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المسؤولية عن انهيار المباني اآليلة للسقوط على ضوء القانون 
 المتعلل بالمباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

 
 

 دكتلرة يف احلقلقنطصرية احليلين 
 بىاس  جاعع  سيدي حممد بن يبد اهلل

 
 

اومغربيوووو  تعتوووورب الوووودور اآليلوووو  للسووووقلط عوووون اإلشووووناليات القدلوووو  الوووو  تعرفهووووا جوووو  اوموووودن 
وخطصلصووا الوو  تتوولفر يلوو  أحيووا  يتيقوو  كىوواس وعناوواس وعووراك   إال أن الظوواهرة عتلاجوودة باسووب  
أقوو  يلوو  عسووتلى بعوو  األحيووا  حديثوو  الاشووأة والوو  بايوو  بشوون  يشوولا ي بوودون احوورتام ضوولابا 

 .1الباا  والتعمري
تمووووايي ظوووواهرة األبايوووو  اآليلوووو  للسووووقلط هووووي إحوووودى أهووووم جتليووووات الىقوووور والتهمووووي  االج

واالقتطصادي يف احللاضر وهصا الظاهرة أيضا إحدى جتليات إشناليات التدبري احمللوي  وتودبري ا وال 
احلضوووري يف اومغووورب  فهوووصا اومشووونل  تعووود أحووود أخطووور جتليوووات أزعووو  السووونن وهلوووصا فوووإن التعووواطي 

 .2ومعاجلتها يبق  حمتشما يف أغلب األحيان
ارات واوماش ات اومشيدة القا م  أو اومباي  والو  إن الباايات اآليل  للسقلط هي خمتلف العق

تالحووو  يليهوووا يالعوووات تبووودو  وووا عؤشووورات فقوووداقا للمتانووو  والطصوووالب  فيموووا بوووني بعووو  أو ععظوووم 
أجزا هوووا وعنلنا وووا  مموووا يووولحي ععووول عشوووهدها أو عاظرهوووا اخلوووارجي أو الوووداخلي لقابليتووول للسوووقلط 

 .3واالقيار عستقبال
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فقود كوان عون اوماطقوي أن  ود  4ة وعا تشنلل يلو  سوالع  العاعو ونظرا خلطلرة هصا الظاهر 
اومشرع هلا نطصلص تاظيمي  خاص  تبني للسلطات اومختطص  كيىي  التعاع  ععها وذلك يل  غورار عوا 

 .5فعل  بع  الدول
مل يتعوورض هلووصا اوملضوولع بووالرغم ممووا تشوونلل هووصا الباايووات عوون  06191فقووانلن التعمووري رقووم 

واومطصولم  العاعو   الشوي  الوصي يشون  ثغورة كبورية يف قوانلن التعموري  لنون مل  خطلرة يلو  السوالع 
واومتعلوو  باومبوواين اآليلوو  للسووقلط وتاظوويم يمليوو   93106هاووا  عنووان عااسووب هلووا أفضوو  عوون القووانلن 

 .6التجديد احلضري والصي حاول ضبطها وتأطريها
بوا آيو  للسوقلط هول كو  باايو  ع"هصا القانلن أيط  تعريىا هلصا الظاهرة يف عادتل األو ى  

وعاشأة كيىما كان نليها لنن القيارها النلي أو اجلز ي  أن يرتتب ياول عسواس بسوالع  شواغليها 
 . أو عستغليها أو اومارة أو الباايات ا اورة وإن كان  غري عتطصل   ا

بسووبب  ويووراد بوول كووصلك كوو  باايوو  أو عاشووأة مل تعوود تتوولفر فيهووا ضوومانات اومتانوو  الضووروري 
ظهلر اختالالت بأحد عنلنا ا األساسي  الداخلي  أو اخلارجي  أو بسبب تشييدها يلو  أرض غوري 

 . آعا  عن التعرض للمخاطر
لقووود فووورض الىوووراا احلاصووو  يلووو  هوووصا اومسوووتلى ضووورورة وضوووع إطوووار قوووانلين بغووورض ضوووبا 

عرتبطوو  أساسووا  يمليووات التوودخ  يف اوماوواط  اومسووتهدف  عووع عووا يرافوو  يمليووات التوودخ  عوون حتووديات
بوالرتعيم واهلودم وإيوادة الباووا  يلو  ايتبوار أن الشوورحي  ا تمعيو  اومعايو  هووي شورحي  يف غالوب األحيووان 
هي شرا ح فقرية وهش  ويف هصا الطصدد نتسا ل ين أتي  هصا القانلن وكيىيو  حتديود عسوؤولي  مجيوع 

 ستغليها خلاصا أو يملعيني؟ اومتدخلني؟ كما فيها عسؤولي  عالك اومباين اآليل  للسقلط أو ع
 مسؤولية المالك عن أبنيتهم اآليلة للسقوط: المطلب األول

إذا كووان اومنووان الووصي كانوو  توواظم فيوول ظوواهرة الباايووات اآليلوو  للسووقلط هوول قووانلن التعمووري 
 81يف إطووار ممارسوو  الشوورط  اإلداريوو  اجلماييوو   وخاصوو  اومووادتني  65111واوميثوواق اجلمووايي  06-91
ن واقووع عووا كووان يطبوو  عوون طوورف اجلمايووات خبطصوولص هووصا الباووا ات هووي عقتضوويات اومووادة   فووإ86و

والووصي كووان يهووم  0951عوواي  62عوون قووانلن التعمووري واومقتضوويات اومضووما  يف اومرسوولم اومووؤر  يف  31

                                                           
يف اووال التعمووري  دار القلووم للطبايوو  والتلزيووع الشووريف البقووايل  رقابوو  القاضووي اإلداري يلوو  عشوورويي  القوورارات الطصووادرة   -4

 .690  ص6112بالرباط  
 .639حممد بلجيدة  الشرط  اإلداري   نىس اومرجع  ص   - 5
اومتعلو  باومبواين  93106بتاىيص القوانلن رقوم ( 6102أبري   66) 0336عن رجب  09صادر يف  0102135ظهري شريف رقم  - 6

 . تجديد احلضرياآليل  للسقلط وتاظيم يمليات ال
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األعر الوصي كوان يطصوعب ععول حتديود اومسوؤولي  يون  7الباا ات واألعاكن اخلطرية عن الااحي  الطصمي 
 . تبا بالباايات اومهددة باالقياراخلطر اومر 

بطصووريح  001اومتعلوو  باجلمايووات نوو  يف عادتوول  003103فوورغم أن القووانلن التاظيمووي رقووم 
العبارة يل  أن ر يس ا لس اجلمايي هل عن يراقب الباايات اومهمل  أو اومهجلرة أو اآليل  للسقلط 

 واألنظم  اجلاري  ا العم   فإقا تبق  غوري  ويتخص التدابري الالزع  لرتعيمها أو هدعها طبقا للقلانني
كافي  يف غياب قوانلن حقيقوي يواظم التودخ  ومعاجلو  ععضول  اومبواين اآليلو  للسوقلط يف إطارهوا العوام 
واخلوووواص بشوووون  دقيوووو  ويلضووووح عسووووؤولي  كوووو  عوووون اومووووال  واومطصوووواحل احملليوووو  وكوووو  اومطصوووواحل األخوووورى 

 . اومتدخل 
ضرورة التدخ  ويدم االكتىوا  باومبوادرة لطصوياغ  قوانلن هصا األعر فرض يل  وزارة السنا 

جديوود ينوولن هدفوول األساسووي تاظوويم اومبوواين اآليلوو  للسووقلط بغوورض تىووادي وقوولع ضوومايا جوودد  ممووا 
 .قانلن جديد تللد يال والدة

جنووودا جوووا  كمجمليووو  عووون التلضووويمات ومعاجلووو   06-93عووون خوووالل قرا تاوووا للقوووانلن رقوووم 
شهد احلضري وتااعي ظاهرة السنن اآلي  للسقلط سلا  داخ  األنسج  االختالالت ال  أفرزها اوم

 . احلضري  العتيق  أو خارجها يف ظ  اختالل اوماظلع  القانلني  وتعدد اومتدخلني وتشت  اومسؤوليات
فهووووصا القووووانلن جووووا  كمسووووتجدات تتجلوووو  أساسووووا يف تاظوووويم دور مجيووووع اومتوووودخلني وحتديوووود 

عووالني اومبوواين اآليلوو  للسووقلط  وإقوورار توودابري ومعاجلتهووا باإلضوواف  إ ى اومسووؤوليات كمووا فيهووا عسووؤولي  
تطبيوو  عسووطرة إخبووار عالكووي هووصا اومبوواين أو شوواغليها لالطووالع كمسووؤوليا م وجتديوود اإلجوورا ات يف 

 . حال يدم تاىيص األشغال اومقررة أو يف حال تعصر ععرف  األشخاص اومعايني
باومبوواين اآليلوو  للسووقلط حيووز التاىيووص  قوود أجوواب يوون  اومتعلوو   93106فبوودخلل القووانلن رقووم 

ك  هاتل اإلشناالت القانلني  فهل يا  بطصريح العبوارة يف الىطصو  األول عون بابول الثواين عون عادتول 
تقوووع "الثالثووو  يلووو  حتديووود اومسوووؤولي  بشووون  واضوووح ومالوووك اومبووواين اآليلووو  للسوووقلط حيووو  جوووا  فيهوووا 

  كووان أشخاصووا ذاتيووني أو ايتبوواريني يموولعيني أو خوولاص   عسووؤولي  صوويان  اومبوواين يلوو  عالكهووا سوولا
كمووا يسووأللن يوون الضوورر الووصي حيوودثها اقيارهووا أو  وودعها اجلز ووي  إذا وقووع ذلووك بسووبب العيووب يف 

عون الظهوري الشوريف الطصوادر  629الباا  أو يدم الطصيان  أو التالشي  عع عرايواة عقتضويات الىطصو  
 .ثاب  قانلن االلتزاعات والعقلدكم( 0903أغسطس  06) 0330رعضان  19يف 

                                                           
الشووريف البقووايل  رقابوو  القاضووي اإلداري يلوو  عشوورويي  القوورارات الطصووادرة يف اووال التعمووري  دار القلووم للطبايوو  والتلزيووع   -7

 .655  ص 6112بالرباط  
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إن دور ر وويس ا لووس اجلمووايي يف ظوو  ععاجلوو  اومبوواين اآليلوو  للسووقلط يف احلوواالت العاديوو  
يسوتلجب يليول إخبوار عوالني اومبوا أو شواغليل أو وكيو  احتواد اوموال  اومشورتكلن بوصلك بنو  وسوا   

د اسوم العمليوات الو  يتلجوب يليول القيوام يعلن فيل أن اومبا اومهودد بالسوقلط وحيود 8التبليا القانلني 
 ا لدر  اخلطأ وذلوك داخو  أجو  حمودد  غوري أن قورار ر ويس الوس اجلمايو  ال ينولن قا يوا  حيو  
ينوولن بإعنووان الشووخ  اومعووين بوواألعر أن يقوودم فمطصووا يعوودا عهاوودس خمووت  ويف هووصا احلالوو  يبقوو  

 .9لر يس ا لس اجلمايي اإلبقا  يل  قرارا أو تغيريا
ويف هووصا احلالوو  إعووا أن يقبوو  ر وويس الووس اجلمايوو  تغيووري قوورارا أو لنوون للشووخ  اومعووين  

بوواألعر الطعوون يف قوورار ر وويس الووس اجلمايوو  أعووام احملنموو  اإلداريوو  الوو  يلجوود بوودا ر ا اومبووا بطصووىتل 
 .10قاضيا لألعلر اومستعجل  داخ  أج  يشرة أيام ويب  يف الطلب داخ  أج  ثالث  أيام

  تغيري علقف ر ويس ا لوس اجلموايي فهول ياودعا تاتهوي األشوغال اومتعلقو  بتودييم ويف حال
أو صيان  أو ترعيم عبا آي  للسقلط أو إيادة باا ل يتمق  ر يس الس اجلماي  عن إجناز األشغال 
اومطللبوو  وانتها هووا باووا  يلوو  شووهادات اومهاوودس اومعموواري ويتخووص قوورارا بإقووا  حالوو  اخلطوور  ولنوون 

 .خاص اومعايني إيادة استغالهلا يف عا كان  خمطصطص  لل سابقالألش
عووون خوووالل هوووصا اوموووادة تتضوووح بطصووولرة واضوووم  اومسوووؤولي  الووو  يتمملهوووا عوووال  اومبووواين يووون 
عبانيهم لصلك يسوتلجب يلو  اومالوك أو اومسوتغ  أن يقولم بالتودبري الضوروري لودفع اخلطور يف الشوأن  

تلوك اومبواين وإيوادة تأهيلهوا كموا يضومن عتانتهوا وسوالع   كما يتعني يليل أن يقولم بتجديودها وصويان 
 . اجللار

واومشرع حني خاطب عالك اومباين أو اومستغلني هلا مل ياسو  وضوعي  اومبواين يف حالو  وجولد 
عنوورتي للمبووا اآليوو  للسووقلط والووصي يسووتلجب اهلوودم باووا  يلوو  طلووب عوون طوورف ر وويس ا لووس  

نموو  االبتدا يوو  فسووخ يقوود النوورا  وإفووراا اومنوورتي أو عوون حيوو  أتوواح ومالووك اومبووا أن يطلووب عوون احمل
 .يقلم عقاعل بدون تعلي 

. 11ولقوود أيطوو  للمنوورتي حوو  الرجوولع إ ى اومبووا بعوود إصووالحل أو ترعيموول أو إيووادة الباووا 
وقد جع  يل  يات  كو  عنورتي أو شواغ  ومبوا آيو  للسوقلط إخبوار عالوك اومبوا أو ر ويس ا لوس 

 .12حمللي  بن  وسا   التبليا اومعتمدة قانلنا باخلطر الصي يهدد اومبااجلمايي والسلطات ا

                                                           
 .   اومتعل  باومباين اآليل  للسقلط وتاظيم يمليات التجديد احلضري93106عن القانلن  6اومادة  - 8
 .   اومتعل  باومباين اآليل  للسقلط وتاظيم يمليات التجديد احلضري93106عن القانلن  00اومادة  - 9

 . اومتعل  باومباين اآليل  للسقلط وتاظيم يمليات التجديد احلضري 93106عن القانلن  06اومادة  - 10
 . د احلضرياومتعل  باومباين اآليل  للسقلط وتاظيم يمليات التجدي 93106عن القانلن  3اومادة  - 11
 .اومتعل  باومباين اآليل  للسقلط وتاظيم يمليات التجديد احلضري 93106عن القانلن  8اومادة  - 12
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وإذا كووان القووانلن محوو  اومسووؤولي  ومالوووك اومبووا فإنوول مل يغىوو  احلالووو  الوو  ينوولن فيهووا اومبوووا 
 .13خاضعا للملني  اومشرتك   حي  مح  اومسؤولي  هاا الحتاد اومال  اومشرتكني

ال  يتمتوع فيهوا احتواد اوموال  اومشورتكني يف تاىيوص األشوغال وحدد اومبلا التمطصيلي يف احلال  
 .14حسب احلطص  ال  للنها ك  عالك عشرت 

 مسؤولية رئيس المجلس الجماعي عن الدور اآليلة للسقوط: المطلب الثاني
بطصوووالحي   003103يتمتوووع ر ووويس ا لوووس اجلموووايي يف ظووو  القوووانلن التاظيموووي للجمايوووات 

وعراقب  الباايات اومهمل  أو اومهجولرة أو اآليلو  للسوقلط  15لسقلط أو اخلرابإتالف الباايات اآليل  ل
 .واختاذ التدابري الضروري  يف شأقا بلاسط  قرارات فردي  أو تاظيمي 

 . لقد كان ر يس ا لس اجلمايي هل الصي يتمم  عسؤولي  اقيار اومباين اآليل  للسقلط
اختووووواذ التووووودابري االسوووووتعجالي  الراعيووووو  إ ى اخلووووواص ب 0951بوووووالرجلع إ ى عقتضووووويات عرسووووولم 

جنوودا ال حيوودد بشوون  واضووح  16اسووتتباب األعوون وضوومان سووالع  اوموورور والطصووم  والاظافوو  العملعيوو 
اومسووؤول يوون اخلطوور الووصي قوود يتسووبب فيوول اقيووار اومبوواين اآليلوو  للسووقلط حيوو  كووان ينتىووي بإيطووا  

يلوو  للسووقلط لوور يس ا لووس أو اللجاوو  التقايوو  يف السوولط  التقديريوو  الختوواذ قوورار اهلوودم يف الباايووات اآل
ظوو  غيوواب نطصوولص قانلنيوو  حتوودد اومعيووار اومعتموود ومعاجلوو  اومبووا اومهوودد باالقيووار والوو  تشوون  خطوورا 
حقيقيا يل  األعن العام كما أن تطبي  اومسطرة اللاردة يف هصا اومرسولم عون جانوب السولط  اومختطصو  

اإلجرا ات والسيما إيوداد التقريور اومنتولب خبطصولص الباايو  وتبليوا غالبا عا كان  ال حترتم فيها ك  
 . القرار باللسا   القانلني  للمعين باألعر

 06191عوون القووانلن  30كموا أن اومشوورع حيامووا يووا  تاىيووص تطصوميم التهي وو   نوو  يف اومووادة 
أن تتخوص مجيوع التودابري اومتعل  بالتعمري يل  أن االس اجلمايات الرتابي  حي  هلا بتاسي  عع اإلدارة 

الالزع  لتاىيص واحرتام أحنام تطصوميم التهي و   وهول عوا يىيود يف رأي األسوتاذ بلشوعيب أويول ختليو  
اجلماي  صالحي  إصدار ضلابطها اجلماييو  اخلاصو  كمختلوف العمليوات كموا فويهم اهلودم  حيو  يعود 

الل وجع  علجبوات تطصوميم التهي و  هصا األخري إحدى التدابري الااجع  ال  عن شأقا تقلمي أي اخت
 .حمرتع 

                                                           
 .اومتعل  باومباين اآليل  للسقلط وتاظيم يمليات التجديد احلضري 93106عن القانلن  03اومادة  -13
 .اظيم يمليات التجديد احلضرياومتعل  باومباين اآليل  للسقلط وت 93106عن القانلن  03اومادة  -14
 .   اومتعل  باجلمايات003103عن القانلن التاظيمي رقم   011اومادة  -15
اخلوووواص باختوووواذ التوووودابري االسووووتعجالي  الراعيوووو  إ ى ( 0951عوووواي  62) 0311رجووووب  00بتوووواريخ   61651086اومرسوووولم رقووووم  -16

 . استتباب األعن وضمان سالع  اومرور والطصم  والاظاف  العملعي 
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اومتعلووو  بوووالتعمري هلوووصا اوملضووولع بوووالرغم مموووا تشووونلل هوووصا  06191ومل يتعووورض القوووانلن رقوووم 
الباايوووات عووون خطووولرة يلووو  السوووالع  واومطصووولم  العاعووو   الشوووي  الوووصي يشووون  ثغووورة كبووورية يف قوووانلن 

السووواب  اإلشوووارة إليووول  حووواول  0951عووواي  62الطصوووادر بتووواريخ  التعموووري  عوووع اإلشوووارة إ ى أن اومرسووولم
 .ضبطها دون اإلشارة إليها

 86يف فطصوولل ( 6116أكتوولبر  3)اومتعلو  باوميثوواق اجلموايي  65111وقود حوواول القوانلن رقووم 
عأل الىوراا  حيو  أسواد لور يس ا لوس إعنانيو  تلليول  17القانلن التاظيمي للجمايات 016والىطص  

عواي  62)اجلواري بول العمو   لعم   طبقا للشروط احملددة باومرسلمتلقا يا ويل  نىق  اومعايني باألعر ا
يف فطصووولل الثووواين والوووصي يوووا  يلووو  إصووودار ر ووويس ا لوووس اجلموووايي ومقووورر ياوووصر فيووول اومعوووين ( 0951

وكصلك وطبقا ... باألعر  الختاذ يف أج  ععني التدابري جلع  حد لاخالل باألعن أو بسالع  اومرور
لضوورورة يطلووب ر وويس ا لووس عوون اومعووين بوواألعر اختوواذ التوودابري الالزعوو  يف للىطصوو  الثالوو  ويف حالوو  ا

 .أج  ععني
عوون القووانلن التاظيمووي للجمايووات عاموو  لوول أيضووا صووالحي  عراقبووو   011كمووا أن اومووادة 

الباايووات اومهملوو  أو اومهجوولرة أو اآليلوو  للسووقلط واختوواذ التوودابري الضووروري  يف شوواقا بلاسووط  قوورارات 
 .ظيمي  وذلك يف حدود صالحياتل وطبقا للقلانني واألنظم  اجلاري  ا العم فردي  أو تا

نقو  السولط  التقديريو  لور يس ا لوس اجلموايي  93106غري أناا جند يف عستجدات القانلن 
حيوو  كووان سووابقا يتمموو  عسووؤولي  عراقبوو  اومبوواين اآليلوو  للسووقلط كمووا أيطوواا احلوو  يف اختوواذ قوورارات 

سووتعجالي  وملاجهوو  احلوواالت اخلاصوو  حيوو  كووان ومووا يأخووص قوورار هوودم الباووا  اآليوو  الشوورط  اإلداريوو  اال
للسووقلط فإنوول يقوولم بإ وواد مجيووع التقووارير الراعيوو  إ ى ضوومان سووالع  اوموورور والسوونيا  واحملافظوو  يلوو  
 الطصم  العملعي   وإذا تعصر يل  السلط  اومختطص  تاىيص قرارا وا فيمناهوا االسوتعان  بالسولط  احملليو 

 .الستعمال القلة العملعي 
اومتعلوو  باومبوواين اآليلوو  للسووقلط وتاظوويم يمليووات التجديوود  93106لقوود حطصوور القووانلن رقووم 

احلضووري عسووؤولي  اومبوواين اآليلوو  للسووقلط يف الدرجوو  األو ى ومالكهووا سوولا  كووانلا أشخاصووا ذاتيووني أو 
ثوواين ومسووؤولي  عووال  ايتبوواريني  يموولعيني أو خطصلصوويني حيوو  خطصوو  الىطصوو  األول عوون البوواب ال

اومبووواين اآليلووو  للسوووقلط يف حوووني جنووودا يف فطصووولل الثووواين عووون نىوووس البووواب أامووواا اإلجووورا ات والتووودابري 
 .اومتخصة فيما مج  ععاجل  اومباين اآليل  للسقلط عن قب  ر يس ا لس اجلمايي

                                                           
يتوول ى ر وويس ا لووس تلقا يووا العموو  يلوو  تاىيووص التوودابري الراعيوو  إ ى ضوومان سووالع  اوموورور والسوونيا  واحملافظوو  "  016اومووادة  -17

 ".يل  الطصم  العملعي   وذلك يل  نىق  اومعايني بإجنازها أو الصين أخللا بصلك
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إن ر ووويس اجلمايووو  أو عووون يىووولض لووول بوووصلك يتخوووص قووورارات تووودييم أو هووودم اومبووواين اآليلووو  
للسقلط  وذلك يادعا يتمق  عن االقيار النلي أو اجلز ي عن اومبا اومصكلر عن خالل خربة تقايو  
تقلم  ا عطصاحل اإلدارة اومختطص  أو باا  يل  التقرير اومنتلب الوصي تعودا اللجاو  اإلقليميو   غوري أنول 

سوويم أو احلووال ياوود وجوولد خطوور جسوويم وحووال فهوول يتخووص التوودابري التمىظيوو  الالزعوو  لوودر  اخلطوور اجل
ولناول أن يسوتعني بوالقلة العملعيو  لضومان تاىيوص قراراتوول وذلوك بعود طلوب يقدعول لعاعو  العمالوو  أو 

 . 18اإلقليم اومخت  ترابيا
  الوو  يسووتىاد 93106عوون القووانلن 5وتتأكود عسووؤولي  ر وويس ا لووس اجلمووايي يف ظو  اومووادة 

ألي سوبب عون األسوباب اختواذ اإلجورا ات  عن عقتضيا ا أنل إذا تعصر يلو  ر ويس ا لوس اجلموايي
اوملكلل  إليل كملجب هصا القانلن أو اعتاوع يون القيوام  وا يقولم يون العمالو  أو اإلقلويم كمطالبتول كمزاولو  
عهام بعد انطصرام أج  سبع  أيام عن تاريخ تلجيل الطلوب دون اسوتجاب  الور يس  حيو  يقولم ياعو  

القضوا  االسوتعجايل باحملنمو  اإلداريو  عون أجو  البو  يف وجولد العمال  أو اإلقلويم بإحالو  األعور إ ى 
 .حال  االعتااع

ساي  عن تاريخ تسجي  طلب اإلحال  بنتاب   35ويقلم يف هصا احلال  بالب  داخ  أج  
ضووبا احملنموو  بلاسووط  حنووم قضووا ي قووا ي وياوود االقتضووا  يقوولم اسووتديا  األطووراف  ويف حالوو  إذ 

 .   االعتااع  لز للعاع  احلللل حم  الر يس يف القيام  اأقر القضا  االستعجايل حال
عن بني عا لنن االرتناز يليل كأساس قانلين بشوأن الباوا  اآليو  للسوقلط هول دوريو  وزيور 

والو  علضووليها الباايووات  اوملجهو  إ ى العمووال 0966أبريوو   03بتواريخ  6/م –ق /832الداخليو  رقووم 
ك  اآلفاق احملتمل  و يصكرهم فيها بأتي  الدور اومالط برلسوا  اجلمايوات و التدابري اللقا ي  ضد  العتيق 

الرتابي  يف عراقب  تطبي  القلانني اجلاري  ا العم  يف اال الباوا  والتعموري  وكوصا بشوأن احملافظو  يلو  
أعوون وسووالع  السوونان وضوومان عاايوو  الباايووات و اسووك أجزا هووا  باإلضوواف  إ ى تووأعني  يوو  وتوولفري 

 .19وط الطصم  والاظاف شر 
أبريو   03بتواريخ  6/م – 832/8ودا ما ويف إطار عا نطص  يليول دوريو  وزيور الداخليو  رقوم 

وهنووصا  ويف إطووار التشووريع اخلوواص بووالتعمري  حيوو  لرلسووا  ا ووالس ".... اوملجهوو  إ ى العمووال  0966
  والطصوم   يعهود إليهوا اجلمايي  انم االختطصاصوات اومخللو  إلويهم تعيوني جلاو  تعورف بلجاو  اللقايو

كمهم  تىقد الباايات القا م  أياما وجدت وكيىما كان نلع اسوتعماهلا  وضوبا عوا تقودم عاهوا وصوار 
عستلجبا ومراقب  أدق  وعالحظو  أععون  حوا لنون در  كو  خطور يون سواكايها أو اومورتددين يليهوا  

                                                           
 . ظيم يمليات التجديد احلضرياومتعل  باومباين اآليل  للسقلط وتا 93106عن القانلن 6اومادة  - 18
 -أمحد بن عسعلد  احملافظ  يل  البي    بني الدول  واجلمايات احمللي   أطروح  لايو  الودكتلراا يف القوانلن العوام  أكودال - 19

 .600  ص 6118الرباط  
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ظو  اومسوتمرة  يوأا النشوف يون كو  أو اومقيمني أو اومارين اجلارها  ذلك بىض  تلوك اومراقبو  واومالح
تطصدع حمتمو  يف  اسوك أجوزا  الباايوات  أو كو  خلو  طوارم قود يىضوي إ ى اقيوار عىواج   فبهوصا 

 .اللسيل  وحدها يتيسر استنشاف اخلطر ودر ا قب  وقليل
لنن لر يس ا لس اجلمايي أن يطصدر قرارا بلوديا عؤقتوا يطالوب رب اوملوك كمقتضواا  إعوا  
  بالووديم واإلصووالح  وإعووا  وودم الباايوو  اومتداييوو  لالقيووار إن مل يعوود اإلصووالح والووديم بتوودار  اخللوو

اديني ويف كال احلالتني  وباوا  يلو  عوا تشوري بول اللجاو  يف تقريرهوا  لنون عطالبو  رب اوملوك بوإفراا 
ان وال الباايوو  عوون السوونان فضووال يوون اختوواذ مجيووع االحتياطووات اللقا يوو  الالزعوو  حووا ال يتضوورر اجلووري 

 . أعالكهم وال أعتعتهم عن أشغال اإلصالح واهلدم
أعا فيموا مجو  دور العموال فوإن الدوريو  ديوتهم إ ى لىو  انتبواا رلسوا  ا والس إ ى ضورورة 

وألجو  ذلوك أهيوب بنوم أن تسوتلىتلا "....عضايى  نشاط جلون اللقايو  ايو  نطصو  الدوريو  يلو  
اي  والطصوم  اومنلىو  كمراقبو  مجيوع البيانوات بلجول يوام  انتباهنم إ ى ضرورة عضايى  نشاط جلان اللق

وعوووا تقوووادم عاهوووا بطصوووى  أخووو   وأن توووديلهم إ ى يووودم الووورتدد يف استطصووودار القووورارات اومال مووو  الووو  
وحوووا تطصوووبح تلوووك . تتطلبهوووا كووو  حالووو  ععياووو   در  لنووو  خطووور حمتمووو   ودفايوووا يووون الطصووواحل العوووام

 .20دق  يليها عن طرف وزارة الدول  اومنلى  بالداخلي القرارات البلدي  نافصة اومىعلل  ب اومطصا

                                                           
يو  الودكتلراا يف احلقولق     أطروحو  لا"ذلذج اجلمايات احلضري  والقروي  -احملافظ  يل  البي   باومغرب"بل شعيب أويل  -20

 . 613  ص 6113كلي  احلقلق أكدال الرباط 
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