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في 09 �أكتوبر 2012، تقدم رئي�س �لحكومة باإحالة على �لمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي، طبقا للف�شل 

�لقانون  بلورة ر�أي حول م�شروع  �أجل  �لتنظيمي �لخا�س بتنظيم �لمجل�س و��شتغاله، من  �لقانون  من   6
�لإطار بمثابة �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

وقد قام مكتب �لمجل�س في هذ� �لإطار بتكليف �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة ب�شوؤون �لبيئة و�لتنمية �لجهوية 

باإعد�د ر�أي في �لمو�شوع.

�لعامة  �لجمعية  �شادقت   ،2012 نوفمبر   29 يوم  �لمنعقدة  و�لع�شرين،  �لحادية  �لعادية  �لدورة  وخالل 

للمجل�س بالإجماع على هذ� �لر�أي.

�لإطار،  �لقانون  لم�شروع  �لجديدة  للمقت�شيات  �لمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي تحليال  �أجرى  هكذ� 

وذلك عبر �عتماد مقاربة ت�شاركية، من خالل �ل�شتماع �إلى عدد من �لأطر�ف �لمعنية و�لنقا�س �لذي 

�أعقب ذلك )وز�رة �لطاقة و�لمعادن و�لماء و�لبيئة، و�لجمعيات �لمهنية، و�لجماعات �لمحلية، و�لخبر�ء، 

ومكاتب در��شات بيئية ومنظمات �لمجتمع �لمدني �لعاملة في مجال �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة(. 

وقد تمخ�س عن هذ� �لتحليل تحديد �لتعديالت �لتي ينبغي �إدخالها على �لن�س من �أجل تحقيق �لمزيد 

من �لن�شجام بين �لتوجهات �لمقترحة، و�لإكر�هات �لمرتبطة بالتفعيل و�لفر�س �لتي يجب ��شتغاللها، 

و�قتر�ح تو�شيات ترمي �إلى �إر�شاء �آلية حقيقية لحماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة. ويت�شمن ر�أي �لمجل�س 

هذ� خال�شات عامة وتو�شيات مو�شوعاتية �نتقائية �أفقية ومقترح تعديالت.
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�لمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي

I.  خال�صات عامة

و�لفر�س  و�ل�شعف  �لقوة  عنا�شر  �أهم  تحديد  تم �إخ�شاع م�شروع �لقانون �لإطار لتحليل ح�شب منهجية "SWOT"، مكن من 

و�لمخاطر. ويمكن تلخي�س خال�شات هذ� �لتحليل كما يلي:

�حتفظ م�شروع �لقانون �لإطار باأغلب �لمبادئ �لمن�شو�س عليها في �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، كما �أنه ين�شجم 

مع م�شامين د�شتور 2011 و�لمبادئ �لعامة �لمعمول بها في �لآليات �لقانونية على �لم�شتوى �لدولي. ويف�شل م�شروع �لقانون 

�لإطار رقم  12- 99 توجهات �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، مقترحا قاعدة قانونية �شاملة لمحتو�ه، من خالل �شرح 

�لمبادئ و�لحقوق و�لو�جبات، وكذ� من خالل تحديد �للتز�مات �لتي يجب �أن تحترمها جميع �لأطر�ف �لمعنية في هذ� 

�لمجال، �أي �لدولة و�لجماعات �لمحلية و�لمقاولت �لعمومية و�لخا�شة و�لمجتمع �لمدني وعموم �لمو�طنين. وهو بذلك يتيح 

�إدخال �لتوجهات �ل�شاملة و�لناجعة من �أجل و�شع �آلية قانونية ترمي �إلى حماية �لبيئة وتحقيق �لتنمية �لم�شتد�مة.

م�شروع �لقانون �لإطار هذ� يوؤكد على �إدماج حماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة في مجموع �ل�شيا�شات و�ل�شتر�تيجيات وخطط 

�لعمل �لوطنية و�لجهوية و�لقطاعية. ويطمح كذلك �إلى تدعيم �لحماية �لقانونية للمو�رد و�لأنظمة �لبيئية، عبر �شرد �أنو�ع �لخطو�ت 

�لعملية و�لتد�بير �لتي ينبغي لل�شلطات �لعمومية �تخاذها من �أجل محاربة �لتلوث.

نجاعة  ت�شمن  بيئية  �إر�شاء حكامة  �إلى  ترمي  ومالية،  و�قت�شادية  موؤ�ش�شية  تد�بير ذ�ت طبيعة  �لقانون على  ين�س م�شروع  كما 

و�ن�شجام �لخطو�ت �لعملية �لتي يجب �لقيام بها.

غير �أن م�شروع �لقانون �لإطار ل ي�شير في فقرة " بيان �لأ�شباب " �إلى �لمقت�شيات �لجديدة �لتي �أتى بها �لد�شتور و�لمتعلقة 

بحماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، ونذكر بالخ�شو�س �لمو�د 6، 12، 13، 14، 15، 27، و 31. كما �أنه ل يدقق كل �لتعريفات 

و�لم�شطلحات �لم�شتعملة، ولتحقيق �لن�شجام بين مجموع مكونات �لإطار �لتنظيمي و�لقانوني، و�لحاجة �إلى تعبئة تمويالت 

عمومية وخا�شة بمبالغ هامة من �أجل مو�كبة مختلف �لأطر�ف �لمعنية لتفعيل �لتد�بير �لإجر�ئية �لمن�شو�س عليها في �لقانون 

�لإطار، وتحقيق �لنتقال �لبيئي. �أما على �لم�شتوى �لجتماعي، فاإن �لم�شروع �لمعني ل ي�شرح بما فيه �لكفاية �لطريقة �لتي 

لتفاوت  �إ�شكالت  من  و�لحد  �لجتماعية  �لمعايير  �حتر�م  على  �لفاعلين  مختلف  دفع  في  �لم�شتد�مة  �لتنمية  بها  �شت�شهم 

�لجتماعي.

�آلية �لحكامة �لبيئية �لمعلن عنها تحتاج �إلى مزيد من �لإي�شاح حتى تتيح �إمكانية �لتحكم في �ن�شجام �ل�شتر�تيجيات  �إن 

بين  �أمثل  تن�شيقا  �أخرى  وت�شمن من جهة  و�لبيئي،  و�لثقافي  و�لجتماعي  �لقت�شادي  و�لتو�زن  و�لمحلية  �لوطنية  و�لخطط 

مختلف �لفاعلين �لمركزيين و�لجهويين في مجالت �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

عالوة على ذلك، �إن تفعيل �لمتطلبات �لجديدة لم�شروع �لقانون �لإطار يدعم ��شتعمال �لتكنولوجيات �لنظيفة، ويقر بطريقة 

و��شحة مبد�أ �ل�شريبة �لبيئية، ويوفر فر�شة حقيقية لإقالع �لقت�شاد �لأخ�شر و�لرتقاء بالبحث و�لتطوير في مجالت �لبيئة 

و�لتنمية �لم�شتد�مة. غير �أنه من �لمنا�شب لفت �لنتباه �إلى �لمخاطر �لتي يمكن �أن تنجم عن كل تفعيل غير متحكم فيه 

بالن�شبة لالآلية �لجديدة �لتي ي�شفها م�شروع �لقانون، و�لمق�شود بالتفعيل غير �لمهياأ م�شبقا، من �شاأنه �أن يعر�س لخطر تناف�شية 

�لن�شيج �لقت�شادي �لوطني، ويف�شي �إلى زيادة مبالغ فيها للعبء �ل�شريبي على �لأن�شطة �لقت�شادية، و�لتطبيق غير �لمنظم 

لمبد�أ �لم�شاركة، وعدم تكيف �لنظام �لتربوي من حيث �لكفاء�ت �لب�شرية مع متطلبات م�شروع �لقانون �لإطار.
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م�شروع �لقانون �لإطار رقم  12- 99 بمثابة �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة  

II. تو�صيات مو�صوعاتية

وفيما يتعلق بالمقت�شيات �لتي ين�س عليها م�شروع �لقانون �لإطار، فاإن بع�س �شبل �لتفكير ت�شتحق �أن توؤخذ بعين �لعتبار عند 

�ل�شياغة �لنهائية للن�س:

اأوال: الحقوق والواجبات والمبادئ

1. �إن �لحقوق و�لو�جبات في مجال �لبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة بحاجة �إلى قانون ينظمها من �أجل توعية �أمثل بم�صوؤوليات 

�لمو�طنين

•  �آليات �لولوج �إلى �لمعلومة �لبيئية بحاجة �إلى قانون تنظيمي؛

•  �لجتهاد �لق�شائي �لقانوني في مجال �لحق �لبيئي في �لمغرب بحاجة �إلى �لنطالق و�لتطوير، من �أجل مو�كبة ن�شر 

ثقافة ممار�شة �لحقوق و�لو�جبات في مجال �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

2.   �إناطة تطبيق مبد�أ �لحيطة بهيئة علمية موؤهلة

يبقى تعريف مبد�أ �لحيطة رهينا بعدد من �لتاأويالت، كما �أن من �شاأن تطبيقه �أن يطرح م�شاكل �إن لم تكن مرجعيته معتمدة 

على هيئة علمية ذ�ت م�شروعية وحياد.

3.   مبد�أ �لم�صاركة بحاجة �إلى �أن يوؤطره �لقانون

•  يجب �أن يكون مبد�أ �لم�شاركة في �تخاذ �لقر�ر �لبيئي منظما قانونيا، من �أجل �شمان ولوج �لمهتمين �إلى �لمعلومات 

�لمفيدة �لمتعلقة بالبيئية، �لموجودة بحوزة �لدولة و�لموؤ�ش�شات �لعمومية و�لمقاولت �لخا�شة، و�للجوء عند �للزوم �إلى 

�لعد�لة في مجال �لبيئة.

•  يجب �أن تكون �آليات �لت�شاور وم�شاركة �لفاعلين و�لمهتمين في م�شل�شل �تخاذ �لقر�ر �لبيئي محددة وم�شمونة، بما يتيح 

�تخاذ �لقر�ر�ت في د�خل �آجال معقولة.

4.   يجب �أن تقوم حماية �لبيئة على �أ�صا�س معرفة علمية وتوحيد نمطي ح�صب مقاربة تر�بية

حماية �لبيئة يجب �أن تقوم على �أ�شا�س مرجعية علمية تتيح تقييم وتثمين �لمجالت �لبيئية �لمختلفة، مع �أخذ �لخ�شو�شيات 

�لتر�بية بعين �لعتبار تحت �لعنو�ن �لثاني "حماية �لبيئة".

ولتفعيل �لتد�بير �لمعلن عنها يجب �أن ت�شتند �إلى معايير بيئية عددية، وبلورتها بت�شاور مع جميع �لأطر�ف �لمعنية، مع �أخذ 

�لكلفة �لقت�شادية و�لجتماعية بعين �لعتبار، ومن �لمنا�شب تجميع كل �لمعايير �لبيئية �لعددية في "مدونة للبيئة" لجعلها 

مكونا من مكونات قانون بيئي تكميلي ين�س عليه �لقانون �لإطار.

بين  �لفا�شل  �إقامة  �أجل  من  وذلك  و�لتخفيف،  �لتكيف  مفاهيم  بين  �لتمييز  فينبغي  �لمناخية،  بالتغير�ت  تعلق  فيما  �أما 

من  لال�شتفادة  هامة  فر�شا  توفر  �لتغير�ت– �لتي  عن  �لناجمة  �لمن�شاأ  خارجية  �لآثار  مع  �لتكيف  �إلى  �لر�مية  �لخطو�ت 

�لخطو�ت  وبين   ،– �لدولية  �لموؤ�ش�شات  توفرها  �لتي  نظيفة،  تكنولوجيات  على  �لقائمة  للم�شاريع  �لمخ�ش�شة  �لتمويالت 

�لر�مية �إلى �لحد من �نبعاث �لغاز�ت �لدفيئة )ثاني �أك�شيد �لكربون بالأ�شا�س(، �لتي تولدها �لأن�شطة �لقت�شادية في بالدنا.
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ثانيا: البعد االجتماعي 

5.  �لبعد �الجتماعي للتنمية �لم�صتد�مة: قيمة �أ�صا�س ينبغي �لعمل على تر�صيخها

ل تعمل تد�بير �لمو�كبة �لمقترحة على تثمين �لبعد �لجتماعي للتنمية �لم�شتد�مة، ول توليه �عتبار� كبير�. لذلك فمن 

�لمنا�شب �أن ين�س �لعنو�ن �لثالث من م�شروع �لقانون �لإطار ب�شر�حة على ما يلي:

•  محاربة �أ�شكال �لتفاوت �لبيئي و�لجتماعي، مع تفادي �أن تكون �لفئات �لأكثر ه�شا�شة في مجالت �لدخل و�ل�شكن 

و�لتجهيز�ت �لجتماعية هي �لأكثر عر�شة للمعاناة من �أ�شكال �لتلوث �لبيئي �أو �لت�شبب فيها؛

•  �شرورة �حتر�م �لمعايير �لجتماعية �لجاري بها �لعمل؛

•  �لنهو�س بالتما�شك �لجتماعي و�لت�شامن بين �لمجالت �لتر�بية وبين �لأجيال.

6.  �لتربية و�لتوعية �لبيئية �أمر�ن من �الولويات �لتي ينبغي �لعمل على تعميمهما

و�لمربين،  )و�لمدر�شين،  �لفاعلين  جميع  ل�شالح  �لبيئية  و�لتوعية  �لتكوين  �لإطار  �لقانون  م�شروع  ت�شمين  �شرورة    •

و�لدرك  �ل�شرطة  ورجال  �لجهوية،  �لحكومية  غير  و�لمنظمات  �ل�شباب،  لتاأطير  و�لمو�طنين  �لمحليين،  و�لمنتخبين 

�لملكي، و�لق�شاة، و�شانعي �لر�أي �لعام وغيرهم(.

•  تبني مقاربة "�لنتقال �لبيئي" في م�ضروع القانون الإطار، لأجل قيادة اأمثل لعملية تغيير اأنماط ال�ضلوك، و�ضمان تعبئة 

مكثفة لمجموع �لفئات �لجتماعية حول منظور �لتنمية �لم�شتد�مة.

7.  �لعمل على �إ�صفاء �لمزيد من �لحركية على �لبحث و�لتطوير في مجال �لمهن �لبيئية و�لتنمية �لم�صتد�مة
ولهذ� ينبغي �أن تكون بر�مج �لبحث و�لتطوير هادفة لالرتقاء بالبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، �لمن�شو�س عليها في �لف�شل 18، 

ومرتكزة على مبد�أ و��شح للت�شور �لبيئي و�لنهو�س با�شتعمال �لمو�د و�لمنتجات �لم�شتد�مة �لمحلية.

كما �أن �لنهو�س بالتكوين في �لمهن �لبيئية و�لتنمية �لم�شتد�مة يمثل توجها عاما من �أجل �إقالع بمهارة وطنية، وينبغي 

بالتالي �أن ين�س على ذلك م�شروع �لقانون �لإطار.

8.  دور �لمنظمات غير �لحكومية �لعاملة في مجال �لبيئة دور �أ�صا�س ينبغي دعمه عبر مو�كبة منا�صبة

نظر� �إلى �أهمية �لمنظمات �لحكومية �لم�شار �إليها في مجال �لديمقر�طية �لت�شاركية و�لتو��شل و�لتكوين و�لتربية في �لأعمال 

�لر�مية �إلى تحقيق �لتنمية �لجتماعية، وكذ� �لم�شاركة في �لموؤ�ش�شات �لتي تقود وتتتبع بر�مج �لدولة و�لجماعات �لمحلية، 

كما ين�س على ذلك �لد�شتور، وذلك ل�شمان مو�كبةعمل �لمنظمات غير �لحكومية �لعاملة في مجال �لبيئة عبر توفير وتعبئة 

�لبيئة، وخ�شو�شا ما تعلق  �لعاملة في مجال  �لتنظيمي للمنظمات غير �لحكومية  �لعمل على تحديد �لإطار  �لو�شائل، مع 

بمعايير �لتاأهيل و�لمهام و�آليات �لم�شاركة في �تخاذ �لقر�ر�ت �لبيئية ورفع �ل�شكاوى مع �شلطة �إطالق �لمتابعة �لق�شائية.

ثالثا: البعد االقت�صادي

9.  �القت�صاد �الأخ�صر: فر�صة هامة ينبغي �لعمل على جعلها و�قعا ملمو�صا
�إن �لعنو�ن �لثالث من م�شروع �لقانون �لإطار بحاجة �إلى �أن ي�شاف �إليه ف�شل خا�س بالقت�شاد �لأخ�شر، و�أن يتم �إبر�ز فر�س 

�إحد�ث منا�شب �ل�شغل وخلق �لثرو�ت �لتي يوفرها لتفعيل �لمتطلبات �لتنظيمية �لجديدة للتنمية �لم�شتد�مة، مع �إعطاء 
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ع�شر.  �لثاني  �لف�شل  في  ذكرها  �أتى  و�لتي  لال�شتد�مة،  هامة  �إمكانات  تختزن  �لتي  �لمجالت  في  لال�شتثمار�ت  �لأولوية 

ويجب �أن ياأخذ هذ� �لنتقال في �لعتبار �شرورة تفعيل �إجر�ء�ت مو�كبة �جتماعية و�قت�شادية، للعمل على �إعادة توجيه 

�لأن�شطة �لمتاأثرة �شلبا.

10.  �لتمويل �الأخ�صر �لعام و�لخا�س: ر�فعة ال غنى عنها
�إن م�شروع �لقانون هذ� ل يو�شح �لدور �لمهم للقطاع �لبنكي و�لمالي �لوطني �لخا�س و�لعام في �لمو�كبة �لقبلية للقطاع 

�لقت�شادي من �لمتطلبات �لجديدة لحماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

�أجل تمويل �لم�شاريع �لمتعلقة  �إعطاء �لأولوية لل�شر�كات بين �لدولة و�لقطاع �لبنكي من  من �لمنا�شب في هذ� �لمنحى 

بالتنمية �لم�شتد�مة وحماية �لبيئة، و�إدماج �لمقت�شيات �لقانونية �لبيئية و�لجتماعية في م�شاطر منح قرو�س �ل�شتثمار من 

قبل البنوك، وتطوير منتجات مالية خ�ضراء ب�ضروط تف�ضيلية لتمويل الم�ضاريع التي ت�ضتعمل تقنيات خ�ضراء ونظيفة، اأو في 

بعين  توؤخذ  �أن  �لمنا�شب  من  و�شيكون  �لإطار.  �لقانون  م�شروع  في  �لمذكورة  �لعالية،  �ل�شتد�مة  �إمكانات  ذ�ت  �لقطاعات 

�لعتبار �لبر�مج �لدولية و�لثنائية �لتي ترمي �إلى ت�شجيع وتمويل م�شاريع حماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة )�لف�شالن 29-28(.

11.  باإمكان �ل�صريبة �لبيئية �أن تمثل هي �أي�صا فر�صة الإر�صاء �آلية تحفيزية: 
•  �لعمل على �إي�شاح �لعالقة بين �لف�شول 28 و29 و30، لكي تخ�ش�س �لمد�خيل �لمتاأتية من تطبيق مبد�أ "�لملوث 

�لموؤدي" لتمويل �شناديق �لتحفيز، و��شتعمال �لتكنولوجيات �لنظيفة؛

•  �شرورة تطوير و�شائل تحفيزية �شريبية للت�شجيع على حماية �لبيئة و�لبحث لتطوير �لقت�شاد �لأخ�شر؛

•  مبد�أ "�لملوث �لموؤدي"، لردع �لفاعلين �لقت�شاديين بحاجة �إلى ت�شور للتدرج �لمرحلي في �لتفعيل، بت�شاور مو�شع مع 

�لفاعلين �لرئي�شيين، لكن دون �أن يف�شي ذلك �إلى تهديد �لمو�رد �لطبيعية، ودون �أن تنتح عنه �أ�شر�ر غير قابلة لالإ�شالح 

في �ل�شحة و�لبيئة؛

•  بلورة تد�بير للمو�كبة من �أجل �شمان �لتطبيق �لفعلي للت�شريع �لبيئي، وعلى �شبيل �لمثال عبر نقل �ل�شغط �ل�شريبي 

�أو �إحد�ث �شندوق مخ�ش�س للبيئة.

رابعا: طرق القيادة الموؤ�ص�صية

12.  �اللتز�مات و�أ�صكال �لتعاون بين �الأطر�ف �لمعنية �لخم�صة ت�صتحق �أن يتم �الرتقاء بها �إلى �لم�صتوى �الأمثل 
و�أن ت�صفى عليها �صبغة تعاقدية

•  يجب �إ�شفاء �شيغة تعاقدية على �لتز�مات �لأطر�ف �لخم�شة �لمعنية بمجال �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة؛

�لمتدخلين  بين مختلف  �لجيدة  للحكامة  �آليات  عبر  و�لجماعية(  )�لجهوية  �لتر�بية  �لجماعات  �لتز�مات  •  يجب دعم 

�لجماعي  للميثاق  �لتنموية  �لمخططات  بين  �لن�شجام  وتحقيق  �لالمركزية،  م�شل�شل  ولت�شريع  �لتر�بي،  �لمجال  في 

�لب�شرية  �لكفاء�ت  ومن  وخا�شة،  عمومية  مالية،  و�شائل  من  وتمكينها  �لإطار،  �لقانون  لم�شروع  �لجديدة  و�لمتطلبات 

�لالزمة.

نظام  �شكل  على  للتحفيز  �آليات  عبر  و�لخا�شة،  �لعمومية  للمقاولت  و�لبيئية  �لجتماعية  �لم�شوؤولية  ت�شجيع  يجب    •

لاللتز�م �لختياري يحفز �لحكامة �لجيدة في �لد�خل وي�شمن �لتح�شين �لم�شتمر لالأد�ء �لإجر�ئي وفي �آخر �لمطاف 

�لرفع من �لتناف�شية على �لم�شتوى �لدولي.
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در��صة �الآثار �لمحدثة في �لبيئة: �آلية يجب دعمها بالكفاء�ت �لمعتمدة على �لم�صتوى �لوطني  .13
تبقى �لآلية �لحالية �لمعتمدة في در��شة �لآثار �لمحدثة في �لبيئة �آلية غير مكتملة، ويو�جه تفعيلها عدد� من �ل�شعوبات. ونظر� 

لأهميتها في �لتعريف بالآثار �لبيئية للم�شاريع �لم�شتقبلية و�لوقاية منها، وينبغي دعمها عبر:

•  ماأ�ش�شة �شبكة من �ل�شركاء من �أجل تطوير قاعدة معطيات جهوية حول �لحالة �لبيئية، مع ت�شهيل �لولوج �إلى مكاتب 

�لدر��شات �لتقنية، بما يتيح مزيد� من �لتحكم في �لرهانات �لبيئية، وبالتالي �لوقوف على نوعية در��شة �لآثار �لمحدثة 

في �لبيئة؛

•  �إقر�ر �إجبارية ن�شر تقرير �شنوي ح�شب �لجهات وعلى �لم�شتوى �لوطني حول حالة �لبيئة، يكون قاعدة مرجعية للقيم 

�لبيئية �لممنوحة لكل مكونات �لو�شط �لبيئي؛

•  و�شع نظام للرخ�س خا�س بمكاتب �لدر��شات �لتقنية �لمتخ�ش�شة في در��شة �لآثار �لمحدثة في �لبيئة؛

•  �لإدماج �لر�شمي لالآثار �لجتماعية وكذ� �لمخاطر �لبيئية و�لتكنولوجية في در��شات �لآثار �لمحدثة في �لبيئة؛

•  دعم �لبنيات �لجهوية �لمكلفة بتقييم مدى �لقابلية �لبيئية للم�شاريع.

للبيئة و�لتنمية  �لحكامة �لبيئية مفتاح نجاح تفعيل �لمتطلبات �لجديدة للقانون �الإطار �لمتعلق بالميثاق �لوطني   .14
�لم�صتد�مة:

�إن �لف�شول �لو�قعة تحت هذ� �لعنو�ن يغلب عليها �لطابع �لإجمالي وينق�شها �لو�شوح. لذلك ي�شتح�شن تطويرها بكيفية 

ملمو�شة لتحقيق �لن�شجام بين �لم�شوؤوليات، وتو�شيح �لعالقات بين مختلف �لهيئات �لفاعلة في مجالت �لبيئة و�لتنمية 

ومحاربة  و�لغابات  للمياه  �ل�شامية  و�لمندوبية  �لمحلية،  و�لجماعات  و�لبيئة،  و�لماء  و�لمعادن  �لطاقة  كوز�رة  �لم�شتد�مة، 

و�لتطهير،  �لماء  ومديرية  �لمائية،  �لأحو��س  ووكالة  �لمناخ،  ومجل�س  �لمياه،  ومجل�س  للبيئة،  �لوطني  و�لمجل�س  �لت�شحر، 

و�لإد�رة �لعامة للجماعات �لمحلية بوز�رة �لد�خلية، و�لمكتب �لوطني للماء �ل�شالح لل�شرب و�لوكالت، و�لمر�شد �لوطني 

للبيئة للمغرب، و�لمر��شد �لجهوية للبيئة و�لتنمية �لم�شتديمة وغيرها.

وفي هذ� �لتجاه، ي�شتح�شن تطوير ودعم وتدقيق مقت�شيات �لعنو�ن �لخام�س، باإحد�ث هيئة عمومية للتحكيم موؤهلة وم�شتقلة، 

تو�شع تحت �لتن�شيق رئي�س �لحكومة )�للتقائية بين �لوز�ر�ت(، تتمثل مهمتها في �لتحكيم بين �لفاعلين في مجال �لبيئة. 

ومن �أجل تمكين �لمقاولت و�لجماعات �لتر�بية و�ل�شلطات �لعمومية و�لجمهور �لعري�س من �لتقدم في م�شعاها �لبيئي، تكون 

هذه �لهيئة تحت ت�شرفها �لكفاء�ت �لتالية:

•  كفاء�ت علمية وتقنية، لقتر�ح حلول �أكثر �حتر�ما للبيئة؛

•  كفاء�ت في مجال �لخبرة و�ل�شت�شارة، لمو�كبة �أ�شحاب �لقر�ر في م�شاريعهم وت�شهيل �ختيار�تهم؛

•  نتائج �لخبر�ت و�لدر��شات �لميد�نية، لت�شجيع ن�شر �لممار�شات �لحميدة.

كذلك، يجب �لعمل على �أن ُيعد ويو�شع تحت ت�شرف �لعموم، عبر �لمر�شد �لوطني للبيئة للمغرب و�لمر��شد �لجهوية 

ياأخذ بعين �لعتبار  للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، و�شٌف للو�شع مدعم بمعطيات عددية على �لم�شتوى �لوطني و�لجهوي، 

�لمعلومة  ون�شر  �لبيئة،  في  �لمحدثة  بالآثار  �لمعنية  للدر��شات  مرجعية  بمثابة  ويكون  لجهة،  بالن�شبة  للبيئة  �لذ�تية  �لقيمة 

�لموثوق بها و�لمفيدة باإحد�ث نظام �إعالمي وطني وجهوي للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.
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تو�صيح دور �لمر�قبة و�لم�صوؤولية �لبيئة  .15
في هذ� �لإطار يجب تو�شيح دور �ل�شرطة �لبيئية في مجال �لمر�قبة �لبيئية. كما �أن �لم�شوؤولية �لبيئية يجب �أن تو�كبها �آليات 

للتاأمين �لبيئي �شد كو�رث �لتلوث و�لمخاطر �ل�شناعية.

16.  �لتخطيط لتفعيل �لمتطلبات �لجديدة لم�صروع �لقانون �الإطار، لتحكم �أمثل في تطبيقه
لبلورة �ل�شتر�تيجية �لوطنية للتنمية �لم�شتد�مة، ينبغي �لعمل على تخفي�س �لآجل �لمقترح لهذه �ل�شتر�تيجية �إلى �شنة 

و�حدة، وتحديد وتيرة تقييم وتحيين �ل�شتر�تيجية �لوطنية للتنمية �لم�شتد�مة. كما يتوجب �إ�شافة م�شتوى ثالث للتفعيل 

�أفق  �ن�شجام مع  16 من �لم�شروع �لإطار وفي  �لوطنية و�لقطاعية خالل �لآجال �لمحددة في �لمدة  لل�شيا�شات  �لحقيقي 

2030 �لذي تم تحديده في برنامج �أجر�أة �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

من �شاأن تبني �آلية قانونية مدمجة في مجال حماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة �أن ي�شاعد �لمغرب على �شد �لثغر�ت �لتي 

تر�كمت في هذ� �لمجال. غير �أن �لن�شو�س �لتطبيقية �لتي �شتنبثق عن هذ� �لقانون �لإطار ينبغي لها �أن تتدرج عبر مر�حل 

ح�شب �لو�شائل �لمتاحة وح�شب �لخطو�ت �لتي يتم تحقيقها، من �أجل �شمان تطبيق فعلي وملمو�س للتر�شانة �لقانونية. وفي 

هذ� �لمنحى فاإن �لتخطيط لتفعيل �لمتطلبات �لجديدة لم�شروع �لقانون �لإطار و�ل�شتر�تيجية �لوطنية للتنمية �لم�شتد�مة قد 

يكون �شروريا، وذلك ح�شب مقاربة ت�شاركية مع مجموع �لفاعلين �لقت�شاديين، وفاعلي �لمجتمع �لمدني، مع �لحر�س على 

�لتو�زن بين �لأن�شطة �لقت�شادية �لقائمة فعال وبين �ل�شتثمار�ت �لمخطط لها م�شتقبال.

�لقانون  فيها  بما  �لم�شتد�مة  و�لتنمية  بالبيئة  و�لمتعلقة  �لموجودة  �لقانونية  �لن�شو�س  كل  بين  �لن�شجام  تحقيق  �شرورة 

�لقانونية  �لتر�شانة  جو�نب  لكل  للبيئة" �شاملة  "مدونة  �إعد�د  تم  لو  وحبذ�  تح�شيرها.  �لمزمع  �لقو�نين  وكذلك   11-03

للتنمية �لم�شتد�مة �لتي �شتنتج عن تفعيل هذ� �لم�شروع �لقانون �لإطار. 
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ملحق 1 :

مقترح التعديالت لم�صروع القانون االإطار

و�لتنمية  للبيئة  �لوطني  �لميثاق  ب�شن  �لمتعلق  �لقانون-�لإطار  م�شروع  مو�شوع  في  �أعاله  �لمقدم  �لر�أي  �إلى  �إ�شافة  في 

�لم�شتد�مة، يقترح �لمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي في هذ� �لملحق بع�س �لتعديالت �لعملية. ويرمي �لمجل�س من خالل 

هذه �لم�شاهمة �إلى �إغناء محتوى م�شروع �لقانون-�لإطار، على �أ�شا�س �لمالحظات �لعامة �لتي تبناها و�إلى ت�شهيل ��شتكمال 

�شياغة �لقانون-�لإطار من قبل �لحكومة. ويمكن ت�شنيف هاته �لمقترحات �لدللية �إلى ثالث فئات :

•  عنا�شر تكميلية لف�شول؛

•  تعديالت لبع�س �لف�شول، بما يمكن من �إدخال مزيد من �لإي�شاح على تف�شير بع�س �لمتطلبات �لجديدة؛

�لقت�شادي  �لمجل�س  ر�أي  في  �لمت�شمنة  �لمو�شوعاتية  �لتو�شيات  مع  �ن�شجام  في  �لجديدة،  �لف�شول  بع�س  �إ�شافة    •

و�لجتماعي.

للبيئة  الوطني  الميثاق  بمثابة   99 - 12 رقم   قانون-اإطار  م�صروع 

والتنمية الم�صتدامة

بيان �الأ�صباب

يندرج م�شروع قانون �لإطار هذ� في �شياق تنفيذ �لتوجيهات �لملكية �ل�شامية �لموجهة �إلى �لحكومة  في مو�شوع " بلورة �لميثاق 

�لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة في م�شروع قانون نريده مرجعا لل�شيا�شات �لعمومية ببالدنا " . وي�شتند �إعد�ده على مقت�شيات 

�لمادة 71 من �لد�شتور �لتي تمنح للبرلمان "�ضلحية الت�ضويت على قوانين ت�ضع اإطارا للأهداف الأ�ضا�ضية لن�ضاط الدولة 

في �لميادين �لقت�شادية و�لجتماعية و�لبيئية و�لثقافية ". كما ياأخذ م�شمونه بعين �لعتبار �للتز�مات �لتي �أخذتها �لمملكة 

�لمغربية على عاتقها في �إطار �لتفاقيات �لدولية �لتي تعد طرفا فيها، وذلك في مجال حماية �لبيئة في �أفق تنمية م�شتد�مة.

�إلى �لأمام في مجال حماية  يعتمد م�شروع �لقانون �لإطار على �لمقت�شيات �لد�شتورية �لجديدة، �لتي تمثل خطوة حقيقية 

�لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، وخ�شو�شا �لف�شول 6 و12 و13 و14 و15 و27 و31؛ وهو ي�شعى �إلى ترجمة تلك �لمقت�شيات �إلى 

مبادئ كبرى وحقوق وو�جبات تخ�س �لأطر�ف �لمعنية.

وف�شال عن ذلك يندرج م�شروع �لقانون - �لإطار هذ� ، �شمن �لبرنامج �لحكومي �لمتعلق بالقو�نين ذ�ت �لأولوية. وبالفعل، 

فاإن هذ� �لم�شروع يرمي بالأ�شا�س �إلى بلورة �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة عن طريق �إ�شفاء �ل�شند �لقانوني على 

م�شامينه. وهكذ� يدمج �لمبادئ و�لحقوق و�للتز�مات �لتي ينادي بها �لميثاق. بل يذهب هذ� �لم�شروع �إلى �أبعد من ذلك، 

�إذ ي�شع من �أهد�فه تد�رك �لثغر�ت �لقانونية �لقائمة في ميادين حماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، وين�س على مجموع �لأهد�ف 

في  �إدر�ج جهودها  على  بالدنا  عزم  يترجم  �لم�شروع  هذ�  ،فاإن  وعليه  �لميادين.  هذه  في  �لحكومة  تقترحها  �لتي  �لأ�شا�شية 

مجال �لتنمية  �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية و�لبيئية �شمن �آفاق م�شتقبلية م�شتد�مة مع �ل�شهر على �إعد�د �ل�شتر�تجيات 

�لقطاعية و�لبر�مج ومخططات �لعمل في �إطار من �للتز�م �لتام بمتطلبات حماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.
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وهكذ�، و�عتبار� لما �شبق ذكره، فاإن م�شروع �لقانون �لإطار:

1.  ين�س على �لحقوق و�لو�جبات �لمرتبطة بالبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، �لمعترف بها لالأ�شخا�س �لطبيعيين و�لمعنويين، 

ويعلن �لمبادئ �لتي يتعين �حتر�مها من قبل �لدولة و �لجماعات �لتر�بية و�لموؤ�ش�شات و�لمقاولت �لعمومية و�شركائها 

�شو�ء على �شعيد �إعد�د مخططات عملها  �أو على م�شتوى تنفيذها؛

2.    يعزز �لحماية �لقانونية للمو�رد و�لأنظمة �لبيئية ،عن طريق تحديد و تو�شيح �أ�شكال �لتدخالت �أو �لتد�بير �لتي  تقترح 

�لمو�رد  لهذه  �لحماية  من  وفعال  عال  م�شتوى  وتوفير  و�لإيذ�يات  �لتلوث  �أ�شكال  محاربة كل  بهدف  �تخاذها  �لدولة 

والأو�ضاط؛

3.    يكر�س مفهوم �لتنمية �لم�شتد�مة كقيمة �أ�شا�شية مقت�شمة بين مجموع مكونات �لمجتمع و بالخ�شو�س كن�شق يتعين 

للتنمية  �لوطنية  �ل�شتر�تيجية  باإعد�د  �لحكومة  ،ويلزم  و�لقطاعية  �ل�شاملة  للتنمية  �لعمومية  �ل�شيا�شات  في  بلورته 

�لم�شتد�مة، بهدف تمكين جميع �لأطر�ف �لمعنية من �لتعرف على �لتوجهات �لكبرى �لتي ينبغي �لرجوع �إليها في 

هذ� �لميد�ن؛

4.  يحدد �لم�شوؤوليات و�للتز�مات �لتي ينبغي لجميع �لأطر�ف �لمعنية – دولة و جماعات تر�بية وموؤ�ش�شات ومقاولت 

عمومية و مقاولت خا�شة وجمعيات �لمجتمع �لمدني ومو�طنين- �حتر�مها في عالقتها بالبيئة وبالتنمية �لم�شتد�مة؛

5.    ين�س على �لتد�بير ذ�ت �لطابع �لموؤ�ش�شاتي و�لقت�شادي و�لمالي بهدف و�شع نظام حكامة بيئية تطبعه �لفعالية وتما�شك 

�لعمليات قيد �لإنجاز ول�شيما من ز�وية �لتقييم و�لتح�شي�س و�لتربية و�لتو��شل �لجتماعي في خدمة �لبيئة و�لتنمية 

�لم�شتد�مة؛

وين�س  بالبيئة،  تلحق  �لتي  �لأ�شر�ر  وتعوي�س  �لإ�شالحات  لتمويل  �آلية  ،تعززه  �لبيئية  للم�شوؤولية  نظام  لبنات  6.   ي�شع 

�لبيئة و�لتنمية  �إحد�ث �شرطة بيئية بهدف دعم قدر�ت �لإد�رة و�ل�شهر على ح�شن تطبيق �لأنظمة �لتي تحكم  على 

�لم�شتد�مة.

تلكم اأهم االأهداف التي يرمي اإليها م�صروع القانون االإطار.

م�صروع قانون-اإطار رقم  12 - 99  بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�صتدامة

الباب االأول: االأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات

�لمادة �الأولى : يحدد هذا القانون-الإطار الأهداف الأ�ضا�ضية لن�ضاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية الم�ضتدامة.

   ويهدف �إلى:

•  تعزيز حماية الموارد والأو�ضاط الطبيعية والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات والإيذايات ومكافحتها؛

•  �إدر�ج �لتنمية �لم�شتد�مة في �ل�شيا�شات �لعمومية �لقطاعية و�عتماد �إ�شتر�تيجية وطنية للتنمية �لم�شتد�مة؛

•  مالءمة �لإطار �لقانوني �لوطني مع �لتفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�شلة بحماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة ؛



16

�لمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي

•  تعزيز �لإجر�ء�ت �لر�مية �إلى �لتخفيف و�لى �لتكيف مع �لتغير�ت �لمناخية ومحاربة �لت�شحر؛

•  �إقر�ر �لإ�شالحات ذ�ت �لطابع �لموؤ�ش�شاتي و�لقت�شادي و�لمالي في ميد�ن �لحكامة �لبيئية ؛

•  تحديد �لتز�مات �لدولة و �لجماعات �لتر�بية و�لموؤ�ش�شات و�لمقاولت �لعمومية و �لمقاولت �لخا�شة وجمعيات �لمجتمع 

�لمدني و�لمو�طنين في مجال حماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة ؛

•  �إر�شاء نظام للم�شوؤولية �لبيئية ونظام للمر�قبة �لبيئية؛

•  تحديد �لمو�د �لتي �شيتم تقنينها و تلك �لتي ت�شتوجب قر�ر�ت ذ�ت طابع تنظيمي؛

•  تحديد جدول زمني لبرمجة تنفيذ �ل�شيا�شة �لوطنية للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

�لمادة  2 : يجب على �لدولة و�لجماعات �لتر�بية و�لموؤ�ش�شات و�ل�شركات �لعمومية و�لمقاولت �لخا�شة �أن تحترم �لمبادئ 

�لمن�شو�س عليها �أدناه. ت�شكل �لمبادئ �لمن�شو�س عليها �أدناه، عنا�شر للتاأطير يجب �حتر�مها حين �إعد�د وتنفيذ �ل�شيا�شات 

و�ل�شتر�تيجيات و�لبر�مج ومخططات �لعمل من قبل �ل�شلطات �لعمومية و�لأطر�ف �لمتدخلة في مجالت �لبيئة و�لتنمية 

�لم�شتد�مة :

و�ل�شتر�تيجيات  �ل�شيا�شات  وتنفيذ  �إعد�د  عند  و�أفقية  قطاعية  وبين  �شمولية  مقاربة  تبني  في  يتمثل  �لندماج:  مبد�أ  اأ.   

و�لبر�مج ومخططات �لتنمية على �لمديين �لمتو�شط و�لبعيد؛

ب. مبد�أ �لتر�بية: يقت�شي �لأخذ في �لعتبار �لبعد �لتر�بي ل�شيما �لجهوي، بهدف �شمان تمف�شل �أف�شل للتد�بير �لمتخذة 

ب�شرية وم�شتد�مة  تنمية  ل�شالح  �لتر�بيين  �لفاعلين  تعبئة  وت�شجيع  �لقر�ر  �لتر�بية لتخاذ  �لم�شتويات  من قبل مختلف 

ومتو�زنة للمجالت؛

ج.  مبد�أ �لت�شامن: ي�شاهم �لت�شامن كقيمة و�إرث متجدر د�خل �لمجتمع في �لتما�شك �لوطني. فهو يتيح في بعده �لثالثي: 

وت�شجيع  �له�شا�شات  تقلي�س  مو�جهة  على  �لبالد  قدر�ت  م�شاعفة  �لأجيال،  بين  و�لم�شترك  و�لتر�بي  �لجتماعي 

�ل�شتعمال �لعقالني و�لمقت�شد و�لمتو�زن للمو�رد �لطبيعية و�لف�شاء�ت؛ 

د.   مبد�أ �لحذر: يتمثل في �تخاذ تد�بير مالئمة ومقبولة �قت�شاديا وفعالة، لمو�جهة �لأ�شر�ر �لبيئية �لمحتملة �لخطرة �أو �لتي 

ل رجعة فيها  �أو مخاطر ممكنة، ولو في غياب �ليقين �لعلمي �لمطلق حول �لآثار �لحقيقية لهذه �لأ�شر�ر و�لمخاطر. 

تحديد م�شبق لمفهوم �ل�شرر �لبيئي و�ل�شرر �لإيكولوجي.

هـ. مبد�أ �لوقاية: يتمثل في و�شع �آليات �لتقييم و�لتقدير �لمنتظم لآثار �لأن�شطة �لتي يحتمل �أن تلحق �شرر� بالبيئة و�قتر�ح 

�لتلوث  بمحاربة  ويق�شد  �ل�شلبية.  �نعكا�شاتها  من  �لتخفيف  �لأقل  على  �أو  �لآثار  هذه  لإز�لة  ملمو�شة  تد�بير  وتنفيذ 

"��شتعمال طرق �أو ممار�شات �أو مو�د �أو منتجات �أو �أ�شكال من �لطاقة تعمل من جهة على منع �أو �لحد �إلى �أق�شى درجة 
ممكنة من �إنتاج �لملوثات �أو �لنفايات، وتعمل من جهة �أخرى على �لحد من مخاطر �لم�س بال�شحة �لب�شرية �أو �لبيئة.

و.  مبد�أ �لم�شوؤولية: يعني �لتز�م كل �شخ�س طبيعي �أو معنوي، عام �أو خا�س باإ�شالح �لأ�شر�ر �لتي تلحق �لبيئة باإعادة 

�لأمور �إلى و�شعيتها �ل�شابقة و �لقيام بالإ�شالحات �لالزمة وفقا لقاعدة �لملوث-�لد�فع؛
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ز.  مبد�أ �لم�شاركة: يتمثل في ت�شجيع �لم�شاركة �لفعلية للمقاولت وجمعيات �لمجتمع �لمدني و�ل�شكان في م�شل�شل 

�إعد�د وتنفيذ �ل�شيا�شات و�ل�شتر�تيجيات و�لبر�مج و�لمخططات �لمتعلقة بحماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة. �إن تطبيق 

هذا المبداأ  يجب اأن يمكن من تحديد �ضروط الولوج اإلى المعلومة البيئية وطلب راأي وم�ضاركة العموم في �ضنع القرار 

و�لولوج �إلى �لعد�لة في ما يتعلق بق�شية �لبيئة.

�آليات  تحريك  على  �لعمل  �لبيئة،  على  بّين  فيها خطر  يكون  و�شعية  في حال  �لمهم،  من  �ل�شتعجال:  مبد�إ  �إ�شافة  ح. 

�لتدخل �ل�شريع من �أجل �إ�شالح حال �لمناطق �لتي ت�شهد و�شعيتها �لبيئية تدهور� خطير�.

�لمادة 3: لكل �شخ�س �لحق في :

•  �لعي�س و�لنمو في بيئة �شليمة وذ�ت جودة، تمكن من �لمحافظة على �ل�شحة و�لنفتاح �لثقافي و�ل�شتعمال �لم�شتد�م 

للثرو�ت و�لمو�رد �لمتوفرة بها؛

•  �لولوج �إلى �لمعلومة �لبيئية �ل�شحيحة و�لمنا�شبة؛

•  �لم�شاركة في م�شل�شل �تخاذ �لقر�ر�ت �لعمومية �لتي من �شاأنها �لتاأثير على �لبيئة.

•  للمو�طنات و�لمو�طنين �لحق في تقديم �شكايات لل�شلطات �لعمومية ب�شاأن �لم�شائل �لتي تم�س بالبيئة �لمحيطة بهم؛

حول  محلي  ��شتفتاء  �إلى  �لنتخابية  �للو�ئح  في  �لم�شجلين  و�لمو�طنين  �لمو�طنات  بدعوة  ملزمة  �لعمومية  �ل�شلطات    •

�لأور��س �لكبرى �لتي لها تاأثير على �لبيئة في مجالهم �لتر�بي؛

يعطي �لولوج �إلى �لعد�لة، وخ�شو�شا للمو�طنات و�لمو�طنين و�لجمعيات �لتي تمثلهم، �لحق في �إد�نة و�إ�شالح �لختاللت 

�لقر�ر.  �تخاذ  م�شل�شل  في  �لعموم  وم�شاركة  �لمعلومة  على  بالح�شول  تعلق  ما  في  �لمحلية  �ل�شلطات  من طرف  �لم�شببة 

�أكان  �لبيئي،  للت�شريع  خرق  كل  على  �لحتجاج  �إمكانية  تحقيق  �إلى  كذلك  يرمي  �لو��شع  بمعناه  �لعد�لة  �إلى  و�لولوج 

�لم�شوؤول عن �لخرق �شخ�شية عمومية �أم ل.

�لمادة 4: يجب على كل �شخ�س �لمتناع عن �إلحاق �ل�شرر بالبيئة.

�لمادة 5: كل �شخ�س مطالب بالم�شاهمة في �لجهود �لفردية و�لجماعية �لمبذولة للمحافظة على �لبيئة وتطوير ون�شر ثقافة 

�لتنمية �لم�شتد�مة.

الباب الثاني: في حماية البيئة

�لمادة 6: تعتبر �لمو�رد �لطبيعية و�لأنظمة �لبيئية و�لموروث �لتاريخي و�لثقافي ملكا م�شتركا لالأمة. وتكون مو�شوع حماية 

و��شت�شالح مرتكزين على تدبير مندمج وم�شتد�م، من خالل تبني تد�بير ت�شريعية وموؤ�ش�شاتية و�قت�شادية ومالية �أو غيرها، 

وذلك طبقا لأهد�ف ومبادئ هذ� �لقانون �لإطار.

�لمادة 7: تهدف �لتد�بير �لمذكورة في �لمادة �أعاله �إلى:

•  ت�شجيع �للجوء �إلى طرق �ل�شتعمال �لم�شتد�م و�لمقت�شد للمو�رد �لمائية و�إلى مكافحة تلوث هذه �لمو�رد وكذ� تحيين 

�لتغيير�ت  للت�شحر و  �لمزدوجة  �لم�شتد�مة و�لنعكا�شات  �لتنمية  بالماء بهدف مالءمته مع متطلبات  �لمتعلق  �لت�شريع 

�لمناخية؛
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•  �شمان �لتو�زن �لإيكولوجي للغابة و�لأنظمة �لبيئية �لغابوية و�لتنوع �لبيولوجي وكذ� �لمحافظة على �لأ�شناف �لحيو�نية 

و�لنباتية �لم�شتوطنة و �لنادرة و �لمهددة �أو في طور �لنقر��س؛

•  ت�شجيع ��شتعمال �لطاقات �لمتجددة وتقنيات �لنجاعة �لطاقية من �أجل مكافحة كل �أ�شكال تبذير �لطاقات؛

•  �عتماد نظام قانوني خا�س يهدف �إلى حماية �لتربة من كل �أ�شكال �لتدهور و�لتلوث و�لى تكري�س تخ�شي�س �لأر��شي 

ح�شب �ل�شتعمال �لذي ينا�شب خ�شائ�شها؛

•   تدعيم �لو�شائل �لمخ�ش�شة لمحاربة �لت�شحر ول�شيما في مناطق �لو�حات و�ل�شهوب؛

•  تدعيم �لو�شائل �لمخ�ش�شة لمحاربة تلوث �لهو�ء و�لتكيف مع �لتغير�ت �لمناخية؛

�لمياه  تلويث  �شاأنها  من  �لتي  �لأن�شطة  كل  �آثار  من  �لرطبة  و�لمناطق  و�ل�شاحلية  �لبحرية  �لبيئية  �لأنظمة  تطوير حماية    •

و�لمو�رد؛

•  حماية �لأنظمة �لبيئية بالمناطق �لجبلية من كل �أ�شكال تدهور مو�ردها وجودتها �لبيئية و��شت�شالحها؛

•  حماية و��شت�شالح �لمو�قع ذ�ت �لأهمية �لبيولوجية و�ليكولوجية �لقارية و�ل�شاحلية و�لبحرية وت�شجيع �إحد�ث مناطق 

محمية بها؛

•  حماية و��شت�شالح وترميم �لعنا�شر �لمادية وغير �لمادية للموروث �لتاريخي و�لثقافي؛

•  �شون جمالية �لموروث �لعمر�ني و�لثقافي و�لجتماعي للمدن و�لمجالت �لح�شرية و�لقروية؛

•  مكافحة �نجر�ف �لتربة وحماية �شحة �لإن�شان.

�لمادة 8: بغر�س �لوقاية ومحاربة كل �أ�شكال �لتلوث و�لإيذ�يات، تتخذ تد�بير ت�شريعية وتنظيمية، في �أفق خم�س �ل�شنو�ت 

�لتالية، ترمي �إلى:

•  �إ�شالح �لنظام �لقانوني للمحالت �لم�شرة بال�شحة �أو �لمزعجة �أو �لخطرة؛

•  و�شع �لإطار �لت�شريعي �لمنظم للمو�د �لكيماوية و�لمو�د �لمماثلة لها و�لكائنات �لمحورة جينيا؛

•  و�شع نظام قانوني خا�س بالتلوث �لأذى �ل�شوتي وبالأ�شعة �ل�شوئية �ل�شوئي و�لناتج عن �لإ�شعاعات وبالرو�ئح؛

•  تحيين �لإطار �لت�شريعي �لخا�س بالنفايات لأجل تعزيز �لجو�نب �لمرتبطة بتقلي�س �لنفايات في �لمنبع وبو�شع نظام �لجمع 

للنفايات  �لإيكولوجي  وبالتدبير  �لمو�شعة  �لم�شوؤولية  مبد�أ  و�إدر�ج  �لنفايات  تثمين  تقنيات  وبتطوير  للنفايات  �لنتقائي 

�لخطرة و �لنفايات ذ�ت �لتاأثير �لمهم؛

•   مر�جعة �لإطار �لت�شريعي �لمتعلق بدر��شات �لتاأثير على �لبيئة وذلك بهدف �إدر�ج على �لخ�شو�س �لتاأثير �لجتماعي، 

خا�س  لالعتماد  بنظام  �لآلية  هذه  تدعيم  و�شيتم  و�لجتماعي.  �لبيئي  �ل�شتر�تيجي  و�لتقييم  �لتكنولوجية  و�لمخاطر 

بمكاتب �لدر��شات �لتقنية �لمتخ�ش�شة في در��شات �لتاأثير �لبيئي؛

•  تبني قو�عد �لوقاية وتدبير �لمخاطر �لطبيعية و�لتكنولوجية؛

•  �إجبارية �لت�شنيف �لبيئي و�ل�شحي لمو�د �لبناء و�لتزيين، وحظر ��شتعمال �لمو�د �لم�شنفة على �أنها م�شببة لل�شرطان �أو 

للتحولت �لجينية �أو �لت�شمم؛

•  �إطالق وتطوير �لجتهاد �لق�شائي في مجال �لحق في �لبيئة في �لمغرب، من �أجل مو�كبة ن�شر ثقافة ممار�شة �لو�جبات 

في ما يتعلق بالبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.
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�إ�شافة مادة جديدة:

�أن ي�شتند تفعيل �لتد�بير �لت�شريعية �لمعلن عنها �أعاله في �لباب �لثاني "حماية �لبيئة" �إلى �لمعايير �لبيئية �لمعبر  ينبغي 

عنها تر�بيا وعدديا و�لقابلة للقيا�س. وينبغي �أن يتم �إعد�د هذه �لمعايير بت�شاور مع �لأطر�ف �لمعنية، مع �أخذ �لكلفة �لقت�شادية 

باعتبارها مكونا من مكونات قانون تكميلي  �لعددية  �لبيئية  �لمنا�شب تجميع كل �لمعايير  و�لجتماعية بعين �لعتبار. ومن 

للبيئة ين�س عليه �لقانون �لإطار.

الباب الثالث: في التنمية الم�صتدامة

�لمادة 9: ير�د بالتنمية �لم�شتد�مة في هذ� �لقانون-�لإطار، مقاربة للتنمية ترتكز في �لتنفيذ على عدم �لف�شل بين �لأبعاد 

�لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية و�لبيئية لالأن�شطة �لتنموية و�لتي تهدف �إلى �ل�شتجابة لحاجيات �لحا�شر دون �لم�شا�س 

بقدر�ت �لأجيال �لمقبلة على �ل�شتجابة لحاجياتها.

�لمادة 10: تمثل �لتنمية �لم�شتد�مة قيمة �أ�شا�شية تتطلب من كل مكونات �لمجتمع �إدماجها �شمن �أن�شطتها. وتعتبر �شلوكا 

ملزما لكل �لمتدخلين في م�شل�شل �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية و�لبيئية للبالد. وتهدف على �لخ�شو�س:

•  محاربة �لفو�رق �لبيئية و�لجتماعية؛

•  �لحر�س على �شمان �حتر�م �لمعايير �لجتماعية �لجاري بها �لعمل؛

•  �لنهو�س بالتما�شك �لجتماعي و�لت�شامن بين �لجهات و�لت�شامن بين �لأجيال.

�لمادة 11: تتم تنمية كل �لقطاعات و�لأن�شطة في �إطار �لتنمية �لم�شتد�مة. ولهذ� �لغر�س، تبذل مجهود�ت م�شتمرة تهدف 

بالخ�شو�س �إلى �لتخفيف من �ل�شغط على �لمو�رد �لطبيعية �لم�شتعملة و�للجوء �إلى تكنولوجيات �لإنتاج �لنظيف �لمالئم 

للبيئة وال�ضهر على التح�ضين الم�ضتمر ل�ضروط ولوج مختلف ال�ضرائح الجتماعية اإلى منتوجات وخدمات هذه �لقطاعات 

و�لأن�شطة هذه �لتكنولوجيات �لنظيفة.

�لمادة 12:  تعد �لقطاعات و�لأن�شطة �لمتعلقة بالطاقة و�لماء و�لفالحة و�لنقل و�ل�شياحة و�لتعمير و�لبناء وتدبير �لنفايات 

و�ل�شناعة ب�شكل عام قطاعات و�أن�شطة �قت�شادية تتوفر على �إمكانية عالية لال�شتد�مة وتكت�شي �أولوية فيما يخ�س متطلبات 

�حتر�م �لتنمية �لم�شتد�مة.

لهذ� �لغر�س، تقع على �لقطاعات �لوز�رية �لمكلفة بهذه �لقطاعات و�لأن�شطة م�شوؤولية �ل�شهر على �أن تتبنى هذه  �لأخيرة في 

طرق تدبيرها وفي م�شل�شلها �لإنتاجي تد�بير عملية لال�شتد�مة و�ن تتاأكد من ن�شر هذه �لتد�بير على نطاق و��شع د�خل هذه 

�لقطاعات و�لأن�شطة.

�إ�شافة مادة جديدة:

في  �لأولوية لال�شتثمار�ت  باإعطاء  �لأخ�شر،  ��شتر�تيجية وطنية لالقت�شاد  و�حدة،  �شنة  يتعدي  �لدولة، في مدى ل  تر�شي 

�لمجالت �لتي توفر �إمكانات كبيرة لال�شتد�مة، كما هي مذكورة في �لف�شل 12. ويجب �أن ياأخذ هذ� �لنتقال �لقت�شادي 

في �عتباره �شرورة تفعيل تد�بير �لمو�كبة �لجتماعية و�لقت�شادية، من �أجل �إعادة تكييف �لأن�شطة و�لمهن �لمتوقع تاأثرها 

�شلبا.
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�لمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي

�إ�شافة مادة جديدة:

يجب ت�شجيع �ل�شر�كات بين �لدولة و�لقطاع �لبنكي، وذلك لتمويل �لم�شاريع �لمتعلقة بالتنمية �لم�شتد�مة وحماية �لبيئة، 

و�إدماج �حتر�م �لمقت�شيات �لقانونية  �لبيئية و�لجتماعية في م�شاطر منح قرو�س �ل�شتثمار من قبل �لأبناك، وتطوير منتجات 

مالية خ�ضراء ب�ضروط تف�ضيلية، لتمويل الم�ضاريع التي ت�ضتعمل التكنولوجيات النظيفة اأو في القطاعات التي توفر اإمكانات 

كبيرة لال�شتد�مة، كما هي مف�شلة في م�شروع �لقانون-�لإطار.

من جانب �آخر، يو�شى با�شتغالل فر�س �لتمويل �لتي توفرها �لبر�مج �لدولية و�لثنائية �لر�مية �إلى ت�شجيع وتمويل م�شاريع 

حماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة )�لف�شالن 28 و29(.

�لمادة 13: ت�شهر �لدولة و �لجماعات �لتر�بية و�لموؤ�ش�شات و�لمقاولت �لعمومية على �إدماج �لتد�بير �لم�شتمدة من �لتنمية 

�لم�شتد�مة في �ل�شيا�شات �لعمومية �ل�شاملة و�لقطاعية �لتي تعدها �أخذ� بعين �لعتبار خ�شو�شيات كل قطاع. 

�لمادة 14: ت�شادق �لحكومة، د�خل �أجل �شنة و�حدة �شنتين يبتدئ من تاريخ ن�شر هذ� �لقانون-�لإطار، على �لإ�شتر�تيجية 

�لوطنية للتنمية �لم�شتد�مة.

يكون �إعد�د هذه �لإ�شتر�تيجية وتقييمها ومر�جعتها بانتظام كل ثالث �شنو�ت مو�شوع م�شاورة وتو�فق.

 �لمادة 15: ترتكز �لإ�شتر�تيجية �لوطنية للتنمية �لم�شتد�مة على �لمبادئ و�لمقت�شيات �لمن�شو�س عليها في هذ� �لقانون-

�لإطار. وتحدد على �لخ�شو�س:

•  �لتوجهات �لأ�شا�شية لإعد�د �لإطار �لعام لتهيئ �شيا�شة �شاملة للتنمية �لم�شتد�مة للبالد؛

•  �لمبادئ �لعامة �لو�جب �حتر�مها لتنفيذ هذه �لإ�شتر�تيجية بغية تحقيق �لأهد�ف �لعامة و�لخا�شة �لم�شطرة؛

•  �آلية �لتقييم و�لمتابعة وكذ� �لتد�بير �لم�شاحبة لأجر�أة هذه �لإ�شتر�تيجية.

يجب  �لم�شتد�مة،  للتنمية  �لوطنية  �لإ�شتر�تيجية  على  �لم�شادقة  تاريخ  من  يبتدئ  �شنتين  �أق�شاه  �أجل  د�خل   :16 �لمادة 

�أن تتطابق تن�شجم �ل�شيا�شات �لعمومية �ل�شاملة و�لقطاعية �لجاري بها �لعمل مع �لأهد�ف و�لتوجهات �لمحددة في هذه 

ة في تو�فق مع �ل�شتر�تيجية �لوطنية للتنمية �لم�شتد�مة  �لأخيرة. يتم �لتفعيل �لحقيقي لل�شيا�شات �لوطنية و�لقطاعية �لمعَدّ

في �ن�شجام مع �أفق 2030 �لمحدد في برنامج �أجر�أة �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

�لمادة 17: تتم مالءمة �أنظمة �لتعليم وبر�مج �لتكوين و�لتكوين �لمهني بهدف �إدر�ج �لمبادئ و�لتوجهات �لو�ردة في هذ� 

�لقانون-�لإطار وذلك على �لخ�شو�س باإحد�ث �شعب متخ�ش�شة في مجال �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة من �أجل �إنجاح بزوغ 

�لخبرة �لوطنية. 

�لعملية  و�لمعارف  �لمعرفة  منظومة  من  يتجز�أ  ل  جزء�  �لم�شتد�مة  و�لتنمية  �لبيئة  على  �لمحافظة  ثقافة  تكون  �أن  يجب 

و�ل�شلوكية �لملقنة في �إطار هذه �لأنظمة و�لبر�مج.

ويجب على و�شائل �لإعالم �أن ت�شطلع بدورها في تح�شي�س �لمو�طنات و�لمو�طنين وتوعيتهم، بهدف تطوير ح�س �لم�شوؤولية 

�لبيئية. وفي نف�س �ل�شياق، يجب �أن تت�شمن دفاتر �لتحمالت لو�شائل �لإعالم �لعمومية و�لخا�شة، �لجهوية و�لوطنية، بنود� 

تتعلق بالبعد �لبيئي.
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�لمادة 18: تقوم �لدولة و �لجماعات �لتر�بية و�لموؤ�ش�شات و�لمقاولت �لعمومية و�لمقاولت �لخا�شة بت�شجيع �إعد�د بر�مج 

للبحث/�لتنمية في خدمة �لتنمية �لم�شتد�مة و�لقت�شاد �لأخ�شر. 

وينبغي �أن تكون هذه �لبر�مج مرتكزة على مبد�أ و��شح للت�شور �لبيئي و�لنهو�س با�شتعمال �لمو�د و�لمنتجات �لم�شتد�مة 

�لمحلية وموجهة توجه هذه �لبر�مج على �لخ�شو�س نحو �لبتكار �لعلمي في ميادين تكنولوجيا �لإنتاج �لنظيف، و�ختر�ع 

و�إحد�ث منا�شب �شغل جديدة ت�شتجيب  �لمو�رد  �لبيئة و�قت�شاد  ت�شاعد على �لحفاظ على  �أو طرق عملية وفعالة  �آليات 

لحاجيات �لمهن �لبيئية و�لتنمية �لم�شتد�مة. 

والمقاوالت  والموؤ�ص�صات  الترابية  الجماعات  و  الدولة  التزامات  الرابع:  الباب 

العمومية والمقاوالت الخا�صة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين

 �لمادة 19: تلتزم �لحكومة بال�شهر على �تخاذ �لتد�بير �ل�شرورية لتنفيذ هذ� �لقانون-�لإطار.

ت�شمن �لحكومة لل�شكان �لم�شاركة في �تخاذ �لقر�ر �لمتعلق بالبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة و�لولوج �إلى �لمعلومة �لبيئية.

بلورة  في  �لم�شاركة  حق  و�لمو�طنين  للمو�طنات  ت�شمن  باأن  �لد�شتور،  من  و27   6 �لف�شلين  بمقت�شى  �لحكومة،  تلتزم 

�ل�شيا�شات �لمتعلقة بالبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة، وكذ� �لولوج �إلى �لمعلومة �لبيئية.

ويلتزم �لمغرب في هذ� �لإطار بما يلي:

•  دعم محاربة �لفقر، بال�شطالع بن�شيبه من �لتكافل �لدولي ل�شالح �لدول �لتي تعي�س ظروفا �شعبة؛

•  �لإ�شهام في �إر�شاء �أ�ش�س عولمة تكون مقبولة �جتماعيا، بال�شتناد �إلى مبادئ و�أهد�ف �لتنمية �لم�شتد�مة؛

•  �لنهو�س باأهد�ف وم�شاعي �لتنمية �لم�شتد�مة و�لدفاع عنها في جميع �لمحافل �لدولية �لتي ينت�شب �إليها �لمغرب.

�لمادة 20 : ت�شهر �لجهات و�لجماعات �لتر�بية �لأخرى على �إدماج �لمبادئ و�لأهد�ف �لمن�شو�س عليها في هذ� �لقانون-

�لإطار �شمن �آليات �لتخطيط وبر�مج �لتنمية �لمتعلقة بمجالتها �لتر�بية. 

تلتزم هذه �لهيئات ب�شمان م�شاركة �شاكنتها �لمو�طنات و�لمو�طنين في �تخاذ �لقر�ر �لمرتبط بالمحافظة على �لبيئة �لمحلية 

و�لتنمية �لم�شتد�مة لمجالتها �لتر�بية و�لولوج �إلى �لمعلومة �لبيئية �لمحلية �لمتعلقة بهذه �لميادين .

تلتزم �لجهات �لمتجاورة وباقي �لجماعات �لتر�بية �لمتجاورة، بقدر �لإمكان، باإتباع �شيا�شات عمومية محلية مندمجة ومن�شقة 

و�لمتعلقة بخماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة وخ�شو�شا عند �إقامة �لتجهيز�ت و�لبنيات �لتحتية عند �إقامة تجهيز�ت وبنيات 

تحتية تتعلق بالمحافظة على �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

ما  في  �لجيدة  للحكامة  �آليات  عبر  �لمحلية(  و�لجماعات  �لجهات  )�أي  �لتر�بية  �لجماعات  �لتز�مات  دعم  يتم  �أن  يجب 

�لتنمية )�لجهوية منها  بر�مج  بين  �لتر�بي، وت�شريع لم�شل�شل �لالمركزية، و�لتوفيق  �لمتدخلين على م�شتوى �لمجال  بين 

و�لجماعية( للميثاق �لجماعي وبين �لمتطلبات �لجديدة لم�شروع �لقانون-�لإطار، وتوفير �لمو�رد �لمالية )عمومية وخا�شة( 

و�لكفاء�ت �لب�شرية �لمنا�شبة و�ل�شرورية.
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�لمادة 21: ت�شهر �لموؤ�ش�شات و�لمقاولت �لعمومية ، ل�شيما تلك �لتي تز�ول ن�شاطا �شناعيا وتجاريا؛ و�لمقاولت �لخا�شة  

على �حتر�م �لمبادئ و�لأهد�ف �لمن�شو�س عليها في هذ� �لقانون-�لإطار. ولهذ� �لغر�س، ت�شهر على:

لم�ضتلزمات  ت�ضتجيب  التي  والتدبير  والإنتاج  وال�ضتغلل  التموين  مجالت  في  الم�ضوؤولة  والطرق  الأنماط  اعتماد    •

�لتنمية �لم�شتد�مة ؛

•  �لقيام بافتحا�شات بيئية للتاأكد من تاأثير ن�شاطها على �لبيئة؛ 

•  التخفيف من التاأثيرات ال�ضلبية لأن�ضطتها على الأو�ضاط والأنظمة الإيكولوجية التي تتواجد بها ؛

•  �لم�شاهمة في ن�شر قيم �لتنمية �لم�شتد�مة عن طريق �إلز�م �شركائها، �شيما مزوديها، باحتر�م �لبيئة وهذه �لقيم؛

•  �عتماد تو��شل �شفاف حول تدبيرها �لبيئي.

•  �إدماج معايير �لتنمية �لم�شتد�مة في طلبات �لعرو�س �لعمومية؛

•  يجب ت�شجيع �لم�شوؤولية �لجتماعية و�لبيئية للمقاولت �لعمومية و�لخا�شة، وذلك عبر �آليات تحفيزية، على �شكل نظام 

لاللتز�م �لختياري �لم�شجع للحكامة �لجيدة د�خليا، وللتح�شين �لم�شتمر للنتائج �لعملية، مما �شيمكن من تح�شين 

تناف�شيتها على �لم�شتوى �لدولي.

22 : ت�شاهم جمعيات �لمجتمع �لمدني، �لعاملة ب�شفة رئي�شية في ميادين �لبيئة  و�لتنمية �لم�شتد�مة، في تحقيق  �لمادة 

�لأهد�ف �لمن�شو�س عليها في هذ� �لقانون-�لإطار. تتم مو�كبة هاته �لجمعيات، عبر تجنيد �لو�شائل �لمالئمة، وخ�شو�شا 

�ل�شكايات  وتقديم  �لبيئي،  �لمجال  في  �لقر�ر  �تخاذ  م�شل�شالت  في  �لم�شاركة  �آليات  وتحديد  و�لتكوين،  �لتاأهيل  معايير 

و�ل�شروع في �لمتابعات �لق�شائية.

ولهذه �لغاية، تلتزم بالقيام، �إما بمبادرة منها، �أو ب�شر�كة مع �لدولة و �لجماعات �لتر�بية و�لموؤ�ش�شات و�لمقاولت �لعمومية 

و�لمقاولت �لخا�شة ، بكل عملية �إخبار �أو تح�شي�س �أو �قتر�ح كفيلة ب:

•  رفع م�شتوى حر�س �ل�شكان على �حتر�م �لبيئة و�لمو�رد �لطبيعية و�لموروث �لثقافي وقيم �لتنمية �لم�شتد�مة وذلك من 

خالل عمليات �لتح�شي�س و�لتربية؛

•  �ل�شهر على تطوير وتثمين �لطرق و�لممار�شات �لمختبرة في مجال �لتدبير �لم�شتد�م للمو�رد �لطبيعية على م�شتوى 

�لتجمعات �لمحلية ؛

•  �لم�شاهمة في �لتح�شين �لم�شتمر لالإجر�ء�ت �لحالية في مجال م�شاركة �ل�شكان في �تخاذ �لقر�ر �لبيئي و�لولوج �إلى 

�لمعلومة �لبيئية. 

�لمادة 23: تلتزم �لمو�طنات و�لمو�طنون ب:

•  مر�عاة �لو�جبات �لمن�شو�س عليها في �لمو�د 4 و5 �أعاله؛

•  نهج نمط �شلوك و��شتهالك م�شوؤول تجاه �لبيئة و�لمو�رد �لطبيعية ؛

•  النخراط بكيفية اإيجابية في م�ضل�ضلت تدبير الأن�ضطة المرتبطة ببيئة القرب؛

•  �إبالغ �ل�شلطات �لمخت�شة بالأ�شر�ر �أو �لأخطار �لمحدقة بالبيئة وبالأفعال �لمت�شمة بتبذيرها للمو�رد.
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الباب الخام�س : في الحكامة البيئية

�لمادة  24 : ت�شهر �لحكومة على و�شع �لهياكل و�لأجهزة �لالزمة للحكامة �لبيئية �لجيدة، ل�شيما في �لميادين �لمتعلقة ب:

•  تطابق �ل�شيا�شات �لعمومية مع م�شتلزمات �لمحافظة على �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة؛

•  �لتتبع �لم�شتمر لجودة �لبيئة وجمع �لمعطيات و�لمعلومات �لمتعلقة بحالة �لبيئة و��شتغالل هذه �لمعطيات و�لمعلومات 

ون�شرها؛

•  مناق�شة �لق�شايا �لكبرى ذ�ت �لعالقة بم�شتقبل �ل�شيا�شات �لعمومية في ميد�ن حماية �لبيئة و �لتنمية �لم�شتد�مة.

�لبيئة  عمومية حول  تنظيم حو�ر�ت  �لعمومية  و�لمقاولت  و�لموؤ�ش�شات  �لتر�بية  �لجماعات  و  للدولة  يمكن   :  25 �لمادة 

و�لتنمية �لم�شتد�مة. تجرى هذه �لحو�ر�ت �لتي تفتح �أمام �ل�شكان و�لمتدخلين �لقت�شاديين و�لجتماعيين �لمعنيين على 

�لم�شتوى �لوطني �أو �لتر�بي. 

تر�عى �لخال�شات �لمنبثقة عن هذه �لحو�ر�ت �لعمومية في �ل�شيا�شات �لعمومية �لمتعلقة بالبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

�لعتبار  في  �لأخذ  مع  حاليا  �لموجودة  �لبيئة  وتح�شين  بحماية  �لمكلفة  �لأجهزة  ومهام  تنظيم  تحديد  يعاد   :  26 �لمادة 

�لمبادئ و�لأهد�ف �لمن�شو�س عليها في هذ� �لقانون-�لإطار.

بال�شالحية  متمتعة  للتحكيم  عمومية  موؤ�ش�شة  �إحد�ث  عبر  �لبيئية،  �لحكامة  ودعم  تطوير  على  �لعمل  �ل�شروري  من 

و�ل�شتقالل، تو�شع تحت و�شاية رئي�س �لحكومة )�لتقائيا بين �لوز�ر�ت(، يكون من مهمتها �لتحكيم بين مختلف �لفاعلين 

في �لمجال �لبيئي. ومن �أجل تمكين �لدولة و�لمقاولت و�لجماعات �لمحلية وجمعيات �لمجتمع �لمدني و�لمو�طنين من 

�لتقدم في م�شاعيهم �لبيئية، ت�شع هذه �لموؤ�ش�شة رهن �إ�شارتهم �لقدر�ت �لتالية:

•  قدر�ت علمية وتقنية، من �أجل �إتاحة بروز حلول �أكثر �حتر�ما للبيئة؛

•  خبرة و��شت�شارة من �أجل مو�كبة �أ�شحاب �لقر�ر في تنفيذ م�شاريعهم وت�شهيل خيار�تهم؛

•  نتائج �لتجارب �لميد�نية من �أجل ت�شجيع ن�شر �أف�شل �لممار�شات.

�لمادة  27 : يو�شع نظام للتقييم �لبيئي �ل�شتر�تيجي. 

يهدف هذ� �لنظام �إلى تقييم مدى مطابقة �ل�شيا�شات و�ل�شتر�تيجيات و�لبر�مج ومخططات �لتنمية مع م�شتلزمات حماية 

�لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة �لمن�شو�س عليها في هذ� �لقانون-�لإطار.

للبيئة  �لجهوية  و�لمر��شد   ONEM �لمغرب  في  للبيئة  �لوطني  �لمر�شد  عبر  �لعموم،  �إ�شارة  رهن  يو�شع  �لمنظور،  هذ�  في 

بعين �لعتبار  ياأخذ  و�لجهوي،  �لوطني  �لم�شتوى  للبيئة على  �شنوي عددي  بيان مرجعي   ،OREDD �لم�شتد�مة  و�لتنمية 

للقيمة �ل�شمنية للبيئة بالن�شبة �إلى كل جهة، يكون مرجعا للدر��شات �لمعنية بالآثار �لبيئية، وم�شدر� للمعلومات �لموثوقة 

و�لمالئمة بالن�شبة �إلى �لجمهور �لمعني. ويمكن �أن تكون م�شاألة توفير �لمعلومات هذه مو�شوعا لنظام للمعلومات للبيئة 

و�لتنمية �لم�شتد�مة على �لم�شتويين �لجهوي و�لوطني.
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�لمادة  28 : تحدد بمقت�شيات ت�شريعية وتنظيمية �لتد�بير �لتحفيزية �لمالية و�لجبائية �لمخ�ش�شة لت�شجيع تمويل �لم�شاريع 

و�لمبادر�ت �لمتعلقة بحماية �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة وكذ� �لبحث/�لتطوير و�إنعا�س �لقت�شاد �لأخ�شر.

و�لر�شوم  �لجمركية   �لتعريفات  من  �ل�شاملة  �أو  �لجزئية  و�لإعفاء�ت  �لإعانات  �لخ�شو�س  على  �لمقت�شيات  هذه  تحدد 

منحها  للدولة  يمكن  �لتي  �لتحفيز  تد�بير  وكل  �لمنخف�شة  �لفائدة  ذ�ت  و�لقرو�س  �لمدى  �لطويلة  و�لقرو�س  و�ل�شر�ئب 

للقطاعات ذ�ت �لأن�شطة �لتي ت�شتجيب لأهد�ف هذ� �لقانون-�لإطار.

�لمادة  29 : يحول �ل�شندوق �لوطني لحماية �لبيئة و��شت�شالحها �إلى �شندوق وطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

تخ�ش�س مو�رد هذ� �ل�شندوق لتمويل �لتد�بير �لتحفيزية �لمالية �لمن�شو�س عليها في �لمادة 28 �أعاله وكذ� لدعم كل 

�لعمليات و�لمبادر�ت �لمتجددة �لتي ت�شاعد على �لتنمية �لم�شتد�مة.

يعاد تحديد �لإطار �لموؤ�ش�شاتي ومهام ومو�رد ونفقات هذ� �ل�شندوق على �شوء �لأهد�ف �لمن�شو�س عليها في هذ� �لقانون-

�لإطار.

�لمادة 30 : يحدث نظام جبائي بيئي محفز يتكون من ر�شوم �يكولوجية وتعريفات تفر�س على �لأن�شطة �لمت�شمة بارتفاع 

م�شتوى �لتلوث و��شتهالك �لمو�رد �لطبيعية.

يمكن تطبيق هذه �لر�شوم و�لتعريفات على كل �شلوك متميز، فردي �أو جماعي، يلحق �شرر� بالبيئة ويخل بمبادئ وقو�عد 

�لتنمية �لم�شتد�مة .

تحدد بمقت�شيات ت�شريعية قو�عد تنظيم و�شير وكذ� توزيع مو�رد هذ� �لنظام بين �لدولة و �لجماعات �لتر�بية.

ت�شتعمل �لمد�خيل �لناتجة عن تطبيق مبد�أ "�لملوث �لد�فع" في تمويل �شندوق �لتحفيز، وم�شاريع �لتاأهيل �لبيئي و�لدعم 

�لمادي للتكنولوجيات �لنظيفة. ويجب �أن تتاأّتى تلك �لمو�رد مبا�شرة من �لقتطاعات �لتي ين�س عليها هذ� �لقانون، �إ�شافة 

�إلى باقي �لقتطاعات �لحالية.

�لمادة 31 : يحدث نظام �لعالمة �لإيكولوجية. يهدف هذ� �لنظام �إلى ت�شجيع �لمنتوجات و�لخدمات ذ�ت �لتاأثير �لمنخف�س 

على �لبيئة وتلك �لتي ت�شتجيب لم�شتلزمات �لتنمية �لم�شتد�مة وتزود �لم�شتهلكين بمعلومات علمية مر�قبة تتعلق بهذه 

�لمنتوجات و�لخدمات.

�لمادة 32 : تعبئ �لدولة و �لجماعات �لتر�بية و�لموؤ�ش�شات و�لمقاولت �لعمومية �لمو�رد و�لو�شائل �ل�شرورية لعتماد برنامج 

عمل للتح�شي�س و�لتو��شل و�لتربية �لبيئية يهدف �إلى تنمية �ل�شلوكات �لفردية و�لجماعية �لتي تتو�فق مع م�شتلزمات حماية 

�لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

هذ�  تطبيق  عند  تر�عى  �لخا�شة.  و�لمقاولة  �لمدني  �لمجتمع  مع جمعيات  �شر�كة، ل�شيما  �إطار  في  �لبرنامج  هذ�  بلورة  تتم 

البرنامج، كلما كان ذلك ممكنا، الظروف والخ�ضو�ضيات المحلية مع العتماد على اآليات الت�ضامن وانخراط ال�ضكان.

ويجب تعميم �لتكوين و�لتح�شي�س �لبيئي على كافة �لفاعلين )لتاأطير �ل�شباب و�لمنظمات غير �لحكومية �لجهوية و�لق�شاة 

ورجال �ل�شرطة و�لدرك و�لمنتخبين �لمحليين و�لمو�طنين و�لمدر�شين و�لمربين و�شناع �لر�أي �لعام وغيرهم(.

�لفئات  قوية لمجموع  تعبئة  �ل�شلوك و�شمان  تغيير  �لعمل على  �أجل  �لبيئي"، من  "�لنتقال  مقاربة  ت�شجيع  ينبغي  كذلك، 

�لجتماعية في منظور �لتنمية �لم�شتد�مة.
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و�لأعمال  �لمبادر�ت  وت�شجيع  بدعم  �لعمومية  و�لمقاولت  و�لموؤ�ش�شات  �لتر�بية  �لجماعات  و  �لدولة  تقوم   :  33 �لمادة 

�لتطوعية لفائدة �لبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة.

ت�شهر هذه �لهياآت على ن�شر �لممار�شات �لجيدة في �لمجال �لتطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه �لممار�شات.

الباب ال�صاد�س : قواعد الم�صوؤولية والمراقبة البيئية

�لمادة 34 : يو�شع نظام قانوني للم�شوؤولية �لبيئية يوفر م�شتوى عال لحماية �لبيئة. ي�شتمل هذ� �لنظام على �آليات لل�شمان 

�لمالي و�إ�شالح �لأ�شر�ر و�إعادة �لو�شع �إلى حالته �ل�شابقة و�لتعوي�س عن �لأ�شر�ر �لتي تلحق �لبيئة.

�لمادة 35 : تحدث �شرطة للبيئة مهمتها تعزيز �شلطة �لإد�ر�ت �لمعنية في مجال �لمر�قبة و�لتفتي�س.

يحدد بن�س تطبيقي �لنظام �لأ�شا�شي لهذه �ل�شرطة وتنظيمها وكيفيات ت�شييرها.

�آليات للتاأمين �لبيئي �شد كو�رث �لتلوث و�لمخاطر �ل�شناعية من �أجل مو�كبة �لم�شوؤولية  من جهة �أخرى، يجب تفعيل 

�لبيئية.

الباب ال�صابع : مقت�صيات انتقالية وختامية

�لمادة  36 : ينفذ هذ� �لقانون-�لإطار بمقت�شى ن�شو�س ت�شريعية وتنظيمية تتخذ لتطبيقه.

•  يجب �أن يجري تعديل �أو �إلغاء �لقانون 03-11 ب�شفة متالزمة مع تبني �لقانون �لإطار هذ�؛

�لجو�نب  لكل  �شاملة  مدونة  وو�شع  �لم�شتد�مة،  و�لتنمية  بالبيئة  �لمتعلقة  �لقانونية  �لن�شو�س  كل  بين  �لتوفيق  �شرورة    •

�لمتعلقة بالتنمية �لم�شتد�مة و�أنو�ع �لمهن.
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م�شروع �لقانون �لإطار رقم  12- 99 بمثابة �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة  

ملحق 2 :

مرا�صلة رئي�س الحكومة بخ�صو�س طلب راأي المجل�س االقت�صادي 

 99 - 12 رقم  اإطار  قانون  م�صروع  مو�صوع  حول  واالجتماعي 

بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�صتدامة
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ملحق 2 :

مرا�صلة رئي�س الحكومة بخ�صو�س طلب راأي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول مو�صوع 

م�صروع قانون اإطار رقم 12 - 99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�صتدامة
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م�شروع �لقانون �لإطار رقم  12- 99 بمثابة �لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�شتد�مة  
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