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في � 09أكتوبر  ،2012تقدم رئي�س الحكومة ب�إحالة على المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،طبقا للف�صل
 6من القانون التنظيمي الخا�ص بتنظيم المجل�س وا�شتغاله ،من �أجل بلورة ر�أي حول م�شروع القانون
الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
وقد قام مكتب المجل�س في هذا الإطار بتكليف اللجنة الدائمة المكلفة ب�ش�ؤون البيئة والتنمية الجهوية
ب�إعداد ر�أي في المو�ضوع.
وخالل الدورة العادية الحادية والع�شرين ،المنعقدة يوم  29نوفمبر � ،2012صادقت الجمعية العامة
للمجل�س بالإجماع على هذا الر�أي.
هكذا �أجرى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي تحليال للمقت�ضيات الجديدة لم�شروع القانون الإطار،
وذلك عبر اعتماد مقاربة ت�شاركية ،من خالل اال�ستماع �إلى عدد من الأطراف المعنية والنقا�ش الذي
�أعقب ذلك (وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،والجمعيات المهنية ،والجماعات المحلية ،والخبراء،
ومكاتب درا�سات بيئية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة والتنمية الم�ستدامة).
وقد تمخ�ض عن هذا التحليل تحديد التعديالت التي ينبغي �إدخالها على الن�ص من �أجل تحقيق المزيد
من االن�سجام بين التوجهات المقترحة ،والإكراهات المرتبطة بالتفعيل والفر�ص التي يجب ا�ستغاللها،
واقتراح تو�صيات ترمي �إلى �إر�ساء �آلية حقيقية لحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة .ويت�ضمن ر�أي المجل�س
هذا خال�صات عامة وتو�صيات مو�ضوعاتية انتقائية �أفقية ومقترح تعديالت.

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

 .Iخال�صات عامة
تم �إخ�ضاع م�شروع القانون الإطار لتحليل ح�سب منهجية " ،"SWOTمكن من تحديد �أهم عنا�صر القوة وال�ضعف والفر�ص
والمخاطر .ويمكن تلخي�ص خال�صات هذا التحليل كما يلي:
احتفظ م�شروع القانون الإطار ب�أغلب المبادئ المن�صو�ص عليها في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،كما �أنه ين�سجم
مع م�ضامين د�ستور  2011والمبادئ العامة المعمول بها في الآليات القانونية على الم�ستوى الدولي .ويف�صل م�شروع القانون
الإطار رقم  99 -12توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،مقترحا قاعدة قانونية �شاملة لمحتواه ،من خالل �شرح
المبادئ والحقوق والواجبات ،وكذا من خالل تحديد االلتزامات التي يجب �أن تحترمها جميع الأطراف المعنية في هذا
المجال� ،أي الدولة والجماعات المحلية والمقاوالت العمومية والخا�صة والمجتمع المدني وعموم المواطنين .وهو بذلك يتيح
�إدخال التوجهات ال�شاملة والناجعة من �أجل و�ضع �آلية قانونية ترمي �إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية الم�ستدامة.
م�شروع القانون الإطار هذا ي�ؤكد على �إدماج حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة في مجموع ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات وخطط
العمل الوطنية والجهوية والقطاعية .ويطمح كذلك �إلى تدعيم الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية ،عبر �سرد �أنواع الخطوات
العملية والتدابير التي ينبغي لل�سلطات العمومية اتخاذها من �أجل محاربة التلوث.
كما ين�ص م�شروع القانون على تدابير ذات طبيعة م�ؤ�س�سية واقت�صادية ومالية ،ترمي �إلى �إر�ساء حكامة بيئية ت�ضمن نجاعة
وان�سجام الخطوات العملية التي يجب القيام بها.
غير �أن م�شروع القانون الإطار ال ي�شير في فقرة " بيان الأ�سباب " �إلى المقت�ضيات الجديدة التي �أتى بها الد�ستور والمتعلقة
بحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة ،ونذكر بالخ�صو�ص المواد  ،27 ،15 ،14 ،13 ،12 ،6و  .31كما �أنه ال يدقق كل التعريفات
والم�صطلحات الم�ستعملة ،ولتحقيق االن�سجام بين مجموع مكونات الإطار التنظيمي والقانوني ،والحاجة �إلى تعبئة تمويالت
عمومية وخا�صة بمبالغ هامة من �أجل مواكبة مختلف الأطراف المعنية لتفعيل التدابير الإجرائية المن�صو�ص عليها في القانون
الإطار ،وتحقيق االنتقال البيئي� .أما على الم�ستوى االجتماعي ،ف�إن الم�شروع المعني ال ي�شرح بما فيه الكفاية الطريقة التي
�ست�سهم بها التنمية الم�ستدامة في دفع مختلف الفاعلين على احترام المعايير االجتماعية والحد من �إ�شكاالت لتفاوت
االجتماعي.
�إن �آلية الحكامة البيئية المعلن عنها تحتاج �إلى مزيد من الإي�ضاح حتى تتيح �إمكانية التحكم في ان�سجام اال�ستراتيجيات
والخطط الوطنية والمحلية والتوازن االقت�صادي واالجتماعي والثقافي والبيئي ،وت�ضمن من جهة �أخرى تن�سيقا �أمثل بين
مختلف الفاعلين المركزيين والجهويين في مجاالت البيئة والتنمية الم�ستدامة.
عالوة على ذلك� ،إن تفعيل المتطلبات الجديدة لم�شروع القانون الإطار يدعم ا�ستعمال التكنولوجيات النظيفة ،ويقر بطريقة
وا�ضحة مبد�أ ال�ضريبة البيئية ،ويوفر فر�صة حقيقية لإقالع االقت�صاد الأخ�ضر واالرتقاء بالبحث والتطوير في مجاالت البيئة
والتنمية الم�ستدامة .غير �أنه من المنا�سب لفت االنتباه �إلى المخاطر التي يمكن �أن تنجم عن كل تفعيل غير متحكم فيه
بالن�سبة للآلية الجديدة التي ي�صفها م�شروع القانون ،والمق�صود بالتفعيل غير المهي�أ م�سبقا ،من �ش�أنه �أن يعر�ض لخطر تناف�سية
الن�سيج االقت�صادي الوطني ،ويف�ضي �إلى زيادة مبالغ فيها للعبء ال�ضريبي على الأن�شطة االقت�صادية ،والتطبيق غير المنظم
لمبد�أ الم�شاركة ،وعدم تكيف النظام التربوي من حيث الكفاءات الب�شرية مع متطلبات م�شروع القانون الإطار.
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 .IIتو�صيات مو�ضوعاتية
وفيما يتعلق بالمقت�ضيات التي ين�ص عليها م�شروع القانون الإطار ،ف�إن بع�ض �سبل التفكير ت�ستحق �أن ت�ؤخذ بعين االعتبار عند
ال�صياغة النهائية للن�ص:
�أوال :الحقوق والواجبات والمبادئ

� .1إن الحقوق والواجبات في مجال البيئة والتنمية الم�ستدامة بحاجة �إلى قانون ينظمها من �أجل توعية �أمثل بم�س�ؤوليات
المواطنين
• �آليات الولوج �إلى المعلومة البيئية بحاجة �إلى قانون تنظيمي؛
• االجتهاد الق�ضائي القانوني في مجال الحق البيئي في المغرب بحاجة �إلى االنطالق والتطوير ،من �أجل مواكبة ن�شر
ثقافة ممار�سة الحقوق والواجبات في مجال البيئة والتنمية الم�ستدامة.
� .2إناطة تطبيق مبد�أ الحيطة بهيئة علمية م�ؤهلة
يبقى تعريف مبد�أ الحيطة رهينا بعدد من الت�أويالت ،كما �أن من �ش�أن تطبيقه �أن يطرح م�شاكل �إن لم تكن مرجعيته معتمدة
على هيئة علمية ذات م�شروعية وحياد.
 .3مبد�أ الم�شاركة بحاجة �إلى �أن ي�ؤطره القانون
• يجب �أن يكون مبد�أ الم�شاركة في اتخاذ القرار البيئي منظما قانونيا ،من �أجل �ضمان ولوج المهتمين �إلى المعلومات
المفيدة المتعلقة بالبيئية ،الموجودة بحوزة الدولة والم�ؤ�س�سات العمومية والمقاوالت الخا�صة ،واللجوء عند اللزوم �إلى
العدالة في مجال البيئة.
• يجب �أن تكون �آليات الت�شاور وم�شاركة الفاعلين والمهتمين في م�سل�سل اتخاذ القرار البيئي محددة وم�ضمونة ،بما يتيح
اتخاذ القرارات في داخل �آجال معقولة.
 .4يجب �أن تقوم حماية البيئة على �أ�سا�س معرفة علمية وتوحيد نمطي ح�سب مقاربة ترابية
حماية البيئة يجب �أن تقوم على �أ�سا�س مرجعية علمية تتيح تقييم وتثمين المجاالت البيئية المختلفة ،مع �أخذ الخ�صو�صيات
الترابية بعين االعتبار تحت العنوان الثاني "حماية البيئة".
ولتفعيل التدابير المعلن عنها يجب �أن ت�ستند �إلى معايير بيئية عددية ،وبلورتها بت�شاور مع جميع الأطراف المعنية ،مع �أخذ
الكلفة االقت�صادية واالجتماعية بعين االعتبار ،ومن المنا�سب تجميع كل المعايير البيئية العددية في "مدونة للبيئة" لجعلها
مكونا من مكونات قانون بيئي تكميلي ين�ص عليه القانون الإطار.
�أما فيما تعلق بالتغيرات المناخية ،فينبغي التمييز بين مفاهيم التكيف والتخفيف ،وذلك من �أجل �إقامة الفا�صل بين
الخطوات الرامية �إلى التكيف مع الآثار خارجية المن�ش�أ الناجمة عن التغيرات– التي توفر فر�صا هامة لال�ستفادة من
التمويالت المخ�ص�صة للم�شاريع القائمة على تكنولوجيات نظيفة ،التي توفرها الم�ؤ�س�سات الدولية – ،وبين الخطوات
الرامية �إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة (ثاني �أك�سيد الكربون بالأ�سا�س) ،التي تولدها الأن�شطة االقت�صادية في بالدنا.
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ثانيا :البعد االجتماعي

 .5البعد االجتماعي للتنمية الم�ستدامة :قيمة �أ�سا�س ينبغي العمل على تر�سيخها
ال تعمل تدابير المواكبة المقترحة على تثمين البعد االجتماعي للتنمية الم�ستدامة ،وال توليه اعتبارا كبيرا .لذلك فمن
المنا�سب �أن ين�ص العنوان الثالث من م�شروع القانون الإطار ب�صراحة على ما يلي:
• محاربة �أ�شكال التفاوت البيئي واالجتماعي ،مع تفادي �أن تكون الفئات الأكثر ه�شا�شة في مجاالت الدخل وال�سكن
والتجهيزات االجتماعية هي الأكثر عر�ضة للمعاناة من �أ�شكال التلوث البيئي �أو الت�سبب فيها؛
• �ضرورة احترام المعايير االجتماعية الجاري بها العمل؛
• النهو�ض بالتما�سك االجتماعي والت�ضامن بين المجاالت الترابية وبين الأجيال.
 .6التربية والتوعية البيئية �أمران من االولويات التي ينبغي العمل على تعميمهما
• �ضرورة ت�ضمين م�شروع القانون الإطار التكوين والتوعية البيئية ل�صالح جميع الفاعلين (والمدر�سين ،والمربين،
والمنتخبين المحليين ،والمواطنين لت�أطير ال�شباب ،والمنظمات غير الحكومية الجهوية ،ورجال ال�شرطة والدرك
الملكي ،والق�ضاة ،و�صانعي الر�أي العام وغيرهم).
• تبني مقاربة "االنتقال البيئي" في م�شروع القانون الإطار ،لأجل قيادة �أمثل لعملية تغيير �أنماط ال�سلوك ،و�ضمان تعبئة
مكثفة لمجموع الفئات االجتماعية حول منظور التنمية الم�ستدامة.
 .7العمل على �إ�ضفاء المزيد من الحركية على البحث والتطوير في مجال المهن البيئية والتنمية الم�ستدامة
ولهذا ينبغي �أن تكون برامج البحث والتطوير هادفة لالرتقاء بالبيئة والتنمية الم�ستدامة ،المن�صو�ص عليها في الف�صل ،18
ومرتكزة على مبد�أ وا�ضح للت�صور البيئي والنهو�ض با�ستعمال المواد والمنتجات الم�ستدامة المحلية.
كما �أن النهو�ض بالتكوين في المهن البيئية والتنمية الم�ستدامة يمثل توجها عاما من �أجل �إقالع بمهارة وطنية ،وينبغي
بالتالي �أن ين�ص على ذلك م�شروع القانون الإطار.
 .8دور المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة دور �أ�سا�س ينبغي دعمه عبر مواكبة منا�سبة
نظرا �إلى �أهمية المنظمات الحكومية الم�شار �إليها في مجال الديمقراطية الت�شاركية والتوا�صل والتكوين والتربية في الأعمال
الرامية �إلى تحقيق التنمية االجتماعية ،وكذا الم�شاركة في الم�ؤ�س�سات التي تقود وتتتبع برامج الدولة والجماعات المحلية،
كما ين�ص على ذلك الد�ستور ،وذلك ل�ضمان مواكبةعمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة عبر توفير وتعبئة
الو�سائل ،مع العمل على تحديد الإطار التنظيمي للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة ،وخ�صو�صا ما تعلق
بمعايير الت�أهيل والمهام و�آليات الم�شاركة في اتخاذ القرارات البيئية ورفع ال�شكاوى مع �سلطة �إطالق المتابعة الق�ضائية.
ثالثا :البعد االقت�صادي

 .9االقت�صاد الأخ�ضر :فر�صة هامة ينبغي العمل على جعلها واقعا ملمو�سا
�إن العنوان الثالث من م�شروع القانون الإطار بحاجة �إلى �أن ي�ضاف �إليه ف�صل خا�ص باالقت�صاد الأخ�ضر ،و�أن يتم �إبراز فر�ص
�إحداث منا�صب ال�شغل وخلق الثروات التي يوفرها لتفعيل المتطلبات التنظيمية الجديدة للتنمية الم�ستدامة ،مع �إعطاء
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الأولوية لال�ستثمارات في المجاالت التي تختزن �إمكانات هامة لال�ستدامة ،والتي �أتى ذكرها في الف�صل الثاني ع�شر.
ويجب �أن ي�أخذ هذا االنتقال في االعتبار �ضرورة تفعيل �إجراءات مواكبة اجتماعية واقت�صادية ،للعمل على �إعادة توجيه
الأن�شطة المت�أثرة �سلبا.
 .10التمويل الأخ�ضر العام والخا�ص :رافعة ال غنى عنها
�إن م�شروع القانون هذا ال يو�ضح الدور المهم للقطاع البنكي والمالي الوطني الخا�ص والعام في المواكبة القبلية للقطاع
االقت�صادي من المتطلبات الجديدة لحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة.
من المنا�سب في هذا المنحى �إعطاء الأولوية لل�شراكات بين الدولة والقطاع البنكي من �أجل تمويل الم�شاريع المتعلقة
بالتنمية الم�ستدامة وحماية البيئة ،و�إدماج المقت�ضيات القانونية البيئية واالجتماعية في م�ساطر منح قرو�ض اال�ستثمار من
قبل البنوك ،وتطوير منتجات مالية خ�ضراء ب�شروط تف�ضيلية لتمويل الم�شاريع التي ت�ستعمل تقنيات خ�ضراء ونظيفة� ،أو في
القطاعات ذات �إمكانات اال�ستدامة العالية ،المذكورة في م�شروع القانون الإطار .و�سيكون من المنا�سب �أن ت�ؤخذ بعين
االعتبار البرامج الدولية والثنائية التي ترمي �إلى ت�شجيع وتمويل م�شاريع حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة (الف�صالن .)29-28
 .11ب�إمكان ال�ضريبة البيئية �أن تمثل هي �أي�ضا فر�صة لإر�ساء �آلية تحفيزية:
• العمل على �إي�ضاح العالقة بين الف�صول  28و 29و ،30لكي تخ�ص�ص المداخيل المت�أتية من تطبيق مبد�أ "الملوث
الم�ؤدي" لتمويل �صناديق التحفيز ،وا�ستعمال التكنولوجيات النظيفة؛
• �ضرورة تطوير و�سائل تحفيزية �ضريبية للت�شجيع على حماية البيئة والبحث لتطوير االقت�صاد الأخ�ضر؛
• مبد�أ "الملوث الم�ؤدي" ،لردع الفاعلين االقت�صاديين بحاجة �إلى ت�صور للتدرج المرحلي في التفعيل ،بت�شاور مو�سع مع
الفاعلين الرئي�سيين ،لكن دون �أن يف�ضي ذلك �إلى تهديد الموارد الطبيعية ،ودون �أن تنتح عنه �أ�ضرار غير قابلة للإ�صالح
في ال�صحة والبيئة؛
• بلورة تدابير للمواكبة من �أجل �ضمان التطبيق الفعلي للت�شريع البيئي ،وعلى �سبيل المثال عبر نقل ال�ضغط ال�ضريبي
�أو �إحداث �صندوق مخ�ص�ص للبيئة.
رابعا :طرق القيادة الم�ؤ�س�سية

 .12االلتزامات و�أ�شكال التعاون بين الأطراف المعنية الخم�سة ت�ستحق �أن يتم االرتقاء بها �إلى الم�ستوى الأمثل
و�أن ت�ضفى عليها �صبغة تعاقدية
• يجب �إ�ضفاء �صيغة تعاقدية على التزامات الأطراف الخم�سة المعنية بمجال البيئة والتنمية الم�ستدامة؛
• يجب دعم التزامات الجماعات الترابية (الجهوية والجماعية) عبر �آليات للحكامة الجيدة بين مختلف المتدخلين
في المجال الترابي ،ولت�سريع م�سل�سل الالمركزية ،وتحقيق االن�سجام بين المخططات التنموية للميثاق الجماعي
والمتطلبات الجديدة لم�شروع القانون الإطار ،وتمكينها من و�سائل مالية ،عمومية وخا�صة ،ومن الكفاءات الب�شرية
الالزمة.
• يجب ت�شجيع الم�س�ؤولية االجتماعية والبيئية للمقاوالت العمومية والخا�صة ،عبر �آليات للتحفيز على �شكل نظام
لاللتزام االختياري يحفز الحكامة الجيدة في الداخل وي�ضمن التح�سين الم�ستمر للأداء الإجرائي وفي �آخر المطاف
الرفع من التناف�سية على الم�ستوى الدولي.
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 .13درا�سة الآثار المحدثة في البيئة� :آلية يجب دعمها بالكفاءات المعتمدة على الم�ستوى الوطني
تبقى الآلية الحالية المعتمدة في درا�سة الآثار المحدثة في البيئة �آلية غير مكتملة ،ويواجه تفعيلها عددا من ال�صعوبات .ونظرا
لأهميتها في التعريف بالآثار البيئية للم�شاريع الم�ستقبلية والوقاية منها ،وينبغي دعمها عبر:
• م�أ�س�سة �شبكة من ال�شركاء من �أجل تطوير قاعدة معطيات جهوية حول الحالة البيئية ،مع ت�سهيل الولوج �إلى مكاتب
الدرا�سات التقنية ،بما يتيح مزيدا من التحكم في الرهانات البيئية ،وبالتالي الوقوف على نوعية درا�سة الآثار المحدثة
في البيئة؛
• �إقرار �إجبارية ن�شر تقرير �سنوي ح�سب الجهات وعلى الم�ستوى الوطني حول حالة البيئة ،يكون قاعدة مرجعية للقيم
البيئية الممنوحة لكل مكونات الو�سط البيئي؛
• و�ضع نظام للرخ�ص خا�ص بمكاتب الدرا�سات التقنية المتخ�ص�صة في درا�سة الآثار المحدثة في البيئة؛
• الإدماج الر�سمي للآثار االجتماعية وكذا المخاطر البيئية والتكنولوجية في درا�سات الآثار المحدثة في البيئة؛
• دعم البنيات الجهوية المكلفة بتقييم مدى القابلية البيئية للم�شاريع.
 .14الحكامة البيئية مفتاح نجاح تفعيل المتطلبات الجديدة للقانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية
الم�ستدامة:
�إن الف�صول الواقعة تحت هذا العنوان يغلب عليها الطابع الإجمالي وينق�صها الو�ضوح .لذلك ي�ستح�سن تطويرها بكيفية
ملمو�سة لتحقيق االن�سجام بين الم�س�ؤوليات ،وتو�ضيح العالقات بين مختلف الهيئات الفاعلة في مجاالت البيئة والتنمية
الم�ستدامة ،كوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،والجماعات المحلية ،والمندوبية ال�سامية للمياه والغابات ومحاربة
الت�صحر ،والمجل�س الوطني للبيئة ،ومجل�س المياه ،ومجل�س المناخ ،ووكالة الأحوا�ض المائية ،ومديرية الماء والتطهير،
والإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ،والمكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب والوكاالت ،والمر�صد الوطني
للبيئة للمغرب ،والمرا�صد الجهوية للبيئة والتنمية الم�ستديمة وغيرها.
وفي هذا االتجاه ،ي�ستح�سن تطوير ودعم وتدقيق مقت�ضيات العنوان الخام�س ،ب�إحداث هيئة عمومية للتحكيم م�ؤهلة وم�ستقلة،
تو�ضع تحت التن�سيق رئي�س الحكومة (االلتقائية بين الوزارات) ،تتمثل مهمتها في التحكيم بين الفاعلين في مجال البيئة.
ومن �أجل تمكين المقاوالت والجماعات الترابية وال�سلطات العمومية والجمهور العري�ض من التقدم في م�سعاها البيئي ،تكون
هذه الهيئة تحت ت�صرفها الكفاءات التالية:
• كفاءات علمية وتقنية ،القتراح حلول �أكثر احتراما للبيئة؛
• كفاءات في مجال الخبرة واال�ست�شارة ،لمواكبة �أ�صحاب القرار في م�شاريعهم وت�سهيل اختياراتهم؛
• نتائج الخبرات والدرا�سات الميدانية ،لت�شجيع ن�شر الممار�سات الحميدة.
كذلك ،يجب العمل على �أن ُيعد ويو�ضع تحت ت�صرف العموم ،عبر المر�صد الوطني للبيئة للمغرب والمرا�صد الجهوية
و�صف للو�ضع مدعم بمعطيات عددية على الم�ستوى الوطني والجهوي ،ي�أخذ بعين االعتبار
للبيئة والتنمية الم�ستدامةٌ ،
القيمة الذاتية للبيئة بالن�سبة لجهة ،ويكون بمثابة مرجعية للدرا�سات المعنية بالآثار المحدثة في البيئة ،ون�شر المعلومة
الموثوق بها والمفيدة ب�إحداث نظام �إعالمي وطني وجهوي للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
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 .15تو�ضيح دور المراقبة والم�س�ؤولية البيئة
في هذا الإطار يجب تو�ضيح دور ال�شرطة البيئية في مجال المراقبة البيئية .كما �أن الم�س�ؤولية البيئية يجب �أن تواكبها �آليات
للت�أمين البيئي �ضد كوارث التلوث والمخاطر ال�صناعية.
 .16التخطيط لتفعيل المتطلبات الجديدة لم�شروع القانون الإطار ،لتحكم �أمثل في تطبيقه
لبلورة اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة ،ينبغي العمل على تخفي�ض الآجل المقترح لهذه اال�ستراتيجية �إلى �سنة
واحدة ،وتحديد وتيرة تقييم وتحيين اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة .كما يتوجب �إ�ضافة م�ستوى ثالث للتفعيل
الحقيقي لل�سيا�سات الوطنية والقطاعية خالل الآجال المحددة في المدة  16من الم�شروع الإطار وفي ان�سجام مع �أفق
 2030الذي تم تحديده في برنامج �أجر�أة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
من �ش�أن تبني �آلية قانونية مدمجة في مجال حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة �أن ي�ساعد المغرب على �سد الثغرات التي
تراكمت في هذا المجال .غير �أن الن�صو�ص التطبيقية التي �ستنبثق عن هذا القانون الإطار ينبغي لها �أن تتدرج عبر مراحل
ح�سب الو�سائل المتاحة وح�سب الخطوات التي يتم تحقيقها ،من �أجل �ضمان تطبيق فعلي وملمو�س للتر�سانة القانونية .وفي
هذا المنحى ف�إن التخطيط لتفعيل المتطلبات الجديدة لم�شروع القانون الإطار واال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة قد
يكون �ضروريا ،وذلك ح�سب مقاربة ت�شاركية مع مجموع الفاعلين االقت�صاديين ،وفاعلي المجتمع المدني ،مع الحر�ص على
التوازن بين الأن�شطة االقت�صادية القائمة فعال وبين اال�ستثمارات المخطط لها م�ستقبال.
�ضرورة تحقيق االن�سجام بين كل الن�صو�ص القانونية الموجودة والمتعلقة بالبيئة والتنمية الم�ستدامة بما فيها القانون
 11-03وكذلك القوانين المزمع تح�ضيرها .وحبذا لو تم �إعداد "مدونة للبيئة" �شاملة لكل جوانب التر�سانة القانونية
للتنمية الم�ستدامة التي �ستنتج عن تفعيل هذا الم�شروع القانون الإطار.
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ملحق : 1

مقترح التعديالت لم�شروع القانون الإطار
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ملحق : 1

مقترح التعديالت لم�شروع القانون الإطار
في �إ�ضافة �إلى الر�أي المقدم �أعاله في مو�ضوع م�شروع القانون-الإطار المتعلق ب�سن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية
الم�ستدامة ،يقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في هذا الملحق بع�ض التعديالت العملية .ويرمي المجل�س من خالل
هذه الم�ساهمة �إلى �إغناء محتوى م�شروع القانون-الإطار ،على �أ�سا�س المالحظات العامة التي تبناها و�إلى ت�سهيل ا�ستكمال
�صياغة القانون-الإطار من قبل الحكومة .ويمكن ت�صنيف هاته المقترحات الداللية �إلى ثالث فئات :
• عنا�صر تكميلية لف�صول؛
• تعديالت لبع�ض الف�صول ،بما يمكن من �إدخال مزيد من الإي�ضاح على تف�سير بع�ض المتطلبات الجديدة؛
• �إ�ضافة بع�ض الف�صول الجديدة ،في ان�سجام مع التو�صيات المو�ضوعاتية المت�ضمنة في ر�أي المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي.

م�شروع قانون�-إطار رقم  99 - 12بمثابة الميثاق الوطني للبيئة
والتنمية الم�ستدامة

بيان الأ�سباب
يندرج م�شروع قانون الإطار هذا في �سياق تنفيذ التوجيهات الملكية ال�سامية الموجهة �إلى الحكومة في مو�ضوع " بلورة الميثاق
الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة في م�شروع قانون نريده مرجعا لل�سيا�سات العمومية ببالدنا "  .وي�ستند �إعداده على مقت�ضيات
المادة  71من الد�ستور التي تمنح للبرلمان "�صالحية الت�صويت على قوانين ت�ضع �إطارا للأهداف الأ�سا�سية لن�شاط الدولة
في الميادين االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والثقافية " .كما ي�أخذ م�ضمونه بعين االعتبار االلتزامات التي �أخذتها المملكة
المغربية على عاتقها في �إطار االتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها ،وذلك في مجال حماية البيئة في �أفق تنمية م�ستدامة.
يعتمد م�شروع القانون الإطار على المقت�ضيات الد�ستورية الجديدة ،التي تمثل خطوة حقيقية �إلى الأمام في مجال حماية
البيئة والتنمية الم�ستدامة ،وخ�صو�صا الف�صول  6و 12و 13و 14و 15و 27و31؛ وهو ي�سعى �إلى ترجمة تلك المقت�ضيات �إلى
مبادئ كبرى وحقوق وواجبات تخ�ص الأطراف المعنية.
وف�ضال عن ذلك يندرج م�شروع القانون  -الإطار هذا � ،ضمن البرنامج الحكومي المتعلق بالقوانين ذات الأولوية .وبالفعل،
ف�إن هذا الم�شروع يرمي بالأ�سا�س �إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة عن طريق �إ�ضفاء ال�سند القانوني على
م�ضامينه .وهكذا يدمج المبادئ والحقوق وااللتزامات التي ينادي بها الميثاق .بل يذهب هذا الم�شروع �إلى �أبعد من ذلك،
�إذ ي�ضع من �أهدافه تدارك الثغرات القانونية القائمة في ميادين حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة ،وين�ص على مجموع الأهداف
الأ�سا�سية التي تقترحها الحكومة في هذه الميادين .وعليه ،ف�إن هذا الم�شروع يترجم عزم بالدنا على �إدراج جهودها في
مجال التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية �ضمن �آفاق م�ستقبلية م�ستدامة مع ال�سهر على �إعداد اال�ستراتجيات
القطاعية والبرامج ومخططات العمل في �إطار من االلتزام التام بمتطلبات حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة.
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وهكذا ،واعتبارا لما �سبق ذكره ،ف�إن م�شروع القانون الإطار:
 .1ين�ص على الحقوق والواجبات المرتبطة بالبيئة والتنمية الم�ستدامة ،المعترف بها للأ�شخا�ص الطبيعيين والمعنويين،
ويعلن المبادئ التي يتعين احترامها من قبل الدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية و�شركائها
�سواء على �صعيد �إعداد مخططات عملها �أو على م�ستوى تنفيذها؛
   .2يعزز الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية ،عن طريق تحديد و تو�ضيح �أ�شكال التدخالت �أو التدابير التي تقترح
الدولة اتخاذها بهدف محاربة كل �أ�شكال التلوث والإيذايات وتوفير م�ستوى عال وفعال من الحماية لهذه الموارد
والأو�ساط؛
 .3يكر�س مفهوم التنمية الم�ستدامة كقيمة �أ�سا�سية مقت�سمة بين مجموع مكونات المجتمع و بالخ�صو�ص كن�سق يتعين
بلورته في ال�سيا�سات العمومية للتنمية ال�شاملة والقطاعية ،ويلزم الحكومة ب�إعداد اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية
الم�ستدامة ،بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من التعرف على التوجهات الكبرى التي ينبغي الرجوع �إليها في
هذا الميدان؛
 .4يحدد الم�س�ؤوليات وااللتزامات التي ينبغي لجميع الأطراف المعنية – دولة و جماعات ترابية وم�ؤ�س�سات ومقاوالت
عمومية و مقاوالت خا�صة وجمعيات المجتمع المدني ومواطنين -احترامها في عالقتها بالبيئة وبالتنمية الم�ستدامة؛
   .5ين�ص على التدابير ذات الطابع الم�ؤ�س�ساتي واالقت�صادي والمالي بهدف و�ضع نظام حكامة بيئية تطبعه الفعالية وتما�سك
العمليات قيد الإنجاز وال�سيما من زاوية التقييم والتح�سي�س والتربية والتوا�صل االجتماعي في خدمة البيئة والتنمية
الم�ستدامة؛
 .6ي�ضع لبنات نظام للم�س�ؤولية البيئية ،تعززه �آلية لتمويل الإ�صالحات وتعوي�ض الأ�ضرار التي تلحق بالبيئة ،وين�ص
على �إحداث �شرطة بيئية بهدف دعم قدرات الإدارة وال�سهر على ح�سن تطبيق الأنظمة التي تحكم البيئة والتنمية
الم�ستدامة.
تلكم �أهم الأهداف التي يرمي �إليها م�شروع القانون الإطار.
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الباب الأول :الأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات

المادة الأولى  :يحدد هذا القانون-الإطار الأهداف الأ�سا�سية لن�شاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة.
ويهدف �إلى:
• تعزيز حماية الموارد والأو�ساط الطبيعية والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات والإيذايات ومكافحتها؛
• �إدراج التنمية الم�ستدامة في ال�سيا�سات العمومية القطاعية واعتماد �إ�ستراتيجية وطنية للتنمية الم�ستدامة؛
• مالءمة الإطار القانوني الوطني مع االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة بحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة ؛
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• تعزيز الإجراءات الرامية �إلى التخفيف والى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة الت�صحر؛
• �إقرار الإ�صالحات ذات الطابع الم�ؤ�س�ساتي واالقت�صادي والمالي في ميدان الحكامة البيئية ؛
• تحديد التزامات الدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية و المقاوالت الخا�صة وجمعيات المجتمع
المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة ؛
• �إر�ساء نظام للم�س�ؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية؛
• تحديد المواد التي �سيتم تقنينها و تلك التي ت�ستوجب قرارات ذات طابع تنظيمي؛
• تحديد جدول زمني لبرمجة تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
المادة  : 2يجب على الدولة والجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات وال�شركات العمومية والمقاوالت الخا�صة �أن تحترم المبادئ
المن�صو�ص عليها �أدناه .ت�شكل المبادئ المن�صو�ص عليها �أدناه ،عنا�صر للت�أطير يجب احترامها حين �إعداد وتنفيذ ال�سيا�سات
واال�ستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل ال�سلطات العمومية والأطراف المتدخلة في مجاالت البيئة والتنمية
الم�ستدامة :
�أ .مبد�أ االندماج :يتمثل في تبني مقاربة �شمولية وبين قطاعية و�أفقية عند �إعداد وتنفيذ ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات
والبرامج ومخططات التنمية على المديين المتو�سط والبعيد؛
ب .مبد�أ الترابية :يقت�ضي الأخذ في االعتبار البعد الترابي ال�سيما الجهوي ،بهدف �ضمان تمف�صل �أف�ضل للتدابير المتخذة
من قبل مختلف الم�ستويات الترابية التخاذ القرار وت�شجيع تعبئة الفاعلين الترابيين ل�صالح تنمية ب�شرية وم�ستدامة
ومتوازنة للمجاالت؛
ج .مبد�أ الت�ضامن :ي�ساهم الت�ضامن كقيمة و�إرث متجدر داخل المجتمع في التما�سك الوطني .فهو يتيح في بعده الثالثي:
االجتماعي والترابي والم�شترك بين الأجيال ،م�ضاعفة قدرات البالد على مواجهة تقلي�ص اله�شا�شات وت�شجيع
اال�ستعمال العقالني والمقت�صد والمتوازن للموارد الطبيعية والف�ضاءات؛
د .مبد�أ الحذر :يتمثل في اتخاذ تدابير مالئمة ومقبولة اقت�صاديا وفعالة ،لمواجهة الأ�ضرار البيئية المحتملة الخطرة �أو التي
ال رجعة فيها �أو مخاطر ممكنة ،ولو في غياب اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه الأ�ضرار والمخاطر.
تحديد م�سبق لمفهوم ال�ضرر البيئي وال�ضرر الإيكولوجي.
هـ .مبد�أ الوقاية :يتمثل في و�ضع �آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأن�شطة التي يحتمل �أن تلحق �ضررا بالبيئة واقتراح
وتنفيذ تدابير ملمو�سة لإزالة هذه الآثار �أو على الأقل التخفيف من انعكا�ساتها ال�سلبية .ويق�صد بمحاربة التلوث
"ا�ستعمال طرق �أو ممار�سات �أو مواد �أو منتجات �أو �أ�شكال من الطاقة تعمل من جهة على منع �أو الحد �إلى �أق�صى درجة
ممكنة من �إنتاج الملوثات �أو النفايات ،وتعمل من جهة �أخرى على الحد من مخاطر الم�س بال�صحة الب�شرية �أو البيئة.
و .مبد�أ الم�س�ؤولية :يعني التزام كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ،عام �أو خا�ص ب�إ�صالح الأ�ضرار التي تلحق البيئة ب�إعادة
الأمور �إلى و�ضعيتها ال�سابقة و القيام بالإ�صالحات الالزمة وفقا لقاعدة الملوث-الدافع؛
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ز .مبد�أ الم�شاركة :يتمثل في ت�شجيع الم�شاركة الفعلية للمقاوالت وجمعيات المجتمع المدني وال�سكان في م�سل�سل
�إعداد وتنفيذ ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة� .إن تطبيق
هذا المبد�أ يجب �أن يمكن من تحديد �شروط الولوج �إلى المعلومة البيئية وطلب ر�أي وم�شاركة العموم في �صنع القرار
والولوج �إلى العدالة في ما يتعلق بق�ضية البيئة.
ح� .إ�ضافة مبد�إ اال�ستعجال :من المهم ،في حال و�ضعية يكون فيها خطر ب ّين على البيئة ،العمل على تحريك �آليات
التدخل ال�سريع من �أجل �إ�صالح حال المناطق التي ت�شهد و�ضعيتها البيئية تدهورا خطيرا.
المادة  :3لكل �شخ�ص الحق في :
• العي�ش والنمو في بيئة �سليمة وذات جودة ،تمكن من المحافظة على ال�صحة واالنفتاح الثقافي واال�ستعمال الم�ستدام
للثروات والموارد المتوفرة بها؛
• الولوج �إلى المعلومة البيئية ال�صحيحة والمنا�سبة؛
• الم�شاركة في م�سل�سل اتخاذ القرارات العمومية التي من �ش�أنها الت�أثير على البيئة.
• للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم �شكايات لل�سلطات العمومية ب�ش�أن الم�سائل التي تم�س بالبيئة المحيطة بهم؛
• ال�سلطات العمومية ملزمة بدعوة المواطنات والمواطنين الم�سجلين في اللوائح االنتخابية �إلى ا�ستفتاء محلي حول
الأورا�ش الكبرى التي لها ت�أثير على البيئة في مجالهم الترابي؛
يعطي الولوج �إلى العدالة ،وخ�صو�صا للمواطنات والمواطنين والجمعيات التي تمثلهم ،الحق في �إدانة و�إ�صالح االختالالت
الم�سببة من طرف ال�سلطات المحلية في ما تعلق بالح�صول على المعلومة وم�شاركة العموم في م�سل�سل اتخاذ القرار.
والولوج �إلى العدالة بمعناه الوا�سع يرمي كذلك �إلى تحقيق �إمكانية االحتجاج على كل خرق للت�شريع البيئي� ،أكان
الم�س�ؤول عن الخرق �شخ�صية عمومية �أم ال.
المادة  :4يجب على كل �شخ�ص االمتناع عن �إلحاق ال�ضرر بالبيئة.
المادة  :5كل �شخ�ص مطالب بالم�ساهمة في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة وتطوير ون�شر ثقافة
التنمية الم�ستدامة.
الباب الثاني :في حماية البيئة

المادة  :6تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والموروث التاريخي والثقافي ملكا م�شتركا للأمة .وتكون مو�ضوع حماية
وا�ست�صالح مرتكزين على تدبير مندمج وم�ستدام ،من خالل تبني تدابير ت�شريعية وم�ؤ�س�ساتية واقت�صادية ومالية �أو غيرها،
وذلك طبقا لأهداف ومبادئ هذا القانون الإطار.
المادة  :7تهدف التدابير المذكورة في المادة �أعاله �إلى:
• ت�شجيع اللجوء �إلى طرق اال�ستعمال الم�ستدام والمقت�صد للموارد المائية و�إلى مكافحة تلوث هذه الموارد وكذا تحيين
الت�شريع المتعلق بالماء بهدف مالءمته مع متطلبات التنمية الم�ستدامة واالنعكا�سات المزدوجة للت�صحر و التغييرات
المناخية؛
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• �ضمان التوازن الإيكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي وكذا المحافظة على الأ�صناف الحيوانية
والنباتية الم�ستوطنة و النادرة و المهددة �أو في طور االنقرا�ض؛
• ت�شجيع ا�ستعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية من �أجل مكافحة كل �أ�شكال تبذير الطاقات؛
• اعتماد نظام قانوني خا�ص يهدف �إلى حماية التربة من كل �أ�شكال التدهور والتلوث والى تكري�س تخ�صي�ص الأرا�ضي
ح�سب اال�ستعمال الذي ينا�سب خ�صائ�صها؛
• تدعيم الو�سائل المخ�ص�صة لمحاربة الت�صحر وال�سيما في مناطق الواحات وال�سهوب؛
• تدعيم الو�سائل المخ�ص�صة لمحاربة تلوث الهواء والتكيف مع التغيرات المناخية؛
• تطوير حماية الأنظمة البيئية البحرية وال�ساحلية والمناطق الرطبة من �آثار كل الأن�شطة التي من �ش�أنها تلويث المياه
والموارد؛
• حماية الأنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل �أ�شكال تدهور مواردها وجودتها البيئية وا�ست�صالحها؛
• حماية وا�ست�صالح المواقع ذات الأهمية البيولوجية وااليكولوجية القارية وال�ساحلية والبحرية وت�شجيع �إحداث مناطق
محمية بها؛
• حماية وا�ست�صالح وترميم العنا�صر المادية وغير المادية للموروث التاريخي والثقافي؛
• �صون جمالية الموروث العمراني والثقافي واالجتماعي للمدن والمجاالت الح�ضرية والقروية؛
• مكافحة انجراف التربة وحماية �صحة الإن�سان.
المادة  :8بغر�ض الوقاية ومحاربة كل �أ�شكال التلوث والإيذايات ،تتخذ تدابير ت�شريعية وتنظيمية ،في �أفق خم�س ال�سنوات
التالية ،ترمي �إلى:
• �إ�صالح النظام القانوني للمحالت الم�ضرة بال�صحة �أو المزعجة �أو الخطرة؛
• و�ضع الإطار الت�شريعي المنظم للمواد الكيماوية والمواد المماثلة لها والكائنات المحورة جينيا؛
• و�ضع نظام قانوني خا�ص بالتلوث الأذى ال�صوتي وبالأ�شعة ال�ضوئية ال�ضوئي والناتج عن الإ�شعاعات وبالروائح؛
• تحيين الإطار الت�شريعي الخا�ص بالنفايات لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقلي�ص النفايات في المنبع وبو�ضع نظام الجمع
االنتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمين النفايات و�إدراج مبد�أ الم�س�ؤولية المو�سعة وبالتدبير الإيكولوجي للنفايات
الخطرة و النفايات ذات الت�أثير المهم؛
• مراجعة الإطار الت�شريعي المتعلق بدرا�سات الت�أثير على البيئة وذلك بهدف �إدراج على الخ�صو�ص الت�أثير االجتماعي،
والمخاطر التكنولوجية والتقييم اال�ستراتيجي البيئي واالجتماعي .و�سيتم تدعيم هذه الآلية بنظام لالعتماد خا�ص
بمكاتب الدرا�سات التقنية المتخ�ص�صة في درا�سات الت�أثير البيئي؛
• تبني قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية؛
• �إجبارية الت�صنيف البيئي وال�صحي لمواد البناء والتزيين ،وحظر ا�ستعمال المواد الم�صنفة على �أنها م�سببة لل�سرطان �أو
للتحوالت الجينية �أو الت�سمم؛
• �إطالق وتطوير االجتهاد الق�ضائي في مجال الحق في البيئة في المغرب ،من �أجل مواكبة ن�شر ثقافة ممار�سة الواجبات
في ما يتعلق بالبيئة والتنمية الم�ستدامة.
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�إ�ضافة مادة جديدة:
ينبغي �أن ي�ستند تفعيل التدابير الت�شريعية المعلن عنها �أعاله في الباب الثاني "حماية البيئة" �إلى المعايير البيئية المعبر
عنها ترابيا وعدديا والقابلة للقيا�س .وينبغي �أن يتم �إعداد هذه المعايير بت�شاور مع الأطراف المعنية ،مع �أخذ الكلفة االقت�صادية
واالجتماعية بعين االعتبار .ومن المنا�سب تجميع كل المعايير البيئية العددية باعتبارها مكونا من مكونات قانون تكميلي
للبيئة ين�ص عليه القانون الإطار.
الباب الثالث :في التنمية الم�ستدامة

المادة  :9يراد بالتنمية الم�ستدامة في هذا القانون-الإطار ،مقاربة للتنمية ترتكز في التنفيذ على عدم الف�صل بين الأبعاد
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للأن�شطة التنموية والتي تهدف �إلى اال�ستجابة لحاجيات الحا�ضر دون الم�سا�س
بقدرات الأجيال المقبلة على اال�ستجابة لحاجياتها.
المادة  :10تمثل التنمية الم�ستدامة قيمة �أ�سا�سية تتطلب من كل مكونات المجتمع �إدماجها �ضمن �أن�شطتها .وتعتبر �سلوكا
ملزما لكل المتدخلين في م�سل�سل التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للبالد .وتهدف على الخ�صو�ص:
• محاربة الفوارق البيئية واالجتماعية؛
• الحر�ص على �ضمان احترام المعايير االجتماعية الجاري بها العمل؛
• النهو�ض بالتما�سك االجتماعي والت�ضامن بين الجهات والت�ضامن بين الأجيال.
المادة  :11تتم تنمية كل القطاعات والأن�شطة في �إطار التنمية الم�ستدامة .ولهذا الغر�ض ،تبذل مجهودات م�ستمرة تهدف
بالخ�صو�ص �إلى التخفيف من ال�ضغط على الموارد الطبيعية الم�ستعملة واللجوء �إلى تكنولوجيات الإنتاج النظيف المالئم
للبيئة وال�سهر على التح�سين الم�ستمر ل�شروط ولوج مختلف ال�شرائح االجتماعية �إلى منتوجات وخدمات هذه القطاعات
والأن�شطة هذه التكنولوجيات النظيفة.
المادة  :12تعد القطاعات والأن�شطة المتعلقة بالطاقة والماء والفالحة والنقل وال�سياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات
وال�صناعة ب�شكل عام قطاعات و�أن�شطة اقت�صادية تتوفر على �إمكانية عالية لال�ستدامة وتكت�سي �أولوية فيما يخ�ص متطلبات
احترام التنمية الم�ستدامة.
لهذا الغر�ض ،تقع على القطاعات الوزارية المكلفة بهذه القطاعات والأن�شطة م�س�ؤولية ال�سهر على �أن تتبنى هذه الأخيرة في
طرق تدبيرها وفي م�سل�سلها الإنتاجي تدابير عملية لال�ستدامة وان تت�أكد من ن�شر هذه التدابير على نطاق وا�سع داخل هذه
القطاعات والأن�شطة.
�إ�ضافة مادة جديدة:
تر�سي الدولة ،في مدى ال يتعدي �سنة واحدة ،ا�ستراتيجية وطنية لالقت�صاد الأخ�ضر ،ب�إعطاء الأولوية لال�ستثمارات في
المجاالت التي توفر �إمكانات كبيرة لال�ستدامة ،كما هي مذكورة في الف�صل  .12ويجب �أن ي�أخذ هذا االنتقال االقت�صادي
في اعتباره �ضرورة تفعيل تدابير المواكبة االجتماعية واالقت�صادية ،من �أجل �إعادة تكييف الأن�شطة والمهن المتوقع ت�أثرها
�سلبا.
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�إ�ضافة مادة جديدة:
يجب ت�شجيع ال�شراكات بين الدولة والقطاع البنكي ،وذلك لتمويل الم�شاريع المتعلقة بالتنمية الم�ستدامة وحماية البيئة،
و�إدماج احترام المقت�ضيات القانونية البيئية واالجتماعية في م�ساطر منح قرو�ض اال�ستثمار من قبل الأبناك ،وتطوير منتجات
مالية خ�ضراء ب�شروط تف�ضيلية ،لتمويل الم�شاريع التي ت�ستعمل التكنولوجيات النظيفة �أو في القطاعات التي توفر �إمكانات
كبيرة لال�ستدامة ،كما هي مف�صلة في م�شروع القانون-الإطار.
من جانب �آخر ،يو�صى با�ستغالل فر�ص التمويل التي توفرها البرامج الدولية والثنائية الرامية �إلى ت�شجيع وتمويل م�شاريع
حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة (الف�صالن  28و.)29
المادة  :13ت�سهر الدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية على �إدماج التدابير الم�ستمدة من التنمية
الم�ستدامة في ال�سيا�سات العمومية ال�شاملة والقطاعية التي تعدها �أخذا بعين االعتبار خ�صو�صيات كل قطاع.
المادة  :14ت�صادق الحكومة ،داخل �أجل �سنة واحدة �سنتين يبتدئ من تاريخ ن�شر هذا القانون-الإطار ،على الإ�ستراتيجية
الوطنية للتنمية الم�ستدامة.
يكون �إعداد هذه الإ�ستراتيجية وتقييمها ومراجعتها بانتظام كل ثالث �سنوات مو�ضوع م�شاورة وتوافق.
المادة  :15ترتكز الإ�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة على المبادئ والمقت�ضيات المن�صو�ص عليها في هذا القانون-
الإطار .وتحدد على الخ�صو�ص:
• التوجهات الأ�سا�سية لإعداد الإطار العام لتهيئ �سيا�سة �شاملة للتنمية الم�ستدامة للبالد؛
• المبادئ العامة الواجب احترامها لتنفيذ هذه الإ�ستراتيجية بغية تحقيق الأهداف العامة والخا�صة الم�سطرة؛
• �آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير الم�صاحبة لأجر�أة هذه الإ�ستراتيجية.
المادة  :16داخل �أجل �أق�صاه �سنتين يبتدئ من تاريخ الم�صادقة على الإ�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة ،يجب
�أن تتطابق تن�سجم ال�سيا�سات العمومية ال�شاملة والقطاعية الجاري بها العمل مع الأهداف والتوجهات المحددة في هذه
المعدة في توافق مع اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة
الأخيرة .يتم التفعيل الحقيقي لل�سيا�سات الوطنية والقطاعية َّ
في ان�سجام مع �أفق  2030المحدد في برنامج �أجر�أة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
المادة  :17تتم مالءمة �أنظمة التعليم وبرامج التكوين والتكوين المهني بهدف �إدراج المبادئ والتوجهات الواردة في هذا
القانون-الإطار وذلك على الخ�صو�ص ب�إحداث �شعب متخ�ص�صة في مجال البيئة والتنمية الم�ستدامة من �أجل �إنجاح بزوغ
الخبرة الوطنية.
يجب �أن تكون ثقافة المحافظة على البيئة والتنمية الم�ستدامة جزءا ال يتجز�أ من منظومة المعرفة والمعارف العملية
وال�سلوكية الملقنة في �إطار هذه الأنظمة والبرامج.
ويجب على و�سائل الإعالم �أن ت�ضطلع بدورها في تح�سي�س المواطنات والمواطنين وتوعيتهم ،بهدف تطوير ح�س الم�س�ؤولية
البيئية .وفي نف�س ال�سياق ،يجب �أن تت�ضمن دفاتر التحمالت لو�سائل الإعالم العمومية والخا�صة ،الجهوية والوطنية ،بنودا
تتعلق بالبعد البيئي.
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المادة  :18تقوم الدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية والمقاوالت الخا�صة بت�شجيع �إعداد برامج
للبحث/التنمية في خدمة التنمية الم�ستدامة واالقت�صاد الأخ�ضر.
وينبغي �أن تكون هذه البرامج مرتكزة على مبد�أ وا�ضح للت�صور البيئي والنهو�ض با�ستعمال المواد والمنتجات الم�ستدامة
المحلية وموجهة توجه هذه البرامج على الخ�صو�ص نحو االبتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا الإنتاج النظيف ،واختراع
�آليات �أو طرق عملية وفعالة ت�ساعد على الحفاظ على البيئة واقت�صاد الموارد و�إحداث منا�صب �شغل جديدة ت�ستجيب
لحاجيات المهن البيئية والتنمية الم�ستدامة.
الباب الرابع :التزامات الدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت
العمومية والمقاوالت الخا�صة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين

المادة  :19تلتزم الحكومة بال�سهر على اتخاذ التدابير ال�ضرورية لتنفيذ هذا القانون-الإطار.
ت�ضمن الحكومة لل�سكان الم�شاركة في اتخاذ القرار المتعلق بالبيئة والتنمية الم�ستدامة والولوج �إلى المعلومة البيئية.
تلتزم الحكومة ،بمقت�ضى الف�صلين  6و 27من الد�ستور ،ب�أن ت�ضمن للمواطنات والمواطنين حق الم�شاركة في بلورة
ال�سيا�سات المتعلقة بالبيئة والتنمية الم�ستدامة ،وكذا الولوج �إلى المعلومة البيئية.
ويلتزم المغرب في هذا الإطار بما يلي:
• دعم محاربة الفقر ،باال�ضطالع بن�صيبه من التكافل الدولي ل�صالح الدول التي تعي�ش ظروفا �صعبة؛
• الإ�سهام في �إر�ساء �أ�س�س عولمة تكون مقبولة اجتماعيا ،باال�ستناد �إلى مبادئ و�أهداف التنمية الم�ستدامة؛
• النهو�ض ب�أهداف وم�ساعي التنمية الم�ستدامة والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية التي ينت�سب �إليها المغرب.
المادة  : 20ت�سهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على �إدماج المبادئ والأهداف المن�صو�ص عليها في هذا القانون-
الإطار �ضمن �آليات التخطيط وبرامج التنمية المتعلقة بمجاالتها الترابية.
تلتزم هذه الهيئات ب�ضمان م�شاركة �ساكنتها المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية
والتنمية الم�ستدامة لمجاالتها الترابية والولوج �إلى المعلومة البيئية المحلية المتعلقة بهذه الميادين .
تلتزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات الترابية المتجاورة ،بقدر الإمكان ،ب�إتباع �سيا�سات عمومية محلية مندمجة ومن�سقة
والمتعلقة بخماية البيئة والتنمية الم�ستدامة وخ�صو�صا عند �إقامة التجهيزات والبنيات التحتية عند �إقامة تجهيزات وبنيات
تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة والتنمية الم�ستدامة.
يجب �أن يتم دعم التزامات الجماعات الترابية (�أي الجهات والجماعات المحلية) عبر �آليات للحكامة الجيدة في ما
بين المتدخلين على م�ستوى المجال الترابي ،وت�سريع لم�سل�سل الالمركزية ،والتوفيق بين برامج التنمية (الجهوية منها
والجماعية) للميثاق الجماعي وبين المتطلبات الجديدة لم�شروع القانون-الإطار ،وتوفير الموارد المالية (عمومية وخا�صة)
والكفاءات الب�شرية المنا�سبة وال�ضرورية.
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المادة  :21ت�سهر الم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية  ،ال�سيما تلك التي تزاول ن�شاطا �صناعيا وتجاريا؛ والمقاوالت الخا�صة
على احترام المبادئ والأهداف المن�صو�ص عليها في هذا القانون-الإطار .ولهذا الغر�ض ،ت�سهر على:
• اعتماد الأنماط والطرق الم�س�ؤولة في مجاالت التموين واال�ستغالل والإنتاج والتدبير التي ت�ستجيب لم�ستلزمات
التنمية الم�ستدامة ؛
• القيام بافتحا�صات بيئية للت�أكد من ت�أثير ن�شاطها على البيئة؛
• التخفيف من الت�أثيرات ال�سلبية لأن�شطتها على الأو�ساط والأنظمة الإيكولوجية التي تتواجد بها ؛
• الم�ساهمة في ن�شر قيم التنمية الم�ستدامة عن طريق �إلزام �شركائها� ،سيما مزوديها ،باحترام البيئة وهذه القيم؛
• اعتماد توا�صل �شفاف حول تدبيرها البيئي.
• �إدماج معايير التنمية الم�ستدامة في طلبات العرو�ض العمومية؛
• يجب ت�شجيع الم�س�ؤولية االجتماعية والبيئية للمقاوالت العمومية والخا�صة ،وذلك عبر �آليات تحفيزية ،على �شكل نظام
لاللتزام االختياري الم�شجع للحكامة الجيدة داخليا ،وللتح�سين الم�ستمر للنتائج العملية ،مما �سيمكن من تح�سين
تناف�سيتها على الم�ستوى الدولي.
المادة  : 22ت�ساهم جمعيات المجتمع المدني ،العاملة ب�صفة رئي�سية في ميادين البيئة والتنمية الم�ستدامة ،في تحقيق
الأهداف المن�صو�ص عليها في هذا القانون-الإطار .تتم مواكبة هاته الجمعيات ،عبر تجنيد الو�سائل المالئمة ،وخ�صو�صا
معايير الت�أهيل والتكوين ،وتحديد �آليات الم�شاركة في م�سل�سالت اتخاذ القرار في المجال البيئي ،وتقديم ال�شكايات
وال�شروع في المتابعات الق�ضائية.
ولهذه الغاية ،تلتزم بالقيام� ،إما بمبادرة منها� ،أو ب�شراكة مع الدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية
والمقاوالت الخا�صة  ،بكل عملية �إخبار �أو تح�سي�س �أو اقتراح كفيلة ب:
• رفع م�ستوى حر�ص ال�سكان على احترام البيئة والموارد الطبيعية والموروث الثقافي وقيم التنمية الم�ستدامة وذلك من
خالل عمليات التح�سي�س والتربية؛
• ال�سهر على تطوير وتثمين الطرق والممار�سات المختبرة في مجال التدبير الم�ستدام للموارد الطبيعية على م�ستوى
التجمعات المحلية ؛
• الم�ساهمة في التح�سين الم�ستمر للإجراءات الحالية في مجال م�شاركة ال�سكان في اتخاذ القرار البيئي والولوج �إلى
المعلومة البيئية.
المادة  :23تلتزم المواطنات والمواطنون ب:
• مراعاة الواجبات المن�صو�ص عليها في المواد  4و� 5أعاله؛
• نهج نمط �سلوك وا�ستهالك م�س�ؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية ؛
• االنخراط بكيفية �إيجابية في م�سل�سالت تدبير الأن�شطة المرتبطة ببيئة القرب؛
• �إبالغ ال�سلطات المخت�صة بالأ�ضرار �أو الأخطار المحدقة بالبيئة وبالأفعال المت�سمة بتبذيرها للموارد.
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الباب الخام�س  :في الحكامة البيئية

المادة  : 24ت�سهر الحكومة على و�ضع الهياكل والأجهزة الالزمة للحكامة البيئية الجيدة ،ال�سيما في الميادين المتعلقة ب:
• تطابق ال�سيا�سات العمومية مع م�ستلزمات المحافظة على البيئة والتنمية الم�ستدامة؛
• التتبع الم�ستمر لجودة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بحالة البيئة وا�ستغالل هذه المعطيات والمعلومات
ون�شرها؛
• مناق�شة الق�ضايا الكبرى ذات العالقة بم�ستقبل ال�سيا�سات العمومية في ميدان حماية البيئة و التنمية الم�ستدامة.
المادة  : 25يمكن للدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية تنظيم حوارات عمومية حول البيئة
والتنمية الم�ستدامة .تجرى هذه الحوارات التي تفتح �أمام ال�سكان والمتدخلين االقت�صاديين واالجتماعيين المعنيين على
الم�ستوى الوطني �أو الترابي.
تراعى الخال�صات المنبثقة عن هذه الحوارات العمومية في ال�سيا�سات العمومية المتعلقة بالبيئة والتنمية الم�ستدامة.
المادة  : 26يعاد تحديد تنظيم ومهام الأجهزة المكلفة بحماية وتح�سين البيئة الموجودة حاليا مع الأخذ في االعتبار
المبادئ والأهداف المن�صو�ص عليها في هذا القانون-الإطار.
من ال�ضروري العمل على تطوير ودعم الحكامة البيئية ،عبر �إحداث م�ؤ�س�سة عمومية للتحكيم متمتعة بال�صالحية
واال�ستقالل ،تو�ضع تحت و�صاية رئي�س الحكومة (التقائيا بين الوزارات) ،يكون من مهمتها التحكيم بين مختلف الفاعلين
في المجال البيئي .ومن �أجل تمكين الدولة والمقاوالت والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين من
التقدم في م�ساعيهم البيئية ،ت�ضع هذه الم�ؤ�س�سة رهن �إ�شارتهم القدرات التالية:
• قدرات علمية وتقنية ،من �أجل �إتاحة بروز حلول �أكثر احتراما للبيئة؛
• خبرة وا�ست�شارة من �أجل مواكبة �أ�صحاب القرار في تنفيذ م�شاريعهم وت�سهيل خياراتهم؛
• نتائج التجارب الميدانية من �أجل ت�شجيع ن�شر �أف�ضل الممار�سات.
المادة  : 27يو�ضع نظام للتقييم البيئي اال�ستراتيجي.
يهدف هذا النظام �إلى تقييم مدى مطابقة ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية مع م�ستلزمات حماية
البيئة والتنمية الم�ستدامة المن�صو�ص عليها في هذا القانون-الإطار.
في هذا المنظور ،يو�ضع رهن �إ�شارة العموم ،عبر المر�صد الوطني للبيئة في المغرب  ONEMوالمرا�صد الجهوية للبيئة
والتنمية الم�ستدامة  ،OREDDبيان مرجعي �سنوي عددي للبيئة على الم�ستوى الوطني والجهوي ،ي�أخذ بعين االعتبار
للقيمة ال�ضمنية للبيئة بالن�سبة �إلى كل جهة ،يكون مرجعا للدرا�سات المعنية بالآثار البيئية ،وم�صدرا للمعلومات الموثوقة
والمالئمة بالن�سبة �إلى الجمهور المعني .ويمكن �أن تكون م�س�ألة توفير المعلومات هذه مو�ضوعا لنظام للمعلومات للبيئة
والتنمية الم�ستدامة على الم�ستويين الجهوي والوطني.
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المادة  : 28تحدد بمقت�ضيات ت�شريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخ�ص�صة لت�شجيع تمويل الم�شاريع
والمبادرات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة وكذا البحث/التطوير و�إنعا�ش االقت�صاد الأخ�ضر.
تحدد هذه المقت�ضيات على الخ�صو�ص الإعانات والإعفاءات الجزئية �أو ال�شاملة من التعريفات الجمركية والر�سوم
وال�ضرائب والقرو�ض الطويلة المدى والقرو�ض ذات الفائدة المنخف�ضة وكل تدابير التحفيز التي يمكن للدولة منحها
للقطاعات ذات الأن�شطة التي ت�ستجيب لأهداف هذا القانون-الإطار.
المادة  : 29يحول ال�صندوق الوطني لحماية البيئة وا�ست�صالحها �إلى �صندوق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
تخ�ص�ص موارد هذا ال�صندوق لتمويل التدابير التحفيزية المالية المن�صو�ص عليها في المادة � 28أعاله وكذا لدعم كل
العمليات والمبادرات المتجددة التي ت�ساعد على التنمية الم�ستدامة.
يعاد تحديد الإطار الم�ؤ�س�ساتي ومهام وموارد ونفقات هذا ال�صندوق على �ضوء الأهداف المن�صو�ص عليها في هذا القانون-
الإطار.
المادة  : 30يحدث نظام جبائي بيئي محفز يتكون من ر�سوم ايكولوجية وتعريفات تفر�ض على الأن�شطة المت�سمة بارتفاع
م�ستوى التلوث وا�ستهالك الموارد الطبيعية.
يمكن تطبيق هذه الر�سوم والتعريفات على كل �سلوك متميز ،فردي �أو جماعي ،يلحق �ضررا بالبيئة ويخل بمبادئ وقواعد
التنمية الم�ستدامة .
تحدد بمقت�ضيات ت�شريعية قواعد تنظيم و�سير وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة و الجماعات الترابية.
ت�ستعمل المداخيل الناتجة عن تطبيق مبد�أ "الملوث الدافع" في تمويل �صندوق التحفيز ،وم�شاريع الت�أهيل البيئي والدعم
المادي للتكنولوجيات النظيفة .ويجب �أن تت�أ ّتى تلك الموارد مبا�شرة من االقتطاعات التي ين�ص عليها هذا القانون� ،إ�ضافة
�إلى باقي االقتطاعات الحالية.
المادة  : 31يحدث نظام العالمة الإيكولوجية .يهدف هذا النظام �إلى ت�شجيع المنتوجات والخدمات ذات الت�أثير المنخف�ض
على البيئة وتلك التي ت�ستجيب لم�ستلزمات التنمية الم�ستدامة وتزود الم�ستهلكين بمعلومات علمية مراقبة تتعلق بهذه
المنتوجات والخدمات.
المادة  : 32تعبئ الدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية الموارد والو�سائل ال�ضرورية العتماد برنامج
عمل للتح�سي�س والتوا�صل والتربية البيئية يهدف �إلى تنمية ال�سلوكات الفردية والجماعية التي تتوافق مع م�ستلزمات حماية
البيئة والتنمية الم�ستدامة.
تتم بلورة هذا البرنامج في �إطار �شراكة ،ال�سيما مع جمعيات المجتمع المدني والمقاولة الخا�صة .تراعى عند تطبيق هذا
البرنامج ،كلما كان ذلك ممكنا ،الظروف والخ�صو�صيات المحلية مع االعتماد على �آليات الت�ضامن وانخراط ال�سكان.
ويجب تعميم التكوين والتح�سي�س البيئي على كافة الفاعلين (لت�أطير ال�شباب والمنظمات غير الحكومية الجهوية والق�ضاة
ورجال ال�شرطة والدرك والمنتخبين المحليين والمواطنين والمدر�سين والمربين و�صناع الر�أي العام وغيرهم).
كذلك ،ينبغي ت�شجيع مقاربة "االنتقال البيئي" ،من �أجل العمل على تغيير ال�سلوك و�ضمان تعبئة قوية لمجموع الفئات
االجتماعية في منظور التنمية الم�ستدامة.
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المادة  : 33تقوم الدولة و الجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات والمقاوالت العمومية بدعم وت�شجيع المبادرات والأعمال
التطوعية لفائدة البيئة والتنمية الم�ستدامة.
ت�سهر هذه الهي�آت على ن�شر الممار�سات الجيدة في المجال التطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه الممار�سات.
الباب ال�ساد�س  :قواعد الم�س�ؤولية والمراقبة البيئية

المادة  : 34يو�ضع نظام قانوني للم�س�ؤولية البيئية يوفر م�ستوى عال لحماية البيئة .ي�شتمل هذا النظام على �آليات لل�ضمان
المالي و�إ�صالح الأ�ضرار و�إعادة الو�ضع �إلى حالته ال�سابقة والتعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق البيئة.
المادة  : 35تحدث �شرطة للبيئة مهمتها تعزيز �سلطة الإدارات المعنية في مجال المراقبة والتفتي�ش.
يحدد بن�ص تطبيقي النظام الأ�سا�سي لهذه ال�شرطة وتنظيمها وكيفيات ت�سييرها.
من جهة �أخرى ،يجب تفعيل �آليات للت�أمين البيئي �ضد كوارث التلوث والمخاطر ال�صناعية من �أجل مواكبة الم�س�ؤولية
البيئية.
الباب ال�سابع  :مقت�ضيات انتقالية وختامية

المادة  : 36ينفذ هذا القانون-الإطار بمقت�ضى ن�صو�ص ت�شريعية وتنظيمية تتخذ لتطبيقه.
• يجب �أن يجري تعديل �أو �إلغاء القانون  11-03ب�صفة متالزمة مع تبني القانون الإطار هذا؛
• �ضرورة التوفيق بين كل الن�صو�ص القانونية المتعلقة بالبيئة والتنمية الم�ستدامة ،وو�ضع مدونة �شاملة لكل الجوانب
المتعلقة بالتنمية الم�ستدامة و�أنواع المهن.
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