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من جمادى اآلخرة  72بتاريخ  792.97.2مرسوم رقم 

تنظيم المؤسسات  عادةإب( يتعلق 0.91مايو  07) 0.11

بحماية البيئة وتحسينها المكلفة
1
9 

                                                                   ؛ ولاألن الوزير إ

 11) 1931من ربيع اآلخر  22الصادر في  1711711 بمقتضى الظهير الشريف رقم 

 ؛حداث الجهات، حسبما وقع تغييره وتتميمه إ( ب1311ونيه ي

 الوطني؛عداد التراب إوباقتراح من وزير السكنى و

 11) 1033 ولىمن جمادى األ 93س الوزاري بتاريخ وبعد دراسة المشروع في المجل

 (؛1393بريل أ

 يرسم ما يلي :

 0الفصل 

وية للمحافظة على البيئة المحدثة ن اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة واللجان الجهإ

 بإحداث( 1310و ماي 29) 1930ولى جمادى األ 1الصادر في  27107911 بالمرسوم رقم

المؤسسات المكلفة بحماية البيئة يطلق عليها من اآلن فصاعدا اسم "المجالس" وتجرى 

  ا األحكام اآلتية :معليه

  المجلس الوطني للمحافظة على البيئة: الجزء األول

 مهمة المجلس الوطني للمحافظة على البيئة: الباب األول

 7الفصل  

ة مهمة العمل على حماية البيئة وتحسينها تناط بالمجلس الوطني للمحافظة على البيئ

 قصد تحقيق ما يلي :

صيانة التوازن البيئوي للوسط الطبيعي )المياه والتربة والهواء والحيوانات والنباتات 

 ؛…(والمناظر

 ضرار المختلفة ومحاربتها والتقليل منها ؛لوثات واألثالوقاية من ال

 وظروفها7طار الحياة إتحسين 

وتحقيقا لهذا الغرض يساهم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في تحديد السياسة 

 يلي:الحكومية في هذا الميدان ويجوز له القيام بما 
                                                           

 1137(، ص 1393يونيه  0) 1033رجب  23بتاريخ  9221الجريدة الرسمية عدد  -1

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/63176.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/154764.pdf
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ليه إبيئة وتحسينها ولهذا الغرض توجه توجيه وتنشيط وتنسيق كل عمل يتعلق بحماية ال

التنظيمية التي تهم البيئة  وأراسات ومشاريع النصوص التشريعية مختلف الوزارات جميع الد

وطني7 ويدعى التراب ال إلعدادا7 ويستشار في المشاريع الكبرى بداء رأيه فيهإقصد 

 و الدولية التي تقوم بها المملكة في هذا الميدان ؛أالجهوية  عمالللمشاركة في جميع األ

 جهزة ؛دن مختلف الوزارات واألمن ل جراؤهاإت الواجب الحث على الدراسا

دراسة جميع الوسائل الكفيلة بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها واقتراحها على 

 الحكومة؛

 المالئمة؛عداد النصوص التشريعية والتنظيمية إاقتراح 

 بالبيئة؛نشر جميع المعلومات المتعلقة 

 جمعيات ؛ بإحداثالحث عن مساهمة السكان والسيما 

جلس الوطني ويقدم الم المجالس الجهوية في عملها إلرشادتوجيهات الالزمة ال صدارإ

ليها رئيس المجلس إمة تقريرا سنويا عن نشاطه يرفعه الحكو إلىللمحافظة على البيئة 

 7الوطني للمحافظة على البيئة

 تنظيم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة: الباب الثاني

 3الفصل  

س المجلس الوطني للمحافظة على البيئة السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على أتر

 اآلتية:البيئة ويضم هذا المجلس ممثلي الوزارات 

 والتعاون؛وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية 

 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ؛

 وزارة الدولة المكلفة بالسياحة ؛

 الوطني؛نعاش إلوزارة التجهيز وا

 سالمية؛اإلقاف والشؤون ووزارة األ

 الزراعي؛صالح وزارة الفالحة واإل

 الداخلية؛وزارة 

 طر؛األوزارة التربية الوطنية وتكوين 

 المهني؛وزارة الشغل والتكوين 

 والرياضة؛وزارة الشبيبة 

 وزارة الشؤون االجتماعية والصناعة التقليدية ؛

التوالي البيئة عضاء يمثلون على أالتراب الوطني )ثالثة  عدادإوزارة السكنى و

 الوطني(؛عداد التراب إوالسكنى و
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 النقل؛وزارة 

 وزارة الصحة العمومية ؛

 والمعادن؛وزارة الطاقة 

 والصناعة؛وزارة التجارة 

 عالم؛اإلوزارة 

 العدل؛وزارة 

 الجهوية ؛ل المكلفة بالتخطيط والتنمية وكتابة الدولة لدى الوزير األ

 7دارة الدفاع الوطنيإ

 هليةأشخاصا من ذوي األ ليهإجلس الوطني للمحافظة على البيئة ن يضيف المأويمكن 

 7عالهأ ليهاإ عضاء الذين يمثلون الوزارات المشاريتجاوز عددهم نصف عدد األ نأدون 

االستشارة بيل ن يستعين رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة على سأويمكن 

 7هليةبكل شخص من ذوي األ

 .الفصل 

عضاء ممثلو الوزارات في حظيرة المجلس الوطني للمحافظة على البيئة يعين األ

لى البيئة والوزراء بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة ع

للتجديد بموجب مرسوم هلية لمدة سنتين قابلة من ذوي األ شخاص، ويعين األمرالمعنيين باأل

لى البيئة والوزراء المعنيين يتخذ باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة ع

هلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ من ذوي األ شخاص، ويعين األمرباأل

 7باقتراح من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

 5الفصل 

عداد التراب الوطني إالبيئة في حظيرة وزارة السكنى و محافظة علىن المسئول عن الإ

يقوم بمهام الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة الذي يعين بمرسوم يتخذ 

 7باقتراح من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

 سير المجلس الوطني للمحافظة على البيئة: الباب الثالث

 2الفصل 

ع المجلس الوطني للمحافظة على البيئة مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت يجتم

وتتخذ قراراته بأغلبية  قلويتداول بحضور نصف أعضائه على االالحاجة إلى ذلك7 

 7صوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيسعادل األعضاء الحاضرين، وعند تاأل
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 2الفصل 

يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة ويسهر على 

سيما التقارير  شغاله والالغرض بجمع كل الوثائق المفيدة ألتطبيق مقرراته ويكلف لهذا 

والتوصيات الصادرة عن اللجان المختصة والمجالس الجهوية وكذا التقارير المتعلقة بنشاط 

خص منها المتعلقة بالنشاط الذي قد يكون افظة على البيئة وعلى األدان المحالوزارات في مي

 7له تأثير في البيئة

 9الفصل 

سنويا عن حالة البيئة  يحرر الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة تقريرا

 7عمال المنجزة في هذا الميدانثيقة ملخصا لأل7 وتؤلف هذه الوفي البالد

 .الفصل 

الوطني للمحافظة على البيئة في حظيرته اللجان الخمس المختصة  يؤسس المجلس

 اآلتية :

 وظروفها(؛طار الحياة إ) نسانيةلجنة المؤسسات اإل -1

 ضرار ومحاربتها ؛لجنة الوقاية من التلوثات واأل -2

 الطبيعية؛لجنة حماية الطبيعة والموارد  -9

 والتربية؛عالم لجنة الثقافة واإل -0

 7القانون والعالقات الدوليةلجنة  -2

هلية ومقررا وكل شخص من ذوي األ باألمرالمعنيين  عضاءوتضم كل لجنة رئيسا واأل

 7يستدعيه رئيس اللجنة

عضائه لمدة ألبيئة الرؤساء والمقررين من بين ويختار المجلس الوطني للمحافظة على ا

 7سنتين قابلة للتجديد

الكتابة العامة للمجلس الوطني للمحافظة على ويقوم بمهام كتابة اللجان عضو من 

 7البيئة

 01الفصل 

لب من بط أوجلس الوطني للمحافظة على البيئة تجتمع اللجان بطلب من رئيس الم

 7ماكن والساعات التي يحددها الرؤساءذلك في األ لىإرؤسائها وكلما دعت الحاجة 

للمحافظة على  لوطنيوتنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس ا

 7عمالها والتقييم السنوي لنشاطهاأنتائج  ليهإالبيئة الذي تقدم 
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  المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة: الجزء الثاني

  مهمة المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة: الباب األول

 00الفصل 

الحدود الترابية للجهات تناط بالمجالس الجهوية للمحافظة على البيئة المهام اآلتية داخل 

من ربيع اآلخر  22عاله المؤرخ في أ ليهإالمشار  1711711 المحدثة بالظهير الشريف رقم

(1311يونيه  11) 1931
2
 : 

رشاد إيم ول البيئة الجهوية بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع والتنظجرد مشاك -1

 المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في هذا الصدد ؛

 الجهة؛القيام بكل عمل كفيل بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها في  -2

تلقى توجيهات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة وتوصياته والعمل على  -9

 7نفيذهات

  تنظيم المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة: الباب الثاني

 07الفصل 

 س المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة رئيس مجلس الجهة ويضم :أير

 الجهة؛عضاء مكتب مجلس أ 

 ممثليهم؛ أوالعماالت  أو قاليمرؤساء مجالس األ 

  يهم ممثل لوزارة البيئة بما فعضاء المجلس الوطني للمحافظة على أممثلي الوزارات

 عمالة؛ أو قليمإالداخلية عن كل 

  عمال؛األرؤساء الجماعات التي يهمها جدول 

 الذين يستدعيهم على سبيل االستشارة المجلس الجهوي  األهليةمن ذوي  األشخاص

 7للمحافظة على البيئة

                                                           

ني  22بتاريخ  1711711تم نسخ الظهير الشريف رقم  - 2  المناطق( بإحداث 1311يونيه  11) 1931ربيع االا

 1731790المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  01731من القانون رقم  13بمقتضى المادة 

 1011من ذي القعدة  20بتاريخ  0013الجريدة الرسمية عدد  ؛(1331أبريل  2) 1011من ذي القعدة  29بتاريخ 

من  222بمقتضى المادة  السالف الذكر ،01731القانون رقم تم نسخ أحكام قد و7 221(، ص 1331ابريل  9)

من  23بتاريخ  1712799المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  111710القانون التنظيمي رقم 

 (، ص 2312يوليو  29) 1091شوال  1بتاريخ  1993(؛ الجريدة الرسمية عدد 2312يوليو  1) 1091رمضان 

12927  

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/63176.pdf
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 سير المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة: الباب الثالث

 03الفصل 

يقوم ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة بمهام مقرر المجلس الجهوي 

للمحافظة على البيئة ويتولى المقررون القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الجهوي للمحافظة 

 7على البيئة وتنشيط مجموعات العمل المذكورة، حسبما هو منصوص عليه في الفصل التاسع

 .0الفصل 

عضاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة لمدة سنتين قابلة يعين األ

 مر7للتجديد وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين باأل

 05الفصل 

في  من رئيسه مرتين كل سنة بإيعازفظة على البيئة يجتمع المجلس الجهوي للمحا

ذلك، ويجتمع كذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني  إلىجلسة عامة وكلما دعت الحاجة 

 7للمحافظة على البيئة

المجلس الوطني للمحافظة  إلىجلس الجهوي للمحافظة على البيئة ن يقدم المأويجب 

ليه تقريرا إيرفع  نألوثائق والمعلومات المفيدة وعلى البيئة بيانا عن كل اجتماع وجميع ا

 7سنويا عن حالة البيئة الجهوية

 02فصل ال

مايو  29) 1939لى وجمادى األ 1الصادر في  27107911 حكام المرسوم رقمأتنسخ 

كلفة بحماية البيئة الطبيعية والمرسوم حداث المؤسسات المإ( ب1310

عضاء أين ( بتعي1310مايو  29) 1930 لىوجمادى األ 1الصادر في  27107912 رقم

  اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية7

 02الفصل 

عداد التراب الوطني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة إوزير السكنى و إلىيسند 

  الرسمية7

  7(1393مايو  12) 1033من جمادى اآلخرة  21وحرر بالرباط في 

  اإلمضاء : المعطي بوعبيد

  وقعه بالعطف        

 ،وزير السكنى وإعداد التراب الوطني

 123051685                                                                اإلمضاء : عباس الفاسي          

 

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/154764.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/131825.htm
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المجلس

 

 


