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2003ماي12(1424األولربیع10فيصادر1.03.59رقمشریفظھیر )

البیئةواستصالحبحمایةالمتعلق11.03رقمالقانونبتنفیذ

؛وحدهالحمد

:بداخلھ- الشریفالطابع

)ولیھهللایوسفبنمحمدبنالحسنبنمحمد(

:أنناأمرهوأعزهللاأسماهھذا،الشریفظھیرنامنیعلم

؛منھ58و26الفصلینوالسیماالدستورعلىبناء

:یليبماالشریفأمرناأصدرنا

النوابمجلسعلیھوافقكماالبیئة،واستصالحبحمایةعلقالمت11.03رقمالقانونھذا،الشریفظھیرناعقبالرسمیة،بالجریدةوینشرینفذ
.المستشارینومجلس

)2003ماي12(1424األولربیع10فيبالرباطوحرر

بالعطفوقعھ

األولالوزیر

جطوإدریس: اإلمضاء

11.03رقمقانون

البیئةواستصالحبحمایةیتعلق

األولالباب

عامةمقتضیات

األولالفصل

العامةوالمبادئاألھداف

1المادة

إلىوالمبادئالقواعدھذهوترمي. واستصالحھاالبیئةحمایةمجالفيالوطنیةللسیاسةالعامةوالمبادئاألساسیةالقواعدوضعإلىالقانونھذایھدف
:التالیةاألھداف

؛مصدرهكانأیاوالتدھورالتلوثأشكالكلمنالبیئةحمایة-

؛اإلنسانعیشوظروفإطارتحسین-

؛البیئةوتدبیربحمایةالمتعلقوالماليوالتقنيالتشریعيلإلطاراألساسیةالتوجیھاتوضع-

.ضررینالمتوتعویضالبیئیةاألضرارإصالحیضمنبالمسؤولیةخاصنظاموضع-



2المادة

:التالیةالعامةالمبادئعلىالقانونھذاأحكامتنفیذیرتكز

؛والثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةللتنمیةالمندمجةالسیاسةمنجزءتدبیرھاوحسنواستصالحھاالبیئةحمایة-

؛المسؤولیاتوتحدیدواإلعالمالمشاركةتتطلبجماعیةومسؤولیةعامةمنفعةوتحسینھاواستصالحھاالبیئةحمایة-

التنمیةمفھوموإدماجللتنمیةالقطاعیةالمخططاتإعدادحینالبیئةحمایةومتطلباتالوطنیةالتنمیةمتطلباتبینالضروريالتوازنإقرار-
؛المخططاتھذهوتنفیذوضعحینالمستدامة

؛الوطنيالترابإعدادمخططاتوتنفیذوضعحینالبیئيازنوالتوالبیئةحمایةاالعتباربعیناألخذ-

؛الخدماتوتقدیمواالجتماعیةاالقتصادیةالمشاریعوتدبیرإنجازفي" المؤديالملوث" ومبدأ" المؤديالمستعمل" مبدأتفعیل-

.البیئيالتشریعوإعدادالتنمویةوالبرامجالمخططاتوضععندمقتضیاتھاومراعاةبمقتضیاتھابالبیئةالمتعلقةالدولیةالمواثیقاحترام- 

الثانيالفصل

تعاریف

3المادة

:التالیةالمـعانيالمستعملةبالمصطلحاتیقصدالقانون،ھذابموجب

الحیةالكائناتتواجدمنتمكنالتيالثقافیةوواالجتماعیةاالقتصادیةالعواملوكذاالبشریةوالمنشآتالطبیعیةالعناصرمجموعة: البیئة.1
؛تطورھاعلىوتساعداإلنسانیةواألنشطة

؛.تلوثھاحدةمنالتقلیصأوتلوثھاأوتدھورھاومنعبھاواالرتقاءالبیئةمكوناتعلىالمحافظة: البیئةحمایة.2

؛حاجیاتھاتحقیقعلىالقادمةاألجیالقدرةتھدیددونالحاضرةاألجیالحاجیاتیحققتنمیةمسلسل: مستدامةتنمیة.3

؛الحیةالكائناتوباقيساناإلنوتنمیةوتطورتواجدمنتمكنالتيللبیئةالمكونةالعناصربینالمتبادلةالحاجةعالقات: بیئيتوازن.4

لضمانعلیھاتتوفرأنیجبالتيالتحتیةالبنیاتمجموعوكذاحجمھا،أونوعھاكانأیاوالقرویة،الحضریةالتجمعات: بشریةمستوطنات.5
؛لساكنتھاومالئمةصحیةحیاة

أوالمعماریةأوالتاریخیةأواألثریةالناحیةمنخاصبطابعتتمیزالتيالمنقولةغیرأوالمنقولةالممتلكاتمجموع: وثقافيتاریخيتراث.6
؛االجتماعیةأوالدینیةأوالفنیةأوالشعبیةأواألدبیة

؛اوتدبیرھحمایتھاألجلإلزامیةإجراءاتداخلھاوتطبقتتخذخاصةثقافیةوطبیعیةقیمةذاتبحریةأوبریةمناطق: محمیةخاصةمناطق.7

؛والمائیةوالبحریةالبریةالبیئیةاألنظمةمختلفداخلتعیشالتيونبیتوحیشمنالحیةالكائناتأصنافكل: البیولوجيالتنوع.8

البحیراتواألنھارلودیانامیاه: السطحیةالمیاهوتشمل. المالحةالجوفیةالمیاهالبحرمیاهباستثناءوالجوفیةالسطحیةالمیاهكل: القاریةالمیاه.9
عراتفيالمیاهلتجمعآخرشكلوكلالشروبالماءجلبوقنواتالساقیاتوالقنواتوالمرجاتالضایاتومیاهالسدودوحقیناتالطبیعیة
؛الجوفیةوالمصارفوالخطاراتالعیونومیاهالمائیةالفرشاتمیاه: الجوفیةالمیاهوتشمل. األرض

البیئیةواألنظمةالحیةالكائناتتھدیدإلىالكیمیائیةأوالفیزیائیةخصائصھتغیریؤديوالذيباألرضیحیطالذيالغازيلغالفا: الھواء.10
؛المغلقةوشبھالمغلقةالعامةاألماكنسواءالعملأماكنھواءالتعریفھذاویشملعامة،بصفةوالبیئة

؛األغراضمنغرضأليالناسمنمعینةفئةأوالعمومبالالستقالمعدالمكان: العامالمكان.11

العامالمكانحكمفيوتعتبرلذلك،معدةمنافذخاللمنإالالھواءیدخلھوالالمتكاملالبناءشكللھالذيالعامالمكان: المغلقالعامالمكان.12
؛العموميالنقلوسائلالمغلق

ضرورةالبیئيالتوازنیستدعيعندماالبحريالعموميالملكذلكفيبماالوطنيالترابمنمصنفمجالكل: ةالطبیعیوالمحمیاتالحدائق.13
الحدائقولھذه. الطبیعيوسطھعلىعامةوبصفةومستحثاتھالمعدنیةومواردهومیاھھوجوهوجوفھاوأرضھونباتاتھحیواناتھعلىالمحافظة
؛تطورهأوتكوینھأومظھرهیھددبشرينشاطكلضدالوسطھذاعلىالمحافظةتستدعيخاصةأھمیةالطبیعیةوالمحمیات

فيالمتواجدةالبیولوجیةوغیرالبیولوجیةالمواردوكلالساحليالشریطعلىالموجودةالجوفیةالعذبةوالمیاهالبحریةالمیاه: البحریةالموارد.14
؛القانونحددھاكماالوطنیةالسلطةأوالسیادةتحتالواقعةالبحریةالمناطق

؛والتقنیةالعلمیةالثوابتمختلفوقیاسالتحالیلإجراءوكیفیةطرقبتوحیدیسمحمرجع: مقیاس.15

؛بتجاوزهیسمحالإلزاميأقصىحد: معیار.16



بالصحةضررایلحقأنشأنھمنطبیعيعاملأوبشرينشاطأوعملأيعنناتجللبیئةمباشرغیرأومباشرتغییرأوتأثیركل: البیئةتلوث.17
؛للبیئةالمشروعیةاالستعماالتوعلىوالقیموالممتلكاتالطبیعيالوسطعلىخطرایشكلأواألفراد،وراحةوأمنالعمومیةوالنظافة

والنباتاتبالكائناتأضرارإلحاقشأنھامنموادألیةالبحریةةالبیئفيمباشرةغیرأومباشرةبطریقةإدخالأوإلقاء: البحريالتلوث.18
األخرىواالستعماالتاألسماكصیدذلكفيبماالبحریةاألنشطةلمختلفوعائقاالبشریةالصحةعلىخطرمصدرتكونأنأوالبحریة،

؛المیاهھذهوجودةلنوعیةوإفساداالبحرلمیاهالمشروعة

؛مابتلوثدائمةأومؤقتةمباشرةغیرأومباشرةبصفةالتأثریمكنھاتراثیةقیمةذاتمصلحةكل: مستھدفةمصالح.19

والصناعیة،التجاریةالمحالتأوالمستشفیاتأوالفالحةأوالمنازلعنبالخصوصصادرسائلكلأومستعملةسائلةمقذوفات: مجاري.20
.المائيالوسطفيمباشرةغیرأومباشرةبصفةوألقيال،أممعالجتھتمت

یمكنوالتيومكوناتھاطبیعتھاوتغیرتحرفیةأوصناعیةأوتجاریةأوفالحیةأومنزلیةألغراضاستعمالھاتمالتيالمیاه: مستعملةمیاه.21
؛تلوثاتسببأنمعالجةبدوناستعمالھاإلعادة

طرفمنمملوكةأومستغلةوالخطرةوالمزعجةبالصحةالمضرةللمحالتالمنظمةالنصوصفيتسمیتھاوردتمنشأةكل: مصنفةمنشآت.22
علىأوالعمومیةوالنظافةواألمنالصحةعلىأوللجوارإزعاجاأوخطراتشكلأنیمكنھاخاص،أوعموميمعنوي،أوماديشخصأي

؛البیئةعناصرمنعنصرأيعلىأووالمآثروالمواقعالبحريوالصیدالفالحة

وبصفةتصفیةأومراقبةأواستعمالأواستھالكأوإنتاجأوتحویلأواستغاللأواستخالصعملیاتعنالناتجةوالبقایاالمخلفاتكل: نفایات.23
؛وبالبیئةالعمومیةوالنظافةبالصحةاإلضرارعدمبھدفمنھاخلصبالتصاحبھایلزمالتيأوعنھاالمتخلىواألشیاءالموادكلعامة

أوالبیولوجیةأولالشتعالأولالنفجارالقابلةأوالمتفاعلةأوالسامةأوالخطرةطبیعتھابسببتشكل،التيالنفایاتأنواعكل: خطرةنفایات.24
؛تنظیمیةنصوصبمقتضىتحددإضافیةلوائحفيوردماأوالمجالھذافيالدولیةالمقاییسحددتھحسبماالبیئيللتوازنتھدیداالجرثومیة

وتؤدياإلنسانبفعلتنتجصوتیةاھتزازاتأوحرارةأوإشعاعاتأوضوضاءأوغازیةأوسائلةأوصلبةموادكل: الملوثةوالعواملالمواد.25
.رھاتدھوأوالبیئةتلوثإلىمباشرغیرأومباشربشكل

؛فیھایساھمأوتلوثحالةیسببمعنويأوماديشخصكل: ملوث.26

.جوفھافيأولھاالمجاورةالمیاهفيأوالبحارقعرفيالمتواجدةوالمعدنیةالبیولوجیةالبحریةالطبیعیةالموارد: بحریةمجاالت.27

الثانيالباب

البشریةوالمستوطناتالبیئةحمایة

األولالفصل

البشریةالمستوطنات

4المادة

لألراضيمنسجماتنظیماتضمنأنیجبالتيوالتعمیرالوطنيالترابإعدادووثائقمخططاتإطارفيالبشریةالمستوطناتوتھیئةتصمیمیدخل
.سكانھاوراحةعیشظروفاحتراممع

5المادة

المناطقتحدیدأثناءوالمعماریةالثقافیةوالخصوصیاتالطبیعیةالمواقعاحترامذلكفيبماالبیئةحمایةمتطلباتاالعتباربعینالتعمیروثائقتأخذ
.وللترفیھوالسكناالقتصادیةلألنشطةالمخصصة

6المادة

تخضعأنأوتسلیمھایرفضأنویمكن. البیئةعلىالمحتملالتأثیرمنالتأكدبعدالعملبھاالجاريللقوانینطبقاالتجزیئورخصالبناءرخصتسلم
:أنالتجزئاتأوالبنایاتھذهشأنمنكانإذاخاصةلمواصفات

؛وصحتھموراحتھمالسكانوبأمنبالبیئةمضرةعواقبلھاتكون-

.المآثرأوالمجاورةاألماكنمابشكلتھدد-



7المادة

نفایاتمنواإلزعاجالتلوثأشكالمنشكلأيعنالناجمةالسلبیةاآلثارمنالمستوطناتحمایةأجلمنالالزمةالتدابیركلالمعنیةاإلداراتتتخذ
بنصوصتحدیدھاالمتعینالبیئةجودةومعاییرمقاییسمعتتوافقالالتيواالھتزازاتالضجیجأشكالكلوكذاغازیةأوسائلةومقذوفاتصلبة
.والتكنولوجیةالطبیعیةالكوارثمنالبشریةالمستوطناتلحمایةالالزمةالتدابیركلالشأنھذافيتتخذكما. تنظیمیةأوتشریعیة

الثانيالفصل

والثقافيالتاریخيالتراث

8المادة

لحمایةالرامیةالوطنیةالسیاسةمنیتجزأالجزءاتمثلفھيوطنیة،أھمیةذاتمسألةعلیھوالمحافظةوالثقافيالتاریخيالتراثمینوتثحمایةتعتبر
.البیئةواستصالح

كلضدعلیھاةوالمحافظوالثقافيالتاریخيالتراثعناصرحمایةأجلمناتخاذھاالالزمالتدابیرمختلفوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد
.التدھورأشكال

الثالثالفصل

المصنفةالمنشآت

9المادة

.تطبیقیةبنصوصالمحددتینوالمسطرةالتسمیةحسبتصریحأورخصةإلىالمصنفةالمنشآتتخضع

10المادة

تنصكماالبیئةعلىالتأثیردراسةأوتصریحلبتوصیأوبرخصةمرفقاكانإذاإالمصنفةبمنشأةمتعلقةبناءرخصةتسلیمطلباإلدارةتقبلال
.القانونھذامن50و49المادتانذلكعلى

11المادة

طبقاوذلكالطبیعيالوسطوتدھورالبیئةتلوثولمحاربةللوقایةالالزمةالتدابیركلیتخذأنمصنفةمنشأةیستغلأویملكشخصكلعلى
طاتالسلطرفمنمحتملتفتیشأومراقبةلكلیخضعأنعلیھكما. العملبھاالجاريالبیئیةوالمعاییروالمقاییسوالتنظیمیةالتشریعیةللمقتضیات
.المختصة

12المادة

الجدیدةالمنشآتوعلىالقانونھذامن54المادةفيإلیھاالمشارالبیئةجودةومعاییرمقاییستحترمأنمصنفةغیرأومصنفةمنشأةكلعلىیجب
.البناءرخصةطلبأثناءبھاالمعمولوالمعاییرالمقاییسالتحمالتدفترفيتدمجأن

.البیئةبجودةالخاصةوالمعاییرالمقاییسواحترامتطبیقتواریختنظیمیةبنصوصتحددالموجودة،المنشآتیخصفیما

13المادة

للقوانینوطبقاالمستغل،إنذاربعدالمختصة،لإلدارةیمكنعامة،بصفةالبیئةعلىأواإلنسانصحةعلىوملحوظومؤكدكبیرخطروجودحالةفي
عنالحكمقرارصدورحینإلىالخطر،ھذاعنالمسؤولةالمصنفةالمنشأةألنشطةالكليأوالجزئيبالتوقیفقراراصدرتأنالعملبھاالجاري
.المختصةللمحكمةالتابعالمستعجالتقاضي

.المستغلإنذاردونكلیاأوجزئیاالمنشأةنشاطبتوقیفاإلدارةتأمراستعجالیة،إجراءاتیستدعيوشیكخطرمنالتحققحالةوفي



كماالالزمة،واإلصالحاتباألشغالالقیامحینإلىللقانونالمخالفةالمنشأةاستغاللبمنعأمرھاالدعوىإلیھارفعتالتيالمختصةالمحكمةتصدر
.المنشأةمستغلأومالكنفقةوعلىاإلدارةبمعیةواإلصالحاتاألشغالھذهبإنجازتأمرأنیمكنھا

14المادة

یوافیھاوأنللتلوثقیاستجھیزاتیضعأنالتنظیمیة،النصوصفيالمحددةالشروطحسبمصنفة،منشأةمستغلعلىتفرضأنلإلدارةیمكن
.الغازیةأوالصلبةأوالسائلةالمقذوفاتوكمیةبطبیعةوالخاصةعلیھاالمحصلبالنتائجدوریةبصفة

15المادة

طبیعةحسبالمجاالتھذهوتحدد. االقتصادیةاألنشطةمناطقحولواألثریةالطبیعیةالمواقعوحمایةاإلنسانصحةلحمایةمجاالتتحدثأنیمكن
.عامةبصفةوللبیئةاإلنسانلصحةبالنسبةالمنشآتھذهتشكلھاأنیمكنالتيالمحتملةوالتھدیداتاألخطاروكذاالمصنفةالمنشآتأنشطة

16المادة

ھذاألحكاموفقاوالخطرةوالمزعجةبالصحةالمضرةالمحالتوتسمیةتنظیمیخصفیماالعملبھاالجاريوالتنظیمیةالتشریعیةیاتالمقتضتراجع
.القانون

الثالثالباب

الطبیعیةوالمواردالطبیعةحمایة

األولالفصل

ةالتربتحتوماالتربة

17المادة

.معقلنةبطریقةتستغلأنویجبالتدھورأشكالمنشكلأيضدمحمیةمتجددةغیرأومحدودةومواردثرواتمنالتربةتحتوماالتربةتعتبر

18المادة

التربةوتلوثللزراعةالصالحةاألراضيوضیاعوالتعریةالغاباتواختفاءوالفیضاناتالتصحرمحاربةأجلمنخاصةوقائیةتدابیرتتخذ
.مستفیدأومستغلكلعلىوتفرضعمومیةمنفعةذاتالتدابیرھذهتعلنأنویمكن. الكیمیائیةوالمبیداتالمواداستعمالبسببخاصةومواردھا

19المادة

أواآلثارعننقیبالتأشغالوكذاتعمیریةأوتجاریةأوسیاحیةأومنجمیةأوصناعیةأوفالحیةألغراضاألراضيتھیئةأوتخصیصیخضع
. والتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحددھاشروطووفقالحاالتحسبمسبقةرخصةإلىالبیئةتھددأنشأنھامنوالتياألرضجوفموارداستغالل

علىتشكلھاتيالاألخطاربسببالممنوعةاالستعماالتأواألنشطةتسمیةوكذامنحھاوشروطللتراخیصالمانحةالجھاتالنصوصھذهوتحدد
.مواردھاعلىأووجوفھااألرض

الثانيالفصل

البیولوجيوالتنوعوالنبیتالوحیش

20المادة

.البیئيالتوازنویضمناألصنافكلعلىبالمحافظةیسمحمعقلنتدبیربواسطةالبیولوجيوالتنوعوالنبیتالوحیشحمایةیجب

21المادة

أووالنباتاتالحیواناتأصنافیھددأنشأنھمننشاطكلوالتنظیمیة،التشریعیةللنصوصوفقااإلدارةلمھاتسمسبقةلرخصةیخضعأویمنع
.الطبیعيوسطھا



22المادة

:الخصوصعلىوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد

؛خاصةحمایةمنتستفیدأنیجبالتيوالنباتاتالحیواناتأنواعالئحة-

؛الطبیعيوسطھاحمایةوكذاباالنقراضالمھددةأوالنادرةاألنواعحمایةدونیحولنشاطأليالدائمأوالمؤقتالمنع-

؛السابقةالفقرةفيإلیھاالمشاراألنواعوتصدیرونقلواستعمالوتسویقاستغاللشروط-

.الطبیعيوسطھاأوالمحمیةاألنواعیھددأنشأنھمنمصدره،كانأیاوالنباتاتالحیواناتمننوعكلإدخالشروط-

23المادة

یضمنبشكلواستغاللھاعلیھاالمحافظةوالخواصاإلدارةواجبمن. مشتركةمنفعةذاتممتلكاتبمثابةالخاصةأوالعمومیةسواءالغاباتتعتبر
.البیئیةاألنظمةواحترامتوازنھا

24المادة

استعماالتھاتھددالبحیثواالستغاللالتھیئةوأشغالالتسییرمخططاتفيالبیئیةاالعتباراتوتدمج. ومتوازنمعقلنبشكلالغاباتغلتستأنیجب
.الحمائیةوظائفھاوالترفیھیةوالثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیة

25المادة

.مالئمةغیرأصنافإدخالأوواآلفاتوالحرائقوالرعيالمكثفاالستغاللعناتجةالنوالدماروالتلوثالتدھورأشكالكلمنالغاباتحمایةیجب

26المادة

التشریعیةالنصوصبموجبالمحددةللشروططبقااإلدارةتسلمھامسبقةرخصةعلىالحصولحالةفيعداماالغاباتأشجاربقطعالقیامیمنع
الغابویةوالتنظیمیة

الثالثالفصل

القاریةالمیاه

27المادة

تلوثھا،أشكالكلومحاربةوقایتھاوكذاالقاریةللمیاهمعقلنتدبیروكذاودورينظاميجردإجراءضمانأجلمنالالزمةالتدابیراإلدارةتتخذ
.العملبھاالجاريوالتنظیمیةالتشریعیةللنصوصطبقاوذلك

28المادة

رخصةإلىالقاریةللمیاهاستغاللكلإلخضاعالالزمةاإلجراءاتكلاإلدارةتتخذالعمل،بھاالجاريوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصمراعاةمع
.الجفافآثارمنالحدألجلأوالمیاهقلةحالةفيتشدداأكثرتدابیراتخاذیمكنكما. مسبقة

29المادة

أووغطسھاوإفراغھاقذفھامنعیجبالتيالخطیرةالموادالئحةتنظیميبنصتحددبالماء،المتعلقةوالتنظیمیةریعیةالتشالمقتضیاتمراعاةمع
.اإلدارةتسلمھامسبقةلرخصةإخضاعھاأوالقاریةالمیاهفيمباشرغیرأومباشربشكلإدخالھا

.العموميلالستعمالالمخصصةالمیاهجودةتھددأنشأنھامنالتيةاألنشطكلداخلھاتمنعمحمیةمناطقتحدثأنلإلدارةیمكنكما



الرابعالفصل

الھواء

30المادة

.األوزونطبقةوإضعافالمناختسخینوفيجودتھتدھورفيتساھمالتيالتلوثأشكالكلضدالھواءحمایةیجب

31المادة

فيعلیھاالمنصوصالحدودتفوقبصفةالھواءفيالمشعةأوللتآكلوالمسببةالسامةوالغازاتوالغبارالدخانوخاصةملوثةمادةأیةانبعاثیمنع
.والتنظیمیةالتشریعیةالنصوص

32المادة

.والتتبعللمراقبةالالزمةوالمقاییسالھواءجودةعلىالمحافظةأجلمنبھاالقیامالالزمالتدابیروالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد

الخامسالفصل

الساحلفیھابماالبحریةوالمواردالمجاالت

33المادة

األنشطةمنالحدأوالوقایةأجلمنوتنظیمیةقانونیةتدابیرتتخذالوطنیة،السلطةأوالسیادةتحتالواقعةالبحریةوالمواردالمجاالتحمایةبغرض
بصفةوالشاطئیةبحریةالوبالبیئةوبالمنافعوبالنباتوبالحیوانباإلنسانتضرأوالبحریةوالمواردالمیاهجودةتدھورإلىتؤديأنشأنھامنالتي

.عامة

34المادة

:والتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد

؛البحریةالمواردوتنمیةواستغاللاستكشافشروط-

؛الطارئةالبحریةالحوادثعنالصادرالبحريالتلوثذلكفيبماومحاربتھالبحريالتلوثمنالوقایةأجلمنالالزمةالتدابیر-

.المحمیةالخاصةالمناطقلتصنیفالالزمةلمعاییرا-

35المادة

ووقایةالساحليالبیئيللنظامومستداممندمجتدبیرضمانأجلمنوتنظیمیةقانونیةتدابیرتتخذعلیھ،والمحافظةالساحلواستصالححمایةبغرض
.تدھوركلمنموارده

36المادة

:الخصوصوعلىالبحریة،والمواردالمجاالتحمایةووسائلآلیاتوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد

؛الساحلواستغاللتھیئةومخططاتتصامیمضبطكیفیة-

؛القانونھذامن38المادةتعرفھامحمیةخاصةكمناطقالساحلمنجزءلتصنیفالالزمةاالعتبارات-

.واستصالحھاتنمیتھاوكذامنھاةواالستفادالساحلیةالموارداستغاللشروط-



السادسالفصل

الجبلیةوالمناطقاألریاف

37المادة

ضمانأجلمنوتنظیمیةقانونیةتدابیرتتخذواستصالحھا،الجبلیةوالمناطقباألریافالبیئیةاألنظمةعلىوالمحافظةالقرويالعالمحمایةبغرض
.عامةبصفةالبیئةولجودةلمواردھاتدھوركلمنتھاووقایاألنظمةلھذهومستداممندمجتدبیر

:خاصةوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد

؛الجبلیةوالمناطقلألریافالمندمجوالتدبیرالتھیئةومخططاتتصامیمضبطكیفیة-

؛القانونھذامن38المادةتعرفھاكمامحمیةخاصةكمناطقالجبلیةوالمناطقاألریافلتصنیفالالزمةالشروط-

.الجبلیةوالمناطقاألریافمواردوتنمیةوحمایةاستغاللشروط-

السابعالفصل

المحمیةالخاصةالمناطق

ةالمحمیوالغاباتالطبیعیةوالمحمیاتالحدائق

38المادة

منوبحریةبریةمناطقعمومي،بحثإجراءوبعدالمعنیةوالھیئاتالمحلیةالجماعاتاستشارةبعدمحمیةخاصةكمناطقتنظیميبنصتنشأ
أوتدخللكمنوحمایتھاالمناطقھذهعلىالمحافظةوتتم. علیھاالمحافظةتجبخاصةأھمیةوالبشریةالطبیعیةبیئتھاتمثلالتيالوطنيالتراب
.تدھورھافيالتسببأوتغییرھاشأنھمننشاط

بھاالجاريللمسطرةوفقاطبیعیةمحمیةأوطبیعیةحدیقةإلىتحولھاأنالمختصةللسلطةیمكنذلك،تستدعيالمحمیةالمنطقةأھمیةتكونعندما
.والتنظیمیةالتشریعیةالنصوصبمقتضىالعمل

39المادة

بھذهالسابقةاألنشطةمنبالحدوذلكومؤكدمباشرماديضررفيطبیعیةمحمیةأوحدیقةأومحمیةخاصةمنطقةأیةتصنیفرقرایتسببعندما
الجاريوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصبموجبالمحددةللشروطوفقاوذلكتعویضعلىالحصولالحقوقذويأوالمالكینأوللمالكیحقالمنطقة،
.العملبھا

40ادةالم

أونشاطبأيالقیامفیھایمنعمحمیةكغابةیصنفأنمالكھا،كانأیاالغابة،منجزءأليیمكنذلك،البیئيالتوازنعلىالمحافظةتتطلبعندما
.الهأع39المادةفيالمحددةالشروطلنفسوفقابالتعویضالحقیعطيالتصنیفھذا. األشجارجودةیھددأنشأنھمنلألرضاستغالل

الرابعالباب

واإلیذاءاتالتلوثأشكال

األولالفصل

النفایات

41المادة

مالئمةبطریقةمنھاوالتخلصومعالجتھاوتدبیرھاالنفایاتخطورةمنالحدقصدالضروریةالتدابیركلوھیأتھاالمحلیةوالجماعاتاإلدارةتتخذ
.عامةبصفةالبیئةوبجودةوالنباتاتوبالحیواناتالطبیعیةوبالموارداإلنسانبصحةالمضرةآثارھامنتحدأوتزیل



42المادة

وتخزینوفرزجمععملیاتوالسیمامنھاوالتخلصالنفایاتتدبیروعملیاتشروطوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحددأعاله،41للمادةیقاتطب
صوالتخلوالتدبیرالمعالجةأشكالمنآخرشكلأيأوتدویرأواستعمالإعادةأواستغاللأومراقبةمطارحفيوضعأواستیرادأووتصدیرونقل
.النفایاتمنالنھائي

الثانيالفصل

ةوالغازیالسائلةالمقذوفات

43المادة

عامةبصفةالبیئةوبجودةاإلنسانبصحةضرراتلحقأنشأنھامنوالتيالطبیعيالوسطفيمصدرھاكانأیاالغازاتأوالسوائلكلقذفیمنع
.بھاالمعمولوالمقاییسالمعاییرتتجاوزوالتي

44دةالما

:خاصةبصفةوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد

تصریحأوإداریةلرخصةتداولھاالخاضعالموادوكذاتركیزھاودرجاتتكوینھاوكذاقذفھاالممنوعوالغازیةالسائلةالموادالئحة-
؛مسبقین

؛منھاالنھائيوالتخلصاستعمالھاإعادةوالمقذوفاتوتدویرومعالجةوتخزینجمعفیھایتمأنیجبالتيالشروط-

.الجرثومیةوالكیماویةالناحیةمنوالغازیةالسائلةللمقذوفاتالعلمیةالمواصفات-

الثالثالفصل

والخطیرةالمضرةالمواد

45المادة

أوالمشعةأوالسامةخصائصھابسببإمااإلدارةوتتبعلمراقبةاستعمالھاویخضعاإلدارة،منترخیصبغیروالخطیرةالمضرةالموادتداولیحظر
.الطبیعيالوسطفيقذفھاعندالحیویةلألنظمةوتھدیدھاتركیزھامدى

46المادة

:خاصةبصفةوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد

؛اإلدارةمنتصریحاأومسبقةرخصةذلكیتطلبأوالطبیعيالوسطفيقذفھایمنعالتيوالخطرةالمضرةالموادالئحة-

؛اإلدارةمنتصریحأومسبقةلرخصةتخضعأوالحدودعبرمرورھاأوالوطنيالترابداخلنقلھایمنعالتيوالخطرةالمضرةالموادالئحة-

.نقلھاوتواریخومسارخزنھاطریقةوكذاالموادھذهتكییفوطرقشروط-

الرابعالفصل



والروائحالصوتیةاإلزعاجات

47المادة

بصحةتضرأوللجوارإزعاجاتسببأنشأنھامنكانإذاومصدرھانوعھاكانمھماالصوتیةواالھتزازاتالضجیجعلىالقضاءأوالحدیجب
الصوت،ومكبراتالتنبیھآالتواستخداموالمعداتاآلالتوتشغیلوالخدماتیةاإلنتاجیةاألنشطةمباشرةعندخاصةعامة،ةبصفبالبیئةأواإلنسان

والحاالتالصوتلمستوىبھاالمسموحالقصوىالحدودالنصوصھذهوتحدد. القانونلھذامطبقةوتنظیمیةتشریعیةنصوصبمقتضىوذلك
.المراقبةوأسالیبالقیاسطرقوكذاصوتیةاھتزازاتأوضجیجأينبعاثافیھایمنعالتيوالشروط

48المادة

.تنظیمیةنصوصبمقتضىتحدیدھایجبالتيالمعاییروتتجاوزمضرةتكونأنتركیزھا،أوطبیعتھابحكمیمكنھا،التيالروائحإصداریمنع

الخامسالباب

البیئةوحمایةتدبیرآلیات

األولالفصل

البیئةعلىالتأثیردراسات

49المادة

أوالمشروعصاحبفإنالطبیعي،الوسطعلىوقعھاأوحجمھابسببللبیئةتھدیدایشكلمشاریع،أومنشآتأوتھیئاتإنجازكانإذاماحالةفي
.البیئةحمایةلمتطلباتموافقتھدىومللمشروعالبیئيالتأثیرتقییممنتمكندراسةبإجراءملزمایكونالرخصة،طالب

50المادة

أھدافوكذاالبیئة،علىالتأثیرلدراساتالخاضعةالتھیئةوعملیاتوالمشاریعواألنشطةالمنشآتوتنظیمیةقانونیةنصوصبمقتضىتحدد
.الوقائیةوالتدابیرالمعاییراحتراممدىمراقبةوطرقالدراسةومضمون

الثانيالفصل

االستعجالیةططاتالمخ

51المادة



أوطبیعیةكوارثأوطارئةحوادثبسببللبیئةخطیرتلوثعنالناتجةالحرجةالحاالتلمواجھةاستعجالیةمخططاتبإعداداإلدارةتقوم
.تطبیقیةنصوصبموجبالمحددةللشروطوفقاالمعنیةوالھیآتالمحلیةالجماعاتمعبتعاونوذلكتكنولوجیة

52ادةالم

تتطلبالتيوالحاالتالشروطوكذاتنفیذھا،وكیفیاتومحتواھااالستعجالیةالمخططاتإعدادوشروطمجاالتالقانونلھذاالتطبیقیةالنصوصتحدد
.منھاوالمرورالخاصةلألمالكالمؤقتاالحتاللإلىواللجوءالممتلكاتومصادرةاألشخاصاستدعاء

53المادة

المجاورینوالسكانالمختصةالسلطاتإعالمیتضمنبمنشأتھخاصااستعجالیامخططاینجزأنلرخصةخاضعةمصنفةمنشأةكلغلمستعلىیجب
.المنشأةتسببھاأنیمكنالتيالكوارثأسبابمنالحدووسائلالعاملینوإخالء

.السابقةالفقرةلمقتضیاتوفقااستعجاليمخططلوضعتنظیمیةنصوصضىبمقتتحددانتقالیةآجالالقانونھذاصدورقبلالمتواجدةللمنشآتتمنح

الثالثالفصل

البیئةجودةومعاییرمقاییس

54المادة

.البیئةجودةعلىللمحافظةالالزمةوالمعاییرالمقاییسوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتحدد

55المادة

:التالیةالنقط54المادةفيإلیھاالمشاروالمعاییرالمقاییستحدیدأثناءاالعتباربعینتؤخذ

؛المجالھذافيحداثةاألكثرالعلمیةالمعطیات-

؛والمقذوفاتلإلفراغاتالمستقبلالوسطحالة-

؛الذاتيالتطھیرعلىالتربةأوالھواءأوالماءقدرة-

؛المستدامةالوطنیةواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةلباتمتط-

؛معنيقطاعلكلالمالیةالمردودیة-

.الصحیةالمتطلبات-

56المادة



ببعضخاصةصرامةأكثرومعاییرمقاییسالمعنیة،الھیآتمعبتعاوناإلدارةتحددالوطني،البعدذاتوالمعاییرالمقاییستحدیدإلىباإلضافة
.خاصةبحساسیةالبیئيتوازنھایتمیزالتيأوبالتلوثالمھددةأوالمتضررةالمناطقأوالملوثةالقطاعات

57المادة

لجودةالمستمروالتتبعوالمراقبةللبحثجھویةرصدوشبكاتللبیئةوطنیامرصداالقانونلھذاالتطبیقیةالنصوصتحددھالشروطوفقااإلدارةتقیم
االستعانةطلبویمكنھاالمعنیة،للجھاتالبیاناتوإتاحةدوریا،البیئةوملوثاتمكوناتبرصداختصاصھامجالفيكلالشبكاتھذهوتقومة،البیئ

.المختصةوالجھاتوالجامعیةالعلمیةوالمعاھدالبحوثبمراكز

الرابعالفصل

والجبائیةالمالیةالتحفیزات

58المادة

ألجلوالجبائیةالمالیةللتحفیزاتنظاملالستثمارمیثاقبمثابة18.95رقماإلطاروالقانونالقانونھذالمقتضیاتتطبیقیةنصوصبموجبیؤسس
.واستصالحھاالبیئةحمایةإلىالھادفةالمشاریعوتمویلاالستثمارتشجیع

59المادة

الجمركیةالرسوممنالكلیةأوالجزئیةواإلعفاءاتالدولة،تقدمھاالتيالمالیةالمساعداتأعاله،58ةالمادفيإلیھاالمشارالتطبیقیةالنصوصتحدد
.المالئمةالتحفیزیةاإلجراءاتوكلالمخفضةالفائدةوذاتاألمدطویلةالقروضوكذاوالجبائیة،

الخامسالفصل

البیئةواستصالحبحمایةالخاصالوطنيالصندوق

60المادة

.ونفقاتھومواردهومھامھالصندوقلھذاالقانونياإلطارتطبیقينصبموجبویحدد. البیئةواستصالحبحمایةخاصوطنيصندوقینشأ

61المادة

.الصندوقھذاومھامأنشطةمتابعةعلىبالبیئةالمكلفةالحكومیةالسلطةتشرف

62المادة



النموذجیةالمشاریعلتمویلاستثنائیةوبصفةالقانونھذافيعلیھاالمنصوصالتحفیزیةالتدابیرویللتمالخاصالوطنيالصندوقمواردتستعمل
.والتجریبیةالبیئیة

السادسالباب

المسطرةقواعد

األولالفصل

المدنیةبالمسؤولیةالخاصالنظام

63المادة

كلوكذاوخطیرة،مضرةموادأومحروقاتیستعملأوینقلأویخزنمعنويأوماديشخصكلما،خطأإثباتإلىالحاجةدونمسؤوال،یعتبر
بممارسةمباشرةغیرأومباشرةعالقةلھماديأوجسديضررإلحاقفيتسببتالقانون،لھذاالتطبیقيالنصیحددھاكمامصنفةلمنشأةمستغل

.أعالهإلیھاالمشارشطةاألن

64المادة

ھذاویحدد. حادثةكلعنإجماليمبلغفيمسؤولیتھتحدیدیطلبأن63المادةفيالمذكورالضررإصالحمسؤولیةعلیھتقعالذيللشخصیمكن
.تنظیمينصبمقتضىالمبلغ

65المادة

.أعاله64المادةفيعلیھالمنصوصالتحدیدمناالستفادةلھیحقفال63لمادةافيإلیھالمشارالشخصارتكبھخطأعنناتجاالحدثكانإذا

66المادة

المحكمةإشارةرھنیضعأنالضررإصالحعنالمسؤولالشخصعلىیجب،64المادةفيعلیھاالمنصوصالمسؤولیةتحدیدمناالستفادةقصد
أخرىضمانةأیةأوبنكیةضمانةتقدیمأوماليمبلغشكلعلىالقیمھذهتكونأنویمكن. ولیتھمسؤتحدیدقیمةتعادلمالیةقیمابالقضیةالمكلفة
.العملبھاالجاريالقوانینحسبمقبولة

67المادة

.المحددةالدیونتوزیعمعمتناسبةبصفةالدائنینبین66المادةفيعلیھاالمنصوصالقیمھذهتوزع

68المادة

أعاله،إلیھاالمشارالقیمتوزیعقبلالتلوثضررعنتعویضبدفعالحدثبعدالضررإصالحمسؤولیةعلیھتقعالذيالشخصقاماإذماحالةفي
.بدفعھقامالذيالمبلغحدودفيالقانونھذابموجبلھالمخولةالمعوضالشخصحقوقمنیعفىفإنھ

الثانيالفصل

البیئةاستصالحإعادة



69المادة

ذلكأمكنإذااألخیرةھذهاستصالحللبیئةتدھورعنھاینتجمخالفةكلمرتكبعلىتفرضأنلإلدارةیمكنالعملبھاالجاريالنصوصمراعاةمع
.المدنیةبالتعویضاتوالمتعلقبھالمعمولالقانونفيعلیھاالمنصوصالجنائیةالعقوباتتطبیقفيالنظربحقاالحتفاظمع

70المادة

ھذالمقتضیاتمخالفةعنناتجغیرالتدھورھذاكانوإنحتىباستصالحھاللبیئةتدھورإلىأدىنشاطایمارسمستغلكلتلزمأنلإلدارةیمكن
.التطبیقیةونصوصھالقانون

71المادة

عملیاتتطبیقوتواریخبلوغھاالواجبالبیئةاستصالحدافأھحالةكلفياإلدارةتحددأعاله،70و69المادتینفيعلیھاالمنصوصالحاالتفي
.لمتطلباتھاالمنجزةاألشغالتطابقحالةفيالذمةبإخالءقراراوتتخذالمواقعبتفقداإلدارةتقوماألشغال،نھایةوفي. االستصالح

72المادة

تنظیمیةأوتشریعیةنصوصتحددھاخاصةمساطروجودعدمحالةوفي،أعاله71المادةفيالمحددةللشروطوفقاالبیئةاستصالحیتمالعندما
.للنفقاتباألمرالمعنيتحملمعاألشغالھذهبمعرفتھاتنفذأنالمقررة،بالتدابیرالمعنيإنذاربعدلإلدارةیمكن

الثالثالفصل

األحكامتحویلمسطرة

73المادة

القانونھذاطرفمنعلیھاوالمعاقبالمرتكبةالمخالفاتتحولأنذلك،األمرتطلبإذابالبیئةلمكلفةاالسلطةمعبعالقةالمختصةللسلطةیمكن
النطقبعدإالالتحویلھذاإجراءیمكنوال. تنفیذھاوتواریخقیمتھاوكذاشروطھایحددبمحضرالتحویلھذاالسلطةھذهوتقید. التطبیقیةونصوصھ

.القانونفيعلیھاالمنصوصالغرامةقیمةمنأقلتكونأنلقیمتھانیمكالكماالنھائيبالحكم

74المادة

أمامومتابعتھماماضررضحایاتجاهالمحتملةالمدنیةالتعویضاتفيالنظربحقاالحتفاظمعأعاله73المادةفيعلیھالمنصوصالتحویلتنفیذیتم
.المدنیةالمحاكم

75المادة

احترامعدمحالةوفي. المخالفمعباتفاقالمختصةالسلطةحددتھاكماالتحویلعنالمستحقةالمبالغكلتسدیدبعدإالالقضائیةاتالمتابعتلغىال
.الجنائیةالمسطرةتطبیقمتابعةتتم،73المادةفيإلیھالمشارالمحضرفيالمحددةالشروط

الرابعالفصل

المخالفاتومتابعةالمسطرة



76المادة

أوبصحتھضررإلحاقإلىأدىرائحةأوحرارةأوإشعاعأواھتزازأوصوتأومادةقذفأوالنبعاثتعرضمعنويأوماديشخصكل
.قالتحقیھذابنتائجالمشتكيإبالغویجب. لألضرارمالحظتھمنیوماتسعینخاللوذلكتحقیقإجراءاإلدارةمنیطلبأنفيالحقلھبممتلكاتھ

الطلبلھذاحفظأورفضكلتبریریجبكما. یوماستینتتعدىالمدةخاللإبالغھاإلدارةعلىیتوجبالمشتكي،طرفمنمستعجلطلبحالةفي
.اإلدارةطرفمن

77المادة

الشرطةضباطالتطبیقیةونصوصھلالعمبھاالجاريوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصمراعاةمعالقانونھذاألحكامالمخالفاتبمعاینةیكلف
رؤساءطرفمنبذلكلھمالمفوضالمحلیةالجماعاتوموظفوالمختصة،اإلدارةلدنمنالغرضلھذاالمنتدبونواألعوانوالموظفونالقضائیة
معنويشخصأوخبیروكلر،المحاضمحرريالمأمورینعلىأداؤھاالمفروضبالیمینالخاصللتشریعوفقاالمحلفونوكذاالجماعیةالمجالس

.اإلدارةطرفمناستثنائیةبصفةالمھمةبھذهكلف

78المادة

بالدخولإلیھا،ینتمونالتيللجھةالمخولةواالختصاصاتالمسؤولیاتحدودوفياختصاصھمجالفيكلأعاله،إلیھمالمشارلألشخاصیسمح
أوقیاسأجھزةوضعأوعیناتأخذقصدمتحركةعربةأوالسكن،دورغیربناءأومنشأةوأأرضإلىالجنائیة،المسطرةقانونلمقتضیاتوفقا

.التطبیقیةونصوصھالقانونھذامقتضیاتمخالفةإلىیؤديأنیمكنھلنشاطسابقةأوحالیةممارسةاحتمالوجودعندتحالیلإجراء

79المادة

مرتكببھایدليالتيواإلیضاحاتالمخالفةونوعظروفخاصبوجھفیھاتبینمحاضرریربتحالمخالفاتبمعاینةالمكلفوناألشخاصیقوم
تنظیمیةأوتشریعیةمقتضیاتتوجدلمماالمعني،اإلقلیمأوالعمالةوعاملالمختصةالمحكمةإلىوقتأقصرفيالمحاضرھذهوتوجھ. المخالفة
وجبرهالضروریةباالستصالحاتوإلزامھالمخالفةمرتكبإلنذاردعوىرفععنالسابقةریةاإلدااإلجراءاتالتخاذمعینةآجالعلىتنصأخرى
.بالبیئةالمضرةاآلثاررفععلى

السابعالباب

نھائیةمقتضیات

80المادة

الجریدةفينشرهتاریخمنابتداءبھعملالویبدأالعامةومبادئھألحكامھوالمخالفةالقانونلھذاالسابقةوالتنظیمیةالقانونیةالمقتضیاتكلتنسخ
.الرسمیة


