
املادة 72

عندما ال يتم استصالح البيئة وفقا للشروط احملددة في
املادة  71أعاله ،وفي حالة عدم وجود مساطر خاصة حتددها
نصوص تشريعية أو تنظيمية ميكن لإلدارة بعد إنذار املعني
بالتدابير املقررة ،أن تنفذ مبعرفتها هذه األشغال مع حتمل
املعني باألمر للنفقات.
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الف�صل الثالث
م�سطرة حتويل الأحكام
املادة 73

ميكن للسلطة املختصة بعالقة مع السلطة املكلفة بالبيئة
إذا تطلب األمر ذلك ،أن حتول املخالفات املرتكبة واملعاقب
عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية .وتقيد
هذه السلطة هذا التحويل مبحضر يحدد شروطها وكذا
قيمتها وتواريخ تنفيذها .وال ميكن إجراء هذا التحويل إال
بعد النطق باحلكم النهائي كما ال ميكن لقيمتها أن تكون
أقل من قيمة الغرامة املنصوص عليها في القانون.
املادة 74

يتم تنفيذ التحويل املنصوص عليه في املادة  73أعاله مع
االحتفاظ بحق النظر في التعويضات املدنية احملتملة جتاه
ضحايا ضرر ما ومتابعتها أمام احملاكم املدنية.
املادة 75

ال تلغى املتابعات القضائية إال بعد تسديد كل املبالغ
املستحقة عن التحويل كما حددتها السلطة املختصة
باتفاق مع املخالف .وفي حالة عدم احترام الشروط احملددة
في احملضر املشار إليه في املادة  ،73تتم متابعة تطبيق املسطرة
اجلنائية.

الف�صل الرابع
امل�سطرة ومتابعة املخالفات
املادة 76
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املادة 77

يكلف مبعاينة املخالفات ألحكام هذا القانون مع مراعاة
النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ونصوصه
التطبيقية ضباط الشرطة القضائية واملوظفون واألعوان
املنتدبون لهذا الغرض من لدن اإلدارة املختصة ،وموظفو
اجلماعات احمللية املفوض لهم بذلك من طرف رؤساء املجالس
اجلماعية وكذا احمللفون وفقا للتشريع اخلاص باليمني املفروض
أداؤها على املأمورين محرري احملاضر ،وكل خبير أو شخص
معنوي كلف بهذه املهمة بصفة استثنائية من طرف اإلدارة.
املادة 78

يسمح لألشخاص املشار إليهم أعاله ،كل في مجال
اختصاصه وفي حدود املسؤوليات واالختصاصات املخولة
للجهة التي ينتمون إليها ،بالدخول وفقا ملقتضيات قانون
املسطرة اجلنائية ،إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور
السكن ،أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع أجهزة
قياس أو إجراء حتاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو
سابقة لنشاط ميكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات هذا
القانون ونصوصه التطبيقية.
املادة 79

يقوم األشخاص املكلفون مبعاينة املخالفات بتحرير محاضر
تبني فيها بوجه خاص ظروف ونوع املخالفة واإليضاحات
التي يدلي بها مرتكب املخالفة .وتوجه هذه احملاضر في
أقصر وقت إلى احملكمة املختصة وعامل العمالة أو اإلقليم
املعني ،ما لم توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أخرى
تنص على آجال معينة التخاذ اإلجراءات اإلدارية السابقة عن
رفع دعوى إلنذار مرتكب املخالفة وإلزامه باالستصالحات
الضرورية وجبره على رفع اآلثار املضرة بالبيئة.

كل شخص مادي أو معنوي تعرض النبعاث أو قذف مادة
أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى
إحلاق ضرر بصحته أو مبمتلكاته له احلق في أن يطلب
من اإلدارة إجــراء حتقيــق وذلك خالل تسعيــن يومـــا مــن
مالحظتــــه لألضـرار .ويجب إبالغ املشتكــي بنتــائـــج هــذا
التحـقيـــــق.

املاد ة 80

في حالة طلب مستعجل من طرف املشتكي ،يتوجب على
اإلدارة إبالغه خالل مدة ال تتعدى ستني يوما .كما يجب
تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف اإلدارة.

تنسخ كل املقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا
القانون واملخالفة ألحكامه ومبادئه العامة ويبدأ العمل به
ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

الباب ال�سابع
مقت�ضيات نهائية

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ظهري �شريف رقم � 1-03-60صادر يف  12ماي 2003
بتنفيذ القانون رقم  12-03املتعلق بدرا�سات الت�أثري على البيئة
(ج.ر .عدد  5118بتاريخ  19يونيو )2003

الباب الأول
تعاريف وجمال التطبيق
املادة 1

يقصد باملصطلحات املستعملة في هذا القانون املعاني التالية:
.1البيئة :مجموعة العناصر الطبيعية واملنشآت البشرية
والعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تساعد
على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات
احلية واألنشطة البشرية؛
.2دراسة التأثير على البيئة :دراسة قبلية متكن من تقييم
اآلثار املباشرة وغير املباشرة التي ميكن أن تلحق البيئة
على األمد القصير واملتوسط والبعيد نتيجة إجناز املشاريع
االقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات األساسية
وحتديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو
التخفيف منها أو تعويضها مبا يساعد على حتسني اآلثار
اإليجابية للمشروع على البيئة؛
.3الطالب :الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يتقدم
بطلب رخصة أو موافقة تتعلق مبشروع خاضع لدراسة
التأثير على البيئة؛
.4املوافقة البيئية :القرار املتخذ من طرف السلطة احلكومية
املكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان
اجلهوية لدراسة التأثير على البيئة والذي يشهد من
الناحية البيئية بإمكانية إجناز املشروع اخلاضع لدراسة
التأثير على البيئة؛
.5املشروع :كل مشاريع األنشطة واألشغال والتهييئات
واملنشآت املزمع إجنازها من طرف كل شخص طبيعي أو
معنوي ،عام أو خاص ،والتي بسبب طبيعتها أو حجمها
أو وجودها مبناطق حساسة أو مناطق محمية تتطلب
إجراء دراسات التأثير على البيئة؛
.6تعليمات توجيهية :وثائق مرجعية حتدد العناصر
األساسية التي يجب إدماجها في األسس املرجعية
لدراسة التأثير على البيئة بالنسبة لكل مشروع خاضع
لهذه الدراسة؛
.7األسس املرجعية :دليل مرجعي يحدد اجلوانب واملتطلبات
البيئية األساسية الواجب مراعاتها أثناء إعداد دراسات
التأثير على البيئة ،ويبني املنهجية الواجب اعتمادها
لتشخيص وحتليل اآلثار احملتملة للمشروع على البيئة؛

.8املناطق احلساسة :املناطق الرطبة واملناطق احملمية واملناطق
ذات املنفعة البيولوجية واإليكولوجية واملناطق املوجودة
فوق الفرشــات املـــائـيــــة اجلوفـيــــة ومواقـــع تصريـــــف
امليـــاه.
املادة 2

تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل املشاريع املذكورة
في الالئحة املرفقة بهذا القانون واملزمع إجنازها من طرف
كل شخص طبيعي أو معنوي ،عام أو خاص ،والتي بسبب
طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات
سلبية على الوسط اإلحيائي والفيزيائي والبشري.
املادة 3

إذا كان املشروع اخلاضع لدراسة التأثير على البيئة مركبا من
عدة مكونات تكمل بعضها البعض أو كان إجنازه موزعا
على عدة مراحل ممتدة في الزمن ،فإن دراسة التأثير على
البيئة يجب أن تشمل مجموع مكونات املشروع.
املادة 4

ال تسري مقتضيات هذا القانون على املشاريع التابعة
للسلطة العسكرية .إال أن إجناز هذه املشاريع يجب أن يتم
بكيفية ال تشكل أي خطر على صحة اإلنسان والبيئة بصفة
عامة.

الباب الثاين
�أهداف وم�ضمون درا�سات
الت�أثري على البيئة
املادة 5

تهدف دراسة التأثير على البيئة إلى:
.1تقييم ممنهج ومسبق لآلثار احملتملة املباشرة وغير املباشرة،
املؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة ،وبشكل خاص
تقييم آثاره على اإلنسان واحليوان والنبات والتربة واملاء
والهواء واملناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي
واملمتلكات واملآثر التاريخية ،وعند االقتضاء ،على
اجلوار والنظافة واألمن والصحة العمومية مع مراعاة
تفاعل هذه العناصر فيما بينها؛
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.2إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو
تعويضها؛
.3إبراز اآلثار اإليجابية للمشروع على البيئة وحتسينها؛
.4إعالم السكان املعنيني بالتأثيرات السلبية للمشروع على
البيئة.
املادة 6

تتضمن دراسة التأثير على البيئة العناصر التالية:
.1تشخيصا إجماليا للحالة األصلية للموقع والسيما
مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية احملتمل تعرضها
للضرر عند إقامة املشروع؛
.2وصفا ألهم مكونات ومميزات املشروع ومراحل إجنازه،
مبا في ذلك وسائل اإلنتاج وطبيعة وكمية املواد األولية
املستعملة ومصادر الطاقة واملقذوفات السائلة والغازية
والصلبة وغيرها من النفايات الناجمة عن إجناز أو
استغالل املشروع؛
.3تقييما للتأثيرات اإليجابية للمشروع والنعكاساته
السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والفيزيائي
والبشري خالل مراحل إجناز املشروع واستغالله أو
تطويره اعتمادا على األسس املرجعية أو التعليمات
التوجيهية املعدة لهذا الغرض؛
.4التدابير املزمع اتخاذها من طرف الطالب إلزالة اآلثار
الضارة بالبيئة أو التخفيف منها أو تعويضها ،إضافة
إلى التدابير الهادفة إلى إبراز وحتسني اآلثار اإليجابية
للمشروع؛
.5برنامج مراقبة وتتبع املشروع وكذا اإلجراءات املزمع
اتخاذها في مجاالت التكوين واالتصال والتدبير ضمانا
لتنفيذ املشروع واستغالله وتطويره وفقا للمواصفات
التقنية واملتطلبات البيئية املعتمدة في الدراسة؛
.6تقدميا مختصرا لإلطار القانوني واملؤسساتي املتعلق
باملشروع وبالعقار املخصص إلجنازه واستغالله وكذا
التكاليف التقديرية للمشروع؛
.7مذكرة تركيبية موجزة حملتوى الدراسة وخالصاتها؛
.8ملخصا مبسطا للمعلومات واملعطيات األساسية املتضمنة
في الدراسة معدا لفائدة العموم.
املادة 7

يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على
البيئة على قرار املوافقة البيئية .ويعد هذا القرار عنصرا من
عناصر امللف املقدم لطلب احلصول على الرخصة.
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الباب الثالث
اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية
لدرا�سات الت�أثري على البيئة
املادة 8

حتدث لدى السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة جلنة وطنية
وجلان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة
فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول املوافقة
البيئية للمشاريع.
حتدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية
وطرق تسييرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي.
املادة 9

يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير
على البيئة .ويهدف هذا البحث إلى متكني السكان املعنيني
من التعرف على اآلثار احملتملة للمشروع على البيئة وإبداء
مالحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه .تؤخذ هذه املالحظات
واالقتراحات بعني االعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على
البيئة.
تعفى من البحث العمومي املشار إليه في الفقرة األولى من
هذه املادة املشاريع اخلاضعة لبحث عمومي مبقتضى نصوص
تشريعية أو تنظيمية أخرى ،شريطة أن توضع دراسة التأثير
على البيئة رهن إشارة العموم أثناء إجناز البحث .وحتدد
تدابير إجراء البحث العمومي مبقتضى نص تنظيمي.
املادة 10

يتعني على اإلدارة خالل فترة البحث العمومي اتخاذ
كل اإلجراءات الالزمة لتمكني العموم من االطالع على
املعلومات واخلالصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة،
باستثناء املعلومات واملعطيات التي ميكن اعتبارها سرية.
ولهذه الغاية يجب على الطالب إخبار اإلدارة كتابة
باملعلومات واملعطيات التي يعتبرها سرية.
تعتبر سرية طبقا ملدلول الفقرة األولى من هذه املادة
املعطيات واملعلومات املتعلقة باملشروع التي من شأن إطالع
العموم عليها أن تلحق ضررا مبصالح صاحب املشروع ،عدا
املعلومات املتعلقة بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة.
وحتدد شروط وشكليات االطالع على دراسة التأثير مبقتضى
نص تنظيمي.
املادة 11

يلزم األعوان املكلفون من طرف اإلدارة أثناء أداء مهامهم
سواء حني االطالع أو فحص دراسات التأثيرات على البيئة،
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

أو حني مراقبة املشاريع اخلاضعة لهذه الدراسات وكذا
أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان اجلهوية املشار إليها
في املادة  8أعاله باحملافظة على السر املهني وحماية املعطيات
واملعلومات املتعلقة باملشاريع اخلاضعة لدراسات التأثير على
البيئة ،وذلك حتت طائلة تطبيق مقتضيات القانون اجلنائي
اجلاري بها العمل.
املادة 12

يتحمل الطالب املصاريف املترتبة عن البحث العمومي
ويحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة.
املادة 13

يتحمل الطالب مصاريف إجراء دراسة التأثير على البيئة،
ما لم توجد مقتضيات مخالفة منصوص عليها في القوانني
اجلاري بها العمل.

الباب الرابع
�ضبط املخالفات وحق التقا�ضي
املادة 14

املادة 16

في حالة عدم امتثال املخالف بعد توجيه اإلنذار إليه وكانت
أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة اإلجناز أو مت الشروع في
استغالل املشروع ،تقوم السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة
بعد إشعار السلطة احلكومية املعنية بإحالة نسخة من محضر
املخالفة على كل من عامل اإلقليم أو العمالة ورئيس املجلس
اجلماعي إلصدار األمر باإليقاف املؤقت لألشغال في انتظار
صدور احلكم من طرف احملكمة املختصة.
ميكن في احلاالت التي تدعو إلى االستعجال األمر بإيقاف
األشغال حاال وبإزالة البنايات والتجهيزات ومنع األنشطة
املخالفة ملقتضيات هذا القانون.
املادة 17

ال يسقط األمر بإيقاف أشغال البناء والتجهيز وعمليات
االستغالل وإعادة املوقع إلى حالته األصلية حق تقدمي شكاية
أمام القضاء إما من طرف السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة
أو من قبل كل شخص مادي أو معنوي له حق التقاضي من
حيث الصفة واملصلحة.
املادة 18

يتولى ضباط الشرطة القضائية واألعوان احمللفون واملكلفون
من طرف اإلدارة واجلماعات احمللية مبعاينة وضبط مخالفات
مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

إذا مت تقدمي شكاية أمام احملكمة املختصة ضد أي ترخيص
أو قرار باملوافقة على مشروع ما لسبب عدم توفر قرار املوافقة
البيئية ،تأمر احملكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو
قرار املوافقة مبجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار.

املادة 15

املادة 19

في حالة ضبط مخالفة ملقتضيات هذا القانون ونصوصه
التطبيقية ،يحرر العون املكلف الذي عاين املخالفة محضرا
يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة املعنية مباشرة باملشروع
ونسخة إلى السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة وذلك داخل
أجل ال يتعدى خمسة عشرة ( )15يوما .وتقوم هذه
األخيـــرة بعد إخبــار السلطـــــة احلكــــوميـــــة املعـنـيــــة بإنذار
املخـــــالـــف وحثـــــه علــى احترام القـوانيـــن اجلـــاري بـهــــا
العمـل.

تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة املشاريع التي
لم يتم إجنازها خالل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ
احلصول على قرار املوافقة البيئية.
املادة 20

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية .غير أن أحكامه ال تسري على طلبات
الترخيص املودعة لدى املصالح اإلدارية قبل تاريخ صدوره.
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ملحق امل�شاريع اخلا�ضعة لدرا�سة الت�أثري على البيئة
.1املنشآت املضرة بالصحة واملزعجة واخلطرة املرتبة في
الصنف األول.
 .2مشاريع البنية التحتية:
• إنشاء الطرق (الطرق الوطنية والطرق السيارة)؛
• السكك احلديدية؛
• املطارات؛
• تهيئة املناطق احلضرية؛
• تهيئة املناطق الصناعية؛
• املوانئ التجارية واملوانئ الترفيهية؛
•السدود وغيرها من املنشآت املعدة حلصر وتخزين املياه
بصفة دائمة؛
•املركبات السياحية خاصة تلك الواقعة على مستوى الساحل
واجلبل وفي الوسط القروي؛
•املنشآت املخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما
كان نوعها أو طريقة التخلص منها؛
• محطات تصفية املياه املستعملة واملنشآت امللحقة بها؛
• قنوات الصرف البحرية؛
• نقل املواد اخلطرة أو السامة.
 .3املشاريع الصناعية:

 .1 .3الصناعة االستخراجية:
• املناجم؛
• مقالع الرمل واحلصى؛
• مصانع اإلسمنت؛
• صناعة اجلبس؛
• حتويل الفلني.
 .2 .3صناعة الطاقة:
•املنشآت املعدة لتخزين الغاز وجميع املواد القابلة لالشتعال؛
• املصفات البترولية؛
• األشغال الكبرى لتحويل الطاقة؛
•املراكز احلرارية وغيرها من منشآت االحتراق التي تبلغ
قوتها  300ميكاوات على األقل؛
• املراكز النووية؛
• املراكز الهيدروكهربائية.
 .3 .3الصناعة الكيميائية:
•منشآت صنع املواد الكيميائية إلبادة احلشرات واملنشآت
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الصيدلية وصناعة الصباغة والدهان واملطاط اإلصطناعي
واألكسيد الفوقي؛
• إدخال منتوجات كيميائية جديدة في السوق؛
• استخراج ومعاجلة وحتويل األمينت.

 .4 .3معاجلة املعادن:
• معامل الصلب؛
• معاجلة السطح وتغطية املعادن؛
• صناعة األدوات واآلالت املعدنية.
 .5 .3صناعة املواد الغذائية:
• وحدات تصبير املواد احليوانية والنباتية؛
• وحدات تصنيع املواد احلليبية؛
• وحدات صنع اجلعة؛
• وحدات صنع احللويات واملشروبات؛
• معامل دقيق السمك ومعامل زيت السمك؛
• مصانع النشويات؛
• معامل السكر وحتويل ثفل قصب السكر؛
• مطاحن الدقيق والسميدة؛
• معامل الزيوت.
 .6 .3صناعة النسيج واجللود واخلشب والورق والكارطون
واخلزف:
• وحدات صناعة عجني الورق والكارطون؛
• املدابغ وصناعة دبغ اجللود الرقيقة؛
• وحدات إنتاج ومعاجلة السيلولوز؛
• معامل صباغة األلياف؛
•وحدات صناعة الصفائح من األلياف ومن اجلزئيات ومن
صفائح اخلشب املعكوس؛
• وحدات صناعة النسيج والصباغة؛
• وحدات صناعة اخلزف.
 .7 .3صناعة املطاط:
• صناعة ومعاجلة املواد املكونة من املطاط االصطناعي.
 .4الفالحة:
• مشاريع الضم القروي؛
• مشاريع تشجير مساحة تزيد عن  100هكتار؛
•مشاريع تخصيص أرض غير مزروعة أو مساحة شبه طبيعية
لالستغالل الفالحي املكثف.
 .5مشاريع تربية األسماك واألصداف.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

مر�سوم رقم � 2-04-563صادر يف  5ذي القعدة  4( 1429نوفمرب )2008

يتعلق باخت�صا�صات و�سري اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية لدرا�سات
الت�أثري على البيئة (ج.ر .عدد  5682بتاريخ  13نوفمرب )2008

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  12-03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-03-60الصادر في
 10ربيع األول  12( 1424ماي  ،)2003والسيما املواد  2و 8و 9منه؛
وعلى املرسوم رقم  2-99-922الصادر في  6شوال  13( 1420يناير  )2000في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى
وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان املكلفة بالبيئة؛
وعلى املرسوم رقم  2-07-1303الصادر في  4ذي القعدة  15( 1428نوفمبر  )2007املتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة
واملعادن واملاء والبيئة؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في  20من شوال  20( 1429أكتوبر ،)2008
*
* *

رسم ما يلي:
املادة 1

يحدد هذا املرسوم اختصاصات وكيفيات سير اللجنة
الوطنية لدراسات التأثير على البيئة واللجان اجلهوية
لدراسات التأثير على البيئة ،املسماة بعده «اللجنة الوطنية»
أو «اللجان اجلهوية» ،حسب احلالة ،كما هو منصوص
عليها في املادة  8من القانون رقم  12-03املتعلق بدراسات
التأثير على البيئة املشار إليه أعاله.

الباب الأول
اللجنة الوطنية لدرا�سات الت�أثري
على البيئة
الفرع الأول
اخت�صا�صات وت�أليف اللجنة الوطنية
لدرا�سات الت�أثري على البيئة
املادة 2

تناط باللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة املهام التالية:
•فحص دراسات التأثير على البيئة ودراسة امللفات املتعلقة
باملشاريع املذكورة في املادة  3من هذا املرسوم املعروضة
عليها؛

• إبداء رأيها حول املوافقة البيئية للمشاريع املذكورة؛
•املشاركة في إعداد التعليمات التوجيهية املعدة من طرف
السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة املتعلقة بدراسات التأثير
على البيئة؛
•فحص دراسات التأثير على البيئة موضوع طلب إعادة
الفحص املنصوص عليه في املادة  24أدناه؛
•دعم وإرشاد اللجان اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة
في ممارسة اختصاصاتها.
املادة 3

يدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية فحص دراسات
التأثير على البيئة املتعلقة مبشاريع األنشطة واألشغال
والتهيئات واملنشآت املنصوص عليها في املادة  2من القانون
رقم  12-03املشار إليه أعاله والتي تدخل في عداد األصناف
التالية:
أ.مشاريع يفوق فيها سقف االستثمار مائتي مليون درهم
( 200 000 000درهم)؛
ب.مشاريع يهم إجنازها أكثر من جهة باململكة كيفما كان
مبلغ االستثمار فيها؛
ج.مشاريع عابرة للحدود كيفما كان مبلغ االستثمار فيها.
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املادة 4

تترأس اللجنة الوطنية السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة أو
ممثلها وتضم ممثلني عن السلطات احلكومية املكلفة بـ:
• الداخلية؛
• التجهيز؛
• النقل؛
• التنمية املجالية؛
• التعمير؛
• السياحة؛
• الطاقة واملعادن؛
• املاء؛
• الصحة؛
• الفالحة؛
• الصيد البحري؛
• الصناعة؛
• العدل.
وممثل عن املندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
عالوة على ممثلي السلطات احلكومية السالفة الذكر بصفتهم
أعضاء دائميــن في اللجنة الوطنيــــة ،يستدعـــي الرئيس
للمشاركة في أشغال هذه اللجنة بصفة تقريرية:
•ممثل السلطة احلكومية املعنية باملشروع موضوع دراسة
التأثير على البيئة املعروضة على أنظار اللجنة؛
•ممثل أو ممثلي السلطات احلكومية املعنية بتدبير الوسط
املستقبل للمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة
املعروضة على أنظار اللجنة؛
• ممثل أو ممثلي اجلماعة أو اجلماعات املعنية باملشروع؛
• ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف املهنية املعنية باملشروع.
ميكن لرئيس اللجنة الوطنية ،إذا اقتضت الضرورة ذلك،
استدعاء كل شخص أو كل هيئة عمومية أو خاصة مختصة
في مجال البيئة ،للمشاركة بصفة استشارية في أشغال
اللجنة الوطنية.
ميكن للرئيس ،مببادرة منه أو بطلب من طالب املوافقة،
استدعاء هذا األخير للمشاركة في أشغال اللجنة وتقدمي
كل التوضيحات الالزمة لفحص الدراسة.
املادة 5

تتوفر اللجنة الوطنية على كتابة دائمة يعهد بها إلى السلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة.
تودع دراسات التأثير على البيئة التي يجب فحصها من
طرف اللجنة الوطنية لدى هذه الكتابة.
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املادة 6

تقوم كتابة اللجنة الوطنية بتسجيل دراسات التأثير املعروضة
على أنظار اللجنة الوطنية وتتولى تهيئ أشغال هذه اللجنة
وتعد محاضر االجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف
األعضاء احلاضرين.
ترفق احملاضر مبذكرة كتابية تبني آراء ومالحظات كل عضو
من هؤالء األعضاء.
املادة 7

يرسل رئيس اللجنة الوطنية تقريرا إجماليا عن أشغال هذه
اللجنة عند نهاية كل سنة إلى السلطات احلكومية املمثلة
في اللجنة الوطنية.

الفرع الثاين
�سري اللجنة الوطنية لدرا�سات الت�أثري على البيئة
املادة 8

جتتمع اللجنة الوطنية ،كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى
األقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ
اجتماعاتها وجدول أعمالها.
املادة 9

يرسل رئيس اللجنة الوطنية دراسة التأثير على البيئة إلى
أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة ( )10أيام عمل
على األقل قبل التاريخ احملدد الجتماعها.
املادة 10

ال ميكن للجنة الوطنية أن تتداول بكيفية صحيحة إال
بحضور نصف أعضائها الدائمني .غير أنه إذا لم تتمكن
اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب ،يستدعي الرئيس من
جديد أعضاء اللجنة داخل أجل ال يتجاوز ثالثة ( )3أيام
من أيام العمل .وحينذاك ميكن للجنة أن جتتمع وتتداول
بكيفية صحيحة مهما كان عدد األعضاء احلاضرين.
تتخذ اللجنة الوطنية آراءها بإجماع األعضاء احلاضرين.
وفي غياب اإلجماع ،تتخذ آراءها بأغلبية األصوات .وفي
حالة تعادل األصوات يرجح اجلانب الذي يصوت له الرئيس.
املادة 11

يتعني على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها ،استنادا على
دراسة التأثير وكذا خالصات البحث العمومي ،في أجل ال
يتجاوز عشرين ( )20يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

توصل كتابة اللجنة الوطنية بخالصات البحث العمومي
املنصوص عليه في املادة  9من القانون رقم  12-03السالف
الذكر.
يرسل رئيس اللجنة الوطنية فورا رأي هذه اللجنة إلى
السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة التي تسلم ،طبقا لهذا
الرأي ،مقرر املوافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة
( )5أيام يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية.
املادة 12

ميكن للجنة الوطنية أن تدعو طالب املوافقة الستكمال
املعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة؛
خاصة تلك املتعلقة باملشروع والوسط املستقبل و/أو
ببرنامج احلراسة وتتبع األنشطة احملدثة للتأثير والتدابير
الرامية إلى إزالة أو احلد من اآلثار السلبية.
في هذه احلالة ،يوقف العمل باألجل املنصوص عليه في
املادة  11أعاله ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة ()10
أياما ابتداء من تاريخ التوصل باملعلومات املطلوبة.

الباب الثاين
اللجان اجلهوية لدرا�سات
الت�أثري على البيئة
الفرع الأول
اخت�صا�صات وت�أليف اللجان اجلهوية
لدرا�سات الت�أثري على البيئة
املادة 13

• التعمير؛
• السياحة؛
• الطاقة واملعادن؛
• املاء؛
• البيئة؛
• الصحة؛
• الفالحة؛
• الصيد البحري؛
• الصناعة؛
• العدل.
واملمثل اجلهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة
التصحر.
عالوة على ممثلي السلطات السالفة الذكر ،بصفتهم أعضاء
دائمني في اللجنة اجلهوية ،يستدعي الرئيس حلضور أشغالها
بصفة تقريرية:
•املمثل اجلهوي للسلطة احلكومية املعنية باملشروع موضوع
دراسة التأثير على البيئة املعروضة على أنظار اللجنة؛
•املمثل اجلهوي للسلطة احلكومية املعنية بتدبير الوسط
املستقبل للمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة
املعروضة على أنظار اللجنة؛
• ممثل أو ممثلي السلطة باإلقليم أو العمالة املعني باملشروع؛
• ممثل أو ممثلي اجلماعة أو اجلماعات املعنية باملشروع؛
• ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف املهنية املعنية باملشروع.
ميكن لرئيس اللجنة اجلهوية أن يستدعي ،إذا اقتضت
الضرورة ذلك ،كل شخص أو كل هيئة عمومية أو خاصة
مختصة في مجال البيئة للمشاركة بصفة استشارية في
أشغال اللجنة اجلهوية.

حتدث ،في كل جهة من اململكة ،جلنة جهوية لدراسات
التأثير على البيئة تكلف بـ:
•فحص دراسات التأثير على البيئـة املتعلقـة باملشاريــع التــي
يقل أو يساوي سقف استثمارهــا مائتــا مليـــون درهم
( 200 000 000درهم) ،باستثناء املشاريع املشار إليها في
(ب) و(ج) من املادة  3املشار إليها أعاله؛
• إبداء رأيها حول املوافقة البيئية للمشاريع املعروضة عليها.

تعني السلطات احلكومية غير املتوفرة على ممثلني جهويني
لها ممثليها حلضور أشغال اللجنة اجلهوية مع مراعاة طبيعة
املشروع ومحل إجنازه.

املادة 14

املادة 15

يترأس كل جلنة جهوية والي اجلهة التي ستستقبل املشروع أو
ممثله وتضم املمثل اجلهوي للسلطات احلكومية املكلفة بـ:
• التجهيز؛
• النقل؛
• التنمية املجالية؛

في حالة عدم توفر السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة على
ممثل جهوي ،يعني والي اجلهة الكتابة الدائمة لللجنة
اجلهوية.

ميكن للرئيس ،مببادرة منه أو بطلب من طالب املوافقة،
استدعاء هذا األخير للمشاركة في أشغال اللجنة وتقدمي
كل التوضيحات الالزمة لفحص الدراسة.

تتوفر اللجنة اجلهوية على كتابة دائمة يتولها املمثل اجلهوي
للسلطة احلكومية املكلفة بالبيئة.
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توضع دراسات التأثير على البيئة املعروضة على أنظار
اللجنة اجلهوية لدى هذه الكتابة.
املادة 16

تقوم كتابة اللجنة اجلهوية بتسجيل دراسات التأثير
املعروضة على أنظار هذه اللجنة وتتولى تهيئ أشغالها
وإعداد محاضر االجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف
األعضاء احلاضرين.
ترفق محاضر االجتماعات مبذكرة كتابية تبني آراء ومالحظات
كل عضو من أعضائها.
املادة 17

يوجه رئيس اللجنة اجلهوية عند نهاية كل سنة ،تقريرا
إجماليا عن أشغال هذه اللجنة إلى السلطة احلكومية
املكلفة بالبيئة التي حتيله بدورها إلى السلطات احلكومية
التي تطلبه.

الفرع الثاين
�سري اللجنة اجلهوية لدرا�سات
الت�أثري على البيئة
املادة 18

يتعني على اللجنة اجلهوية أن تبدي رأيها ،اعتمادا على
دراسة التأثير وكذا خالصات البحث العمومي ،في أجل
عشرين ( )20يوما من أيام العمل ،يبتدئ من تاريخ توصل
كتابة اللجنة بخالصات البحث العمومي املنصوص عليه
في املادة  9من القانون رقم  12-03السالف الذكر.
يوجه رئيس اللجنة اجلهوية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة التي تسلم ،طبقا لهذا الرأي ،مقرر
املوافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة ( )5أيام من
أيام العمل يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة.
املادة 22

ميكن للجنة اجلهوية أن تدعو طالب املوافقة الستكمال
املعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة خاصة
تلك املتعلقة باملشروع والوسط املستقبل و/أو ببرنامج
احلراسة وتتبع األنشطة احملدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى
إزالة أو احلد من اآلثار السلبية.
في هذه احلالة ،يوقف العمل باألجل املنصوص عليه في
املادة  21أعاله ،ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة
( )10أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل
باملعلومات املطلوبة.

جتتمع اللجنة اجلهوية ،كلما اقتضت الضرورة ذلك ،وعلى
األقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ
وجدول أعمال اجتماعاتها.

الباب الثالث
مقت�ضيات م�شرتكة

املادة 19

املادة 23

يرسل رئيس اللجنة اجلهوية دراسة التأثير على البيئة إلى
أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة ( )10أيام من أيام
العمل على األقل قبل التاريخ احملدد الجتماعها.
املادة 20

ال ميكن للجنة اجلهوية أن تتداول بكيفية صحيحة إال
بحضور نصف أعضائها الدائمني .غير أنه إذا لم تتمكن
اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من
جديد أعضاء اللجنة داخل أجل ال يتجاوز ثالثة ( )3أيام
من أيام العمل .وحينذاك ميكنها أن جتتمع وتتداول بكيفية
صحيحة مهما كان عدد األعضاء احلاضرين.
تتخذ اللجنة اجلهوية آراءها باإلجماع ،وفي غياب اإلجماع،
تتخذ آراءها بأغلبية األصوات .وفي حالة تعادل األصوات
يرجح اجلانب الذي يصوت له الرئيس.
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املادة 21

ميكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على
البيئة تتعلق باملشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى
اللجنة اجلهوية املعنية مبحل إجناز املشروع ،إذا تبني لها أن
شروط تقييمها على املستوى الوطني غير متوفرة.
كما يحق أيضا للجنة اجلهوية أن حتيل على اللجنة الوطنية
أية دراسة التأثير على البيئة املتعلقة باملشاريع التي تدخل
في مجال اختصاصها قصد فحصها ،إذا تبني لها أن شروط
تقييمها على املستوى اجلهوي غير متوفرة.
في هاتني احلالتني ،مينح للجنة الوطنية أو للجنة اجلهوية
املعنية أجل عشرين ( )20يوما من أيام العمل ملوافاة اللجنة
التي أحالت عليها الدراسة برأيها.
يوقف هذا األجل ،حسب احلالة ،سريان األجل املنصوص
عليه في املادتني  12و 22أعاله.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 24

ميكن للطالب داخل أجل ال يتجاوز ثالثني ( )30يوما من
تاريخ تبليغ مقرر املوافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير
املكلف بالبيئة ألجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع
الرفض.
وفي هذه احلالة ،تبث اللجنة الوطنية في الدراسة املذكورة
داخل األجل املنصوص عليه في املادة  9أعاله.
املادة 25

تعد املعلومات املنصوص عليها في املادتني  12و 22أعاله من
طرف طالب املوافقة وتدون في سجل يحدث وميسك لهذا
الغرض من طرف كتابة اللجنة التي طلبت هذه املعلومات.

تبلغ هذه املعلومات في حالة دراسات التأثير التي يتم
فحصها من طرف اللجنة الوطنية إلى رئيس اللجنة الوطنية
وإلى السلطة احلكومية املكلفة بالقطاع املعني باملشروع
موضوع دراسة التأثير .وفي حالة دراسات التأثير التي يتم
فحصها من طرف اللجنة اجلهوية ،تبلغ هذه املعلومات إلى
رئيس اللجنة اجلهوية وإلى املمثل اجلهوي للسلطة احلكومية
املكلفة بالقطاع املعني باملشروع.
املادة 26

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية إلى
وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير الداخلية ،كل
واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  5ذي القعدة  4( 1429نوفمبر .)2008
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مر�سوم رقم � 2-04-564صادر يف  5ذي القعدة  4( 1429نوفمرب )2008

بتحديد كيفيات تنظيم و�إجراء البحث العمومي املتعلق بامل�شاريع
اخلا�ضعة لدرا�سات الت�أثري على البيئة (ج.ر .عدد  5682بتاريخ  13نوفمرب )2008

بناء على الدستور  ،والسيما الفصل  63منه؛
وعلى القانون رقم  12-03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-03-60بتاريخ  10ربيع
األول  12( 1424ماي  ، )2003والسيما املواد  9و 10و 12منه؛
وعلى املرسوم رقم  2-98-401الصادر في  9محرم  26( 1420أبريل  )1999املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانني املالية ،والسيما
املادة  4منه؛
وعلى املرسوم رقم  2-99-922الصادر في  6شوال  13( 1420يناير  )2000في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى
وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان املكلفة بالبيئة؛
وعلى املرسوم رقم  2-07-1303بتاريخ في  4ذي القعدة  15( 1428نوفمبر  )2007املتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة واملعادن
واملاء والبيئة؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  20شوال  20( 1429أكتوبر ،)2008
*
* *

رسم ما يلي:
املادة 1

يهدف هذا املرسوم إلى حتديد كيفيات تنظيم وإجراء
البحث العمومي املنصوص عليه في املادة  9من القانون رقم
 12-03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة والتي تخضع له
املشاريع املبينة في الالئحة امللحقة بالقانون املذكور.

يحال الطلب وامللف املرفق به فور تسلمه على عامل العمالة
أو اإلقليم محل إقامة املشروع.

املادة 2

املادة 3

يودع طلب فتح البحث العمومي من قبل الطالب لدى
الكتابة الدائمة للجنة اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة
التي تضطلع أيضا بكتابة جلان البحث العمومي لدراسات
التأثير التي يتقرر القيام بها في دائرتها الترابية.
ويرفق الطلب مبلف يتضمن على اخلصوص الوثائق التالية
معدة باللغتني العربية والفرنسية:
•بطاقة بيانية توضح املميزات التقنية األساسية للمشروع
اخلاضع للبحث العمومي؛
•مشروع ملخص واضح ومفهوم موجه للعموم يتضمن
املعلومات واملعطيات األساسية الواردة في دراسة التأثير
على البيئة املعنية بالبحث العمومي والسيما تلك املتعلقة
بالتأثيرات اإليجابية و/أو السلبية للمشروع على البيئة،
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وكذا اإلجراءات املزمع اتخاذها إلزالة أو التعويض عن
اآلثار املضرة الناجتة عن املشروع أو التخفيف منها؛
• تصميم يبني حدود منطقة التأثير املتوقع للمشروع.

يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم
املعني.
يتخذ هذا القرار في أجل ال يتعدى عشرة ( )10أيام من أيام
العمل يبتدئ من تاريخ تسلم العامل لطلب فتح البحث
العمومي وملف البحث العمومي املشار إليهما في املادة 2
أعاله.
يتم إخبار الطالب بتاريخ فتح البحث املذكور.
املادة 4

يعهد بإجناز البحث العمومي إلى جلنة ترأسها السلطة
اإلدارية احمللية التي يقام املشروع في دائرتها الترابية وتتألف
اللجنة املذكورة من:
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

• رئيس اجلماعة أو رؤساء اجلماعات املعنية أو ممثليهم؛
• ممثل السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة؛
•ممثل السلطة أو السلطات احلكومية املكلفة بالقطاع املعني
باملشروع على املستوى الوطني أو اجلهوي حسب احلالة.
ميكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيئة عمومية
أو خاصة بإمكانها مساعدة اللجنة في مهمتها.
ميكن ،بناء على طلب أعضاء اللجنة وإذا كانت خصوصيات
املشروع تستلزم ذلك ،طلب رأي خبير حول بعض اجلوانب
اخلاصة بدراسة تأثير املشروع اخلاضع للبحث العمومي.
يتحمل الطالب املصاريف املترتبة عن هذه اخلبرة.
املادة 5

املادة 7

يتخذ رئيس اللجنة طيلة مدة البحث كافة اإلجراءات
الضرورية التي متكن السكان املعنيني من االطالع على ملف
البحث في مقر اجلماعة أو اجلماعات املعنية.
كما يضع أيضا سجال رهن إشارة العموم تكون صفحاته
مرقمة ومختومة وموقعة بغرض تضمني املالحظات
واالقتراحات املتعلقة باملشروع.
املادة 8

حتدد مدة البحث العمومي في عشرين ( )20يوما .عند
انصرام هذا األجل ،تعد اللجنة تقريرا عن البحث العمومي
على أساس املالحظات املتضمنة في السجل أو السجالت
املنصوص عليها في املادة  7أعاله.

يبني قرار فتح البحث العمومي باخلصوص:
• طبيعة املشروع ومكوناته وموقعه؛
•السكان املعنيني بالبحث في حدود منطقة تأثير املشروع
اخلاضع لدراسة التأثير على البيئة؛
• تاريخ فتح البحث العمومي وتاريخ إغالقه؛
•مكان أو أماكن االطالع على ملف البحث املنصوص عليه
في املادة  2من هذا املرسوم وكذا السجل أو السجالت
املعدة لتلقي مالحظات واقتراحات العموم؛
•أسماء وصفات الرئيس وأعضاء اللجنة املكلفة بإجراء
البحث العمومي املشار إليهم في املادة  4أعاله.

يحيل الرئيس تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو
السجالت املوقع عليها من طرف أعضاء اللجنة ،إما إلى
رئيس اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة أو إلى
رئيس اللجنة اجلهوية املعنية بدراسات التأثير على البيئة
حسب احلالة ،يجب أن تتم هذه اإلحالة داخل أجل ثمانية
( )8أيام ابتداء من تاريخ إغالق البحث العمومي.

املادة 6

املادة 10

يبلغ قرار فتح البحث العمومي إلى علم العموم خمسة
عشرة ( )15يوما على األقل قبل تاريخ افتتاحه ،وذلك
عن طريق نشره في جريدتني يوميتني على األقل ،تكون
من بينهما جريدة واحدة على األقل باللغة العربية ،مرخص
لهما بنشر اإلعالنات القانونية وكذا إلصاقه في مقر اجلماعة
أو اجلماعات املعنية.
يتعني اإلبقاء على القرار ملصقا طيلة مدة البحث العمومي.
عالوة على ذلك ،ميكن للجنة أن تلجأ إلى كل وسائل
االتصال األخرى املناسبة ،مبا فيها الوسائل السمعية البصرية
التي تسمح بإخبار السكان املعنيني بشكل كاف مبوضوع
البحث العمومي.

يجب أن يقدم التقرير املذكور ملخصا عن املالحظات
واملقترحات التي يبديها السكان املعنيون حول املشروع.
املادة 9

يعتبر نشر قرار فتح وإغالق البحث العمومي وإخبار العموم
وكل خدمة تتعلق بتنظيم وإجراء البحث العمومي مبثابة
خدمات تقدمها اإلدارة ويؤدي عنها الطالب.
حتدد تعريفات األجرة عن هذه اخلدمات بقرار مشترك
للوزير املكلف بالبيئة والوزير املكلف باملالية.
املادة 11

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية ،إلى وزيرة الطاقة واملعادن
واملاء والبيئة ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية ،كل
واحد منهم فيما يخصه.
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قرار لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلف
باملاء والبيئة رقم � 470-08صادر يف  27من �صفر  23( 1430فرباير )2009
بتفوي�ض الإم�ضاء كما مت تغيريه وتتميمه بقرار لكاتب الدولة لدى
وزيرة الطاقة و املعادن و املاء والبيئة املكلف باملاء والبيئة رقم
� 939.10صادر يف  24من ربيع الأول  11( 1431مار�س )2010
كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلف باملاء والبيئة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-07-200الصادر في  3شوال  15( 1428أكتوبر  )2007بتعيني أعضاء احلكومة؛
وعلى القانون رقم  12-03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-03-60بتاريخ  10ربيع
األول  12( 1424ماي  )2003والسيما املادتني األولى و 7منه؛
وعلى املرسوم رقم  2-04-563الصادر في  5ذي القعدة  4( 1429نوفمبر  )2008املتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية
واللجان اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة والسيما املواد  13و 21و 23منه؛
وعلى املرسوم رقم  2-05-768الصادر في  30من شوال  30( 1429أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة والسيما املادة  3منه؛
وعلى قرار وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم  2558-07الصادر في  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمبر  )2007بتفويض
بعض االختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلف باملاء والبيئة،
*
* *

قرر ما يلي:
املادة األولى
يفوض إلى الوالة التالية أسماؤهم كل واحد منهم في حدود
دائرة نفوذه الترابي  ،اإلمضاء نيابة عن كاتب الدولة لدى
وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلف باملاء والبيئة على
قرار املوافقة البيئية املنصوص عليه في املادة  7من القانون
رقم  12-03املشار إليه أعاله :
•السيد حسن العمراني ،والي جهة الرباط-سال-زمور-زعير؛
• السيد محمد حلب ،والي جهة الدار البيضاء الكبرى؛
• السيد محمد بوسعيد ،والي جهة سوس-ماسة-درعة؛
• السيد محمد احلافي ،والي جهة تازة–احلسيمة-تاونات؛
• السيد محمد دردوري ،والي جهة تادلة-أزيالل؛
• السيد محمد غرابي ،والي جهة فاس-بوملان؛
• السيد أحمد حمدي ،والي جهة كلميم-السمارة؛
•السيد عبد اللطيف بنشريفة ،والي جهة الغرب-الشراردة-
بني حسن؛
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•السيد محمد جلموس ،والي جهة العيون-بوجدور-
الساقية احلمراء؛
•السيد محمد مهيدية والي جهة مراكش-تانسيفت-
احلوز؛
• السيد محمد فوزي ،والي جهة مكناس-تافياللت؛
• السيد حميد شبار ،والي جهة وادي الذهب-لكويرة؛
• السيد محمد االبراهيمي ،والي اجلهة الشرقية؛
• السيد العربي الصباري حسني ،والي جهة دكالة-عبدة؛
• السيد محمد حصاد ،والي جهة طنجة-تطوان.
السيد محمد اليزيد زلو ،والي جهة الشاوية-ورديغة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من صفر  23( 1430فبراير .)2009

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

قرار م�شرتك لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
املكلف باملاء والبيئة ووزير االقت�صاد واملالية رقم � 636.10صادر يف
 7ربيع االول  22( 1431فرباير  )2010حتدد مبوجبه تعريفات الأجرة عن
اخلدمات املقدمة من طرف الإدارة لإجراء البحث العمومي املتعلق
بامل�شاريع اخلا�ضعة لدرا�سات الت�أثري على البيئة (ج.ر .عدد  5830بتاريخ � 15أبريل )2010
كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلف باملاء والبيئة؛
وزير االقتصاد واملالية؛
بناء على القانون رقم  12.03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 10ربيع األول  12( 1424ماي  )2003والسيما املادة  12منه؛

1.03.60

بتاريخ

وعلى املرسوم رقم  2.04.564بتاريخ  5ذي القعدة  4( 1429نونبر  )2008بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي
املتعلق باملشاريع اخلاضعة لدراسات التأثير على البيئة وخاصة املادة  10منه (الفقرة )2؛
وعلى قرار وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم  2558-07الصادر في  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمبر  )2007بتفويض
بعض االختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلف باملاء والبيئة،
*
* *

قرر ما يلي:
املادة األولى
حتدد تعريفات األجرة عن اخلدمات املقدمة من طرف اإلدارة
إلجراء البحث العمومي املتعلق باملشاريع اخلاضعة لدراسات
التأثير على البيئة املنصوص عليه في املادة  12من القانون
رقم  12.03السالف الذكر كما يلي:
 .1اقتناء السجالت املخصصة لتقييد مالحظات
واقتراحات السكان املعنيني بالبحث العمومي
…………………………………  50درهم (للوحدة)؛

.2مصاريف نشر قرار فتح البحث العمومي وإغالقه
باللغتني العربية والفرنسية في جريدتني يوميتني على
األقل مرخص لهما باستقبال اإلعالنات القانونية
…………………………………  3 000درهم.
املادة 2

يسند تنفيذ هذا القرار املشترك الذي ينشر باجلريدة
الرسمية إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء
البيئة املكلف باملاء والبيئة ووزير االقتصاد واملالية كل واحد
فيما يخصه.
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دورية م�شرتكة رقم  D1998بتاريخ  17مار�س 2009

�إلـى ال�سادة والة اجلهات وعمال العماالت والأقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

كتابة الدولة لدى وزارة
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
املكلفة باملاء والبيئة
دورية م�شرتكة رقم  D1998بتاريخ  17مار�س 2009

�إلـى ال�سادة والة اجلهات وعمال العماالت والأقاليم
املوضوع :تفعيل املراسيم التطبيقية للقانون  12-03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

املوضوع )3( :القانون رقم  12-03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة و مراسيمه التطبيقية.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام،

وبعد ،فقد صدر باجلريدة الرسمية عدد  5682بتاريخ
نونبر  *2008املرسومان التطبيقيان للقانون رقم 12-03
املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.03.60بتاريخ  12ماي  2003و هما:
•املرسوم رقم  2-04-563املتعلق باختصاصات وسير اللجنة
الوطنية واللجان اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة.
•املرسوم رقم  2-04-564بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء
البحث العمومي املتعلق باملشاريع اخلاضعة لدراسات
التأثير على البيئة.
13

وكما تعلمون ،فإن القانون رقم  12-03السالف الذكر
يخضع ،مبوجب املادة  2منه ،املشاريع واألنشطة واألشغال
والتهييئات واملنشآت املزمع إجنازها من طرف كل شخص
طبيعي أو معنوي ،عام أو خاص ،املثبتة في الالئحة امللحقة
بالقانون املذكور ،إلى دراسة التأثير على البيئة مشترطا
ضرورة حصول هذه املشاريع واألنشطة ،قبل الترخيص
بإجنازها ،على قرار املوافقة البيئية ،الذي تسلمه السلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة .كما ،أن هذا القانون ينص أيضا،
في املادة  9منه ،على إخضاع هذه املشاريع واألنشطة لبحث
عمومي ،وذلك ألجل متكني السكان املعنيني من التعرف
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على اآلثار احملتملة لهذه املشاريع واألنشطة على البيئة
وإبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم في شأنها.
لهذا الغرض ،فإن هذه الدورية ترمي إلى توضيح وشرح
مضمون هذين املرسومني سعيا إلى تطبيقهما على املستوى
اجلهوي بطريقة سليمة و فعالة.
 .1املرسوم رقم  2-04-563املتعلق باختصاصات وسير
اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية لدراسات التأثيرعلى
البيئة :حسب املادة  13من هذا املرسوم فإن اللجان اجلهوية
لدراسات التأثير على البيئة تتولى القيام مبا يلي:
•إبداء رأيها حول املوافقة البيئية للمشاريع املعروضة عليها،
وهو الرأي الذي يتخذ على ضوئه قرار املوافقة البيئية ،
ويكون هذا الرأي ذا صبغة إلزامية ،حسب مدلول الفقرة
 4من املادة األولى من القانون  12-03السالف الذكر ،التي
تنص على أن قراراملوافقة البيئية هو»القرار املتخذ من طرف
السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية
أواللجان اجلهوية »...وعليه فإن الرأي الذي تبديه اللجان
اجلهوية يعد ملزما للسلطة اإلدارية التي ستتولى التوقيع
على قرار املوافقة البيئية.
وفي هذا الصدد ،نخبركم أنه تفعيال لسياسة الالمتركز
اإلداري ،تعتزم السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة بتفويض
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

سلطة إمضاء قرار املوافقة البيئية على املستوى اجلهوي
للسادة الوالة.
•فحص دراسات التأثير على البيئة املتعلقة باملشاريع التي
يقل أو يساوي سقف استثمارها  200مليون درهم .وقد
مت اعتماد هذا املعيارانسجاما مع محتوى الرسالة امللكية
املوجهة للسيد الوزير األول بتاريخ  9يناير  2002في
موضوع التدبير الالمتمركز لالستثمار التي اعتمدت
مبلغ  200مليون درهما كمعيار للتمييز بني ملفات
االستثمارالتي يجري تدبيرها على املستوى اجلهوي وتلك
التي يتم تدبيرها على املستوى املركزي .وبناء عليه،
ينبغي التحقق من مبلغ االستثمار املصرح به من لدن
الطالب ،على اعتبار أن كل مشروع يتجاوز فيه سقف
االستثمار  200مليون درهما يدخل في اختصاص اللجنة
الوطنية وليس اللجنة اجلهوية.
غير أنه بالرغم من أن املرسوم أناط باللجنة اجلهوية مهمة
فحص دراسات التأثير على البيئة املتعلقة باملشاريع التي
يقل أو يساوي سقف استثمارها  200مليون درهما،
فإنه يستثني من ذلك املشاريع التي يهم إجنازها أكثر من
جهة باململكة ،وكذا املشاريع العابرة للحدود كيفما كان
مبلغ االستثمار فيها والتي أوكل مهمة فحصها ودراستها
للجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة .كما أن املرسوم
املذكور أجاز للجنة اجلهوية ،مبوجب املادة  ،23إحالة أية
دراسة للتأثير على البيئة على اللجنة الوطنية إذا تبني لها
أن شروط تقييمها على املستوى اجلهوي غير متوفرة كما
أجاز للجنة الوطنية هي أيضا إحالة أية دراسة للتأثير تدخل
في اختصاصها إلى اللجنة اجلهوية املعنية ،إذا كانت شروط
تقييمها على املستوى الوطني غيرمتوفرة كذلك.
هذا ،وحيث إن رئاسة اللجان اجلهوية تؤول للسادة والة
اجلهات أو من ميثلهم ،مبوجب املادة  14من هذا املرسوم،
فإننا نهيب بكم تعيني من ميثلكم لرئاسة أشغال هذه
اللجان أحسن متثيل وإسناد هذه املهمة ملن تتوفر فيه شروط
النزاهة واالستقامة واإلملام بالقضايا البيئية من بني موظفي
املصالح التابعة لكم مباشرة.
ويتولى رئيس اللجنة القيام باملهام اآلتية:
•استدعاء أعضاء اللجنة اجلهوية مع حتديد تاريخ وجدول
أعمالها؛
•إرسال نسخ من دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة،
عشرة أيام على األقل ،قبل التاريخ احملدد الجتماعها؛
•إعداد التقرير السنوي عن أشغال اللجنة اجلهوية وتوجيهه
إلى السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة؛
•التأكد من صحة تداول أشغال اللجنة.

ولهذه الغاية ،يتعني على السادة الوالة السهر باخلصوص
على ما يلي:
•تشكيل اللجنة اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة التي
يجب أن تضم في عضويتها ممثلني للسلطات احلكومية
والهيآت املنصوص عليها في املادة  14من املرسوم.
•احلرص على احترام اإلجراءات واآلجال املتعلقة بانعقاد
اللجنة اجلهوية وسير أشغالها املنصوص عليها في هذا
املرسوم.
وحتى يتسنى لكم تدبير أشغال هذه اللجنة ،فإن املادة 15

من املرسوم تنص على إحداث كتابة دائمة للجنة اجلهوية
يعهد بها ملمثل السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة على
املستوى اجلهوي.

 .2املرسوم رقم  2-04-564املتعلق بتحديد كيفيات
تنظيم وإجراء البحث العمومي اخلاص باملشاريع اخلاضعة
لدراسة التأثير على البيئة :فيما يخص تطبيق هذا املرسوم،
جتدر اإلشارة إلى نقطتني أساسيتني:
•إن البحث العمومي املتعلق باملشاريع اخلاضعة لدراسة
التأثير على البيئة مرتبط مبكان إقامة هذه املشاريع،
ويهم بالدرجة األولى الساكنة املعنية باآلثار احملتملة لهذه
املشاريع .ولذلك فقد عهد مبهمة اإلشراف على تنظيم
وإجراء البحث العمومي إلى جلنة تترأسها السلطة احمللية
التي يقام املشروع في دائرتها الترابية.
•تعتبر نتائج البحث العمومي من العناصر األساسية التي
يتعني على اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية لدراسات
التأثير على البيئة أن تأخذها بعني االعتبار أثناء فحص
دراسة التأثير.
وعليه ،فإن طلب افتتاح البحث العمومي يودع مرفقا مبلف
يحتوي على الوثائق املشار إليها في املادة  2من املرسوم لدى
الكتابة الدائمة للجنة اجلهوية لدراسة التأثير على البيئة ،التي
حتيله على الفور على عامل العمالة أو اإلقليم الذي يقام املشروع
في دائرته الترابية .اما بالنسبة للمشاريع التي تفحصها اللجنة
الوطنية ،فإن طلب فتح البحث العمومي وامللف املرفق به يودع
لدى قسم دراسات التأثير على البيئة بقطاع البيئة.
هذا ويتضح أن السادة عمال العماالت واألقاليم يضطلعون
بدور أساسي في مسطرة دراسة التأثير على البيئة من خالل
البحث العمومي؛ حيث تنص املادة  3من املرسوم على أن
افتتاح البحث العمومي يتم بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم
املعني .وبالتالي فإن هذا القرار يجب أن يتضمن كل
العناصر الواردة في املادة  5من املرسوم  :ويتعلق األمر بـ:
•حدود منطقة تأثير املشروع التي يتم حتديدها بناء على
التصميم املذكور في املادة  2من املرسوم،
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•تاريخ افتتاح وإغالق البحث العمومي ومكان أو أماكن
االطالع على ملف البحث العمومي،
•السجل أو السجالت املخصصة لتلقي مالحظات واقتراحات
السكان ،وأسماء وصفات الرئيس وأعضاء اللجنة املكلفة
بإجراء البحث العمومي املشار إليهم في املادة  4من
املرسوم.
هذا وينبغي العمل على تبليغ قرار افتتاح البحث العمومي
إلى علم العموم  15يوما على األقل قبل تاريخ افتتاحه وذلك
باتباع إحدى طرق أو أشكال التبليغ املشار إليها في املادة 6
من املرسوم.
وعليه ،فإنه يتعني على رئيس اللجنة احمللية املكلفة بتنظيم
البحث العمومي اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة لتمكني
السكان املعنيني من االطالع على ملف البحث العمومي
وتدوين مالحظاتهم واقتراحاتهم حول املشروع في السجل
املوضوع رهن إشارتهم لهذه الغاية.
هذا ،وجديــر بالذكر أن مـدة البحث العمومــي تستغرق
 20يوما تهيئ على إثرها اللجنة احمللية تقريرا شامال ملجموع
املالحظات واالقتراحات التي دونها السكان في السجل أو
السجالت املخصصة لهذا الغرض .ويحال هذا التقرير مرفقا
بالسجل أو السجالت املوقعة من طرف أعضاء اللجنة،
حسب احلالة ،إما على رئيس اللجنة الوطنية لدراسات
التأثير على البيئة أو على رئيس اللجنة اجلهوية املعنية.
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وجتدر اإلشارة إلى أن القانون  12-03في مادته ( 9فقرة )2
ينص صراحة على أنه تعفى من مسطرة البحث العمومي
املشاريع اخلاضعة لدراسات التأثير على البيئة التي تخضع
لبحث عمومي مبوجب نصوص تشريعية أو تنظيمية
أخرى .ولكنه يشترط ضرورة وضع دراسة التأثير على البيئة
رهن إشارة العموم أثناء إجناز البحث العمومي املنصوص
عليه مبقتضى تلك النصوص ،وهو األمر الذي يقتضي
مراعاته تفاديا الزدواجية إجراء البحث العمومي بالنسبة
لهذه املشاريع.
وختاما ،نهيب بالسادة الوالة والسادة عمال العماالت
واألقاليم باتخاذ الترتيبات الالزمة إلرساء نظام دراسات
التأثير على البيئة ،املعمول به على املستوى الدولي ،على
أسس سليمة وفعالة واحلرص على التتبع واملراقبة الالحقة
ملدى احترام أصحاب املشاريع واألنشطة احلاصلة على قرار
املوافقة البيئية اللتزاماتهم الواردة في دراسات التأثير على
البيئة و في دفاتر التحمالت و تنفيذ االجراءات و املقترحات
املوصى بها من قبل اللجان اجلهوية.
هذا ،وإن املصالح املركزية بوزارة الداخلية وكتابة الدولة
املكلفة باملاء والبيئة على أمت االستعداد ملدكم بكل
املعلومات والوثائق الضرورية واإلجابة على كل التساؤالت
والصعوبات التي قد تواجهونها في هذا الشأن.
والسالم.

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ظهري �شريف رقم � 1-03-61صادر يف  12ماي  2003بتنفيذ القانون
رقم  13.03املتعلق مبحاربة تلوث الهواء (ج.ر .عدد  5118بتاريخ  19يونيو )2003

الف�صل الأول
تعاريف
املادة 1

يقصد باملصطلحات املستعملة في هذا القانون املعاني التالية:
.1جو :الغطاء الهوائي احمليط باألرض باستثناء الهواء
املوجود داخل بناية أو مجال حتت األرض؛
.2هواء :الغالف الغازي الذي يحيط باألرض والذي يؤدي
تغيير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى إحلاق ضرر
بالكائنات احلية وباألنظمة البيئية والبيئة بشكل عام.
ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء األماكن
العامة املغلقة وشبه املغلقة؛
.3بيئة :هي مجموعة العناصر الطبيعية واملنشآت البشرية
والعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تساعد
على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات
احلية واألنشطة البشرية؛
.4انبعاثات :هي ملفوظات في الهواء على شكل غازات
سامة أو أكالة أو دخان أو بخار أو حرارة أو غبار أو روائح
أو أشكال أخرى مماثلة ناجتة في األصل عن كل نشاط
بشري والتي بطبيعتها تلحق ضررا بصحة اإلنسان أو
بالبيئة بشكل عام؛
.5أجهزة ذات محرك :وهي أجهزة وآالت ذات محرك
تعمل بالوقود أو البنزين باستثناء العربات؛
.6عربات :العربات السيارة املزودة بأداة دفع ميكانيكية
مخصصة للسير ولنقل األشخاص أو البضائع ،وتعتبر
في حكم العربات الطائرات والسفن والقاطرات؛
.7منشآت :كل مؤسسة مصنفة أو غير مصنفة مستغلة أو
مملوكة من طرف شخص مادي أو معنوي ،عام أو خاص
من شأنها أن تشكل خطرا على البيئة؛
.8معايير االنبعاثات :حدود قصوى لالنبعاثات ال
يجب جتاوزها ويتم حتديدها مبراعاة املعطيات العلمية
املستجدة وحالة الوسط املستقبل لتلك االنبعاثات
وقدرة التطهير الذاتي للماء والهواء والتربة ومتطلبات
التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية املستدامة؛
.9معايير جودة الهواء :حدود قصوى ال ميكن جتاوزها،
حتدد درجة تركيز املواد امللوثة في الهواء خالل مدة
معينة .وميكن أن تكون هذه احلدود القصوى عامة تطبق

على مجموع التراب الوطني ،أو مقتصرة فقط على بعض
املناطق ذات احلساسية اخلاصة للتلوث اجلوي؛
.10ملوث :كل مادة أو طاقة تفرز أو تلقى في الوسط
البيئي بصفة مركزة أو بكمية تفوق احلد الذي تسمح
به املعايير أو األنظمة اجلاري بها العمل؛
.11تلوثات جوية :كل تغيير حلالة الهواء ناجت عن الغازات
السامة أو األكالة أو الدخان أو البخار أو احلرارة أو الغبار
أو الروائح أو أي ملوث من شأنه أن يحدث مضايقة أو
خطرا على الصحة أو على النظافة العامة أو األمن أو
جودة احلياة أو يلحق أضرارا بالوسط الطبيعي أو بالبيئة
بصفة عامة؛
.12تقنيات متوفرة وأكثر تطورا :تقنيات معدة ومستعملة
على نطاق واسع ميكن تطبيقها في مختلف القطاعات
اإلنتاجية املعنية وفي ظروف اقتصادية مقبولة .ويشمل
«لفظ التقنية» كذلك التكنولوجيات املستعملة وكذا
طريقة تصميم املنشأة وبناءها وصيانتها واستغاللها
وتوقيف نشاطها؛
.13املكان العام املغلق :املكان العام املعد الستقبال العموم
أو فئة معينة من الناس ،له شكل البناء املتكامل وال
يدخله الهواء إال من خالل منافذ معدة لذلك .وتعتبر
في حكم املكان العام املغلق وسائل النقل العام.

الف�صل الثاين
جمال التطبيق
املادة 2

يهدف هذا القانون إلى الوقاية واحلد من انبعاثات امللوثات
اجلوية التي ميكن أن تلحق أضرارا بصحة اإلنسان واحليوان
والتربة واملناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام ويطبق
على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون
العام أو اخلاص ،ميلك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل
عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو جتارية أو فالحية،
أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة
ذات محرك أو آليات الحتراق الوقود أو إلحراق النفايات أو
للتسخني أو للتبريد.
ال تسري مقتضيات هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه
على املنشآت التابعة للسلطات العسكرية وكذا املنشآت
اخلاضعة للقانون رقم  005-71بتاريخ  12أكتوبر 1971
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املتعلق بالوقاية من األشعة األيونية .غير أن هذه املنشآت
يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية ال تشكل أي خطر
على اجلوار أو على البيئة بشكل عام.

الف�صل الثالث
مكافحة تلوث الهواء
املادة 3

تقوم اإلدارة بتنسيق مع اجلماعات احمللية واملؤسسات
العمومية واملنظمات غير احلكومية ومختلف الهيآت املعنية
باتخاذ كل اإلجراءات والتدابير الالزمة ملراقبة التلوث
الهوائي ووضع شبكات ملراقبة جودة الهواء ورصد مصادر
التلوث الثابتة واملتحركة ،التي من شأنها إحلاق الضرر
بصحة اإلنسان وبالبيئة بصفة عامة.
املادة 4

يحظر لفظ أو إطالق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطالق أو
رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو األكالة أو
الدخان أو البخار أو احلرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق
القدر أو التركيز املسموح به حسب املعايير التي حتددها
نصوص تنظيمية.
يلزم كل شخص مشار إليه في املادة الثانية أعاله بالوقاية
والتقليص واحلد من انبعاث املواد امللوثة في اجلو التي من
شأنها أن تضر بصحة اإلنسان واحليوان والنبات واملآثر
واملواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك
وفق املعايير املذكورة في الفقرة السابقة.
في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية ،فإن املستغلني
للمنشآت املذكورة في الفقرة األولى من املادة الثانية أعاله
ملزمون باستخدام التقنيات املتوفرة واألكثر تطورا بغرض
الوقاية والتقليص من االنبعاثات.
املادة 5

تراعى حني وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير
متطلبات حماية الهواء من التلوث السيما عند حتديد
املناطق املخصصة لألنشطة الصناعية ومناطق إقامة املنشآت
التي تكون مصدرا لتلوث الهواء.
املادة 6

يلتزم صاحب املنشأة باتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة
لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إال
في احلدود املسموح بها سواء كانت ناجتة عن طبيعة ممارسة
املنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات واملعدات ،وأن
يوفر سبل احلماية الالزمة للعاملني تنفيذا لشروط السالمة
والصحة املهنية.
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املادة 7

يشترط في األماكن العامة املغلقة وشبه املغلقة أن تكون
مستوفية لوسائل التهوية الكافية مبا يتناسب مع حجم
املكان وقدرته االستعابية ونوع النشاط الذي ميارس فيه مبا
يضمن جودة الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.
املادة 8

يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير
ناجت عن إحدى املواد امللوثة املذكورة في املادة الرابعة أعاله
أن يخطر السلطة احمللية والسلطات املختصة فورا وأن ميدها
بكل املعلومات حول ظروف التلوث.

الف�صل الرابع
و�سائل املكافحة واملراقبة
املادة 9

يكلف مبعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة بتطبيقه ،عالوة على ضباط الشرطة القضائية،
املوظفون واألعوان املأمورون املنتدبون لهذا الغرض من لدن
اإلدارة املختصة وكذا احمللفون وفقا للتشريع اخلاص باليمني
املفروض أداؤها على املأمورين محرري احملاضر.
يسمح لألشخاص املشار إليهم في الفقرة األولى أعاله ،كل
في مجال اختصاصه وفي حدود املسؤوليات واالختصاصات
املخولة لإلدارة التي ينتمون إليها ،بالدخول إلى املنشآت
مصدر التلوث وإجراء املراقبة والقياس وأخذ العينات وفق
الشروط احملددة في قانون املسطرة اجلنائية.
املادة 10

مع مراعاة الفقرة الثانية من املادة  9أعاله ،ميكن لإلدارة،
عند االقتضاء ،إحداث هيئة للمراقبني املكلفني بتتبع
ومعاينة املخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة
واملتحركة أو تكوين فرق متعددة التخصصات للقيام مبهام
املراقبة والرصد ومعاينة املخالفات.
املادة 11

يقوم األشخاص املشار إليهم في املادة  9أعاله ،في حالة
معاينة مخالفة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
بتطبيقه بتحرير محاضر تبني فيها بوجه خاص ظروف ونوع
املخالفة واإليضاحات التي يدلي بها مرتكب املخالفة.
تعتمد احملاضر املذكورة إلى أن يثبت ما يخالفها.
توجه احملاضر إلى احملاكم املختصة داخل أجل عشرة أيام من
تاريخ حتريرها.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 12

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته
أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطالق أو رمي ملوثات في
اجلو ،خالل أجل تسعني يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب
من السلطة املختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة
طبية أو تقنية .وتبلغ نتائج البحث إلى الطالب وكذا
اإلجراءات املتخذة في ظرف ستني يوما.

الف�صل اخلام�س
الإجراءات والعقوبات
املادة 13

إذا جنم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغالل معني
يحدث مخاطر لإلنسان ويضر باجلوار واألمن والبيئة وكانت
املخاطر واملضار غير معروفة أو متوقعة حني منح الترخيص
أو إيداع التصريح مبمارسة النشاط أو االستغالل ،تصدر
اإلدارة إلى الشخص املسؤول عن مصدر التلوث التعليمات
الالزمة التخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات
الضرورية للحد من االنبعاثات امللوثة وتفادي املخاطر
واملضار املذكورة ،وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية
والتقنيات املتوفرة لقياس درجة تركيز املواد امللوثة وكميتها
وكل املعدات الكافية لعدم جتاوز املعايير املسموح بها.
غير أنه إذا تبني لإلدارة استمرار املخاطر واملضار بالرغم
من قيام الشخص املسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع
التجهيزات والتغييرات املطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف
النشاط أو االستغالل مصدر التلوث.
املادة 14

يجب على اإلدارة في احلاالت اخلطيرة التي تعاين فيها
تلوثا جويا يهدد صحة اإلنسان والبيئة بوجه عام ،أن تصدر
تعليماتها للشخص املسؤول لتفادي مخاطر التلوث .وفي
حالة تقاعس هذا األخير عن تنفيذ التعليمات املوجهة إليه،
تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات املختصة
وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير االستعجالية
الواجب اتخاذها لدرء األخطار احملتملة عن تلوث الهواء.
املادة 15

إذا الحظت اإلدارة عدم احترام صاحب منشأة أو مستغل
لها ملقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه،
وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط واملعايير وللقيام بالتدابير
واألشغال واإلصالحات الضرورية داخل أجل محدد .وعند
عدم تنفيذ تلك األشغال واإلصالحات ميكنها أن توقف

كليا أو جزئيا نشاط املنشأة أو تقوم تلقائيا بإجناز تلك
األشغال على نفقة املخالف.
وفيما يخص العربات واألجهزة ذات محرك واآلليات
املستعملة الحتراق الوقود أو اإلحراق أو تكييف الهواء،
ميكن لإلدارة أن متنح ملرتكب املخالفة أجال للقيام
باإلصالحات الضرورية .وعند عدم قيامه بذلك في األجل
احملدد يعرض للعقوبات املنصوص عليها في املادة  18من
هذا القانون ،وال ميكن للمالك أن يستعمل اآللة امللوثة إال
بعد إصالحها .وتتم معاينة هذا اإلصالح مبراقبة تقنية جترى
من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم شهادة لهذه الغاية.
املادة 16

يعاقب بغرامة من ألف ( )1 000إلى عشرين ألف ()20 000
درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا
إبالغ السلطات املعنية بانبعاث طارئ وخطير ملواد ملوثة.
وفي حالة العود يتعرض املخالف إلى ضعف العقوبة القصوى،
كما ميكن احلكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.
املادة 17

يعاقب بغرامة من مائة ( )100إلى عشرة آالف ()10 000
درهم كل من عرقل القيام باملراقبة أو ممارسة مهام األشخاص
املشار إليهم في املادة التاسعة من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ،كما ميكن
احلكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.
املادة 18

يعاقب بغرامة من مائتي ( )200إلى عشرين ألف ()20 000
درهم كل من:
• لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن اإلدارة؛
• رفض االمتثال للتعليمات الصادرة عن اإلدارة؛
• عرقل أو منع بأي شكل من األشكال تنفيذ اإلجراءات
االستعجالية التي تأمر بها اإلدارة؛
• أدلى مبعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ،كما ميكن
احلكم باحلبس من شهر إلى ستة أشهر.
املادة 19

في حالة اإلدانة طبقا للفقرة األولى من املادة  15أعاله،
وبعد نفاذ األجل الذي حددته اإلدارة للقيام باألشغال
واإلصالحات املطلوبة يحدد احلكم الصادر عن احملكمة
أجال ثانيا تنفذ خالله األشغال واإلصالحات الضرورية.
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وفي حالة عدم تنفيذ تلك األشغال أو اإلصالحات في األجل
احملدد ميكن احلكم بغرامة تتراوح بني ألفي ( )2 000ومائتي
ألف ( )200 000درهم .كما ميكن للمحكمة أيضا أن
تأمر بتنفيذ األشغال واإلصالحات وذلك على نفقة احملكوم
عليه ومنع استعمال املنشآت مصدر التلوث اجلوي إلى حني
االنتهاء من األشغال واإلصالحات املذكورة.
املادة 20

يعاقب بغرامة من ألفي ( )2 000إلى مائتي ألف ()200 000
درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة
مخالفا إلجراء من إجراءات املنع احملكوم به طبقا للفقرة
الثانية من املادة  19املذكورة أعاله.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ،وميكن باإلضافة
إلى ذلك األمر بإغالق نهائي للمنشأة مصدر التلوث.
املادة 21

يعاقب بغرامة من مائة ( )100إلى ألف وأربع مائة ()1 400
درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز
الحتراق الوقود أو لإلحراق أو للتكييف كانت موضوع منع
من طرف اإلدارة كما ميكن األمر بحجز الوسيلة مصدر
التلوث.

الف�صل ال�ساد�س
�إجراءات انتقالية و�إجراءات ت�شجيعية
املادة 22

بصفة انتقالية حتدد آجال االمتثال ملقتضيات هذا القانون
بالنسبة ملصادر تلوث اجلو املوجودة.
املادة 23

ألجل تشجيع االستثمار في املشاريع واألنشطة الهادفة إلى
الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات املتجددة
وترشيد استعمال الطاقات واملواد امللوثة ،يؤسس وفقا لشروط
حتددها قوانني املالية ،نظام للتحفيزات املالية واإلعفاءات
اجلبائية ،متنح مبقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو
كلية من الرسوم اجلمركية واجلبائية حني القيام بعمليات اقتناء
املعدات والتجهيزات الضرورية إلجناز االستثمارات املطلوبة.

املادة 25

الف�صل ال�سابع
مقت�ضيات ختامية

تلغى املقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل هذا
القانون واملخالفة ملقتضياته ولنصوصه التنظيمية.

املادة 24

املادة 26

ألجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون حتدد
نصوص تنظيمية ما يلي:
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.1املناطق واحلاالت التي تفرض فيها املقادير احملددة لالنبعاثات
ومعايير جودة الهواء الواجب احترامها والظروف التي
تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة.
.2طرق أخذ عينات من املاء والهواء والتربة والنفايات
واالحتفاظ بها وحتليل وقياس كل انبعاث أو لفظ أو
إطالق أو رمي مادة في اجلو وكذا الئحة املؤسسات
واملختبرات املؤهلة إلجراء التحليالت وقياس االنبعاثات.
.3املؤسسات املكلفة مبحاربة تلوث اجلو وشروط وضع
شبكات مختصة للرصد واحلراسة املستمرة جلودة
الهواء التي تخول لها صالحية تلقي ومعاجلة املعلومات
واملعطيات املتعلقة بالتلوث اجلوي.
.4معايير جودة الهواء واحلدود القصوى لالنبعاثات اخلاصة
ببعض القطاعات وكذا الشروط اإلضافية الواجب احترامها
من طرف مستغلي املنشآت اخلاضعة لنظام الترخيص أو
نظام التصريح مبا في ذلك منشآت إيداع أو إحراق
النفايات واستغالل املقالع واملناجم التي ميكن أن يكون
لها تأثير على الهواء أو على جودة البيئة بشكل عام.
.5الالئحة واخلاصيات التقنية لألجهزة ذات احملرك واآلليات
املستعملة الحتراق الوقود أو للتسخني أو للتبريد وكذا
كيفية اإلحراق وشروط استعمال هذه األجهزة واآلليات
والضوابط املتعلقة مبراقبتها بصفة منتظمة.
.6املعايير املتعلقة باملتطلبات التقنية والبيئية فيما يخص
صناعة العربات وجتهيزها واستعمالها وكذا صيانتها
ومراقبتها بصفة منتظمة.
.7اإلجراءات الرامية إلى توجيه وتقليص حركة السير في حالة
عدم كفاية التدابير املتخذة للحد من االنبعاثات املفرطة.
.8املعايير واملواصفات اخلاصة بكل نوع من أنواع الوقود
والزيوت واحملروقات املستعملة في أغراض النقل أو التسخني
املنزلي أو ألغراض صناعية أو فالحية أو من أجل اإلحراق.
.9احلاالت والظروف التي ميكن فيها لإلدارة أن تتخذ ،قبل
صدور احلكم القضائي كل اإلجراءات التنفيذية على
وجه االستعجال ألجل وضع حد النبعاث امللوثات أو
التقليص منها.
 .10آجال االمتثال ملقتضيات هذا القانون بالنسبة للمنشآت
وغيرها من مصادر تلوث اجلو املوجودة قبل صدوره.

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره
باجلريدة الرسمية.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

مر�سوم رقم � 2-09-286صادر يف  20من ذي احلجة 1430
( 8دي�سمرب  )2009بتحديد معايري جودة الهواء وكيفيات

�إقامة �شبكات احلرا�سة

(ج.ر .عدد  5804بتاريخ  14يناير )2010

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  13-03املتعلق مبكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-03-61بتاريخ  10ربيع
األول  12( 1424ماي  )2003والسيما املواد  3و 4و 24منه؛
وعلى املرسوم رقم  2-07-1303الصادر في  4ذي القعدة  15( 1428نوفمبر  )2007املتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة
واملعادن واملاء والبيئة؛
وعلى املرسوم رقم  2-99-922الصادر في  6شوال  13( 1420نوفمبر  )2000املتعلق بتنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى
وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان املكلفة بالبيئة؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  8ذي احلجة  26( 1430نوفمبر ،)2009
*
* *

رسم ما يلي:

الباب الأول
�أهداف وتعاريف
املادة األولى
يهدف هذا املرسوم إلى حتديد معايير جودة الهواء وكيفيات
إقامة شبكات حراسة جودة الهواء كما هو منصوص عليها
في املواد  3و 4و 24من القانون رقم  13-03السالف الذكر.
املادة 2

يراد في مدلول هذا املرسوم مبا يلي:
•عتبة اإلخبار :املستوى الذي عندما يتم جتاوزه ،يشكل تركيز
املواد امللوثة في الهواء خطرا على صحة اإلنسان واألشخاص
األكثر حساسية ويصبح معه إخبار العموم إجباريا؛
•عتبة اإلنذار :مستوى تركيز بعض املواد امللوثة في الهواء
الذي عندما يتم جتاوزه ،يشكل التعرض له ،ولو ملدة
قصيرة ،خطرا على صحة اإلنسان أو يحدث أثرا سلبيا على
البيئة ،ويصبح معه اتخاذ التدابير االستعجالية ضروريا؛
•مستوى التركيز :درجة تركيز مادة ملوثة في الهواء أو
انتشارها في مساحة معينة خالل مدة محددة؛
•مؤشر جودة الهواء :عدد صحيح يسمح بتحديد جودة
الهواء بصفة إجمالية داخل جتمع سكني وفق سلم يتراوح
بني  1و10؛

•محطة :مجموعة من املعدات الثابتة أو املتحركة املكونة
من جهاز ألخذ العينات من الهواء احمليط ومن جهاز خاص
لقياس تركيز املواد امللوثة ومن حاسوب لتخزين املعطيات
ومعاجلتها؛
•شبكة احلراسة :مجموع احملطات الثابتة أو املتحركة املقامة
على املستوى احمللي أو اجلهوي أو الوطني واملوصولة بواسطة
الربط الهاتفي أو بأي وسيلة اتصال معلوماتية أخرى بنقطة
اتصال مركزية واملخصصة حلراسة جودة الهواء؛
•التدابير االستعجالية :مجموعة من التدابير التي يجب
اتخاذها مبجرد مالحظة أي جتاوز لعتبة اإلنذار وذلك بغية
التخفيف من مستوى تركيز املواد امللوثة في الهواء واحلد
من تأثيرات التلوث على صحة السكان.

الباب الثاين
معايري جودة الهواء وعتبات �إنذار و�إخبار
العموم والتدابري اال�ستعجالية
املادة 3

تطبيقا للفقرة  4من املادة  24من القانون رقم  13-03السالف
الذكر ،تعتبر معايير جودة الهواء مبثابة احلدود القصوى التي
ال يجب جتاوزها والتي حتدد مستوى تركيز املواد امللوثة في
الهواء خالل مدة معينة.
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يتم إعداد هذه املعايير من قبل السلطة احلكومية املكلفة
بالبيئة بتشاور مع القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية
املعنية .وتراجع هذه املعايير وفق نفس املسطرة املتبعة
إلعدادها كل عشر ( )10سنوات وكلما اقتضت الضرورة
ذلك.

• حدود املنطقة التي متت فيها معاينة جتاوز العتبات؛
•تاريخ بداية ونهاية املرحلة التي يتم فيها تطبيق التدابير
املذكورة؛
• مستغلو املنشآت الثابتة واملتحركة الواجب إخبارهم؛
•طبيعة املعلومات املتعني إبالغها للعموم وكذا وسائل
التواصل الواجب استعمالها.

حتدد في اجلدول امللحق بهذا املرسوم معايير جودة الهواء
املتعلقة باملواد امللوثة التالية:

املادة 8

املادة 4

ثاني أوكسيد الكبريت ( )SO2وثاني أوكسيد اآلزوت
( )NO2وأول أوكسيد الكربون ( )COواجلزيئات العالقة
( )MPSوالرصاص املتواجد في الغبار ( )Pbوالكادميوم
املتواجد في الغبار ( )cdواألوزون ( )O3والبنزين (.)C6H6
يتم قياس العناصر احملددة لتلوث الهواء وفق طرق أخذ
العينات والتحاليل طبقا لألنظمة اجلاري بها العمل في
مجال املعايرة.
املادة 5

تخضع املواد امللوثة التالية للحراسة اإلجبارية وتتبع تركيزها
في الهواء :ثاني أوكسيد الكبريت ( )SO2وثاني أوكسيد
اآلزوت ( )NO2وأول أوكسيد الكربون ( )COواجلزيئات
العالقة ( )MPSواألوزون (.)O3
إال أنه ميكن حراسة مواد أخرى ملوثة غير املواد املشار إليها
في الفقرة السابقة في حالة جتاوز احلدود القصوى املنصوص
عليها في اجلدول السالف الذكر.
املادة 6

حتدد عتبات اإلخبار وعتبات اإلنذار والتدابير االستعجالية
بقرار مشترك للوزير املكلف بالطاقة واملعادن واملاء والبيئة
والوزير املكلف بالصحة ووزير الداخلية بعد استطالع رأي
الوزير املكلف بالتجهيز والنقل والوزير املكلف بالصناعة.
يحدد هذا القرار على اخلصوص:
• مستويات اإلخبار واالستعجال؛
• املواد امللوثة ودرجة تركيزها بالنسبة لكل مستوى؛
• التدابير املزمع اتخاذها بالنسبة لكل مستوى.
املادة 7

تطبق التدابير االستعجالية املنصوص عليها في القرار
املشترك املشار إليه في املادة  6أعاله بقرار لعامل العمالة أو
اإلقليم أو لوالي اجلهة املعنية.
يحدد هذا القرار على اخلصوص:
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حتدد شروط وكيفيات حساب مؤشر جودة الهواء املنصوص
عليه في املادة  11بعده بقرار مشترك للوزير املكلف بالصحة
والوزير املكلف بالبيئة.

الباب الثالث
�شبكات حرا�سة جودة الهواء
املادة 9

حتدث شبكة حلراسة جودة الهواء في كل جتمع حضري
مركز للجهة .وميكن متديد هذه الشبكة أو إقامتها في
جتمعات سكنية أخرى أو في مناطق يتجاوز فيها أو يحتمل
أن يتجاوز فيها مستوى تركيز مادة أو عدة مواد ملوثة في
الهواء معايير جودة الهواء اجلاري بها العمل.
املادة 10

تقوم السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة ،بتنسيق مع
السلطات احلكومية والسلطات احمللية واجلماعات احمللية
املعنية وبتشارك مع الهيآت العمومية أو اخلاصة التي تعنى
بحماية الهواء ،باإلجراءات الالزمة إلقامة شبكات احلراسة
املذكورة في املادة  9أعاله.
املادة 11

حتدث في كل جهة أقيمت فيها شبكة حلراسة جودة الهواء
جلنة دائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء .وتسهر هذه اللجنة
على:
•حتديد أماكن ومواقع إقامة احملطات الثابتة أو املتحركة
والسهر على حسن سير هذه احملطات؛
•القيام بجمع املعطيات املتعلقة بجودة الهواء طبقا للطرق
احملددة من طرف اللجنة الوطنية املنصوص عليها في املادة
 13بعده؛
•إخبار العموم بصفة دائمة حول جودة الهواء على أساس
مؤشر جودة الهواء؛
•اقتراح العمليات والتدابير الواجب اتخاذها على اللجنة
الوطنية املنصوص عليها في املادة  13بعده بغية حتسني
جودة الهواء؛
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

•اقتراح برامج لتحسني جودة الهواء على املستوى اجلهوي
على السلطات احمللية؛
•مساعدة العامل أو الوالي املعني على تطبيق التدابير
االستعجالية املنصوص عليها في املادة  7أعاله؛
•إعداد تقرير سنوي حول جودة الهواء في اجلهة يوجه إلى
والي اجلهة املعنية وإلى اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة
الهواء.
املادة 12

يترأس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء والي اجلهة
أو من ميثله .وتتكون هذه اللجنة من ممثلي املصالح اجلهوية
للسلطات احلكومية املكلفة بالطاقة واملعادن واملاء والبيئة
والصحة والتجهيز والنقل والصناعة والتجارة والصناعة
التقليدية.
يشارك في أشغال اللجنة ممثل عن املجلس اجلهوي وممثل
عن كل مجلس عمالة أو إقليم معني وممثل عن كل مجلس
جماعي معني.
ميكن للجنة أن تضم إليها ،بصفة استشارية ،ممثلني عن
اجلمعيات والهيآت املهنية املعنية واملؤسسات العلمية
واجلمعيات املهتمة بحماية البيئة في اجلهة املعنية وكذا كل
شخص مؤهل لذلك.
جتتمع اللجنة مببادرة من رئيسها مرتني في السنة على
األقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك .ويتولى املمثل اجلهوي
للسلطة احلكومية املكلفة بالبيئة مهمة كتابة اللجنة.
وفي حالة عدم وجود ممثل للسلطة احلكومية املكلفة بالبيئة،
يعني والي اجلهة املعنية كتابة اللجنة الدائمة.
املادة 13

حتدث لدى الوزير املكلف بالبيئة جلنة وطنية لتتبع وحراسة
جودة الهواء .وتكلف هذه اللجنة مبا يلي:
•السهر على وضع برنامج وطني حلماية وحراسة جودة
الهواء؛
•ضمان التنسيق والتوافق بني اللجن الدائمة لتتبع وحراسة
جودة الهواء احملدثة على املستوى اجلهوي؛
•إبداء الرأي بخصوص عتبات اإلخبار وعتبات اإلنذار
والتدابير االستعجالية بناء على املعطيات التي تزودها بها
شبكات احلراسة؛

•حتديد طرق جمع املعطيات والتأكد من صحتها وتبادل
املعلومات املتعلقة بجودة الهواء ونشرها؛
•اقتراح املواد امللوثة الواجب حراستها غير تلك املنصوص
عليها في املادة  5أعاله؛
•حتديد طرق ووسائل إخبار العموم حول جودة الهواء
بشكل دائم ،والسيما حول مستويات تركيز املواد امللوثة
في الهواء؛
•السهر على إعداد تقرير سنوي حول جودة الهواء على
املستوى الوطني يوجه إلى السلطة احلكومية املكلفة
بالبيئة.
املادة 14

يعهد برئاسة اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء إلى
السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة أو من ميثلها .وتتكون هذه
اللجنة من ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة مبا يلي:
• الداخلية؛
• الصحة؛
• التجهيز والنقل؛
• املاء؛
• الطاقة واملعادن؛
• الصناعة والتجارة؛
• الصناعة التقليدية؛
• البحث العلمي.
ميكن للجنة أن تضم إليها ،بصفة استشارية ،ممثلني عن
اللجان الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء وممثلني عن
اجلمعيات والهيآت املهنية املعنية وممثلني عن املؤسسات
العلمية وممثلني عن اجلمعيات املهتمة بحماية البيئة وكذا
كل شخص مؤهل لذلك.
جتتمع اللجنة مببادرة من رئيسها مرتني في السنة على األقل
وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
تتوفر اللجنة الوطنية على كتابة دائمة تتولى مهمتها
السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة.
املادة 15

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية إلى
وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة
الصحة ،كل واحد منهم فيما يخصه.
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ملحق
معايري جودة الهواء
طبيعة العتبة
امللوثات
ثاني أوكسيد الكبريت ( )SO2احلد األقصى حلماية الصحة
مكروغرام/متر مكعب
احلد األقصى حلماية األنظمة البيئية
ثاني أوكسيد اآلزوت ( )NO2احلد األقصى حلماية الصحة
		
مكروغرام/متر مكعب
احلد األقصى حلماية الغطاء النباتي
أول أوكسيد الكربون ( )COاحلد األقصى حلماية الصحة
مكروغرام/متر مكعب
احلد األقصى حلماية الصحة
اجلزيئات العالقة ()MPS
مكروغرام/متر مكعب
احلد األقصى حلماية الصحة
الرصاص ()Pb
مكروغرام/متر مكعب
احلد األقصى حلماية الصحة
الكاديوم ()Cd
نانوغرام/متر مكعب
احلد األقصى حلماية الصحة
األوزون ()O3
مكروغرام/متر مكعب
احلد األقصى حلماية الغطاء النباتي
احلد األقصى حلماية الصحة
البنزين ()C6H6
مكروغرام/متر مكعب
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احلدود القصوى
 125سانتيل  99,2كمعدالت يومية
 20معدل سنوي
 200سانتيل  98كمعدالت في الساعة
 50معدل سنوي
 30معدل سنوي
 10كأعلى معدل يومي مسجل خالل  8ساعات
 50سانتيل  90,4كمعدالت يومية؛ MP10

 1معدل سنوي
 5معدل سنوي
 110معدل خالل مجال  8ساعات
 65معدل يومي ال يجب جتاوزه أكثر من  3أيام متتالية
 10معدل سنوي
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مر�سوم رقم  2-09-631حتدد مبوجبه احلدود الق�صوى للفظ املواد
امللوثة يف الهواء و�إطالقها ورميها واملت�أتية من م�صادر تلوث
ثابتة وكيفيات مراقبة هذه االنبعاثات (ج.ر .عدد  5858بتاريخ  22يوليوز )2010
الوزير األول؛بناء على الدستور ،وال سيما الفصل  63منه؛
وعلى القانون رقم  13-03املتعلق مبكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.61الصادر في  10ربيــع
األول  12( 1424مايو  ،)2003وال سيما املواد ( 4الفقرة  )1و( 9الفقرة  )2و( 24الفقرات  2و 4و )10منه؛
وعلى املرسوم رقم  2-07-1303بتاريخ  4ذو القعدة  15( 1428نونبر  )2007املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة؛
وعلى املرسوم رقم  2-99-922بتاريخ  6شوال  13( 1420يناير  )2000يتعلق بتنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير
إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان املكلفة بالبيئة؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  6رجب  19( 1431يونيو ،)2010
*
* *

رسم ما يلي:

الباب الأول
�أحكام خا�صة
املادة األولى

يحدد هذا املرسوم احلدود القصوى للفظ بعض املواد امللوثة
في الهواء وإطالقها ورميها واملتأتية من مصادر تلوث ثابتة
وكيفيات مراقبتها.
املادة 2

مبوجب هذا املرسوم يقصد بـ:
 .1مصادر التلوث الثابتة :كل منشأة أو مؤسسة مصنفة أو
غير مصنفة تلفظ ملوثات في الهواء أو تطلقها او ترميها؛
.2مراقبة ذاتية :عملية تتبع مستمرة يقوم بها مستغل
املنشأة ألجل التحقق من تطابق لفظ املواد امللوثة أو
إطالقها أو رميها من قبله مع احلدود القصوى؛
.3صبيب كتلي :كتلة املادة املنبعثة خالل وحدة زمنية
محددة؛
.4مستغل :كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون
العام أو اخلاص ميلك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل
إحدى مصادر التلوث الثابتة كاملنشآت املنجمية أو
الصناعية أو التجارية أو الفالحية أو منشآت متعلقة
بالصناعة التقليدية أو آليات اإلحتراق أو إلحراق النفايات
أو للتسخني أو للتبريد؛

.5حدود قصوى قطاعية :مستوى تركيز املواد امللوثة الذي
ال يسمح بتجاوزه في االنبعاثات اخلاصة بقطاع معني؛
.6امللفوظات الغازية :انبعاثات ناجتة عن أنشطة صناعية
على شكل غازات؛
.7سلطة املراقبة :السلطة احلكومية املكلفة بالطاقة واملعادن
بالنسبة لكل األنشطة املرتبطة بالتكرير وإنتاج الطاقة
واملعادن والسلطة احلكومية املكلفة بالصناعة التقليدية
بالنسبة لكل األنشطة الصناعية التقليدية والسلطة
احلكومية املكلفة بالتجهيز والنقل بالنسبة لباقي األنشطة
غير تلك التابعة للسلطة احلكومية املكلفة بالطاقة
واملعادن وللسلطة احلكومية املكلفة بالصناعة التقليدية.
ويقصد بسلطة املراقبة أيضا السلطة احلكومية املكلفة
بالداخلية والسلطة احلكومية املكلفة بالصحة والسلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة بالنسبة ملجموع األنشطة.

الباب الثاين
و�ضع احلدود الق�صوى
للفظ املواد امللوثة يف الهواء
�أو �إطالقها �أو رميها
املادة 3
تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة األولى) من القانون رقم 13-03

السالف الذكر ،ال يجب أن تتجاوز نسبة أي لفظ أو إطالق
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أو رمي ملواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة احلدود
العامة القصوى لالنبعاثات احملددة في املادة الرابعة أسفله.
غير أن هذه احلدود القصوى ال تطبق على املنشآت التي
يخضع نشاطها حلدود قصوى قطاعية كما هو منصوص
عليه في املادة  5أسفله.
يتعني على مستغلي هذه املنشآت اتخاذ كافة التدابير
الضرورية ألجل االمتثال لهذه احلدود القصوى.
املادة 4

إن احلدود العامة القصوى املبينة أسفله هي معايير عامة ال ميكن
جتاوزها .وتهم هذه احلدود القصوى املعبر عنها تبعا للتدفق
الكتلي للفظ أو اإلطالق أو الرمي املعني امللوثات التالية:
.1الغبار:
•بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي  0,5 kg/hيجب أن
ال يتجاوز اللفظ أو اإلطالق أو الرمي على شكل غبار في
مجمله 50 mg/m3؛
•بالنسبة ملختلف امللوثات املوجودة في الغبار تطبق في
شأنها احلدود القصوى املنصوص عليها في الفقرات  2و4
و 5أسفله.
 .2ملوثات غير عضوية في شكل غبار باألساس:
إن تركيز لفظ أو إطالق أو رمي امللوثات املبينة قائمتها في
اجلدول رقم  1املرفق بهذا املرسوم يجب أن ال تتجاوز:
• 0,2 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1 g/h
مواد من الصنف 1؛• 1 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5 g/h
مواد من الصنف 2؛• 5 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 25 g/h
مواد من الصنف 3؛تطبق هذه احلدود القصوى على مجموع كتلة املادة امللوثة
التي مت لفظها أو إطالقها أو رميها ،مبا فيها الكمية املنبعثة
في شكل غاز أو بخار والتي حتتوي عليها امللفوظان الغازية.
إذا كانت امللفوظات الغازية حتتوي على عدة ملوثات من نفس
الصنف ،فإن احلد األقصى يطبق على مجموع هذه امللوثات.
 .3مواد غير عضوية في شكل غاز أو بخار:
إن تركيز لفظ أو إطالق أو رمي امللوثات املبينة قائمتها كما
هو مبني في اجلدول رقم  2املرفق بهذا املرسوم يجب أن ال
يتجاوز:
• 1 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 10 g/h
مواد من الصنف 1؛68

• 5 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 50 g/h
مواد من الصنف 2؛• 30 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 300 g/h
-مواد من الصنف 3؛

• 500 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5 000 g/h
-مواد من الصنف .4

 .4مواد عضوية في شكل غاز أوبخار أو جزيئات:
إن تركيز لفظ أو إطالق أو رمي امللوثات املبينة قائمتها في
اجلدول رقم  3املرفق بهذا املرسوم ال يجب أن يتجاوز:
• 20 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 0,1 kg/h
مواد من الصنف 1؛• 100 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 2 kg/h
مواد من الصنف 2؛• 150 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 3 kg/h
مواد من الصنف 3؛بالنسبة امللوثات العضوية املرتبة في الصنفني  2و 3التي
تكون على شكل جزيئات ،تطبق في شأنها احلدود
القصوى للغبار.
بالنسبة ألول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون،
فإن احلدود القصوى املطبقة في شأنهما يتم حتديدها عند
الضرورة بواسطة قرارات مشتركة كما هو منصوص عليه في
املادة  5أسفله.
إذا كانت امللفوظات الغازية حتتوي على مواد تنتمي إلى نفس
الصنف ،يطبق احلد األقصى على مجموع هذه امللوثات.
إذا كانت امللفوظات الغازية حتتوي على مواد من الصنف
 1و ،2وكان التدفق الكتلي ملجموع هذه املواد يفوق أو
يساوي  ،3 kg/hفإن احلد األقصى لهذه امللفوظات يجب
أال يتجاوز .150 mg/m3
غير أنه بالنسبة للفظ أو إطالق أو رمي ملوثات قد تكون
لها آثار سرطانية تطبق في شأنها احلدود القصوى املتعلقة
بامللوثات من الصنف .1
 .5ملوثات سرطانية:
حتدد مستويات تركيز انبعاثات املواد السرطانية كما هي
مبينة في اجلدول رقم  4املرفق بهذا املرسوم وفق احلدود
القصوى التالية:
• 0,1 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 0,5 g/h
مواد من الصنف 1؛• 1 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5 g/h
مواد من الصنف 2؛م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

• 5 mg/m3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 25 g/h
-مواد من الصنف 3؛

إذا كانت امللفوظات الغازية حتتوي على عدة مواد من نفس
الصنف ،يطبق على مجموع هذه املواد احلد األقصى املتعلق
مبواد الصنف .2
املادة 5

تطبيقا للمادة ( 24الفقرة  )4من القانون رقم
السالف الذكر ،حتدد احلدود القصوى القطاعية للفظ أو
إطالق أو رمي امللوثات بقرارات مشتركة للوزير املكلف
بالبيئة و الوزير التابع له القطاع املعني.
تكون هذه احلدود القصوى القطاعية موضوع مراجعة تبعا
ألي تغيير للحدود القصوى العامة.
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املادة 6

إذا تعلق األمر مبلوثات ال تنص املادتني  4و 5من هذا املرسوم
على حدود قصوى للفظها أو إطالقها أو رميها؛ حتدد بقرار
مشترك للوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف بالبيئة
والوزير املعني حدود قصوى ذات طابع وقائي في شأنها.
ميكن جعل هذه احلدود أكثر تقييدا وفق نفس شروط
إعدادها إذا تبني أن هذه احلدود ليست كافية حلماية صحة
اإلنسان أو احملافظة على البيئة من اآلثار السلبية املترتبة على
لفظ امللوثات املعنية أو إطالقها أو رميها.
املادة 7

إذا تعلق األمر بلفظ أو إطالق أو رمي ملوثات ينص هذا
املرسوم في شأنها على حدود قصوى أوسع نطاقا قياسا
مع استعمال التقنية املتاحة و األكثر تطورا ،حتدد بصفة
تدريجية حدود قصوى أكثر تقييدا ،بواسطة قرار مشترك
للوزير املكلف بالبيئة و الوزير التابع له القطاع املعني.
املادة 8

ميكن لكل عامل عمالة أو إقليم معني بلفظ أو إطالق أو
رمي ملوثات في الهواء ،أن يقترح وضع حدود قصوى
قطاعية أكثر تقييدا من تلك املنصوص عليها في املادة 5
أعاله ميكن تطبيقها في العمالة أو اإلقليم املذكور إذا تبني:
.1أن مجموع اإلنبعاثات الصادرة عن عدة منشآت
متجاورة يحدث آثارا سلبية تعتبر خطيرة على صحة
اإلنسان والبيئة .وفي هذه احلالة ،فإن هذه احلدود األكثر
تقييدا تطبق على املنشأة أو املنشآت ذات االنبعاثات
األكثر ارتفاعا؛ بعد التعرف على مصادر اإلنبعاثاث
وحصة كل منشأة على حدة من هذه اإلنبعاث
.2أن التقيد باحلدود اخلاصة بقطاع معني في منطقة معينة

ال تسمح بالتقليص من اآلثار السلبية لإلنبعاثات على
صحة اإلنسان وعلى البيئة بوجه عام.
توضع هذه احلدود االكثر تقييدا بقرار مشترك السلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة والسلطة احلكومية التابع لها
القطاع املعني.
املادة 9

تراجع احلدود القصوى العامة والقطاعية حسب نفس
الشكليات املتعلقة بإعدادها كل عشر ( )10سنوات.
إال انه إذا اقتضت الضرورة ،يجب مراجعة احلدود القصوى
العامة والقطاعية قبل انصرام هذا األجل املشار إليه في الفقرة
أعاله ،بواسطة قرارات مشتركة للوزيرين املكلفني بالصحة
والبيئة و الوزير أو الوزراء التابعة لهم القطاعات املعنية.

الباب الثالث
مراقبة لفظ �أو �إطالق
�أو رمي ملوثات يف الهواء
املادة 10

يقوم األعوان املشار إليهم في املادة  9من القانون رقم
السالف الذكر ،بعمليات مراقبة دورية و/أو مفاجئة أو هما
معا للفظ أو إطالق أو رمي ملوثات في الهواء واملتأتية من
مصادر تلوث ثابتة وذلك ألجل التأكد من مدى احترامها
للمعايير املنصوص عليها في هذا املرسوم.
في احلالة التي تعهد فيها عمليات املراقبة إلى فرق متعددة
التخصصات كما هو منصوص عليه في املادة  10من القانون
السالف الذكر ،فإن هذه الفرق يتم تكوينها إما مببادرة من
السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة أو مببادرة من السلطة
احلكومية املعنية باملنشأة موضوع املراقبة أو مببادرة من عامل
العمالة أو اإلقليم املعني.
لهذا الغرض ،تكون عمليات املراقبة متعددة التخصصات
موضوع برنامج يتم إعداده بتشاور بني أعضاء الفريق .حتدد
في هذا البرنامج على اخلصوص املصادرالثابتة للتلوث
املتعني مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام بها.
ترسل نسخة من هذا البرنامج إلى السلطة احلكومية املكلفة
بالبيئة.
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املادة 11

أثناء عمليات املراقبة ،يجب قياس لفظ أو إطالق أو رمي
ملوثات في الهواء خالل الفترات التي تكون فيها املنشأة
في ذروة نشاطها .غير انه يجب أخذ العينات قدر اإلمكان
بالقرب من مصدر لفظ امللوثات أو إطالقها أو رميها.
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تتم هذه القياسات وفق طرق التحليل وأخذ العينات وذلك
وفق األنظمة اجلاري بها العمل في مجال التقييس.
املادة 12

يعتبر لفظ أو إطالق أو رمي ملوثات في الهواء مطابقا
للحدود القصوى العامة إذا كانت نسبة  %95من قياسات
العناصر املكونة له تقل عن أو تساوي املعايير املنصوص
عليها في املادة  4أعاله.
بالنسبة لـ  %5من العناصر املتبقية فإن قياساتها ال يجب
أن تتجاوز احلدود القصوى العامة بنسبة  ،%10باستثناء
امللوثات التالية التي يتعني أن حتترم هذه املعايير بصفة مطلقة:
• ثاني أو كسيد الكبريت ()SO2؛
• اجلزيئات العالقة ()MPS؛
• أو كسيد االزوت ()NOx؛
• الرصاص ()Pb؛
• أول أوكسيد الكربون ()CO؛
• الكادميوم املتواجد في الغبار(.)Cd
املادة 13

يجوز لسلطة املراقبة املعنية االستعانة باملؤسسات واملختبرات
املؤهلة لهذا الغرض ،ألجل القيام بتحاليل وقياس االنبعاثات.
ميكن عند االقتضاء ،حتديد الئحة هذه املؤسسات واملختبرات
بقرار للوزير املكلف بالبيئة حسب طرق االعتماد اجلاري
بها العمل.
املادة 14

تكون مراقبة االنبعاثات موضوع تقرير مشفوع بخال صات
يوجه إلى سلطة املراقبة املعنية داخل أجل ال يتعدى عشرة
( )10أيام يبتدئ من تاريخ انتهاء عملية أو عمليات املراقبة.
املادة 15

في حالة عدم احترام احلدود القصوى املنصوص عليها في
هذا املرسوم ،وباستثناء حاالت التلوث اخلطير املشار إليها
في املادة  14من القانون رقم  13-03السالف الذكر ،تعاين
سلطة املراقبة احلدود التي مت قياسها وتبلغها إلى املعني
باألمر الذي يتوفر على أجل أقصاه ستة أشهر ،يشار إليه في
التبليغ ،للتقيد باحلدود القصوى املذكورة طبقا ملقتضيات
املادة  15من القانون املذكور.
وبعد انصرام هذا األجل دون التقيد باحلدود القصوى املذكورة،
تطبق أحكام املادة  11من القانون رقم  13-03السالف الذكر.
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املادة 16

ميكن للمستغل القيام مبراقبة ذاتية للفظ أو إطالق أو رمي
ملوثات صادرة عن منشأته ،ألجل التأكد من مدى احترامها
للحدود القصوى املنصوص عليها في هذا املرسوم.
وفي هذه احلالة ،امللوثات التي يجب أن تكون موضوع
مراقبة ذاتية هي كالتالي:
• ثاني أوكسيد الكبريت ()SO2؛
• اجلزيئات العالقة ()MPS؛
• أو كسيد اآلزوت()NOX؛
• الرصاص ()Pb؛
• أول أوكسيد الكربون ()CO؛
• الكادميوم املتواجد في الغبار (.)Cd
ميكن تتميم قائمة هذه امللوثات بقرار مشترك للسلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة و السلطة احلكومية التابع لها قطاع
األنشطة املعني.
املادة 17

يجب أن يكون كل نظام للمراقبة الذاتية يضعه مستعل
موضوع مصادقة من لدن السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة
ويتضمن ذلك على اخلصوص مسك املستغل لسجل،
ترقمه وتوقعه املصالح املختصة ،تدون فيه:
• طبيعة وكميات وخصائص االنبعاثات؛
• نسب تركيز االنبعاثات التي يتم قياسها واحتسابها؛
• طرق التحليل وأخذ العينات املستعملة وكذا شروط
استغالل املنشأة خالل القيام بالقياسات.
يوضع هذا السجل في كل وقت رهن إشارة األعوان املكلفني
باملراقبة الذين يتعني عليهم ترقيمه والتأشير عليه.زيادة على
ذلك ،على املستغل أن يرسل في نهاية كل سنة إلى سلطة
املراقبة املعلومات املدونة بالسجل املتعلقة بالسنة املنصرمة.

الباب الرابع
مقت�ضيات انتقالية
املادة 18

تعتبر املنشآت اخلاضعة للترخيص أو للتصريح ،سواء
مبقتضى ظهير  25غشت  1914املنظم للمحالت اخلطرة
أو املزعجة أو املضرة بالصحة كما مت تغييره وتتميمه ،أو
مبقتضى نصوص أخرى تشريعية أو تنظيمية منشات
جديدة إذا لم يتم بعد ،دخول هذا املرسوم إلى حيز التطبيق:
•منح الترخيص أولم يتم إيداع التصريح بالنسبة للمنشآت
اجلديدة؛
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

•منح الترخيص بتوسيع أو تغيير أو حتويل املنشآت املوجودة
أو لم يتم بعد إيداع التصريح بذلك.
ولهذا الغرض ،يتعني جتهيز هذه املنشآت واستغاللها بكيفية
من شأنها احترام احلدود القصوى املنصوص عليها في هذا
املرسوم.
املادة 19

حتدد آجال للتقيد باحلدود القصوى لالنبعاث بالنسبة
للمنشآت املوجودة قبل تاريخ نشر هذا املرسوم مبوجب
قرارات مشتركة للسلطة احلكومية املكلفة بالبيئة والسلطات
احلكومية املعنية مع مراعاة خصوصيات كل قطاع.
املادة 20

يجب أن ال يتجاوز أجل التقيد مبقتضيات هذا املرسوم
خمس ( )5سنوات.و ميكن متديده وفق نفس الشكليات
املنصوص عليها في املادة  19أعاله ،إذا تبني أن التقنية
املستعملة أو شروط االستغالل ال تسمح باحترام األجل
العادي أو جد مكلفة من الناحية االقتصادية.

الينبغي أن يتجاوز أجل التقيد مبقتضيات هذا املرسوم
سنتني:
•إذا كان للفظ أو إطالق أو رمي ملوثات في الهواء صادرة
عن املنشأة آثار تلحق أضرارا بالغة اخلطورة بصحة اإلنسان
وعلى البيئة؛
•إذا كان مستوى تركيز لفظ أو إطالق أو رمي ملوثات في
الهواء صادرة عن منشأته الصادرة عن املنشأة يفوق على
األقل مبرتني احلدود القصوى املنصوص عليها في هذا
املرسوم؛
•إذا كانت املطابقة مع املعايير قابلة لإلجناز بتكلفة ممكنة
من الناحية االقتصادية.
املادة 21

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية إلى
وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة
الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات احلديثة ،كل واحد فيما يخصه.

املرفقات
جدول رقم 1

قائمة باملواد غير العضوية التي تكون في الغالب على شكل غبار

املادة
اإلثمد (األنتيموان) ومركباته
الكروم ( )1ومركباته
الكوبالت ( )1ومركباته
النحاس ومركباته
السيانور ()2
القصدير ومركباته
الفليورور ( )2إذا كان على شكل غبار
املنغنيز ومركباته
الزئبق ومركباته
النيكل ( )1ومركباته
البالديوم ومركباته
البالتني ومركباته
الرصاص ومركباته
غبار الكوارتز إذا تعلق األمر بغبار بلوري دقيق
الروديوم ومركباته
السلينيوم ومركباته
التلوريوم ومركباته
التاليوم ومركباته
الڤناديوم ومركباته

معبر عنها برمز
Sb
Cr
Co
Cu
CN
Sn
F
Mn
Hg
Ni
Pd
Pt
Pb
Si O2
Rh
Se
Te
Tl
V

الدرجة
3
3
2
3
3
3
3
3
1
2
3
3
3
3
3
2
2
1
3

( )1في احلالة التي ال يعتبر فيها كمركب مسرطن كما مت حتديده في املادة  4الفقرة .5
( )2في احلالة التي يكون فيها سهل الذوبان
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جدول رقم 2

قائمة باملواد غير العضوية في شكل غاز أو بخار

املادة
حمض السيانيدريك
أمونياك (نشادر)
البروم ومركباته على شكل غاز أو بخار معبر عنها بحمض البروميدريك
الكلور
كلورور السيانوجني
مركبات مكلورة غيرعضوية ،على شكل غاز أو بخار ،باستثناء كلورور السيانوجني والفوسجني ،معبر عنها
بحمض الكلوريدريك
الفليور ومركباته ،على شكل غاز أو بخار ،معبر عنها بحمض الفليوريدريك
الفوسجني
الهيدروجني املزرنخ
الهيدروجني املفسفر
الهيدروجني املكبرت
أكسيدات الكبريت (أنيدريد كبريتي وأنيدريد الكبريتيك) معبر عنها باألنيدريد الكبريتي
أكسيدات األزوت (أول أكسيد األزوت وثاني أكسيد األزوت) معبر عنها بثاني أكسيد األزوت

الدرجة
2
3
2
2
1
3
2
1
1
1
2
4
4

جدول رقم 3

قائمة باملواد العضوية في شكل غاز أو بخار أو جسيمات
الترميز الكيميائي

املادة
C4 H8 O2
خالت (أسيتات) اإلثيل
C6 H12 O2
خالت البوتيل
C3 H6 O2
خالت امليثيل
C4 H6 O2
خالت الڤنيل
C3 H6 O
األسيتون
C2 H4 O2
احلمض اخللي
C3 H4 O2
حمض األكريليك
C2 H3 Cl O2
حمض الكلور اخللي (كلوراسيتيك)
CH2 O2
احلمض النملي ( فورميك)
C3 H6 O2
حمض البروبيونيك
األكروليني (أنظر  - 2البروبينال)
C5 H8 O2
أكريالت اإلثيل
C4 H6 O2
أكريالت امليثيل
		
األلكانات باستثناء امليثان
األلسينات باستثناء  - 1,3البوتاديني		
		
كحول ثنائي األسيتون
(أنظر  - 4هيدروكسيد-4-ميثيل-2-البنتانون)
C5 H6 O2
كحول الفورفوريليك
كحول آليفاتية
ألكويل الرصاص		
C2 H4 O
ألدهيد خلي
		
ألدهيد زبدي (بوتيريك)
C3 H6 O
ألدهيد البروبيونيك
		
ألكيل الكحول
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الدرجة
3
3
2
2
3
2
1
1
1
2
1
1
3
3
2
2
1
1
2
2
3
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الترميز الكيميائي

املادة
أنيدريد املالييك
األنيلني
بنزوات امليثيل
ثنائي الفنيل
اخلشب (أنظر غبار اخلشب)
C4 H8 O2
 - 2البوتانون
C6 H14 O2
- 2بوتوكسي  -اإليثانول
بوتيل الغليكول (أنظر بوتوكسي  -اإليثانول)
C4 H8 O
بوتير ألدهيد (أنظر ألدهيد الزبدي)
C2 H3 Cl O
ألدهيد الكلور اخللي (كلورأسيتألدهيد)
C4 H5 Cl
 - 2كلور - 1,3 -البوتاديني
C6 H5 Cl
كلور البنزين
C2 H5 Cl
كلور اإليثان
		
كلوروفورم (أنظر ثالث كلورور امليثان)
C H3 Cl
كلور امليثان
C3 H7 Cl
 - 2كلورالبروبان
C7 H7 Cl
ألفا-كلورالتولوين
 - 2كلوروبني (أنظر - 2كلور - 1,3 -البوتاديني)
كلورور اإليثيل (أنظر كلوراإليثان)
كلورور البنزويل (أنظر ألفا-كلورالتولوين)
كلورورامليثيل (أنظر كلور امليثان)
كلورور امليثيلني (أنظر ثاني كلور امليثان)
C7 H8 O
الكريسول
الكومن (أنظر إيزوبروبيل البنزين)
C6 H10 O
سيكلوهيكزانون
C2 H4 Cl2
 -1,1ثنائي كلور اإليثان
C2 H4 Cl2
 -2,1ثنائي كلور اإليثان
C2 H2 Cl2
 -1,1ثنائي كلور اإلثيلني
C2 H2 Cl2
 -2,1ثنائي كلور اإلثيلني
CH2 Cl2
ثنائي كلور امليثان
C6 H4 Cl2
 -2,1ثنائي كلور البنزين
C6 H4 Cl2
 -4,1ثنائي كلور البنزين
C Cl2 F2
ثنائي كلور ثنائي فليور امليثان
C6 H4 Cl2 O
ثنائي كلورالفينول
ثنائي إيثانول أمني (أنظر  2,2إميينو ثاني اإليثانول)
C4 H11 N
ثنائي إيثيل أمني
C4 H10 O
ثنائي إيثير اإليثيل
C24 H38 O4
ثنائي - 2( -إيثيل هيكزيل)  -فتاالت
ثنائي إيزوبوتيل سيتون (أنظر  2,6 -ثنائي ميثيل هيبتان - 4-أون )
C7 H14 O
 -2,6ثنائي ميثيل هيبتان - 4-أون
C2 H7 N
ثنائي ميثيل أمني
C3 H7 NO
 - N,Nثنائي ميثيل الفورماميد
ثنائي أوكتيل الفتاالت (ثنائي - 2( -إيثيل هيكزيل)  -فتاالت)
C4 H8 O2
 -1,4ديوكسان
الفنيل املزدوج (أنظر ثنائي الفنيل)
CS2
ثنائي كبريت الكاربون
اإلستر اخللي (أنظر خالت اإليثيل)
C4 H2 O3
C6 H7 N
C8 H8 O2
C12 H10

الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف كتابة الدولة املكلفة باملاء والبيئة

الدرجة
1
1
3
1

3
2
2
1
2
2
3
1
1
2
1

1
2
2
1
1
3
3
1
2
3
1
1
3
2
2
1
2
1
2
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املادة
إستر البوتيل اخللي (أنظر خالت البوتيل)
إستر اإليثيل اخللي (أنظر خالت اإليثيل)
إستر امليثيل اخللي (أنظر خالت امليثيل)
إستر ميثيل األكريليك (أنظر أكريالت امليثيل)
إستر ميثيل ميتا األكريليك (أنظر فورميات امليثيل)
إستر ميثيل ميتا األكريليك (أنظر ميتا أكريالت امليثيل)
إستر الڤنيل اخللي (أنظر خالت الفنيل)
اإليثانول (أنظر ألكيل الكحول)
إثير ثنائي البوتيل
إثير ثنائي اإليثيل (أنظر ثنائي إيثيل اإلثير)
إثير ثنائي اإليزوبروبيل
إثير ثنائي امليثيل
 -2إيتوكسي اإليثانول
إثيل أمني
إثيلني الغليكول
إثيلني الغليكول وحيد إثير البوتيل (أنظر  -2بوتوكسي اإليثانول)
إثيلني الغليكول وحيد إثير اإلثيل (أنظر  -2إيتوكسي اإليثانول)
إثيلني الغليكول وحيد إثير امليثيل (أنظر  -2ميتوكسي اإليثانول)
إثيل الغليكول (أنظر  -2إيتوكسي اإليثانول)
إثيل ميثيل سيتون (أنظر  -2البوتانون)
فورما ألدهيد
فورميات امليثيل
فورفورال (أنظر  -2فور ألدهيد)
 -2فور ألدهيد
الغليكول (أنظر إثيلني الغليكول)
 -4هيدروكسيد-4-ميثيل-2-البنتانون
 -2,2إميينو ثنائي اإليثانول
إيزوبوتيل ميثيل سيتون (أنظر -4ميثيل-2-البنتانون)
إيزوبروبينيل البنزين
إيزوبروبيل البنزين
ميركابتان (أنظر تيو كحول)
امليثانول (أنظر ألكيل الكحول)
 -2ميتوكسي اإليثانول
ميثيل أمني
ميثيل الكلورورفورم (أنظر - 1,1,1ثالثي كلوراإليثان)
ميثيل سيكلوايكزانون
ميثيل إيثيل سيتون (أنظر -2البوتانون)
ميثيل الغليكول (أنظر -2ميتوكسي اإليثانول)
ميتا أكريالت امليثيل
-4ميثيل-2-البنتانون
-4ميثيل -m-فنيلني ثنائي اإليزوسيانات
-Nميثيل-بيروليدون
كافور القطران (نافتالني)
نيترات البنزين
نيترات الكريسول
نيترات الفينول
نيترات التولوين
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الترميز الكيميائي

الدرجة

C8 H18 O

3

C6 H14 O
C2 H6 O
C4 H10 O2
C2 H7 N
C2 H6 O2

3
3
2
1
3

CH2 O
C2 H4 O2

1
2

C5 H4 O2

1

C2 H12 O2
C4 H11 NO2

3
2

C9 H10
C9 H12

2
2

C3 H8 O2
CH5 N

2
1

C7 H12 O

2

C2 H8 O2
C6 H12 O
C9 H6 N2 O2
C5 H9 NO
C10 H8
C6 H5 NO2
C7 H7 NO3
C6 H5 NO3
C7 H7 NO2

2
3
1
3
2
1
1
1
1
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الترميز الكيميائي

املادة
بيركلوراإلثيلني (أنظر رباعي كلوراإلثيلني)
C6 H6 O
الفينول
C10 H16
بينني
غبار اخلشب في شكل قابل لالستنشاق		
C3 H4 O
-2البروبينال
ألدهيد البروبيون (أنظر ألدهيد البروبيونيك)
C5 H5 N
البيريدين
C8 H8
الستيرين
كبريت الكاربون (أنظر ثنائي كبريت الكاربون)
C2 Cl4
رباعي كلوراإلثيلني
C2 H2 Cl4
 -2,2-1,1رباعي كلور اإليثان
C Cl4
رباعي كلور امليثان
رباعي كلورور الكاربون (أنظر رباعي كلور امليثان)
تيو كحول		
تيو إثير		
C2 H3 Cl3
-1,1,1ثالثي كلور اإليثان
C2 H3 Cl3
-2,1,1ثالثي كلور اإليثان
C7 H8
التولوين
C7 H9 N
-oتولويدين
تولولني-2,4-ثنائي اإليزوسيانات (أنظر -4ميثيل -m-فنيلني ثنائي اإليزوسيانات)
C2 H Cl3
ثالثي كلوراإلثيلني
CH Cl3
ثالثي كلورامليثان
C Cl3 F
ثالثي كلور فليورامليثان
C6 H3 O Cl3
ثالثي كلور الفينول
C6 H15 N
ثالثي إيثيل أمني
C9 H12
ثالثي ميثيل البنزين
C8 H10
الكزيلني
C8 H10 O
-2,4كزيلينول
C8 H10 O
أنواع الكزيلينول ،ما عدا -2,4كزيلينول

الدرجة
1
3
1
1

2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
1
2
2
2
1

جدول رقم 4

قائمة باملواد املسرطنة

الترميز الكيميائي

املادة
C3 H4 N
أكريلونيتريل
		
احلرير الصخري (أميانت) (الكريزوتيل ،الكروسيدوليت ،األموزيت،
األنتوفيليت ،الترميوليت) على شكل ألياف
As
الزرنيخ ومركباته ،باستثناء الهيدروجني املزرنخ
C6 H6
البنزين
C20 H12
بنزو (أ) بيرين
Be
البرليوم ومركباته (على شكل قابل لالستنشاق) معبر عنها بـ Be
C4 H6
-1,3البوتاديني
Cd
الكادميوم ومركباته
C3 H5 ClO
-1كلورو-2,3-إيبوكسي البروبان
C2 H3 Cl
كلورور الڤنيل
Cr
مركبات الكروم (( )VIعلى شكل قابل لالستنشاق) في شكل كرومات
الكالسيوم وكرومات السترونيوم وكرومات الزنك ،معبر عنها بـ Cr
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الدرجة
2
1

2
3
1
1
3
1
3
3
1
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املادة
مركبات الكروم ( )IIIمعبر عنها بـ
الكوبالت (على شكل غبار أو بخاخات قابلة لالستنشاق من الكوبالت
الفلزي وأمالحها قليلة الذوبان) معبر عنها بـ Co
ثنائي بنزو ( )a,hاألنتراسني
-1,2ثنائي بروم امليثان
-3,3ثنائي كلور البنزيدين
إيبي كلورهيدرين (أنظر -1كلورو-2,3-إيبوكسي البروبان)
-1,2إيبوكسي البروبان
إيبوكسيد اإلثيلني
إثيلني إميني
الهيدرازين
-2نفتيل أمني
النيكل (على شكل غبار أو بخاخات قابلة لالستنشاق من النيكل
الفلزي ،كبريت النيكل واملعادن املكبرتة ،أكسيد النيكل وكاربونات
النيكلو رباعي كاربونيل النيكل) معبر عنها بـ Ni
كبريت ثنائي امليثيل
ثالثي أكسيد الزرنيخ وبنتوكسيد الزرنيخ واألحماض املزرنخة
وأمالحها واألحماض الزرنيخية وأمالحها (على شكل قابل لالستنشاق)
معبر عنها بـ As
Cr
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الترميز الكيميائي

الدرجة

C22 H14
C2 H4 Br2
C12 H10 N2 Cl2

1
3
2

C3 H6 O
C2 H2 O
C2 H5 N
H4 N2
C10 H9 N
Ni

3
3
2
3
1
2

C12 H6 O4 S
As

2
2

Cr
Co

2
1

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ظهري �شريف رقم � 1-06-153صادر يف  22نونرب  2006بتنفيذ القـانون
رقم  28.00املتعلق بتدبري النفايات والتخل�ص منها
(ج.ر .عدد  5480بتاريخ  7دجنرب )2006

الق�سم الأول
�أحكام متهيدية
الباب الأول
�أهداف وتعاريف
املادة 1

يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة اإلنسان والوحيش
والنبيت واملياه والهواء والتربة واألنظمة البيئية واملواقع
واملناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من اآلثار الضارة
للنفايات وحمايتها منها .وألجل هذا الغرض ،يرمي هذا
القانون إلى ما يلي:
• الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها؛
•تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعاجلتها
والتخلص منها بطريقة عقالنية من الناحية اإليكولوجية؛
•تثمني النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها أو بكل
عملية أخرى ألجل احلصول من هذه النفايات على مواد
قابلة لالستعمال من جديد أو على الطاقة؛
•اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني واجلهوي واحمللي
في مجال تدبير النفايات والتخلص منها؛
•إخبار العموم باآلثار املضرة للنفايات على الصحة العمومية
وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية من آثارها املؤذية
أو معاوضتها؛
•وضع نظام للمراقبة وزجر املخالفات املرتكبة في هذا املجال.
املادة 2

دون اإلخالل باألحكام األخرى التي تخضع لها املؤسسات
املضرة أو املزعجة أو اخلطرة واملوارد املائية واستغالل املقالع
والنظافة العمومية والتطهير السائل احلضري واملكاتب
البلدية حلفظ الصحة ،تطبق أحكام هذا القانون على كل
أصناف النفايات كما هي محددة في املادة  3أدناه.
تستثنى من تطبيق هذا القانون :النفايات اإلشعاعية
وحطامات السفن وغيرها من احلطامات البحرية والسوائل
الغازية وكذا كل صب أو سيالن أو رمي أو إيداع مباشر
أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية املنصوص
عليها في املادة  52من القانون رقم  10-95املتعلق باملاء،
باستثناء املقذوفات املعبأة داخل أوعية مغلقة.

املادة 3

يراد في مدلول هذا القانون باملصطلحات التالية:
.1النفايات :كل املخلفات الناجتة عن عمليات استخالص
أو استغالل أو حتويل أو إنتاج أو استهالك أو استعمال
أو مراقبة أو تصفية ،وبصفة عامة ،كل األشياء واملواد
املتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف
عدم اإلضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة؛
 .2النافيات املنزلية :كل النفايات املترتبة عن أنشطة منزلية؛
.3النفايات املماثلة للنفايات املنزلية :كل النفايات الناجمة
عن أنشطة اقتصادية أو جتارية أو حرفية والتي تكون من
حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات
املنزلية؛
.4النفايات الصناعية :كل النفايات الناجتة عن نشاط
صناعي أو فالحي-صناعي أو حرفي أو نشاط مماثل؛
.5النفايات الطبية والصيدلية :كل النفايات الناجتة عن
األنشطة املتعلقة بالتشخيص واملتابعة واملعاجلة الوقائية
أو املسكنة أو الشفائية في مجاالت الطب البشري
والبيطري وكذا جميع النفايات الناجتة عن أنشطة
املستشفيات العمومية واملصحات ومؤسسات البحث
العلمي ومختبرات التحاليل العاملة في هذه املجاالت
وعن كل املؤسسات املماثلة؛
.6النفايات اخلطرة :كل أشكال النفايات التي بسبب
طبيعتها اخلطرة أو السامة أو املتفاعلة أو القابلة لالنفجار
أو القابلة لالشتعال أو البيولوجية أو اجلرثومية ،تشكل
خطرا على التوازن البيئي حسب ماحددته املعايير
الدولية في هذا املجال أو ما تضمنته ملحقات إضافية؛
.7النفايات الهامدة :كل النفايات التي ال تنتج أي تفاعل
فيزيائي أو كيميائي؛ وتدخل في حكمها النفايات
الناجمة عن استغالل املقالع واملناجم وعن أشغال الهدم
أو البناء أو التجديد والتي ال تتكون من مواد خطرة أو من
عناصر أخرى تتولد عنها آثار ضارة أو ليست ملوثة بها؛
.8النفايات الفالحية :النفايات العضوية الناجتة بشكل
مباشر عن أنشطة فالحية أو عن أنشطة تتعلق بتربية
املواشي أو بالبستنة؛
.9النفايات النهائية :كل املخلفات الناجمة عن النفايات
التي متت معاجلتها أو تلك التي لم تتم معاجلتها وفق
الشروط التقنية واالقتصادية الراهنة؛
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.10النفايات القابلة للتحلل البيولوجي :كل النفايات التي
ميكن أن تتعرض إلى حتلل بيولوجي طبيعي سواء مت
هذا التحلل في الهواء أو بدونه كالنفايات الغذائية
ونفايات احلدائق ونفايات الورق والورق املقوى وكذا
جثت احليوانات؛
.11تدبير النفايات :كل العمليات املتعلقة باجلمع األولي
للنفايات وجمعها وتخزينها وفرزها ونقلها إفراغها
في املطارح ومعاجلتها وتثمينها وتدويرها والتخلص
منها مبا في ذلك مراقبة هذه العمليات وحراسة مواقع
املطارح خالل مدة استغاللها أو بعد إغالقها؛
.12منتج النفايات :كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج
نفايات بفعل نشاط اإلنتاج أو التوزيع أو االستيراد أو
التصدير الذي يزاوله؛
.13حائز النفايات :كل شخص طبيعي أو معنوي يكون
حائزا بالفعل للنفايات؛
.14مستغل كل شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن
استغالل مطرح للنفايات أو منشأة لفرز النفايات أو
معاجلتها أو تخزينها أو تثمينها أو إحراقها؛
.15التقنية األكثر مالءمة :تقنية معدة على نطاق واسع
وميكن أن تطبق في املجال الصناعي املعني وفق شروط
اقتصادية قابلة لإلجناز .ويشمل مصطلح «تقنية» كال
من التكنولوجيات املستعملة وطرق تصميم أو بناء
املنشأة أو صيانتها أو استغاللها أو وقف نشاطها؛
§.16اجلمع األولي للنفايات :مجموع العمليات املنظمة
إلزاحة النفايات من أماكن إنتاجها إلى أن يتكفل بها
مرفق جمع النفايات التابع للجماعة أو ألي هيئة مؤهلة
لهذا الغرض؛
.17جمع النفايات :كل عملية تتعلق بتجميع النفايات من
طرف جماعة أو مجموعة من اجلماعات أو من طرف
كل هيئة مؤهلة لهذا الغرض؛
.18مطرح مراقب :منشأة أو موقع يستجيب للخصائص
واملواصفات التقنية الواردة في النصوص التنظيمية
والذي تودع فيه النفايات بصفة دائمة؛
.19تخزين النفايات :إيداع مؤقت للنفايات داخل منشأة
مرخص لها بذلك؛
.20معاجلة النفايات :كل عملية فيزيائية أو حرارية أو
كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلى تغيير في طبيعة أو
مكونات النفايات وذلك بغاية التقليص من طاقتها
امللوثة أو من حجمها ومن كميتها أو بهدف استخالص
اجلزء القابل منها للتدوير وذلك في ظروف مراقبة؛
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.21التخلص من النفايات :كل عملية تتعلق بإحراق
النفايات أو معاجلتها أو إيداعها في مطارح مراقبة أو أية
طريقة مماثلة متكن من تخزين هذه النفايات أو التخلص
منها طبقا للشروط التي تؤمن الوقاية من املخاطر التي
تلحق ضررا بصحة اإلنسان والبيئة؛
.22تثمني النفايات :كل عملية تتعلق بتدوير النفايات أو
إعادة استعمالها أو استردادها أو استخدامها كمصدر
للطاقة أو كل عملية تهدف إلى احلصول على مواد
أولية أو مواد قابلة إلعادة االستعمال متأتية من استرداد
النفايات وذلك من أجل التقليص أو التخلص من
آثارها السلبية على البيئة؛
.23تصدير النفايات :خروج نفايات من التراب الوطني
اخلاضع للقوانني واألنظمة اجلمركية؛
.24استيراد النفايات :دخول نفايات آتية من اخلارج أو
املناطق احلرة إلى التراب الوطني اخلاضع للقوانني
واألنظمة اجلمركية؛
.25نقل النفايات عبر احلدود :كل حركة للنفايات قادمة
من منطقة تابعة الختصاص دولة في اجتاه منطقة تابعة
الختصاص دولة أخرى من خالل عبور التراب الوطني.

الباب الثاين
التزامات عامة
املادة 4

يجب أن تتوفر املنتوجات املصممة واملصنوعة واملستوردة
من لدن منتجي النفايات على خصائص تسمح خالل دورة
حياتها بتقليص كمية وأضرار النفايات الناجتة عنها وذلك
باستخدام التقنية املتاحة املالئمة والقابلة للدوام من الناحية
االقتصادية.
يتعني على منتجي النفايات كذلك تزويد اإلدارة بكل
املعلومات حول خصائص النفايات التي يقومون بتصنيعها
أو توزيعها أو استيرادها.
ميكن أن تفرض شروط وإجراءات على تصنيع بعض
املنتوجات أو استيرادها أو توزيعها ألجل التقليص من كمية
النفايات الناجمة عن هذه املنتوجات وخطورتها.
حتدد كيفية تطبيق الفقرتني الثانية والثالثة من هذه املادة
بنص تنظيمي.
املادة 5

مينع استعمال املواد املتأتية من تدوير النفايات في صنع
منتوجات معدة لتكون في متاس مباشر باملواد الغذائية.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 6

يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها
في ظروف من شأنها أن حتدث آثارا ضارة بالتربة والوحيش
والنبيت أو تتلف املواقع أو املناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو
املياه أو تخلف روائح أو بصفة عامة أن تلحق الضرر بصحة
اإلنسان والبيئة ،أن يسهر على التخلص من هذه النفايات
أو يعمل على ذلك حسب الشروط الكفيلة بتفادي هذه
اآلثار وذلك وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة
لتطبيقها.
املادة 7

مينع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات
النباتية املتأتية من احلدائق ووقيد القش الذي يتم في
احلقول.
ال ميكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إال في املنشآت
املعدة لهذا الغرض طبقا ألحكام املادة  52من هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقها.
املادة 8

يلزم كل شخص أودع نفايات في غير األماكن املعدة لها
باستردادها ألجل التخلص منها طبقا ألحكام هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه.
في حالة التخلي عن نفايات ،ميكن لرئيس اجلماعة املعنية،
بالنسبة للنفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها ،أو لوالي
اجلهة أو لعامل العمالة أو اإلقليم بالنسبة لباقي أصناف
النفايات ،بعد توجيه إعذار إلى املخالف ،أن يأمر بالتخلص
منها بشكل فوري وعلى نفقته.
في حالة عدم التعرف على هوية املخالف تأمر السلطة املعنية
بالتخلص من هذه النفايات.

الباب الثالث
خمططات تدبري النفايات
املادة 9

تقوم اإلدارة بتعاون مع اجلماعات احمللية واملهنيني املعنيني
بإعداد املخطط املديري الوطني لتدبير النفايات اخلطرة.
يجب إعداد هذا املخطط خالل أجل خمس ( )5سنوات
يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون .ويحدد هذا املخطط
على اخلصوص:
•األهداف املزمع حتقيقها فيما يتعلق مبعدالت جمع
النفايات اخلطرة والتخلص منها؛

•املواقع املالئمة املعدة إلقامة منشآت التخلص من النفايات
اخلطرة وتخزينها مع مراعاة أماكن إنتاج هذه النفايات
وتوجهات وثائق التعمير؛
•جرد تقديري ملدة عشر ( )10سنوات لكمية النفايات
اخلطرة املتوقع التخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها
ونوعها؛
•برنامج استثمار لنفس املدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة
منشآت معاجلة النفايات اخلطرة أو تخزينها أو تدويرها أو
تثمينها؛
•التدابير املزمع اتخاذها بخصوص اإلعالم والتوعية
واإلرشاد.
يهيأ املخطط املديري الوطني ملدة عشر ( )10سنوات
وميكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك حسب نفس
الشكليات والشروط املتعلقة بإعداده واملوافقة عليه.
حتدد كيفيات إعداد هذا املخطط بنص تنظيمي.
يوافق على املخطط املديري الوطني مبرسوم.
إال أنه في غياب هذا املخطط ،حتدد اإلدارة مبوجب نص
تنظيمي ،في مجموع التراب الوطني أو جزء منه ،األماكن
والشروط واملواصفات والتوجيهات التقنية الالزمة ألجل
تدبير إيكولوجي وعقالني للنفايات اخلطرة.
املادة 10

يجب أن يغطي مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات
الصناعية والطبية والصيدلية غير اخلطرة والنفايات النهائية
والنفايات الفالحية والنفايات الهامدة كل جهة من جهات
التراب الوطني داخل أجل خمس ( )5سنوات تبتدئ من
تاريخ نشر هذا القانون.
ويحدد هذا املخطط على اخلصوص:
•األهداف املزمع حتقيقها فيما يتعلق مبعدالت جمع النفايات
الصناعية والطبية والصيدلية غير اخلطرة والنفايات النهائية
والنفايات الفالحية والنفايات الهامدة والتخلص منها؛
•املواقع املالئمة إلقامة منشآت التخلص من هذه النفايات
وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير؛
•جرد تقديري ملدة خمس ( )5سنوات وملدة عشر ()10
سنوات لكمية النفايات املتوقع جمعها والتخلص منها
حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛
•برنامج استثمار لنفس املدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة
املطارح املراقبة ومنشآت معاجلة هذه النفايات أو تخزينها
أو تدويرها أو تثمينها وكذا إعادة تأهيل املطارح غير
املراقبة؛
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•الوسائل املالية والبشرية الالزمة؛
•التدابير الواجب اتخاذها في مجال اإلعالم والتوعية واإلرشاد.
يهيأ املخطط املديري اجلهوي من طرف مجلس اجلهة حتت
مسؤولية الوالي ،بتنسيق مع جلنة استشارية تتكون من ممثلي
مجالس العماالت واألقاليم وممثلي اإلدارة وكذا ممثلي الهيئات
املهنية املعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي
اجلمعيات املهتمة بحماية البيئة على مستوى اجلهة املعنية.
يراعي املخطط حاجيات ومؤهالت املناطق املجاورة املتواجدة
خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما
بني اجلهات في هذا املجال.
يخضع مشروع املخطط لبحث عمومي ويوافق عليه بقرار
لوالي اجلهة بعد استطالع رأي مجلس اجلهة.
املادة 11

يهيأ املخطط املديري اجلهوي ملدة عشر ( )10سنوات
وميكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس
املسطرة املتبعة إلعداده.
حتدد كيفيات إعداد هذا املخطط ومسطرة إجراء البحث
العمومي بنص تنظيمي.
املادة 12

يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو اإلقليم
لتدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها تراب كل
عمالة أو إقليم داخل أجل خمس ( )5سنوات يبتدئ من
تاريخ نشر هذا القانون.
ويحدد هذا املخطط على اخلصوص:
•األهداف املزمع حتقيقها فيما يتعلق مبعدالت جمع
النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها والتخلص منها؛
•املواقع املالئمة املعدة إلقامة منشآت التخلص من هذه
النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير؛
•جرد تقديري ملدة خمس ( )5سنوات وملدة عشر ()10
سنوات لكمية النفايات املتوقع جمعها والتخلص منها
حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛
•برنامج استثمار لنفس املدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة
املطارح املراقبة ومنشآت معاجلة هذه النفايات أو تثمينها
أو تخزينها أو التخلص منها وكذا تكاليف إعادة تأهيل
املطارح غير املراقبة؛
•الوسائل املالية والبشرية الالزمة؛
•التدابير الواجب اتخاذها في مجال اإلعالم والتوعية
واإلرشاد.
80

يهيأ املخطط املديري اخلاص بالعمالة أو اإلقليم مببادرة من
عامل العمالة أو اإلقليم وحتت مسؤوليته بتشاور مع جلنة
استشارية مكونة من ممثلي مجالس اجلماعات وهيئاتها
وممثلي مجلس العمالة أو اإلقليم وممثلي اإلدارة وممثلي
الهيئات املهنية املعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها
وممثلي جمعيات األحياء وكذا اجلمعيات املهتمة بحماية
البيئة على مستوى العمالة أو اإلقليم املعني.
يراعي املخطط حاجيات ومؤهالت املناطق املجاورة املتواجدة
خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما
بني العماالت أو بني األقاليم في هذا املجال.
يخضع املخطط لبحث عمومي ويوافق عليه بقرار للوالي أو
العامل بعد استطالع رأي مجلس العمالة أو اإلقليم.
املادة 13

يهيأ املخطط املديري اخلاص بالعمالة أو اإلقليم ملدة عشر
( )10سنوات وميكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك
وفق نفس املسطرة املتبعة إلعداده.
حتدد كيفيات إعداد هذا املخطط ومسطرة إجراء البحث
العمومي بنص تنظيمي.
املادة 14

إذا كانت مسالك نقل النفايات املنزلية والنفايات املماثلة
لها وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز احلدود الترابية
لعمالة أو إقليم ،يوضع مخطط مديري مشترك بني العماالت
أو بني األقاليم املعنية لتدبير هذه النفايات وفق نفس الشروط
املتعلقة بإعداد املخطط املديري اخلاص بالعمالة أو اإلقليم.
املادة 15

في حالة عدم وجود املخطط املديري اجلهوي واملخطط املديري
اخلاص بالعمالة أو اإلقليم املنصوص عليهما في املادتني
 10و 12أعاله ،حتدد اإلدارة مبوجب نص تنظيمي األماكن
والشروط واملواصفات التقنية املتعلقة بتدبير هذه النفايات.

الق�سم الثاين
تدبري النفايات املنزلية
والنفايات املماثلة لها
املادة 16

تشمل خدمات املرفق العمومي اجلماعي لتدبير النفايات
املنزلية والنفايات املماثلة لها :جمع النفايات ونقلها
وإيداعها باملطارح والتخلص منها وكذا معاجلتها وتثمينها،
وإن اقتضى احلال ،فرز هذه النفايات.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

كما يشمل هذا املرفق خدمات تنظيف املمرات والساحات
واألماكن العمومية وكذا خدمات نقل النفايات الناجتة عن
عمليات التنظيف والتخلص منها وذلك وفق نفس شروط
تدبير النفايات املنزلية.
وألجل هذا الغرض ،تلزم اجلماعات أو هيئاتها خالل أجل
يحدد بنص تنظيمي ،بإعداد مخطط جماعي أو مشترك
بني اجلماعات لتدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها
يحدد عمليات اجلمع األولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها
وإيداعها في املطارح والتخلص منها ومعاجلتها وتثمينها،
وإن اقتضى احلال فرزها.
املادة 17

تراعى في إعداد املخطط اجلماعي أو املشترك بني اجلماعات
توجهات املخطط املديري اخلاص بالعمالة أو اإلقليم لتدبير
النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها .ويبني على اخلصوص:
•املناطق التي يتعني فيها على اجلماعات أو هيئاتها القيام
بجمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها أو نقلها أو
التخلص منها أو تثمينها؛
•مسالك جمع هذه النفايات ووتيرته ومواقيته؛
•كيفيات جمع النفايات؛
•عدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة؛
•املناطق التي يتوجب فيها على منتجي النفايات املنزلية
والنفايات املماثلة لها نقل هذه النفايات وإيداعها
باملطارح.
يهيأ هذا املخطط ملدة خمس ( )5سنوات ويوافق عليه
بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم املعني.
املادة 18

حتدد اجلماعات أو هيئاتها طرق تدبير املرفق العمومي
للنفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها إما عن طريق التدبير
املباشر أو الوكالة املستقلة أو عن طريق االمتياز أو غيره من
أشكال التدبير املباشر أو املفوض.
في حالة تفويض تدبير هذا املرفق ،يخضع املستغل مبوجب
هذا التفويض ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة
لتطبيقه.
املادة 19

تتولى كل جماعة تنظيم مرحلة اجلمع األولي للنفايات
وكذا مرحلة جمعها ،وحتدد لهذا الغرض كيفيات وشروط
جمع هذه النفايات وتسليمها حسب خصائصها .كما
ميكن للجماعة أن حتدد على وجه اخلصوص كيفيات اجلمع
االنتقائي للنفايات وأن تفرض فصل بعض أصناف النفايات.

إذا كان نقل النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها والتخلص
منها يتم من طرف منتجي هذه النفايات في املناطق التي
ال يقوم فيها املرفق العمومي بجمعها ،فإن عمليات نقلها
والتخلص منها يتم تنظيمها من لدن اجلماعة.
يشمل االلتزام بالصيانة الذي يخضع له األشخاص املرخص
لهم مبزاولة أنشطتهم في امللك العمومي ،االلتزام بالتخلص
أو بالعمل على التخلص من النفايات املتواجدة بهذا امللك.
املادة 20

يجب على اجلماعات أو هيئاتها أو املستغلني أن يقوموا
بالتخلص من النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها طبقا
لألحكام املنصوص عليها في هذا القانون.
حتدد بنص تنظيمي اآلجال التي يتعني خاللها على اجلماعات
أو هيئاتها إقامة منشآت لفرز النفايات أو معاجلتها أو
التخلص منها أو تثمينها.
املادة 21

يجب على كل حائز للنفايات املنزلية والنفايات املماثلة
لها االمتثال للنظام املتعلق باجلمع األولي املبني في املخطط
اجلماعي أو املخطط املشترك بني اجلماعات املشار إليه في
الفقرة األخيرة من املادة  16أعاله ،كما يجب عليه استعمال
نظام تدبير النفايات الذي مت وضعه من طرف اجلماعات أو
هيئاتها أو من لدن املستغلني.
تتحمل اجلماعات أو هيئاتها أو املستغلون لزوما النفقات
املتعلقة بعمليات جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها
ونقلها وإيداعها باملطرح املراقب والتخلص منها وتثمينها ،وإن
اقتضى احلال فرزها وكذا نفقات مراقبة نظافة املناطق التي يتم
فيها القيام بهذه اخلدمة مباشرة من طرف منتجي النفايات.
املادة 22

ميكن للجماعات أو هيئاتها تسويق منتوج النفايات
املثمنة أو إعادة استعمالها لغايات مختلفة ،كما ميكنها
منح امتياز بشأنها لفائدة مستعملني آخرين ،شريطة أن
تكون خصائصها وكيفيات إعادة استعمالها منسجمة مع
متطلبات احملافظة على صحة اإلنسان وحماية البيئة ومطابقة
ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة 23

يتم حتصيل إتاوة عن خدمات املرفق العمومي للنفايات
املنزلية والنفايات املماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا
املرفق .وحتدد نسب هذه اإلتاوة من طرف املجلس اجلماعي
طبقا ألحكام القانون رقم  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي،
والسيما املادة  69منه.
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الق�سم الثالث
تدبري النفايات الهامدة والنفايات
الفالحية والنفايات النهائية والنفايات
ال�صناعية غري اخلطرة
املادة 24

مع مراعاة أحكام املادة  28أدناه ،يجب على منتجي
النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية
والنفايات الصناعية غير اخلطرة أو األشخاص املرخص لهم
بتدبير هذه النفايات إيداعها في أماكن ومنشآت التخلص
منها املعدة لهذا الغرض طبقا للمخطط املديري اجلهوي،
وذلك حتت مراقبة اجلماعات املعنية أو هيآتها وكذا األعوان
املفوضني لهذا الغرض.
املادة 25

ميكن للمصلحة اجلماعية املكلفة بتدبير النفايات املنزلية
والنفايات املماثلة لها ،وعند االقتضاء ،لألشخاص املرخص
لهم بذلك أن يتسلموا النفايات الهامدة والنفايات الفالحية
والنفايات النهائية وكذا النفايــات الصناعيــة غير اخلطــرة
وأن يقــومـــوا بتدبيـرهــــا مقـــابل إتـــاوة عن اخلـدمــــات
املقدمة.
يحدد املجلس اجلماعي نسب هذه اإلتاوة طبقا ألحكام
القانون رقم  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي ،والسيما املادة
 69منه.
وعالوة علــــى ذلك ،يحدد املجلس اجلماعـــي كيفيـــــات
جمع هـذا النوع من النـفـــايــــات ومســالـكـــه ووتيـــــرتـــه
ومواقيتــه.
املادة 26

ال ميكن اعتبار النفايات الفالحية والنفايات الصناعية غير
اخلطرة في حكم النفايات املنزلية إال على أساس تقرير
حتليلي تطلبه اجلماعة عند الضرورة .وينجز هذا التقرير من
طرف مختبر معتمد.
وفي هذه احلالة ،ميكن نقل هذه النفايات وإيداعها في
أماكن منفصلة بداخل املطارح املراقبة للنفايات املنزلية
والنفايات املماثلة لها.
املادة 27

في حالة عدم وجود تقنيات مالئمة ملعاجلة النفايات الهامدة
والتخلص منها ،ميكن استخدام هذه النفايات لردم املقالع،
كما ميكن استخدامها أيضا لتثمني األصناف األخرى من
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النفايات أو معاجلتها أو التخلص منها باستثناء النفايات
اخلطرة.
املادة 28

استثناء من أحكام املادة  24أعاله ،ميكن تثمني النفايات
الفالحية القابلة للتحلل بيولوجيا أو التخلص منها داخل
االستغالليات الفالحية التي تنتجها.

الق�سم الرابع
تدبري النفايات اخلطرة
املادة 29

ال ميكن معاجلة النفايات اخلطرة بغرض التخلص منها أو
تثمينها إال في منشآت متخصصة تعينها اإلدارة ومرخص
لها طبقا للمخطط املديري الوطني لتدبير النفايات اخلطرة
وألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
يجب على منتجي وحائزي النفايات اخلطرة أن يودعوا هاته
النفايات في املنشآت املشار إليها في الفقرة األولى أعاله.
حتدد الئحة النفايات اخلطرة بنص تنظيمي.
املادة 30

يخضع جمع النفايات اخلطرة ونقلها لترخيص من طرف
اإلدارة.
مينح هذا الترخيص ملدة أقصاها خمس ( )5سنوات قابلة
للتجديد وال يسلم إال بعد استيفاء الشروط التالية:
•االلتزام مبزاولة أنشطة جمع النفايات اخلطرة ونقلها كنشاط
رئيسي؛
•التوفر على القدرة املالية الكافية والضرورية ملزاولة هذه
األنشطة؛
•التوفر على مستخدمني مؤهلني ومكونني ملزاولة هذه
األنشطة؛
•االلتزام باتخاذ التدابير الوقائية والصحية لضمان سالمة
املستخدمني؛
•التوفر على معدات مالئمة جلمع النفايات اخلطرة ونقلها.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.
املادة 31

ال ميكن القيام بنقل النفايات اخلطرة من أماكن إنتاجها إال
إذا كانت اللفائف واحلاويات الالزمة لنقلها حتمل ملصقات
تعرف بشكل واضح وجلي بهذه النفايات وذلك طبقا
للمعايير اجلاري بها العمل.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

الق�سم اخلام�س
تدبري النفايات الطبية وال�صيدلية

املادة 32

يجب أن يرفق نقل النفايات اخلطرة بورقة تتبع تتضمن
معلومات تتعلق باملرسل والناقل واملرسل إليه وكذا طبيعة
وكميـــة النفـــايـــات وطريـقـــــة نقلهــا وكيفيـــات التخلص
منهــا.
املادة 33

مينع طمر النفايات اخلطرة أو رميها أو تخزينها أو إيداعها
خارج املنشآت املخصصة لها وفقا ألحكام هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة 34

كل شخص طبيعي أو معنوي يودع أو يستودع نفايات
خطرة لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مرخص له
بذلك يعد مسؤوال بالتضامن مع هذا الشخص عن األضرار
الناجمة عن هذه النفايات.
املادة 35

ال يجوز خلط النفايات اخلطرة مع باقي األصناف األخرى
من النفايات عند القيام بعمليات جمعها أو نقلها أو
تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها أو إيداعها باملطارح.
غير أنه ميكن لإلدارة منح ترخيص استثنائي للمنشآت
املعنية إذا كان خلط النفايات اخلطرة مع نفايات أخرى
ضروريـــا لتثميـــن هذه النفايـــات أو معاجلتـهـــــا أو التخلص
منها.
حتدد كيفيات منح هذا الترخيص بنص تنظيمي.
املادة 36

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات
خطرة أو يقوم بجمعها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص
منها أن يبرم عقد تأمني يغطي مسؤوليته املهنية.

املادة 38

تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا ألي
ضرر ميكن أن يلحق بصحة اإلنسان والبيئة.
غير أنه ميكن اعتبار بعض أنواع النفايات الناجتة عن
مؤسسات العالج في حكم النفايات املنزلية بناء على تقرير
حتليلي تطلبه اجلماعة وينجز من طرف مختبر معتمد،
شريطة أن تخضع هذه النفايات لعملية فرز مسبقة وأال
تكون ملوثة بالنفايات اخلطرة.
حتدد كيفيات تدبير النفايات الطبية والصيدلية بنص
تنظيمي.
املادة 39

يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معاجلتها
أو التخلص منها أو إحراقها خارج األماكن املبينة في املخططات
املديرية اجلهوية املنصوص عليها في املادة  10أعاله.
املادة 40

يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص
مينح من طرف اإلدارة ملدة أقصاها خمس ( )5سنوات قابلة
للتجديد.
ويخضع منح هذا الترخيص للشروط املنصوص عليها في
املادة  30أعاله.
حتدد شروط وكيفيات تسليم هذا الترخيص بنص تنظيمي.
املادة 41

مينع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق
طمرها في أماكن إنتاجها.

الق�سم ال�ساد�س
نقل النفايات عرب احلدود

املادة 37

يجب على منتجي النفايات اخلطرة واألشخاص احلاصلني
على الترخيصني املنصوص عليهما في املادتني  30و35
أعاله ،أن ميسكوا سجال تدون فيه كميات ونوع وطبيعة
ومصدر النفايات اخلطرة التي يقومون بإنتاجها أو جمعها
أو تخزينها أو نقلها أو تلك التي مت استردادها أو التخلص
منها .كما يجب عليهم إخبار اإلدارة كل سنة بهذا النوع
من املعلومات بالنسبة للسنة املنصرمة.
تخضع هذه السجالت لتفتيش اإلدارة.

املادة 42

مينع استيراد النفايات اخلطرة ،ال ميكن عبور هذه النفايات
التراب الوطني إال بترخيص من طرف اإلدارة.
املادة 43

ميكن استيراد النفايات غير اخلطرة بهدف تدويرها أو
تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في الئحة حتدد بنص
تنظيمي.
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وعالوة على هذا الشرط ،يخضع استيراد النفايات غير
اخلطرة إلى ترخيص حتدد كيفيات وشروط منحه بنص
تنظيمي.
يجب أن يبني هذا الترخيص على اخلصوص االستعمال
النهائي لهذه النفايات ،وكذا القدرة والكفاءات التقنية
الالزمة للتخلص منها بطريقة إيكولوجية.
املادة 44

تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة
قبول الدولة املعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات
مدرجة في الئحة حتدد بنص تنظيمي.
يحظر تصدير النفايات اخلطرة إلى الدول التي متنع استيراد
هذه النفايات وإلى الدول التي ال متنع هذا االستيراد ،في
غياب موافقتها كتابة ،وإلى الدول غير األطراف في اتفاقية
بازل املتعلقة مبراقبة نقل النفايات اخلطرة عبر احلدود
والتخلص منها.
حتدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط منح هذا الترخيص.
املادة 45

يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها
أن يتوفر على عقد تأمني أو كفالة أو ضمانة مالية ،لتأمني
كل التدخالت احملتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث
ناجم عن عمليات استيراد أو تصدير هذه النفايات ،وذلك
حسب طبيعة املخاطر.
حتدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة وكذا شروط
استرداد الكفالة أو الضمانة املالية.
املادة 46

ميكن أن مينح ترخيص واحد لعمليات تصدير متعددة
للنفايات اخلطرة شريطة قبول الدول املعنية وموافقتها كتابة.
وال ميكن تسليم هذا الترخيص إال لتصدير النفايات املتوفرة
على نفس اخلصائص الفيزيائية والكيميائية والتي يتم
إرسالها بانتظام عبر نفس املصلحة اجلمركية للبلد املستورد،
إلى نفس اجلهة التي تقوم بالتخلص منها والعابرة دخوال
وخروجا عبر نفس املصالح اجلمركية التابعة لدولة أو لدول
العبور.
املادة 47

يعتبر عبورا غير قانوني كل عبور للنفايات اخلطرة عبر
احلدود يتم على نحو يخالف أحكام املادة  42أعاله ،أو يتم
دون احلصول على التراخيص املنصوص عليها في املواد 43
و 44و 46من هذا القانون.
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الق�سم ال�سابع
املطارح املراقبة ومن�ش�آت معاجلة
النفايات وتثمينها و�إحراقها وتخزينها
والتخل�ص منها
الباب الأول
املطارح املراقبة
املادة 48

تصنف املطارح املراقبة حسب أنواع النفايات كما يلي:
•الصنف األول :مطارح النفايات املنزلية والنفايات املماثلة
لها؛
•الصنف الثاني :مطارح النفايات الصناعية والنفايات
الطبية والصيدلية غير اخلطرة والنفايات الفالحية والنفايات
النهائية والنفايات الهامدة؛
•الصنف الثالث :مطارح النفايات اخلطرة.
ميكن إيداع نفايات من الصنف الثاني في مطرح من
الصنف األول بعد إدخال تهييئات خاصة عليه .وتؤدى عن
إيداع هذه النفايات باملطارح أتاوى من لدن منتجيها لفائدة
اجلماعات أو هيئاتها أو لفائدة مستغلي هذه املطارح.
حتدد بنص تنظيمي املواصفات التقنية التي يجب تطبيقها
على كل صنف من أصناف هذه املطارح.
املادة 49

يخضع كل فتح للمطارح املراقبة من الصنف األول أو حتويلها
أو تغييرها بشكل جوهري أو إغالقها إلى تصريح شريطة
احترام املواصفات التقنية املنصوص عليها في املادة  48أعاله.
يخضع كل فتح للمطارح املراقبة من الصنفني الثاني والثالث
أو حتويلها أو إجراء تغيير جوهري عليها أو إغالقها لترخيص
من طرف اإلدارة ،بعد القيام ببحث عمومي واستشارة
مجلس اجلماعة التي يقام على أرضها املطرح وموافقة والي
اجلهة أو عامل العمالة أو اإلقليم املعنيني.
يتوقف منح هذا الترخيص على االستجابة للشروط املذكورة
في املادة  55أدناه.
حتدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة.
املادة 50

ال ميكن الترخيص بإقامة املطارح املراقبة بجوار املناطق
احلساسة واملناطق احملظورة واحملمية املنصوص عليها في القانون
رقم  10-95املتعلق باملاء والنصوص املتخذة لتطبيقه .كما ال
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ميكن الترخيص بإقامة هذه املطارح بجوار املنتزهات الوطنية
واملجاالت احملمية واملناطق ذات املنفعة السياحية واملواقع ذات
املنفعة البيولوجية واإليكولوجية واملناطق الرطبة والغابوية
واملدارات املسقية واملناطق البورية ذات الطاقة اإلنتاجية
الزراعية املرتفعة وكذا خارج املواقع املعينة في املخططات
املديرية لتدبير النفايات املنصوص عليها في هذا القانون.
املادة 51

في حالة إغالق مطرح مراقب ،يلزم مستغل هذا املطرح أو
مالكه بإعادة املوقع إلى حالته األصلية أو إلى حالة مقبولة من
الناحية اإليكولوجية.

الباب الثاين
من�ش�آت معاجلة النفايات وتثمينها و�إحراقها
وتخزينها والتخل�ص منها
املادة 52

يكون موضوع تصريح لدى اإلدارة كل فتح أو حتويل أو
إغالق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معاجلة النفايات
املنزلية والنفايات املماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو
تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها باملطارح ،شريطة
مراعاة املواصفات التقنية احملددة بنص تنظيمي.
يخضع فتح أو حتويل أو إغالق أو إجراء تغيير جوهري
على منشآت معاجلة النفايات اخلطرة والنفايات الصناعية
والنفايات الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو
تخزينها أو التخلص منها للترخيص املنصوص عليه في
الظهير الشريف الصادر في  25أغسطس  1914املنظم
للمؤسسات املضرة بالصحة أو املزعجة أو اخلطرة والنصوص
املتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها أو في غيرها
من النصوص التشريعية اخلاصة اجلاري بها العمل.
املادة 53

في حالة إغالق أو توقيف منشأة ملعاجلة النفايات أو تثمينها
أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها ،يلزم املستغل أو
املالك بحراسة هذه املنشأة ملدة كافية يتم حتديدها في
رخصة اإلغالق أو خالل فترة التوقيف وذلك تفاديا لكل
ضرر يلحق بصحة اإلنسان والبيئة.

الباب الثالث
�أحكام م�شرتكة
املادة 54

يجب على منتجي النفايات ومستغلي املطارح املراقبة
ومنشآت معاجلة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها

أو التخلص منها وكذا ناقليها ،مسك جرد بأنواع وكميات
النفايات التي يقومون بإنتاجها أو تخزينها أو معاجلتها أو
تثمينها أو إحراقها أو نقلها أو التخلص منها.
املادة 55

دون اإلخالل بأحكام الظهير الشريف الصادر في  25أغسطس
 1914املنظم للمؤسسات املضرة بالصحة أو املزعجة أو اخلطرة
والنصوص املتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها،
يتضمن طلب الترخيص املنصوص عليه في الفقرة الثانية
من املادة  52أعاله لزوما:
•معلومات حول الشخص أو األشخاص طالبي الترخيص؛
•معلومات حول املطرح املراقب أو املنشأة املزمع إحداثها
وموقع إقامتهما؛
•طبيعة األنشطة املزمع مزاولتها وأنواع النفايات وكمياتها؛
•املواصفات التقنية وطرق معاجلة النفايات وتثمينها
والتخلص منها؛
•االحتياطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السالمة
واحملافظة على البيئة؛
•دراسة التأثير على البيئة.
•قرار املوافقة البيئية املنصوص عليه في القانون رقم 12-03
املتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
املادة 56

ال يجوز منح أي ترخيص دون مراعاة حقوق الغير.
املادة 57

يجوز متى اقتضت املصلحة العامة ذلك سحب كل رخصة
سلمت مبقتضى هذا القانون مقابل تعويض منصف.
املادة 58

ال ميكن ملنشآت معاجلة النفايات اخلطرة أو النفايات
الصناعية أو الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو
تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها في مطارح أن تزاول
نشاطها إال بعد إيداع ضمانة مالية.
تخصص هذه الضمانة املالية ،إذا اقتضت الضرورة ذلك،
لتغطية التدخالت احملتملة في حالة وقوع حوادث قبل
إغالق املنشأة أو بعد إغالقها وكذا للحفاظ على سالمتها
وحراسة املوقع.
غير أنه ال ميكن في أي حال من األحوال تخصيص هذه
الضمانة املالية لتغطية التعويضات املستحقة على املستغل
لألغيار الذين قد يتعرضون لضرر ناجت عن تلوث أو حادثة
بسبب املنشأة.
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حتدد بنص تنظيمي قائمة املنشآت اخلاضعة للضمانة املالية
وكذا القواعد احملددة ملبلغ هذه الضمانة وكيفية إيداعها.
املادة 59

إذا كانت إقامة املنشآت املشار إليها في املادة  58أعاله
ستتم على أرض مكتراة أو محل انتفاع ،يتعني أن يرفق
طلب الترخيص وجوبا مبا يثبت أن املالك على علم بطبيعة
األنشطة املزمع مزاولتها بها.
املادة 60

يحق لألعوان املكلفني باملراقبة الولوج بكل حرية إلى املطارح
املراقبة ومنشآت معاجلة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو
تخزينها أو التخلص منها.
وميكنهم مزاولة مهمتهم أثناء عملية نقل النفايات واملطالبة
بفتح أية لفائف منقولة أو مباشرة التحقق خالل عمليات
استيراد أو تصدير النفايات.
املادة 65

يحق ملقتني عقار سيخصص إلقامة مطرح مراقب أو منشأة
ملعاجلة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو
التخلص منها ،الذي لم يتم إخباره كتابة من طرف البائع
بالغرض الذي سيخصص له العقار ،املطالبة بإبطال البيع.

في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة اإلنسان
والبيئة ،يحق لإلدارة أن تأمر مستغلي املنشآت واألشخاص
املشار إليهم في املادة  61أعاله بالعمل فورا على اتخاذ
اإلجراءات الضرورية ألجل معاجلة هذا اخلطر أو التخفيف
من حدته.

الق�سم الثامن
املراقبة واملخالفات والعقوبات

في حالة عدم امتثال املعنيني ،ميكن لإلدارة أن تقوم تلقائيا
بتنفيذ التدابير الالزمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا
النشاط املهدد لصحة اإلنسان والبيئة.

الباب الأول
املراقبة

املادة 66

املادة 61

يخضع ملراقبة دورية من لدن السلطات املختصة مستغلو
املنشآت واألشخاص الذين يقومون بصفة مهنية بجمع
النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها سواء
حلسابهم أو حلساب الغير.
املادة 62

يكلف باملراقبة ومعاينة املخالفات ألحكام هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه ،عالوة على أعوان وضباط
الشرطة القضائية ،املوظفون واألعوان املنتدبون لهذا الغرض
من طرف اإلدارة واجلماعات املعنية.

يحق لإلدارة أن تأمر بإيقاف نشاط أي مطرح مراقب أو
منشأة ملعاجلة النفايات أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص
منها ،في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون ،شريطة
توجيه إعذار إلى الشخص املسؤول عن املطرح أو املنشأة،
وعدم تنفيذ هذا األخير للتعليمات املوجهة إليه في األجل
احملدد له.
املادة 67

يجوز لإلدارة االستعانة عند احلاجة بخبرة القطاع اخلاص
للقيام بالتحاليل واملعاينة لتقييم آثار النفايات على صحة
اإلنسان والبيئة.
يتحمل مستغلو املنشآت واألشخاص املشار إليهم في
املادة  61أعاله نفقات التحاليل واخلبرة التي مت صرفها لهذا
الغرض.

يكون هؤالء املوظفون واألعوان محلفني وحاملني لبطاقة
مهنية تسلمها اإلدارة .ويجب عليهم احلفاظ على السر
املهني حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها في مجموعة
القانون اجلنائي.

الباب الثاين
املخالفات والعقوبات

املادة 63

املادة 68

يجب على مستغلي املطارح املراقبة ومنشآت معاجلة
النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها
وكذا املكلفني بنقل النفايات تزويد األشخاص املكلفني
باملراقبة بكل املعلومات الضرورية.
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املادة 64

يقوم األشخاص املكلفون مبعاينة املخالفات لهذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبني فيها ظروف
وطبيعة املخالفات وكذا اإليضاحات التي يدلي بها مرتكب
املخالفة.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

تعتمد هذه احملاضر إلى أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن
إشارة اإلدارة.
املادة 69

ميكن لإلدارة حسب احلاالت أن توجه إعذارا مكتوبا إلى
مرتكب املخالفة ،للتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه.
أما إذا كانت استنتاجات احملاضر تقضي مبتابعة املخالفني،
فيجب أن ترسل هذه احملاضر خالل أجل خمسة عشرة
( )15يوما من تاريخ حتريرها إلى احملكمة املختصة.
املادة 70

يعاقب بغرامـــة من عشـرة آالف ( )10 000إلـــى مليونـــي
( )2 000 000درهم وبحبس من ستة ( )6أشهر إلى سنتني
( )2أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط ،كل من قام بإيداع
أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة املشار
إليها في الفقرة الثانية من املادة  29أعاله أو قام بتخزينها أو
معاجلتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج األماكن املعينة
لهذا الغرض.
يعاقب املخالف بغرامة من مائتي ( )200إلى عشرة آالف
( )10 000درهم ،إذا تعلق األمر بإيداع أو رمي أو طمر أو
تخزين أو معاجلة أو إحراق أو التخلص من النفايات املنزلية
أو النفايات املماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية
والصيدلية غير اخلطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات
الفالحية خارج األماكن املعينة لهذا الغرض.
املادة 71

يعاقب بغرامــة من عشريــن ألف ( )20 000إلى مليــونـي
( )2 000 000درهم وبحبس من ثالثة ( )3أشهر إلى
سنتني ( )2أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من قام،
من دون التراخيص املنصوص عليها في املادتني  49و52
أعاله ،باستغالل أو إحداث تغيير جوهري أو حتويل أو
إغالق مطرح مراقب أو منشأة ملعاجلة النفايات أو تثمينها أو
تخزينها أو التخلص منها.
املادة 72

مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في مدونة اجلمارك
والضرائب غير املباشرة ،يعاقب بغرامة من خمسني ألف
( )50 000إلى مليوني ( )2 000 000درهم وبحبس من
ثالثة ( )3أشهر إلى سنتني ( )2أو بإحدى هاتني العقوبتني
فقط ،كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون
التقيد باألحكام املنصوص عليها في القسم السادس من
هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة 73

يعاقب بغرامــة من مــائــة ألف ( )100 000إلــى مليونــي
( )2 000 000درهم وبحبس من ثالثة ( )3أشهر إلى
سنتني ( )2أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من قام
بخلط النفايات اخلطرة مع باقي أصناف النفايات دون
الترخيص املشار إليه في املادة  35أعاله.
املادة 74

يعاقب بغرامـــة من عشرة آالف ( )10 000إلـــى مليـــون
( )1 000 000درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى
هاتني العقوبتني فقط كل من قام بتسليم نفايات خطرة
لشخص أو ملنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معاجلتها أو
تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.
املادة 75
 5و 30و32

يعاقب مرتكبو األفعال املخالفة ألحكام املواد
و 36و 40و 53من هــذا القانـــون بغرامـــة من عشرة آالف
( )10 000إلى خمسني ألف ( )50 000درهم.
املادة 76

يعاقب بغرامة من خمسة آالف ( )5 000إلى عشرين ألف
( )20 000درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتني
العقوبتني فقط ،كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق
باستثناء النفايات املشار إليها في الفقرة األولى من املادة 7
أعاله.
املادة 77

يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500إلى خمسة آالف
( )5 000درهم كل من امتنع عن استعمال نظام اجلمع
األولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أونقلها
أو التخلص منها الذي مت وضعه من طرف اجلماعة كما هو
منصوص عليه في املادة  21من هذا القانون.
يعاقب بنفس الغرامة مستعملو امللك العمومي الذين يخلون
بااللتزامات املنصوص عليها في الفقرة  2من املادة  19من هذا
القانون.
املادة 78

يعاقب على األفعال املخالفة ألحكام املادتني  49الفقرة
و 51من هذا القانون بغرامة من مائتي ( )200إلى خمسة
آالف ( )5 000درهم.
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املادة 79

يعاقب بغرامة من مائتي ( )200إلى ألفي ( )2 000درهم
على األفعال التالية:
•رفض تزويد اإلدارة باملعلومات املشار إليها في املواد  4و37
و 63أعاله أو تزويدها مبعلومات خاطئة؛
•عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات اخلطرة
طبقا ملا هو منصوص عليه في املادة  31أعاله؛
•عدم القيام بوضع جرد ألنواع وكميات النفايات طبقا ملا
هو منصوص عليه في املادة  54من هذا القانون؛
•منع أعوان املراقبة املشار إليهم في املادة  62أعاله من أداء
مهامهم.
املادة 80

في حالة تعدد املخالفات ألحكام هذا القانون تطبق العقوبة
األشد.
وتضم العقوبات املالية سواء كانت أصلية أو إضافية إلى
العقوبة السالبة للحرية إال إذا قرر احلكم خالف ذلك بعبارة
صريحة.
املادة 81

تضاعف العقوبات املنصوص عليها في هذا القسم في
حالة العود شريطة ارتكاب نفس املخالفة أو مخالفة ذات
تكييف مماثل خالل الستة أشهر املوالية للتاريخ الذي أصبح
فيه احلكم األول باإلدانة حائزا لقوة الشيء املقضي به.
املادة  81مكرر

تخصص نسبة  %20من الغرامات املتعلقة مبخالفة مقتضيات
هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني اخلاص بحماية
واستصالح البيئة احملدث مبقتضى املادة  60من القانون رقم
 11-03املتعلق بحماية واستصالح البيئة.
املادة 82

يجب على احملكمة املختصة أن تأمر وعلى نفقة املخالف
بتنفيذ األشغال الالزمة لتفادي أي إضرار بالبيئة أو بالصحة
العامة.

88

يجب إجناز األشغال التي تأمر بها احملكمة خالل أجل
حتدده هذه األخيرة يبتدئ من تاريخ احلكم .وإذا لم يتم
إجناز األشغال بعد مرور  48ساعة على األجل الذي حددته
احملكمة ،تتكلف اإلدارة أن تباشر إجناز هذه األشغال واتخاذ
كافة التدابير الضرورية لهذه الغاية وذلك على نفقة املخالف.
املادة 83

حتدد مبقتضى نصوص تنظيمية:
•املعايير واملواصفات التقنية املتعلقة بطرق تثمني النفايات؛
•املواصفات التقنية املتعلقة بفرز النفايات وتلفيفها
وجمعها ونقلها وتخزينها ومعاجلتها والتخلص منها وكذا
تصنيفها؛
•املواصفات التقنية الواجب احترامها خالل عملية اإلنتاج
من أجل تقليص كمية النفايات ودرجة إيذائها.

الق�سم التا�سع
�أحكام انتقالية
املادة 84

يجب على اجلماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص
تنظيمي ،إحداث مطارح مراقبة للنفايات املنزلية والنفايات
املماثلة لها طبقا للمادتني  20و 48من هذا القانون.
املادة 85

يجب داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ،إعادة تهييئ املواقع
التي توجد بها مطارح للنفايات املنزلية والنفايات املماثلة
لها قبل تاريخ نشر هذا القانون ،وذلك طبقا ألحكام املادتني
 48و 50أعاله.
املادة 86

باستثناء مطارح النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها،
يجب داخل أجل خمس ( )5سنوات يبتدئ من تاريخ
نشر هذا القانون ،إعادة تهييئ مطارح باقي أصناف
النفايات وكذا جميع منشآت معاجلة النفايات وتثمينها
والتخلص منها املوجودة قبل نشره.

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

مر�سوم رقم  2.07.253بتاريخ  14رجب  18( 1429يوليوز )2008

ب�ش�أن ت�صنيف النفايات و حتديد الئحة النفايات اخلطرة
(ج.ر .عدد  5654بتاريخ  7غ�شت )2008

الوزير األول،
بناء على الدستور والسيما املادة  64منه؛
وعلى القانون رقم  28-00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-06-153بتاريخ
 30من شوال  22( 1427نوفمبر  )2006والسيما املادتني  29و 83منه؛
وبعد دراسة املشروع من طرف املجلس الوزاري املنعقد في  4رجب  8( 1429يوليو ،)2008
*
* *

رسم ما يلي:
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادتني  29و 83من القانون رقم
السالف الذكر ،يتم جرد وتصنيف النفايات حسب
طبيعتها ومصدرها في مصنف يسمى «املصنف املغربي
للنفايات».

28-00

املادة الثانية
تعرف النفايات اخلطرة ،احملدد الئحتها طبقا ملقتضيات
املادة  29من القانون رقم  28-00السالف الذكر ،بعالمة
( )DDفي املصنف املشار إليه أعاله واملبني في امللحق  Iمن

هذا املرسوم .تدخل في عداد النفايات اخلطرة ،كل نفاية
تتوفر فيها خاصية أو خاصيات اخلطورة املبينة في امللحق II
من هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يراجع املصنف املغربي للنفايات كلما اقتضت الضرورة
ذلك بقرار للوزير املكلف بالبيئة.
املادة الرابعة
ينشر هذا املرسوم باجلريدة الرسمية.

ملحق 1
امل�صنف املغربي للنفايات ()CMD
(يرجى الرجوع إلى النص الكامل للمصنف باجلريدة الرسمية
عدد  5654بتاريخ  7غشت  2008الصفحة )2320
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ملحق 2

قائمة خا�صيات اخلطورة
متفجرة :مادة أو مستحضر صلب أو سائل أو عجيني أو الصق ميكن أن ينتج عنها ،ولو بدون أكسجني الهواء ،تفاعل
حراري خارجي مع تكون سريع للغاز ميكن أن يتفرقع في ظروف جتريبية محددة ،أو ينفجر بسرعة حتت تأثير احلرارة أو في
حالة حصره جزئيا.
محرقة :مادة أو مستحضر ميكن أن ينتج عنها تفاعل حراري خارجي قوي للغاية في حالة مالمستها ملواد أخرى وخاصة
املشعلة منها.
شديدة االشتعال :مادة أو مستحضر ذو نقطة وميض شديدة االنخفاض ونقطة غليان قليلة االنخفاض وكذا كل مادة أو
مستحضر غازي قابل لالشتعال في الهواء الطلق وبفعل احلرارة والضغط السائدين.
سهلة االشتعال :مادة أو مستحضر ميكن حتت تأثير احلرارة السائدة ودون إمداد بالطاقة أن ترتفع حرارتها إلى درجة
االشتعال في الهواء ،أو ميكن في حالتها الصلبة حتت تأثير مصدر مسبب لالشتعال أن تشتعل بسهولة وتستمر في
االشتعال ،أو ميكن في حالتها السائلة حني تكون نقطة وميضة قليلة االنخفاض أن تنتج غازات شديدة االشتعال بكميات
خطيرة.
قابلة لالشتعال :مادة أو مستحضر سائل ذو نقطة وميض منخفضة.

مهيجة :مادة أو مستحضر غير أكالة ميكن في حالة مالمستها للجلد بشكل مستمر أو لفترة طويلة أو بشكل متكرر أن
تسبب في وقوع التهاب.
ضارة :مادة أو مستحضر التي قد تسبب املوت أو مخاطر حادة أو مزمنة في حالة استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها من اجللد.

سامة :مادة أو مستحضر قد تسبب في وقوع سرطان أو تضاعف من وثيرة وقوعه في حالة استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها
من اجللد.
أكالة :مادة أو مستحضر ميكن في حالة مالمستها لألعضاء احلية أن تؤدي إلى تدميرها.

معدية :مادة تتضمن جزئيات أعضاء حيوية أو مسممة والتي نعرف أو نتوفر على معرفة مؤكدة في شأن تسببها للمرض
لدى اإلنسان أو لدى باقي الكائنات احلية.
سامة جتاه التوالد :مادة أو مستحضر قد يسبب استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها من اجللد حدوث آثار غير وراثية في النسل
أو مضاعفتها غير مرغوب فيها أو تسبب في إحلاق ضرر بوظائف وقدرات التوالد.
محولة :مادة أو مستحضر قد يتسبب استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها من اجللد في تشوهات جينية وراثية أو أن ترفع
وتيرتها.
• مادة أو مستحضر التي تلفظ غازات سامة أو جد سامة للغاية في حالة مالمستها للماء أو الهواء أو احلامض.
•مادة أو مستحضر ميكن أثناء التخلص منها أن تولد ،بأي وسيلة ،مادة أخرى ،كعصارة األزبال مثال ،تتوفر على نفس
اخلاصيات املذكورة سالفا.
خطير على البيئة :مادة أو مستحضر تشكل أو بإمكانها أن تشكل خطورة آنية أو مؤجلة على مكون أو عدة مكونات
بيئية.
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م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

مر�سوم رقم  2.09.139ال�صادر بتاريخ  25جمادى االوىل 1430
( 21مايو  )2009يتعلق بتدبري النفايات الطبية وال�صيدلية
(ج.ر .عدد  5744بتاريخ  18يونيو )2009

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  28-00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-06-153بتاريخ
 30من شوال  22( 1427نوفمبر  )2006والسيما املادتني  38و 40منه؛
وعلى القانون رقم  17-04مبثابة مدونة األدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-06-151بتاريخ  30من
شوال  22( 1427نوفمبر  )2006والسيما املواد  1و 2و 50منه؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في  11من جمادى األولى  7( 1430ماي ،)2009
*
* *

رسم ما يلي:

الباب الأول
�أهداف وتعاريف
املادة 1

تطبيقا للمادتني  38و 40من القانون رقم  28-00املشار
إليه أعاله ،يحدد هذا املرسوم كيفيات فرز وتلفيف
وجمع وتخزين ونقل ومعاجلة النفايات الطبية والصيدلية
والتخلص منها وكذا كيفيات منح الترخيص بجمع ونقل
هذه النفايات.
املادة 2

يقصد باملصطلحات الواردة في هذا املرسوم املعاني التالية:
•التعقيم :عملية التخلص من العناصر املعدية بواسطة
طريقة فيزيائية أو كيماوية أو بيولوجية؛
•املرسل :شخص طبيعي أو معنوي منتج أو في حوزته
نفايات طبية وصيدلية من الصنفني  1و 2املعينني في املادة
 3أسفله والذي يتوجب عليه تسليمها للجامع الناقل؛
•اجلامع الناقل :شخص طبيعي أو معنوي مكلف بأخذ أو
تسلم النفايات الطبية والصيدلية من الصنفني  1و 2من
املرسل وتسليمها إلى املرسل إليه؛
•املرسل إليه :شخص طبيعي أو معنوي يتسلم النفايات
الطبية والصيدلية من الصنفني  1و 2قصد تثمينها أو
التخلص منها؛
• ورقة التتبع :استمارة تصاحب عملية نقل النفايات
الطبية والصيدلية من الصنفني  1و2؛

•شهادة املوافقة القبلية :وثيقة تشهد مبوافقة املرسل إليه
باستقبال النفايات الطبية والصيدلية من الصنفني  1و2
بغرض التخلص منها؛
•النقل :عملية مرور النفايات الطبية والصيدلية من مكان
إنتاجها إلى مكان تثمينها أو التخلص منها؛
•دواء :منتوج يعتبر دواء حسب املادتني  1و 2من القانون
رقم  17-04السالف الذكر باستثناء األدوية الصيدلية
املشعة املشار إليها في الفقرة  9من املادة  2من هذا القانون.
املادة 3

تصنف النفايات الطبية والصيدلية بحسب خاصياتها
وطبيعتها على النحو اآلتي:
الصنف :1
أ.نفايات حتتوي على خطر العدوى الحتوائها على كائنات
دقيقة حية أو سميات قادرة على أن تسبب املرض لإلنسان
أو لكائنات حية أخرى وكذا األعضاء واألنسجة البشرية
أو احليوانية غير قابلة للتعرف؛
ب.أدوات حادة أو قاطعة متخلى عنها كانت في متاس مع
مادة بيولوجية أو لم تكن في متاس معها؛
ج.منتوجات ومشتقات الدم املخصصة للعالج غير مستعملة
أو فاسدة أو انتهت مدة صالحيتها.
الصنف :2
أ.أدوية ومواد كيميائية وبيولوجية غير مستعملة أو فاسدة
أو منتهية الصالحية؛
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ب.نفايات األدوية أو املواد املانعة النقسام اخلاليا واملانعة
للتسمم.
غير أنه يجب أن يؤخذ بعني االعتبار عند تدبير النفايات
الناجمة عن استعمال املواد السامة التشريع املطبق على هذه
املواد.
الصنف 3

أعضاء وأنسجة بشرية أو حيوانية سهلة التعرف عليها من
طرف شخص غير متخصص.
الصنف :4
نفايات مماثلة للنفايات املنزلية.
املادة 4

يتعني على منتجي النفايات الطبية والصيدلية وضع نظام
داخلي للتدبير يتضمن على اخلصوص:
• تعيني وحدة مسؤولة عن تدبير هذه النفايات؛
•التوفر على طاقم من األشخاص املؤهلني واملكونني ملمارسة
األنشطة املتعلقة بتدبير هذه النفايات؛
•مسك سجل تدون فيه كميات وصنف ومصدر النفايات
املنتجة واملجمعة واملخزونة واملتخلص منها.
غير أنه ،ميكن للمنتجني لكمية من النفايات الطبية
والصيدلية من الصنفني  1و 2تقل عن عشرة ( )10كيلوغرام
في اليوم االقتصار على تعيني مسؤول مؤهل مكلف بتدبير
هذه النفايات ومسك السجل.
املادة 5

أيا كان منتج النفايات الطبية والصيدلية ،فإن تدبير هذه
األخيرة يجب أن يتضمن الفرز من املصدر والتلفيف
والتخزين وعند االقتضاء اجلمع والنقل واملعاجلة والتخلص
منها.

الباب الثاين
كيفيات الفرز والتلفيف والتخزين
املادة 6

تفرز النفايات الطبية والصيدلية حني إنتاجها حسب
أصنافها وتوضع في أكياس بالستيكية أو في أوعية ذات
ألوان مختلفة وذات استعمال وحيد تستجيب للمواصفات
اجلاري بها العمل ،وذلك وفق الكيفيات التالية:
•أكياس من البالستيك املقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون
أحمر توضع فيها النفايات من الصنف ( - 1أ) و( - 1ج)؛
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•أوعية صلبة تغلق بإحكام ذات لون أصفر توضع فيها
النفايات من الصنف ( - 1ب)؛
•أكياس من البالستيك املقوى غير مسربة للسوائل ذات
لون بني توضع فيها النفايات من الصنف 2؛
•أوعية أو أكياس من البالستيك ذات لون أبيض غير
شفاف توضع فيها األعضاء واألنسجة البشرية أو احليوانية
(الصنف )3؛
•أكياس من البالستيك املقوى وغير مسربة للسوائل ذات
لون أسود توضع فيها النفايات من الصنف .4
املادة 7

يجب أال يتعدى ملء األكياس واألوعية أكثر من ثالثة
أرباع طاقتها االستيعابية .ويتعني أن حتمل ملصقة تبني
مصدر إنتاج هذه النفايات وتاريخ إيداعها ألول مرة في
األكياس أو األوعية وكذا تاريخ ملئها.
بعد ملء األكياس واألوعية ،تختم وتوضع في حاويات
منفصلة عن بعضها مخصصة للخزن وذلك حسب صنف
النفايات التي توجد بها.
املادة 8

يجب أن تكون احلاويات املستعملة لتخزين النفايات من
الصنفني  1و 2صلبة وغير مسربة للسوائل وقابلة المتصاص
الرطوبة ومتينة ومقاومة لالنكسار والسحق في الظروف
العادية الستعمالها ومطابقة للمعايير اجلاري بها العمل.
يتعني أن توضع على هذه احلاويات ملصقة تبني صنف
النفايات املوضوعة بداخلها وتاريخ تخزينها ،وأن تكون
مغلقة بإحكام تفاديا لكل تسرب أثناء نقلها.
توضع احلاويات في مكان مالئم للتخزين بعيدا عن
الوحدات املنتجة للنفايات .ال يسمح لولوج هذا املكان
إال للطاقم التابع للوحدة املسؤولة عن تدبير النفايات أو
الشخص املؤهل املكلف املنصوص عليهما في املادة  4أعاله.
املادة 9

تخزن النفايات الطبية والصيدلية من طرف أو حتت مراقبة
الوحدة املسؤولة عن تدبير هذه النفايات أو من طرف
الشخص املؤهل املكلف املنصوص عليهما في املادة 4
أعاله ،وفق الكيفيات التالية:
•تخزن النفايات في مكان يؤمن احلماية من أخطار التعفن
والتسرب وآثار الرياح أو احلرارة أو األمطار؛
•تخزن النفايات بطريقة متنع من ولوج احليوانات أو توالد
احلشرات أو القوارض؛
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

• إغالق مكان التخزين ملنع كل ولوج غير مرخص له؛
•تخزن النفايات من األصناف  1و 2و 3ملنع حتللها ،بواسطة
نظام التبريد عند االقتضاء.

الباب الثالث
م�سطرة الرتخي�ص وكيفيات النقل
الف�صل الأول
م�سطرة الرتخي�ص
املادة 10

تطبيقا للمادة  40من القانون رقم  28-00السالف الذكر
مينح الترخيص بنقل وجمع النفايات الطبية والصيدلية من
الصنفني  1و 2من طرف السلطة احلكومية املكلفة بالصحة
بعد رأي جلنة مكونة من ممثلي السلطات احلكومية املكلفة
بالصحة والنقل والبيئة.
ميكن لهذه اللجنة أن تطلب كل وثيقة أو معلومات تراها
مفيدة للتأكد من مدى استيفاء الشروط املذكورة في املادة
 30من القانون رقم  28-00السالف الذكر.
يطلب جتديد الترخيص ثالثة أشهر على األقل قبل تاريخ
انتهاء مدة صالحيته.

الف�صل الثاين
كيفيات اجلمع والنقل
املادة 11

يتم جمع ونقل النفايات من الصنف  4حسب الكيفيات
املنصوص عليها في املادة  19من القانون رقم  28-00السالف
الذكر.
املادة 12

يتم جمع ونقل النفايات من الصنفني  1و 2في حاويات
منفصلة عن بعضها البعض حتمل ملصقة غير منفذة
للسوائل وبكتابة غير قابلة للمحو تبني فيها إشارة «نفايات
معدية» وحتمل الرمز الدولي للخطر البيولوجي أو إشارة
«خطر كيميائي» وحتمل الرمز الدولي للخطر الكيميائي.
يجب أن تتضمن امللصقة املعلومات التالية:
• إسم املنتج أو العابر؛
• إسم الناقل؛
• تاريخ اإلرسال؛
• صنف النفايات.

املادة 13

تطبق املقتضيات التشريعية اجلاري بها العمل في مجال نقل
البضائع اخلطرة فيما يخص كيفيات تلفيف النفايات الطبية
والصيدلية من الصنفني  1و 2وكذا فيما يخص العربات
املستعملة لنقل هذه النفايات.
املادة 14

يجب أن تكون ورقة التتبع املنصوص عليها في املادة  32من
القانون رقم  28-00السالف الذكر مطابقة للنموذج املبني في
امللحق  Iمن هذا املرسوم وأن تكون معدة في خمسة نظائر.
يبني في ورقة التتبع على اخلصوص مصدر وطبيعة وخاصيات
وكميات ومكان وصول النفايات من الصنفني  1و 2وكذا
الكيفيات املتعلقة باجلمع والنقل والتخزين والتخلص من
هذه النفايات وكذا األطراف املعنية بهذه العمليات.
يدلي مرسل النفايات ورقة التتبع موقعة من طرفه إلى اجلامع
الناقل الذي يوقعها بدوره قبل تسليمها للمرسل إليه .حني
االنتهاء من عمله ،يبعث املرسل إليه بنسخة من ورقة التتبع
موقعا عليها إلى مرسل النفايات.
يوقع كل من اجلامع الناقل واملرسل إليه ورقة التتبع في الوقت
الذي تصبح النفايات حتت مسؤوليتهما.
يحتفظ كل من املرسل واجلامع الناقل واملرسل إليه بنسخة
من اإلرسالية املوقعة ،ويقوم كل واحد منهم في نهاية كل
شهر كل فيما يخصه بإعداد تقرير حول األنشطة التي قاموا
بها ،ويبعثونه إلى السلطات املكلفة بالبيئة وبالصحة.
يجب أن توضع نظائر ورقة التتبع املوقعة رهن إشارة أعوان
املراقبة خالل مدة خمس سنوات على األقل.
املادة 15

يجب على املرسل قبل إرسال النفايات الطبية والصيدلية
القيام مبا يلي:
.1وضع ملصقات على حاويات النفايات طبقا ملقتضيات
املادة  13أعاله؛
.2التأكد من أن املرسل إليه يستغل منشأة لتخزين أو تثمني
أو التخلص من النفايات مرخص لها باستقبال النفايات
التي يتم إرسالها؛
.3إخبار املرسل إليه باملعلومات املنصوص عليها في اجلزء
(أ) من ورقة التتبع؛
.4التأكد من أن املرسل إليه قد قبل استالم هذه النفايات.
ولهذه الغاية ،يقوم املرسل إليه بإرسال شهادة املوافقة
املسبقة إلى املرسل وفق النموذج املرفق بامللحق  IIمن
هذا املرسوم.
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املادة 16

يتعني على املرسل أن يوكل جمع ونقل النفايات الطبية
والصيدلية من الصنفني  1و 2إلى اجلامع الناقل الذي يتوفر
على الترخيص باجلمع والنقل املنصوص عليه في املادة 10
من هذا املرسوم.
يتعني على املرسل قبل تسليم هذه النفايات إلى اجلامع
الناقل القيام بـ:
 .1ملء اجلزء (أ) من ورقة التتبع؛
.2التأكد من أن النفايات معرفة بواسطة امللصقة املثبتة في
احلاوية؛
.3التوقيع على ورقة التتبع من قبل اجلامع الناقل أثناء
عمليات الشحن وتسليمه نظيرا من ورقة التتبع.
املادة 17

يتعني على اجلامع الناقل للنفايات الطبية والصيدلية من
الصنفني  1و 2عدم قبول النفايات إال إذا كانت حاويات
هذه النفايات حتمل ملصقات ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع
وأن تكون منقولة نحو منشأة للتثمني أو التخلص مرخص
لها بذلك.

.2ملء وتوقيع اجلزء املخصص له في ورقة التتبع وإعادة
نسخة منها إلى املرسل؛
.3إشعار السلطات احلكومية املكلفة بالصحة والبيئة على
الفور في حالة عدم توصله بالنفايات خالل اليومني
املواليني للتاريخ احملدد الستقبالها املشار إليه في ورقة
التتبع أو في حالة إخباره من قبل اجلامع الناقل بأن هذه
النفايات لن تسلم له إال بعد يومني على األقل بعد
التاريخ احملدد؛
.4إشعار نفس السلطات فورا في احلالة التي يأتي فيها
اجلامع الناقل بحمولة من هذه النفايات بدون التوفر على
ورقة التتبع؛
.5إخبار املرسل في حالة رفضه استقبال النفايات وإعادة
ورقة التتبع إليه مع ذكر أسباب الرفض؛
.6إشعار السلطة احلكومية املكلفة بالصحة كتابة وعلى
الفور برفضه املعلل باستقبال النفايات .وتقوم السلطة
احلكومية املكلفة بالصحة بدورها بإخبار السلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة.

كما يتعني عليه أيضا:
.1التأكد من أن النفايات الطبية والصيدلية من الصنفني  1و2
قد مت وضعها في احلاويات املعدة لها كما هو مبني في
اجلزء (أ) من ورقة التتبع؛
.2ملء وتوقيع ورقة التتبع املتعلقة بهذه النفايات واالحتفاظ
بنسخة خالل عملية النقل؛
.3نقل هذه النفايات في حاويات نظيفة غير مسربة للسوائل
ومغلقة أو في مقصورة عربة النقل تكون نظيفة وغير
مسربة للسوائل ومغلقة ومجهزة بصمامات وبصنابير
لتصريف املياه املستعملة ألجل تنظيفها؛
.4نقل هذه النفايات نحو املرسل إليه كما هو مبني في ورقة
التتبع؛
.5التوفر على املوافقة كتابة للمرسل إليه للقيام بإفراغ
النفايات؛
.6إخبار املرسل إليه إذا كان التسليم يتم في يومني على
األقل بعد التاريخ الذي مت حتديده؛
.7إرجاع ورقة التتبع إلى املرسل إليه مع االحتفاظ بنظير
موقع عليه.

يتم املعاجلة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية من
الصنفني  1و 2وفق الطرق املناسبة واملتعارف عليها في هذا
املجال.

يجب على املرسل إليه عند وصول النفايات الطبية والصيدلية
من الصنفني  1و 2القيام مبا يلي:

يتم دفن األعضاء واألنسجة البشرية القابلة للتعرف عليها
بسهولة من قبل شخص غير مختص حسب الطقوس الدينية
والتشريع اجلاري به العمل.

املادة 18
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.1السماح بإفراغ النفايات إذا كانت مصحوبة بورقة التتبع
مكتملة املعلومات؛

الباب الرابع
كيفيات املعاجلة والتخل�ص
من النفايات
املادة 19

يجب تنظيف وتعقيم احلاويات والعربات التي استخدمت
لنقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفني  1و 2بعد كل
استعمال.
يجب التخلص من احلاويات ذات االستعمال الوحيد
بنفس الكيفية التي يتم بها التخلص من النفايات الطبية
والصيدلية من الصنف  1و 2التي حتويها.
املادة 20

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

تتم املعاجلة والتخلص من األعضاء واألنسجة البشرية غير
القابلة للتعرف عليها بنفس كيفيات املعاجلة والتخلص من
النفايات املعدية من الصنف ( - 1أ).
املادة 21

إذا تبني أن النفايات الطبية والصيدلية من الصنفني  1و 2قد
متت معاجلتها بطريقة معتمدة إجبارية ،ال متثل أي خطر ،فإنه
ميكن معاجلتها بنفس الشروط التي تعالج بها النفايات املنزلية.

الباب اخلام�س
�أحكام خمتلفة
املادة 22

يجب أن يكون تدبير النفايات الطبية والصيدلية املوكول
لطرف آخر موضوع دفتر حتمالت أو تعاقد مصادق عليه من
قبل السلطة احلكومية املكلفة بالصحة.
يتم إعداد دفتر حتمالت وعقد منوذجي بقرار مشترك
للسلطات احلكومية املكلفة بالصحة والبيئة.
املادة 23

حتدد بقرار مشترك للوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف
بالبيئة:

•تنظيم وسير نظام التدبير الداخلي للنفايات املنصوص
عليه في املادة  4أعاله؛
•قواعد تخزين النفايات الطبية والصيدلية السيما تلك
املتعلقة مبدة وخاصيات وشروط صيانة األماكن املخصصة
لها؛
•التقنيات املالئمة ملختلف طرق املعاجلة والتخلص من
النفايات الطبية والصيدلية للصنفني  1و2؛
•كيفيات اعتماد وتشغيل ومراقبة أجهزة معاجلة النفايات
الطبية والصيدلية من الصنفني  1و.2
حتدد بقرار مشترك للوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف
بالداخلية والوزير املكلف بالبيئة طرق املعاجلة والتخلص من
األعضاء واألنسجة احليوانية.
املادة 24

يعهد إلى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير الداخلية
ووزيـــر التجهيــــز والنقل ووزيـــرة الصحــــة كل فيـــمـــا
يخصه بتنفيـــــذ هــذا املرســــوم الذي ينشر فــــــي اجلـريـــدة
الرسميـــة.
وحرر بالرباط في  25من جمادى األولى  21( 1430ماي
.)2009
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ملحق 1
ورقة تتبع النفايات الطبية وال�صيدلية من ال�صنفني  1و 2
أ .املرسل

املقر االجتماعي:
العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
املسؤول:
رقم التسجيل:

أشهد بصحة املعطيات اآلتية أسفله بأن النفايات قابلة للنقل و بأن الشروط املتطلبة ألجل التلفيف
متوفرة.
تاريخ التسليم للنقل:
التأشيرة:
الكمية املسلمة للنقل …………………… :كيلوغرام

رمز تصنيف النفايات:

إسم املادة املماثلة:

مكونات النفايات:

 qصلبة

 qمجموعة
 qحجر مفتث أو غبار

النقل بواسطة:
العدد…………………… :

 qبرميل

التخلص النهائي من النفايات:
العنوان:
املقر االجتماعي:
العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
املقر االجتماعي:
العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
املسؤول:
العملية املخصصة للنفاية:
في حالة التجميع:
رقم البرميل:
املآل النهائي للنفاية:
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 qوحل

 qسائلة

 qالضخ

 qالضخ عن طريق التسخني
 qأخرى

 qصندوق
املنشأة املتوقعة:

 qقارورة

رقم شهادة املوافقة املسبقة:

ب .اجلامع-الناقل
أطلع على املعلومات املشار إليها أعاله:
التاريخ:
التأشيرة:

التخزين
نعم واملكان:
ال

الكمية املنقولة
……… كيلوغرام

ج .املرسل إليه
رفض تسلم النفايات:
التعليل:
التأشيرة:

 qالتثمني
 qالتجميع

 qالتطهير
 qاحلرق

تسلم النفايات في:
بغرض العمليات التالية:
التأشيرة:
الكمية املستعملة:
 qأخرى
 qالضخ
 qالوضع في مطرح مراقب

……… كيلوغرام

 qاملعاجلة القبلية

في حالة التجميع:
رقم البرميل:
املآل النهائي للنفاية:

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ملحق 2

�شهادة املوافقة امل�سبقة
للملء من طرف املنتج:

املنتج :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

العنوان:

التعريف بالنفايات الطبية والصيدلية
 qالصنف 1

 qالنوع

 qالصنف 2

املتخلص من النفايات……………………………… :
االتفاق
نفايات مقبولة:

 qنعم

التوقيع والطابع:
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مر�سوم رقم  2.09.284ال�صادر بتاريخ  20ذي احلجة 1430
( 8دجنرب  )2009حتدد مبوجبه امل�ساطر الإدارية واملوا�صفات التقنية

املطبقة على املطارح املراقبة

(ج.ر .عدد  5802بتاريخ  7يناير )2010

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  28-00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-06-153بتاريخ
 30من شوال  22( 1427نوفمبر  )2006والسيما املواد  48و 49و 50و 54منه؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  8ذي احلجة  26( 1430نوفمبر ،)2009
*
* *

رسم ما يلي:

الق�سم الثاين
امل�ساطر الإدارية املتعلقة
باملطارح املراقبة

الق�سم الأول
جمال التطبيق وتعاريف
املادة األولى
 1و2

يطبق هذا املرسوم على املطارح املراقبة من األصناف
و 3املشار إليها في املادة  48من القانون رقم  28-00املذكور
أعاله.
املادة 2

يراد في مدلول هذا املرسوم بـ:
•الرشيح :كل سائل ينتج عن النفايات املودعة باملطرح؛
•غاز املطرح :كل غاز ينتج عن النفايات املودعة باملطرح أو
ينفث منها؛
•حوض :جزء من مقطع مطرح النفايات معد لالستغالل
ومصمــــم بطـريـــــقـــــة تسمــح بجمـــع غــــــــــاز املطــرح
والرشيــــح؛
•طبقة عازلة :طبقة من التربة طبيعية و/أو اصطناعية في
قعر وجوانب املطرح مانعة للنفاذ بشكل كاف لتفادي
تلوث املياه اجلوفية؛
•حصيل مائي :مجموعة عوامل لها تأثير على النفايات
املودعة باملطرح كالتساقطات املطرية أو احلرارة أو مستوى
علو املاء املجمع في صهريج الرشيح؛
•مساكة :صفيحة بالستيكية رقيقة مقاومة وغير منفذة
للماء والغاز.
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الباب الأول
م�سطرة الفتح والتحويل اجلوهري
والتغيري للمطارح املراقبة
املادة 3

يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح
مراقب للنفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها من الصنف
األول املنصوص عليه في املادة  49الفقرة  1من القانون
رقم  28-00السالف الذكر ،لدى عامل العمالة أو اإلقليم
املعني.
إذا كان املطرح املراقب يهم أكثر من عمالة أو إقليم ،يوضع
التصريح لدى والي اجلهة املعنية.
يرفق هذا التصريح مبلف يتضمن الوثائق واملعلومات التالية:
.1إسم ومقر وعنوان املصرح أو إسم املسؤول عن استغالل
املطرح موضوع التصريح؛
.2تصميم على سلم  1/2000يبني حدود التوسيع القصوى
ملساحة املطرح واملنطقة املعدة لالستغالل وكذا مستوى
علو ملء هذه املنطقة؛
.3بيان حول الوسائل التقنية واملنشآت املقترح إقامتها
سيما تلك املتعلقة بغاز املطرح وشبكات الرشيح ومياه
السيالن ونظام منع النفاذ؛
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

 .4قرار املوافقة البيئية املنصوص عليه في املادة  2من القانون
رقم  12-03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
.5مدة االستغالل والطاقة اإلجمالية لكتلة وحجم النفايات
املمكن إيداعها باملطرح؛
.6الئحة التجهيزات املخصصة للمطرح لضمان شروط
السالمة وحماية البيئة؛
.7عدد املستخدمني املوضوعني رهن إشارة املطرح مع بيان
مؤهالتهم ومهامهم؛
.8مخطط تقديري لالستغالل يبني تنظيم وآجال مراحل
استغالل املطرح؛
.9تدابير احلفاظ على املناظر الطبيعية املزمع إجنازها طيلة
مختلف مراحل االستغالل ومخطط إعادة تأهيل املوقع
بعد نهاية مدة االستغالل.
املادة 4

يدرس عامل العمالة أو اإلقليم أو والي اجلهة املعنية التصريح
والوثائق املرفقة به ومينح للمصرح وصال داخل أجل شهرين
يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.
إذا تبني للوالي أو العامل املعني بعد دراسة التصريح والوثائق
املرفقة به أن امللف غير كامل أو كان في حاجة إلى معلومات
إضافية للبث في التصريح ،فإنه يشعر املصرح مبالحظاته
داخل األجل املنصوص عليه في الفقرة أعاله .يتوفر املصرح
على شهر إضافي لإلجابة على املالحظات وإمتام ملفه.
بعد انصرام هذا األجل ،يقبل الوالي أو العامل املعني
التصريح ومينح وصل اإليداع إلى املصرح أو يقرر عدم
القبول املعلل للتصريح.
توجه نسخــــة من وصل تصريــح املوافـقــــة أو اإلشعـــار
بعدم القبــول إلــى السلطــــات احلكوميــــة املكلفــــة بالبيئــة
والداخلية.
املادة 5
تطبيقا ملقتضيات املادة  49الفقرة  2من القانون رقم 28-00

السالف الذكر ،يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو
بتغيير جوهري ملطرح مراقب من الصنفني الثاني والثالث
لدى السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة.
يرفق هذا الطلب ،باإلضافة إلى الوثائق واملعلومات املبينة
في املادة  3أعاله ،بضمانة مالية تخصص لتغطية النفقات
املتعلقة بتأهيل املطارح املراقبة للنفايات اخلطرة والصناعية
أو الطبية والصيدلية.

تدرس السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة طلب الترخيص
والوثائق املرفقة به ومتنح للطالب وصال داخل أجل شهرين
يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب.
إذا تبني للسلطة احلكومية املكلفة بالبيئة بعد دراسة طلب
الترخيص والوثائق املرفقة به أن امللف غير كامل أو كانت
في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في الترخيص ،فإنها
تشعر الطالب مبالحظاتها داخل األجل املنصوص عليه في
الفقرة أعاله .يتوفر الطالب على شهر إضافي لإلجابة على
املالحظات وإمتام ملفه.
بعد انصرام هذا األجل ،متنح السلطة احلكوميــة املكلفــة
بالبيئــــة الترخيــــص للطالـب أو تقرر عدم القبــــول املعلل
للطلـب.
املادة 6

يتم إجراء البحث العمومي املنصوص عليه في املادة
الفقرة  2من القانون رقم  28-00السالف الذكر وفق نفس
الشكليات املنصوص عليها باملرسوم رقم  2-04-564بتاريخ
 5ذي القعدة  4( 1429نوفمبر  )2008احملدد لكيفيات
تنظيم وإجراء البحث العمومي املتعلق باملشاريع اخلاضعة
لدراسات التأثير على البيئة.
49

الباب الثاين
م�سطرة الإغالق
املادة 7

يوضع التصريح بإغالق مطرح من الصنف  1وطلب
الترخيص بإغالق مطرح من الصنف  2أو  3وفق نفس
الشكليات املبينة في املواد ( 3الفقرتني  1و )2و 4و5
(الفقرة  )1و 6أعاله.
يرفق التصريح باإلغالق أو طلب الترخيص باإلغالق مبلف
يتضمن املعلومات والوثائق التالية:
.1تواريخ وآجال تنفيذ اإلجراءات املتضمنة في مخطط
إعادة تأهيل املوقع؛
.2مخطط تتبع بيئي يروم تتبع جودة املياه الباطنية
والسطحية وجودة الهواء والرشيح؛
.3مخطط استعجالي للتدخل في حالة وقوع حادث ،سيما
في حاالت تدفق الرشيح وتسرب الغاز ونشوب حريق أو
اجنراف التربة.
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الق�سم الثالث
املوا�صفات التقنية املتعلقة
باملطارح املراقبة
الباب الأول
اختيار املوقع
املادة 8

يتم اختيار موقع إجناز املطرح املراقب طبقا للمعايير التالية
على اخلصوص:
• كمية النفايات املمكن قبولها باملوقع؛
• مصدر وكميات مواد تغطية النفايات املودعة باملطرح؛
• وجود منفذ ملياه الترسب؛
•قابلية املوقع إلقامة منشآت تسمح بتغيير مسار مياه
السيالن؛
• قابلية املوقع لتهيئة تغطية نهائية تساعد على السيالن؛
• املسافة الفاصلة بني املوقع ومناطق جمع أو حتويل النفايات؛
• إدماج املطرح املراقب في املنظر الطبيعي املجاور؛
•اخلصائص الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية واجليولوجية
املالئمة.
املادة 9

يتم اختيار موقع املطرح وتهيئته وفق ما تتطلبه حماية التربة
واملياه اجلوفية والسطحية من التلوث الناجم عن النفايات
والرشيح.
ولهذا الغرض فإن أساس وجوانب املطرح تكون مشكلة
من حاجز جيولوجي واقي مكون من غطاء معدني مستوف
خلصائص النفاذ.
حتدد خصائص احلاجز اجليولوجي الواقي املكون ملا حتت
تربة موقع املطرح بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة.

الباب الثاين
تهيئة املوقع
املادة 10

عالوة على احلاجز اجليولوجي ،يتوفر املطرح على غطاء
مكون من طبقة صلصال مرصوصة أو من مساكة تؤمن
احلماية الكافية للتربة وللمياه اجلوفية والسطحية.
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ال تسري هذه املقتضيات على املطارح املراقبة من الصنف
 2في حالة استقبال هذه املطارح النفايات الهامدة حصريا.
املادة 11

يهيأ املطرح بشكل ميكن من:
أ.احلد من كميات مياه التساقطات املطرية املتسربة إلى
مناطق االستغالل ومنع مياه السيالن من الولوج إلى
املطرح؛
ب.القدرة على اعتراض ومعاجلة مياه السيالن املتواجدة
داخل املوقع واحملتمل تلوثها بالنفايات؛
ج.جتهيز املوقع بنظام جلمع وتصريف الرشيح .يجمع
الرشيح واملياه امللوثة بصهريج للتخزين واملعاجلة يتم
تهيئته حسب كميات املياه املنتجة واحلصيل املائي؛
في حالة قدف هذه املياه في الوسط الطبيعي ،يجب
أن حتترم احلدود القصوى للمقدوفات املنصوص عليها
في املرسوم رقم  2-04-553بتاريخ  13من ذي احلجة
 4( 1425يناير  )2005املتعلق بالصب والسيالن والرمي
واإليداع املباشر أو غير املباشر في املياه السطحية أو
اجلوفية؛
د.القيام على التوالي بإعادة تغطية األحواض املشبعة
واملغلقة بهدف احلد من كميات الرشيح واملياه امللوثة؛
هـ.جتهيز عالية وسافلة املطرح بآبار ألخذ عينات ملراقبة تأثير
املطرح على الفرشة املائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يحتفظ بهذه اآلبار مغطاة ومغلقة؛
و.تزويد املطرح ،قدر اإلمكان ،بنظام الستخراج الغاز
لتوفير احلد األدنى من شروط سالمة املوقع؛
ز .تزويد املطرح بنظام مرور عادي للعربات .ويجب أن
تغطى طرقات الولوج وأماكن التفريغ داخل املطرح بصفة
دائمة وتؤمن نظافتها.
املادة 12

تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة  48من القانون رقم
 28-00السالف الذكر ،ميكن ملطرح من الصنف األول أن
يستقبل النفايات املخصصة للمطرح من الصنف الثاني وفق
الشروط التالية:
• تهيئة أحواض منفصلة ومخصصة للنفايات املوجهة في
األصل إلى املطارح من الصنف الثاني؛
• أال يتعدى حجم هذه النفايات سقفا يحدد بقرار مشترك
لوزير الداخلية والسلطة احلكومية املكلفة بالبيئة.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

•جسر  -قبان معير ومزود بنظام للتسجيل األوتوماتيكي.
يراقب ويعير اجلسر  -قبان حسب األنظمة اجلاري بها
العمل؛
•ساحة لوقوف العربات وعند االقتضاء محطة لغسل
وتنظيف إطارات عجالت اآلليات والعربات .تهيأ
محالت االستغالل طبقا للمقتضيات املتعلقة بقانون
الشغل والصحة.

املادة 13

تهيأ بداخل املطرح من الصنف الثاني ،أحواض خاصة
ومنفصلة لكل صنف من النفايات.

الباب الثالث
�شروط ا�ستغالل مطرح مراقب
الفرع الأول
تدابري ال�سالمة والنظافة

الفرع الثاين
تدابري الر�صد واملراقبة الذاتية

املادة 14

يتعني احلد من ولوج املطرح ومراقبته .ولهذا الغرض ،يجهز
املطرح بأبواب وبسياج .تغلق األبواب خارج أوقات العمل.
يتكون السياج من مواد متينة مقاومة للحريق وال يقل علوه
عن مترين.
بغرض تأمني سالمة ونظافة املطرح املراقب تتخذ التدابير
التالية:
أ .تنظيف جنبات املطرح امللوثة عرضا بالنفايات املتطايرة؛
ب.اتخاذ تدابير حملاربة احلريق ومحاربة كل انتشار للقوارض
واحلشرات والطيور.
وعند االقتضاء ،ميكن تغطية النفايات في نفس يوم
إيداعها باملطرح مبواد هامدة ألجل منع انبعاث الروائح
الكريهة؛
ج.إذا كان املطرح املراقب يتوفر على منشآت املعاجلة
امليكانيكية للنفايات ،فإن هذه املنشآت تستغل
بشكل يحول دون إزعاج اجلوار بالضجيج وبانبعاث
الغبار وبتطاير العناصر اخلفيفة.
د.نصب لوحة إعالن مكونة من مواد متينة في مدخل
املطرح يشار فيها بوضوح إلى البيانات التالية:
• إشارة «ممنوع الدخول» باللغة العربية؛
• إسم املطرح؛
• عنوان ورقم هاتف املستغل أو نائبه؛
• أوقات العمل العادية الستقبال النفايات باملطرح؛
•إشارة برقم هاتف املصلحة التي يجب االتصال بها في
حالة حدوث حريق أو حادثة.
هـ.إقامة مصلحة للمراقبة بجوار مدخل املطرح ومركب
للخدمات .يتكون مركب اخلدمات على اخلصوص من:
•بناية مجهزة باملاء والكهرباء والهاتف تتوفر على األقل
على مكتب ومطعم وحمام ،وعند االقتضاء ،ورشة
للمعدات ومرآب؛

املادة 15

طبقا للمادة  54من القانون رقم  28-00السالف الذكر،
تدون وحتني باجلرد الذي ميسكه مستغل املطرح البيانات
التالية:
• وزن النفايات أو حجمها إن تعذر ذلك؛
• طبيعة النفايات املودعة باملطرح؛
• إسم وتوقيع املراقب الذي حتقق من مطابقة النفايات؛
• تاريخ وساعة تفريغ النفايات؛
• إسم وعنوان ناقل أو ناقلي النفايات؛
• رقم تسجيل العربات املستعملة لنقل النفايات؛
•أي حادث طارئ من شأنه املساس بالسير العادي للمطرح
وبجودة البيئة.
املادة 16

عند مدخل املطرح يباشر املستغل عملية التأكد من نوع
النفايات املقبولة في املطرح.
املادة 17

قبل بدء استغالل املطرح ،يتعني على املستغل القيام بـ:
أ.حتاليل كيميائية  -فيزيائية وبكتيرية للمياه اجلوفية
وللمياه السطحية.
تبلغ نتائج هذه التحاليل ،حسب احلالة ،إلى والي اجلهة
أو إلى عامل العمالة أو اإلقليم املعني بالنسبة للمطارح
من الصنف األول ،وإلى مدير وكالة احلوض املائي التابع
له موقع إحداث املطرح وإلى السلطة احلكومية املكلفة
بالبيئة بالنسبة للمطارح من األصناف  1و 2و3؛
ب .مسح طوبوغرافي للموقع.
املادة 18

يتعني على املستغل خالل فترة استغالل املطرح القيام بـ:
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أ.حتاليل كيميائية  -فيزيائية وبكتيرية خاصة بجودة املياه
اجلوفية واملياه السطحية وكذا جودة الهواء .يحتفظ
بنتائج هذه التحاليل ملدة ثالث ( )3سنوات.
تنجز هذه التحاليل مرة في السنة على األقل من طرف
مختبر معتمد .تبلغ نتائج هذه التحاليل إلى والي اجلهة
أو إلى عامل العمالة أو اإلقليم املعني بالنسبة للمطارح
من الصنف األول وإلى مدير وكالة احلوض املائي التابع
له موقع إحداث املطرح وإلى السلطة احلكومية املكلفة
بالبيئة بالنسبة للمطارح من األصناف  1و 2و3؛
ب .مسح طوبوغرافي للموقع يتيح تتبع مراحل االستغالل؛
ج.مراقبة ذاتية للتحقق من جناعة نظام جمع وضخ غاز
املطرح.
املادة 19

لضمان استقرار النفايات املودعة باملطرح توضع في طبقات
متتالية ومرصوصة بواسطة آلية مناسبة تسمح بامللء
التدريجي للحوض.
املادة 20

ينجز تقرير سنوي لألنشطة ويبلغ ،حسب احلالة ،إلى والي
اجلهة أو إلى عامل العمالة أو اإلقليم التابع له موقع إحداث
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املطرح بالنسبة للمطارح املراقبة من الصنف األول ،وإلى
السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من
األصناف  1و 2و.3
يتضمن هذا التقرير على اخلصوص:
• حصيلة النفايات املودعة باملطرح؛
• الطاقة االستيعابية املتبقية للمطرح الستقبال النفايات؛
• األشغال والتهيئات املنجزة في املطرح؛
• تدابير الرصد واملراقبة الذاتية املنجزة داخل املطرح.
املادة 21

حتدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة احلكومية
املكلفة بالبيئة:
• كيفيات إعادة تأهيل أو إعادة تهيئة مواقع املطارح؛
•عناصر قياس التحاليل املشار إليها في املادتني ( 17الفقرة أ)
و( 18الفقرة أ).
املادة 22

يعهد إلى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير الداخلية
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر باجلريدة
الرسمية.

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

مر�سوم رقم  2-08-243بتاريخ  30من ربيع الأول  17( 1431مار�س )2010

ب�إحداث جلنة املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور
(ج.ر .عدد  5826بتاريخ � 1أبريل )2010

بناء على الفصل 63

من الدستور،

وعلى املرسوم رقم  2-99–922بتاريخ  6شوال  13( 1420يناير  )2000في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير
إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان املكلفة بالبيئة؛
وعلى الظهير الشريف رقم  01.04.4الصادر في فاحت ربيع األول
استوكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة؛

21(1425

أبريل  )2004املصادق مبوجبه على اتفاقية

وعلى املرسوم رقم  2-07-1303بتاريخ ذو القعدة  15( 1428نونبر  )2007املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة؛
وبعد دراسة املشروع من قبل املجلس الوزاري املنعقد في  18من ربيع األول  5( 1431مارس ،)2010
*
* *

رسم ما يلي:
املادة األولى
حتدث لدى السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة ،جلنة تدعى
«جلنة املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور» ،املسماة فيما
بعده جلنة  PCBيعهد إليها بالسهر على احترام و تطبيق
مقتضيات اتفاقية استوكهولم حول امللوثات العضوية
الثابتة والسيما تلك املتعلقة باملركبات ثنائية الفنيل متعدد
الكلور.
وبهذا اخلصوص يناط بها القيام مبا يلي:
•إعطاء رأيها حول اإلجراءات املتخدة من قبل اإلدارات
العمومية ومن قبل اخلواص لتطبيق االتفاقية السالفة الذكر؛
• اقتراح التوجهات الكبرى لتطبيق االتفاقية املذكورة؛
•تقييم املخاطر املتعلقة باألنشطة املرتبطة باملركبات ثنائية
الفنيل متعدد الكلور ،واقتراح احللول املالئمة للوقاية أو
احلد أو التخلص منها؛
•مساعدة السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة في إعداد
وتنفيذ املخطط الوطني للتخلص من املركبات ثنائية
الفنيل متعدد الكلور؛
•إعطاء رأيها حول املقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي
يهدف من ورائها تطبيق مقتضيات االتفاقية؛
• إعطاء رأيها حول االقتراحات التي سيقدمها املغرب ملؤمتر
الدول األطراف في االتفاقية؛
• املشاركة في أشغال املؤسسات احملدة في إطار االتفاقية؛

•دراسة كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي مرتبطة باملركبات
ثنائية الفنيل متعدد الكلور و إبداء اقتراحات بشأنها؛
•اقتراح كيفيات تدبير املركبات ثنائية الفنيل متعدد
الكلور ،وخاصة تلك املتعلقة بوضع عالمة على املعدات
احملتوية على املركبات املذكورة وتخزينها والوقاية من
مخاطر تسربها إلى البيئة؛
•إعالم وحتسيس العموم ،بكل الوسائل التي تراها مالئمة،
مبخاطر املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور ،على الصحة
والبيئة.
املادة 2

تضم اجلنة ،حتت رئاسة ،السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة:
•ممثال واحدا عن كل سلطة حكومية مكلفة :بالصناعة،
واملالية ،واملاء ،والطاقة ،واملعادن ،والفالحة ،والداخلية
والنقل ،والصحة ،والتجارة ،والدفاع الوطني؛ و التجهيز و
األمانة العامة للحكومة؛
•ممثال واحدا عن املكتب الوطني للماء الصالح للشرب،
تعينه السلطة احلكومية املكلفة باملاء؛
•ممثال واحدا عن املكتب الوطني للكهرباء ،تعينه السلطة
احلكومية املكلفة بالطاقة؛
•ثالثة ممثلني عن الوكاالت املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء،
تعينهم السلطة احلكومية املكلفة بالداخلية؛
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•ممثال واحدا عن كل أصحاب امتياز تدبير مرفق لتوزيع
الكهرباء.

دعت الضرورة إلى ذلك وعلى األقل مرتني كل سنة بناء
على دعوة من رئيسها.

ميكن استدعاء ممثلني عن قطاعات وزارية معنية أخرى من
قبل رئيس اللجنة للمشاركة في أشغال هذه اللجنة ،إذا
كانت طبيعة القضايا املعاجلة من قبل جلنة املركبات ثنائية
الفنيل متعدد الكلور تقتضي ذلك.

تعهد مهمة كتابة جلنة املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور
من قبل مديرية الرصد والوقاية من املخاطر التابعة للوزارة
املكلفة بالبيئة .ويعهد إليها باملهام التالية:
• السهر على إعداد اجتماعات اللجنة؛
• تأمني الروابط الضرورية إلجناز مهام اللجنة؛
• السهر على تتبع تنفيذ قرارات واقتراحات وتوصيات اللجنة؛
• السهر على حسن سير أشغال اللجنة و اللجان املزمع
إحداثها؛
• إعداد تقرير سنوي حول أنشطة اللجنة؛
• السهر على تكوين أرشيف اللجنة واحملافظة عليه.

وميكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أيضا للمشاركة في
اجتماعات اللجنة ،بصفة استشارية ،كل شخصية مشهود
لها بكفاءات أكيدة في مجال املركبات ثنائية الفنيل متعدد
الكلور واملعدات احملتوية على املركبات املذكـورة ونفاياتهــا.
املادة 3

ميكن للجنة أن حتدت لديها كل جلنة تقنية تسند لها كل
األشغال الضرورية لإلجناز مهامها
متارس مهمة كتابة جلنة املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور
من قبل مديرية الرصد والوقاية من املخاطر التابعة للوزارة
املكلفة بالبيئة .ويعهد إليها باملهام التالية:
املادة 4

جتتمع جلنة املركباث ثنائية الفنيل متعدد الكلور كلما

املادة 5

يوجه التقرير السنوي الذي تعده كتابة اللجنة إلى الرئيس
وإلى جميع أعضاء اللجنة.
املادة 6

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية إلى
السيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة.

ملحق
تعاريف
مركب ثنائي الفنيل متعدد الكلور :هو كل مادة حتتوي
على مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور أو مركبات ثالثي
الفنيل متعدد الكلور ،أو مركبات ثنائي الفنيل متعدد البروم
أو مركبات النفتالني متعدد الكلور أو أي مزيج تزيد حمولته
املجتمعة في هذه املواد ،على ( 50 ppmجزء من املليون)
( 50ملغ في الكيلوغرام أو  )0,005%في الكتلة .وتعتبر
في حكم املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور املواد التالية:
•املنتوجات املنتمية لصنف التوليووين–البنزيل متعدد
الكلور ،ونظيرتها احملتوية على البروم .وتعتبر هذه
املنتوجات كجزء من نفس الطبقة أو الصنف من املواد،
اعتبارا للتماثالث املوجودة في خصائصها الفيزئيائية
والكيميائية والسمامية (صنف  )A 3180من التصنيف
 Aمن اتفاقية بال).
•املعدات احملتوية على املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور
املشكلة من التجهيزات واآلالت أو التركيبات التي حتتوي
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أو سبق لها أن احتوت على سائل ،أو صلب أو مادة تضم
مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور (محوالت ،مكثفات
كهربائية ،أحواض متضمنة لبقايا مخزونات ،إلخ).
والتي لم تخضع لعملية التخلص من هذه املركبات،
وتعتبر املعدات محتوية على مركبات ثنائية الفنيل متعدد
الكلور ،إذا كانت تضم أكثر من  50جزء من املليون
( )50 ppmمن هذه املركبات .وتعد التجهيزات واآلالت
والتركيبات من النوع املمكن احتواؤه على هذه املركبات،
في حكم املعدات احملتوية على مركبات ثنائية الفنيل
متعدد الكلور ،عدا إذا أثبت حائزها العكس.
•نفايات املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور ،املشكلة
من كل مادة أو معدات محتوية على هذه املركبات أو
أي منتوج متخلى عنه أو سيتخلى عنه من قبل حائزه،
والتي تضم مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور أو
لوثت بها ،وتعد مماثلة لنفايات مركبات ثنائية الفنيل
متعدد الكلور ،النفايات املمكن إدراجها ضمن األصناف
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

 Y13 ،Y12 ،Y10 ،Y9 ،Y8و Y14من امللحق رقم  1من
اتفاقية استوكهولم.
املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور :تعني مركبات
عطرية تتشكل بطريقة ميكن معها االستعاضة عن ذرات
الهيدروجني في جزيئ ثنائي الفنيل (حلقتان من البنزين
مربوطتان معا برابط كربوني وحيد) بذرات من الكلور
يصل عددها إلى عشرة ،والصيغة اجلزيئية لهذه املركبات
هي.C12H(10-n)CLn :
املركبات ثالثية الفنيل متعدد الكلور :تعني مركبات
عطرية تتشكل بطريقة ميكن معها االستعاضة عن ذرات
الهيدروجني في جزيئ ثالثي الفنيل (ثالث حلقات من
البنزين مربوطة بروابط كربونية–كربونية) بذرات من
الكلور يصل عددها إلى أربعة عشر  .والصيغة اجلزيئية
لهذه املركبات هي. C18H(14-n)CLn :
املركبات ثنائية الفنيل متعدد البروم :هي نظيرة للمركبات
ثنائية الفنيل متعدد الكلور محتوية على البروم ،تتشكل
بطريقة ميكن معها االستعاضة عن ذرات الهيدروجني في
جزيئ ثنائي الفنيل بذرات البرم يصل عددها إلى عشرة،
والصيغة اجلزيئية لهذه املركبات هي .C12H(10-n)BRn :

مركبات النفتالني متعدد الكلور :تعني مركبات
عطرية تتشكل بطريقة ميكن معها االستعاضة عن ذرات
الهيدروجني في جزيئ النفتالني ،بذرات من الكلور يصل
عددها إلى ثمانية  .والصيغة اجلزيئية لهذه املركبات هي:
.C10H(8-n)CLn
حائز املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور :كل شخص
طبيعي أو معنوي يحوز مركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور أو
معدات محتوية على هذه املركبات أو نفايات هذه املركبات.
التخلص العقالني من هذه املركبات من الناحية
االيكولوجية :النشاط املتعلق مبعاجلة النفايات احملتوية
على املركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور ،والذي يسمح
بالتدمير الكامل جلزيئيات هذه املركبات دون خطورة على
صحة اإلنسان والبيئة.
إزالة الثلوت :هو مجموع العمليات التي متكن من التخلص
من كل اثر للمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلوروالتي
ميكن أن حتتوي عليها معدات أو اشياء أو مواد أو وسط
فيزيائي .وتشمل إزالة الثلوت أيضا التخلص العقالني
ايكولوجيا من النفايات احملتوية على املركبات ثنائية الفنيل
متعدد الكلورواملنتجة مبناسبة إزالة الثلوت.
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مر�سوم رقم  2-09-538بتاريخ  22مار�س  2010بتحديد كيفيات �إعداد
املخطط املديري الوطني لتدبري النفايات اخلطرة
(ج.ر .عدد  5830بتاريخ � 15أبريل )2010

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-06-153في 30
من شوال  22( 1427نونبر  )2006وال سيما املادة  9منه؛

وبعد دراسة املرسوم من طرف املجلس الوزاري املنعقد في  18من ربيع األول  5( 1431مارس ،)2010
*
* *

رسم ما يلي:
املادة 1

تطبيقا ملقتضيات املادة  9من القانون رقم  28.00املتعلق
بتدبير النفايات والتخلص منها السالف الذكر ،يعد مشروع
املخطط املديري الوطني لتدبير النفايات اخلطرة من طرف
السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة .يخضع هذا املشروع
لدراسة جلنة تسمى «اللجنة الوطنية للنفايات اخلطرة».

جتتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة
ذلك.

املادة 2

املادة 4

تترأس السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية
للنفايات اخلطرة التي تتكون من األعضاء التالية:
• ممثل واحد ( )1عن اإلدارات التالية :
– الداخلية؛
– التجهيز والنقل؛
– اإلسكان و التعمير؛
– الطاقة ؛
– املعادن؛
– الصحة؛
– الفالحة؛
– الصناعة؛
– املاء؛
– إدارة الدفاع الوطني؛
•ستة ( )6ممثلني عن اجلماعات احمللية املعنية بإنتاج و/أو
التخلص من النفايات اخلطرة يتم اقتراحهم من طرف وزير
الداخلية؛
•أربعة ( )4ممثلني عن اجلمعيات املهنية املعنية بإنتاج و/
أو التخلص من النفايات اخلطرة يتم اقتراحهم من طرف
رئيس االحتاد العام ملقاوالت املغرب.
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وميكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل هيئة أو شخص يعتبر
رأيه مجديا.
املادة 3

يرسل رئيس اللجنة املذكورة مشروع املخطط إلى أعضائها
قصد دراسته وذلك عشرة ( )10أيام على األقل قبل التاريخ
احملدد الجتماعها.
املادة 5

ال ميكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إال بحضور
نصف أعضائها على األقل.
غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب
يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل
ال يتجاوز ثالثة ( )3أيام عمل .وحينذاك ميكنها أن
جتتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد األعضاء
احلاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بإجماع أعضائها احلاضرين ،وفي حالة
عدم توفره،تتخذ قراراتها بأغلبية األصوات .وفي حالة
تعادل األصوات يرجح اجلانب الذي يصوت له الرئيس.
املادة 6

يتعني على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل عشرة ( )10أيام
عمل يبتدئ من تاريخ اإلحالة.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 7

تعد السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة تقريرا سنويا حول
تطبيق املخطط املديري الوطني لتدبير النفايات اخلطرة.
يرسل التقرير إلى الوزير األول و ترسل نسخ منه إلى أعضاء
اللجنة الذين يطلبونه.

املادة 8

يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية إلى
وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة.
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مر�سوم رقم � 2-09-285صادر يف  23من رجب  6( 1431يوليو )2010

حتدد مبوجبه كيفيات �إعداد املخطط املديري اخلا�ص بالعمالة �أو
الإقليم لتدبري النفايات املنزلية و النفايات املماثلة لها وم�سطرة
تنظيم البحث العمومي املتعلق بهذا املخطط
(ج.ر .عدد  5858بتاريخ  22يوليو )2010

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  28-00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-06-153بتاريخ
 30شوال  22( 1427نونبر  ،)2006السيما املواد  12و 13و14منه؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في  6رجب  19( 1431يونيو ،)2010
*
* *

رسم ما يلي:
املادة األولى

تطبيقا للمادة  13من القانون رقم  28-00املذكور أعاله،
يرمي هذا املرسوم إلى حتديد كيفيات إعداد املخطط املديري
اخلاص بالعمالة أو اإلقليم لتدبير النفايات املنزلية و النفايات
املماثلة لها وكذا مسطرة تنظيم البحث العمومي املتعلق به.
املادة 2

يترأس اللجنة االستشارية املنصوص عليها في املادة  12من
القانون املشار إليه أعاله رقم  28-00عامل العمالة أو اإلقليم
املعني أو ممثله .وتتكون من األعضاء التاليني:
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة بالطاقة؛
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة باملاء؛
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة؛
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة بالصحة؛
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة بالتجهيز والنقل؛
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة بالصناعة؛
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة بالفالحة؛
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة باإلسكان والتعمير؛
• ممثل عن إدارة الدفاع الوطني؛
•ممثل واحد عن كل جماعة تابعة للنفوذ الترابي للعمالة أو
اإلقليم املعني يتم تعيينه من قبل رئيس املجلس اجلماعي
املعني؛
•ممثل عن مجلس العمالة أو اإلقليم يعني من قبل رئيس
هذا املجلس؛
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•ممثالن عن اجلمعيات املهنية املعنية بإنتاج النفايات املنزلية
واملماثلة لها والتخلص منها يتم تعيينهما من طرف رئيس
االحتاد العام ملقاوالت املغرب؛
•ممثالن عن جمعيات األحياء وجمعيات حماية البيئة على
مستوى العمالة أو اإلقليم املعني يتم اختيارهما من قبل
رئيس اللجنة بتشاور مع رؤساء هذه اجلمعيات.
املادة 3

تضطلع املصالح التابعة للعمالة أو اإلقليم املعني مبهمة
كتابة اللجنة االستشارية.
املادة 4

يرسل عامل العمالة أو اإلقليم مشروع املخطط املديري إلى
أعضاء اللجنة االستشارية عشرين ( )20يوما على األقل
قبل التاريخ احملدد لدراسته من قبل هذه اللجنة.
املادة 5

طبقا ملقتضيات املادة  12من القانون رقم  28-00السالف
الذكر ،يعد العامل مشروع املخطط املديري اخلاص بالعمالة
أو اإلقليم بناء على املعايير احملددة مبوجب قرار مشترك
للسلطتني احلكوميتني املكلفتني بالبيئة والداخلية.
املادة 6

تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  12من القانون رقم
 28-00السالف الذكر ،يخضع مشروع املخطط املديري
اخلاص بالعمالة أو اإلقليم إلى بحث عمومي .يفتح هذا
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم املعني،
خالل اجل ال يتعدى ثالثني ( )30يوما.
يعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى جلنة يرأسها ممثل
عامل العمالة أو اإلقليم املعني وتتألف من:
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة؛
• ممثل مجلس العمالة أو اإلقليم املعني؛
• ممثلني اثنني على األقل للجماعات املعنية.
ميكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص مادي أو معنوي
بإمكانه تقدمي املساعدة للجنة في تنظيم البحث العمومي.
املادة 7

يحدد قرار تنظيم البحث العمومي ،على اخلصوص:
• تاريخ افتتاح وانتهاء البحث العمومي؛
• الئحة أعضاء جلنة البحث؛
• املدار الترابي واألماكن املعنية بالبحث؛
•مكان إيداع ملف البحث وكذا السجل املعد لتدوين
مالحظات واقتراحات العموم املعنيني بالبحث.
املادة 8

ينشر قرار افتتاح البحث العمومي باجلريدة الرسمية
للجماعات احمللية أو في جريدتني يوميتني لإلعالنات
القانونية على األقل .يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف
سلطة العمالة أو اإلقليم بكل الوسائل املناسبة و يتم تعليقه
أيضا في مقر العمالة أو اإلقليم.
يتم نشر وتعليق قرار افتتاح البحث العمومي خمسة
عشرة( )15يوما على األقل قبل تاريخ افتتاحه.
املادة 9

يوضع مبقر العمالة أو اإلقليم املعني ،طيلة مدة البحث
العمومي ،رهن إشارة العموم ،سجل مرقم ومختوم لتدوين
املالحظات واالقتراحات احملتملة بخصوص مشروع املخطط.
املادة 10

بعد إنتهاء البحث العمومي يستدعي رئيس اللجنة أعضاء
هذه األخيرة لدراسة املالحظات واالقتراحات املدونة في

السجل .تنجز اللجنة في شأنها محضرا مصحوبا بنتائج
البحث وبرأي أعضائها في أجل عشرة ( )10أيام ابتداء من
تاريخ اجتماعها.
يوقع احملضر من طرف أعضاء اللجنة ويرسل من قبل رئيسها
إلى العامل في اجل عشرة ( )10أيام ابتداء من تاريخ
إعداده.
املادة 11

بعد التوصل مبحضر البحث العمومي ،يستدعي العامل
أعضاء اللجنة االستشارية املذكورة في املادة  2أعاله
لدراسة مشروع املخطط املديري اخلاص بالعمالة أو اإلقليم
واملصادقة عليه ،مع األخذ بعني االعتبار خالصات البحث
العمومي.
املادة 12

عندما يرغب مجلسان إلقليمني أو عمالتني في إعداد
مخطط مديري مشترك لتدبير النفايات املنزلية أو النفايات
املماثلة لها ،يتم إعداد مخطط مديري مشترك بني العمالتني
أو اإلقليمني املعنيني.
متارس ،في هذه احلالة ،السلطات املخولة للعامل مبوجب
هذا املرسوم بصفة مشتركة من قبل عاملي اإلقليمني أو
العمالتني املعنيني.
وإذا تعلق األمر مبخطط مديري مشترك ألكثر من عمالتني أو
إقليمني متارس هذه السلطات من طرف والي اجلهة.
املادة 13

يعد عامل العمالة أو اإلقليم املعني تقريرا سنويا حول تطبيق
املخطط املديري اخلاص بالعمالة أو اإلقليم لتدبير النفايات
املنزلية أو النفايات املماثلة لها ويرسله إلى السلطتني
احلكوميتني املكلفتني بالبيئة والداخلية.
املادة 14

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر باجلريدة الرسمية،
إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة كل
واحد منهم فيما يخصه.
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مر�سوم رقم � 2.09.683صادر يف  23من رجب  6( 1431يوليو  )2010حتدد
مبوجبه كيفيات �إعداد املخطط املديري اجلهوي لتدبري النفايات
ال�صناعية والطبية وال�صيدلية غري اخلطرة والنفايات النهائية
والنفايات الفالحية والهامدة وم�سطرة تنظيم البحث العمومي
املتعلق بهذا املخطط (ج.ر .عدد  5858بتاريخ  22يوليو )2010
الوزير األول،
بناء على القانون رقم  28-00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-06-153بتاريخ
 30من شوال  22( 1427نونبر  ،)2006والسيما املواد  10و 11منه؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في  6رجب  19( 1431يونيو ،)2010
*
* *

رسم ما يلي:
املادة األولى

تطبيقا ملقتضيات املادة  11من القانون رقم  28-00السالف
الذكر ،يعد املجلس اجلهوي مشروع املخطط املديري
اجلهوي لتدبير النفايات الصناعية و الطبية والصيدلية غير
اخلطرة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية والهامدة بناء
على معايير حتدد مبوجب قرار مشترك للسلطتني احلكوميتني
املكلفتني بالبيئة والداخلية.
املادة 2

تناط رئاسة اللجنة االستشارية املنصوص عليها في املادة 01
من القانون السالف الذكر رقم  28-00بوالي اجلهة املعنية أو

ممثله .وتتكون من األعضاء التالي بيانهم:
أ .ممثل عن كل من اإلدارات املكلفة بـ:
• البيئة؛
• املاء؛
• الطاقة واملعادن؛
• الصحة؛
• التجهيز والنقل؛
• الصناعة؛
• الفالحة؛
• اإلسكان والتعمير؛
• إدارة الدفاع الوطني.

ب.خمسة ( )5ممثلني عن املجلس اجلهوي يتم تعيينهم،
من بني أعضائه ،من طرف رئيس املجلس اجلهوي؛
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ج.ممثل عن كل مجلس للعمالة أو اإلقليم يتم تعيينه ،من
بني أعضائه ،من طرف رئيس املجلس املعني؛
د.أربعة ( )4ممثلني عن الهيئات املهنية املعنية بإنتاج
والتخلص من النفايات الصناعية والطبية والصيدلية
غير اخلطرة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية
والهامدة يتم اختيارهم من طرف رئيس االحتاد العام
ملقاوالت املغرب؛
ه.أربعة ( )4ممثلني عن جمعيات حماية البيئة الفاعلة
باجلهة املعنية يتم اختيارهم من طرف رئيس اللجنة
باستشارة مع رؤساء هذه اجلمعيات.
تضطلع مبهام كتابة اللجنة املصالح اجلهوية للسلطة
احلكومية املكلفة بالبيئة .وفي غياب متثيلية جهوية لهذه
السلطة احلكومية ،يعني الوالي كتابة اللجنة.
املادة 3

يرسل الوالي مشروع املخطط املديري اجلهوي إلى أعضاء
اللجنة االستشارية عشرين ( )20يوما على األقل قبل
التاريخ احملدد لدراسته.
املادة 4

طبقا للفقرة األخيرة من املادة  11من القانون السالف الذكر
رقم  ،28-00يخضع مشروع املخطط املديري اجلهوي إلى
بحث عمومي .يفتح هذا البحث العمومي بقرار والي اجلهة
املعنية داخل أجل ال يتعدى ثالثني ( )30يوما.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

يعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى جلنة ،حتت رئاسة
ممثل والي اجلهة املعنية ،وتتألف من:
• ممثل عن السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة؛
• ممثل عن املجلس اجلهوي املعني؛
•ممثل عن مجلس العمالة أو اإلقليم مقر اجلهة ،يتم تعيينه
من قبل رئيس املجلس.
املادة 5

يحدد قرار فتح البحث العمومي باخلصوص:
• تاريخ فتح وإغالق البحث العمومي؛
• الئحة أعضاء جلنة البحث؛
• املدار الترابي واملواقع املعنية بالبحث؛
•مكان إيداع مشروع املخطط وكذا السجل املعد لتلقي
مالحظات واقتراحات العموم املعنيني بالبحث.
املادة 6

ينشر قرار فتح البحث العمومي باجلريدة الرسمية للجماعات
احمللية أو على األقل في جريدتني يوميتني مرخص لهما بنشر
اإلعالنات القانونية .يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف
جلنة البحث بكل الوسائل املناسبة ويعلق القرار أيضا في
مقر والية اجلهة و مقر العماالت أو األقاليم املعنية.
يتعني نشر وتعليق قرار فتح البحث العمومي خمسة عشرة
( )15يوما على األقل قبل تاريخ افتتاحه.
املادة 7

يوضع مشروع املخطط وكذا السجل املشار إليه في املادة
أعاله رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي مبقر
والية اجلهة ومقر العماالت أو األقاليم املعنية .تكون
صفحات السجل مرقمة ومختومة.
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املادة 8

بعد إغالق البحث العمومي تعد اللجنة محضرا يتضمن
مالحظات العموم ويرسل موقعا عليه من طرف أعضاء
اللجنة إلى الوالي في أجل عشرة ( )10أيام ابتداء من تاريخ
إغالق البحث العمومي.
املادة 9

يستدعي الوالي ،حال توصله مبحضر البحث العمومي،
أعضاء اللجنة املشار إليها في املادة  2أعاله لدراسة واملصادقة
على مشروع املخطط املديري اجلهوي مع مراعاة خالصات
البحث العمومي.
املادة 10

تعد كتابة اللجنة االستشارية تقريرا سنويا حول تطبيق
املخطط املديري اجلهوي وترسله إلى السلطة احلكومية
املكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية.
املادة 11

إذا رغب مجلسان جهويان في إعداد مخطط مديري جهوي
مشترك ،يتم إعداد مخطط مديري مشترك بني اجلهتني
املعنيتني.
متارس ،في هذه احلالة ،السلطات املخولة لوالي اجلهة
مبوجب هذا املرسوم بصفة مشتركة من قبل واليي اجلهتني
املعنيتني معا.
املادة 12

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية ،إلى وزير الداخلية ووزيرة
الطاقة و املعادن و املاء والبيئة كل واحد منهم فيما يخصه.
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الن�صو�ص القانونية والتنظيمية
املتعلقة بالبيئة واملعدة من طرف
قطاعات حكومية �أخرى

ظهري �شريف بتاريخ  23ذي احلجة 1335
(� 10أكتوبر  )1917يف حفظ الغابات وا�ستغاللها
(ج.ر .عدد  235بتاريخ  12حمرم � 29 - 1336أكتوبر )1917

[ضربت في عشرة ( )10ابتداء من فاحت يناير  1991مبالغ الغرامات املنصوص عليها في الفصول  13و 14و 23و 27و 31و32
و 34و 35و 36و 38و 41و 48و 52و 53و 55و 67من الظهير الشريف الصادر في  23من ذي احلجة  10( 1335أكتوبر )1917
املشار إليه  ،كما وقعت الزيادة فيها بالظهير الشريف بتاريخ  2شوال  29( 1372يونيو  ،)1953مبقتضى املادة  5من قانون املالية
لسنة  1991رقم  90-56الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-90-194بتاريخ  13جمادى الثانية  31( 1411دجنبر .])1990

الباب الأول

(ألغيت مقتضيات هذا الباب وعوضت باملقتضيات
اآلتية من الفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  8شوال  17/1378أبريل ))1959

يف النظام وامللك الغابوي
الفصل األول
إن األمالك اآلتي ذكرها تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير
شؤونها طبقا ملقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
أوال :امللك الغابوي.
ثانيا :غابات اجلماعات القابلة للتهيئة واالستغالل بصفة
منتظمة.
ثالثا :الغابات املتنازع فيها بني الدولة وجماعة أو بني أحد
هذين الصنفني من املالكني وأحد األفراد.
رابعا :األراضي اجلماعية املعاد غرسها أو التي ستغرس من
جديد وأراضي الرعي اجلماعية التي يجب حتسينها من
طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على اجلماعات.
خامسا :األراضي املعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد
وأراضي الرعي اجلارية على ملك أحد األفراد والتي يريد
مالكوها أن يعهدوا بصددها للدولة إما باحلراسة وإما
باحلراسة والتسيير.
وحتدد مبوجب مرسوم كيفيات جعل األمالك املنصوص
عليها في املقطعات  2و 4و 5أعاله خاضعة للنظام الغابوي
وكذا شروط تسييرها وحراستها.
ويتعرض مخالفو مقتضيات املرسوم املذكور في حالة عدم
وجود العقوبات اخلصوصية املنصوص عليها في ظهيرنا
الشريف هذا ،للعقوبات املقررة في الفقرة األولى من
الفصل  55بعده وذلك بصرف النظر عن إرجاع احملصوالت
وتعويض الضرر عند االقتضاء.
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الفصل األول (أ)
تكون تابعة للملك الغابوي للدولة :
أوال :الغابات املخزنية.
ثانيا :األراضي املغطاة باحللفاء املسماة «منابت احللفاء».
ثالثا :التالل األرضية والتالل البحرية إلى حد امللك العمومي
البحري حسبما بني هذا احلد في التشريع اخلاص بامللك
العمومي للمملكة املغربية.
رابعا :املنازل الغابوية وملحقاتها واملسالك الغابوية واألغراس
واملشاتل احملدثة في الغابات املخزنية ومنابت احللفاء أو التالل
وكذا األراضي املنجزة للملك الغابوي ألجل منشئات كهذه
عن طريق الهبة أو الشراء أو املعاوضة العقارية.
خامسا :األراضي املخزنية املعاد غرسها باألشجار أو التي
ستغرس من جديد واألراضي التي اشتراها امللك الغابوي
إلعادة غرسها وكذا ملحقاتها :كاملنازل الغابوية واملزارع ،إلخ.
الفصل األول (ب)
إن األمالك التابعة للملك الغابوي يقع حتديدها طبقا
للشروط املنصوص عليها في الظهير الشريف املشار إليه
أعاله الصادر في  26صفر  1334املوافق ل  3يناير .1916
وتعتبر هذه األمالك مخزنية ما دامت لم تباشر عمليات
التحديد.
(أضيفت املقتضيات التأويلية اآلتية بالفصل الفريد من
الظهير الشريف رقم  126-60-1بتاريخ  26محرم 1380
( 21يوليوز  : ))1960تعتبر غابة مخزنية  ،ألجل تطبيق
االفتراض املذكور ،كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة
أشجار طبيعية النبت.
وإذا امتدت التالل أثناء إجراء التحديد إلى أمالك خصوصية
أو جماعية محفظة فتوضع أنصاب الدائرة املخزنية عند
حدود األراضي املذكورة اللهم إذا طبقت على هذه األراضي
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املقتضيات املقررة فيما بعد والتي يجرى مفعولها كذلك
في حالة ما إذا استمر متديد التالل بعد التحديد.
الفصل األول (ج)
إذا أعلن في احلالتني املنصوص عليهما في الفصل األول
(ب) أعاله أنه من املصلحة العمومية إقرار التالل مبوجب
مرسوم فإن وزير الفالحة يصدر قرارا يأمر فيه بأن تباشر على
نفقة الدولة األشغال الواجب القيام بها في العقارات اخلاصة
أو اجلماعية التي جتتاحها الرمال ويكون للدولة التصرف في
التالل الغير املخزنية والواقع إقرارها كما ذكر والتمتع بغلتها
إلى أن تسترجع النفقات املدفوعة لتنفيذ أشغال اإلقرار.
وعندما يتم استرجاع النفقات ترد ملكية هذه التالل إلى
أربابها ولكن الغابات التي أنشئت فيها تبقى خاضعة
للنظام الغابوي وتواصل إدارة الغابات تدبير شؤونها لفائدة
املالكني ،من غير أن يكون هذا التدبير املبرر باملصلحة
املشتركة للمالك والبالد شبيها بنزع امللكية ألجل مصلحة
عمومية.
الفصل الثاني

ال ميكن بيع امللك املخزني الغابوي ،وال يتأتى استخراجه
من النظام الغابوي إال لفائدة املصلحة العمومية ،ويقع ذلك
مبوجب مرسوم يصدر بعد استشارة جلنة يحدد تركيبها
وكيفية تسييرها مبوجب مرسوم وميكن لعامل اإلقليم ووزير
الداخلية ووزير املالية والوزير الذي طلب الفصل ووزير
الفالحة أن يدلوا برأيهم عند دراسة احملضر احملرر من طرف
اللجنة.
على أن الفصل يكون قانونيا إذا نتج عن نزع ملكية ألجل
املصلحة العمومية صادرة طبقا للظهير الشريف املشار إليه
أعاله املؤرخ في  26جمادى الثانية  1370املوافق لـ  3أبريل
 1951أو مبوجب معاوضة عقارية ضمن الشروط املقررة في
الفصل ( 2أ) بعده.
وال تباع األمالك اجلماعية اخلاضعة للنظام الغابوي إال بسابق
إذن من وزير الفالحة.
الفصل الثاني (أ)
ميكن ضم امللك الغابوي عن طريق املعاوضة العقارية بغبطة
نقدية أو بدونها.
ويؤذن في هذه املعاوضة العقارية مبوجب مرسوم.
الفصل الثاني (ب)
في حالة بيع امللك الغابوي بعد فصله عن النظام الغابوي
وعند االحتمال في حالة معاوضة عقارية ،فإن مبلغ البيع
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أو الغبطة يدفع الستعماله مرة أخرى في شراء األراضي
الواجب غرسها إلى صندوق األموال املخزنية املعدة إلعادة
االستعمال واملؤسس مبقتضى الظهير الشريف الصادر في
 5رجب  1348املوافق لـ  7دجنبر  1929بشأن تنظيم إعادة
استعمال األموال املخزنية.
الفصل الثاني (ج)

يتمتع املالكون بجميع احلقوق الناجتة عن امللك في األحراش
والغابات الغير اخلاضعة للنظام الغابوي ماعدا التقنينات
املنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص إحياء
األراضي واستغاللها.
الفصل الثاني (د)

يعهد بإدارة امللك الغابوي وكذا األمالك األخرى اخلاضعة
للنظام الغابوي إلى وزير الفالحة وتتولى مراقبتها إدارة املياه
والغابات التي هي مكلفة كذلك مبراقبة تطبيق ظهيرنا
الشريف هذا والسيما التقنينات التي تلحق مبوجب هذا
النص حقوق مالكي األحراش والغابات الغير اخلاضعة للنظام
الغابوي.
ويكون لوزير الفالحة وحده احلق في أن يتدخل دون غيره
للقيام باسم مصالح امللك الغابوي في عملية التحديد
والتحفيظ وكذا في إقامة الدعاوى أمام احملاكم.
ويأذن وزير الفالحة في االحتالل املؤقت للملك الغابوي.
الفصل الثاني (ه)

إن السلطات التي خول إياها وزير الفالحة مبوجب الفصول
( 1ج) و 2و 2د ميكن أن متارسها السلطة التي يؤهلها لذلك.

الباب الثاين
يف بيع املح�صوالت
الفصل الثالث
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  20صفر  1371/21نونبر )1951
ال يجوز تفويت محصوالت رئيسية أو مختلفة من غابات
دولتنا الشريفة إال بطريق السمسرة العالنية ويعلن عن
تلك السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على األقل قبل
التفويت املذكور وذلك بتعليق إعالنات في مركز الناحية
ومركز املراقبة احمللية للمكان املوجودة فيه الغابات.
غير أنه فيما يخص غابات األشجار عدا غابات اخلفاف التي
ال ميكن استغاللها طبق الكيفيات املقررة في الفقرة السابقة
ألجل نوعها أو حالتها اجلغرافية بطريقة عرض الراغبني في
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الشراء مقترحاتهم وذلك لكي يتسنى استثمار الغابات
املشار إليها أعاله.
الفصل الرابع
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
غير أنه ميكن اإلذن بالبيع بالتراضي في األحوال اآلتية وهي:
أوال :إذا كان األمر يتعلق مبواد ال تتجاوز قيمتها مليونا من
الفرنك.
ثانيا :إذا اقتضى احلال بالقيام فورا بسد حاجيات طارئة أو
إجناز األشغال حلساب الدولة.
ثالثا :إذا تعذر أو كان يتعذر بيع احملصوالت املذكورة بطريق
السمسرة العمومية.
على أن مختلف البيوعات املشار إليها أعاله يأذن بها رئيس
قسم املياه والغابات إذا كانت قيمة احملصوالت ال تزيد على
مليون من الفرنك وأما إذا زادت القيمة على ذلك الرقم
فيؤذن البيع مبوجب قرار يصدره مدير الفالحة والتجارة
والغابات.
الفصل اخلامس
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  20صفر  21/1371نونبر )1951
يعتبر غير صحيح كل بيع لم يقع إبرامه بصرف النظر عن
األحوال املذكورة على طريق السمسرة أو وقع قبل إمتام
اللوازم املنصوص عليها في الفصل الثالث أو بوشر في غير
تاريخه أو في محل لم يذكر في اإلعالنات.
الفصل السادس

إذا وقع نزاع أثناء السمسرة إما في صحة مباشرة البيع أو
فيمن دخل في السمسرة هل هو مليء الذمة أم ال فإن
اخلالف الواقع يفصله حاال املوظف الذي له رياسة اللجنة.
الفصل السابع
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ثانيا :أقارب موظفي املياه والغابات على اختالف طبقاتهم
وأصهارهم وإخوانهم وأعمامهم وأحفادهم وذلك في داخل
املنطقة التي هم موظفون بها فإذا خالف أحد منهم فيعاقب
بذعيرة ال تتجاوز ربع ثمن املبيع وال تقل عن جزء من اثني
عشر جزءا منه زيادة عما عسى أن يلحقه من السجن والتحجير
املنصوص عليها بالفصل  175من القانون اجلنائي الفرنساوي.
وكل سمسرة وقع فيها ما يناقض الشروط املشار إليها تفسخ
على يد احملاكم الفرنساوية.
الفصل الثامن
كل من اشترك مع غيره من املتجرين في اخلشب والفرشى
والدباغ وغير ذلك من محصوالت الغابة سواء كان مهما
أم ال وذلك بقصد اإلضرار باملزايدة أو بقصد أخذ املبيع
بأدنى ثمن يعاقب حسبما هو مبني بالفصل أربعماية واثني
عشر من القانون اجلنائي الفرنساوي فضال عما يلحقه من
تعويضات اخلسائر.
وتفسخ السمسرة إذا وقفت على الشركة املشار إليها أو على
املتجرين املتشاركني بينهم للغرض املذكور وأما أسباب فساد
السمسرة املنصوص عليها هنا والتي نص عليها بالفصلني
اخلامس والسابع فتعتبر من األشياء املختصة بالتنظيم العام.
وإذا فسخ بيع أو سمسرة بسبب غش أو اتفاق بني املتجرين
فإن املشتري أو من وقفت عليه السمسرة يحكم عليه برد ما
يلفى أنه استخرجه من اخلشب أو بأداء قيمته على حسب
الثمن الذي وقع به البيع أو السمسرة فضال عما يعاقب به
من الذعاير وتعويضات اخلساير.
الفصل التاسع
(غيرت الفقرة األولى بالفصل الفريد من الظهير
الشريف بتاريخ  12شوال  18/1353يناير )1935
إذا تأخر املشتري عن إحضار الضمان املنصوص عليه
في كراس الشروط في األمد احملدود فإن مدير إدارة املياه
والغابات يصرح بسقوط حقوقه ثم يشرع في إعادة سمسرة
احملصوالت على ذمة من وقفت عليه السمسرة األولى
ويطالب مبا عسى أن يكون من الفرق بني ثمني السمسرتني
وذلك على الصورة املقررة أعاله وال حق له في طلب الزائد
على الثمن إن حصل.

ال يجوز للمذكورين عقبه أن يدخلوا في السمسرة املشار
إليها ال بأنفسهم وال بواسطة الغير سواء كان ذلك الغير
مكلفا بنفسه أو بطريقة أخرى كما ال ميكن أن تكون لهم
يد في البيع ال على وجه الضمان وال على وجه االشتراك
وهم:

الفصل العاشر

أوال :املوظفون على اختالف طبقاتهم ومن بيدهم خدمة
عمومية سواء كانوا يباشرونها بأنفسهم أو بواسطة الغير
وكذا لساير موظفي املراقبات والقاميني بشؤونها ومن بيده
سلطة مخزنية.

إن تقرير جلسة السمسرة يكون حكمه ناجزا على من تقف
عليهم السمسرة مع شركائهم بحيث يطالبون جميعا بأداء
ثمن املبيع وصواير السمسرة وغير ذلك مما عسى أن يطرأ
عليهم.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

الباب الثالث
يف كيفية مبا�شرة القطع
وتفقد الأ�شجار
الق�سم الأول
يف كيفية القطع
الفصل احلادي عشر
(غيرت الفقرة األولى بالفصل األول من الظهير
الشريف بتاريخ  16ذي القعدة  25/1361نونبر )1942
وإذا متت السمسرة أو البيع بالتراضي فال ميكن أي تغيير
في قدر ما بيع من اخلشب بحيث ال ميكن زيادة أية شجرة
وال أي طرف من اخلشب وال أي محصول من محصوالت
الغابة إلى ما يشمله عقد البيع وإال فيعاقب من تقف عليه
السمسرة أو املشتري بالتراضي بذعيرة يكون قدرها مساويا
لضعف قيمة اخلشب أو احملصوالت التي لم يشملها عقد
البيع زيادة على ترجيع احملصوالت أو قيمتها.
وإذا ألفى أحد من أكابر املوظفني أو القائمني باخلدمة إذن
في أخذ شيء أو غض الطرف عنه فيعاقب مبثل ما عوقب به
من أخذ فضال عما عسى أن يلحقه من املتابعة لدى احملاكم
التهامه بأخذ الرشوة.
الفصل الثاني عشر
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
ال يجوز ملن تقف عليه السمسرة أو لصاحب الشراء
بالتراضي أن يشرع في استغالل احملصوالت التي بيعت له أو
في نقلها إال بعد نيل اإلذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة
احمللية وعند عدم مراعاة ذلك جتري عليه العقوبة تطبيقا
للفصل عدد  32وما يليه من الظهير الشريف هذا.
الفصل الثالث عشر
(غير بالفصل  2من الظهير الشريف
بتاريخ  3صفر  25/1358مارس )1939
يلتزم األشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة أو أصحاب
االمتياز في الغابات على سبيل التراضي بأن يحافظوا على
األشجار الواجب إبقاؤها مبوجب رسم ابتياعهم بدون
أن تقبل في مقابلتها أشجار أخرى غير محفوظة يكون
املذكورون قد تركوها في محلها وإال فيعاقبون بذعيرة
يتراوح قدرها من فرنكني إلى  200فرنك عن كل شجرة
قطعوها (وال ميكن أن تقل الذعيرة عن قيمة الشجرة مرتني
وتقدر بالنسبة إلى ثمن املبيع وذلك زيادة عما يلحقهم
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

من اخلسائر واألضرار ومن ترجيع األشجار املقطوعة وزيادة
على ذلك فإن جميع األشخاص الذين يستأجرهم أصحاب
السمسرة أو لالمتياز على سبيل التراضي وارتكبوا قطع
األشجار احملفوظة ميكن أن يحكم عليهم بالسجن من ثالثة
أيام إلى خمسة عشر يوما وإذا صدر حكم عليهم فال ينطبق
الفصل عدد  463من القانون اجلنائي الفرنساوي ومقتضيات
الظهير الشريف املؤرخ بـ  29جمادى الثانية  1332املوافق
 18مايو سنة  1914الصادر في إجراء العمل بالقانون
الفرنساوي املؤرخ بـ  26مارس  1891املعروف بقانون بيراجني
وأما األشجار احملفوظة التي قطعت وميكن وجودها فتثقف
وحتجز وتقع ترجيعها بذاتها إن طلبت ذلك اإلدارة.
الفصل الرابع عشر
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
تعني بتقارير جلان السمسرة وبكراريس التحمالت
والشروط العامة واخلصوصية وبقرارات البيع بالتراضي سائر
الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة أو على
كل من باع احملصوالت الرئيسية أو غيرها وذلك بالطريقة
التي ينبغي اتباعها في قطع األشجار وتقشيرها واستغالل
اخلفاف والقشور املعدة للدبغ واستعمال آلة املخاطف
واملطارق وآماد االستغالل والتفريغ والتنظيف وتنصيب
األوراش واملالجئ واملستودعات ومعامل الفحم واستعمال
النار واملسالك التي يجوز فيها نقل احملصوالت ومدة اخلدمة
اليومية في األوراش ونزع املواد املختلفة ومرور املاشية وعلى
وجه عام سائر الشروط املتعلقة بضبط مباشرة البيوعات وكل
من خالف شرطا من هاته الشروط يعاقب بذعيرة تتراوح من
 2 000إلى  24 000فرنك زيادة على تعويض اخلسائر التي ال
يجوز أن يكون قدره أقل من مجرد مبلغ الذعيرة.
(غيرت الفقرة  3بالفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
وزيادة على ذلك فتجري العقوبات املنصوص عليها في
الفصل  32والفقرة الثالثة من الفصل  36والفصل  38من
ظهيرنا الشريف هذا في حالة نزع احملصوالت أو حتويل
اخلشب إلى الفحم قبل العد أو دفع الثمن.
وينسحب حكم ما تقدم على من تقف عليه السمسرة
وعلى املشتري باملراضاة حملصوالت الغابة املختلفة.
ويجوز لإلدارة أن تعقل الشيء الذي ال زال قاميا على ساق
من محصوالت الغابة كان موضوعا بها عقال بال تفويت
كلما اقتضى نظرها ذلك ورأت فيه سبيال ألداء الذعيرة
وتعويضات اخلساير.
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الفصل اخلامس عشر
إذا لم يستغل من بيده عقدة الشراء أو لم ينقل اخلشب
املبيع له في خلل اآلجال املعينة أو في األمد املزيد له فيحق
للمحكمة أن حتكم بحيازته احملصوالت املعقولة وتبقى
خالصة للمخزن الشريف.
الفصل اخلامس عشر املكرر
(أضيف بالفصل  2من الظهير الشريف
بتاريخ  17ذي القعدة  25/1361نونبر )1942
إن املخالفات للشروط وااللتزامات املذكورة أعاله ميكن
أن يترتب عنها في األحوال املنصوص عليها في كراريس
التحمالت العامة منها أو اخلاصة في قرارات البيع زيادة
على العقوبات املقررة في الفصول السابقة فسخ العقد بأمر
من رئيس مصلحة املياه والغابات أو من نائبه وكذلك حجز
الضمان املالي النهائي املودع عمال بالعقد املذكور وعند
اللزوم حجز احملصوالت التي لم تزل في أشجارها أو ملقاة
على الثرى املوجودة في أرض القطعة املبيعة.
ويقع حجز ما ذكر بعد األمر املأذون بتنفيذه من طرف
رئيس مصلحة املياه والغابات واملبلغ إلى املشتري بالسمسرة
أو صاحب االمتياز على يد رئيس دائرة الغابة التي بوشرت
فيها األعمال ويحرر هذا األخير شهادة يبني فيها التاريخ
الذي وقع فيه تبليغ األمر املذكور.
وميكن ملن يهمهم ذلك أن يتعرضوا على تنفيذ األمر
املذكور ويشترط في هذا التعرض وجوب رفعه في ظرف
أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبلغيه إلى رئيس
احملكمة االبتدائية باملكان الذي قد ارتكبت فيه املخالفة
وإال فيسقط حق التعرض ويحكم الرئيس املذكور في
أصل الدعوى بغاية االستعجال وبالصورة التي تصدر بها
األحكام االستعجالية ويكون حكمه املذكور قابال للتنفيذ
ولو يقع استئنافه ويكون قدر األداء العدلي اجلاري على
التعرض مائتني اثنتني من الفرنكات (.)200
الفصل السادس عشر
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  12شوال  18/1353يناير )1935
إذا كان املشتري بالسمسرة أو باملراضاة لم يقم باألعمال
املنصوص عليها في كراس الشروط في األمد احملدود على
الكيفية املبينة ,فإن رئيس إدارة املياه والغابات يأمر مبباشرتها
على نفقة املشتري ويحرر قامية الصواير الواجب أداؤها.
ومن األعمال املشار إليها تدارك احلريق وجمع احلطب
وحزمه وتنظيف احملل من الشوك والعليق واألشجار الصغيرة
املضرة وتخميل الطرق واحلفر وإصالح السياجات وذلك
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إلخراج احلطب والفحم ويستخلص ما ذكر طبق القوانني
املتعلقة باستخالص الديون التي للدولة.
الفصل السابع عشر
إن املشتري بالسمسرة أو باملراضاة هو املسئول عن جميع
املخالفات املنصوص عليها بهذا الظهير الشريف إن صدر
منه شيء أثناء قيامه مبا اشتراه أي من اليوم الذي يباح له
فيه التصرف إلى يوم براءته البراءة التامة من كل واجب وال
تزول العهدة عنه إال إذا أخبر بصدور املخالفة قبل أن تعثر
عليها إدارة املياه والغابات كما أنه هو املسئول أيضا عن كل
ما يرتكبه قاطع اخلشب من املخالفات فضال عما يلحقه من
الذعاير والصواير ورد األشياء بعينها والتعويضات املدنية
وهو املسئول أيضا عن كل ما يرتكبه خدمته وسايقي عرباته
من املخالفات وباإلجمال كل نفر استخدمه لوجه من الوجوه
في مقاطع اخلشب.

الباب الرابع
يف التفقد
الفصل الثامن عشر
يقع التفقد في املبيع خالل الستة أشهر املوالية لتاريخ انصرام
أمد نقل اخلشب املقطوع وعند انقضاء الستة أشهر تبرأ ذمة
املشتري بالسمسرة أو التراضي من كل درك إن لم يقع تفقد
من اإلدارة وكل من متم القطع أو النقل قبل انصرام اآلجال
املعينة لذلك له أن يطلب من اإلدارة إجراء تفقد بكتاب
مضمون على طريق البريد يوجهه لرئيس املنطقة التي هو
بها لتبرأ ذمته في الستة أشهر املوالية لتاريخ وصول كتابه.
الفصل التاسع عشر
يجب على املشتري بالسمسرة أو التراضي أن يحضر التفقد
ويخبر بتاريخه بكتاب مضمون على طريق البريد قبل
وقوعه بخمسة عشر يوما على األقل وإذا لم يحضر هو وال
نائبه فإن التقرير احملرر في ذلك يعتبره كأنه حاضر بنفسه
ويصير ناجزا بانصرام ثالثني يوما من تاريخ حتريره.
الفصل العشرون
يجوز للمشتري بالسمسرة أو التراضي ولإلدارة معا أن يطلبا
من احملاكم الفرنساوية إبطال تقرير التفقد أثناء الثالثني يوما
املذكورة في الفصل أعاله وذلك إما لعيب في التقرير وإما
لشيء مخالف للواقع وإذا أبطل التقرير فلإلدارة أن تأمر
بكتابة تقرير آخر عوضا عنه وذلك في أثناء الشهر املوالي
لتاريخ بطاليه وإذا انقضت اآلجال احملدودة في الفصل السابق
ولم تقم اإلدارة بنزاع ما فإن ذمة املشتري تبرأ من كل واجب.
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الباب الرابع
يف االنتفاع املعتاد
الفصل احلادي والعشرون
(غير بالظهير الشريف
بتاريخ  12شوال  18/1353يناير )1935
ستصدر قرارات وزيرية بطلب من مدير إدارة املياه والغابات
ومدير إدارتي األمور األهلية واملدنية في ضبط حقوق األهليني
الذين اعتادوا االنتفاع بالغابات دون غيرهم ،مختلف حقوق
التصرف التي يباشرونها في الغابات املخزنية طبقا للعوائد
املألوفة واملعترف لهم بها (أي احلقوق) من طرف جلنات
حتديد الغابات وأن هذا االنتفاع ال يقبل التفويت بوجه.
الفصل الثاني والعشرون
ال يسوغ الرعي في الغابات إال لألهليني وفي األماكن التي ال
يحصل منها ضرر لألشجار وأما املاشية املشتركة مع الغير أو
وقعت مؤاجرة فيها فال يجوز أن ترعى في األماكن املذكورة.
(غيرت الفقرة  2بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  13جمادى األولى  15/1365أبريل )1946
وإن إدارة الغابات تعني كل سنة نوع املاشية والتي يجوز لها
الرعي وعددها بعد أخذ االحتياطات لتدارك الضرر الذي
يلحق األشجار وسيصدر قرار وزيري في تعيني الغابات التي
يرخص برعي املاعز فيها وكذلك مدة هذا الترخيص.
الفصل الثالث والعشرون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
كل من متتع بحق االنتفاع مخالفا ملقتضيات الفصل السابق
أو ألحكام القرارات الوزيرية املشار إليها في الفصل عدد 21
جتري عليه العقوبات املنصوص عليها في الفصل عدد 41
وذلك فيما يخص رعي املواشي فوق العدد املعني أو الغير
املأذون برعيها أو التي توجد في األماكن التي يحصل منها
ضرر لألشجار الصغيرة كما جتري عليه العقوبات املنصوص
عليها في الفصل عدد  36وما يليه إلى عدد  39إذا قطع
األشجار أو نقل بعض احملصوالت الرئيسية قبل أن تأذن له
بذلك إدارة الغابات.
ومن خالف املقتضيات األخرى للقرارات الوزيرية املومأ إليها
أعاله يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من  100إلى  12 000فرنك.
وكل شخص من املنتفعني املذكورين الذي ال يقدم بالغابة
ورقته املقيد فيها لرعي مواشيه يعتبر فيما يتعلق بالعقوبات
كأنه لم يطلب تقييده.
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الباب اخلام�س
يف �إحياء الغابات وجتديد �أغرا�سها

(أطلق هذا العنوان اجلديد بالفصل األول من الظهير
الشريف بتاريخ  6ربيع الثاني  7/1340دجنبر )1921
الفصل الرابع والعشرون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  25جمادى الثانية  12/1341فبراير 1923
وبالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 366-57-1
بتاريخ  7جمادى الثانية  30/1377دجنبر )1957
ال يسوغ ألحد أن يقلع ما بغابته وال أن يعزق أرضها إال بعد
إعالم املراقبة احمللية قبل الشروع باثني عشر شهرا على األقل
ولإلدارة أن تتعرض على عزقها أثناء املدة املذكورة وينبغي
أن يعني في اإلعالم املذكور محال ملخابرته مبنطقة املراقبة
التي بها الغابة.
وحينئذ يتوجه موظف من قبل إدارة املياه والغابات فيقف
على عني املكان ويطوف به ويتفقد حالته وموقعه ثم يحرر
تقريرا مفصال في ذلك.
وبعد إطالع محافظة إدارة املياه والغابات عليه يعلم الطالب
بتعرضه تعرضا مؤقتا على عزق ما طلب منه إن اقتضى احلال
ذلك.
وإذا وقع التعرض كما ذكر فيبلغ التقرير املذكور للطالب
الذي ميكنه إبداء مالحظاته في شأن ذلك.
ويوجه أيضا التقرير املذكور إلى احلكومة العليا مصحوبا
ببيان يحرره محافظ املياه والغابات مضمنا فيه جميع
مالحظاته ومستنداته ويؤيد إذ ذاك التعرض بقرار وزيري
يصدر بطلب من املدير العام إلدارة الفالحة والتجارة
واالستعمار إن اقتضى احلال ذلك وإذا لم يصدر القرار
املذكور أثناء الستة أشهر املوالية لتاريخ التبليغ بالتعرض
ولم يعلم به رب الغابة فيمكن مباشرة العزق.
الفصل اخلامس والعشرون
(متم بالفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  13رمضان  27/1358أكتوبر )1939
وغير بالفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
ال ترفع معارضة أعمال إزالة األشجار واألحراش قصد إحياء
األراضي إال فيما يخص الغابات التي يعترف بأن احملافظة
عليها هي من الضروري:
أوال :لئال يزول التراب عن اجلبال ومنحدراتها؛
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ثانيا :لوقاية األراضي من انهيال األتربة الناجت عن تهاطل
األمطار ومن غمرها باملياه ولوقاية خزانات السدد من تراكم
األتربة؛
ثالثا :الستبقاء العيون ومجاري املياه؛
رابعا :لوقاية األراضي من انهيال األتربة الناجت عن مفعول
الرياح ووقايتها من الرمال التي تغمرها؛
خامسا :ألجل التحفظ على الصحة العامة ووقاية من تراكم
الرمال؛
سادسا :إلبقاء التوازن االقتصادي واالجتماعي اخلاص
بالسكان.
الفصل اخلامس والعشرون واملكرر
(أضيف بالفصل  2من الظهير الشريف
بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
وفي األحوال املنصوص عليها في الفصل السابق يجوز أن
يتوقف املقرر في شأن عدم التعرض ألعمال إزالة األشجار
قصد إحياء األراضي على ما يتكفل به رب الغابات من
القيام في األراضي الواقع إحياؤها باألشغال اخلاصة بوقاية
األرض وجتديدها.
أما نوع األشغال املذكورة وحالتها وأهميتها وكذا األجل
املضروب إلجنازها فتحدد مبوجب ذلك املقرر الصادر في
عدم التعرض.
وإذا لم يقم رب امللك بتلك األشغال فيشرع فيها طبق
الكيفيات املقررة في الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل 27
بعده اللهم إال إذا صرح من يهمه األمر قبل الشروع في إزالة
األشجار قصد إحياء األراضي املتحدث عنها بأنه يتخلى عن
هذا اإلحياء وذلك بواسطة كتاب مضمون الوصول يوجهه
إلى احملافظ على املياه والغابات الذي له النظر في األمر.
ويجوز أن يعني أيضا في مقرر عدم التعرض إلزالة األشجار
بعض الشروط التي من شأنها أن تخفف أو تزيل ما ينشأ
عن اإلزالة املذكورة من النتائج الضارة كما يجوز أن مينع
مبوجب ذلك املقرر قلع بعض أصناف األشجار أو يؤمر بإبقاء
بعض كميات منها .وكل من خالف الشروط املبينة في املقرر
املذكور جتري عليه العقوبات املقررة في الفصل  27بعده.
الفصل السادس والعشرون
ال يسوغ لألهليني وال للمكلفني باحملالت العمومية إحياء
أرض ما من غاباتهم أين ما كانت إال بإذن خاص من اإلقامة
العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن إذن في
إحياء شيء من األراضي املذكورة فيعاقب حسب الفصل
السابع والعشرين مثل من عمد إليها من الناس.
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الفصل السابع والعشرون
(غيرت الفقرة األولى بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  12شوال  18/1353يناير )1935
كل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بأن أحيا
أرضا من الغابة بنفسه أو بواسطة الغير يعاقب بذعيرة ال
تقل عن ماية فرنك وال تزيد على مايتني عن كل عشرة
آالف ميتر مربع إحياء .ويجب عليه أيضا أن يرد املكان
إلى حاله األول إذا أمر بذلك مدير إدارة املياه والغابات
فليزم أن يغرسه بأشجار من النوع الذي قطعه وذلك في
أثناء ثالثة أعوام وإن لم يفعل في األمد املذكور فإن إدارة
املياه والغابات تقوم بذلك على نفقته وحترر قامية الصواير
وتنفيذها ويطالب بأدائها على الكيفية املبينة في الفصل
السادس عشر من هذا الظهير الشريف.
(أضيفت بالفصل  3من الظهير الشريف
بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
إذا قام شخص آخر غير رب امللك بإزالة األشجار قصد إحياء
األراضي دون أن يقدم التصريح املقرر في الفصل  24أعاله
فتجري عليه العقوبات املنصوص عليها في الفقرة األولى
من هذا الفصل.
وميكن أن يكون رب األرض مسؤوال من الوجهة اجلنائية
عن اجلرمية اللهم إال إذا أخبر بذلك إدارة املياه والغابات قبل
أن تثبت بنفسها وجودها تلك اجلرمية.
الفصل الثامن والعشرون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ
 12شوال  18/1353يناير  1935وبالفصل األول من الظهير
الشريف بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
يجوز قلع أو إزالة ما يأتي بدون تقديــم تصريــح وطلب
إذن:
أوال :الغابات احملدثة التي ال زالت لم تبلغ عشرين عاما بعد
زرعها أو غرسها ماعدا األشجار التي أعيد غرسها حسب
الفصل السابق عوضا عما قطع بقصد إحياء أرضه؛
ثانيا :البساتني واجلنات احملاطة أو املجاورة للمساكن؛
ثالثا :األغراس الغير املسيجة التي ال تزيد مساحتها عن
عشر اكتارات بشرط أن ال تكون ملحقة بغيرها ولو كانت
منفصلة عنه كال أو بعضا بحيث إذا انضمت له ال تزيد
مساحتهما على عشرة اكتارات وبشرط أن ال يكون موقعها
على رأس جبل أو منحدراته.
غير أن الغابات التي هي من األنواع املنصوص عليها في
املقطعات األولى والثانية والثالثة من هذا الفصل تبقى جارية
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

عليها مقتضيات الفصل  24إذا وقع غرسها بإعانة أموال
الغابات املغربية عمال مبا جاء في ظهيرنا الشريف الصادر في
 18قعدة  1368املوافق  12شتنبر  1949بشأن وضع ضريبة
على السعر األصلي املرتب على تسليم املواد املستخرجة
من الغابات اجلار عليها حكم النظام املقرر مبقتضى الظهير
الشريف الصادر في  20حجة  1335املوافق  10أكتوبر 1917
ومن منابت احللفاء وفي إنشاء رأس مال خاص بالغابات في
املغرب.
الفصل التاسع والعشرون
يلحق بإحياء األرض املنهى عنها مد اليد إلى ما لم يشتر
وقطع اخلشب التي مبنحدرات اجلبال ورعي املاشية بعد قطع
األشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها أو إحراقها إذا كان
ينشأ عن ما ذكر إفساد الغابة كال أو بعضا أو إزالة التراب
عن منحدرات اجلبال أو خرق األرض باملاء وعليه فيعاقب
مرتكب ما ذكر حسبما تضمنه الفصل السابع والعشرون
ومينع الرعي على سائر الناس سواء في ذلك من كان له
حق أم ال ما دامت األغراس لم متر عليها ستة أعوام ومن
خالف من أرباب املاشية ما ذكر يعاقب طبق الفصل الواحد
واألربعني.
الفصل الثالثون
(ألغي وعوض بالفصل  2من الظهير الشريف
بتاريخ  6ربيع الثاني  7/1340دجنبر )1921
ميكن أن حتدث بقرار وزيري مناطق وقائية حلفظ الغابات
تشتمل على أقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت
فيها الشروط املنصوص عليها بالفصل اخلامس والعشرين
وال يسوغ إحياء شيء ما أو استغالله باملناطق املذكورة
بدون رخصة من إدارة املياه والغابات وجتري على الرعي
بهذه املناطق نفس الضوابط املتعلقة بالرعي في الغابات
املخزنية وتنطبق على املناطق الوقائية املشار إليها مقتضيات
الباب السادس والسابع والثامن من ظهيرنا الشريف هذا
والقرارات الوزيــريـــــة الصــادرة فــي شأن إجراء العمــل به
ويقــع حتديــــد املناطق املذكورة على الطريقة املتبعة للغابات
املخزنية.
وميكن التصريح بأنه من املصلحة العمومية إحداث مناطق
تنزع ملكيتها فيما بعد يجدد فيها غرس األشجار وتشمل
هذه املناطق أراضي قد اقتضت الضرورة إصالحها أو جتديد
غرس أشجارها إلبقائها على حالها ووقايتها أو متكني
كثبان الرمل فيها أو مراعاة للنظام املتعلق باملياه أو محافظة
علــــى الصحــة العمـــوميـــة أو حلـــاجـــات تتعلق باألمـــور
االقتصاديـــة.
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

الفصل الثالثون املكرر
(أضيف ابتداء من فاحت يناير  1991باملادة  4من قانون املالية
لسنة  1991رقم  90-56الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  194-90-1بتاريخ  13جمادى الثانية  31/1411دجنبر
 )1990وغيرت الفقرة األولى منه باملادة  27من قانون املالية
رقم  99-26للسنة املالية  2000-1999الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  184-99-1بتاريخ  16ربيع األول
 30/1420يونيو )1999
تتوقف كل عملية من عمليات االستصالح باقتالع األشجار
ذات األصل الطبيعي املشار إليها في هذا الباب على أداء
رسم يساوي قيمة  30مترا خشبيا مكعبا من األوكالبتوس
عن كل هكتار مستصلح ويحسب باعتبار املعدل الوطني
ألسعار املزادات التي تنجزها مصالح املياه والغابات في بحر
السنة السابقة لسنة االستصالح املزمع القيام به.
ويجب أن يؤدى الرسم املذكور قبل الشروع في عمليات
االستصالح.
بيد أن مبلغ الرسم املستوفى يرد إلى املعني باألمر بطلب
منه إذا ثبت مبحضر يحرره مأمورو مصالح املياه والغابات
أن األرض املستصلحة وقع تشجيرها أو غرسها داخل أجل
ثالث سنوات يبتدئ من تاريخ استحقاق الرسم.
وعند انصرام أجل الثالث سنوات املشار إليه وعلى أبعد
تقدير خالل الستة أشهر التالية لتاريخ إيداع طلب املعني
باألمر املثبت بوصل يقوم املأمورون املذكورون بتحرير
احملضر املثبتة به عمليات التشجير أو الغرس وتبليغه في
رسالة موصى بها مع إعالم بالتسلم إلى املعني باألمر قصد
استرجاع مبلغ الرسم املدفوع.
وال يقبل طلب استرجاع الرسم بعد انقضاء سنة تبتدئ من
األجل املنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

الباب ال�سابع
يف �ضبط �أمر الغابات
واملحافظة عليها
الق�سم الأول
يف العقوبات التي تلحق من جنى
على �شيء ما من الغابات
الفصل احلادي والثالثون
كل من كسر عالمات الغابة أو أفسدها أو أتلفها أو نقلها
أو أزالها يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسة فرنكات إلى
مايتني زيادة على سجنه ستة أيام أو ثالثة أشهر وأدائه
121

تعويضات اخلسارة التي ال يقل قدرها عن الصاير الذي
يلزمه لرد األشياء إلى حالها كما يعاقب أيضا بالعقوبات
املشار إليها من فعل مثل ما ذكر بحفير الغابة أو قصبها أو
حايطها أو سياجها املستعمل لتحديدها أو حتديد أقسامها.
الفصل الثاني والثالثون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
كل من أخذ أو نقل من الغابات بدون إذن بعض املواد
أو الهيش أو محصوالت الغابة من أي نوع كانت ما عدا
اخلشب والفحم واخلفاف والقشور املعدة للدبغ يعاقب
بذعيرة تتراوح من  1 500إلى  12 000فرنك عن كل سيارة
وبذعيرة يتراوح قدرها من  200إلى  600فرنك عن كل
حمل البهيمة املربوطة في عربة ومن  100إلى  300فرنك عن
حمل البهيمة ومن  50إلى  120فرنك عما يحمله الرجل.
وعند تكرار اجلرمية يحكم عند االقتضاء بخمسة إلى ثمانية
أيام سجنا.
وتطبق املقتضيات املذكورة على نقل احلطب اليابس إذا
كان خارجا عن حق االنتفاع.
وكل من جنى أو نقل شيئا من الغابة أو تعاطى لبيع البلوط
أو الستغاللها مخالفة ملقتضيات القرار الوزيري الصادر في
تنفيذ الفصل عدد  54من ظهيرنا الشريف هذا يحكم عليه
بذعيرة يتراوح قدرها من  1 500إلى  24 000فرنك عن كل
سيارة وبـ  200إلى  3 000فرنك عن كل بهيمة مربوطة في
عربة وبـ  100إلى  1 800فرنك عن كل حمل على البهيمة
وبـ  50إلى  1 200فرنك عن كل حمل الرجل وفي حالة
تكرار اجلرمية وإذا وقع النقل في محل من احملالت اجلارية
إعـــادة غرس أشجــارهـــا ميكن أن يصدر احلكم بـ  6إلــى
 15يوما سجنا.
الفصل الثالث والثالثون
إذا أرادت إدارة األشغال العمومية أن تخرج بعض املواد من
الغابة للقيام بأشغال عامة فيجب عليها أن تعني إلدارة املياه
والغابات محل احلاجة وحينئذ يذهب موظفو اإلدارتني إلى
أن يقفوا على عني احملل ويطوفوا به ويحددوا احملل الذي
تؤخذ منه املواد وعدد األشجار املراد قطعها وجنسها وغلظها
كما يعينوا الطرق التي ينبغي سلوكها إلخراج ما يقطع وأن
رئيس إدارة املياه والغابات يعني القدر الذي تؤديه الدولة عن
أشغال املكان املتناولة اخلدمة فيه وعن املواد املستخرجة كما
يعني لها الشروط التي يجب اتباعها عند إخراج املواد لئال
يلحق ضرر بالغابة.
122

(غيرت الفقرة  3بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  12شوال  18/1353يناير )1935
وكل من قطع شجرة أو استخرج شيئا من املواد قبل إمتام
اللوازم املسطورة فإنه يترتب عما ذكر تطبيق العقوبات املبينة
في الفصل الثاني والثالثني والفصل السادس والثالثني.
الفصل الرابع والثالثون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
كل من حرث أو زرع أو غرس أرضا من أراضي الغابة يحكم
عليه بذعيرة تتراوح من  2 000إلى  12 000فرنك عن كل
هكتار محروث أو مزروع أو مغروس.
كما يحكم على كل من عزق وأحيا بعض األراضي منها
بذعيرة تتراوح من  5 000إلى  24 000فرنك عن كل هكتار
وقع عزقه وإحياؤه.
وإذا وقع احلرث والزرع والغرس فيها مبجرد اإلحياء والعزق
فال يحكم إال بالذعيرة الواجبة عن اإلحياء ومن تكررت
منه املخالفة باحلرث والزرع والغرس فيحكم عليه بخمسة
إلى ثمانية أيام سجنا ومن عاد إلى املخالفة باإلحياء والعزق
فيمكن أن تصدر عليه عقوبة تتراوح من ثمانية أيام إلى
شهرين سجنا وزيادة على ذلك يحكم عليه بحجز حصاده.
الفصل اخلامس والثالثون
كل من عثر عليه ليال بالغابات أو األغراس اخلارجة عن
الطرق املعتادة وبيده آالت تصلح للقطع أو إلزالة الفرشى
أو الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى عشرة.
(أضيفت بالفصل  3من الظهير الشريف
بتاريخ  6ربيع الثاني  7/1340دجنبر )1921
كل من وجد خارجا عن الطرق املعتادة ليال أو نهارا في
األراضي التي باشرت فيها احلكومة أشغاال تتعلق بإحيائها
أو بغرسها أو بتمكني كثبان الرمل فيها يعاقب بالعقوبات
املبينة بالفقرة السابقة زيادة على ما يترتب عليه دفعه في
مقابلة الضرر واخلسارة.
الفصل السادس والثالثون
(متم بالفصل  2من الظهير الشريف
بتاريخ  13رمضان  27/1358أكتوبر )1939
كل من يقطع أو يقلع أشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر
متر واحد من سطح األرض دائرة طولها أكثر من ديسيمترين
اثنني يعاقب عن كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما
على األقل وخمسون فرنكا على األكثر وميكن رفع قدر
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

الذعيرة املذكورة إلى ما يساوي قيمة الشجرة إذا كانت هذه
األخيرة تتجاوز اخلمسني فرنكا.
أما إذا كان للشجرة غلظ ديسيمترين اثنني فأقل فتكون
الذعيرة متراوحة من  25فرنكا إلى  100فرنك عن كل عربة
من العربات االطموبيلية ومن ثالثة فرنكات إلى  10فرنكات
عن كل دابة من الدواب اجلارة ومن فرنكني إلى خمسة
فرنكات عن حمل الدابة ومن خمسني سنتيما إلى فرنكني
اثنني عن حمل رجل.
(غيرت الفقرة  3بالفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
كل من أخذ من غابة خشبا وقع إعداده أو نشره أو أخذ
احملصوالت املستخرجة منه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بني
 600و 6 000فرنك عن كل متر مكعب من اخلشب املنشور
وعن كل متر مكعب من خشب الصناعة عن كل قنطار من
الفحم وميكن رفع قدر الذعيرة املذكورة إلى ما يساوي قيمة
احلطب إذا كانت هذه القيمة متجاوزة ألقصى املبلغ املذكور
زيادة على العقوبات التي رمبا تصدر عليه إن اقتضى احلال
عمال باملقتضيات املبينة في الفصل  14من ظهيرنا الشريف
هذا.
وإذا صدر احلكم فال يطبق الفصل  463من القانون اجلنائي
والقانون الفرنسوي املؤرخ في  26مارس سنة .1891
ومن قطع أشجارا غرست منذ عشر سنوات فأقل يعاقب
بذعيرة تتراوح من نصف فرنك إلى خمسة عن كل شجرة
قطعت كيفما كان غلظها.
(غيرت الفقرة  4بالفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  19حجة  11/1343يوليوز )1925
إذا كانت األغراس واملشاتل طبيعية فيجري تطبيق العقوبات
املنصوص عليها في الفقرتني األولى والثانية من هذا الفصل
وميكن أن يسجن من ستة أيام إلى شهرين زيادة على ما
ذكر أوال وثانيا.
الفصل السابع والثالثون
كل من أفسد شيئا من شجر الغابة إفسادا فادحا أو قشره
أو قطع منه أغصانا غليظة أو أخذ أغصانا أسقطها الريح
فيعاقب مبثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من أصلها.
الفصل الثامن والثالثون
كل من قشر شيئا من الفرشى الذي تعاهده التقشير أوال
وأخذه أو أخذ بعض الدباغ فيعاقب بذعيرة تتراوح من
خمسة عشر إلى خمسني فرنكا عن كل قنطار أي ماية كيلو
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

ويعاقب مبثل ذلك أيضا من يلفى بيده شيء مما ذكر مخالفا
للقرارات الوزيرية التي تصدر إلجراء العمل مبقتضى الفصل
الرابع واخلمسني من هذا الظهير الشريف وإذا كان املأخوذ
من الفرشى أو الدباغ أقل وزنا من القنطار فإن الذعيرة ال
تقل عن خمسة عشر فرنكا وميكن أن يسجن اآلخذ من
ثمانية أيام إلى شهرين وأما الفرشى الذي ال زال لم يقطع
البتة من أول نشأته فمن أخذ شيئا منه يعاقب بذعيرة
تتراوح من عشر سانتيمات إلى نصف فرنك عن كل شجرة
قشرها زيادة عما يلحقه من العقوبات املنصوص عليها
بالفصل السابع والثالثني املنهى فيه عن اإلضرار باألشجار
وإفسادها وإذا كان الفرشى الذي لم يتعاهده التقشير ملقى
على وجه األرض وأخذه آخذ فيعاقب بذعيرة تتراوح من
ثالث فرنكات إلى عشرة عن كل قنطار فرنساوي ويحسب
له ذلك مثل أخذ الفرشى الذي تعاهده التقشير وميكن
أيضا أن يحكم عليه بالسجن من ثمانية أيام إلى شهرين.
الفصل التاسع والثالثون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  12شوال  18/1353يناير )1935
وعند العود إلى ارتكاب املخالفة يحكم دائما بأقصى مبلغ
الذعائر املبينة في الفصل احلادي والثالثني وما بعده حتى
الفصل الثامن والثالثني.
الفصل األربعون
يجب على من أخذ شيئا من الغابة بال موجب في جميع
األحوال أن يرد ما أخذه إما بعينه وإما بأداء قيمته زيادة
عما يلحقه من تعويض اخلساير إذا اقتضى احلال ذلك وحاز
اآلالت التي تلفى بيده.
الفصل الواحد واألربعون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
يحكم على أصحاب البهائم التي عثر عليها نهارا في
الغابات مخالفا للقوانني بذعيرة تتراوح من  10إلى  48فرنكا
عن كل خنزير أو عجل أو رأس من الغنم وبعشرين إلى
 120فرنكا عن كل بقر أو بقرة أو رأس من املعز أو فرس أو
بغل أو حمار ومن مائة إلى ثالثمائة وستني فرنكا عن كل
جمل وزيادة على ذلك يحكم عند االقتضاء على الراعي
بثالثة إلى خمسة عشر يوما سجنا.
وستضاعف العقوبات إذا كانت البهائم ألشخاص من الغير
املنتفعني ويعتبر مبثابة الغير املنتفعني املنتفعون من أصحاب
املواشي املوجودة فوق العدد املعني.
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وعند تكرار املخالفة أو إذا ارتكبت املخالفة ليال في الغابات
التي يحصل فيها ضرر لألشجار الصغيرة برعي البهائم
يطبق كل مرة أقصى الذعائر املنصوص عليها في الفقرتني
السابقتني.
وإذا تكررت تلك املخالفة مرتني فتؤدي إلى تثنية أقصى
الذعائر املشار إليها أعاله ومبجرد ارتكابها في املرة الثالثة
يثلث أقصى الذعائر املذكورة.
في حالة ارتكاب املخالفة ليال أو في حالة ارتكابها في
الغابات املذكورة فمن الواجب أن يحكم عند االقتضاء
على الراعي بعقوبة السجن.
وإذا عثر على البهائم نهارا مهملة وغير مصحوبة بالراعي
في مكان من أماكن تلك الغابات يضاعف أقصى الذعيرة
أما إذا وجدت ليال على احلالة املذكورة تضاعف الذعيرة
ثالث مرات.
الفصل الثاني واألربعون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
ال يسوغ لكل من وقفت عليه السمسرة أو اشترى باملراضاة
من رعي البهائم أو رعي اخلنازير في األماكن املوجودة فيها
البلوط وغير ذلك أن يسوق داخل الغابة عددا من املواشي
يفوق العدد املعني من كراس التحمالت والشروط كما ال
يسوغ له أن يرعاها في نواحي الغابة الغير املعينة ومن خالف
ذلك فتجري عليه العقوبات املنصوص عليها في الفقرة
الثانية وما يليها من الفصل السابق كما يجب عليه أن
يجعل عالمة خاصة ملاشيته إن كان ذلك بكراس الشروط
وإذا امتنع فيعاقب بالذعيرة املذكورة أعاله اللهم إال إذا كان
أخبر إدارة املياه والغابات بالبهائم التي أدخلها للغابة بغير
عالمة فال شيء عليه.
الفصل الثالث واألربعون
(غير بالفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  20جمادى الثانية  8/1355شتنبر )1936
كل من قلد املطارق املعدة لعالمات إدارة الغابات أو استعمل
مطارق مقلدة أو استعمل املطارق احلقيقية زورا يعاقب
بالسجن من ستة أشهر إلى سنتني كما يعاقب بالسجن من
ثالثة أشهر إلى سنة واحدة كل من قصد إتالف عالمات
املطارق.
كل هذا زيادة على املطالبة بالتعويضات في مقابلة ما
يحصل من اخلسائر واألضرار.
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الفصل الرابع واألربعون

وال تعتبر املخالفة مكررة إذا صدرت من املخالف أثناء السنة
الشمسية املوالية للسنة التي وقع عليه احلكم فيها حكما ال
رجوع فيها.
الفصل اخلامس واألربعون

إذا وجب تعويض اخلساير مبقتضى ما نص عليه تقرير
املخالفة فال يقل قدرها عن مجرد قدر الذعيرة التي صدر
بها احلكم.

الق�سم الثاين
يف �إيقاد النار واحلريق
الفصل السادس واألربعون

ال يسوغ إيقاد النار وال نقلها إال بداخل املساكن والبناءات
املشيدة ملباشرة االستغالل إما إيقادها أو نقلها بداخل الغابة
واألغراس أو على مسافة مائتي متر حولها فهو ممنوع ومن
فاحت يوليو إلى متمم أكتوبر يعم املنع املذكور الغابات
التي ألربابها ويشمل سائر الصناعات التي تستعمل فيها
النار كصنع الفحم واستخراج القطران والزفت وغير ذلك
وأما مناولة النار داخل املساكن واملباني املشيدة بقصد
االستغالل وداخل املخازن وأفران املعادن مواضع اخلدمة
ومعاملها الكائنة بالغابة نفسها أو مبنطقة مائتي متر حولها
فيضبط أمرها أثناء املدة املذكورة أي من فاحت يوليو إلى متم
أكتوبر وفق الضوابط والقرارات التي تصدر في إجراء العمل
بهذا الظهير الشريف.
(غيرت الفقرة األخيرة بالفصل الفريد من الظهير
الشريف بتاريخ  29صفر  22/1366يناير )1947
ويجري األمر كما ذكر فيما يرجع لصنع الفحم والزفت
(القطران) في الغابات أيا كان أربابها خالل املدة نفسها.
الفصل السابع واألربعون

كل من أراد إيقاد نار أو إحراق عشب زرع أو غابة ريحان وما
أشبه ذلك من النبات وكان اإلحراق لضرورة من ضروريات
الفالحة أو الرعي فيجب عليه أن ميتثل للضوابط والقرارات
التي ستصدر في إجراء العمل بهذا الظهير الشريف.
الفصل الثامن واألربعون

من استدعته احلكومة ملقاومة حريق غابة وامتنع من ذلك بال
عذر يقبل يعاقب بذعيرة تتراوح من عشر فرنكات إلى ماية
وميكن سجنه من خمسة أيام ثالثة أشهر وال يعتبر استدعاء
أورباويني واجبا إال إذا أبلغهم ذلك بواسطة موظف فرنساوي
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

إما كتابة وإما مشافهة وأما األهليون فيجب عليهم أن ميتثلوا
مبجرد وصول االستدعاء إليهم مشافهة لرئيس القبيلة أو
الفرقة على لسان موظف من موظفـي الدولــة كيفما كان.

الفصل الثالث واخلمسون
(غير بالفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951

الفصل التاسع واألربعون

ال يسوغ ألحد أن ينصب أية خيمة أو يشيد أي بناء
بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد أقل من مائة متر
حولها ما عدا فيما يخص مجموع الغابات املوجودة اآلن
وذلك إذا كان البناء املشار إليه أعاله أو سقفه من املواد
القابلة لاللتهاب ومن خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح
قدرها بني  600و 6 000فرنك ويهدم له ما بناه أو نصبه في
خالل الشهر املوالي لصدور احلكم في ذلك.

ميكن معاقبة القبيلة أو أهل الدوار أو أهل الفرقة بالذعاير
املذكورة بالضمان زيادة عما يحكم به على مرتكبي
املخالفات املذكورة ومن شاركهم فيها وأن هذه الذعيرة
تصدر بقرار وزيري بعد اإلطالع على ما تعرضه حكومة
املراقبة احمللية وإدارة املياه والغابات في ذلك وبعد استفهام
رؤساء القبيلة أو الدوار.
وميكن أن يستعمل ما يتحصل من الذعاير كال أو بعضا
إلصالح بعض الضرر الالحق للغابة من احلريق.
الفصل اخلمسون
مينع الرعي عمن لهم حق فيه عادة في أثناء مدة ال تقل عن
ستة أعوام وذلك في أرض الغابات واألغراس التي أحرقتها
النار ومن خالف ذلك يعاقب طبق الفصل الواحد واألربعني.
الفصل الواحد واخلمسون
ستصدر ضوابط وقرارات وزيرية بعد االتفاق عليها مع
إدارة األشغال العمومية وإدارة السكة احلديدية وإدارة املياه
والغابات إلجراء العمل بهذا الظهير الشريف يبني فيها ما
يجب اتخاذه من االحتياطات على الشركات والقاطعني
وغيرهم ممن ميرون على السكة احلديدية أو في الطرق املارة
بالغابة أو عن ماية متر أو أقل من حدودها.
كما يجب مراعاة ما ذكر على سايقي عربات السكك
احلديدية سواء كان سيرها بالبخار أو بالكهرباء كذا على
سائقي عربات الترصيف وسائر العربات وآالت جذب
األثقال بشرط أن تكون مادة قوتها بالبخار واالحتياطات
املشار إليها أنها تلزم من ذكر أثناء مدة جترى من فاحت يونيو
إلى فاحت نونبر.
الفصل الثاني واخلمسون
ال يسوغ ألحد أن يحدث في داخل غابة مخزنية أو في
أقل من خمسمائة متر حولها معمال من شأن استعمال النار
ووضع مواد سريعة االشتعال إال بإذن من إدارة املياه والغابات
في ذلك ومن لم يراع مقتضى هذا الفصل يعاقب بذعيرة
تتراوح من خمسني فرنكا إلى ثالثماية وتهدم البناءات التي
بناها في أمد ثالثة أشهر بعد صدور احلكم بذلك ويقع
الهدم على يد اإلدارة إن اقتضاه احلال والصواير على نفقة
احملكوم عليه.
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غير أنه في حالة ظروف خصوصية يجوز لرئيس إدارة
املياه والغابات أن يأذن في مخالفة ذلك وهو الذي سيعني
االحتياطات الواجب اتخاذها.
الفصل الرابع واخلمسون
(غير بالفصل  5من الظهير الشريف بتاريخ  6ربيع الثاني
 7/1340دجنبر  )1921وبالفصل الفريد من الظهير
الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
سعني قرار وزيري شروط استغالل اخلفاف واملواد املعدة
للدبغ والبلوط واخلروب والفحم واحلطب ورماد احلطب
واملواد املنتمية إلى الصمغ ومسواك القرود ونقل جميع هذه
املواد وبيعها وإصدارها (أنظر القرار الوزيري بتاريخ  27ذي
القعدة  4/1336شتنبر .)1918
الفصل اخلامس واخلمسون
(ألغي وعوض بالفصل  3من الظهير الشريف
بتاريخ  27ذي القعدة  4/1336شتنبر )1918
كل من خالف مقتضى الفصول السادس واألربعني والسابع
واألربعني والواحد واخلمسني والرابع واخلمسني من هذا
الظهير الشريف أو القرارات التي تصدر إلجراء العمل به
يعاقب بذعيرة تتراوح من عشرة فرنكات إلى مائتي فرنك
وميكن معاقبته أيضا بالسجن مدة تتراوح من ستة أيام إلى
ثالثة أشهر.
(أضيفت هاته الفقرة بالفصل  4من الظهير الشريف
بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
إذا قام شخص آخر غير رب األرض باستغالل غابة خصوصية
خالفا ملقتضيات ظهيرنا الشريف هذا فتجري عليه العقوبات
املنصوص عليها في الفقرة السابقة وميكن أن يكون رب
األرض مسئووال من الوجهة اجلنائية عن اجلرمية اللهم إال إذا
أخبر بذلك إدارة املياه والغابات قبل أن تثبت بنفسها وجود
اجلرمية املذكورة.
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ويعاقب املخالف ملقتضيات القرارات املشار إليها في الفصل
الرابع واخلمسني بحجز ما قلعه أو قطعه فضال عما عسى
أن يلحقه عمال بالفصل الواحد والستني من هذا الظهير
الشريف وإذا تسبب عن املخالفة حريق في الغابة فيعاقب
مرتكبها بالسجن من ثالثة أشهر إلى عامني فضال عما
عسى أن يلحقه من تعويض اخلساير وجترى عليه إذ ذاك
مقتضيات الفصل  463من القانون اجلنائي الفرنساوي وإذا
كان إيقاد النار وقع برخصة من احلكومة وتسبب عنه حريق
في األمالك املجاورة للغابة فإن فاعله يبقى مسئوال بساير
التعويضات الالزمة عن ذلك ما لم يكن احلريق نشأ عن
الوسايل املتخذة لوقاية الغابة من النار.
الفصل السادس واخلمسون
من أوقد نارا عمدا أو حاول إيقادها في الغابة سواء كان
في نفس الغابة أو خارجها يعاقب باألشغال الشاقة ملدة
محدودة.

الباب ال�سابع
يف �إثبات املخالفات
الفصل السابع واخلمسون
إن إدارة املياه والغابات هي املكلفة مبتابعة املخالفات التي
تصدر من الناس املوكول أمرهم لنظر احملاكم الفرنساوية
وذلك ملا في إناطة هذا العمل بها من املصلحة بحقوق
الدولة وحقوق أرباب الغابات واألغراس الداخلة في حكم
هذا الظهير والقرارات الوزيرية التي ستصدر إلجراء العمل
به وكما أن اإلدارة املذكورة هي املكلفة باملتابعة لدى
احملاكم كذلك هي املكلفة بطلب ما يجب على املخالفني
وأن املتابعة واحملاكمة تكون على يد رؤساء موظفي إدارة
املياه والغابات نيابـــة عن احلكــومـــة فضال عن احلق البــاقــي
للوكيــل العــام.
(غيرت الفقرة  3بالفصل األول من الظهير الشريف
بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
حتال على احملاكم الشريفة إقامة الدعاوي على املغاربة طبقا
للقواعد العادية اخلاصة باختصاص احملاكم ووفقا لقواعد
املرافعات املتعلقة بالقانون اجلاري به العمل ولهذا الغرض
توجه التقارير التي يحررها نواب إدارة املياه والغابات إلى
حكام اإلدارة وهم يوجهونها مصحوبة برأيهم في كل قضية
حلكام املراقبة احمللية الذين يرفعون كل قضية لدى احملكمة
التي لها النظر فيها وهم ينجزون ما يصدر من األحكام
ويعلمـــون إدارة امليـــاه والغابـــات باحلكــم الصـــادر في
ذلك.
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الفصل الثامن واخلمسون
تثبت املخالفة املتعلقة بالغابات إما بتقرير وإما بشهادة
الشهود إن لم يكن هناك تقرير أو وجد التقرير ولكن ألفى
ناقصا غير كاف.
الفصل التاسع واخلمسون
يقوم مبشاهدة املخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات
وغيرهم من املكلفني بشؤونها وذلك في جميع منطقة
احلماية الفرنساوية من اإليالة الشريفة.
(غيرت الفقرة  2بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  12شوال  18/1353يناير )1935
وتوضع طوابع مطارق الدولة مبكتبة احملكمة االستينافية
الرباطية ومبكتبات احملاكم االبتدائية التي تستعمل فيها.
تودع طوابع مطارق الضباط واملوكول إليهم ما ذكر مبكتب
الكاتب املسجل لدى احملكمة االبتدائية التي بدائرتها محل
إقامتهم.
الفصل الستون
إن رؤساء موظفي الغابات واملياه وساير القاميني بخدمتها
يحررون تقاريرهم بيدهم وميضون عليها وإال فال يصح
العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وتعفى التقارير
املذكورة من لوازم االستفسار والتنبر والتسجيل.
الفصل الواحد والستون
إن القاميني بخدمة الغابة لهم أن يثقفوا الدواب التي يعثرون
عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم حق الرعي فيها وكذا
اآلالت التي تلفى بيد املخالفني وعرباتهم وبهاميهم كيفما
كانت ويعقلون ذلك عليهم ولهم أن يقتفوا أثر األشياء
املأخوذة من الغابة إلى أن يقفوا على عينها باحملل الذي نقلت
إليه ولو كان احملل املذكور إمنا دلتهم عليه بعض الداليل أو
بشهادة أو غلب سببها على ظنهم أنها فيه وما يعثرون
عليه يعقلونه غير أنهم ال يدخلون للدور وال للبراحات
وال للزرايب إال مبحضر قاضي الصلح أو نايبه أو كميسار
البوليس أو أحد أعضاء األشغال البلدية أو من كلف من
قبل احملاكم بإجراء البحث وإذا كان املخالف ممن هو لنظر
احملاكم املخزنية فإن الدخول ال يقع إال مبحضر قائد القبيلة
أو خليفته أو شيخ الفرقة أو الدوار يصحب معه موظف من
حكومة املراقبة إن اقتضى احلال ذلك وإذا طلب القاميون
بخدمة الغابة أحدا من املوظفني املذكورين فال يسوغ أن مينع
من التوجه حيث صحبته ليقفا معا على عني احملل الذي يقع
فيه البحث بل يجب عليه أن يجري البحث معه وعند إمتامه
ميضي معه على التقرير احملرر فيما وقع من البحث مبحضره.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

الفصل الثاني والستون

يجوز ملوظفي املياه والغابات من ساير الطبقات أن يستنجدوا
إما مشافهة أو كتابة والة األمر ملنع جميع املخالفات
املنصوص عليها في هذا الظهير الشريف كما يجوز لهم
أن يستنجدوهم أيضا للتفتيش على محصوالت الغابة
املأخوذة أو املبيعة أو املنقولة كلما وقع ذلك مخالفا للقرارات
املشار إليها بالفصل الرابع واخلمسني ولتثقيفها أيضا ويجوز
لهم أيضا أن يقبضوا كل من هو مجهول يعثرون عليه في
حال فعله للمخالفة ولهم أن يرفعوه لدى املكلف باملراقبة
أو قاضي الصلح أو كميسار البوليس إذا كان ممن هو لنظر
احملاكم الفرنساوية أو لدى القايد أو خليفته أو الشيخ أو
حكومة املراقبة إذا كان أهليا.
الفصل الثالث والستون

كل ما يثقف من البهائم التي تلفى في املرعى خالفا القوانني
واحملصوالت املأخوذة من الغابة بغير حق تعقل حتت يد من
يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكنه قريبا من املوضع الذي
وقعت فيه املخالفة.
(ألغيت الفقرة  2و 3وعوضتا بالفصل  4من الظهير
الشريف بتاريخ  27ذي القعدة  4/1336شتنبر )1918
إذا ثبت من التقرير املتعلق بالعقلة أن احملصوالت املثقفة قد
أخذت من غابات الدولة فإن إدارة الغابات تطلب صدور
اإلذن ببيعها باملزايدة في ظرف ثالثة أيام من يوم التثقيف
وذلك طبق الشروط املبينة في الفقرة الثالثة من الفصل الرابع
والستني وحتوز الدولة الثمن املتحصل ما لم تفضل إبقاء
احملصوالت بيدها وإذا وقع التثقيف على بهامي أو عربات
أو دواب جلر العربات أو للحمل أو على محصوالت لم
تؤخذ من الغابات التي على ملك الدولة فتجعل نسخة من
تقرير التثقيف وتوضع باملكتبة الصلحية في خالل ثالثة
أيام أو مبكتب املراقبة احمللية إذا كان املخالف يرجع أمره
لنظر احملاكم الفرنساوية وأما إذا كان من األهليني فإن نسخة
التقرير تسلم للقايد ويجوز لكل من طلب األشياء املثقفة
أن يطلع على النسخة املذكورة.
وعند وقوع التثقيف تعطى نسخة ملن توضع حتت يده
األشياء.
الفصل الرابع والستون
(غير بالفصل  5من الظهير الشريف بتاريخ  27ذي القعدة
 4/1336شتنبر  1918وبالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  26ذي القعدة  22/1340يوليوز )1922
ميكن لقاضي الصلح أو في مغيبه حلكومة املراقبة احمللية أو
للقايد أن يأذن برفع العقلة مؤقتا عن األشياء احملجوزة املشار
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

إليها بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ودفع
مبلغ على سبيل الضمان وإذا لم يطلب أحد استرجاع البهامي
أو األشياء املثقفة في خالل خمسة أيام من يوم تثقيفها
أو طلبت ولكن عجز الطالب عن دفع مبلغ الضمان فيأمر
احلكام املتقدم ذكرهم ببيع ما يثقف بالسمسرة ويسقط من
املتحصل صوائر التثقيف والبيع.
ويقع البيع باملزايدة بواسطة كاتب احملكمة الفرنسوية أو
القايد حتت نظر املراقبة أو على يد من توجهه لذلك.
ويعلن بالبيع أربعا وعشرين ساعة قبل وقوعه ويسقط من
املتحصل صواير التثقيف ثم صواير البيع ثم تعويضات
اخلساير ويعطى الباقي ملستحقه وإذا كان املثقف بهامي وكان
صاحبها معروفا فال يباع منها إال ما بقي بقدر ما حكم
به عليه نقدا وذلك حسبما تبينه إدارة املياه والغابات وإذا
صدر احلكم ببراءة رب البهائم املثقفة فيرد لصاحبها جميع
الثمن الذي بيعت به وتبقى صواير التثقيف والبيع في ذمة
إدارة املياه والغابات وإذا لم يقم رب البهامي بطلبها إال بعد
بيعها وكانت احملاكم أبرأته فال يرد له ثمن البيع إال بعد
إسقاط جميع الصواير.
الفصل اخلامس والستون
إن التقارير التي يكتبها املوظفون الفرنساويون بإدارة املياه
والغابات على اختالف طبقاتهم وعليها إمضاءاتهم تعتبر
حجة صحيحة في ثبوت املخالفات املتقررة فيها كيفما
كانت العقوبة الناجتة عنها بشرط أن تكون التقارير وقعت
من موظفني اثنني ويعتبر ما تضمنته التقارير من املخالفات
صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه
فال تقبل حجة غيرها إال إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا إلى
جرحه في جانب أحد الواضعني شكليهما عليه
(غيرت الفقرتني األخيرتني بالفصل الفريد من الظهير
الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5/1368أبريل )1949
وإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا أو
موظف من املوظفني الفرنسيني وأمضي عليها ستكون احلجة
صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إمنا يعمل بها إذا
كانت املخالفة تؤدي إلى احلكم بأداء مبلغ ال يتعدى 10 000
فرنك بني ذعيرة وتعويض اخلسائر.
وإذا اشتمل أحد من التقارير املذكورة على عدة جرائم أو
مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ارتكبها أشخاص مختلفني
فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل
مخالفة تؤدي إلى احلكم بأداء مبلغ ال يتجاوز  10 000فرنك
بني ذعيرة وتعويض اخلسائر وذلك كيفما كان القدر الذي
ميكن أن ترتفع إليه األحكام الصادرة مبجموعها.
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الفصل السادس والستون
إن التقارير املذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل
السابق فال تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن
يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها.
الفصل السابع والستون
كل من ادعى التزوير من املخالفني في التقارير املشار إليها
ترجع دعواه لدى احملاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته
ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل
متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه مبكتب احملكمة
االبتدائية أو الصلحية قبل اليوم املعني للمحاكمة بورقة
االستدعاء ويتلقى كاتب احملكمة دعواه ويضع املدعي
أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب
في ذلك وإذا كان أميا أو عاجزا عن الكتابة بسبب من
األسباب فينص عليه كتابة ويوم اجللسة املعينة للحكم
يضرب لزاعم التزوير أجل ال يقل عن ثالثة أيام وال يزيد
عن ثمانية ليأتي في خالله بحجة ويضع أسماء شهوده
وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه مبكتب احملكمة
وعند انقضــاء األجــل املضـروب يحكـم فـــي القضيــة
من دون جتدد استدعاء وإذا وجدت احملكمة حجج من
ادعى التزويــر صحيـحــــة بحيث يعتبر التقريـــر داحضــا
فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانني .وأما
إذا وجدت حجج املدعي باطلة أو لم يقم املدعي باللوازم
املقررة فترفض احملكمة دعواه وتصدر حكمهـا ويعاقب
مدعي التزوير بأداء ثالثماية فرنك ذعيرة وأما إذا كان
اخلصم من األهليني فيوجه لدى احملــاكــم املخزنيـــة التي
لهــا النظر فــي إصـدار العقــوبــات املنصـوص عليهـــا بهذا
الظهيــر وإذا ثبت التزويــر املذكــور وبقي وجــه للتهمـــة
فيوجه على مدعي التزوير من األهليـيــن لدى احملــاكــم
املشار إليها.
الفصل الثامن والستون
يجوز للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة احلكم أن
يدعي التزوير أثناء املدة املجعولة قانونا ملعارضة احلكم
املذكور وإعادة النظر فيه.
الفصل التاسع والستون
إذا اشتمل التقرير على مخالفات صدرت من عدة أناس
وادعى واحد منهم أو بعضهم التزوير فإن التقرير يبقى
جاريا على اآلخرين إال إذا وقعت دعوى التزوير في شيء
مشترك بني جميعهم وكان ال يقبل التجزئة.
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الباب الثامن
يف متابعة املخالفات
والتعوي�ضات النا�شئة عنها
الفصل السبعون
إن ساير املتابعات واملرافعات الصادرة من إدارة املياه والغابات
ترفع إما لدى احملاكم اجلنائية وإما لدى احملاكم الصلحية التي
حد ما يسع نظرها بالفصل التاسع من الظهير الشريف املؤرخ
بثاني عشر غشت سنة  1913الصادر في تنظيم احملاكم
العدلية الفرنسوية وأما متابعة األهليني فإن مطالبتهم تقع
حسب الشروط املنصوص عليها بالفصل السابع واخلمسني.
الفصل الواحد والسبعون
إذا قام أحد من املقابلني خلدمة املياه والغابات مبتابعة أو
محاكمة نيابة عن اإلدارة املذكورة فله أن يستدعي خصمه
وله أن ينهي كل ما يجب إنهاؤه من دون أن يقدم الطلب
املنصوص عليه بالفصل الـ  13من الظهير الشريف الصادر
في كيفية املرافعة اجلنائية إال أنه ال يحق له مباشرة التثقيف
التي تأمر بها احملاكم وأن ورقة استدعاء اخلصم البد أن
تكون مشتملة على نسخة من تقرير املخالفة وإال فهي
باطلة ال يعمل بها.
الفصل الثاني والسبعون
يجوز لرؤساء املياه والغابات أن يوضحوا للمحاكم كل قضية
تهمهم وأن يسمعوا منهم كل ما يلقونه لتأييد شكايتهم.
الفصل الثالث والسبعون
يجوز لرؤساء املياه والغابات أن يطلبوا االستيناف نيابة
عن اإلدارة كما لهم السعي في إبطال األحكام التي ال
رجوع فيها كيفما كانت غير أنه ال يجوز لهم أن يرجعوا
عن االستيناف الذي طلبوه إال بإذن خاص من اإلدارة وأن
احلق املمنوح للرؤساء املذكورين وساير األعوان في طلب
االستيناف أو إبطال األحكام ال ينافي ما هو للوكيل العام
في ذلك بل للوكيل أن يطلب استيناف األحكام أو إبطالها
ولو كان املوظفون املشار إليهم سلموها.
الفصل الرابع والسبعون
يجوز إلدارة املياه والغابات أن جتري الصلح مع من ارتكب
مخالفة من املخالفات املنصوص عليها بهذا الظهير الشريف
وإذا صدر احلكم فإن الصلح ال يقع إال في قدر الذعاير
والتعويضات املدنية وال ميضي الصلح إال بعد موافقة رئيس
إدارة املياه والغابات عليه.
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الفصل اخلامس والسبعون

تسقط الدعاوى الراجعة لساير املخالفات في أمر الغابة إذا
مضت ستة أشهر من تاريخ التقرير الذي وقعت املعاينة
فيه وعند مضى ثالثة أعوام من تاريخ صدور املخالفة إن
لم يحرر في شأنها تقرير زيادة عما يطالب به املشترون
بالسمسرة أو املقاطعون في اخلشب حسبما يقتضيه الفصل
 17و 18و 20من هذا الظهير الشريف وأما الدعاوى املتعلقة
بإحياء شيء من الغابات ذات األشجار أو الشطب الواقع
مخالفا ملقتضى الفصل الرابع والعشرين فتسقط عند مضي
سنتني شمسيتني من تاريخ وقوع اإلحياء.
الفصل السادس والسبعون

إذا راجت قضية مبحكمة وكان محل النزاع مخالفا ملقتضى
هذا الظهير الشريف أو ملقتضى القرارات الوزيرية التي
تصدر إلجراء العمل به واستظهر املخالف أثناء احملاكمة
مبا يثبت أن له حقا في ملك احملل املتنازع فيه أو غيره من
احلقوق املترتبة على األمالك فإن احملكمة التي لها النظر في
املسألة متعن النظر فيها حسب القواعد اآلتي بيانها وهي
أن ال تعدل احملكمة عن النظر في املخالفة الرايجة لديها
إلى النظر في دعوى االستحقاق إال إذا كانت الدعوى مبنية
على حجة ظاهرة أو على حيازة تعادلها في القوة وكانت
احليازة مضت للمخالف نفسه أو ملن واله امللك وأدى
املدعي دعواه بإيضاح فيما ذكر وكانت احلجة التي أدلى
بها أو غيرها مما احتج به لو سلمتها احملاكم تؤدى إلى براءته
وإذا وقع احلكم برفع الدعوى للنظر فيها من الوجهة املدنية
فينبغي أن يعني في احلكم املذكور أجل ال يزيد عن شهرين
وينبغي للمدعي أن يرفع دعواه أثناء األجل املذكور لدى
احملاكم التي لها النظر فيه وأن يطلع من يجب على فعله في
املسئلة وإن لم يفعل فاحملكمة ترفض دعواه وتعود إلى النظر
فيما وقع منه من املخالفة لكن إذا ألفى احلكم قد صدر
على املخالف فيوقف العمل به فيما يخص السجن إن حكم
به وكذا فيما يخص الغرامات والتعويضات املدنية فيقبض
مبلغها ويترك حتت اليد إلى أن يعطى ملن يستحقه بحكم
من احملكمة التي تنظر في ثبوت دعواه.
الفصل السابع والسبعون

إن الفصل  423من القانون اجلنائي الفرنساوي والفقرة الثانية
من الفصل  365من قانون البحث اجلنائي وكذا الظهير
الشريف املؤرخ بثامن عشر مايو سنة  1914ال يجرى العمل
بها فيما يخص العقوبات املنصوص عليها بهذا الظهير
الشريف ماعدا ما نص عليه الفصل السادس واخلمسون.
أما العقوبات التي نص عليها القانون اجلنائي الفرنسوي
املشار لها هنا فيبقى العمل جاريا بها.
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الفصل الثامن والسبعون
توجه العهدة على األزواج واآلباء واألمهات واألوصياء في
كل ما يلحق زوجاتهم ومن كان في حجرهم من العقوبات
املدنية عما يصدر منهم من املخالفات في أمر الغابة وكذا
من كان له خادم أو نايب فتوجه عليه العهدة في كل ما
يلحق خادمه أو نايبه من العقوبات املدنية عما يصدر منه
من املخالفات في أمر الغابة أثناء خدمته عنده أو قيامه
بشؤونه وهذه العهدة تعم أيضا رد األشياء بعينها وتعويض
اخلساير والصواير أما فيما يختص برعايانا الذين يرفع أمرهم
إلى احملاكم الشريفة فينظر فيما يوجه عليهم من العهدة
املدنية أي فيما يتعلق بتعويض الضرر واخلسارة وترجيع
الصواير مبقتضى الشريعة اإلسالمية املطهرة.
الفصل التاسع والسبعون
يعاقب كل من ارتكب مخالفة لم تذكر هنا بصفتها حسبما
تقتضيه القوانني اجلنائية اجلاري العمل بها.
الفصل الثمانون
(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف
بتاريخ  12شوال  18/1353يناير )1935
إن عقوبة السجن لتنفيذ األحكام املتعلقة بأمور الغابات
جتري بحسب الظروف طبقا للمقتضيات اجلاري العمل بها
فيما يتعلق بذلك.
الفصل الواحد والثمانون
كل ما يصدر من األحكام بطلب من إدارة املياه والغابات
أو مبتابعة من الوكيل العام يرسل لصاحبه مضمونا منه
إليه محتويا على أسماء اخلصوم ومسكن كل واحد منهم
ومتضمنا أيضا احلكم الصادر عليه.
ويجري األجل املضروب إلعادة احلكم أو االستيناف من
تاريخ اإلعالم املشار إليه.
الفصل الثاني والثمانون
(ألغيت الفقرة األولى وعوضت بالفصل  6الظهير الشريف
بتاريخ  27ذي القعدة  4/1336شتنبر )1918
إن مقتضيات هذا الظهير الشريف أو القرارات الوزيرية
التي تصدر في كيفية إجراء العمل به املتعلقة بالوسايل
الالزمة للمحافظة على األحراش والغابات املخزنية وضبط
أمرها ومعاينة املخالفات املرتكبة فيها ومتابعة املخالفني
وإلزامهم بتعويض اخلساير تنطبق أيضا على الغابات املشاعة
بني القبايل أو الغابات املتنازع فيها املشار إليها في الفصل
األول.
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وما يتحصل من البيع ورد األشياء املأخوذة بغير حق
بتعويض اخلساير يترك حتت اليد إلى أن يعطى لربه عند
صدور احلكم الذي ال رجوع فيه ويفرق إن اقتضاه احلال
على أربابه بحسب ما يجب لكل واحد منهم وبعد إسقاط
صواير العسة والقيام بشؤون الغابة املتنازع فيها من دون أن
يقبل أي مطالبة تتعلق بتعويض اخلساير مبا ذكر من العسة
والقيام بشؤون الغابة.
(أضيفت بالفصل  6من الظهير الشريف
بتاريخ  6ربيع الثاني  7/1340دجنبر )1921
إن مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات الوزيرية
الصادرة في إجراء العمل به تنطبق أيضا على األراضي الغير
املغروسة أشجارا التي باشرت احلكومة إحياءها أو غرسها من
جديد أو بتمكني كثبان الرمل فيها.

الفصل الثالث والثمانون
(ألغي وعوض بالفصل  7من الظهير الشريف بتاريخ  27ذي
القعدة  4/1336شتنبر  1918وغير بالفصل األول من الظهير
الشريف بتاريخ  29صفر  30/1371نونبر )1951
يثبت املهندسون واألعوان احمللفون إلدارة املياه والغابات
واحلراس املكلفون بوقاية األراضي وجتديدها وجنديو
اجلندرمية احمللفون وأعوان الديوانات وأعوان الشرطة وكافة
ضباط املراقبة القضائية وكذا القواد وحلفاؤهم واألشياخ
املخالفات لظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزيرية الصادرة
في تطبيقه وأما التقارير باملخالفات املشار إليها التي يحررها
األعوان الغير املستخدمني بإدارة الغابات فتوجه في خالل
عشرة أيام للموظفني املكلفني مبتابعة املخالفني عمال
بالفصل السابع واخلمسني.
الفصل الرابع والثمانون

يلغى كل ما يخالف هذا الظهير الشريف.
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ظهري �شريف رقم � 1-02-130صادر يف فاحت ربيع الآخر 1423
( 13يونيو  )2002بتنفيذ القانون رقم  08-01املتعلق با�ستغالل املقالع
(ج.ر .عدد  5031بتاريخ  10جمادى الآخرة  ٌ 19 - 1423غ�شت )2002

بناء على الدستور والسيما الفصلني  26و 58منه،
ينفذ وينشر باجلريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم  08-01املتعلق باستغالل املقالع ،كما وافق عليه
مجلس املستشارين ومجلس النواب.
*
* *

قانون رقم  08-01يتعلق با�ستغالل املقالع
الف�صل الأول
�أحكام عامة
املادة 1

ألجل تطبيق هذا القانون يراد:
•بلفظة «مقلع» كل مكمن طبيعي ملواد معدنية غير مدرجة
في صنف املعادن مبقتضى نظام املناجم اجلاري به العمل؛
•بعبارة «املنشآت امللحقة باملقلع» املنشآت والتجهيزات
الواقعة داخل حدود موقع االستخراج والالزمة الستغالل
املقلع وحتويل املواد املستخرجة ومعاجلتها عند االقتضاء
ونقلها؛
•بعبارة «استغالل املقلع» ،كل استخراج ملادة معدنية غير
مدرجة في صنف املعادن مبقتضى نظام املناجم اجلاري به
العمل؛
•بعبارة «املقالع الباطنية» املقالع التي يستوجب استغاللها
القيام بأشغال باطنية مثل حفر اآلبار أو الدهاليز؛
•بعبارة «املقالع املكشوفة» املقالع التي يباشر استغاللها
دون القيام بأشغال باطنية إما في الهواء الطلق وإما مبسيل
مجرى مياه أو بحيرة وإما في قعر البحر أو في الشواطئ.
املادة 2

يخضع ألحكام هذا القانون كل استغالل للمقالع يباشر لغرض
جتاري أو ألجل استعمال املواد املعدنية املستخرجة ألغراض
غير إجناز املنشأة التي تستخرج املواد املذكورة من محرمها.
ال تطبق أحكام هذا القانون على عمليات اجلرف من أجل
تعهد أحواض املوانئ واملداخل املؤدية إليها وكذا حقينات
السدود ومجاري املياه إن كانت ذات أغراض غير جتارية.
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املادة 3

املقالع ملك ألصحاب األرض.
يجب على مستغل املقلع إن لم تكن األرض في ملكه
أن يدلي بعقد موقع من لدن املالك يؤهله بصريح العبارة
الستغالل املقلع ملدة معينة.
إذا كان املقلع املزمع استغالله يقع ضمن امللك العام أو امللك
الغابوي ،وجب على املستغل اإلدالء بالرخصة املسلمة له
من اإلدارات املكلفة بتدبير األمالك املذكورة والتي تخول
له صراحة استغالل املقلع ملدة معينة.
ال يجوز مباشرة أي استغالل ملقلع إال إذا كان مرخصا به
وفقا ألحكام الفصل الثالث أدناه.

الف�صل الثاين
خمططات تدبري املقالع
املادة 4

تعد اإلدارة مببادرة منها أو بطلب من اجلماعات احمللية
مخططات لتدبير املقالع خاصة مبنطقة معينة إلرضاء
حاجيات املستهلكني جهويا أو وطنيا مع مراعاة ضرورة
احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية.
املادة 5

يجب أن تتقيد مخططات تدبير املقالع بأحكام النصوص
التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق
بالتعمير والبيئة وحماية الطبيعة واحملافظة على األصناف
السمكية البحرية ومكامنها واحلفاظ على املوارد الغابوية
وموارد القنص واملوارد السمكية واستغاللها واالستثمار
الفالحي واالستغالل الغابوي.
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املادة 6

املادة 10

تهدف مخططات التدبير بوجه خاص فيما يتعلق مبنطقة
معينة إلى ما يلي:

ال يجوز أن يرخص بأي استغالل ملقلع واقع داخل حدود
املنطقة التي يشملها مخطط تدبير املقالع إال إذا كان متوافقا
مع مقتضيات هذا املخطط.

.1القيام بتحديد أجزاء املنطقة التي ال ميكن أن يرخص
فيها باستغالل املقالع ؛
.2حتديد األهداف املراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة
مواقع املقالع ؛
.3القيام ،إن اقتضى احلال ،بسن شروط خاصة لالستغالل
تطبق على جميع املقالع أو على بعض األصناف منها،
السيما إذا تعلق األمر مبقلع مكشوف يقع في الشاطئ أو
في قعر البحر أو في مجاري املياه.
كما تشتمل هذه املخططات على وثائق بيانية وخرائطية.
املادة 7

يقدم مشروع مخطط تدبير املقالع  ،قبل املصادقة عليه  ،إلى
املجلس أو املجالس اجلهوية املعنية إلبداء الرأي فيه.
يجوز للمجلس اجلهوي أو للمجالس اجلهوية املعنية أن
تقدم ،داخل أجل ثالثة أشهر يبتدئ من تاريخ تقدمي
املشروع إليها ،مالحظات بشأنه تقوم اإلدارة بدراستها.
في حالة عدم إبداء الرأي داخل األجل املذكور ،يعتبر أن
ليس للمجلس أو للمجالس اجلهوية أية مالحظة على
املشروع.
املادة 8

تعد مشاريع مخططات تدبير املقالع وفق األشكال والكيفية
احملددة مبرسوم داخل أجل ال يتعدى ثمانية وأربعون ()48
شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويصادق
عليها مبرسوم ينشر في اجلريدة الرسمية.
إذا كان مخطط التدبير ينص على شروط خاصة لالستغالل
تطبيقا للبند  3من املادة  6أعاله ،فإن املرسوم املذكور
يحدد اآلجال والكيفية التي تطبق وفقها هذه الشروط على
االستغالالت املوجودة.
املادة 9

تعد مخططات تدبير املقالع ملدة عشرة ( )10سنوات.
ميكن مراجعة هذه املخططات مببادرة من اإلدارة أو بطلب
من اجلماعات احمللية املعنية ،ووفق األشكال والكيفية املقررة
إلعدادها واملصادقة عليها.
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الف�صل الثالث
رخ�صة اال�ستغالل
املادة 11

يتوقف استغالل املقالع على احلصول على رخصة استغالل
تسلمها اإلدارة.
املادة 12

متنح رخصة االستغالل ملدة عشر ( )10سنوات قابلة للتجديد
وميكن متديدها إلى عشرين ( )20سنة إذا كانت الرخصة
مرتبطة بصناعة حتويلية تستوجب استثمارات ضخمة.
غير أن مدة الرخصة ال ميكن أن تتعدى ثالث ( )3سنوات
بالنسبة للمقالع الواقعة بامللك العمومي البحري.
وإذا لم يكن طالب الرخصة مالكا للمقلع املعني ،ال يجوز
بأي حال من األحوال أن تتجاوز مدة االستغالل مدة العقد
املوقع من لدن املالك أو مدة الرخصة املشار إليهما في
الفقرتني الثانية والثالثة من املادة  3أعاله واللذين يؤهالنه
بصريح العبارة الستغالل املقلع.
املادة 13

حتدد في رخصة االستغالل بوجه خاص:
• مدة االستغالل؛
• طريقة االستغالل (مقالع مكشوفة أو مقالع باطنية)؛
• شروط االستغالل العامة واخلاصة املطبقة على املقلع؛
•التدابير الالزم اتخاذها لدرء مضار االستغالل بالنسبة إلى
الوسط الطبيعي احمليط أو إلى سكينة اجلوار واحلد منها ،أو
معاوضتها وإن أمكن القضاء عليها؛
•تدابير إعادة تهيئة موقع املقلع في أثناء أو في نهاية
االستغالل أو فيهما معا؛
•التدابير احلمائية املناسبة لتفادي إتالف األصناف السمكية
البحرية أو مكامنها.
تهدف تدابير إعادة تهيئة موقع املقلع في أثناء أو في نهاية
االستغالل أو فيهما معا إلى ضمان إعادة املوقع إلى حالة ال
يظهر معها أي خطر من املخاطر أو مضرة من املضار املشار
إليها في املادة  35أدناه.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 14

يجب على اإلدارة املختصة مبنح رخصة االستغالل أن تبت
في ملف طلب رخصة االستغالل داخل أجل أقصاه ستون
( )60يوما من تاريخ إيداعه.
في حالة عدم الرد داخل األجل املذكور بالنسبة مللف
طلب رخصة االستغالل املستوفي للشروط القانونية،
يعتبر سكوت اإلدارة بعد انصرام هذا األجل مبثابة رخصة
االستغالل مع مراعاة أحكام املادة  15بعده.
املادة 15

ترفض رخصة االستغالل إذا كان االستغالل املزمع القيام
به يتعارض مع مقتضيات مخطط تدبير املقالع املطبق في
املنطقة الواقع املقلع بها أو في حالة عدم وجود هذا املخطط،
إذا كان من شأن االستغالل املذكور أن يضر باملصلحة العامة
وخاصة األمن والسالمة واحملافظة على الصحة العمومية
والصيد البحري وتربية األحياء املائية البحرية وحماية البيئة
وتوازن األنظمة البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي واحملافظة
على املواقع واآلثار التاريخية وإجناز عملية من العمليات
ذات املنفعة العامة.
املادة 16

ترفض الرخصة في استغالل مقلع جديد لكل مستغل
لم يف بواجباته املتعلقة بإعادة تهيئة موقع وفقا ألحكام
املادتني  44و 49أو إن اقتضى احلال املادة  63أدناه.
املادة 17

يجب أن يكون كل رفض لرخصة استغالل معلال وأن يبلغ
إلى طالب الرخصة داخل األجل احملدد للبت في طلب
الرخصة طبقا للمادة  14أعاله.
املادة 18

متنح رخصة االستغالل مع مراعاة حقوق الغير.
املادة 19

ال تعفي رخصة االستغالل املنصوص عليها في هذا القانون
املستفيد أو املستفيدين منها من واجب احلصول على
الرخص املقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية األخرى
اجلاري بها العمل.
املادة 20

تنتهي صالحية رخصة االستغالل بقوة القانون في حالة ما
إذا كان العقد أو الرخصة املشار إليهما في الفقرتني الثانية
والثالثة من املادة  3أعاله محل فسخ غير قابل للطعن فيه.
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

املادة 21

تنتهي بقوة القانون صالحية رخصة االستغالل إذا لم يشرع
في استغالل املقلع املعني خالل سنة من تاريخ تسليمها ،
وعندما يتعلق األمر برخصة ضمنية  ،خالل السنة التالية
لتاريخ انصرام األجل الستني ( )60يوما املنصوص عليه في
املادة  14أعاله.
املادة 22

حتدد مبرسوم كيفية تكوين ملف طلب رخصة االستغالل
وكذا كيفية منح الرخصة وسحبها.

الف�صل الرابع
ال�ضمانات املالية
املادة 23

يتوقف استغالل كل مقلع على تقدمي كفالة بنكية يحدد
مبلغها بنص تنظيمي أخذا بعني االعتبار طبيعة املقلع
واملواد املستخرجة.
ترصد الكفالة البنكية املذكورة إلعادة تهيئة املوقع بعد
إغالق املقلع ألي سبب من األسباب ،في حالة تقاعس
املستغل عن القيام بذلك بعد توجيه إنذار إليه وفقا ألحكام
املادة  49أدناه.
ال تشتمل الكفالة السالفة الذكر التعويضات املستحقة
على املستغل لفائدة الغير عن كل ضرر يتسبب فيه املقلع
واملنشآت امللحقة به.

الف�صل اخلام�س
متديد اال�ستغالل وتغيري امل�ستغل
وجتديد رخ�صة اال�ستغالل
املادة 24

كل متديد لالستغالل إلى أرض أو منطقة بحرية مجاورة
غير مشمولة برخصة االستغالل األصلية ،يجب أن يقدم
في شأنه طلب متديد رخصة االستغالل.
املادة 25

كل استغالل للمقلع بعد انتهاء مدة صالحية الرخصة
املمنوحة عنه ،يجب أن يقدم في شأنه طلب جديد لرخصة
االستغالل.
يقدم الطلب اجلديد لرخصة االستغالل قبل انصرام مدة
صالحية الرخصة اجلارية مبا ال يقل عن ستة ( )6أشهر.
133

املادة 26

في حالة تغير مستغل املقلع ،يجب أن يحرر في هذا الشأن
تصريح يودعه كل من املفوت له لدى اإلدارة املختصة داخل
الشهر التالي لتاريخ تفويت االستغالل.
غير أنه إذا كان املفوت غير مالك للمقلع املعني ،يتعني على
كل من املفوت واملفوت له أن يودعا مسبقا لدى مالك املقلع
أو اإلدارات املشار إليها في الفقرة الثالثة من املادة  3تصريحا
مبشروع التفويت الذي يجب أن يكون محل موافقة مسبقة
من قبل املالك أو اإلدارات املذكورة.
يجب أن يشفع التصريح املنصوص عليه في الفقرة األولى
أعاله مبلف يحدد محتواه بنص تنظيمي ويشتمل بوجه
خاص على شهادة تثبت تأسيس الكفالة البنكية املنصوص
عليها في املادة  23أعاله.
يلزم املفوت له إذا لم يكن املقلع املعني في ملكه بتقدمي
نسخة مطابقة ألصل العقد املوقع من لدن املالك أو الرخصة
املشار إليهما في الفقرتني الثانية والثالثة من املادة  3أعاله
واللذين يؤهالنه بصريح العبارة الستغالل املقلع املذكور
طوال مدة معينة.
تسحب رخصة االستغالل إذا لم يقدم املفوت له الشهادة
والعقد املنصوص عليهما صراحة في الفقرتني الثالثة والرابعة
أعاله.
يحل املستغل اجلديد تلقائيا محل املستغل السابق في
جميع حقوقه وواجباته املرتبطة برخصة االستغالل املمنوحة
لسلفه على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة اخلامسة من
هذه املادة والفقرة الثالثة من املادة  12أعاله.

الف�صل ال�ساد�س
ا�ستغالل املقالع
املادة 27

يجب على املستفيد من رخصة االستغالل ،مع مراعاة أحكام
املادة  21أعاله ،أن يودع لدى اإلدارة تصريحا بالشروع في
االستغالل فور القيام ،زيادة على كل تهيئة أخرى منصوص
عليها بصريح العبارة في الرخصة املذكورة ،بأعمال تهيئة
موقع املقلع املبينة بعده والتي متكن من التشغيل الفعلي
للمقلع وخاصة منها:
•نصب لوحات في كل مسلك من املسالك املؤدية إلى املقلع
تبني بحروف بارزة هوية املستغل ومرجع رخصة االستغالل؛
•وضع أنصاب التسوية واألنصاب الالزمة لتحديد املقالع
املكشوفة؛
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• إقامة شبكة لتحويل مجرى مياه السيالن؛
• إعداد املسالك املؤدية إلى الطريق العام.
املادة 28

حتصر حدود جتويفات املقالع املكشوفة في مسافة أفقية ال
تقل عن عشرين ( )20مترا من حدود احمليط الذي تشمله
رخصة االستغالل.
فيما يخص استغالل املقالع الباطنية ،حتصر حدود التجويفات
في مسافة أفقية ال تقل عن (+20ع) متر (متثل «ع» علو
التجويف باألمتار) من املباني أو طرق املواصالت أو اآلبار
أو قنوات املاء أو املساقي أو احلظائر املجاورة للمساكن ومن
حدود مناطق حماية امللك العام املائي وضفافه احلرة.
املادة 29

ميكن أن تنص رخصة االستغالل على زيادة املسافتني
املنصوص عليهما في املادة  28أعاله اعتبارا إلكراهات
السالمة السيما منها املتعلقة باملنشآت واملباني وحماية
البيئة واحملافظة على الصحة العامة.
املادة 30

تنجز عند االقتضاء أعمال جث األشجار وتهيئة األرض
بطريقة تدريجية وعلى مراحل حتدد حسب حاجات
االستغالل ووفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة
باحملافظة على املساحات املشجرة.
املادة 31

تقتصر أعمال كشط األراضي على ما هو ضروري
لالستغالل ،وتنجز بطريقة انتقائية قصد جتنب اخللط بني
التربة النباتية املكونة لألفق الذبالي وبني التربة اجلدباء.
ويخزن األفق الذبالي والتربة اجلدباء على حدة ويستعمالن
من جديد إلعادة تهيئة موقع املقلع الذي شملته أشغال
االستغالل.
املادة 32

في حالة خطر محدق يهدد البيئة وصحة وسالمة العمال أو
األرض أو املساكن ،تصدر اإلدارة إلى املستغل التعليمات
الالزمة لتفادي اخلطر.
يجب على اإلدارة وقف أشغال االستغالل في حالة تقاعس
املستغل عن تنفيذ التعليمات وطلب تدخل السلطات
املختصة واألمر بتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير
الواجب اتخاذها.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 33

يجب أن يصرح املستغل في احلال إلى السلطة احمللية وإلى
اإلدارة املختصة بكل حادثة خطيرة تقع في املقلع بصرف
النظر عن التصريح املقرر في التشريع اخلاص بحوادث الشغل.
املادة 34

يجب أن تقام أسيجة فعالة ملنع دخول كل منطقة خطيرة
باملقلع .ويلزم املستغل زيادة على ذلك بوضع نظام ملراقبة
الدخول إلى املقلع.
يجب أن ينبه إلى اخلطر بالفتات توضع باملسالك املؤدية
إلى األماكن املجاورة لالستغالالت من جهة وعلى مقربة من
املناطق املسيجة املشار إليها في الفقرة السابقة من جهة أخرى.
إذا تهاون املستغل في إقامة وتعهد األسيجة املذكورة بعد
توجيه إنذار إليه بذلك ،تنجز هذه األشغال مباشرة على
نفقته مبسعى من اإلدارة.
املادة 35

يجوز لإلدارة أن حتدد بنص تنظيمي شروط االستغالل
العامة املطبقة على جميع املقالع ،أو على بعض األصناف
منها ،دون اإلخالل إن اقتضى احلال بالشروط اخلاصة
لالستغالل املنصوص عليها في مخططات تدبير املقالع قصد
درء املخاطر أو املضار التي قد تهدد سكينة اجلوار والصحة
والسالمة العامة والفالحة والصيد البحري وتربية األحياء
املائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع
البيولوجي واملوارد املائية والبيئة واملواقع واآلثار التاريخية.
تطبق بقوة القانون الشروط املشار إليها أعاله على
االستغالالت اجلديدة أو اخلاضعة لرخصة جديدة.
حتدد اإلدارة اآلجال والكيفية التي تطبق وفقها هذه الشروط
على االستغالالت املوجودة.
املادة 36

إذا تبني أن استغالل أحد املقالع يشكل بالنسبة إلى سكينة
اجلوار والصحة واألمن والسالمة العامة والفالحة والصيد
البحري وتربية األحياء املائية البحرية وحماية الغابات
والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي واملوارد املائية والبيئة
واملواقع واآلثار التاريخية مخاطر أو مضار لم تكن معروفة
حني منح الرخصة ،فإن اإلدارة تأمر املستغل باتخاذ التدابير
التكميلية أو إدخال التغييرات الالزمة لتفادي املخاطر أو
املضار املذكورة.
غير أنه إذا عاينت اإلدارة استمرار املخاطر أو املضار املشار
إليها أعاله بالرغم من قيام املستغل بالتدابير والتغييرات
املطلوبة ،أمرت بإغالق املقلع وبسحب رخصة االستغالل.
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

املادة 37

يعتبر كل مستغل ملقلع مسؤوال عن األضرار التي يلحقها
نشاطه بالغير.
املادة 38

يجب على املستغل أن يرفع إلى اإلدارة كل ثالث سنوات
تقريرا معدا من طرف جهاز معتمد وفق الكيفيات أو
الشروط احملددة بنص تنظيمي عن تقييم آثار استغالل
مقلعه على البيئة.

الف�صل ال�سابع
انتهاء اال�ستغالل و�إعادة تهيئة
املوقع عند انتهاء اال�ستغالل
املادة 39

يجب على املستغل أن يقوم ،ثالثة أشهر قبل قيامه
مببادرة منه بإنهاء االستغالل في أثناء مدة صالحية رخصة
االستغالل أو ثالثة أشهر قبل انصرام هذه املدة ،بإيداع
تصريح بإنهاء االستغالل لدى اإلدارة.
تنتهي صالحية رخصة االستغالل بقوة القانون ابتداء من
التاريخ املقرر النتهاء االستغالل.
املادة 40

كل انقطاع متصل وغير مبرر عن استغالل أحد املقالع طوال
مدة تفوق سنة يعتبر تخليا عن هذا االستغالل.
يجب اإلدالء في شأن االنقطاع املذكور بتصريح بالتخلي
يودعه املستغل لدى اإلدارة داخل الشهر التالي لسنة
االنقطاع عن االستغالل.
تنتهي صالحية رخصة االستغالل بقوة القانون ابتداء من
انصرام السنة املشار إليها أعاله.
املادة 41
يجب على املستغل في احلالة املنصوص عليها في املادة 20

أعاله أن يودع لدى اإلدارة داخل أجل ثالثة ( )3أشهر،
تصريحا بالفسخ غير قابل للطعن فيه واملتعلق بالعقد أو
الرخصة املنصوص عليهما في الفقرتني الثانية والثالثة من
املادة  3أعاله.
تنتهي بقوة القانون صالحية رخصة االستغالل املطابقة
لذلك ابتداء من تاريخ انصرام آجال طرق الطعن.
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املادة 42

يجب على املستغل في احلالة املنصوص عليها في املادة 21

أعاله أن يودع لدى اإلدارة تصريحا بعدم االستغالل داخل
الشهر التالي النصرام السنة املشار إليها في املادة املذكورة.
تنتهي صالحية رخصة االستغالل املطابقة لذلك بقوة
القانون ابتداء من تاريخ انصرام السنة املذكورة.
املادة 43

كل إجراء يقضي بتوقيف أو سحب رخصة االستغالل
تطبيقا ألحكام هذا القانون ،يجب أن يكون معلال وأن
يبلغ إلى املستغل برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو
بكل طريقة قانونية أخرى.
املادة 44

يلزم املستغل بإعادة تهيئة موقع املقلع الذي شملته أشغال
االستغالل في نهاية االستغالل وفق التدابير املنصوص عليها
لهذا الغرض في رخصة االستغالل.
يجب على املستغل عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع
املقلع في نهاية االستغالل أن يودع لدى اإلدارة تصريحا
بانتهاء األشغال املذكورة.
املادة 45

يجب على املستغل ما عدا في احلالة املنصوص عليها في املادة
 21أعاله أو في حالة تسليم رخصة استغالل جديدة ،أن يفي
بواجباته املتعلقة بإعادة تهيئة موقع املقلع في نهاية االستغالل
داخل أجل ال يجوز أن يزيد ألي سبب من األسباب على سنة
من تاريخ انتهاء صالحية رخصة االستغالل املطابقة.
املادة 46

ترجع الضمانة البنكية املنصوص عليها في املادة  23أعاله
جزئيا أو كليا بعد رفع اليد الذي تسلمه اإلدارة داخل أجل
ثالثة ( )3أشهر املوالية لتاريخ التسليم النهائي ألشغال
إعادة تهيئة موقع املقلع عند نهاية االستغالل من لدن اإلدارة
أو إليداع التصريح من لدن املستغل بعدم االستغالل طبقا
ألحكام املادة  42أعاله.

الف�صل الثامن
العقوبات الإدارية
املادة 47

إذا الحظت اإلدارة عدم التقيد بالشروط أو الضوابط أو
املواصفات أو التدابير املفروضة على مستغلي مقلع من
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املقالع تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو
لرخصة االستغالل املمنوحة إياه ،وجهت إليه إعذارا للتقيد
بالشروط أو الضوابط أو املواصفات أو التدابير املذكورة داخل
أجل أقصاه ثالثة ( )3أشهر ويبلغ إليه برسالة مضمونة مع
اإلشعار بالتوصل أو بكل طريقة قانونية أخرى.
إذا لم ميتثل املستغل لإلعذار املوجه إليه بعد انصرام األجل
احملدد لتنفيذ التدابير الالزمة ،فإن اإلدارة توقف استغالل
املقلع ملدة ال يجوز أن تزيد على ستة أشهر إلى حني تنفيذ
التدابير املذكورة ،ويجوز لها أن تتخذ اإلجراءات املؤقتة
الالزمة على نفقة املستغل.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير الالزمة من لدن املستغل خالل
مدة التوقيف املنصوص عليها في الفقرة  2أعاله ،تسحب
اإلدارة رخصة االستغالل.
املادة 48

إذا شرع في استغالل مقلع من املقالع دون احلصول على
رخصة االستغالل املقررة في هذا القانون ،أمرت اإلدارة
بإغالق املقلع ،مع إمكانية مطالبة املعني باألمر بالتعويض
عن األضرار التي تكون قد جنمت عن استغالله غير املشروع
للمقلع.
املادة 49

إذا لم ينفذ املستغل التدابير املطلوبة إلعادة تهيئة موقع
املقلع في نهاية االستغالل خالل األجل املنصوص عليه في
املادة  45أعاله ،وجهت إليه اإلدارة إنذارا لتنفيذ التدابير
املذكورة داخل أجل ال يجوز أن يزيد على ستة أشهر.
في حالة عدم تنفيذ التدابير املشار إليها أعاله داخل
أجل الستة أشهر املذكورة ،تعمل اإلدارة تلقائيا على
إجناز األشغال الالزمة عن طريق استخدام الكفالة البنكية
املنصوص عليها في املادة  23أعاله.
إذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات
إعادة التهيئة  ،حتمل املستغل املصاريف اإلضافية.
املادة 50

يجوز لإلدارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك أن تستعني بالقوة
العمومية لوضع األختام على مقلع تواصل استغالله مخالفة
إما إلجراء التوقيف أو اإلغالق وإما بالرغم من سحب رخصة
االستغالل وإما بعد انتهاء صالحية الرخصة املذكورة ألي
سبب من األسباب.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

الف�صل التا�سع
مراقبة ا�ستغالل املقالع
املادة 51

يكلف مبعاينة املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه ،زيادة على ضباط الشرطة القضائية،
املأمورون املنتدبون لهذا الغرض من لدن اإلدارة املختصة
واحمللفون وفقا للتشريع اخلاص باليمني املفروض أداؤها على
املأمورين محرري احملاضر.
يسمح للمأمورين املشار إليهم في الفقرة األولى أعاله
بالدخول إلى املقالع وفق الشروط احملددة في قانون املسطرة
اجلنائية.
املادة 52

•كل من يستغل مقلعا دون احلصول على رخصة االستغالل
املنصوص عليها في املادة  11من هذا القانون؛
•كل من ميدد استغالل مقلع إلى أراض أو مناطق بحرية
ال تشملها رخصة االستغالل األولية دون احلصول على
رخصة متديد االستغالل؛
•كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صالحية رخصة
االستغالل ألي سبب من األسباب دون احلصول على
رخصة استغالل جديدة؛
•كل من يستغل مقلعا خرقا ألحكام مخطط تدبير املقالع
املطبق في املنطقة التي يقع بها املقلع بعد املوافقة عليه
بوجه قانوني ونشره في حالة العود ،تضاعف العقوبة.
يعتبر في حالة عود كل من ارتكب األفعال داخل اخلمس
سنوات التالية لصدور حكم نهائي عليه باإلدانة من أجل
ارتكاب إحدى املخالفات املنصوص عليها في هذه املادة.

يقوم املأمورون املشار إليهم في املادة  51أعاله ،في حالة
معاينة مخالفة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه بتحرير محاضر يجب أن تبني فيها بوجه خاص
ظروف املخالفة وإيضاحات املستغل والعناصر التي تبرز
مادية املخالفات.
تعتمد احملاضر املذكورة إلى أن يثبت ما يخالفها.
توجه احملاضر إلى احملاكم املختصة داخل عشرة أيام من تاريخ
حتريرها وترسل أو تسلم نسخة منها إلى املعنيني باألمر داخل
نفس اآلجال.
يجوز للمأمورين املشار إليهم في املادة  51أعاله في حالة
التلبس ،توقيف األشغال وإذا دعت الضرورة االستعانة
بالقوة العمومية.

إلى  1 000 000درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل
من يستغل مقلعا خرقا إلجراء بإغالق أو توقيف استغالل
متخذ تطبيقا للمواد ( 32الفقرة  )2و( 36الفقرة  )2و47
(الفقرة  )2و 48و( 52الفقرة  )4من هذا القانون.

املادة 53

املادة 57

يجب على املستغل أن يبلغ جميع املعلومات والوثائق
املفيدة املتعلقة مبقلعه إلى املأمورين املنتدبني من لدن اإلدارة
ملراقبة استغالل املقلع.
املادة 54

يجب أن ميسك املستغل سجال للمراقبة حتدد اإلدارة بنص
تنظيمي ،شروط مسكه وتدبيره.

الف�صل العا�شر
عقوبات جنائية
املادة 55

يعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى سنتني وبغرامة من 50 000
إلى  500 000درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط:
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تأمر احملكمة إن اقتضى احلال بإعادة تهيئة موقع املقلع
املستغل بوجه غير قانوني على نفقة احملكوم عليه.
ميكن أن يقرن األمر املنصوص عليه في الفقرة السابقة بغرامة
تهديدية حتدد احملكمة مبلغها.
املادة 56
يعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى سنتني وبغرامة من 100 000

يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 000

إلى  100 000درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل
مستغل لم يصرح في احلال بكل حادثة خطيرة تقع في
املقلع الذي يستغله إلى السلطة احمللية وإلى اإلدارة وفقا
ألحكام املادة  33أعاله.
املادة 58

يعاقب بغرامة من  50 000إلى  500 000درهم:
•كل مستغل يشرع في استغالل مقلع دون القيام بأعمال
تهيئة موقع املقلع املذكور متكن من التشغيل الفعلي
للمقلع وفقا ألحكام املادة  27أعاله ؛
•كل مستغل ال يتقيد باملسافات املنصوص عليها في املادة
 28أو إن اقتضى احلال في املادة  29من هذا القانون؛
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•كل مستغل يقوم بأعمال جث األشجار أو تهيئة األرض
خرقا ألحكام املادة  30أعاله؛
•كل مستغل يقوم بأعمال كشط األراضي خرقا ألحكام
املادة  31أعاله؛
•كل مستغل ال يتقيد بالتعليمات الصادرة عن اإلدارة وفقا
ألحكام الفقرة األولى من املادة  32أعاله من أجل درء
اخلطر في حالة خطر محدق يهدد البيئة وصحة وسالمة
العمال واألرض أو املساكن؛
•كل مستغل ال يتخذ تدابير املنع من دخول أي منطقة
خطيرة باملقلع وتدابير املراقبة املتعلقة بذلك وتدابير وضع
عالمات التنبيه إلى اخلطر وفقا ألحكام املادة  34أعاله؛
•كل مستغل يستغل مقلعا خرقا للشروط أو الضوابط أو
املواصفات أو التدابير املقررة قصد درء املخاطر أو املضار
التي قد تهدد سكينة اجلوار والصحة واألمن والسالمة
العامة والفالحة والصيد البحري وتربية األحياء املائية
البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع
البيولوجي واملوارد املائية والبيئة واملواقع واآلثار التارخية
وذلك:
– تطبيقا لرخصة االستغالل املمنوحة؛
– تطبيقا ألحكام البند  3باملادة  6أعاله؛
– تطبيقا ألحكام املادة  35أعاله؛
– تطبيقا ألحكام املادة  36أعاله؛
•كل مستغل ال يقوم داخل اآلجال املقررة بإعادة تهيئة
موقع املقلع في أثناء االستغالل أو في نهايته أو فيهما
معا وفقا للتدابير املنصوص عليها لهذا الغرض في رخصة
االستغالل املطابقة.
في هذه احلالة األخيرة تأمر احملكمة إن اقتضى احلال بإعادة
تهيئة موقع املقلع على نفقة احملكوم عليه.
ميكن أن يشفع األمر املنصوص عليه في الفقرة السابقة
بغرامة تهديدية حتدد احملكمة مبلغها.
املادة 59

يعاقب بغرامة من  5 000إلى  20 000درهم:
•كل مفوت ومفوت له الستغالل مقلع ال يصرحان إلى
اإلدارة بتوفيت االستغالل املذكور وفقا ألحكام الفقرة
األولى من املادة  26أعاله؛
•كل مستغل ال يودع لدى اإلدارة تصريحا بالفسخ غير
قابل للطعن فيه واملتعلق بالعقد أو بالرخصة املشار إليهما
في الفقرتني الثانية والثالثة من املادة  3أعاله وفقا ألحكام
الفقرة األولى من املادة  41أعاله؛
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•كل مستفيد من رخصة استغالل يشرع في االستغالل من
غير أن يودع لدى اإلدارة تصريحا بالشروع في االستغالل
فور تهيئة موقع املقلع وفقا ألحكام املادة  27أعاله؛
•كل مستغل ال يودع لدى اإلدارة تصريحا بانتهاء االستغالل
وفقا ألحكام الفقرة باملادة  39أعاله؛
•كل مستغل ال يودع لدى اإلدارة تصريحا بالتخلي وفقا
ألحكام الفقرة الثانية باملادة  40أعاله؛
•كل مستغل ال يودع لدى اإلدارة تصريحا بعدم االستغالل
وفقا ألحكام الفقرة األولى  42باملادة أعاله؛
•كل مستغل ال يودع لدى اإلدارة تصريحا بانتهاء أشغال
إعادة تهيئة موقع املقلع في نهاية االستغالل وفقا ألحكام
الفقرة الثانية من املادة  44أعاله.
املادة 60

يعاقب بغرامة من  5 000إلى  30 000درهم:
•كل مستغل ال يرفع إلى اإلدارة التقرير عن تقييم أثار
استغالل مقلعه على البيئة داخل األجل املقرر وفقا ألحكام
املادة  38أعاله؛
•كل مستغل ال ميسك سجل املراقبة املنصوص عليه في
املادة  54أعاله وفق الشروط التي حتددها اإلدارة.

الف�صل احلادي ع�شر
�أحكام متفرقة وانتقالية
املادة 61

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل
بالنص التنظيمي املتخذ لتطبيقه ،الذي يجب أن يصدر
داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
جميع األحكام املنافية ملا ورد فيه أو املتعلقة بنفس املوضوع
والسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في  9جمادى
اآلخرة  5( 1332ماي  )1914بتنظيم استغالل املقالع.
املادة 62

يجب على مستغلي املقالع املقدم في شأنها بوجه قانوني
تصريح وفقا ألحكام الفصل األول من الظهير الشريف
السالف الذكر بتاريخ  9جمادى اآلخرة  5( 1332ماي
 )1914قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،أن
يودعوا داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ املشار
إليه في الفقرة األولى من املادة  61أعاله طلبا للرخصة وفقا
ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املادة 63

يجب على مستغلي املقالع املشار إليها في املادة
املذكورة ،في حالة إيقاف استغالل املقلع مبسعى من
املستغل أو عند انصرام مدة االستغالل املذكور طوال أجل
الستة أشهر املنصوص عليه في املادة  62أعاله ،أن يعيدوا
تهيئة موقع املقلع الذي شملته أشغال االستغالل لتفادي
املخاطر أو املضار التي قد تهدد سكينة اجلوار والصحة
واألمن والسالمة العامة والفالحة والصيد البحري وتربية
األحياء املائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات
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والتنوع البيولوجي واملوارد املائية والبيئة واملواقع واآلثار
التاريخية.
يتعرض املستغلون املشار إليهم أعاله للعقوبة املنصوص
عليها في املادة  58من هذا القانون في حالة عدم التقيد
بالشروط املقررة في الفقرة األولى أعاله واملتعلقة بإعادة
تهيئة موقع املقلع في نهاية االستغالل داخل األجل الذي
ال يزيد على ستة أشهر املنصوص عليها في الفقرة األولى
باملادة  49أعاله.
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ظهري �شريف رقم � 1-10-16صادر يف � 26صفر  11( 1431فرباير )2010
بتنفيذ القانون رقم  13-09املتعلق بالطاقات املتجددة
(ج.ر .عدد  5884بتاريخ  18مار�س )2010

بناء على الدستور والسيما الفصلني  26و 58منه،
أصدرنا أمرنا الشريف مبا يلي :ينفذ وينشر باجلريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم  13-09املتعلق
بالطاقات املتجددة ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بطنجة في  26من صفر  11( 1431فبراير .)2010
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عباس الفاسي.
*
* *

قانون رقم  13-09يتعلق بالطاقات املتجددة
ديباجة
إن تنمية موارد الطاقات املتجددة الوطنية تشكل إحدى
أولويات السياسة الوطنية في مجال الطاقة التي تدور
محاورها الكبرى حول:
•تعزيز أمن اإلمدادات من الطاقة من خالل تنويع املصادر
واملوارد والتدبير األمثل للناجت الطاقي والتحكم في تخطيط
القدرات؛
•تعميم احلصول على الطاقة وذلك بتوفير طاقة عصرية
جلميع شرائح السكان وبأسعار تنافسية؛
•حتقيق التنمية املستدامة من خالل النهوض بالطاقات املتجددة
قصد دعم تنافسية القطاعات املنتجة في البالد واحملافظة
على البيئة باالعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة ألجل
احلد من انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة والتقليص من
الضغط القوي الذي يتعرض له الغطاء الغابوي؛
•تقوية االندماج اجلهوي من خالل االنفتاح على أسواق
الطاقة األورو-متوسطية ومالءمة القوانني واألنظمة املتعلقة
بقطاع الطاقة.
ومن أجل العمل في انسجام مع السياسة الوطنية املذكورة،
يأتي هذا القانون بغية تنمية وتكييف قطاع الطاقات
املتجددة مع التطورات التكنولوجية املقبلة والذي من شأنه
تشجيع املبادرات اخلاصة.
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ويهدف اإلطار التشريعي لقطاع الطاقات املتجددة باألساس
إلى حتقيق ما يلي:
•النهوض بإنتاج الطاقة انطالقا من مصادر متجددة وبتسويقها
وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة؛
•إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر متجددة
لنظام الترخيص أو التصريح؛
•تخويل املستغل احلق في إنتاج الكهرباء انطالقا من مصادر
طاقات متجددة حلساب مستهلك واحد أو مجموعة من
املستهلكني املستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية
الوطنية ذات اجلهد املتوسط واجلهد العالي واجلهد جد
العالي في إطار اتفاقية يلتزم فيها املستهلكون املذكورون
بأخذ واستهالك الكهرباء التي يتم إنتاجها حصرا
الستعماالتهم اخلاصة.
ولبلوغ األهداف املذكورة ،يسن هذا القانون إطارا
قانونيا يفتح آفاقا إلقامة منشآت إلنتاج الطاقة الكهربائية
واستغاللها انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة من لدن
أشخاص ذاتيني أو معنويني ،من القطاع العام أو اخلاص،
وحتدد فيه بوجه خاص املبادئ العامة التي يجب عليهم
اتباعها والنظام القانوني املطبق ،مبا في ذلك عمليات
التسويق والتصدير.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ولتشجيع تنمية منشآت إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر
الطاقات املتجددة ،سيتم إعداد نظام حتفيزي مالئم لهذا
الغرض.

الباب الأول
تعاريف
املادة األولى
يقصد مبا يلي في مدلول هذا القانون:
.1مصادر الطاقات املتجددة :كل مصادر الطاقات التي
تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري ،باستثناء الطاقة
املائية التي تفوق قدرتها املنشئة  12ميغاواط ،والسيما
الطاقات الشمسية والريحية واحلرارية اجلوفية والطاقة
املتأتية من حركة األمواج والطاقة املتأتية من تيارات
املد واجلزر وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة احلية والطاقة
املتأتية من غازات املطارح وغاز محطات تصفية املياه
العادمة والغاز العضوي.
.2منشأة إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة:
كل البنايات والتجهيزات التقنية املستقلة املعدة إلنتاج
الطاقة والتي تستعمل مصادر من الطاقات املتجددة.
.3موقع :مكان إجناز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو احلرارية
أو هما معا ،انطالقا من مصادر من الطاقات املتجددة.
.4مستغل :كل شخص معنوي خاضع للقانون العام
أو اخلاص أو كل شخص ذاتي ينجز ويستغل منشأة
إلنتاج الكهرباء أو الطاقة احلرارية انطالقا من مصادر من
الطاقات املتجددة وفقا ألحكام هذا القانون وللنصوص
املتخذة لتطبيقه.
.5الشبكة الكهربائية الوطنية :كل شبكة كهربائية معدة
لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع اإلنتاج إلى املستهلك
النهائي.
.6مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل :كل شخص
معنوي مسؤول عن استغالل الشبكة الكهربائية الوطنية
للنقل وصيانتها وتطويرها ،وعند االقتضاء عن الربط
الكهربائي بينها وبني شبكات كهربائية للنقل ببلدان
أجنبية.
.7خط مباشر للنقل :خط كهربائي يصل مستغال بزبونه
دون املرور عبر الشبكة الكهربائية الوطنية.
.8مناطق تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من
مصدر الطاقات الريحية والشمسية :مناطق الستقبال
مواقع يتم حتديدها من قبل اإلدارة.
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

الباب الثاين
مبادئ عامة
املادة 2

استثنـــاء من أحكـــام الفصل  2من الظهيـــر الشريـــف رقم
 1-63-226الصادر في  14من ربيع األول  5( 1383أغسطس
 )1963بإحداث املكتب الوطني للكهرباء ،كما وقع
تغييره وتتميمه ،يتولى املكتب الوطني للكهرباء إنتاج
الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات املتجددة زيادة على
أشخاص معنويني خاضعني للقانون العام أو للقانون اخلاص،
أو أشخاص ذاتيني ،وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة 3

يخضع لنظام الترخيص إجناز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية،
انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة التي تساوي قدرتها
املنشأة أو تفوق  2ميغاواط ،أو استغاللها أو التوسيع من
قدرتها أو تغييرها.
املادة 4

يخضع لنظام التصريح املسبق إجناز أو استغالل أو توسيع
قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة:
•الكهربائية انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة إذا كانت
قدرتها املنشأة في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك
نفس املستغل أقل من  2ميغاواط وأكثر من  20كيلوواط؛
•احلرارية انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة إذا كانت
قدرتها املنشأة في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك
نفس املستغل تساوي  8ميغاواط حرارية أو تتجاوزها.
املادة 5

ال يجوز ربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من
مصادر الطاقات املتجددة إال بالشبكة الوطنية ذات اجلهد
املتوسط أو العالي أو جد العالي.
غير أن تطبيق أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة
الكهربائية انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة وعلى
الشبكة الكهربائية الوطنية ذات اجلهد املتوسط ،والسيما
تلك املتعلقة بالولوج إلى الشبكة املذكورة  ،يخضع لشروط
وكيفيات حتدد بنص تنظيمي.
املادة 6

تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت إنتاج الطاقة:
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•الكهربائية انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة إذا كانت
قدرتها املجمعة القصوى في موقع واحد أو مجموعة
مواقع في ملك نفس املستغل تقل عن  20كيلوواط؛
•احلرارية انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة إذا كانت
قدرتها املجمعة القصوى في موقع واحد أو مجموعة
مواقع في ملك نفس املستغل تقل عن  8ميغاواط حرارية.
املادة 7

يجب أن تنجز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من
مصدر الطاقة الريحية أو الشمسية التي تتجاوز أو تساوي
قدرتها املجمعة القصوى  2ميغاواط في املناطق املشار إليها
في البند  8من املادة األولى أعاله ،والتي يتم اقتراحها من
طرف الهيئة املكلفة بتنمية الطاقات املتجددة واجلماعات
احمللية املعنية ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
تراعى في حتديد هذه املناطق إمكانيات الربط بالشبكة
الكهربائية الوطنية وحماية البيئة واملآثر التاريخية واملواقع
املقيدة أو املرتبة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري
بها العمل.

الباب الثالث
نظام الرتخي�ص
املادة 8

يخضع إجناز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من
مصادر الطاقات املتجددة املشار إليه في املادة  3أعاله،
لترخيص مؤقت متنحه اإلدارة بعد استطالع الرأي التقني
ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
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حتدد بنص تنظيمي كيفيات تشكيل ملف تقدمي طلب
إجناز املنشأة وإيداعه.
املادة 9

يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية :
•بالنسبة لشخص ذاتي:
– أن يكون بالغا لسن الرشد؛
– أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية؛
–أال يكون مدانا بسقوط األهلية التجارية ولم يرد إليه
اعتباره؛
•بالنسبة لشخص معنوي خاضع للقانون اخلاص:
–أن يكون مؤسسا في شكل شركة يتواجد مقرها في
اململكة؛
–أال يكون في وضعية تسوية قضائية أو في وضعية
تصفية قضائية؛
•بالنسبة لشخص معنوي خاضع للقانون العام:
–أن يكون مؤهال إلنتاج الكهرباء انطالقا من مصادر
الطاقات املتجددة مبقتضى أحكام القانون املؤسس له.
املادة 10

يبلغ الترخيص املؤقت إلى طالب الترخيص داخل أجل
أقصاه  3أشهر يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني
ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
ولهذا الغرض تلزم اإلدارة بطلب االستشارة التقنية من
املسير املذكور داخل أجل أقصاه  15يوما يسري ابتداء من
تاريخ تسليم وصل يشهد بإيداع امللف الكامل.
يلزم املسير املذكور بإبالغ اإلدارة برأيه التقني داخل أجل
أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض األمر عليه.

ولهذا الغرض ،يجب على كل شخص معنوي خاضع
للقانون العام أو للقانون اخلاص أو كل شخص ذاتي يثبت
توفره على القدرات التقنية واملالية املالئمة تقدم بطلب
بهذا الشأن أن يقدم لإلدارة بغرض املصادقة على املشروع،
ملفا يوضح على اخلصوص ما يلي:
 .1طبيعة املنشآت وأجل تنفيذ مختلف أشطر املنشأة؛
 .2مصدر أو مصادر الطاقات املتجددة التي سيتم استعمالها؛
 .3حتديد موقع أو مواقع اإلنتاج؛
 .4الكيفيات التقنية والتعميرية واألمنية إلجناز املنشآت؛
.5اإلجراءات الواجب اتخاذها في مجال حماية البيئة
والسيما االلتزام بإجناز دراسة حول التأثير على البيئة.

املادة 12

مينح الترخيص املؤقت بإجناز املنشأة اعتبارا جلودة التجهيزات
واملعدات وكذا ملؤهالت املستخدمني ،بعد استطالع رأي
مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

يلزم حامل الترخيص املؤقت بتقدمي طلب من أجل احلصول
على الترخيص النهائي بتشغيل املنشأة املعنية وذلك داخل
أجل أقصاه شهران بعد انتهاء أشغال اإلجناز.

املادة 11

يصبح الترخيص املؤقت الغيا في حالة عدم إجناز املنشأة
داخل أجل  3سنوات التي تلي تاريخ تبليغه.
غير أنه في حالة عدم إمتام إجناز املنشأة داخل األجل املشار
إليه في الفقرة األولى أعاله  ،يجوز لإلدارة ،بناء على طلب
مبرر على النحو املطلوب من قبل حامل الترخيص املؤقت،
أن متنحه أجال إضافيا ملرة واحدة أقصاه سنتان.

م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

ولهذا الغرض ،تتأكد اإلدارة أو كل هيئة تعتمدها من
مطابقة املنشأة املنجزة للمشروع موضوع الترخيص املؤقت
وتعد تقريرا بذلك.

املادة 15

يكون الترخيص إسميا ،سواء كان مؤقتا أو نهائيا ،وال
يجوز نقله إلى أي مستغل آخر ،حتت طائلة البطالن ،إال
بعد موافقة اإلدارة عند تأكدها من توفر الشروط املشار إليها
في هذا الباب.

تسلم اإلدارة الترخيص النهائي الستغالل املنشأة استنادا
إلى ما يلي:
•الترخيص املؤقت؛
•التقرير اإليجابي ملطابقة املنشأة للشروط املعتمدة؛
•الرأي التقني اإليجابي ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية
للنقل فيما يخص ربط املنشأة املذكورة؛
•دفتر حتمالت تعده اإلدارة والذي ينص على ما يلي:
.1الكيفيات التقنية والتعميرية واألمنية الستغالل املنشآت
وصيانتها؛
.2مدة صالحية الترخيص؛
.3شروط سالمة ووثوقية الشبكات التقنية والتجهيزات
املتعلقة بها؛
.4دراسة التأثير على البيئة؛
.5التأمني أو التأمينات الواجب على املستغل إبرامها من
أجل تغطية مسؤوليته عن األضرار التي يتسبب فيها
لألغيار؛
.6األتاوى وحقوق االستغالل ،وطريقة احتسابها وكيفيات
أدائها إذا اقتضى احلال؛
.7املؤهالت املهنية والقدرات التقنية واملالية الواجب توفرها
في صاحب الطلب.

يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون الترخيص املنصوص
عليه في هذا الباب.

املادة 13

املادة 19

املادة 16

يخضع كل مشروع لتوسيع قدرة املنشأة يؤدي إلى تغيير
في قدرتها املنشأة األولية لترخيص يسلم وفق الشروط
املنصوص عليها في املواد من  8إلى  11من هذا القانون.
املادة 17

يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى حتويل املنشأة أو إلى
تغيير التقنية األولية املستعملة في اإلنتاج أو موضع املنشأة
للحصــول على ترخيـــص تسلمـه اإلدارة في أجل أقصــــاه
 3أشهر.
يرفق طلب احلصول على ترخيص بالتغيير مبلف حتدد
محتوياته مبوجب نص تنظيمي ويبني على اخلصوص ما يلي:
•طبيعة ومحتوى التغيير املزمع القيام به؛
•تصميم تغيير املنشأة؛
•التجهيزات والوسائل املرتبطة بالتغيير.
املادة 18

يكون الترخيص النهائي صاحلا ملدة أقصاها  25سنة تسري
ابتداء من تاريخ تسليمه قابلة للتمديد لنفس املدة ملرة
واحدة وفق نفس الشروط املنصوص عليها في هذا الباب.

عند انقضاء مدة صالحية الترخيص النهائي ،تصبح منشأة
إنتاج الكهرباء انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة وموقع
اإلنتاج في ملكية الدولة ،حرة وخالصة من كل عبء.

املادة 14

يلزم املستغل ،عندما تطلب اإلدارة ذلك ،بتفكيك املنشأة
املذكورة وإعادة املوقع إلى حالته األولى على نفقته.

في حالة عدم تشغيل املنشأة خالل السنة التي تلي تاريخ
تسليم الترخيص النهائي أو في حالة إيقاف املستغل أنشطة
االستغالل ملدة تتجاوز سنتني متواليتني بدون أسباب
مقبولة ومبررة على النحو املطلوب وبدون أن يخبر اإلدارة
بذلك مسبقا ،يصبح الترخيص املذكور الغيا.
غير أنه إذا أخبر املستغل اإلدارة مسبقا برغبته في تعليق
أنشطة اإلنتاج ألسباب مقبولة ومبررة على النحو املطلوب،
يجوز لإلدارة أن متدد له مدة صالحية الترخيص باالستغالل
لفترة إضافية تعادل فترة التوقيف.
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

وتسلم اإلدارة لهذا الغرض إلى املستغل شهادة مبعاينة إجناز
تفكيك املنشأة وإعادة موقع االستغالل املعني إلى حالته
األولى.
املادة 20

يوجه صاحب الترخيص النهائي كل سنة إلى اإلدارة تقريرا
يتعلق بتأثير املنشأة واستغاللها على احتالل املوقع وعلى
املميزات األساسية للوسط احمليط بها .ويوجه هذا التقرير
إلى اجلماعات احمللية املعنية.
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الباب الرابع
نظام الت�صريح
املادة 21

يرفق التصريح املسبق املشار إليه في املادة  4أعاله مبلف
إداري يسمح بالتحقق من هوية املصرح ومن طبيعة أنشطته
ومبلف تقني يبني مصدر الطاقة املتجددة الذي سيتم
استعماله وقدرة اإلنتاج املرتقبة والتكنولوجيا املستعملة في
اإلنتاج وموقع املنشأة املعنية.
يودع التصريح املسبق لدى اإلدارة مقابل وصل مؤقت
مختوم ومؤرخ.
إذا تبني بعد دراسة امللف املشار إليه أعاله أن التصريح
يستوفي الشروط املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله،
يسلم إلى املعني الوصل النهائي في أجل أقصاه شهران.
يجوز نقل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو احلرارية انطالقا
من مصادر الطاقات املتجددة ،موضوع التصريح ،إلى
مستغل آخر تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها في الفقرة
األولى أعاله بعد إخبار اإلدارة مسبقا بذلك.
املادة 22

في حالة عدم تشغيل املنشأة موضوع التصريح داخل أجل
 3سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الوصل النهائي بإيداع
التصريح املذكور ،أو عدم استغاللها خالل مدة سنتني
متواليتني ،يجب على املعني باألمر جتديد تصريحه.
املادة 23

يجب إخبار اإلدارة مسبقا بكل تغيير ميس بإحدى املميزات
األساسية املشار إليها في املادة  21ملنشأة إنتاج الطاقة انطالقا
من مصادر الطاقات املتجددة موضوع التصريح.

الباب اخلام�س
ت�سويق الطاقة الكهربائية
املنتجة انطالقا من م�صادر
الطاقات املتجددة
املادة 24

توجه الطاقة الكهربائية املنتجة من قبل املستغل ملنشأة أو
لعدة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات
املتجددة للسوق الوطنية وللتصدير.
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من أجل تسويق الطاقة الكهربائية املنتجة انطالقا من
الطاقات املتجددة ،يستفيد املستغل من حق الولوج إلى
الشبكة الكهربائية الوطنية ذات اجلهد املتوسط واجلهد
العالي واجلهد جد العالي في حدود القدرة التقنية املتاحة
للشبكة.
حتدد كيفيات الولوج إلى شبكة النقل ذات اجلهد املتوسط
واجلهد العالي واجلهد جد العالي مبوجب اتفاقية تبرم بني
املستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ،أو
عند االقتضاء ،مسير أو مسيري الشبكة الكهربائية ذات
اجلهد املتوسط املعنيني ،تنص على اخلصوص على مدة
صالحية االتفاقية والشروط التقنية للربط بالشبكة املذكورة
والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير
الشبكة املعني من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستهالك وكذا
على مسطرة حل النزاعات.

الفرع الأول
اال�ستجابة حلاجيات ال�سوق الوطنية
املادة 25

تتم االستجابة حلاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية
من قبل املستغل ملنشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من
مصادر الطاقات املتجددة في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة
أو الهيئة التي تفوضها لهذا الغرض ،تنص على اخلصوص
على مدة صالحية االتفاقية وعلى الشروط التجارية للتزويد
بالطاقة الكهربائية املنتجة من قبل املستغل املذكور.
املادة 26

يجوز للمستغل تزويد مستهلك أو مجموعة من املستهلكني
موصولني بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات اجلهد املتوسط
واجلهد العالي واجلهد جد العالي بالكهرباء في إطار عقد
ينص على اخلصوص على الشروط التجارية للتزويد بالطاقة
الكهربائية وكذا على تعهد املستهلكني املذكورين بأخذ
الكهرباء املنتج واستهالكه بصفة حصرية في إطار استعمال
خاص بهم.

الفرع الثاين
ت�صدير الطاقة الكهربائية املنتجة انطالقا
من م�صادر الطاقات املتجددة
املادة 27

يجوز ملستغل منشأة تنتج الطاقة الكهربائية انطالقا من
مصادر الطاقات املتجددة ،املوصولة بالشبكة الكهربائية
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

الوطنية ذات اجلهد املتوسط أو اجلهد العالي أو اجلهد جد
العالي ،تصدير الكهرباء املنتجة بعد االستشارة التقنية
ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

الباب ال�ساد�س
مراقبة ومعاينة املخالفات والعقوبات

املادة 28

الفرع الأول
مراقبة ومعاينة املخالفات

يتم تصدير الكهرباء املنتجة انطالقا من مصادر الطاقات
املتجددة عبر الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مبا في ذلك
الروابط الكهربائية.
إال أنه إذا كانت قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
والروابط الكهربائية غير كافية ،يجوز الترخيص للمستغل
بإجناز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها ،من أجل استعماله
اخلاص ،في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع مسير الشبكة
الكهربائية الوطنية للنقل ،تنص على اخلصوص على ما يلي:
•طبيعة ومحتوى األشغال التي سيتم إجنازها وأجل تنفيذها؛
•التحمالت وااللتزامات اخلاصة بصاحب االمتياز؛
•إتاوة العبور الواجب أداؤها على صاحب االمتياز؛
•مدة االمتياز التي ال يجوز أن تتجاوز مدة صالحية
الترخيص باالستغالل؛
•اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب االمتياز من
أجل حماية البيئة ،والسيما إجناز دراسة التأثير على البيئة؛
•شروط سحب االمتياز أو سقوطه وكذا شروط رجوع
املنشآت عند نهاية االمتياز.
املادة 29

بغض النظر عن إتاوة العبور الواجب أداؤها ملانح االمتياز
واملشار إليها في املادة  28أعاله ،يخضع تصدير الطاقة
الكهربائية املنتجة انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة
ألداء رسم سنوي للدولة عن استغالل املنشأة بناء على حصة
إنتاج الطاقة املصدرة حسب اجلداول والنسب والكيفيات
احملددة بنص تنظيمي.
يؤدى هذا الرسم السنوي للدولة ،وبطلب منها إما نقدا أو
عينا ،أو جزء منه نقدا وجزء منه عينا.
املادة 30

يخضع الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات اجلهد
املتوسط أو اجلهد العالي أو اجلهد جد العالي املشار إليها في
املادة  24أعاله وإلى الروابط الكهربائية ،وعند االقتضاء،
إلى اخلطوط املباشرة للنقل املشار إليها في املادة  28أعاله،
وكذا كل عملية تصدير للطاقة الكهربائية املنتجة انطالقا
من الطاقات املتجددة إلى مراقبة وتدبير مسير الشبكة
الكهربائية الوطنية للنقل.
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املادة 31

يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر الطاقات
املتجددة باخلضوع إلى كل مراقبة يجريها األعوان املؤهلون
واحمللفون أو هيئات املراقبة املعتمدة من قبل اإلدارة لهذا
الغرض.
ويلزم بوضع املعلومات أو الوثائق الالزمة رهن إشارة اإلدارة
لتمكينها من التحقق من تقيده بااللتزامات املفروضة عليه
مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مبوجب دفاتر
التحمالت أو اتفاقيات االمتياز أو هما معا.
املادة 32

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية ،يكلف أعوان اإلدارة
املؤهلون خصيصا لهذا الغرض واحمللفون ،وفق النصوص
التشريعية املتعلقة بأداء اليمني من قبل األعوان محرري
احملاضر ،مبعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة 33

يحق لألعوان املشار إليهم في املادتني  31و 32أعاله  ،بعد
إثبات صفتهم  ،الولوج بحرية إلى جميع أشغال إجناز أو
استغالل منشأة إلنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مصادر
الطاقات املتجددة  ،وذلك من أجل مراقبة:
.1التقيد ببنود الترخيص أو التصريح أو االتفاقية التي جترى
األشغال مبوجبها؛
.2الشروط املتعلقة بالعمليات التقنية إلجناز أو استغالل
منشأة وبالسالمة والنظافة املرتبطة بها؛
.3التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة 34

يلزم املستغل بتقدمي جميع التسهيالت لألعوان املذكورين
أعاله من أجل متكينهم من الولوج إلى املنشأة وكذا
املعلومات واملعطيات والوثائق املتعلقة بحالة أشغال إجناز
أو استغالل منشأة تنتج الطاقة انطالقا من مصادر الطاقات
املتجددة.
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املادة 35

يلزم املستغل بإخبار اإلدارة املختصة بأماكن املآثر التاريخية
واملواقع األركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ
أشغال اإلجناز أو التغيير وبالسهر على احملافظة عليها وفق
النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
املادة 36

يجوز ألعوان اإلدارة املكلفني باملراقبة ،أثناء زياراتهم ،القيام
بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من
محتوى املعلومات التي توجه إلى اإلدارة.
ويجوز لهم أن يطلبوا من املستغل تشغيل املنشأة بغرض
التحقق من مميزاتها.
املادة 37

ميكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص املتخذة
لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل املفيدة .وتؤدي معاينة
املخالفة إلى حترير محضر على الفور يجب أن يشتمل على
اخلصوص على ظروف املخالفة وعلى توضيحات وتبريرات
مرتكب املخالفة وعلى العناصر التي تثبت أن املخالفة
مادية.
يوجه احملضر إلى احملاكم املختصة داخل أجل
تاريخ حتريره .ويعتد باحملضر إلى أن يثبت العكس.
10

أيام من

الفرع الثاين
العقوبات الإدارية
املادة 38

إذا تبني من املراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا ألحكام هذا
الباب خرق املستغل ألحد أحكام هذا القانون أو للنصوص
املتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحمالت
املنصوص عليه في املادة  12من هذا القانون ،يجوز
لإلدارة أن توجه إليه إنذارا ثم إعذارا بعد متكينه من تقدمي
مالحظاته.
كما يجوز لإلدارة ،وفق نفس الشروط املشار إليها أعاله ،أن
توجه إليه أمرا بقصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إرجاع
األمور إلى حالها أو تصحيح ممارساته داخل أجل حتدده،
وذلك وفق أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة 39

يجوز أن يخضع كل ترخيص ملقرر سحب دون تعويض
بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص.
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ويصدر مقرر سحب الترخيص السيما فيما يخص األفعال
التالية:
.1رفض التقيد بأحكام هذا القانون أو بالنصوص املتخذة
لتطبيقه أو مبضمون الترخيص أو بدفتر التحمالت املتعلق
به رغم التوصل بإعذار من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ
اإلجراءات الالزمة للتقيد باألحكام السالفة الذكر؛
.2فقدان القدرات البشرية والتقنية واملالية التي متكن من
إجناز األشغال موضوع الترخيص؛
.3رفض تبليغ املعلومات والوثائق املطلوبة تطبيقا ألحكام
املادتني  20و 35أعاله أو النصوص املتخذة لتطبيقهما أو
هما معا أو االعتراض على مراقبة األعوان املؤهلني لهذا
الغرض؛
.4عدم أداء احلقوق أو األتاوى؛
.5نقل الترخيص باالستغالل أو وصل إيداع تصريح ال
يطابق القواعد املنصوص عليها في هذا القانون؛
.6مخالفات جسيمة لقواعد السالمة أو النظافة العامة.
املادة 40

ال يجوز إصدار مقرر السحب املشار إليه أعاله إال بعد
إنذار ثم إعذار املستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع
وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقدمي
دفاعه كتابة  ،داخل أجل  30يوما يسري من تاريخ التوصل
بالرسالة املذكورة.

الفرع الثالث
العقوبات اجلنائية
املادة 41

يعاقب باحلبس من  3أشهر إلى سنة وبغرامة من
إلى مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل
شخص يقوم بإجناز منشأة إلنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا
من مصادر الطاقات املتجددة أو يستغلها أو يقوم بتوسيع
قدرتها أو تغييرها دون احلصول على الترخيص املنصوص
عليه في املادة  3من هذا القانون.
100 000

ويصدر دائما احلكم بالعقوبة احلبسية في حالة ارتكاب
األفعال املذكورة في هذه املادة خرقا ملقرر سحب الترخيص.
املادة 42

يعاقب بغرامة من  10 000درهم إلى  20 000درهم عن عدم
القيام بالتصريح املسبق لدى اإلدارة املنصوص عليه في املادة
 4من هذا القانون.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

وحتكم احملكمة دائما مبصادرة التجهيزات واملعدات موضوع
املخالفة.
املادة 43

يعاقب باحلبس من شهرين إلى سنتني وبغرامة من  5 000إلى
 200 000درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص :
•اعترض على ممارسة مهام املراقبة املنصوص عليها في املادة
 32أعاله ؛
•رفض إطالع األعوان املشار إليهم في املادة  32أعاله على
الوثائق املتعلقة مبمارسة أنشطته أو أخفى هذه الوثائق أو
زورها.

الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله
كل شخص قدم عمدا إلى األعوان املؤهلني للقيام مبراقبة
أو معاينة املخالفات معلومات أو تصاريح خاطئة أو رفض
تزويدهم بالتوضيحات والتبريرات املطلوبة.

الباب ال�سابع
�أحكام نهائية
املادة 44

ميكن عند احلاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق
أحكام مواد هذا القانون.
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ظهري �شريف رقم � 1-10-145صادر يف � 3شعبان  16 ( 1431يوليوز  )2010بتنفيذ
القانون رقم  22-10املتعلق با�ستعمال الأكيا�س واللفيفات من البال�ستيك
القابل للتحلل �أو القابل للتحلل بيولوجيا (ج.ر .عدد  5857بتاريخ � 6شعبان  19 - 1431يوليوز )2010
بناء على الدستور والسيما الفصلني  26و 58منه،
ينفذ وينشر باجلريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا  ،القانون رقم  22-10املتعلق باستعمال األكياس واللفيفات من
البالستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا ،كما وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.
*
* *

قانون رقم  22-10يتعلق با�ستعمال الأكيا�س واللفيفات
من البال�ستيك القابل للتحلل �أو القابل للتحلل بيولوجيا
الباب الأول
املو�ضوع ونطاق التطبيق
الفرع الأول
املو�ضوع
املادة األولى
مينع  ،ضمن الشروط احملددة بعده ،صنع األكياس واللفيفات
من البالستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل
بيولوجيا ألجل تسويقها محليا .كما مينع استيرادها أو
حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها
بدون عوض.
املادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بـ:
.1البالستيك :مادة عضوية تركيبية يتم احلصول عليها
باستعمال اجلزيئات الكبيرة (البوليميرات)؛
 .2األكياس واللفيفات من البالستيك:
أ.أكياس أروقة املواد الغذائية :أكياس تستعمل الحتواء
واحدة أو أكثر من املواد الغذائية والتي ميكن استعمالها
لوزن املادة؛
ب.أكياس الصندوق :أكياس تستعمل الحتواء مادة أو
عدة مواد غير غذائية وتكون لها مقابض مزادة أو
مقورة؛
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ج.أكياس مبحامل :أكياس مزودة مبحامل مدمجة فيها
والغرض منها احتواء ونقل املواد املوجهة لعامة الناس،
كيفما كان منوذجها أو شكلها؛
د.أكياس ولفيفات أخرى من البالستيك :أكياس تستعمل
على العموم الحتواء املواد والسلع ونقلها؛
.3األكياس واللفيفـــات ذات االستعمـــال الصناعـــي :كل
األكياس واللفيفات من البالستيك املعدة لتلفيف أو
تعبئة املواد املصنعة داخل املصنع ؛
.4األكياس واللفيفات ذات االستعمال الفالحي :األكياس
واللفيفات املوجهة حصرا الستعماالت فالحية متعلقة
بإنتاج املواد الفالحية وتخزينها وتوضيبها ونقلها؛
.5األكياس واللفيفات من البالستيك جلمع النفايات املنزلية:
كما جاء تعريفها في النصوص التنظيمية اجلاري بها
العمل؛
.6األكيــاس واللفيفــات من البالستيــك جلمع النفــايــات
األخرى :األكياس واللفيفات املصنوعة انطالقا من شريط
البـالستيـــك واملستعمل الحتواء ونقل النفــايــات غير
النفــايــات املنزلـيـــة كمــا جــاء تعريفـهـــا في القانـــون
رقم  00-28املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
والنصوص املتخذة لتطبيقه؛
.7قابل للتحلل :حالة مادة بوليميرية ميكن أن تتعرض
لتغيير يؤثر في خاصياتها األصلية يعود إلى انفصام
كيميائي للجزيئات الكبيرة التي تكون هذه املادة كيفما
كانت آلية انفصام السلسلة؛
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.8قابل للتحلل بيولوجيا :حالة مادة بوليميرية ميكن أن
تتعرض للتحلل بسبب ظاهرة تستعمل فيها خاليا ضمن
ظروف حتلل بيولوجي مقرونة بوجود هواء أو دونه.

الفرع الثاين
نطاق التطبيق
املادة 3

تخضع ألحكام هذا القانون األكياس واللفيفات املشار إليها
في البند  2من املادة  2أعاله.
حتدد بنص تنظيمي تركيبة املواد التي تتكون منها األكياس
واللفيفات املذكورة ولونها وسمك الشريط واملواصفات
السمية اإليكولوجية وكذا مدة بقائها.
املادة 4

تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون األكياس واللفيفات
من البالستيك ذات االستعمال الصناعي والفالحي وتلك
املعدة جلمع النفايات كما جاء تعريفها في البنود  3و 4و5
و 6من املادة  2أعاله.
املادة 5

ال ميكن أن تستعمل األكياس واللفيفات املذكورة في البنود
 3و 4و 5و 6من املادة  2أعاله إال لألغراض املوجهة إليها.

الباب الثاين
�أحكام تتعلق بو�ضع عالمة على
الأكيا�س واللفيفات من البال�ستيك
املادة 6

يجب أن حتمل األكياس واللفيفات املشار إليها في البنود
 2و 5و 6من املادة  2أعاله ،وفق كيفيات حتدد بنص
تنظيمي ،البيانات املتعلقة بتركيبة هذه األكياس واللفيفات
وخصائصها التقنية ووجهتها النهائية وذلك من خالل وضع
عالمة على كل كيس أو لفيفة أو طبع تلك البيانات عليها.

الباب الثالث
البحث عن املخالفات
ومعاينتها واملراقبة
املادة 7

عالوة على ضباط الشرطة القضائية ،يكلف بالبحث عن
املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

ومعاينتها األعوان املفوضون لهذا الغرض من لدن اإلدارة أو
الهيئات املختصة.
يجب أن يكون األعوان املذكورون محلفني ويحملون بطاقة
مهنية تسلم لهم من لدن اإلدارة املختصة لهذا الغرض.
وميكنهم أثناء مزاولة مهامهم أن يستعينوا بأعوان السلطة
العمومية.
املادة 8

يحرر األشخاص املكلفون مبعاينة املخالفات ألحكام
هذا القانون محاضر يوجهونها فورا إلى اإلدارة مع حتديد
املخالفات والنصوص املطبقة عليها.
املادة 9

ميكن لإلدارة ،حسب احلاالت ،أن توجه إعذارا مكتوبا إلى
املخالف للتقيد ،داخل أجل حتدده ،بأحكام هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه.
إذا انصرم هذا األجل ولم ميتثل املخالف لإلعذار املذكور،
ترفع اإلدارة األمر إلى النيابة العامة املختصة.
إذا تضمنت املعاينات الواردة في احملضر مخالفات قد تترتب
عليها متابعة املخالف ،ترفع اإلدارة األمر فورا إلى النيابة
العامة املختصة.

الباب الرابع
العقوبات
املادة 10

يعاقب بغرامة من  200 000إلى  1 000 000درهم كل من
يصنع ألجل السوق احمللية أكياسا ولفيفات من البالستيك
ال حتترم مقتضيات هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة 11

يعاقب بغرامة من  10 000إلى  500 000درهم كل من يحوز
داخل مستودع أكياسا ولفيفات من البالستيك ال حتترم
مقتضيات هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ألجل
بيعها داخل السوق احمللية أو توزيعها بدون عوض.
املادة 12

يعاقب بغرامة من  20 000إلى  100 000درهم على األفعال
التالية:
•استعمال األكياس واللفيفات من البالستيك املذكورة في
البنود  3و 4و 5و 6من املادة  2أعاله ألغراض غير تلك
املوجهة إليها؛
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•رفض إطالع اإلدارة على املعلومات الضرورية املتعلقة
بخصائص األكياس واللفيفات من البالستيك املصنعة أو
املسوقة؛

الباب اخلام�س
�أحكام نهائية
املادة 15

•عدم وضع عالمة على كل كيس أو لفيفة أو طبع البيانات
عليها طبقا ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة
لتطبيقه.

ميكن إصدار عند االقتضاء أي نص تنظيمي إضافي يكون
ضروريا لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.

املادة 13

املادة 16

في حالة تعدد املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه ،تطبق العقوبة األشد.

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر
النصوص التنظيمية باجلريدة الرسمية.

املادة 14

تضاعف في حالة العود العقوبات املنصوص عليها في
هذا الباب شريطة ارتكاب نفس املخالفة أو مخالفة ذات
تكييف مماثل خالل الستة أشهر املوالية للتاريخ الذي أصبح
فيه احلكم األول باإلدانة نهائيا.
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ظهري �شريف رقم � 1-10-123صادر يف � 3شعبان  16( 1431يوليوز )2010
بتنفيذ القانون رقم  22-07املتعلق باملناطق املحمية
(ج.ر .عدد  5861بتاريخ  2غ�شت )2010

بناء على الدستور والسيما الفصلني  26و 58منه،
أصدرنا أمرنا الشريف مبا يلي:
ينفذ وينشر باجلريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم  22-07املتعلق باملناطق احملمية ،كما وافق عليه
مجلس املستشارين ومجلس النواب.
وحرر باحلسيمة في  3شعبان  16( 1431يوليو )2010
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عباس الفاسي.
*
* *

قانون رقم  22-07يتعلق باملناطق املحمية
ديباجة
يتوفر املغرب على تراث طبيعي غني باألنواع النادرة واألنظمة
البيئية الطبيعية ومبناظر ذات قيمة عالية وجبت احملافظة
عليه وصونه.
ولقد اهتمت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي
ملنتزهات وطنية وعيا منها بأهمية صون هذا التراث
الطبيعي.
تقوى هذا االهتمام اخلاص باملسائل البيئية منذ مصادقة
اململكة املغربية على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة ،1996
مترجما بذلك التزام بالدنا بنهج سياسة تنمية مستدامة
تسعى إلى احملافظة على تنوعنا البيولوجي مثلما تهدف إلى
حماية األنواع املهددة باالنقراض ،والتي تلقى دعما متزايدا
من قبل الهيئات الدولية.
بيد أن هذه السياسة ،التي تهدف خصوصا إلى وضع
شبكة وطنية للمناطق احملمية تغطي مجموع األنظمة
البيئية الطبيعية عبر اململكة ،تأطرها تشريعات قدمية لم
تعد أحكامها تستجيب للمعايير الدولية الواجب تطبيقها
على املناطق احملمية.
سعيا ملواكبة أفضل لهذه املعايير الدولية وتكيفا مع التطور
الذي تعرفه حماية التراث الطبيعي ،سواء على املستوى
اجلهوي أو املستوى الدولي ،مت متكني القطاع من إطار قانوني
الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

يأخذ هذه التطورات بعني االعتبار وقابل للتكيف مع
التطورات املستقبلية ،انسجاما مع االتفاقيات واملعاهدات
اجلهوية والدولية التي وافق عليها املغرب.
لهذا الغرض ،فإن هذا القانون اخلاص باملناطق احملمية ال
يقتصر على املنتزهات الوطنية ،بل يشمل كذلك األصناف
األخرى للمناطق احملمية املعترف بها على الصعيد العاملي،
عبر تكييف املعايير املطبقة عليها مع الظروف السياسية
واالقتصادية اخلاصة ببالدنا.
إن إعادة صياغة اإلطار القانوني اجلاري به العمل ترمي
إلى إشراك اإلدارات واجلماعات احمللية والساكنة املعنية
والفعاليات املهتمة في عملية إحداث وتدبير املناطق احملمية
بغية إدماجها في صيرورة التنمية املستدامة لهذه املناطق.
من أجل احملافظة على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي،
ميكن مباشرة عملية إحداث مناطق محمية تخصص
للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصالحه
وللبحث العلمي وتوعية املواطنني والترفيه عنهم وإنعاش
السياحة اإليكولوجية واملساهمة في التنمية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة ،وذلك في إطار الشروط التي
يحددها هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
لهذه الغاية ،يتعني خالل إحداث املناطق احملمية حتديد
أهداف خاصة مسبقا ،تكون مالئمة حلماية األنظمة البيئية
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الطبيعية ،أو صون أنواع احليوانات والنباتات أو احملافظة
على املواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية أو ذات
األهمية العلمية أو الثقافية أو التربوية أو الترفيهية اخلاصة،
أو التي تشتمل على مناظر طبيعية ذات قيمة جمالية كبيرة.

الباب الأول
تعريف املناطق املحمية
املادة األولى
يراد باملناطق احملمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري
أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة
قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص ألغراض ضمان حماية
التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره ،وكذا احلفاظ على
التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصالحه ألجل تنمية
مستدامة ووقايته من التدهور.

الباب الثاين
ت�صنيف املناطق املحمية
وخ�صائ�صها
املادة 2

تدرج اإلدارة املختصة املناطق احملمية ،تبعا خلصائصها
ولطبيعتها ولنطاقها االجتماعي واالقتصادي ،في أحد
األصناف التالية:
• منتزه وطني؛
• منتزه طبيعي؛
• محمية بيولوجية؛
• محمية طبيعية؛
• موقع طبيعي.
املادة 3

ميكن تقسيم املنطقة احملمية إلى مناطق متصلة أو متقطعة
منتسبة إلى أنظمة حماية مختلفة ،مع األخذ بعني االعتبار
أهداف التهيئة واإلكراهات ،سواء منها الناجمة عن حالة
األمكنة وعن حاجات وأنشطة ساكنة هذه املناطق.
ميكن أيضا إدراج منطقة محيطية خارج املنطقة احملمية
املذكورة لتكون حزاما للحماية من األضرار اخلارجية.
املادة 4

املنتزه الوطني هو مجال طبيعي باملعنى املطلق ،بري أو بحري
أو هما معا الغاية منه حماية التنوع البيولوجي والقيم الطبيعية
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والثقافية والتشكيالت اجليولوجية ذات األهمية اخلاصة ،يهيأ
ويدبر ألغراض ثقافية وعلمية وتربوية وترفيهية وسياحية ،مع
مراعاة الوسط الطبيعي وتقاليد الساكنة املجاورة.
املادة 5

املنتزه الطبيعي هو مجال بري أو بحري أو هما معا يضم
تراثا طبيعيا ونظما بيئية ذات أهمية ومنفعة خاصة جتدر
حمايته وتثمينه مع ضمان احلفاظ على وظائفه اإليكولوجية
واالستعمال املستدام ملوارده الطبيعية.
املادة 6

احملمية البيولوجية هي مجال بري أو بحري أو هما معا
يوجد حصريا في ملك من أمالك الدولة ويضم أوساطا
طبيعية نادرة أو هشة أو ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية،
تخصص للمحافظة على األنواع النباتية واحليوانية
ومواطنها ،وتستعمل ألغراض علمية وتربوية.
املادة 7

احملمية الطبيعية هي مجال طبيعي بري أو بحري أو هما
معا تنشئ للمحافظة واحلفاظ على احلالة اجليدة للوحيش
املقيم أو املهاجر والنباتات والتربة واملياه واملستحثات
والتشكيالت اجليولوجية واجليومورفولوجية ذات املنفعة
اخلاصة ،التي يجدر صونها أو إعادة تأهيلها .وتستعمل
للبحث العلمي والتربية البيئية فقط.
املادة 8

املوقع الطبيعي هو فضاء يحتوي على عنصر أو عدة عناصر
طبيعية أو طبيعية وثقافية خاصة ذات أهمية استثنائية
أو فريدة ،تستحق احلماية بالنظر إلى ندرتها أو متثيليتها
أو جماليتها أو لقيمة مناظرها أو ألهميتها التاريخية أو
العلمية أو الثقافية أو األسطورية ،والتي يكتسي احلفاظ
عليها أو صونها منفعة عامة.

الباب الثالث
�إحداث املناطق املحمية و�آثاره
الق�سم الأول
م�سطرة الإحداث
املادة 9

يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية مببادرة من اإلدارة
املختصة أو بطلب من اجلماعات احمللية املعنية.
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يعرض املشروع على نظر اإلدارات واجلماعات احمللية املعنية
من أجل إبداء رأيها.
ميكن لإلدارة أو اإلدارات واجلماعات احمللية املعنية إبداء
رأيها وتقدمي مقترحاتها بخصوص املشروع املذكور داخل
أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرضه عليها.
إذا لم تبد اإلدارات واجلماعات احمللية رأيها داخل هذا
األجل ،فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي
اعتراض في هذا املوضوع.
املادة 10

يترتب عن مشروع إحداث منطقة محمية بحث علني
يستمر ثالثة أشهر وينجز خالل نفس املدة التي يكون فيها
قيد الدراسة من قبل اإلدارة أو اإلدارات واجلماعات احمللية
املعنية باملشروع.
يهدف هذا البحث إلى متكني العموم مبا فيه الساكنة احمللية
من التعرف على مشروع إحداث املنطقة احملمية وتقدمي ما
قد يكون لهم من آراء ومقترحات تضمن في سجل تفتحه
اإلدارة لهذا الغرض.
املادة 11

تصدر اإلدارة مببادرة منها أو بطلب من اجلماعات احمللية
املعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي حتدد مبوجبه
املنطقة اجلغرافية التي يطبق فيها البحث.
يحدد قرار إجراء البحث العلني على اخلصوص تاريخ
انطالق البحث ومدته ،وكيفيات إجرائه.
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية ،ويبلغ إلى علم
اإلدارات واجلماعات احمللية والساكنة املعنية بآثاره بواسطة
وسائل اإلشهار األخرى املمكنة.
املادة 12

يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث املنطقة احملمية،
املوجه إلى اإلدارات واجلماعات احمللية واملبلغ للعموم ،على
األقل على العناصر التالية :
• نبذة عن املشروع والهدف من إحداث املنطقة احملمية؛
•وثيقة بيانية تبني الفضاءات التي تشملها املنطقة احملمية
ومناطق احلماية املزمع إنشاؤها وتخصيصها واملنطقة
احمليطة بها  ،عند االقتضاء ،وكذا حدود املنطقة احملمية؛
•التوجهات الرئيسية حلماية املنطقة احملمية واستثمارها
وتنمية مواردها تنمية مستدامة؛
•مشروع نظام يحدد قواعد استعمال فضاءات املنطقة
احملمية.
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املادة 13

ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني املنصوص
عليه في املادة  10أعاله وطوال مدة إجراء البحث املذكور،
مينع القيام بجميع األعمال التي من شأنها تغيير طبيعة
املجاالت املوجودة في املنطقة احملمية املزمع إقامتها ،أو التي
تتعارض مع مقتضيات مشروع اإلحداث املذكور ،إال في
حالة وجود ترخيص مسبق من قبل اإلدارة املختصة.
غير أن هذا املنع ينتهي بحكم القانون عند انقضاء أجل
سنتني التي تلي انطالق البحث املذكور ،إذا لم يتم إحداث
املنطقة احملمية وفقا للشكل املنصوص عليه في الفقرة  2من
املادة  14بعده.
املادة 14

تقوم اإلدارة املكلفة مبشروع إحداث املنطقة احملمية بدراسة
املالحظات واملقترحات املقدمة أثناء البحث وذلك في
غضون  3أشهر على األكثر من نهاية البحث العلني املذكور.
ملا يتأكد إحداث املنطقة احملمية على إثر املسطرة السالفة
الذكر ،تقوم اإلدارة املختصة برسم احلدود النهائية للمنطقة
احملمية املذكورة وتباشر مسطرة إصدار مشروع مرسوم
إحداثها.

الق�سم الثاين
�آثار الإحداث
املادة 15

يجب أن متارس ملكية احلقوق العينية لألراضي املتواجدة
في املناطق احملمية دون إدخال أي تغيير على حالة هذه
األراضي وطابعها اخلارجي ،على النحو الذي وجدت عليه
إبان إحداث املنطقة احملمية.
يجوز للدولة اقتناء األراضي املتواجدة في املناطق احملمية
والتي يعتبر ضمها إلى ملك الدولة ضروريا ،وذلك بالتراضي
أو بواسطة نزع امللكية ،وفقا للتشريع اجلاري به العمل.
املادة 16

تستمر ممارسة حقوق اخلواص التي لم تكن موضوع اقتناء
لفائدة املنطقة احملمية ،في حدود القيود التي تفرضها أحكام
هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
إذا نتج عن هذه القيود تخفيض في قيمة العقار بنسبة %15

كحد أدنى أو خسارة في املداخيل ،ميكن لذوي احلقوق
املطالبة بتعويض يعادل التخفيض أو اخلسارة املذكورين أو
بتفويت العقار للدولة أو بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة.
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عندما يتعلق األمر بعقار أو بحقوق مشاعة ،يقدم الطلب من
قبل جميع املشتركني في هذه احلقوق أو من ينوب عنهم.
يضع التعويض املتفق عليه حدا لكل مطالبة أخرى مرتبطة
بنفس العقار.
املادة 17

مع مراعاة حقوق االنتفاع للساكنة املعنية التي تنص عليها
صراحة التشريعات اجلاري بها العمل ،تنظم األنشطة التي
متارس داخل املنطقة احملمية ،السيما الفالحية منها والرعوية
والغابوية  ،أخذا بعني االعتبار متطلبات احملافظة على التراث
الطبيعي والثقافي للمنطقة احملمية ،ووفقا لتدابير احلماية
التي يسنها تصميم التهيئة والتدبير املنصوص عليه في
املادة  19أدناه.

الباب الرابع
تهيئة املناطق املحمية وتدبريها
الق�سم الأول
ت�صميم التهيئة والتدبري
املادة 19

يقصد بحقوق االنتفاع في مفهوم هذا القانون كل
االستغالالت ذات الهدف غير التجاري حلاجيات منزلية أو
حيوية أو عرفية أو كلها معا تخصص للساكنة احمللية.

تخص املنطقة احملمية بتصميم تهيئة وتدبير يعد مشروعه
مببادرة من اإلدارة املختصة بتشاور مع اجلماعات احمللية
والساكنة املعنية.

تعتبر احلقوق املذكورة غير قابلة للتفويت ،ومتارس في إطار
اتفاقية تبرم بني اإلدارة والساكنة احمللية املعنية أو من ميثلها،
والتي تنص خصوصا على نوعية احلقوق املذكورة ومحتواه،
والساكنة التي ستستفيد منها ،واملناطق التي ستمارس
داخلها ،وشروط وكيفيات ممارستها.

املادة 20

املادة 18

مع مراعاة أحكام املادة  17أعاله ،مينع أو يقيد على امتداد
املنطقة احملمية القيام باألعمال التي من شأنها إحلاق ضرر
بالوسط الطبيعي ،واإلساءة إلى احملافظة على الوحيش
والنباتات ،أو تشويه طابع وعناصر النظام البيئي للمنطقة
احملمية بدون ترخيص مسبق معلل من اإلدارة املختصة ،ومن
بينها:
•قنص وصيد الوحيش وقتله أو اإلمساك به ،وإتالف
النباتات أو جمعها؛
•جلب ألنواع حيوانية أو نباتية غريبة أو محلية ،متوحشة
أو مدجنة؛
•إجناز أشغال عمومية وخاصة أيا كانت طبيعتها ،مبا في
ذلك تركيب شبكات الكهرباء أو املواصالت؛
• استخراج مواد قابلة للتفويت أو غير قابلة لذلك؛
•أشغال احلفر أو التنقيب وكذا كل سبر أو نقل لألتربة أو
كل بناء؛
• استعمال املياه؛
•األشغال التي من شأنها تغيير مظهر املجال أو املنظر أو
النباتات أو احليوانات.
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مع مراعاة احترام شروط األنظمة املتطلبة ألغراض الدفاع
الوطني واألمن العام ،ال ميكن اجلوالن أو التخييم داخل
املنطقة احملمية أو التحليق فوقها بعلو أقل من  1 000متر
إال بترخيص من اإلدارة املختصة ،وفي إطار أنشطة تدبير أو
بحث علمي أو تكوين مرخص بها.

يبني تصميم التهيئة والتدبير العناصر املكونة للمنطقة
احملمية ،املادية منها والبيولوجية ،ووسطها االجتماعي
واالقتصادي واألهداف القريبة والبعيدة املدى حلمايتها،
واستراتيجية وبرامج التهيئة والتدبير وآليات التتبع واملراقبة
وكذا مؤشرات التأثير على البيئة وتقدير االحتياجات املالية
على مدى خمس سنوات.
كما يحدد هذا التصميم التدابير اخلاصة والقيود الكفيلة
بضمان احملافظة على املنطقة احملمية ،وكذا املناطق التي
يسمح فيها مبمارسة األنشطة الفالحية والرعوية والغابوية،
أو أنشطة أخرى مرخص بها من قبل اإلدارة املختصة ،والتي
ال يترتب عنها تأثير سلبي على املنطقة احملمية.
املادة 21

حتدد بنص تنظيمي مدة صالحية تصميم تهيئة وتدبير
املنطقة احملمية  ،التي ال يجب أن تتجاوز  10سنوات ،وكذا
شكل وكيفيات املوافقة عليه ومراجعته.
املادة 22

يعرض مشروع تصميم التهيئة والتدبير اخلاص باملنطقة
احملمية على اجلماعات احمللية واإلدارات املعنية وجمعيات
املجتمع املدني التي عبرت عن رغبتها قصد إبداء رأيها قبل
املصادقة عليه من قبل اإلدارة املختصة.
ميكن للجماعات احمللية واجلمعيات املذكورة ولإلدارات
إبداء رأيها وتقدمي اقتراحاتها التي تدرس من قبل اإلدارة
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

املختصة داخل أجل  3أشهر ابتداء من تاريخ عرض املشروع
عليها.

وكذا املؤهالت املهنية والتقنية املتطلبة لتفويض التدبير
املذكور  ،طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.

إذا لم تبد اجلماعات احمللية واجلمعيات واإلدارات املذكورة
رأيها داخل هذا األجل ،فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس
لديها أي اعتراض في هذا املوضوع.

غير أنه عند الضرورة ميكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض
املباشر قصد ضمان استمرارية املرفق العام.

املادة 23

تتخذ اجلماعات احمللية واإلدارات العمومية املعنية ،بتشاور
مع اإلدارة املختصة ،كل التدابير الضرورية التي تدخل في
اختصاصها إلجناز تصميم التهيئة والتدبير اخلاص باملنطقة
احملمية املعنية والتقيد مبا ورد فيه.

الق�سم الثاين
التدبري
املادة 24

تقوم اإلدارة املختصة بتدبير املنطقة احملمية ،بتعاون وشراكة
مع اجلماعات احمللية والساكنة املعنية.
تشمل مهام التدبير على اخلصوص:
•إعداد ومراجعة مشروع تصميم تهيئة وتدبير املنطقة
احملمية؛
•تهيئة املنطقة احملمية وفق الشروط احملددة في التصميم
املشار إليه في املادة  19أعاله ،ووضع بنيات حتتية مالئمة
وإجناز برامج التدبير وتتبعها؛
•إبرام اتفاقيات من أجل ممارسة حقوق االنتفاع املخولة
للساكنة احمللية املعنية ،أو اتفاقيات إجناز برامج التدبير
وتتبعها؛
•حراسة ومراقبة املنطقة احملمية بغرض جتنب بعض األنشطة
البشرية التي من شأنها اإلخالل بالوسط الطبيعي ،ومراقبتها
ومنعها.
املادة 25

دون اإلخالل بحقوق األغيار ،ميكن لإلدارة املختصة
تفويت تدبير املنطقة احملمية ،كليا أو جزئيا ،لكل شخص
معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص يلتزم باحترام الشروط
العامة للتدبير التي ينص عليها القانون وبنود اتفاقية ودفتر
حتمالت تعدهما اإلدارة.
املادة 26

يتم تفويض تدبير املنطقة احملمية بعد إعالن منافسة يخضع
لنظام ينص خصوصا على معايير األهلية وكيفيات االختيار
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كل تفويت من طرف املفوض إليه ال ميكن أن يتم إال
بترخيص مسبق من طرف اإلدارة املختصة.
املادة 27

تنص اتفاقية التدبير املفوض خصوصا على :
•موضوع ومحتوى التدبير املفوض وحتديد املناطق التي
يهمها؛
•محتوى املمتلكات املفوض تدبيرها ،وعند االقتضاء
القواعد املنظمة السترجاع العقار واملمتلكات املنقولة؛
•مدة االتفاقية التي ال ميكن أن تتجاوز  30سنة قابلة
للتمديد ملدة ال ميكن أن تتجاوز  10سنوات؛
• شروط وكيفيات مراجعة االتفاقية أو جتديدها أو متديدها؛
• األحكام املالية وضوابط وشروط تدبير املنطقة احملمية؛
•وعند االقتضاء الضوابط املتعلقة باحترام الشروط املطلوبة
ألغراض الدفاع الوطني واألمن العام؛
•شروط االسترداد والفسخ وسقوط احلق إذا تطلب األمر
ذلك؛
• كيفية تسوية املنازعات.
املادة 28

ينص دفتر التحمالت املشار إليه في املادة  25أعاله خصوصا
على :
•موضوع ومحتوى التدبير املفوض ،وكذا حتديد الفضاء
الذي يهمه؛
•قواعد وشروط تدبير واستعمال البنيات التحتية واملمتلكات
املمنوحة مبوجب التدبير املفوض ،وكذا شروط وكيفية
صيانتها وتكييفها؛
•أتاوى التدبير املفوض ،وطريقة احتسابها وكيفية تسديدها؛
•التحمالت وااللتزامات اخلصوصية التي تتحملها اإلدارة
واملفوض إليه؛
•كيفية أداء األجر عن اخلدمات املقدمة من قبل املفوض
إليه؛
•التذكير مببدأ احترام املساواة في معاملة املرتفقني عند
االقتضاء؛
•عقد أو عقود التأمني الواجب على املفوض إليه إبرامها
لتأمني مسؤوليته على األضرار التي قد يلحقها بالغير؛
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•الضمانات املالية الواجبة على املفوض إليه والتي يتطلبها
صاحب املرفق؛
•اإلجراءات الزجرية التي قد يتعرض لها املفوض إليه في
حال عدم احترام بنود دفتر التحمالت؛
• وضعية موظفي ومستخدمي املنطقة احملمية؛
• احلقوق التي حتتفظ بها إدارة املنطقة احملمية.

الباب اخلام�س
خمالفات وعقوبات
الق�سم الأول
جنح وخمالفات وعقوبات
املادة 29

يعاقب بغرامة من  600إلى  1 200درهم كل من رفض
االمتثال ألوامر املوظفني املشار إليهم في املادة  36أدناه أو
عاق ممارستهم ملهامهم بأي شكل من األشكال.
املادة 30

باستثناء احلقوق املعترف بها صراحة للساكنة املعنية،
يعاقب بغرامة من  30إلى  1 200درهم كل من:
• يتجول في املناطق التي مينع على العموم ولوجها؛
•يتخلى عن أشياء أو فضالت صلبة أو سائلة داخل املنطقة
احملمية؛
•يخالف منع القطف أو اجلمع؛
•يترك حيوانات أليفة تتيه خارج األماكن املرخصة لذلك.
املادة 31

املادة 33

دون اإلخالل بالعقوبات األشد ،يعاقب باحلبس من  3أشهر
إلى سنة وبغرامة من  2 000إلى  10 000درهم ،أو بإحدى
هاتني العقوبتني فقط ،كل من يلوث مبواد سامة أو خطرة،
التربة أو املواد املائية أو النباتات أو يتسبب في تسمم
للحيوانات.
املادة 34

تضاعف مرة واحدة العقوبات املنصوص عليها في النصوص
اجلاري بها العمل في مجال القنص والصيد في املياه القارية،
وفي الغابة ،وفي مجال شرطة املياه وشرطة التعمير ،عندما
ترتكب املخالفات املوجبة لهذه العقوبات داخل منطقة
محمية.
تضاعف العقوبات املنصوص عليها باملواد  29و 30و 31و32
و 33في حالة العود.
املادة 35

بصرف النظر عن العقوبات املنصوص عليها في املواد أعاله،
ميكن لقرار اإلدانة أن ينص على إصالح األماكن على نفقة
املدان.

دون اإلخالل بالعقوبات األشد وباستثناء احلقوق املعترف
بها صراحة للساكنة احمللية  ،يعاقب بغرامة من  2 000إلى
 10 000درهم كل من:
•يجلب نوعا حيوانيا أو نباتيا ،يكون وجوده ممنوعا أو
منظما ،خرقا للشروط احملددة في هذا القانون؛
•يتسبب عمدا في ضرر لنباتات أو لوحيش املنطقة احملمية
أو للعناصر الطبيعية لنظامها البيئي.

الق�سم الثاين
�إثبات املخالفات

املادة 32

املادة 36

استثناء للحقوق املعترف بها صراحة للساكنة احمللية ،يعاقب
بغرامة من  1 200إلى  10 000درهم وباحلبس من شهر إلى
 3أشهر ،أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط ،كل من:
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•يقوم بزرع أو غرس في األماكن التي ال يرخص فيها بهذه
األنشطة؛
•يقوم بزرع أو غرس في املناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود
أو ألنظمة خاصة دون احترام للقيود أو لألنظمة املذكورة؛
•يقوم ببناء أو حفر أو أشغال أيا كان نوعها في املناطق التي
مينع فيها هذه األنشطة؛
•يقوم بأنشطة في املناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو
ألنظمة خاصة ،دون احترام للقيود أو لألنظمة املذكورة؛
•يخالف األحكـــام املتعلقـة بقتل احليوانـــات املتوحشـة
وإمساكها.

في حال اإلدانة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون ،ميكن
للحكم أن يأمر بأداء تعويضات إلصالح الضرر املتسبب فيه.

عالوة على ضباط الشرطة القضائية ،يكلف موظفو اإلدارة
املؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا
القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
م�صنف قوانني تتعلق باملحافظة على البيئة

يشترط في املوظفني املذكورين أن يكونوا محلفني وحاملني
لبطاقة مهنية تسلمها اإلدارة وفقا لكيفيات حتدد بنص
تنظيمي.
يخضع املوظفون املشار إليهم في هذه املادة للسر املهني
حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها في املادة  446من
مجموعة القانون اجلنائي.
املادة 37

يحرر املوظفون املشار إليهم في املادة  36أعاله أثناء ممارستهم
ملهامهم محاضر تبسط طبيعة املعاينة أو املراقبة التي أجريت
وتاريخ ومكان إجرائها .يوقع هذه احملاضر املوظف أو
املوظفون والشخص أو األشخاص املعنيون باملخالفة.
في حالة امتناع الشخص أو األشخاص املعنيني عن التوقيع،
وجبت اإلشارة إلى ذلك في احملضر ويسلم نظير منه إلى
األطراف املعنية.
حترر احملاضر في عني املكان وتعفى من إجراءات ورسوم التنبر
والتسجيل.
حترر احملاضر ضد مجهول إذا تعذر حتديد هوية املخالف.
يعتد بهذه احملاضر إلى حني أن يثبت ما يخالفها وتوضع
رهن إشارة اإلدارة.
ميكن لإلدارة أن تقوم حسب احلاالت بإنذار املخالف أو
املخالفني كتابة لإللتزام بأحكام هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه.
إذا ما نصت خالصات احملاضر على متابعة املخالفني ،تبلغ
هذه احملاضر إلى وكيل امللك لدى احملكمة املختصة داخل
أجل  15يوما ابتداء من تاريخ حتريرها.
املادة 38

في حالة التلبس ،يكلف املوظفون املشار إليهم في املادة
أعاله بالعمل على وقف األنشطة املخالفة اجلارية وبأمر
املخالف أو املخالفني باملغادرة الفورية ألماكن املخالفة.

36

ميكنهم حجز األشياء أو األدوات أو العربات املستعملة
الرتكاب املخالفة أو املرتبطة بها بأي شكل من األشكال،

الن�صو�ص القانونية والتنظيمية املعدة من طرف قطاعات حكومية �أخرى

وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع املوظف الذي
قام باحلجز ويبني ما مت حجزه.
ميكن لهم تقدمي األشخاص املساهمني في ارتكاب املخالفة
إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية وفقا ألحكام قانون
املسطرة اجلنائية.
املادة 39

ميكن للموظفني املشار إليهم في املادة  36أعاله االستعانة
بالقوة العمومية إلثبات املخالفات املرتكبة ضد هذا القانون.
ميكن لهم اللجوء إلى كل وسائل البحث املناسبة ،والسيما
عبر أخذ عينات مقابل وصل .تختم هذه العينات ويوجه
نظير حملضر إيداعها إلى املخالف .يشار إلى هذه العينات
في احملضر.
توجه العينات املأخوذة إلى مختبر معتمد قصد حتليلها.
تضمن نتائج هذا التحليل في تقرير يضم إلى محضر إثبات
املخالفة.

الباب ال�ساد�س
�أحكام انتقالية وختامية
املادة 40

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
تصنف املنتزهات الوطنية املوجودة عند تاريخ نشر هذا
القانون في اجلريدة الرسمية في إحدى األصناف املنصوص
عليها مبقتضى أحكام املادة  2من هذا القانون وفق الكيفيات
التي ستحدد مبوجب نص تنظيمي.
املادة 41

تنسخ جميع األحكام املنافية لهذا القانون ،والسيما أحكام
الظهير الشريف الصادر في  30من جمادى األولى 1353
( 11سبتمبر  )1934القاضي بإحداث املنتزهات الوطنية
والنصوص املتخذة لتطبيقه.
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