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تقـديــم عــام
تعتبر أمثلة التهيئة العمرانية من أهم وثائق التعمير إذ يعد مثال التهيئة العمرانية أداة لتخطيط  المجال   

األساس  وهي  المستدامة  للتنمية  تحقيقا  العمراني  االمتداد  في  التحكم  أجل  من  فيه  والتصرف  الحضري 

الذي تستند عليه عمليات التعمير والتهيئة والتقسيم والبناء مع مراعاة الخيارات الواردة باألمثلة التوجيهية 

للتهيئة.

وبالرغم من هذه األهمية لم يعرف المشرع التونسي مثال التهيئة العمرانية وإنما عرفه الفقه بأنه تخطيط   

عمراني يمكن الجماعة المحلية المعنية من ممارسة سياسة متناسقة لتنظيم استعمال مجالها الترابي وتحديد 
صبغة األرض وشروط استعمال واستغالل كل قطعة منها.1

االقتصادية  التنمية  لدفع مسيرة  القطاعات  لتنسيق تدخالت كل  ترتيبية  أداة  العمرانية  التهيئة  ويمثل مثال   

واالجتماعية بالتجمع العمراني وهو »الوثيقة المرجعية األولية والثابتة للتهيئة البلدية«2 والذي يمكن بمقتضاه 

للجماعة المحلية المعنية أن تحدد مختلف االرتفاقات والحقوق وأن تقرر رفض أو منح التراخيص المتعلقة 

بالتقسيمات ورخص البناء والهدم والقيام بأنشطة مختلفة. 

✜ لمحــة تاريخيــة :

يرجع ظهور أمثلة التهيئة العمرانية إلى األمر المؤرخ في 25 جانفي 1929 المتعلق بامتداد تجمعات المناطق   

العمرانية وقد تتابعت النصوص القانونية التي اهتمت بتنظيم هذا الصنف من الوثائق ونذكر من أهمها أمر 

10 سبتمبر 1943 المتعلق بالهندسة المعمارية وتنظيم المدن وبعد االستقالل صدرت مجلة التعمير بتاريخ 

15 أوت 1979 والتي كرست مبدأ العمل بمثال التهيئة العمرانية.

العمراني«3  للموضوع  عملياتي  غير  »تصورا  تعكس  إذ  النقائص  عديد  عرفت  التعمير  مجلة  أن  غير   

ولتجاوز  والبيئي.  االجتماعي  البعد  وبغياب  والمركزي  االقتصادي  البعد  بهيمنة  تميزت  كما  التهيئة  وألمثلة 

والتعمير الترابية  التهيئة  مجلة  بإصدار  المتعلق   1994 لسنة   122 عدد  القانون  وضع  تم  النقائص   هذه 

)م ت ت ت(4 التي عرفت العديد من التنقيحات شملت  الباب المتعلق بأمثلة التهيئة العمرانية5. 

1 H.JACQUET et F.PRIET, Droit de l’Urbanisme, Paris, Dalloz, 1988, P. 4
2 AMEL AOUIJ-MRAD, Précis de droit de l’urbanisme, Publications de l’Imprimerie officielle de la République tunisienne, 2014, 

p. 39.

      3صالح بوسطعة، التعمير في القانون التونسي، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2014، ص 24.

4 قانون عدد 122 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير. 

5 من ذلك التنقيح المحدث بمقتضى  القانـون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 و القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 .
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والتنمية في مدينة  للبيئة  العالمي  المؤتمر  المنبثقة عن  المبادئ  بإدراج  أنداك  التونسي  المشرع  قام  وقد   

التي  التعمير  و  التهيئة  مقاربة  في  نوعية  نقلة  بذلك  محدثا  المجلة  من  األّول  الفصل  في  جانيرو6  ريودي 

أصبحت آلية » لضمان توزيع محكم بين المناطق العمرانية والريفية، وذلك في إطار المالءمة بين التنمية 

االقتصادية والتنمية االجتماعية والتوازنات البيئية ضمانا لتنمية مستدامة ولحق المواطن في محيط سليم«. 

وقد وجدت هذه المقاربة الجديدة امتدادا لها في العنوان الثاني من م ت ت ت الذي يتعلق بأمثلة التهيئة 

العمرانية7. 

الالمركزية من تدبير حر  ناحية و مبادئ  البيئية من  الحقوق  ومثل صدور دستور 2014 من خالل تكريس   

وديمقراطية تشاركية من ناحية أخرى, قطيعة مع المنظومة السابقة  تم تكريسها بنفس المنهج مع صدور 

مجلة الجماعات المحلية )م ج م ( في 9 ماي 2018.

والمصادقة  التهيئة  أمثلة  إعداد  اختصاص  أصبح  إذ  التعمير  و  التهيئة  في مجال  بالجديد  المجلة  أتت  وقد   

عليها من الصالحيات الذاتية للمجالس البلدية , كما ألزم المشرع الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية 

المستدامة و التشاركية في إعداد أمثلة التهيئة.

لكن بالمقابل طرح دخول هذه المجلة حيز النفاذ بعض اإلشكاليات في عالقة مع القواعد المؤطرة ألمثلة   

التهيئة العمرانية  في مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

✜ اإلشكاليات :

تتنزل األحكام التي تناولت مسالة التهيئة و التعمير في مجلة الجماعات المحلية  في إطار تكريس المبادئ   

المجال غير أن هذا المكسب ساهم في ظهور إشكال  المتعلقة بهذا  المعلنة بدستور 27 جانفي 2014 و 

قانوني و هو يجابه اليوم تحديات عملية .

6 عقد المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في الفترة من 3 إلى 14 جوان 1992 تحت إشراف األمم المتحدة وقد اختتم 

المؤتمر أعماله بتوقيع ثالث اتفاقيّات وهي: 

- االتفاقيّة األولى : وتتعلق بالتنّوع البيولوجي وتهدف إلى حماية الكائنات الحيّة الحيوانيّة والنباتيّة المهّددة باالنقراض.

المسببة لالحتباس  الغازات  انبعاث  الحد من  الحرارة عن طريق  ارتفاع درجات  المناخيّة وتتعلق بمكافحة  التغيرات  اتفاقيّة حول   : الثانية  االتفاقيّة   -

الحراري.

- االتفاقيّة الثالثة: اتفاقيّة حول الغابات.

كما صدر عن هذا المؤتمر » إعالن ريو«. وأرفقت بهذا اإلعالن خطة عمل مفصلة عرفت باسم » جدول أعمال القرن الحادي والعشرين« أو » أجندا 21«. 

وهي وثيقة تتضّمن مبادئ التنمية المتوافقة مع المحافظة على البيئة.

7 من الفصل 12 الى الفصل 24.
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على المستوى القانوني

كان للتغييرات التي جاءت بها مجلة الجماعات المحلية انعكاسات مباشرة على نص قانوني هام ينظم   

المادة العمرانية و هو مجلة التهيئة الترابية و التعمير و التي ال تزال أحكامها نافذة. وقد أثير هذا 

اإلشكال امام القاضي اإلداري حيث إعتبر أن »موضوع القضية الماثلة تنظمه أحكام مجلة الجماعات 

المحلية و مجلة التهيئة الترابية و التعمير«8 .

وكما يتمثل اإلشكال في أن بعض األحكام المتعلقة بالتهيئة و التعمير في مجلة الجماعات المحلية    

متعارضة مع بعض الفصول المضمنة بمجلة التهيئة الترابية والتعمير إال أنه و عمال بمبدأ قانوني عام 

يغلب القاعدة القانونية األعلى في حالة تعارضها مع قاعدة أدنى فان  علوية مجلة الجماعات المحلية 

بإعتبارها قانونا أساسيا أدت إلى نسخ ضمني لبعض أحكام مجلة التهيئة و التعمير )وهي قانون عادي( 

التي تتعارض مع النص األعلى السيما في عالقة بمبدأ التدبير الحر.

مع المالحظ أن م ت ت ت ال تزال سارية المفعول في انتظار المصادقة على مشروع مجلة التهيئة   

والتنمية الترابية والتعمير الذي تعود آخر نسخة له إلى تاريخ فيفري 2020 9.

8 محكمة إدارية، الدائرة االبتدائية بالكاف، قضية عدد 04100202 بتاريخ 29 مارس 2019، غير منشور .كما أكدت المحكمة اإلدارية هذه القراءة من 

خالل الرأي اإلستشاري التي قدمته لرئاسة الحكومة بتاريخ 5 أوت 2020 حيث نصت على  أنه« في انتظار إستكمال مراجعة التشريع المتعلق بالتعمير 

فإنه يمكن األخذ بنظام قانوني مختلط بين أحكام مجلة الجماعات المحلية و أحكام مجلة التهيئة الترابية و التعمير«.

http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_  )2020 )فيفري  والتعمير  الترابية  التنمية  و  التهيئة  مجلة  مشروع   9

Territoire/ProjetCodeDeLUrbanismeVersion Fevrier2020.pdf

قانون أساسي

مجلة الجماعات المحلية

قانون عادي 

مجلة التهيئة الترابية والتعمير



على المستوى العملي

أدى تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية وفق الفصل 131من دستور إلى بروز مشاكل تطبيقية 

إذ نجد:

الترابية  التهيئة  مجلة  وفق   ولكن  مجالها  لتهيئة  مثال  إعداد  في  تجربة  لها  كانت  قديمة  بلديات   

والتعمير و هي اليوم بصدد القيام بمراجعته ألقلمته مع توسعها التربي و مع مراعاة مقتضيات مجلة 

الجماعات المحلية .   

بلديات محدثة تخوض تجربة إعداد مثال لتهيئة ألول مرة وتعيش تحديا اكبر من الذي تعرفه البلديات   

القديمة. 

باالضافة إلى محدودية الموارد المالية و البشرية التي يفترض إن ترصد لمثل هذه العمليات التقنية   

والمكلفة .  

وبما أن م ج ت ت ت لم تتضمن قواعد و إجراءات خاصة بتنقيح أمثلة التهيئة العمرانية المصادق   

المتعلقة بإعدادها و المصادقة  القواعد و اإلجراءات  عليها فإن مراجعة هذه األمثلة تقتضي إعمال 

عليها عمال بمبدأ توازي الصيغ و اإلجراءات10.  

تستدعي  مختلف هذه اإلشكاليات التي يعرفها النظام القانوني ألمثلة التهيئة والتعمير وضع دليل عملي   

لدى البلديات لتبسيط محتوى مثال التهيئة )الجزء األول( ومراحل إعداده )الجزء الثاني(.

10 المحكمة اإلدارية حكم ابتدائي عدد 137267 ، الدائرة التاسعة بتاريخ 29 ماي 2016 .
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الـجــزء األول :
محتــوى مثــال

الـتهيئــة الـعمرانيــة
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الـفقــرة األولـى :
تقديم مثال التهيئة العمرانية

بين الفصل 12 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير العناصر المكونة ألمثلة التهيئة العمرانية التي تشمل قواعد   

وارتفاقات استعمال األراضي وتحّدد: 

مباشرتها  الممكن  السائدة  األنشطة  طبيعة  أو  لها  المحدد  الرئيسي  االستعمال  الترابية حسب  المناطق   .1

واألنشطة الواجب تحجيرها بهذه المناطق،

كثافة البناء المسموح بها في كل منطقة ترابية مخصصة أو في كل جزء منها وذلك اعتبارا لطاقة استيعاب   .2

البنية األساسية والتجهيزات الجماعية سواء منها المتوفرة أو المتوقع إنجازها ولنوعية تربة تلك المناطق 

وللمخاطر الطبيعية المحتملة وللعوامل البيئية1، 

رسم طرقات الجوالن المزمع المحافظة عليها أو تغييرها أو إحداثها وضبط خاصياتها،  .3

مناطق حماية المعالم التاريخية والمناطق المصانة والمواقع الثقافية واألثرية والفالحية والطبيعية التي   .4

تشملها تراتيب حماية أو صيانة أو إحياء وكذلك المناطق الواجب المحافظة عليها اعتبارا لخصوصياتها 

كالشريط الساحلي،

المواقع المخصصة للمنشآت والتجهيزات الجماعية والتجهيزات ذات المصلحة العامة والمساحات الخضراء   .5

والساحات العمومية.

قواعد التعمير المتعلقة بحق تركيز البنايات وبطبيعتها وبتخصيصها على أن تراعى فيها اإلجراءات التي   .6

من شأنها تدعيم االندماج االجتماعي وسط التجمعات السكنية واالسـتعمـال األفضل لألراضي وأن تراعى 

كذلك فيها الحاجيات التي تمليها الوضعية الخاصة للمعاقين.

تتميز هذه األمثلة بصبغتها الترتيبية إذ تحتوي على قواعد تتضمن تحديد المناطق و كثافة البناء و رسم   -

طرقات الجوالن.

االستعمال  الترابية حسب  المناطق  تحديد  أي   le zonage( التنطيق  آلية  على  األمثلة  هذه  وتعتمد   -

الرئيسي المحدد لها أو طبيعة األنشطة الممكنة أو التي يجب منعها  داخلها2.

1 ورد بالحكم الصادر في القضية عدد120588 بتاريخ   25أكتوبر2011 انه »يخلص من قراءة أحكام الفصل 12 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير القاعدة 

العامة المتعلقة بكثافة البناء المسموح به وفق نمط بنائه طابقا ارضيا و طابقان علويان إنما تعتمد بمناسبة إعداد أمثلة التهيئة أو مراجعتها و ذلك في 

مناطق التهيئة و التي ال تخضع للتراتيب أو الرتفاقات خاصة وهو ما يفيد عدم انطباق تلك القاعدة في صورة وجود تراتيب عمرانية خاصة تنطبق على 

المنطقة المتواجد بها عقار التداعي  

2 أنظر الملحق عدد 1.
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✜ مكونات ملف مثال التهيئة العمرانية

جاء بالفصل 13 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير انه يقع ضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة بقرار من   

الوزير المكلف بالتعمير. وفي هذا اإلطار صدر قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 الذي 

نقح في 19 فيفري 2018.

يحدد القرار المذكور مكونات الملف الفني لمثال التهيئة العمرانية وهي الوثائق التالية3 :  

1( التقرير :

حسب الفصل 2 من قرار أكتوبر 1995 يحتوي التقرير على العناصر التالية :  

كشف عن الوضع االجتماعي والديمغرافي واالقتصادي الحالي للمنطقة المعنية وعرض آلفاق التطور   •

وخاصة تلك التي تتعلق بالسكن واألنشطة االقتصادية والتجهيزات العمومية،

آفاق تطور مناطق العمران والمناطق المزمع تعميرها مستقبال،  •

وكذلك  المعنية  للمنطقة  والبيئية  الطبيعية  الخصوصيات  على  التهيئة  مثال  تطبيق  لتأثيرات  تحليل   •

التدابير الواجب اتخاذها للمحافظة عليها وإحيائها،

11 من مجلة  الفصل  التقرير و محتوى   النقطة من  بين هذه  التفريق  : البد من   1 مالحظة   

التهيئة  مثال  التي سيتضمنها  والتجهيز  التهيئة  اخـضع مشاريع  الذي  والتعمير  الترابية  التهيئة 

المنشآت  تركيز  الدراسة  هذه  إلى  كذلك  ويخضع  المؤثرات.  دراسة  إلى  مسبقا  العمرانية 

المحيط  على  سلبية  انعكاسات  لها  تكون  أن  البالغة  مخلفاتها  أو  لحجمها  نظرا  يمكن  التي 

.4 الطبيعي

ولقد فوض تحديد شروط تطبيق الفقرة األولى من هذا الفصل إلى السلطة الترتيبية عن طريق   

أمر يضبط العناصر التي تتكون منها دراسة المؤثرات وقائمة في مشاريع التهيئة والتجهيز وتركيز 

3 باإلضافة إلى الملف الفني يوجد كذلك الملف اإلداري الذي تستوجبه مقتضيات مجلة الهيئة الترابية والتعمير والذي سنتعرض له في الجزع الثاني من 

هذا الدليل والذي يتكون من :

نسخة من قرار تحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال تهيئة عمرانية.  -

نسخ من ردود مختلف اإلدارات والمصالح العمومية  حول مشروع المثال (الفصل19 16 والفصل(  -

نسخة من مداولة المجلس البلدي التي يأذن فيها بتعليق المثال،   -

نسخة من إعالن االستقصاء الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،   -

نسخة مختومة من المثال الذي تم تعليقه،  -

نسخة من دفتر المالحظات ومن االعتراضات الواردة بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول،   -

الوصول  مضمونة  مكاتيب  بواسطة  الواردة  تلك  أو  االستقصاء  بدفتر  المسجلة  المعارضات  بخصوص  واإلدارات  المصالح  مختلف  ردود  من  نسخ   -

)الفصل 17(.

نسخة من مداولة المجلس البلدي التي يصادق فيها نهائيا على مشروع المثال.  -

4 البد من التذكير هنا انه في بعض القوانين المقارنة يخضع كامل مثال التهيئة العمرانية إلى دراسة المؤثرات على المحيط و ليس مشاريع التهيئة 

والتجهيز التي سيتضمنها فقط و في ذلك حماية إضافية للبيئة.
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المنشآت التي تخضع إلجراءات دراسة المؤثرات. غبر أن هذا األمر لم يصدر وبقي تطبيق هذا 

الفصل مستندا إلى األمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة 

المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف 

الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط وتحديدا إلى الملحق األول منه.

 78 عدد  بالقانون  )أضيف  والتعمير  الترابية  التهيئة  مجلة  من  )مكرر(   11 الفصل   :  2 مالحظة   

لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003( يخضع تركيز المساحات التجارية الكبرى الى دراسة 

دراسة  وعلى  المجلة  هذه  من   11 بالفصل  عليها  المنصوص  الطبيعي  المحيط  على  المؤثرات 

لالنعكاسات المحتملة لتركيز تلك المساحات على محيطها االقتصادي واالجتماعي الذي تشمله 

دائرة االستقطاب التجاري المتوقع لها.

التشريعية  النصوص  وكذلك  للتهيئة  التوجيهي  المثال  أفاق  مع  العمراني  النمو  خيارات  مالءمة  بيان   •

المتعلقة باالرتفاقات العمومية و التي تنظم استعمال المجال وذلك تطبيق لمبدأ علوية األمثلة التوجيهيه 

على مثال التهيئة العمرانية )أنظر مبدأ الهرمية(.

تحديد مساحات مختلف أصناف المناطق و إبراز تطورها في حالة مراجعة مثال التهيئة.  •

اقتراح وسائل تطبيق مثال التهيئة و خاصة منها التي تساعد على التحكم المالئم في العقارات.  •

واستعمال  الطاقة  في  وللتحكم  األمطار  مياه  وتجميع  الماء  استعمال  لترشيد  الهادفة  التدابير  اقتراح   •

الطاقات المتجددة وفقا للتشريع الجاري به العمل5.

2( الخريطة أو الخرائط :

 1/5000 بين  يتراوح  بسلم  والثانية  اختيارية  وهي   1/10000 بسلم  إحداهما  صبغتين  الخرائط  هذه  تأخذ   

و1/1000 وهو سلم يمكن من إبراز الحدود بدقة. 

حسب الفصل 3 من قرار أكتوبر 1995 يساعد وجود هذه الخرائط في إبراز :  

المناطق التي تطبق داخلها التراتيب العمرانية.   •

حوزة الطرقات المزمع المحافظة عليها وكذلك الحوزات المخصصة التي تخول التحويرات المستقبلية   •

للطرقات الموجودة واحداث طرقات جديدة ومتفرقات وطرقات فرعية.

األماكن المخصصة والمنشات العمومية والتجهيزات ذات المصلحة العامة والمساحات الخضراء.  •

وبالملك  بالشبكات  منها  المتعلقة  وخاصة  العمومية  المصلحة  ذات  لالرتفاقات  الخاضعة  المناطق   •

للبناء  القابلة  غير  والمناطق  للمياه  العمومي  والملك  البحري  العمومي  والملك  للطرقات  العمومي 

5 اضيفت هذه  المطة بمقتضى الفصل األول من قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار 

المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية.
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لما في ذلك من مخاطر او مضار وكذلك المناطق التي تحتوي على موارد طبيعية يتعين المحافظة 

. عليها

والمناطق  واألثرية  الثقافية  المواقع  سيما  ال  خصوصية  او  منفردة  ترتيبية  لنصوص  الخاضعة  الدوائر   •

المصانة والمجموعات التاريخية و التقليدية والعالم التاريخية .

دوائر التدخل العقاري للتهيئة و إعادة الهيكلة أو التهذيب أو التجديد العمراني   •

3( التراتيب العمرانية :

تقوم حسب مقتضيات الفصل 4 من القرار المذكور سابقا بضبط القواعد المشتركة بين كل المناطق المحددة   

بمثال التهيئة العمرانية و القواعد الخاصة بكل منطقة. 

كما تضبط القواعد المشتركة بين كل المناطق والتدابير الهادفة لترشيد استعمال الماء وتجميع مياه األمطار   

التقديمي  والتقرير  العمل  به  الجاري  بالتشريع  عمال  المتجددة  الطاقات  واستعمال  الطاقة  في  وللتحكم 

المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القرار6.

ووفقا للنموذج الملحق بالقرار فقد وردت التراتيب على الصبغة التالية7 :  

عنوان أول : يهم األحكام العامة للمنطقة اوللمناطق التي يشملها مثال التهيئة العمرانية   •

يتعلق هذا العنوان بضبط المجال الترابي لتطبيق هذه التراتيب والمثال بصفة عامة وكيفية تقسيم الدائرة   

الترابية إلى مناطق مختلفة

عنوان ثان : القواعد المشتركة بين كل المناطق  •

عنوان ثالث : يتعلق باألحكام الخاصة بكل منطقة   •

يبين هذا الجزء األحكام الخاصة بكل منطقة من المناطق المحددة بالعنوان األول فيتم التطرق إلى صبغة   

كل منطقة من هذه المناطق ثم إلى كيفية استعمال األراضي وتحديد أصناف األنشطة المحجرة و أصناف 

األنشطة التي يخضع تراخيص فيها إلى شروط و شروط اشغال األرض من خالل اثني عشر محورا ضبطها اإلطار 

النموذجي للتراتيب8.

6 أضيفت هذه المطة بمقتضى الفصل 2من قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار 

المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية.

7 طرأ تحوير على االطارالنموذجي للتراتيب العمرانية  وذلك بمقتضى الفصل 3 من قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 

2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية. الذي  نص على انه »يضاف 

 إلى أحكام اإلطار النموذجي للتراتيب العمرانية الملحق بقرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المشار إليه أعاله عنوان ثان، كما يلي:

العنوان الثاني القواعد المشتركة بين كل المناطق ويعاد ترتيب العنوان الثاني كعنوان ثالث كما يلي:العنوان الثالث أحكام خاصة بكل منطقة«.

8 المنافذ والطرقات التزويد بالشبكات، مساحات وواجهات قطع األرض ,تركيز البنايات بالنسبة للطرقات و لحوازات المنشات العمومية، تركيز البنايات 

بالنسبة للحدود الفاصلة بين القطع، تركيز البنايات بالنسبة لبعضها البعض داخل القطعة الواحدة المعدة للغرض، نسبة إشغال األرض، االرتفاع األقصى 

للبناءات، المظهر الخارجي، المآوي والغراسات ونسبة االستعمال العقاري والمظهر الخارجي.
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أو  لنشاط  منطقة  كل  وتخصيص  المناطق  بلورة  في  العمرانية  والتراتيب  الخرائط  تساهم   

وظيفة معينة وهو ما يسمى بالتنطيق9. 

وتضمن آلية التنطيق الحفاظ على الخصوصيات التاريخية أو الثقافية أو البيئية للمناطق التي   

تشملها تراتيب حماية أو صيانة أو إحياء

توضح الخرائط والتراتيب العمرانية قواعد وارتفاقات استعمال األراضي10.  

والتراتيب العمرانية تلزم الغير ويعارض بها المالك .  

4( الملحقات أو الوثائق المختلفة

تعرضت لها أحكام الفصل 5 من قرار أكتوبر 1995 وتتمثل في الوثائق التي استعملت في تصوير مثال التهيئة   

العمرانية وخاصة :

أمثلة الشبكات الموجودة والمزمع إحداثها والمتعلقة بالماء الصالح للشراب والنور الكهربائي والغاز   •

والمواصالت والتطهير وغيرها

قائمة االرتفاقات المتعلقة بالملك العمومي للطرقات والملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه   •

والمواقع الثقافية والمناطق المصانة والمعالم التاريخية وغيرها 

والفنون  والتاريخي  األثري  والتراث  الفالحية  األراضي  بحماية  المتعلقة  الخصوصية  القوانين  قائمة   •

التقليدية والمحيط والغابات وغيره.

9 أنظر الملحق عدد 1.

10 تندرج في إطار االرتفاقات كّل األحكام المتعلقة بمنع الكشف عن ملك الغير، وكّل كشف من شأنه أن ينتهك حرمة المسكن وهذا ما تضّمنته الفصول 

172 ← 175 مجلة الحقوق العينية.

التقرير

التراتيب العمرانية

الخريطة أو عدة خرائط

الملحقات أو الوثائق المختلفة

الفصل 13 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير 
قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 

1995 الذي نقح في 19 فيفري 2018
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الـفقــرة الـثانيــة :
المقتضيات الواجب احترامها عند إعداد  

البلدية لمثال التهيئة العمرانية

1( البعد الجمالي والمعماري : الجمالية العمرانية 

الترابية والتعمير منذ فصلها األول على ضرورة احترام مناطق الصيانة وحماية المواقع  الهيئة  أكدت مجلة   

الطبيعية والمواقع الثـقـافـيـة بما فيها األثـرية11.

لكن ما انفردت مجلة الجماعات المحلية هو فرض احترام المعطى الجمالي الذي أصبح أساسيا من خالل     

وتنفيذها  األمثلة  إعداد هذه  االعتبارعند  بعين  البلديات  »تأخذ  انه  به  ورد  الذي  ثانية  فقرة   114 الفصل 

الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة«12.

11 التي عرّفها الفصل 2 من مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 

.1994

12 رغم أن الفصل 117 أشار إلى أن الحفاظ على خصوصيات المجال ببقى من اختصاص السلطة المركزية حين نص على انه : »يبقى إعداد أمثلة تهيئة 

التشريع  المركزية وفق ما يضبطه  السلطة  الحساسة حماية خاصة من اختصاص  الثقافية أو صبغتها  أو  البيئية  التي تستدعي أهميتها  الترابي  المجال 

المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير«.

التنميــة
الـمستدامــة

الـضوابــط
البعد الجمالي 

والتاريخي الجمالية 
: العمرنية

التشاركية
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كما يتولّى المجلس البلدي تطبيقا للفصل 239 »إعداد التراتيب المحليّة للبناء والتّراتيب المتعلّقة بالمحافظة    

على الخصوصّيات المعماريّة بالبلدية«. من ذلك ان يلزم المجلس عبر تراتيب13 باستعمال مواد بناء معينة أو 

استعمال لون معين للبناءات حفاظا على الهوية المعمارية.

أو  بالتهيئة  تتعلّق  عمرانيّة  عمليّات  به من  القيام  يتحتّم  ما  البلدي  المجلس  »يقّر  انه  الفصل  بنفس  وجاء   

بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير 

مركزيا أو جهويا«.

2( التنمية المستدامة

ضبط الفصل األول من مجلة التهيئة الترابية و التعمير أحكاما عامة تتعلق بالقواعد الواجب إتباعها لتنظيم   

واستعمال امثل للمجال الترابي لتحقيق تنمية مستدامة وينص هذا الفصل على انه : »تضبط مقتضيات هذه 

المّجلة القواعد الواجب إتباعها لتنظيم واستعمال أمـثل للمجال الـترابي ولتخـطـيط وإنشاء التجمعات السكنية 

وتنميتها بغية : »ضمان توزيع محكم بين المناطق العمرانية والريفية، وذلك في إطار المالءمة بين التنمية 

االقتصادية والتنمية االجتماعية والتوازنات البيئية ضمانا لتنمية مستديمة ولحق المواطن في محيط سليم«.

ولكن هذا الهدف اتخذ بعدا عمليا مع مجلة الجماعات المحلية ،إذ نص الفصل األول منها على انه : »يهدف   

هذا القانون األساسي إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصالحياتها وطرق تسييرها 

الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار  والتنمية  الالمركزية  بما يحقق  التشاركية  الديمقراطية  وفقا آلليات 

وحدة الدولة«.

ويظهر  المستدامة  بالتنمية  والتعمير  الترابية  التهيئة  وظيفة  المحلية  الجماعات  مجلة  ربطت  كما   

والتنمية  والتعمير  الترابية  »التهيئة  بـ  المتعلق  المشتركة  اإلحكام  من  الثالث  الباب  عنوان  من  ذلك 

المستدامة«.

ثم جعلت منه واجبا محموال على الجماعات المحلية حيث جاء بالفصل 119 )فقرة أخيرة( : »تلتزم الجماعات   

المحلية باحترام مبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة«.

بما  القادمة  األجيال  أجل  من  الدولة  سياسات  كّل  في  البيئة  مقتضيات حماية  إدماج  المبدأ  ويقتضي هذا   

األساسي عدد 60  القانون  المفهوم في  بلورة هذا  التونسي  المشرع  التعمير14. وقد حاول  في ذلك سياسة 

كما تم اعتبار »المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلّي وتنميته« من الصالحيات المشتركة بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وذلك 

حسب الفصل 243 من مجلة الجماعات المحلية.  

13 التراتيب هي قواعد عامة و مجردة و ملزمة يتخذها المجلس البلدي أو رئيس البادية وتطبق على كامل المنطقة البادية وعلى كل المواطنين وهي 

قابلة للطعن بتجاور السلطة أمام المحكمة اإلدارية بالنسبة لكل من له مصلحة للحصول على إلغائها.

14 ظهر مصطلح التنمية المستدامة في »تقرير برونتالند«، والذي صدر سنة 1987 عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة األمم المتحدة 

والذي صاغ أول تعريف لها باعتبارها نموذجا جديدا للتنمية التي تمكن من االستجابة لمتطلبات األجيال الحاضرة دون حرمان  األجيال القادمة من تحقيق 

متطلباتهم .ثم أصبح هذا المنوال التنموي منذ إعالن ريو دي جانيرو Rio de Janeiro الصادر سنة 1992 وإعالن جوهانسبورغ »Johannesburg« لسنة 

2002 هدفا عاما وشامال يفترض من الّدولة التوفيق بين النمو االقتصادي المتوازن والمساواة االجتماعيّة والمحافظة على البيئة، 
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القادمة  حيث  األجيال  المستدامة وحقوق  التنمية  بهيئة  المتعلق  لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 

ورد في الفصل4 »تعمل الهيئة على ضمان على ضمان أهداف التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة 

واالجتماعية  االقتصادية  المقتضيات  بين  التوازن  احترام  ضمان  خالل  من  والمحلي  الوطني  المستوى  على 

والثقافية والمقتضيات البيئية إلرساء العدالة والتضامن بين األجيال وحقهم في بيئة سليمة تضمن استمرارية 

الحياة ونوعيتها وحقهم في حماية موروثهم الثقافي وهويتهم الوطنية وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر 

وعادل.«.

وقد تبنت تونس خطة التنمية المستدامة لعام 2030« التي صادقت عليها 193 دولة في سبتمبر 2015 وتغطي   

أجندا التنمية 2030. وهي تتضمن سبعة عشرة هدفا15 من ضمنها الهدف الحادي عشر »مدن ومجتمعات 

بين  كالمساواة  أخرى  أهداف  إلى  باإلضافة  والتعمير  بالتهيئة  متينة  عالقته  تبدو  الذي  مستدامة«  محلية 

الجنسين أو الحد من أوجه عدم المساواة أو المياه النظيفة والسالمة الصحية التي ال يمكن أن تجسد ترابيا إال 

من خالل أمثلة التهيئة. وقد بينت أزمة كوفيد 19 مدى تأقلم المخططات الترابية للبلديات مع األزمات السيما 

الصحية مما يؤكد العالقة بين التهيئة العمرانية والمسائل الصحية ويحتم تدخل اللجان البيئية والصحية في 

مسار إعداد األمثلة. 

بعين  تأخذ  إدماج مقاربة جديدة  المستدامة، من  التنمية  أهداف  التهيئة، من منظور  أمثلة  إعداد  ويمكن   

االعتبار حاجيات النوع االجتماعي ذات عالقة بالتهيئة العمرانية وبالتالي المساواة بين الجنسين وبين مختلف 

فئات المجتمع. وهو ما سيحتم مشاركة مختلف اللجان القارة البلدية ذات العالقة إلى جانب لجنة األشغال 

و التهيئة و المصالح الفنية للبلدية حتى ال يكون إعداد مثال التهيئة حكرا عليها16.

يمكن هذا العمل التنسيقي بين اإلدارة البلدية ومختلف اللجان البلدية من حوكمة مؤسساتية تساهم في   

إستجابة مثال التهيئة إلى أهداف التنمية المستدامة والتي تقتضي أيضا الشفافية والحوكمة المفتوحة.  

3( الديمقراطية التشاركية

المتساكن  لتشريك  العمومي  االستقصاء  آلية   على   16 الفصل  في  والتعمير  الترابية  التهيئة  مجلة  اقتصرت   

المثال في  العموم على مشروع  العمرانية وذلك من خالل إطالع  التهيئة  المحلي في تحديد محتوى مثال 

بدفتر  اعتراضاته  أو  مالحظاته  تدوين  من«  األمر  يعنيه  من  كل  ويتمكن  إعداده  مسار  من  متأخرة  مرحلة 

إلى  الوصول  مكتوب مضمون  بواسطة  اعتراض  مذكرة  توجيه  أو  البلدية،  بمقر  للغرض  المفتوح  االستقصاء 

السلطة اإلدارية المعنية«.

15 تتفرع عن األهداف السبعة عشرة 169 غاية و230 مؤشر وتتمثل هذه األهداف في : 

1( القضاء على الفقر 2( القضاء التام على الجوع 3( الصحة الجيدة والرفاه  4( التعليم الجيد  5( المساواة بين الجنسين  6( المياه النظيفة و النظافة 

الصحية  7( طاقة نظيفة وبأسعار معقولة  8( العمل الالئق والنمو االقتصاد  9( الصناعة و االبتكار والهياكل األساسية 10( الحد من أوجه عدم المساواة  

11( مدن ومجتمعات محلية مستدامة  12( االستهالك واإلنتاج المسؤوالن  13( العمل المناخي  14( الحياة تحت الماء  15( الحياة في البر  16( السلم 

والعدل والمؤسسات القوية  17( عقد الشراكات لتحقيق األهداف. 

16 من ذلك لجنة المساواة وتكافئ الفرص بين الجنسين، لجنة الشؤون االجتماعية و الشغل و فاقدي السند وحاملي اإلعاقة ، لجنة الطفولة والشباب ...
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وبالتالي تمكن هذه اإللية من االعتراض على محتوى مشروع المثال خاصة بما يشكله من قيود على الحق في   

الملكية17 غير إن المجلة لم تبين مآل هذه اإللية ومآل اإلعترضات وما يترتب عن عدم احترامها على عكس 

ما ذهبت إليه مجلة الجماعات المحلية .

إذ أكد الفصل119 من م ج م على وجوبية »اعتماد آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني في   

وضع التصورات وتحديد االختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية إلعداد أمثلة التهيئة الترابية ...« 

وبمقتضى الفصل 29 من م ج م يتم إخضاع محتوى برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية   

التشاركية. ويؤدي خرق هذا الواجب المحمول على البلدية حسب الفصل 29 إلى رفض المجالس المحلية 

للمشروع ويكون كّل قرار تتخذه الجماعة المحلية خالفا لمقتضيات التشاركية قابال للطعن عن طريق دعوى 

تجاوز السلطة18.

 الـفقــرة الـثالثــة :
 الضوابط التي تقيد البلدية
عند إعداد أمثلة التهيئة

إلى  المقابل تخضع  الحر ولكنها في  التدبير  العمرانية إلى مبدأ  التهيئة  البلدية عند إعدادها لمثال  تخضع   

مجموعة من المحددات وضعتها مجلة التهيئة العمرانية و التعمير وأكدتها مجلة الجماعات المحلية من خالل 

تنصيصها على مجموعة من المبادئ.

1( مبدأ الهرمية / مبدأ التناسق

يقصد بالهرمية العالقة العمودية بين مختلف األمثلة و علوية أمثلة مقارنة بأمثلة أخرى والتي ينتج عنها ضرورة 

إحترام الوثيقة السفلى لمحتوى الوثيقة األعلى.

وتجدر اإلشارة إلى تعدد أمثلة التهيئة والتعمير من األمثلة التوجيهية واألمثلة ذات الطابع الترتيبي و منها مثال   

التهيئة العمرانية و األمثلة ذات البعد العملي كمثال التهيئة التفصيلي والتي يغطي كل صنف منها رقعة ترابية 

معينة19.  

17 جاء بحكم صادر عن المحكمة اإلدارية في القضية عدد 19474 بتاريخ 11 جانفي2011 أن »إبداء االعتراضات يتعلق بإعداد مشاريع أمثلة التهيئة 

العمرانية ومراعاتها وال يؤدي عدم اللجوء إليه من قبل المعنيين باألمر إلى حرمانهم من حقهم في التعويض عن جميع ما يمكن أن يترتب عن ذلك 

المثال«.

18 بخصوص زمن المشاركة وآلياتها أنظر الجزء الثاني من الدليل.

19 كما تعرض الفصل 115 من مجلة الجماعات المحلية الى أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي تعدها الجهات واألقاليم.
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وبالتالي فمن المفترض أن تقوم عالقة عمودية بين مختلف هذه األمثلة. وفي هذا اإلطار كرس الفصل 116   

من م ج م مبدأ الهرمية بين مختلف أمثلة التهيئة والتعمير حيث نص على أنه »تنصهر مختلف أمثلة التهيئة 

والتعمير في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية 

والتعمير«.

أ - التناسق بين أمثلة التهيئة العمرانية واألمثلة التوجيهية للتهيئة   

تعرضت مجلة التهيئة الترابية والتعمير إلى طبيعة العالقة القائمة بين مثال التهيئة العمراني واألمثلة التوجيهية   

للتهيئة20 ولهذه العالقة آثار قانونية اذ تلتزم البلدية عند إعدادها أو مراجعتها لمثال التهيئة بأن تتقيد وتحترم 

محتوى األمثلة التوجيهية21.

إال أن م ت ت ت تضمنت غموضا حول طبيعة  هذه العالقة : هل هي عالقة مطابقة أو عالقة مالءمة. إذ نص   

الفصل 10 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير على ضرورة ان تكون أمثلة التهيئة العمرانية مطابقة لبيانات 

األمثلة التوجيهية للتهيئة مما ال يمكن من أي إختالف ولو بسيط بين محتوى الوثيقتين. بينما ذهب الفصل 18 

من نفس المجلة إلى تكريس مبدأ أقل صرامة من خالل ضرورة قيام عالقة مالءمة بين أمثلة التهيئة العمرانية 

واألمثلة التوجيهية للتهيئة من خالل تكريس مبدأ مراعاة المثال األسفل للمثال األعلى وهو ما يترك المجال 

لبعض اإلختالف بين الوثيقتين22.

20 هي حسب الفصل 5 من م ت ت ت تضبط التوجهات األساسية لتهيئة المناطق الترابية المعنية وذلك اعتبارا للعالقات مع الجهات المجاورة والتوازن 

الذي يتعين المحافظة عليه بين التوسع العمراني وممارسة األنشطة الفالحية واألنشطة االقتصادية األخرى وإعتبارا كذلك لضرورة حماية المواقع الطبيعية 

والمواقع الثقافية بما فيها األثرية ومناطق الصيانة. 

21 أكدت المحكمة اإلدارية في قرار 1/12712 عدد صادر بتاريخ 26افريل2005 انه »ولئن يستخلص من مقتضيات  الفصل 10 والفصل 18 من مجلة التهيئة 

الترابية والتعمير... إمكانية معارضة الجماعات العمومية الهياكل العمومية األخرى باألمثلة التوجيهية«.

22 إذ نص على انه »تراعي أمثلة التهيئة العمرانية وجوبا التوجهات الواردة باألمثلة التوجيهية للتهيئة«.

مثال التهيئة
التفصييل

مثال التهيئة
العمرانية

مثال التهيئة
التوجيهي
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وقد طرحت هذه الفصول الغير واضحة إشكاالت تطبيقية وعملية بإعتبار أنه ال يمكن فرض عالقة مطابقة   

صارمة بين محتوى أمثلة التهيئة العمرانية ومحتوى األمثلة التوجيهية للتهيئة باعتبار الصبغة العامة الراجعة 

لمحتوى األمثلة التوجيهية للتهيئة حيث تشمل هذه األخيرة مجموعة من االختيارات والتوجهات واإلجراءات 

ال يمكن أن تكون القواعد الدقيقة والتراتيب التي يحتويها مثال التهيئة العمرانية إال مالئمة لها ومتناسقة معها 

مما يقبل حدا معقوال من اإلختالف.

لكن مجلة الجماعات المحلية حسمت هذا اإلشكال وكرست بطريقة واضحة هذه العالقة بين األمثلة. في هذا   

اإلطار يتنزل الفصل 116 من المجلة الذي نص على انه »تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة 

هرمية حسب مبدأ التناسق« وبالتالي أقرت مجلة الجماعات العمومية بوجود عالقة هرمية وعلوية بين مختلف 

بين أمثلة التهيئة العمرانية واألمثلة التوجيهية للتهيئة يحكمها مبدأ التناسق واإلنسجام وال مبدأ التطابق الصارم.

وهي نفس العالقة  بين أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية23.  

ب - العالقة بين أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية

تطبق أمثلة التهيئة التفصيلية على مجال ترابي أصغر من الرقعة الترابية الذي تغطيه أمثلة التهيئة العمرانية.   

التفصيلية تغطي جزءا  التهيئة  البلدي فإن أمثلة  التراب  التهيئة العمرانية تغطي كامل  فلو إعتبرنا أن أمثلة 

صغيرا كحي من أحياء البلدية مثال. ويسمى هذا الجزء »دائرة تدخل عقاري«24 التي تحدث بأمر لصالح البلدية 

مثال إلنجاز برامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب25.

وجاء بالفصل 30 مكرر من م ت ت ت أن الدولة أو الجماعات المحلية أو الوكاالت العقارية  بإمكانها إعداد أمثلة   

تهيئة تفصيلية للمناطق المعدة إلنجاز برامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب التي تضبطها السلط المختصة طبقا 

ألمثلة التهيئة العمرانية أو لألمثلة التوجيهية للتهيئة إن وجدت. وبالتالي على البلدية أن تحترم عند إعداد المثال 

التفصيلي عالقة الهرمية بين األمثلة التفصيلية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية وألمثلة التوجيهية للتهيئة إن وجدت.

غير أن لهذا المبدأ إستثناء وهو نادر التطبيق إذ نص المشرع  في الفقرة الثانية من الفصل 30 ثالثا من م ت   

ت ت على انه »يمكن للتراتيب العمرانية الواردة ضمن مثال التهيئة التفصيلي أن تنقح أو تعوض التراتيب 

الجاري بها العمل قبل المصادقة عليه« أي التراتيب المنصوص عليها ضمن مثال التهيئة العمرانية26. 

23 وتعرف أمثلة التهيئة التفصيلية في الفصل 30 مكرر من م ت ت ت . على أنها أمثلة تفصيلية »للمناطق المعدة إلنجاز برامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب 

تضبطها السلط المختصة طبقا ألمثلة التهيئة العمرانية أو لألمثلة التوجيهية للتهيئة إن وجدت«. 

24 ويقصد بدوائر التدخل العقاري حسب الفصل 30 من م ت ت ت »المناطق التي تتدخل في نطاقها الدولة أو الجماعات المحلية أو الوكاالت العقارية 

أو وكالة التهذيب و التجديد العمراني إلنجاز برامج تهيئة و تجهيز أو تجديد أو تهذيب«.

25 »يضبط مثال التهيئة التفصيلي مواقع البناءات والمنشآت والتجهيزات الجماعية أو الخاصة وطبيعة و مآل البنايات وغيرها من طرق إستعمال األراضي 

كما يضبط شبكة الطرقات والشبكات المختلفة واإلرتفاقات الواجب إحترمها«. الفصل 30 ثالثا.

التهيئة  وأمثلة  العمرانية  التهيئة  أمثلة  إلى عالقة  بتاريخ 25أكتوبر 2002   القضية عدد19531  اإلدارية في حكم صادر في  المحكمة  تعرضت  26 وقد 

التفصيلية حي اعتبرت أن مثال التهيئة العمرانية هو«الوسيلة األساسية في ضبط قواعد التهيئة و التعمير و التي ال تقتصر على تحديد القواعد العامة 

للبناء و تمتد إلى ضبط تفاصيل وقواعد ارتفاقات استعمال األراضي التي كانت موكولة في جانب منها إلى األمثلة التفصيلة للتهيئة. و الحلة ما ذكر فان 

كل تغيير للقواعد التي تتضمنها األمثلة التفصيلية بهذا العنوان يندرج بالضرورة في اطار تنقيح و مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية«.
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ت - العالقة بين أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة حماية وإحياء المواقع الثقافية

ينص الفصل 18من مجلة التهيئة الترابية والتعمير على طبيعة العالقة  بين وأمثلة حماية وإحياء المواقع الثقافية   

والمناطق المصانة المناطق المجاورة للمعالم األثرية والمناطق الطبيعية والمنشآت العسكرية إن وجدت ومثال 

التهيئة العمراني حيث يعوض مثال الحماية واإلحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة العمرانية إن وجد 

وذلك في نطاق الحدود الضابطة للموقع الثقافي27 وهو ما أكده الفصالن 15 و25 من مجلة حماية التراث األثري 

والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994.

ث - العالقة بين أمثلة التهيئة و الرخص اإلدارية28

تمثل أمثلة التهيئة العمرانية األساس القانوني الذي يحدد مختلف االرتفاقات والذي بمقتضاه للبلدية المعنية ان تقرر   

المصادقة على مطالب التقسيمات من عدمها إذ ال يمكن لكراس الشروط التقسيمات أن يخالف مثال تهيئة عمراني.

كما تمنح البلدية أو ترفض رخص البناء و الهدم والقيام بأنشطة مختلفة .  

ولذلك يعتبر مثال التهيئة وثيقة تلزم اإلدارة ويجابه بها الغير.  

ج - مبدأ التناسق بين أمثلة التهيئة العمرانية المجاورة

ال يتعلق األمر هنا بمبدأ الهرمية ألنه يخص العالقة بين أمثلة التهيئة العمرانية المجاورة والتي تحتل نفس المرتبة 

القانونية . وفي هذا اإلطار ينص الفصل 121 من م ج م أن السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة يقوم بإشعار الجماعة 

المحلية في حالة عدم تناسق أعمالها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة. ومن بين هذه األعمال نجد إعداد بلدية 

ما لمثال تهيئة غير متناسق مع مثال تهيئة لبلدية مجاورة .

ويمكن أن تتسبب هذه الوضعية في إشكاليات قانونية و عقارية بين البلديات التي تتقارب حدودها الجغرافية 

وتختلف تراتيبها العمرانية مما يؤدي أحيانا إلى عدم مساواة بين المواطنين وهو ما يستوجب مجهودا تنسيقيا عند 

إعداد أمثلة التهيئة الخاصة بكل بلدية.

✜ مالحظة : إمكانية إعداد أمثلة مشتركة للتخطيط العمراني بين البلديات 

للتخطيط  مثاال مشتركا  تعد  أن  متجاورة  لبلديات  يمكن  المحلية  الجماعات  مجلة  الفصل 114 من  حسب   

العمراني يشمل تراب هذه البلديات و يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها 

عند القيام  بذلك.

27 الفصل 15 من مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية نص على انه« يعوض مثال الحماية واإلحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة 

العمرانية إن وجد وذلك في نطاق الحدود الضابطة للموقع الثقافي«.

الفصل 25 من مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية نص على انه » يعّوض مثال الصيانة واإلحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة 

العمرانية إن وجد وذلك في نطاق الحدود الضابطة لمثال الصيانة واإلحياء.

كما أن هذا المثال يحل محل التراتيب الخاصة بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية أو المرتبة في حال وجودها«.

28 أنظر ملحق عدد 1
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ويعتبر هذا المثال التنسيقي بين البلديات وثيقة تخطيط عمراني جديدة كرستها المجلة و تجسم تصورا عمرانيا   

مشتركا بين البلديات يستجيب إلى رؤية شاملة ومندمجة و مستدامة. وفي هذا اإلطار يرجع إختصاص إعداد 

مثال التهيئة المشترك والمصادقة عليه إلى المجالس البلدية وال يمكن للسلطة المركزية أن تتدخل سوى في إطار 

وظيفتها التنسيقية أو رقابتها الالحقة تطبيقا للفصل 121 من م ج م. 

التهيئة  أمثلة  إعداد  عند  المعتمدة  واإلجراءات  الصيغ  نفس  المشتركة  األمثلة  إعداد  عند  البلديات  تراعي  و   

العمرانية ومن أهمها ضرورة احترام مبدأ الهرمية وآليات الديمقراطية التشاركية.

مبدأ الهرمية  

2( مبدأ وحدة الدولة 

كرس كل من الدستور ومجلة الجماعات المحلية مبدأ أساسي في إطار التنظيم الالمركزي وهو مبدأ وحدة الدولة.  

وتجدر اإلشارة إلى عالقة وحدة الدولة بوحدة التشريع الوطني إذ ال خالف أن وحدة الدولة ال تعني فقط وحدتھا   

الترابیة بل كذلك وحدتھا القانونیة.

وعلى هذا األساس وبالرغم من تمتع البلديات بمبدأ التدبير الحر وبالسلطة الترتيبية المكرسان بكل من الدستور   

و م ج م، تشمل المجلة عديد الفصول التي تحيل إلى ضرورة تقيد الجماعات المحلية عند ممارسة إختصاصاتها’  

ومن بينها إعداد مثال التهيئة , باحترام مقتضيات وحدة الدولة و القانون )الفصل 4( وبمراعاة مقتضيات الدفاع 

الوطني و األمن العام )الفصل 23(.

كما يتأكد هذا المبدأ من خالل الواجبات المفروضة على الجماعات المحلية عند ممارستها إلختصاصاتها العمرانية   

حيث اوجب الفصل 118 من م ج م على الجماعات المحلية عند القيام بإعداد مثال التهيئة : 

األمثلة التوجيهية للتهيئة

أمثلة التهيئة العمرانية 
يعوض مثال الحماية واإلحياء 
اليا عند المصادقة عليه مثال 

التهيئة العمرانية

المثال المشترك للتخطيط 
العمراني ان وجد

أمثلة التهيئة التفصيلية
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احترام التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي  •

احترام التشريع واألحكام الوطنية للتهيئة والتعمير.  •

األخذ بعين االعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة  •

فتحقيقا لوحدة الدولة التي أكدت عليها مجلة الجماعات المحلية منذ فصلها األول جاء بالفصل 113 انه »تتصرف   

السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق 

بينها في نفس هذا اإلطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير«.

مقابل ذلك وتطبيقا لمبدأ التدبير الحر الذي تنتفي بوجوده الرقابة المركزية القبلية اسند المشرع في  الفصل   

121 دورا تنسيقيا للسلطة المركزية عن طريق آلية التنبيه حيث »تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة 

 : الباب  بهذا  عليها  المنصوص  األعمال  بأحد  القيام  عند  التالية  باإلخالالت  كتابيا  المحلية  الجماعات  إشعار 

مخالفة التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي،عدم احترام االرتفاقات ذات المصلحة العمومية،عدم تناسق 

أعمالها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة واإلضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة«.

الضوابط

مبدأ الهرمية
مبدأ التناسق

مبدأ وحدة الدولة

التناسق بين أمثلة التهيئة
العمرانية وأمثلة التهيئة 

التفصيلية

التناسق بين أمثلة التهيئة
العمرانية واألمثلة 
التوجيهية التفصيلة

العالقة بين أمثلة التهيئة 
العمرانية وأمثلة حماية 
وأحياء المواقع الثقافية

التناسق بين أمثلة التهيئة 
العمرانية المجاورة

احترام التشريع الوطني 
المتعلق بالمجال الترابي

احترام التشريع واألحكام 
الوطنية للتهيئة والتعمير

األخذ بعين االعتبار 
المشاريع ذات المصلحة 

العامة



الـجــزء الـثانــي :
مـراحــل إعــداد
مـثــال الـتهيئــة
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المرحلة الخامسةالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

تحديد المنطقة 
التي سيغطيها مثال 

التهيئة.

إعداد مصالح البلدية 
لمشروع مثال التهيئة 
بالتنسيق مع مختلف 

المتدخلين.

القراءة األولى 
واإلستقصاء.

التنسيق مع مختلف 
المتدخلين.

القراءة الثانية 
والمصادقة.

 الـفقــرة األولى : المرحلة األولى :
تحديد المنطقة التي سيغطيها مثال التهيئة

يقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية أو مراجعته تحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة أو المناطق   

التي تقتضي مراجعة كامل مثال التهيئة أو جزء منه.

وبما أنه تم تغطية كامل تراب الجمهورية بالبلديات تطبيقا للفصل 131 من الدستور فإن كل البلديات )أي   

350 بلدية( ستكون معنية بإعداد أو بمراجعة مثال التهيئة العمرانية.

وهنا تطرح مجموعة من األسئلة :  

يتعلق السؤال األول بضرورة أن يغطي مثال التهيئة كامل تراب البلدية أو جزء منه فقط ؟

يجب التمييز بين وضعيتين : 

يمكن أن يقتصر مثال التهيئة على جزء أو أجزاء من تراب البلدية  على أن يبقى جزء آخر منه كاألراضي  	•

الفالحية مثال غير معني بهذا المثال والتي تنطبق عليه تراتيب وارتفاقات خاصة.

يمكن أن يغطي مثال التهيئة كامل التراب البلدي. 	•
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مثال التهيئة العمرانية يغطي جزء من التراب البلدي

مثال التهيئة العمرانية يغطي كامل التراب البلدي

منطقة فالحية

منطقة فالحية

منطقة فالحية
خاضعة للحماية

منطقة غابات
الـتراب الـبلــدي

الـتراب الـبلــدي

مثــال الـتهيئــة الـعمرانّيــة

مثــال الـتهيئــة

الـعمرانّيــة

مثــال الـتهيئــة

الـعمرانّيــة
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 يتعلق السؤال الثاني بالسلطة المختصة بتحديد المنطقة المعنية
بمثال التهيئة الجديد أو الذي سيقع مراجعته ؟

تطبيقا لمبدأ التدبير الحر المكرس بالدستور وبمجلة الجماعات المحلية يرجع االختصاص في مجال تحديد   •

هذه المناطق للمجلس البلدي وذلك بمداولة منه.

ويضيف الفصل 230 من م ج م »يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي أو تقديم مقترحات خاصة في إحداث أو   •

مراجعة مختلف الوثائق و العمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة«.

التهيئة  14 من مجلة  للفصل  بالتعمير تطبيقا  المكلف  الوزير  لقرار من  ولقد كان هذا االختصاص يرجع   •

الترابية والتعمير والذي تم نسخه ضمنيا بحكم تعارضه مع أحكام الدستور و م ج م .

وتبرر الجماعة المحلية قرارها هذا في إطار تقرير تعده اللجنة المكلفة باألشغال والتهيئة الترابية والمصالح   •

البلدية المعنية حول مبررات اإلعداد أو المراجعة.

وقد تم ضبط عناصر ومحتوى تقرير المبررات بقرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الصادر بتاريخ   •

2 أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط عناصر ومحتوى تقرير مبررات إعداد أو مراجعة مثال التهيئة الترابية1.  

مالحظة 1 : تحتاج الجماعة المحلية إلى مساعدة مصالح وزارة التجهيز بخصوص التغيرات المحتملة لصبغة   ✜

المناطق الخضراء وإلى تدخل وزارة الفالحة بخصوص تغيير صبغة األراضي الفالحية. 

كما تحتاج إلى التنسيق مع المصالح الجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية حول االرتفاقات الخاصة بالمياه   

والكهرباء والغاز والسكك الحديدية والمناطق األثرية واالتصاالت. وتتبادل البلدية مع هذه الهياكل مراسالت 

وردود تضاف إلى الملف اإلداري لمشروع مثال التهيئة.

مالحظة 2 : تطبيقا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية البد للمجلس البلدي من إعتماد مقاربة تشاركية في هذه   ✜

المرحلة من خالل إعالم المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع التهيئة الترابية2.

البلدية أي  التهيئة وبرمجتها في ميزانية  إعتمادات لدراسة مشروع مثال  للبلدية أن ترصد  : البد  مالحظة 3   ✜

إعتمادات ذاتية إلى جانب مساهمة وزارة التجهيز أو وزارة الشؤون المحلية خاصة بالنسبة للبلديات المحدثة 

والتي تفتقد للموارد البشرية والمادية.

1 أنظر الملحق عدد 3.

2 الفصل 29 م ج م والفصل 119 م ج م.



< 28 >

مجموعـــــة المنتخبــــين )ات( المـحليين )ات( للمبــــادرة من أجـــل البيئــــة

الرسمية  بالجريدة  البلدي  للمجلس  الترتيبية  القرارت  ككل  ينشر  ترتيبيا،  قرارا  التحديد  قرار  أن  وبإعتبار   

المصادقة بمقرها  بتعليق نسخة من قرار  البلدية  للبلدية وتلتزم  اإللكتروني  المحلية3 وبالموقع  للجماعات 

األصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها.

وتطبيقا للفصل 276 من م ج م يصبح هذا القرار نافذ المفعول بعد مضي 5 أيام من تاريخ نشره .  

كما يحدث قرار التحديد آثارا قانونية مباشرة إذ تطبيقا للفصل 15 من م ت ت ت »يجوز للسلطة اإلدارية   

المختصة أن ترجئ لمدة عامين على أقصى تقدير بداية من تاريخ )نشر( وتعليق قرار التحديد، البت في 

مطالب الرخص المتعلقة بالتقسيمات والبنايات والتجهيزات أو العمليات التي من شأنها أن تعرقل تنفيذ مثال 

التهيئة المزمع إعداده أو أن ترفع في تكاليف إنجازه«.

 الـفقــرة الـثانيــة : الـمرحلــة الـثانيــة :
إعداد مصالح البلدية لمشروع مثال التهيئة 

أسندت م ج م مهمة إعداد أمثلة التهيئة العمرانية إلى البلديات إذ ينص الفصل 114 »تعد البلديات األمثلة   

التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إختصاصها«.

العمراني أي مثال  التخطيط  أمثلة  البلدي في إعداد  المجلس  الفصل 239 من م ج م إختصاص  وقد حدد   

التهيئة العمرانية والذي يعتبر من ضمن الصالحيات الذاتية للبلدية بل من أهمها .

مع المالحظ أن هذه الفصول نسخت ضمنيا الفصل 16 من م ت ت ت في فقرته األولى والذي جعل إعداد   

أمثلة التهيئة العمرانية ومراجعتها اختصاصا مشتركا بين الجماعة المحلية و»المصالح المختصة ترابيا التابعة 

للوزارة المكلفة بالتعمير »والذي لم يعد يتماشى مع مبدأ التدبير الحر الذي تتمتع به البلدية ومع االختصاص 

الذاتي للمجلس البلدي مما ال يترك أي مجال النتظار موافقة مسبقة من أي سلطة كانت ألن القرار يرجع 

للمجلس البلدي دون سواه بالتنسيق )وليس باالشتراك( مع السلطة المركزية .

وفي هذا اإلطار ينص الفصل 113 من م م ت على أن »تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب   

الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في مجال التهيئة الترابية والتعمير«. 

وتقسم هذه المرحلة إلى ثالثة مراحل :  

إعداد مصالح البلدية لكراس الشروط  •

تكليف المجلس البلدي مكتب دراسات إلعداد مشروع أولي لمثال التهيئة  •

التنسيق مع مختلف المتدخلين من إدارات مركزية وجهوية  •

3 الفصل 45 من م ج م. 



< 29 >

مجموعـــــة المنتخبــــين )ات( المـحليين )ات( للمبــــادرة من أجـــل البيئــــة

الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

1( إعداد مصالح البلدية لكراس الشروط

تعد المصلحة اإلدارية المكلفة باألشغال وبالرخص داخل اإلدارة البلدية كراس شروط الدراسة الفنية لمشروع   

النموذجية  الشروط  كراسات  إلى  باالستناد  وذلك  للدراسة  العريضة  الخطوط  تشمل  والتي  التهيئة  مثال 

الموجودة لدى اإلدارة الجهوية للتجهيز.

2( تكليف المجلس البلدي مكتب دراسات إلعداد مشروع أولي لمثال التهيئة

مكتب  إلى  المشروع  هذا  إعداد  يعهد  بل  تهيئة  مثال  مشروع  بمفردها  تعد  أن  البلدية  لمصالح  يمكن  ال   

دراسات مختص في التعمير مما يقتضي أن تعلن البلدية عن طلب عروض لتكليف مكتب دراسات إلعداد 

مشروع المثال وذلك إذا تجاوزت تكلفته قيمة معينة حددها األمر المنظم للصفقات العمومية بـ 50 ألف 

دينار أو طلب استشارة إذا لم تتجاوز التكلفة هذه القيمة طبق للشروط المنصوص عليها باألمر المذكور4.

وفي حالة المصادقة على الصفقة تكلف البلدية مكتب الدراسات بالمشروع وفي هذه الوضعية تتواصل اإلدارة   

استجابة لخصوصية  التهيئة وحاجياتها  لمثال  لتقديم تصوراتها  الدراسات  األشغال مع مكتب  البلدية ولجنة 

المجال الترابي وتطلعات متساكنيها.

وتجدر اإلشارة أن مكتب الدراسات يأخذ بعين االعتبار مجموعة من المقتضيات القانونية، العمرانية، التقنية   
والتي ستحدد في جزء هام محتوى مشروع المثال..

تتولى لجنة األشغال والتهيئة دراسة مشروع المثال المحال لها من المكتب الدراسات وإعداد تقرير حوله قبل   

أن تبدأ مرحلة االستشارات.

وتعتمد اللجنة آلية الديمقراطية التشاركية ويمكنها دعوة أعوان الدولة أو المنشات من ذوي الخبرة للمشاركة   

في أعمالها. 

وتطبيقا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة المكرسة في الفصل 139 من الدستور   

ومختلف فصول م ج م البد للجنة األشغال من أن تشرك المواطنين ومكونات المجتمع المدني منذ هذه 

المرحلة من مراحل إعداد مثال التهيئة وهي مرحلة »المساهمة في وضع التصورات وتحديد االختيارات 

الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية إلعداد أمثلة التهيئة«.

4 الفصل 5 من أمر 13 مارس 2014.  
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نموذجي  نظام  بضبط  والمتعلق  م  م ج  بالفصل 29 من  عليه  المنصوص  التطبيقي  األمر  لغياب  ونظرا   

آلليات الديمقراطية التشاركية و تطبيقا لمبدأ التدبير الحر وللفصل 119 من م ج م يمكن للمجلس البلدي 

أن يضبط آليات لتشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة .

االستشارة  إلى  اإلعالم  مجرد  من  التشاركية  اآلليات  تعدد  نالحظ  م  ج  م  من  الخامس  القسم  وحسب   

والتشاور والقرار المشترك وصوال إلى اإلستفتاء حول برامج الهيئة.

3( التنسيق مع مختلف المتدخلين من إدارات مركزية وجهوية 

يتعدد المتدخلون في مجال التنسيق مع مصالح البلدية بخصوص المشروع األولي لمثال التهيئة إذ تطبيقا   

للفصل 113 فقرة أولى من م ج م5 والفصل 114 فقرة 3 من م ج م6 والفصل 16 فقرة ثانية من م ت ت ت، يحال 

الشركة  والغاز،  للكهرباء  التونسية  )الشركة  المعنية،  العمومية  والمنشآت  المؤسسات  على  المثال  مشروع 

التونسية إلستغالل وتوزيع المياه، الديوان الوطني للتطهير، إتصاالت تونس...( وعلى المصالح اإلدارية الخارجية 

)المصالح الخارجية لوزارة التجهيز والفالحة والبيئة والشؤون العقارية....( وذلك إلبداء الرأي فيه كتابيا مع 

التعليل.

مع  البلدية  مصالح  على  والرد  الرأي  إلبداء  الهياكل  هذه  لمختلف  شهر  أجل  المذكور   16 الفصل  ويحدد   

المالحظ أن عدم رد هذه الهياكل في األجل المذكور ال يجب أن يعطل مسار إعداد مشروع المثال.

كما ال يمكن أن يعتبر سكوت هذه الهياكل مصادقة ضمنية مثلما ينص على ذلك الفصل 16 فقرة ثانية من   

م ت ت ت  ألن ذلك يتعارض مع مبدأ التدبير الحر و حذف الموافقة المسبقة للسلطة المركزية. هو تشاور 

في إطار التنسيق دون إنتظار المصادقة أو إمكانية إدخال تغييرات على المشروع عمال بمبدأ التدبير الحر.

ثم يحال مشروع المثال بعد إنقضاء أجل الشهر على الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر فيه وإرجاعه خالل شهر   

من تاريخ إتصالها به.

وفي هذه المرحلة و تطبيقا للفصل 121 من م ج م »تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة )إما الوالي أو   

مدير جهوي للتجهيز( إشعار الجماعات المحلية كتابيا باإلخالالت التالية : مخالفة التشريع الوطني المتعلق 

بالمجال الترابي عدم إحترام اإلرتفاقات ذات المصلحة العمومية، عدم تناسق مشروع المثال مع أمثلة جماعات 

محلية مجاورة، اإلضرار بالمشاريع ذات المصلحة العامة«. 

5 »تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في مجال التهيئة الترابية 

والتعمير«.

6 »يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات عند القيام باألعمال الواردة األولى والثالثة من هذا الفصل« ويقصد باألعمال إعداد أمثلة التهيئة وإعداد 

األمثلة المشتركة للتخطيط العمراني. 
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االستقصاء العمومي

 الـفقــرة الثالثــة : الـمرحلــة الـثالثــة :
القراءة األولى واإلستقصاء

حسب الفصل 16 فقرة ثالثة يقرر المجلس البلدي بناء على مداولة القراءة األولى لمشروع مثال التهيئة يأذن   

على إثرها بتعليقه بمقر البلدية  ووضعه على ذمة العموم ليطلع عليه. 

هي مرحلة يتم من خاللها »عرض مشروع عمراني على العموم لكي يتولى كل من يعنيه األمر تدوين   

مالحظاته وذلك بهدف إعالم السكان المعنيين و ضمان حقوق المالكين ودعم الحوار والتشاور«7، وتعتبر 

هذه المرحلة أساسية وهي من آليات الديمقراطية التشاركية.

وينشر إعالن االستقصاء بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبمختلف الوسائل المتاحة.  

تمتد مدة الإلستقصاء شهرين يمكن خاللها للمواطنين والمتساكنين ولكل من يهمه األمر تدوين مالحظاته   

مكتوب  بواسطة  اعتراض  مذكرة  توجيه  أو  البلدية  بقر  للغرض  المفتوح  االستقصاء  بدفتر  واعتراضاته 

مضمون الوصول إلى البلدية. 

ونظرا ألهمية هذه المرحلة اعتبرها القاضي اإلداري من الشكليات الجوهرية التي يؤدي عدم احترامها   

من طرف البلدية عيبا من عيوب الشرعية تمكن المتساكن من الطعن في مداولة المجلس البلدي التي 

المتساكن في  اإلستقصاء و مساسها بحق  إحترام مرحلة  باإلستناد على عدم  التهيئة  يصادق على مثال 

المشاركة في إعداد مثال التهيئة الذي سيحدث آثارا قانونية إزاءه.

وقد أكدت م ج م هذا الموقف عندما إعتربت في الفصل 29 »كل قرار تتخذه الجماعة المحلية خالفا   

البلدية بخصوص إعداد  لمقتضيات هذا الفصل )أي لمقتضيات الديمقراطية التشاركية التي تخضع لها 

أمثلة التهيئة العمرانية( يكون قابال للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة«. 

✜ مالحظة حول محدودية االستقصاء كآلية تشاركية :

ال يمكن أن تقتصر البلدية على االستقصاء على معنى الفصل من م ت ت ت 16 ألنه صوري كما ال ينص  هذا   

الفصل على مآل مشاركة المواطن. كما أن تركيبة لجنة االستقصاء التي تعد تقرير االستقصاء تعكس إقصاء 

لمكونات المجتمع المدني إذ تقتصر على ممثلين عن مصالح البلدية والمجلس البلدي ومكتب الدراسات مما 

يجعلها تفتقد للشفافية وللحيادية باعتبارها طرفا وحكما في نفس الوقت.

7 الدليل العملي ألمثلة التهيئة العمرانية والتقسيمات وزارة التجهيز واإلسكان إدارة التعمير 1999 ص 134.
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 الـفقــرة الـرابعــة : الـمرحلــة الـرابعــة :
التنسيق مع مختلف المتدخلين

مرفقا  المشروع  إحالة  البلدي  المجلس  رئيس  يتولى  االستقصاء’  أجل  انتهاء  وإثر  التنسيق  إطار  في  دائما   

بالمالحظات والإلعتراضات على المصالح الخارجية المعنية بصفة مباشرة وذلك إلبداء الرأي فيها.

على  األمر  أقتضى  وإن  بالتعمير،  المكلفة  للوزارة  التابعة  الخارجية  المصالح  على  آليا  المشروع  يحال  كما   

المصالح المركزية.

وفي هذه المرحلة وتطبيقا للفصل 121 من  م ج م »تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة )إما الوالي أو   

مدير جهوي للتجهيز( إشعار الجماعات المحلية كتابيا بمجموعة من اإلخالل8.

مع المالحظ أنه لم يعد بإمكان السلطة المركزية إدخال تعديالت على مشروع المثال مثلما هو منصوص عليه   

بالفصل 17 فقرة ثانية من م ت ت ت لتعارضه مع مبدأ التدبير الحر وإنما االقتصار على جلب انتباه البلدية 

حول المخالفات المرتكبة وال يبقى لها في حالة عدم استجابة السلطة المحلية سوى تسليط رقابة شرعية 

بعدية عبر اللجوء إلى القضاء اإلداري.

وفي هذا اإلطار ينص الفصل 278 من م ج م »للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة االعتراض   

على القرارات التي تتخذها البلدية... للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي. إذا 

كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية يأذن رئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية بإيقاف 

التنفيذ في أجل خمسة أيام وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم األمر«.  

8 »مخالفة التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي عدم احترام االرتفاقات ذات المصلحة العمومية، عدم تناسق مشروع المثال مع أمثلة جماعات محلية 

مجاورة، اإلضرار بالمشاريع ذات المصلحة العامة«.
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 الـفقــرة الخامســة : الـمرحلــة الخامســة :
القراءة الثانية والمصادقة

بعد استكمال مختلف هذه اإلجراءات يقع عرض مشروع المثال مصحوبا برأي ومقترحات المصالح اإلدارية   

والمؤسسات والمنشئات العمومية التي وقعت استشارتها وكذلك بالمالحظات واالعتراضات التي أسفر عنها 

االستقصاء وبرأي المصالح الخارجية على المجلس البلدي للمداولة وذلك في أجل شهر واحد. 

المحلية  الجماعات  مجلة  من   114 للفصل  تطبيقا  أصبحت  التهيئة  أمثلة  على  المصادقة  أن  المالحظ  مع   

»تتم  ينص  الذي  ت  ت  ت  م  من   19 الفصل  ضمنيا  ينسخ  الفصل  وهذا  البلدي  للمجلس  ذاتيا  إختصاصا 

المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير«9.

وتطبيقا للفصل 221 تتم المصادقة على مثال التهيئة بأغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين على أن ال تقل عن   

ثلث أعضاء المجلس. ويجري التصويت بعالنية األصوات وإذا تساوت األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وحسب الفصل 224 تمضى المداوالت من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو ينّصص على األسباب المانعة   

لإلمضاء.

وتطبيقا للفصل 45 من م ج م ينشر مثال التهيئة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية ويصبح نافذ المفعول   

بعد مضي 5 أيام من تاريخ نشره.

المصادقة بمقرها األصلي وبمقرات  قرار  بتعليق نسخة من  البلدية  تلتزم  للفصل 276 من م ج م  وتطبيقا   

الدوائر البلدية التابعة لها.

وحفاظا على حق كل من له مصلحة في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم يمكن القانون »كل شخص   

طبيعي أو معنوي من اللجوء بصفة مباشرة للمحكمة اإلدارية االبتدائية قصد الطعن في القرارات اإلدارية التي 

أحدثت له أثرا«10.

9 أكدت المحكمة اإلدارية هذه القراءة من خالل الرأي اإلستشاري التي قدمته لرئاسة الحكومة بتاريخ 5 أوت 2020 حيث نصت على »ضرورة تطبيق 

أحكام مجلة الجماعات المحلية في خصوص المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية من قبل المجالس المحلية«.

10 الفصل 278 من م ج م.
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Le zonage الملحق عدد 1 : التنطيق

عملية التنطيق التي اعتمدتها م ت ت ت في فصلها 12 اقر بان مثال التهيئة العمرانية يحدد المناطق الترابية حسب 

االستعمال الرئيسي المحدد لها أو طبيعة النشاط السائد الممكن مباشرته فيها أو النشاط الواجب منعه وكذلك 

كثافة البناء المسموح به في كل منطقة باإلضافة إلى التوسعات المحتملة وما تشتمل عليه المناطق التي لم تعمر 

بعد من نشاطات وتجهيزات وغيرها.

لكل منطقة نظام ترتيبي معين خاص بها باعتبارها وحدة عمرانية تنصهر في إطار متناسق.

لم يقع إصدار نص تشريعي أو ترتيبي يصنف المناطق أو يحددها أو يضبط نظاما قانونيا. لكل واحدة منها وهي 

ثغرة كبيرة من شانها الحلول دون تحقيق شفافية القواعد ووضوحها.

وبالمقابل وقع اعتماد ما أقرته المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتعمير عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وقد 

تم لهذا الغرض إصدار نشرية من طرف وزارة التجهيز واإلسكان سنة 1997 11 تعرضت إلى :

المناطق العمرانية أو تلك التي مآلها التعمير  -

المناطق غير العمرانية  -

المنشات أو المباني والطرق وملحقاتها موضوع االرتفاقات  -

مختلف الدوائر و الحدود  -

القواعد الخاصة  -

دالالت أخرى  -

رموز التجهيزات  -

أصناف المناطق التي بينتها وثيقة وزارة التجهيز اإلسكان :

1( المناطق العمرانية :

)U(هي التي مآلها التعمير وتصنف إلى خمسة أصناف وأصناف فرعية ويرمز لها ب

أ - المناطق السكنية

مناطق يسود فيها السكن دون أن يمنع ذلك من وجود أنشطة ضرورية للسكن )تجارة أو خدمات( وهي ثالث أنواع 

جماعي-نصف جماعي-فردي وهذه األنواع يمكن أن تقسم إلى أصناف فرعية أخرى قد يفوق عددها صنفا فرعيا 

ويمكن أن نكتفي بذكر األصناف الفرعية التالية :

.Légende urbaine unifiée 1997 11

انظر صالح بوسطعة، التعمير في القانون التونسي، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2014، ص 88.
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النوع االجتماعي  - IUAa

1UAa1. الجماعي المنفرد

2UAa2. الجماعي المتواصل

3UAa3. الجماعي المجمع

النوع نصف االجتماعي  - IIUAB

النوع الفردي  - IIIUAC

1UAC1. النوع الفردي

2UAC2. الفردي المزدوج

3UAC3. الجماعي المتواصل

4UAC4. الفردي المجمع

)UA( ب - المناطق متعددة الوظائف و المناطق المدنية

الخدمات  على  السكن  إلى  باإلضافة  تشمل  أن  يمكن  التي  المناطق  فهي   )UAB( األولى  المناطق  في خصوص 

والمكاتب والتجارة والمطاعم والنزل ونشاطات الترفيه و مختلف األنشطة المرتبطة بالسكن ويرمز إلى مختلف 

)UABa1, UABa2, UABa3( هذه المناطق الفرعية ب

الجامعية  والمركبات  والمنشات  واإلدارات  الكبرى  بالمنشات  تتعلق  التي  فهي  المدنية  للمناطق  بالنسبة  أما 

واالستشفائية والرياضية وغيرها

)UI( ت - مناطق األعمال الصناعية والحرفية والمستودعات

وهي أربع مناطق :

)Uia( مناطق للصناعات التقليدية والحرف الصغرى  -

)UIb( مناطق الصناعات المعملية  -

مناطق الصناعات الثقيلة والمناجم والطاقة  -

)UId( مناطق المستودعات والتخزين  -

)UV( ث - المناطق الخضراء

UVa(( المناطق الخضراء المهيأة  -

)UVb( المناطق الخضراء المجهزة  -

)UVd( المناطق الخضراء الطبيعية غير المجهزة  -

)UVe( المقابر  -

)UVf( فضاءات حرة عمومية  -
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)UP( الدوائر التي بها نظام قانوني خاص

هي مناطق تخضع إلى أحكام خاصة في الترتيب العمراني لمثال التهيئة العمرانية ومجلة التراث وأحكام خاصةاخرى 

وهذه الدوائر تقسم إلى ثالث أصناف :

دوائر التدخل العقاري : وهي أربعة أنواع باعتبار نوعية البرنامج المقام بكل منطقة منها :  ✜

)UPFH( دوائر التدخل لمشروع سكني  -

)UPFT( دوائر التدخل لمشروع سياحي  -

)UPFI( دوائر التدخل لمشروع صناعي  -

)UPFR( دوائر التدخل لمشروع تهذيب او تجديد  -

دوائر حماية او صيانة االحياء   ✜

وهي دوائر لحماية المناطق التاريخية و صيانتها وفقا لمجلة  التراث منها:

)Upa1( دائرة موقع ثقافي  -

)Upa2( دائرة منطقة مصونة  -

)Upb(دوائر أخرى خاصة للحفظ و الصيانة  ✜

)ZNA( المناطق غير قابلة للتعمير )2

هي مناطق يحجر فيها التعمير وال تنطبق عليها أحكام الترتيب العمراني وهي مناطق تتحتم صيانتها وال يمكن 

البناء بها وفي بع األحيان يقع انتزاعها لفائدة المصلحة العامة وهي أربعة أصناف :

: )NA1( أ  - المناطق التي يحجر بها البناء

اعتبارا لما يمكن ان ينتج عنه من تلوث و مخاطر

: )NAS( ب - المناطق التي تخضع لالرتفاقات

تخص المصلحة العامة او تتعلق بالمناطق العسكرية و األمن أو مختلف الشبكات )الطرقات-التطهير- الماء - الغاز(

: )NAR( ت - مناطق حماية الموارد الطبيعية

مناطق يتعين صيانتها وهي خاصة الشريط الساحلي-الكثبان- الكهوف-الواحات- الغابات- المناجم- المقاطع

: )NAa( ث - المناطق الفالحية

وهي ثالث مناطق نص عليها القانون المتعلق بحماية المناطق الفالحية

)NAa1( 1. مناطق التحجير

   )NAa2( 2. مناطق الصيانة

)NAa3( 3. المناطق األخرى
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أمثلــة الـتهيئــة

الـتقسيــم الـهــدمالـبنــاء

الرخـص اإلداريـة 
وكــراس الشـروط

الملحق عدد 2 : العالقة بين أمثلة التهيئة والرخص اإلدارية 

في مؤرخ  الترابية  والتهيئة  واإلسكان  التجهيز  وزير  من  قرار   :  3 عدد   الملحق 
2 أكتوبر 2009 يتعلق بضبط عناصر ومحتوى تقرير مبررات إعداد أو مراجعة مثال 

التهيئة العمرانية

ان وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،

بعد االطالع على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 

1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 

2009 وخاصة الفصل 14 منها.

قرر ما يلي :

العمرانية  التهيئة  مثال  مراجعة  أو  إعداد  مبررات  تقرير  ومحتوى  عناصر  القرار  هذا  يضبط  ـ  األول  الفصل 

المصاحب اقتراح الجماعة المحلية المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد أو مراجعة المثال المذكور.

الفصل 2 ـ يتضمن التقرير المتعلق بمبررات إعداد مثال التهيئة العمرانية الوثائق التالية :

عرض حول التجمع السكني أو المنطقة التي تقتضي إعداد مثال تهيئة عمرانية من حيث الموقع وعدد  أ ـ 

السكان وعرض موجز لنسق التنمية العمرانية واالقتصادية بها.

النمو  منها  وخاصة  للمنطقة  عمرانية  تهيئة  مثال  وجود  عدم  عن  المنجرّة  العمرانية  اإلشكاالت  عرض  ب ـ 

العمراني غير المنظم والتوسع على حساب األراضي الفالحية الخصبة.

للمناطق  فضاءات  تخصيص  أو  الطرقات  )كبرمجة  المطروحة  اإلشكاالت  لحل  المقترحة  الحلول  عرض  ج ـ 

الحرفية أو للتجهيزات العمومية..... ويرفق هذا التقرير بخريطة تبين حدود ومساحة المنطقة المشمولة 
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بمشروع مثال التهيئة العمرانية مرتبطة باإلحداثيات الجغرافية وبسلم يراعي حجم التجمع السكني أو 

المنطقة المعنية يتراوح بين 1/5000 و1/25000.

الفصل 3 ـ يتضمن التقرير المتعلق بمبررات مراجعة مثال التهيئة العمرانية الوثائق التالية :

1 ـ في صورة المراجعة الكلية لمثال التهيئة العمرانية :

عرض حول التجمع السكني أو المنطقة التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية الخاص بها من  أ ـ 

حيث الموقع وعدد السكان باإلضافة إلى عرض موجز لنسق التنمية العمرانية واالقتصادية وفق نتائج 

آخر تعداد عام للسكان والسكنى.

عرض حول مثال التهيئة العمرانية المعمول به )تاريخ المصادقة عليه والمساحة التي يشملها وببيان  ب ـ 

النسب التقديرية للمساحات التي تم استغاللها حسب مختلف المناطق(.

العمل بمعالجتها  به  الجاري  العمرانية  التهيئة  التي ال يسمح مثال  العمرانية  عرض حول اإلشكاالت  ج ـ 

أو  االقتصادية  المؤسسات  أو  العمومية  التجهيزات  إلقامة  مهيأة  فضاءات  توفر  عدم  منها  وخاصة 

المنتزهات الحضرية وضعف الكثافة العمرانية.....

عرض الحلول المقترحة لمعالجة اإلشكاالت المطروحة )كتكثيف بعض األنسجة العمرانية أو إحداث  د ـ 

تجهيزات عمومية جديدة أو شبكة طرقات مهيكلة.....( ويرفق التقرير :

العمرانية  اإلشكاالت  كل  تبين  العمل  به  الجاري  العمرانية  التهيئة  مثال  من  مستخرجة  بأمثلة  ـ 

المعروضة وكذلك مواقعها،

بخريطة تبين حدود ومساحة المناطق المغطاة بمثال التهيئة العمرانية الجاري به العمل، كما  ـ 

تبين بلون مغاير حدود ومساحة المناطق التي ستشملها مراجعة ذلك المثال مرتبطة باإلحداثيات 

الجغرافية وبسلم يراعي حجم المدينة المعنية يتراوح بين 1/5000 و1/25000.

2 ـ في صورة المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية :

عرض موجز لمبررات المراجعة الجزئية والحلول المقترحة لمعالجة اإلشكاالت المطروحة ويرفق هذا   -

العرض الموجز :

بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية الجاري به العمل يبين كل اإلشكاالت العمرانية المطروحة  ـ 

مع تحديد مواقعها بلون مميز،

بخريطة تبين حدود ومساحة المناطق التي ستشملها المراجعة مرتبطة باإلحداثيات الجغرافية  ـ 

وبسلم يراعي حجم المدينة المعنية يتراوح بين 1/5000 و1/25000. 

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2009.

وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

صالح الدين مالوش

اطلع عليه الوزير األول محمد الغنوشي
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الملحق عدد 4 : مراحل إعداد مثال التهيئة

المرحلة األولى : تحديد المنطقة التي سيغطيها مثال التهيئة

اإلختصاص : المجلس البلدي بمداولة منه

تقرير المبررات تعده اللجنة المكلفة باألشغال والتهيئة الترابية

 مساعدة مصالح وزارة التجهيز بخصوص التغيرات المحتملة لصبغة المناطق الخضراء
وتدخل وزارة الفالحة بخصوص تغيير صبغة األراضي الفالحية

إعتماد مقاربة تشاركية 
إعالم المتساكنين والمجتمع المدني

 التنسيق مع المصالح الجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية حول اإلرتفاقات الخاصة بالمياه
والكهرباء والغاز والسكك الحديدية والمناطق األثرية واإلتصاالت....

صدور قرار التحديد

نشر قرار التحديد بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع اإللكتروني للبلدية

تعليق نسخة من قرار المصادقة بمقرها األصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها )الفصل 45 من م ج م (

يصبح هذا القرار نافذ المفعول بعد مضي 5 أيام من تاريخ نشره
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المرحلة الثانية : إعداد مصالح البلدية لمشروع مثال التهيئة

تعلن البلدية عن طلب عروض لتكليف مكتب دراسات إلعداد مشروع المثال أو عن إستشارة إن لم تتجاوز 
تكلفة مشروع كلفة معينة

الفصل  114والفصل 239 من م ج م 
إختصاص المجلس البلدي في إعداد مثال التهيئة العمرانية من أهم الصالحيات الذاتية للبلدية 

 تتواصل اإلدارة البلدية ولجنة األشغال مع مكتب الدراسات لتقديم تصوراتها لمثال التهيئة
وحاجياتها إستجابة لخصوصية المجال الترابي وتطلعات متساكنيه

  المصادقة على الصفقة أو إبرام إتفاقية إستشارة 

تكلف البلدية مكتب الدراسات  بإعداد المشروع

اعتماد آلية الديمقراطية التشاركية

احالة مشروع المثال إلى المجلس البلدي إلعداد تقرير حوله

إعداد مصالح البلدية لكراس الشروط

 تعد المصلحة اإلدارية المكلفة باألشغال وبالرخص كراس شروط الدراسة الفنية لمشروع مثال التهيئة
وذلك باإلستناد على كراسات الشروط النموذجية الموجودة لدى اإلدارة الجهوية للتجهيز
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التنسيق مع مختلف المتدخلين

الفصل 113 ل م ج م والفصل 16 فقرة ثانية من م ت ت ت 
يحال مشروع المثال على المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية وعلى المصالح اإلدارية الخارجية وذلك 

إلبداء الرأي فيه كتابيا

يحال مشروع المثال بعد إنقضاء أجل الشهر على الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر فيه

 الفصل 16 م ت ت ت : المدة المحددة أجل شهر لمختلف هذه الهياكل إلبداء الرأي

والرد على مصالح البلدية 

الفصل121 من م ج م »تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة )إما الوالي أو مدير جهوي للتجهيز( إشعار 
الجماعات المحلية كتابيا باإلخالالت الكتابية : مخالفة التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي، عدم إحترام 
اإلرتفاقات ذات المصلحة العمومية، عدم تناسق مشروع المثال مع أمثلة جماعات محلية مجاورة، اإلضرار 

بالمشاريع ذات المصلحة العامة

إرجاع المشروع من قبل الوزارة خالل شهر من تاريخ إتصالها به 
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المرحلة الثالثة : القراءة األولى واالستقصاء

الفصل 16 فقرة ثالثة م ت ت ت 
يقررالمجلس البلدي بناء على مداولة القراءة األولى لمشروع مثال التهيئة 

تعليق مشروع مثال التهيئة بمقر البلدية ووضعه على ذمة العموم لالطالع عليه

اإلستقصاء العمومي
شكلية جوهرية يعد عدم إحترامها من طرف البلدية عيبا من عيوب الشرعية 

انتهاء أجل اإلستقصاء
 الشهران

 ينشر إعالن اإلستقصاء بالجريدة الرسمية
للجماعات المحلية وبمختلف الوسائل المتاحة

تمتد مدة الإلستقصاء شهرين
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المرحلة الرابعة : التنسيق مع مختلف المتدخلين

إنتهــاء أجــل اإلستقصــاء 
الـشهــران

الفصل 121 من م ج م »تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابيا باإلخالالت 
التالية : مخالفة التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي، عدم إحترام اإلرتفاقات ذات المصلحة العمومية، 

عدم تناسق مشروع المثال مع أمثلة جماعات محلية مجاورة، اإلضرار بالمشاريع ذات المصلحة العامة«.

لم يعد بإمكان السلطة المركزية إدخال تعديالت مثلما هو منصوص عليه بالفصل 17 فقرة ثانية لتعارضه 
مع مبدأ التدبير الحر وإنما اإلقتصار على جلب إنتباهها حول المخالفات المرتكبة واليبقى لها في حالة عدم 

إستجابة السلطة المحلية سوى تسليط رقابة شرعية بعدية عبر اللجوء إلى القضاء اإلداري.

يتولى رئيس المجلس البلدي إحالة المشروع 
مرفقا بالمالحظات والإلعتراضات على المصالح 
الخارجية المعنية بصفة مباشرة وذلك ألبداء 

الرأي فيها

يحال المشروع آليا  على المصالح الخارجية 
التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير، وإن إقتضى 

األمر على المصالح المركزية
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المرحلة الخامسة : القراءة الثانية والمصادقة

عرض مشروع المثال مصحوبا برأي و مقترحات المصالح اإلدارية و المؤسسات والمنشئات العمومية التي 
وقعت إستشارتها وكذلك بالمالحظات واإلعتراضات التي أسفر عنها اإلستقصاء وبرأي المصالح الخارجية في 

شأنها على المجلس البلدي

النشر بالجريدة الرسمية 
يصبح نافذ المفعول بعد مضي 5 أيام من تاريخ نشره

إمكانية اللجوء للقضاء اإلداري للطعن بتجاوز السلطة في قرار المصادقة أو طلب توقيف تنفيذه حفاظا 
على حق كل من له مصلحة في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقه 

مداولة المجلس البلدي في مشروع المثال  في أجل شهر واحد 

النشر بالموقع االلكتروني للبلدية

تعليق نسخة من قرار المصادقة بمقرالبلدية األصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها

 المصادقة على أمثلة التهيئة أصبحت تطبيقا للفصل 114 من مجلة الجماعات المحلية
إختصاصا ذاتيا للمجلس البلدي

التصويت بأغلبية أعضاء الحاضرين على ان ال تقل عن ثلث أعضاء المجلس


