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 مقدمة تنفيذية

 

وذلك في إطار تنفيذ  مكتب تونس، -مؤسسة هنريش بول مراقبون وبدعم من شبكة تم إعداد هذا الدليل من قبل جمعية 

املرافقة التي أجراها فريق  الوثيقة على إثر دوراتبرزت الحاجة إلى صياغة هذه ". وقد 2018 مشروع " الالمركزية

مرافقة البلديات الجديدة في تركيز ار تنفيذ النشاط املتعلق بـ"في إط يدةدلفائدة البلديات الج معزز بخبرائه مراقبون 

ملجالس البلدية لدى االوعي واملعرفة بأهمية هذه الوثائق  ضعف مسار الالمركزية". وقد أثبتت نتائج تقييم هذه الدورات

التحضيرية إلعداد أمثلة  تلفااملفي مجال التخطيط العمراني اإلستراتيجي وبالتحديد في إعداد  اإلدارية والفنية وإطاراتها

 التهيئة العمرانية للبلديات. 

بتقدم البلديات ووزارة الشؤون املحلية في إرساء مسار الالمركزية.  في فترة تتسمقد تمت صياغته  ال شك أن هذا الدليل

عدد البلديات  أصبح وبذلكبلدية  187ابية لـر دة مع تعديل الحدود التيبلدية جد 86بإحداث  اتسم هذا املسار دوق

حالي بإرساء نظام كما يتسم الوضع ال .2015قبل سنة  264بلدية بعد أن كان  350التراب التونس ي يساوي  املعممة على

 مبادئ الالمركزية والحوكمة املحلية والتدبير الحر وغيرها من املبادئ التي يكرسها  هتحكم للجماعات املحلية إداري جديد

 واملتعلق بمجلة الجماعات املحلية. 2018ماي  9مؤرخ في  2018لسنة  29القانون األساس ي عدد 

قانون األساس ي الجديد، ال يزال مثال التهيئة وفقا للوبالرغم من تغيير اإلطار املرجعي للتهيئة العمرانية والترابية للبلديات 

مجلة التهيئة املتعلق بإصدار  1994نوفمبر  28مؤرخ في  1994لسنة  122القانون عدد العمرانية تحكمه مقتضيات 

 .الترابية والتعمير

مع مجال التعمير  واملعتمدة فيهذا الدليل، تم اإلقتداء بالوثاق الفنية املتاحة على واقعية  من أجل إضفاء أكثر 

 .2018شروع الجديد ملجلة التعمير التي أنهت إدارة التعمير صياغته في موفى بامل االستئناس

الترابية والتعمير  التهيئةاجات البلديين في مجال دوات تنفيذية تستجيب الحتيأإنتاج مادة معرفية و  يهدف هذا الدليل إلى

وبالتحديد في إعداد امللف التحضيري لإلعداد ملثال تهيئة عمرانية. كما يقدم الدليل املراحل األساسية لهذه العملية 

التي يعتمدها املجلس البلدي واملصالح الفنية للبلدية في تكوين امللف وكتابة املحاضر الفنية  الوثائقويثريها بمجموعة 

سواء كان في مجال التهيئة العمرانية وصياغة الوثائق والتقارير الفنية والخرائطية، بحيث يمثل الدليل مرجعا أساسيا 

 .ذلك للبلديات الجديدة أو القديمة
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دوره في أهدافه التنموية و  والتعرف على التهيئة العمرانية للبلديةمثال تعريف . 1

 التخطيط العمراني 

باإلعتماد  "مثال التنمية والتطوير العمراني"شار إله في تجارب أخرى عرف مثال التهيئة العمرانية أو أيضا كما ي  يمكن أن ي  

. أما من حيث التطبيق، فإن صياغة مثال من ناحية أخرى  والتشريعي الترتيبي من ناحية، الفني اإلستراتيجي البعدين على

 .والفنية واإلستراتيجية منها والترتيبية الشروط القانونية لكل ستجيبيتعين أن تالتهيئة 

 التعريف الفني اإلستراتيجي: 1.1

توجيه التوسع العمراني والتصرف  اعتمادها فييمكن  تعتبر أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وثيقة تخطيط إستراتيجي

نى التحتية والتجهيزات واملناطق ب  )في مفهومها املطلق التي تضم إنشاء وتهيئة ال برمجة املشاريع العمرانيةو  الحضري 

 . ال يتجاوز في مجمله عشر سنوات على مدى قريب ومتوسط وذلك السكنية والصناعية والخدمية(

 فال بد أن التراب والعقار عامة،و  واإلقتصاد ةاملحلي اتباملجتمع نظرا لتداخل القطاعات التنموية للبلديات وعالقتها

الخارجية  واإلكراهاتالفرص  هملأن ت   ن دو  التنمية املحلية داخل البلدية مقوماتو  رهانات في اإلعتبار الوثيقة ههذ تأخذ

 للتنمية املحلية ولجلب اإلستثمار أداة وثيقة التخطيط بحيث تصبحمجالها الترابي،  حركية التي يمكن أن تؤثر على

باإلضافة إلى كونها  والتسويق العمراني )بتثمين املقومات وإشعاع صورة املدينة باإلعتماد على ميزاتها وتراثها ومنتوجاتها(

 بين البلديات. وأللبلدية  اإلستشرافيو  التشاركي للتنسيق والتخطيط العمراني أداة

كما تعد هذه الوثيقة أداة لحوكمة املجال الترابي للبلدية حيث تعمل في إطار مشروع عمراني للمدينة على تحقيق الدمج  

ّمكن الفئات وبرمجة مشاريع للسكن اإلجتماعاإلجتماعي بالتوزيع العادل للتجهيزات واملرافق  ي والسكن امليّسر الذي ي 

املهمشة ومحدودة الدخل من الولوج لها وللمرافق العمومية دون إقصاء وال تمييز. كما يأخذ املثال في اإلعتبار الواقع 

اإلجتماعي واإلقتصادي والبيئي بحيث تكون صياغة املشروع العمراني للمدينة وفق رؤية استراتيجية وتشاركية تساهم في 

  ها. جاذبية املدينة وتنافسيت تنمية املحلية وتساعد على جلب اإلستثمار وتعمل على تعزيز ال

 التعريف القانوني 2.1

 1994لسنة  122عدد  قانون الأي  التشريعيةتخضع أمثلة التهيئة العمرانية إلى النصوص أما من الناحية القانونية،ف

 الترتيبية ومجموعة النصوص ( ت )م ت مجلة التهيئة الترابية والتعميراملتعلق بإصدار  19941نوفمبر  28مؤرخ في 

 يلي: على ما 12في الفصل  حيث تنّص  . لهذه املجلة التكميلية

 :  تضبط أمثلة التهيئة العمرانية قواعد استعماالت األراض ي وتحدد

املناطق الترابية حسب اإلستعمال الرئيس ي املحدد لها أو طبيعة األنشطة السائدة املمكن مباشرتها واألنشطة  •

 الواجب تحجيرها بهذه املناطق؛

في كل منطقة ترابية مخصصة أو في كل جزء منها وذلك اعتبارا لطاقة استيعاب البنية كثافة البناء املسموح بها  •

عية القائمة أو املبرمجة ولنوعية التربة وللمخاطر والتهديدات الطبيعية والبشرية األساسية والتجهيزات الجما

                                            
 (. 2019)يأخذ هذا الدليل في اإلعتبار مشروع إعادة صياغة مجلة التهيئة الترابية والتعمير الذي قد يصدر خالل سنة   .1994ديسمبر  6بتاريخ  96الرائد الرسمي عدد   1
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، على أن يتم اعتماد نمط بناء قوامه طابق أرض ي وطابقان علويان كقاعدة عامة املحتملة وللعوامل البيئية

 ات خاصة؛لكثافة البناء املسموح بها في املناطق املهيأة لذلك والتي ال تخضع لتراتيب أو الرتفاق

 رسم طرقات الجوالن املزمع املحافظة عليها أو تغييرها أو إحداثها وضبط خاصياتها؛ •

مناطق حماية املعالم التاريخية واملناطق املصانة واملواقع الثقافية واألثرية والفالحية والطبيعية التي تشملها  •

كالشريط  لخصوصياتهاحماية أو صيانة أو إحياء وكذلك املناطق الواجب املحافظة عليها اعتبارا  تراتيب

 الساحلي؛

والتجهيزات الجماعية والتجهيزات ذات املصلحة العامة واملساحات الخضراء  للمنشآتاملواقع املخصصة  •

 ؛2وفق جدول املرافق والساحات العمومية

قواعد التعمير املتعلقة بحق تركيز البنايات وبطبيعتها وبتخصيصها على أن تراعى فيها اإلجراءات التي من شأنها  •

تدعيم اإلندماج اإلجتماعي وسط التجمعات السكنية واإلستعمال األفضل لألراض ي وأن تراعي كذلك فيها 

 .التي تمليها الوضعية الخاصة للمعاقين اإلحتياجات

 استراتيجي تشاركي عمراني هيئة العمرانية كوثيقة تخطيطمثال الت 3.1

التقليدي سرد عرض تقرير فني كسائر الدراسات التي تعتمد ال ال يمكن أن يقتصر مثال التهيئة العمرانية في إعداده على 

حيث يقتصر املثال على خريطة يتم على أسسها  ،بطريقة سطحية خصوصيات املنطقة وتحليل إشكالياتها العمرانيةل

صاغ في شكل وثيقة استراتيجية للتنمية بل ال بد أن ي   التعرف على التراتيب العمرانية وتوجيه املضاربات العقارية،

من  هذا الوضع يستوجب .التي تحترم كل املراحل من التشخيص إلى التقييم ومتابعة التنفيذ العمرانية والتنمية املحلية

الذين  والتهيئة الترابية والعمرانية البلدية التنصيص في كراس شروط الدراسة على ملمح املختصين والخبراء في التعمير

 
 
هذا املبدأ  أن يكرس مشروع املثالفي إعداد األمثلة فال بد أساسيا  شرطاعد التشاركية سيساهمون في الدراسة. كما ت

الديمقراطية  آلياتتعتمد الجماعات املحلية :"ما يلي على 2014من دستور  139الفصل  ا حيث ينّص يالذي بات دستور 

والتهيئة  التنميةالتشاركية ومبادئ الحوكمة املفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين واملجتمع املدني في إعداد برامج 

 متابعة تنفيذها طبقا ملا يقتضيه القانون".و الترابية 

 ٌمستدامة التهيئة العمرانية كوثيقة توجيه وبرمجةمثال  4.1

هنا، على خالف األمثلة التوجيهية التي يتم إعدادها على مستوى التجمعات العمرانية الكبر  والبرمجة فهم بالتوجيهي  

لى أما قل عسنوات  10) خالل عشرية ه اإلمتداد العمراني، تحديد السيناريوهات والخيارات التي ستوّج )جهات مثال(

والتي يتم على ضوئها تحديد وبرمجة صبغة األراض ي التي ستشملها مناطق التوسع من حيث إشغالها بالطرقات  ذلك(

والبنية التحتية والتجهيزات العمومية واملشاريع العمرانية واملناطق السكنية وحتى املناطق الفالحية التي يمكن إدراجها 

مثال تهيئة عمرانية. فمثال التهيئة ال بد أن يكون وثيقة تنمية محلية  وحمايتها داخل املناطق التي تستوجب إعداد

 مستدامة تضمن ديمومة املدخرات العقارية لألجيال القادمة وال تستنزف املوارد. 

                                            
، فإن (La grille des équipements) لم يصدر حتى اليوم جدول املرافق املخصص للتجهيزات وبالرغم من اعتماد اإلدارة واملختصين  للوثيقة الفنية املتوفرة حاليا  2

 املعايير املعتمد بها لم تعد مواكبة لواقع البلديات ولشحة املدخرات العقارية بها. 
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 عمرانيالتصرف لل ترتيبية أداةمثال التهيئة ك 5.1

 ي   
ّ
بالتحكم في استعمال األراض ي باملناطق التي يغطيها املثال  ن مثال التنمية العمرانية من تطوير التجمعات العمرانيةمك

د في جزء منها صبغة األراض ي وشروط استعمالها ومعايير  استغالل وذلك باإلعتماد على التراتيب العمرانية التي تحّد 

 القطع.

ن مثال التهيئة العمرانية، بعد املصادقة عليه، وثيقة قانونية ُيعارض بها الغير
ّ
البلدية أن تمنح أو ترفض :  حيث يمك

تراخيص البناء وتراخيص التقسيمات أو أن ترجئ البت في املطالب املتعلقة بنفس التراخيص أو بإقامة التجهيزات 

 واملنشآت املختلفة. 

للبلدية وهي ملزمة لها وذلك طبقا  الذاتية االختصاصات أمثلة التهيئة العمرانية تدخل ضمنال بد من اإلشارة هنا أن 

 على ما يلي: الذي ينّص  من م ج م  239 الفصلملقتضيات 

 احترام على ويسهر التشاركية الديمقراطية آليات العمراني باعتماد التخطيط أمثلة البلدي املجلس عدي   " 

قة القواعد
ّ
قة بحماية العمراني التخطيط وبوثائق الترابية بالتهيئة املتعل

ّ
 وكّل  والّتاريخي األثري  التراث املتعل

 .العمل بها الجاري  والتراتيب التشاريع عليها تنّص  األخرى التي القواعد

ق عمليات من به القيام يتحّتم ما البلدي املجلس يقر
ّ
 بالتجديد أو بالتهذيب أو بالتهيئة عمرانية تتعل

 .جهويا مركزيا أو بالتعمير املكلفة الوزارة مصالح مع بالتنسيق الشراكة في إطار أو العمراني بمفرده

ى
ّ
راتيب للبناء املحلية التراتيب إعداد البلدي املجلس يتول

ّ
قة والت

ّ
 املعمارية الخصوصيات على باملحافظة املتعل

  .م ج م( 239)فصل  ." .بالبلدية
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 9مؤرخ في  2018لسنة  29اإلطار التشريعي الجديد للتهيئة الترابية والتعمير من خالل القانون األساس ي عدد 

 واملتعلق بمجلة الجماعات املحلية 2018ماي 

 (125-113)الفصول  لتهيئة الترابية والتعمير والتنمية املستدامةالباب الثالث : في ا

في  تتصرف السلطة املركزية والجماعات املحلية .113 الفصل

 التراب الوطني في إطار اختصاصات كّل واحدة منها وتعمل

 بالتنسيق بينها في نفس هذا اإلطار في مجال التهيئة الترابية

 والتعمير.

التشريع  عليها ينّص  التي األمثلة البلديات . تعتمد114الفصل 

ق
ّ
 اختصاصها وتصادق إطار في تدخل والتي والتعمير بالتهيئة املتعل

 .املنتخبة مجالسها عليها

 تأخذ البلدية بعين االعتبار عند إعداد هذه األمثلة وتنفيذها

 الجمالية العمرانية والطابع املعماري للمنطقة.

 للتخطيط العمراني مشتركا مثاال تعد أن متجاورة لبلديات يمكن

 املنتخبة وتصادق مجالسها موافقة بعد البلديات هذه تراب يشمل

 .نفسها املجالس هذه عليه

 البلديات فيما وبين والبلديات املركزية السلطة بين يمكن التنسيق

 من هذا والثالثة األولى بالفقرتين الواردة باألعمال القيام عند بينها

 .الفصل

 والتنميةالترابية  التهيئة أمثلة واألقاليم الجهات تعد .115 الفصل

 وتصادق إطار اختصاصها في تدخل والتي القانون  عليها ينّص  التي

 املركزية مع السلطة وذلك بالتنسيق املنتخبة مجالسها عليها

 .به العمل الجاري  التشريع يضبطها إجراءات حسب

املركزية  السلطة إعداد عند وجوبا واألقاليم الجهات تستشار

عليها  والتي ينّص  بالنظر لها ترجع التي الترابية التهيئة لوثائق

ق التشريع
ّ
 .الترابية بالتهيئة املتعل

 في منظومة والتعمير التهيئة أمثلة مختلف . تنصهر116 الفصل

 التشريع والتراتيب يضبطه ما وفق التناسق مبدأ حسب هرمية

 .والتعمير الترابية املتعلقة بالتهيئة

 تستدعي التي الترابي املجال تهيئة أمثلة إعداد يبقى .117 الفصل

 من خاصة حماية الحساسة صبغتها أو الثقافية أو البيئية أهميتها

 املتعلق التشريع يضبطه ما وفق املركزية السلطة اختصاص

 .والتعمير الترابية بالتهيئة

باألعمال  القيام عند املحلية الجماعات على  .118 الفصل

 :الباب بهذا عليها املنصوص

 .الترابي باملجال املتعلق الوطني التشريع احترام -

 .والتعمير للتهيئة الوطنية واألحكام التشريع احترام -

 .العامة املصلحة ذات املشاريع االعتبار بعين األخذ -

 في إعداد التشاركية وجوبا املحلية الجماعة تعتمد .119 الفصل

 مجالسها املنتخبة تضبطه وملا القانون  ألحكام طبقا أمثلتها مشاريع

 املدني فعليا املجتمع ومنظمات املتساكنين تشريك آليات من

 االختيارات الكبرى  وتحديد التصورات وضع في للمساهمة ودعوتهم

 التهيئة ومتابعة أمثلة إلعداد العملية الصيغ واستنباط للتهيئة

 .تنفيذها

 إعداد في املستدامة التنمية مبادئ باحترام املحلية الجماعات تلتزم

 .التهيئة أمثلة

للجماعات  تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري   .120الفصل 

والتعمير بما من  املحلية ملساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية

 شأنه أن يضمن التنمية املستدامة.

إشعار  بالجهة ممثلها أو املركزية السلطة تتولى .121 الفصل

بأحد  القيام عند التالية باالخالالت كتابيا املحلية الجماعات

 :الباب بهذا عليها املنصوص األعمال

ق الوطني التشريع مخالفة -
ّ
 الترابي، باملجال املتعل

 العمومية، املصلحة ذات االرتفاقات احترام عدم -

 مجاورة، محلية جماعات أمثلة مع أعمالها تناسق عدم -

 .العامة الصبغة ذات باملشاريع اإلضرار -

 املتعلقة باملصادقة املحلية الجماعات قرارات تنشر  .122 الفصل

 بالجريدة الرسمية الباب بهذا الواردة واألعمال على األمثلة

 .املحلية للجماعات

 وبطلب من يمثلها، من أو املركزية السلطة على .123 الفصل

املتعلقة  القرارات لتنفيذ العامة القوة تسخير املحلية، الجماعة

أو  فيها املرخص غير األنشطة أعمال وإزالة املخالفات بزجر

القانونية  لألحكام خالفا بها القيام يتم التي أو للتراخيص املخالفة

ذلك  في بما املختصة املصالح مختلف لدى التصاريح وبدون 

 .الجباية مصالح

 سنوي حول  تقرير إعداد املحلية الجماعات تتولى .124 الفصل

 والتنمية املستدامة والتعمير الترابية التهيئة ميدان في املنجزات

 .املتاحة الوسائل بكل وتنشره

في  بخبراء تستعين أن املحلية للجماعات يمكن .125 الفصل

وانجازاتها  برامجها لتقييم املستدامة والتنمية والتعمير التهيئة

 .تنفيذها في صعوبات من يطرأ أن يمكن ما وملعالجة وأمثلتها



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 وتناسقه مع أدوات التخطيط العمراني وأدوات التهيئة الترابية العمرانية التهيئة  مثال. 2

 مثال التهيئة بين التناسق مع أدواة التهيئة الترابية والطبيعة املعيارية للوثائق  1.2

يحترم مثال التهيئة العمرانية املقتضيات التشريعية املتعلقة باإلرتفاقات وامللك العمومي كما يراعي التوجهات الواردة 

باألمثلة التوجيهية وأمثلة حماية وإحياء املواقع التراثية )الواردة بمجلة التراث(. في املقابل ال بد أن تكون التراتيب الواردة في 

طابقة ملقتضيات مثال التهيئة العمرانية أو املثال التفصيلي وإال رفض مثال التقسيم لتناقضه، كراس شروط التقسيم م

 مما ال يسمح بمنح تراخيص البناء.

  بين األدوات أن الطبيعة املعيارية التي يفرضها الترابط ظاملالحو 
ّ
حيث ل عائقا على مستوى التعمير العملياتي تشك

يستوجب املشروع العمراني نوعا من املرونة في التعامل مع الفضاءات نظرا ملا تستوجبه عملية التركيب العمراني التي ال 

واستعمالها  بد أن تتماش ي مع الخصوصيات املحلية واحتياجات التركيبات اإلجتماعية في عالقة ببيئتها وبنمط عيشها

تلف أدوات التعمير يفسر  عدم قدرة الوثائق املعتمدة حاليا في إيجاد انسجام كما أن غياب التناسق بين مخ. للفضاءات

، الش يء الذي من ناحية والجانب اإلجتماعي والجمالي لألنسجة العمرانية بين الجانب اإلستراتيجي والترتيبي والعملياتي

 يعكس الواقع الحالي للمدن واملتمثل خاصة في:

 واستنزاف املدخرات العقارية، اإلمتداد املفرط للمجال العمراني •

 تنامي ظاهرة السكن غير الرسمي أمام تراجع فاعلية آليات الرقابة، •

 لسكن اإلجتماعي ،ابرامج  ظل عدم نجاعةتفكك النسيج العمراني في  •

 قدرتها على استقطاب اإلستثمارات،عدم  هشاشة املركزية الحضرية وتراجع جاذبية املدن و •

بالبلديات التي صارت غير قادرة على توفير الخدمات )رفع تردي الوضع البيئي و تفاقم الكلفة اإلجتماعية  •

 (، نظرا لتوسعة مجالها الترابي أو لتزايد األحياء العشوائي.  .الفضالت، الصرف الصحي، إلخ

عمومية واملساحات غياب الجمالية العمرانية وتردي املشهد العمراني أمام سوء استغالل الفضاءات ال •

 .  والبراحات الخضراء

 مثال التهيئة العمرانية للبلدية في سياق أدوات التهيئة الترابية والتعمير 2.2

 ، وأدوات التحكم العقاري.نميز في هذا الباب بين األدوات التوجيهية، واألدوات الترتيبة واألدوات العملياتية

هي التي تشمل األمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية على مستوى التراب الوطني وعلى مستوى الجهات  األدوات التوجيهية:

 .من م ت ت 5 والتي يحددها الفصل 3الكبرى واملناطق الحساسة العمرانيةوالتجمعات 

قصد بهااألدوات الترتيبية عارض بها الغير )على  امثال التهيئة العمرانية الذي يفرز تراتيب : وي  عمرانية ذات طابع إلزامي ي 

كون مصحوبة بكراس شروط(. في هذا السياق يمكن
 
تهيئة  لةمثللتراتيب التي تنجر عن إعداد أ عكس التقسيمات التي ت

نجز ضمن دوائر التدخل العقاري  ةتفصيلي
 
لتهيئة والتجهيز والتهذيب، أن تنقح أو تعوض والتي تتعلق ببرامج ا التي ت

  عليه.التراتيب الجاري بها العمل قبل املصادقة 

                                            
 1998لسنة  2092مثاال توجيهيا للمناطق الحساسة وذلك حسب األمر عدد  19أمثلة توجيهية للتجمعات العمانية الكبرى و 10جيهية على تحتوي قائمة األمثلة التو   3

 املتعلق بضبط قائمة التجمعات العمرانية الكبرى واملناطق الحساسة التي تتطلب إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة. 1998أكتوبر  28مؤرخ في 



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 تعتبر من أهم األدوات التي تضمن التناسق بين مختلف مستويات التخطيط والتهيئة العمرانية: التناسق الترابي أدوات

والذي تعتمده أغلب الدول املتقدمة. كما يفرض الواقع الحالي للبلديات ،التي عرفت تعديال  داخل وخارج الحدود البلدية

في حدودها لتشمل املناطق البلدية وغير البلدية،أن تعتمد مثل هذه األدوات نظرا التساع رقعتها الترابية وخاصة منها 

احتياجاتها التنموية الش يء الذي يضعها أمام تتزايد  و رهاناتها تختلفنطاقها الترابي  فبتوسع.  2016و  2015املحدثة بين 

العقار واملحافظة على املوارد و  املوارد الذي يشترط ضرورة التحكم فيواملستدام  تحديات التخطيط العمراني الرشيد

في التخطيط  املدن،الواقعة في مشارف منها ، وخاص دون الحد من حق كل املناطق البلدية والثروات الفالحية والبيئية

 .والتنمية والولوج العادل للخدمات واملرافق والتجهيزات

 114لفصل با عمال وذلك ملجلة التعمير املشروع الجديد لها يتطرق لم تقع اإلشارة في املجلة الحالية ملثل هذه األدوات، بل 

بين  داخل التراب البلدي في حالة تعدد التجمعات السكنية أو أمثلة تنسيقية إعداد املشروع يقترح حيث من م ج م

والذي تمثل مرجعا للسلطة املركزية والجماعات املحلية يراعي مبدأ التناسق بين مختلف وثائق التهيئة الترابية.   البلديات

 
ّ
لبلديتين أو أكثر إعداد أو  حهذا املقتر  نوفي إطار مبدأ التعاون بين البلديات الذي تكرسه مجلة الجماعات املحلية، يمك

 .باعتماد املقاربة التشاركية مراجعة املثال التنسيقي على كامل مجالها أو على جزء منه

والتي يمكن أن تشمل املشاريع  لزمة للغيروهي باألساس التقسيمات والتي تمثل بدورها أداة م   األدوات العملياتية

العمرانية الكبرى والعمليات العمرانية الجماعية أو تهيئة األنسجة القائمة غير املنظمة في إطار التشاركية والشراكة مع 

 املالكين.

مكن التي ي دوائر املدخرات العقارية: وهي األدوات التي تساهم في السيطرة على العقار وأهمها أدوات التحكم العقاري 

عد  إحداثها في إطار األمثلة التوجيهية
 
بمثال تهيئة عمرانية  املغطاةنجاز عمليات تعمير في املستقبل خارج املناطق إل والتي ت

 م ت ت(. 40)فصل 

قصد بدوائر : و .مكرر م ت ت( 30فصل ) تكون مصحوبة إلزاما بأمثلتها التفصيليةف دوائر التدخل العقاري أما  "ي 

حدثة بالقانون عدد 
 
التدخل العقاري املناطق التي تتدخل في نطاقها الدولة أو الجماعات املحلية أو الوكاالت العقارية امل

لسنة  69ووكالة التهذيب والتجديد العمراني املحدثة بموجب القانون عدد  1973أفريل  14املؤرخ في  1973لسنة  21

وتجهيز أو تجديد أو تهذيب، تضبطها السلطة املختصة طبقا ملثال التهيئة العمراني أو األمثلة إلنجاز برامج تهيئة  1981

 .م ت ت( 30)فصل  التوجيهية إن وجدت".

والبرامج املرسومة داخل دائرة التدخل العقاري التصريح باملصلحة  مثال التهيئة التفصيلي لىينجر عن املصادقة ع

تمارسه الدولة أو الجماعات املحلية لفائدة الوكاالت إلنجاز برامجها. وتنتفع  ذينتزاع الالعمومية وما تقتضيه من حق اإل 

مع إمكانية مشاركة مالكي األراض ي  م ت ت( 35-33)الفصول  سنوات. 4تتجاوز  ملدة هذه الجهات بحق األولوية في الشراء

. هذا ويساهم وجوبا في م ت ت( 36أو املحالت في املشروع بمقتض ى اتفاق يبرم بين املتدخل وصاحب العقار. )فصل 

تكلفة إنجاز املشروع كل أصحاب العقارات الكائنة داخل دائرة التدخل العقاري والتي لم تشملها عملية اإلنتزاع أو التي 

ها أصحابها في املشروع وكذلك أصحاب العقارات املحاذية الذين ينتفعون بالبنية األساسية والتجهيزات لم يشارك ب

 .م ت ت( 37العامة التي يتم تركيزها في إطار املشروع. )فصل 
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 في سياق أدوات التهيئة الترابية والتعمير للبلدية مثال التهيئة العمرانية

 )الترابط والتفاعل بين الوثائق امللزمة لإلدارة والوثائق امللزمة للغير(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النصوص التشريعية

 م ت ت ت

ذات املصلحة العمومية والتي تخص استعمال األرض  املقتضيات التشريعية املتعلقة باإلرتفاقات

 والطرقات والشبكات األخرى.  واملياهوحماية األراض ي الفالحية وامللك العمومي للبحر 

 هي للتراب الوطنيياملثال التوج

 املثال التوجيهي

 تجمعات عمراني كبرى /مناطق حساسة

 مثال تنسيقي بين البلديات

 مثال تفصيلي )تراتيب(

 بدائرة تدخل عقاري 

مثال التهيئة العمرانية/البلدية 

 )تراتيب(

 

 تقسيم )كراس شروط(مثال 

 عملية منفردة )معايير(

 )رخصة بناء(

وثائق ملزمة لإلدارة 

 للتراب الوطني

وثائق ملزمة للغير 

 للتراب الوطني



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 

: املنطقة التي تقتض ي إعداد أو املجال الترابي لتطبيق مثال التهيئة العمرانية للبلديات. 3

 للبلدية راجعة مثال التهيئة العمرانيةم

.  كامل مثال التهيئة العمرانية أو جزء منه..." من م ت ت إلى "املناطق التي تقتض ي إعداد أو مراجعة 14يتعرض الفصل 

التي سيقع عليها إقرار مبدأ  نعني باملنطقة التي تستوجب إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمراني الحدود الفنية والترتيبية

تيب ابالتر  في التخطيط والبرمجة وتحديد استعماالت األرض وتخصيص املناطق االتي سيتم اعتمادهو  التخطيط العمراني

  .تأثيرات التراتيب املقترحة على املناطق املجاورة اإلعتبار ، مع ضرورة األخذ بعينالعمرانية املناسبة

رؤية من أجل صياغة ورهاناتها   ختلف قطاعاتهاوملدراسة معمقة للمدينة اعتماد  تحديد مجال تطبيق املثال يستوجب

 .تقتصر فيها الدراسة على املنطقة فحسب ال ، حيثشمولية لتنمية كامل التراب البلدي

 د، املنطقة التي تقتض ي إعدا(1) غة عمرانيةبنميز بين مناطق التجمعات العمرانية أو املناطق ذات صوهنا ال بد أن  

 (3) البلدية املنطقة وحدود (2) مثال تهيئة عمرانية

 

وضعيات تحديد املنطقة  لالتراب البلدي، بذلك تكون كبتعميم التراب البلدي ال يمكن اليوم الحديث عن مناطق خارج 

في حالة إقرار إعداد مثال تنسيقي بين بلديتين  أي إعداد أو مراجعة املثال داخل تراب بلدي أو  بين البلديات تقتض يالتي 

 :أو أكثر. بذلك تكون حاالت تحديد املنطقة التي تقتض ي إعداد مثال التهيئة العمرانية للبلدية كاآلتي

 املثال كامل التراب البلدي : أن تشمل املنطقة التي تقتض ي إعدادالوضعية األولى

 إمكانيةمع ) التي تتميز بطابعها الحضري أو الريفي : أن تشمل املنطقة أجزاء متفرقة من التراب البلديالوضعية الثانية

 مثال تناسق بلدي( إعداد

 التراب البلدي لبلدية أولى وجزء آخر ينتمي إلى بلدية ثانية أو عدة بلديات.: أن تشمل املنطقة جزء من الوضعية الثالثة

 .مثال تهيئة عمرانية مشترك بين البلديات  مما يخول إعداد



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

. تبرز هذه الحالة في املدن مشتركا تنسيقيا بين البلديات التوافق بين البلديات املجاورة إلعداد مثاال تقتض ي هذه الحالة 

تعود رؤاه وبرامجة بالفائدة على  امتناسق اتخطيط األساسيةسيج العمراني والبنية نر حيث يفرض الالكبرى والحواض

 .أكثر من تجمع عمراني قائم أو مبرمج

ليس الهدف من إعداد مثال تهيئة عمراني هو التوسع املفرط على حساب األراض ي الفالحية واملدخرات العقارية، بل ال بد 

في قطاعات السكن والتجهيزات العمومية  للمدينة التنموية لإلحتياجات فعليا أن يقترح املجلس البلدي منطقة تستجيب

خيارات األكثر استدامة ومن بينها تكثيف النسيج القائم وإدماج أحياء ال اعتمادمع . واملناطق الصناعية والسياحية

السكن غير الرسمي وتهيئته وخلق مناطق دمج لألنشطة الخدمية بمختلف أصنافها، الش يء الذي يساهم في تنمية 

 .، ويحد من إقصائها اإلجتماعيمركزية املدينة
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 إلى انطالق الدراسة لتكوين امللف التحضيري  اإلعدادمن مثال تهيئة عمرانية للبلدية: . 4

وفيما يلي نقدم املراحل التحضيرية  بادر املجلس البلدي بإقراره وفق مسار تشاركي.مشروعا للمدينة ي   ةعمرانياليمثل مثال التهيئة 

 :والتي قد تدوم ملدة تتجاوز السنة إلقرار مبدأ إعداد مثال التهيئة واملصالح البلدية املعنية التي يعتمدها املجلس البلدي

قرار واتخاذ  )بمحضر جلسة( تداول املجلس البلدي في خصوص جدوى إعداد مثال تهيئة عمرانية أو  مراجعته 1.4

باألشغال والتهيئة الترابية واملصالح املعنية بالبلدية بإعداد تقرير مبررات إعداد أو مراجعة وإعطاء اإلذن للجنة املكلفة  4الغرضفي 

بإعالم املواطنين ومكونات املجتمع املدني وتنظيم وذلك ة ياعتماد مقاربة تشارك ةمع التأكيد على ضرور  مثال التهيئة العمرانية

 .في الغرضورشات و جلسات 

 :إعداد امللف الفني املتكون من 2.4

واملتعلق بضبط عناصر ومحتوى  2009أكتوبر  2وفقا لقرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية املؤرخ في  تقرير املبررات -

 تقرير مبررات إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية )انظر املؤطر في الصفحة املوالية(

 ( محضر جلسةإعداد امللف الفني )اصلة و املصادقة على تقرير املبررات من املجلس البلدي وإعطاء اإلذن بم -

اإلحداثيات  ةإعداد الخريطة التي تبين حدود املنطقة التي تقتض ي إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية حيث تبين الخريط -

 )انظر املؤطر املوالي كمثال(  1/5000الجغرافية للمنطقة على سلم 

مع  املؤطر املوالي( النموذج في تقتض ي إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية )انظرمشروع قرار تحديد املنطقة التي إعداد  -

 .تعليقه بمقر البلدية ونشره بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية وعلى املوقع اإللكتروني للبلدية

مصالح وزارة التجهيز واإلسكان في ما يخص التغييرات املحتملة لصبغة املناطق الخضراء وإمكانية املساهمة في  وردود مراسلة -

تمويل إعداد مثال التهيئة وبالخصوص بالنسبة للبلديات التي لم تشملها املسوحات التوبوغرافية لكامل حدودها البلدية والتي 

 .1/10000و  1/5000و   1/2000ادها على سلم: تعتبر وثيقة خرائطية أساسية ال بد من إعد

، املياه، الكهرباء والغاز، والخطوط الحديدية مراسلة وردود املصالح الجهوية واملؤسسات العمومية حول اإلرتفاقات )الطرقات -

 ( واعتماد خرائط اإلرتفاقات إن وجدتإلخ املناطق األثرية، البحر، األودية والسباخ والبحيرات، السدود، املقابر،

)مع العمل على  مراسلة وردود وزارة الفالحة في ما يخص تغيير صبغة األراض ي الفالحية وفقا لخريطة حماية األراض ي الفالحية -

 التقدم في إجراءات تغيير الصبغة للضغط على آجال الدراسة(

والتجربة يمكن أن تستعين البلدية باملصالح الجهوية املكلفة بالتعمير  ملساعدتها في إعداد امللف ومدها بالخبرة  مع اإلشارة إلى أنه

 .تينالالزم

  م ج م( 166سنوات وفقا للفصل 3) أو برمجته في امليزانية الثالثية الية للمثال ضمن إعداد امليزانيةالبرمجة امل 3.4

ال بد أن ترصد البلدية اإلعتمادات الالزمة للقيام بالدراسة وذلك باإلعتماد على وسائل التمويل املتاحة واملتمثلة أساسا  

أو بتمويل مشترك من جهات حكومية وغير حكومية  دعم الجماعات املحلية في التمويل الذاتي،  أو القرض من صندوق 

كومية. كما يمكن للبلدية حتحت التعاون الفني الالمركزي أو املنظمات غير ال ويةاملنضكاملجتمع املدني أو األطراف املانحة 

 أن تلجأ إلى وزارة التجهيز للمساهمة في تمويل دراسة مثال التهيئة العمرانية.

إقرار امليزانية املخصص للدراسة من قبل املجلس البلدي 4.4  املصادقة على امللف التحضيري و

 ملرحلة القيام بما يلي:اتفترض هذه : انطالق الدراسة 5.4

                                            
 .1999إدارة التعمير، الدليل العملي ألمثلة التهيئة العمرانية، دراسات،  -تجهيز واإلسكانوزارة ال  4
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اذج املعتمدة لكراسات مطلب اإلعانة من اإلدارة الجهوية للتجهيز وفق الن إمكانيةإعداد الخطوط املرجعية للدراسة )مع  -

 الشروط(

اإلعالن عن طلب العروض )في صورة تكليف مكتب دراسات خاص( أو إعداد اتفاقية يتم بمقتضاها وضع املصالح  -

  .بالتعمير )أو الوكاالت إن وجدت( على ذمة البلديةاملكلفة 

 فرز العروض واملصادقة على الصفقة -

 إبالغ أمر الشروع في الدراسة ملكتب الدراسات، في حالة تكليف مكتب دراسات باملشروع -

 

 مثال التهيئة العمرانية للبلدية: من تكوين امللف التحضيري إلى انطالق الدراسة

 

 

 

  

  

 البلدياملجلس 

 (محضر جلسة) وإعداد تقرير املبررات إقرار إعداد/مراجعة  م ت ع للبلدية

 

 املصالح الفنية والتهيئة العمرانية/لجنة األشغا ل والتهيئة الترابية 

 إعداد تقرير املبررات
 

 املجلس البلدي

( واإلذن بإعداد امللف الفني محضر جلسة) املصادقة على تقرير املبررات

 وتحديد املنطقة التي تقتض ي إعداد/مراجعة م ت ع

 

 املصالح البلدية 

 )إمكانية مساعدة اإلدارة الجهوية املكلفة بالتعمير(

إعداد امللف الفني بما  في ذلك املنطقة التي تقتض ي إعداد م ت ع، املراسالت 

 وتلقي ردود الوزارات املعنية، إنطالق إجراءات تغيير الصبغة

 

  إدارة التعمير

برمجة املسوحات والخرائط 

 وخرائط اإلرتفاقات

 وزارة التجهيز

املساهمة في تمويل إمكانية 

  م ت ع

 وزارة الفالحة

طلب/إجراءات تغيير 

  صبغة مناطق فالحية

 وزارة التجهيز

طلب/إجراءات تغيير 

  صبغة مناطق خضراء

 الترسيم بامليزانية السنوية

 سنوات(3أو برمجته في امليزانية الثالثية ) 

  )بعد التأكد من جهوزية امللف الفني(

 املجلس البلدي

 جلسة(املصادقة على امللف الفني )محضر 

مع  املصادقة وإمضاء قرار املنطقة التي تقتض ي إ م ت ع

 تعليقه بمقر البلدية ونشره بالجريدة الرسمية للج م

  
 املصالح الفنية بالبلدية

 إعداد ملف طلب العروض )ضوابط مرجعية/صفقة(

  

 البلدية

 إبالغ أمر الشروع ملكتب الدراسات

 شراكة مع الجهة املكلفة بالدراسة أو إبرام إتفاقية

 إنطالق الدراسة
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واملتعلق بضبط عناصر ومحتوى تقرير مبررات  2009أكتوبر  2والتهيئة الترابية املؤرخ في قرار وزير التجهيز واإلسكان 

 إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية

  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، إن

على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون  بعد االطالع

كما تم تنقيحها  1994نوفمبر  28املؤرخ في  1994لسنة  122عدد 

لسنة  29وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

 .منها 14وخاصة الفصل  2009جوان  9املؤرخ في  2009

                                  :   قرر ما يلي

الفصل األول ـ يضبط هذا القرار عناصر ومحتوى تقرير مبررات 

إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية املصاحب القتراح الجماعة 

املحلية املتعلق بتحديد املناطق التي تقتض ي إعداد أو مراجعة املثال 

 .املذكور 

 

يئة ـ يتضمن التقرير املتعلق بمبررات إعداد مثال الته 2الفصل 

 : العمرانية الوثائق التالية

عرض حول التجمع السكني أو املنطقة التي تقتض ي إعداد مثال  أ ـ

تهيئة عمرانية من حيث املوقع وعدد السكان وعرض موجز لنسق 

 .التنمية العمرانية واالقتصادية بها

ـ عرض اإلشكاالت العمرانية املنجّرة عن عدم وجود مثال تهيئة  ب

وخاصة منها النمو العمراني غير املنظم والتوسع  عمرانية للمنطقة

 .على حساب األراض ي الفالحية الخصبة

ـ عرض الحلول املقترحة لحل اإلشكاالت املطروحة )كبرمجة  ج

الطرقات أو تخصيص فضاءات للمناطق الحرفية أو للتجهيزات 

 (العمومية

 ويرفق هذا التقرير بخريطة تبين حدود ومساحة املنطقة املشمولة

بمشروع مثال التهيئة العمرانية مرتبطة باإلحداثيات الجغرافية 

وبسلم يراعي حجم التجمع السكني أو املنطقة املعنية يتراوح بين 

 .1/25000و 1/5000

 

 

ـ يتضمن التقرير املتعلق بمبررات مراجعة مثال التهيئة  3لفصل ا

 : العمرانية الوثائق التالية

 :الكلية ملثال التهيئة العمرانيةـ في صورة املراجعة  1

ـ عرض حول التجمع السكني أو املنطقة التي تقتض ي مراجعة مثال  أ

التهيئة العمرانية الخاص بها من حيث املوقع وعدد السكان 

باإلضافة إلى عرض موجز لنسق التنمية العمرانية واالقتصادية 

 .وفق نتائج آخر تعداد عام للسكان والسكنى

ثال التهيئة العمرانية املعمول به )تاريخ املصادقة ـ عرض حول م ب

عليه واملساحة التي يشملها وببيان النسب التقديرية للمساحات التي 

 .(تم استغاللها حسب مختلف املناطق

ـ عرض حول اإلشكاالت العمرانية التي ال يسمح مثال التهيئة  ج

فر العمرانية الجاري به العمل بمعالجتها وخاصة منها عدم تو 

فضاءات مهيأة إلقامة التجهيزات العمومية أو املؤسسات 

 .....االقتصادية أو املنتزهات الحضرية وضعف الكثافة العمرانية

ـ عرض الحلول املقترحة ملعالجة اإلشكاالت املطروحة )كتكثيف  د

بعض األنسجة العمرانية أو إحداث تجهيزات عمومية جديدة أو 

 .(شبكة طرقات مهيكلة

 

 : ويرفق التقرير

 

ـ بأمثلة مستخرجة من مثال التهيئة العمرانية الجاري به العمل تبين 

 كل اإلشكاالت العمرانية املعروضة وكذلك مواقعها،

ـ بخريطة تبين حدود ومساحة املناطق املغطاة بمثال التهيئة 

العمرانية الجاري به العمل، كما تبين بلون مغاير حدود ومساحة 

ستشملها مراجعة ذلك املثال مرتبطة باإلحداثيات املناطق التي 

 1/5000الجغرافية وبسلم يراعي حجم املدينة املعنية يتراوح بين 

 .1/25000و

 : ـ في صورة املراجعة الجزئية ملثال التهيئة العمرانية 2

 

ـ عرض موجز ملبررات املراجعة الجزئية والحلول املقترحة ملعالجة 

 : هذا العرض املوجز اإلشكاالت املطروحة ويرفق

ـ بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية الجاري به العمل يبين كل 

 اإلشكاالت العمرانية املطروحة مع تحديد مواقعها بلون مميز،

ـ بخريطة تبين حدود ومساحة املناطق التي ستشملها املراجعة 

مرتبطة باإلحداثيات الجغرافية وبسلم يراعي حجم املدينة املعنية 

 .1/25000و 1/5000راوح بين يت



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 5مثال تهيئة عمرانية مراجعة/نموذج محضر جلسة يتعلق باقتراح إعداد

 ......بلدية....................................................................املنعقد بتاريخ......................................محضر جلسة مداوالت مجلس 

بالتاريخ املذكور أنفا، اجتمع املجلس البلدي بمقر البلدية بعد توجيه الدعوات إلى أعضائه وفقا للقانون 

 .....الذي يشهد بصحة إجراءات توجيه الدعوة ألعضاء املجلس البلدي........................وبرئاسة.

 ..........:............................................................................................................................ الحاضرون السادة والسيدات

 ..........:............................................................................................................................ داتاملتغيبون بعذر السادة والسي

 ..................................................املتغيبون بدون عذر السادة والسيدات: ................................................................................

 للقانون.وقد حضر الكاتب العام )أو من ينوبه( السيد.........................................................الذي تولى كتابة املجلس وفقا 

 مثال التهيئة العمرانية للبلدية.قدم السيد رئيس البلدية الجدوى والفائدة من اتخاذ قرار إعداد )أو مراجعة( 

 وبعد اإلستماع إلى عرض السيد رئيس البلدية،

 واعتبارا إلى أن إعداد مثال التهيئة العمرانية له فائدة أكيدة على تنمية البلدية وحسن التصرف العمراني،

 وبعد التداول، قرر املجلس البلدي:

 ية باملناطق املحددة بالرسم امللحق لهذا املحضر،إقرار  إعداد )أو مراجعة( مثال التهيئة العمران  -1

 بتكليف السيد رئيس البلدية..............................................بمتابعة الدراسة املتعلقة بمثال التهيئة العمرانية -2

 مراحل إعداد مثال التهيئةك املؤسسات واألشخاص العموميين ومؤسسات املجتمع املدني واملواطنين في مختلف يتشر  -3

من مجلة  119والفصل  الترابية والتعميرمن مجلة التهيئة ...... وفقا للفصل  وفي الجلسات التي ستنعقد في الغرض وذلك

 .الجماعات املحلية

و  مراسلة الوزارات واإلدارات الجهوية واملؤسسات العمومية املعنية باإلرتفاقات وتغيير صبغة األراض ي الفالحية -4

 املناطق الخضراء )عند اإلقتضاء(

 مراسلة إدارة التعمير لبرمجة املسوحات والخرائط الضرورة إلعداد املثال، -5

ملف اإلقتراح على املصالح الجهوية للتعمير  املساهمة في عداد مثال التهيئة العمرانية وتقديم الدعم الفني إلعداد  -6

 وإجراءات طلب العروض،

 املالية ة من مصالح الدولة )وزارة التجهيز أو صندوق القروض عند الإلقتضاء( ملجابهة الكلفةطلب مساهمة مالي -7

الالزمة لتغطية نفقات إعداد مثال التهيئة للبلدية بميزانية البلدية خالل  ترسيم اإلعتمادات -8

 السنة...........بالباب............الفصل.............................

 ..............................رئيس البلدية

 واملصالح املعنية اإلداراتتوجه نسخ إلى 
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 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 نموذج قرار يتعلق بتحديد

 لتي تقتض ي إعداد/مراجعة مثال تهيئة عمرانية للبلديةاملنطقة ا 
 

 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة

 بلدية................................

 قرار

 ..............................................بلدية..................................................................مؤرخ في ..............................................من رئيس 

 ..............................................................يتعلق بتحديد املناطق التي تقتض ي إعداد مثال تهيئة عمرانية ببلدية.....................

 .............................................................إن رئيس البلدية..............................................................................................................

 واملتعلق بمجلة الجماعات املحلية 2018ماي  9مؤرخ في  2018لسنة  29القانون األساس ي عدد بعد اإلطالع على 

واملتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص املكملة  1994نوفمبر  28مؤرخ في  1994لسنة  122وعلى القانون عدد 

 له

واملتعلق بضبط عناصر ومحتوى تقرير مبررات إعداد  2009أكتوبر  2هيئة الترابية املؤرخ في وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان والت

 أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية

 ................................وعلى األمر عدد ...............................لسنة......................املؤرخ في .....................واملتعلق بإحداث بلدية.

 ........................................وعلى مداوالت مجلس بلدية........................................................املنعقد بتاريخ................................

 وعلى رأي مصالح وزارة التجهيز واإلسكان،

 قرر ما يلي:

 طق التي تقتض ي إعداد مثال تهيئة عمرانية ببلدية .........................................................................تحدد املنا فصل وحيد:

 باملثال املصاحب لهذا القرار  واملعرف كما يلي: ..........بالخط املغلق متعدد األضالع أ ب ج د  ه  و   ز  ك  ل  م  ن....املبين باللون 

 ..................ي: .......................................................................................... ....س:............................................................................................. ذات اإلحداثيات -النقطة أ

 ..........ي: .................................................................................................. .................................................................................س:................ ذات اإلحداثيات -النقطة ب

 ي: ........................................................................................................... س:................................................................................................. ذات اإلحداثيات -النقطة ج 

 ...........................................................................................................ي:  ................................................................................س:................. ذات اإلحداثيات -النقطة د

 ............................................................................................................ي:  .............................................................س:.................................... ذات اإلحداثيات -النقطة ه

 ي: ............................................................................................................ س:................................................................................................. ذات اإلحداثيات -النقطة و

 ي: ........................................................................................................... .................................................................................س:................ ذات اإلحداثيات -النقطة ز

 ي: .......................................................................................................... س:................................................................................................. ذات اإلحداثيات -النقطة ك

 ........................................................في .........

 رئيس البلدية.................................................

 مثال تهيئة عمرانية دإعدا تقتض ي تيالنطقة امل يحددمثال لرسم بياني 



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 )وفق إحداثيات خط مغلق(

  



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 الوثائق املكونة ملثال التهيئة العمرانية. 5

 1995أكتوبر  3يتكون مثال التهيئة العمرانية من مجموعة الوثائق التي يضبطها قرار وزير التجيهز واإلسكان املؤرخ في 

 املتعلق بضبط الوثائق املكونة ملثال التهيئة العمرانية. وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي:

 الوثائق الخرائطية -

 التراتيب العمرانية -

 تهيئة العمرانيةالتقرير التقديمي ملثال ال -

 امللحقات -

 الوثائق الخرائطية املكونة ملثال التهيئة العمرانية للبلديات 1.5

 من القرار املذكور أعاله طبيعة الوثاق الخرائطية املتكونة من: األول يحدد الفصل 

عند الحاجة  10000/1و على خريطة معدة بسلم  1000/1و  5000/1خريطة أو عدة خرائط معدة بسلم يتراوح بين 

  (.2000/1مية غالبا ما تعد على سلم )وقد جرت العادة أن الوثيقة الرس

 من نفس القرار: 3حسب الفصل  تبرز هذه الخرائطث يح

 ،نية ملثال التهيئةااملناطق التي بداخلها تنطبق التراتيب العمر  -

( الطرقات املزمع املحافظة عليها وكذلك الحوزات املخصصة التي من شأنها أن تضمن empriseحوزة ) -

 القائمة وإحداث طرقات جديدة ومفترقات وطرقات فرعية، التحويرات املستقبلية للطرقات

 األماكن املخصصة للمنشآت العمومية والتجهيزات ذات املصلحة العامة والبراحات واملساحات الخضراء -

وخاصة منها املتعلقة   ( servitudes d’utilité publiqueخاضعة لإلرتفاقات ذات املصلحة العمومية )املناطق ال -

بالشبكات وبامللك العمومي للطرقات وامللك العمومي البحري وامللك العمومي للمياه واملناطق غير القابلة للبناء 

 ملا في ذلك من مخاطر أو مضار وكذلك املناطق التي تحتوي على موارد طبيعية يتعين املحافظة عليها،

خصوصية ال سيما املواقع الثقافية واألثرية واملناطق املصانة الدوائر الخاضعة لنصوص ترتيبية خاصة أو  -

 واملجموعات التاريخية والتقليدية واملعالم التاريخية،

 دوائر التدخل العقاري للتهيئة وإعادة الهيكلة أو التهذيب أو التجديد العمراني. -

 

 مالحظة:

على مستوى البلديات واملصالح املعنية  ائطقصد توحيد املفاهيم واملصطلحات والرموز املستعملة في إعداد الخر 

 عمرانية موحد جدول مصطلحات 1997، أعدت إدارة التعمير بوزارة التجهيز واإلسكان منذ بالتخطيط العمراني

(Légende urbaine unifiéeتعتمده وتفرض اعتماده من العمرانيين واملختصيين )  في تخطيط املدن ومصممي أمثلة

التهيئة كوثيقة فنية والتي يتعين استعمالها في رسم وتقديم الوثائق الخرائطية. ولإلشارة فإن هذه الوثيقة لم تقع 

 املصادقة عليها نهائيا بمقتض ى نص تكميلي.

 

 جدول املصطلحات العمرانية املوحدة مقتطف من



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 (1997 ،إدارة التعمير، دراسات املصدر:)

 

 
 

 

 

 

 



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 التراتيب العمرانية 2.5

)واملنطقة التي تقتض ي إعداد مثال تهيئة  هي مجموعة تراتيب تخص كل املناطق. وتمثل إلى جانب الوثائق الخرائطية

 عمرانية( إحدى الوثائق األساسية ملثال التهيئة العمرانية.

القواعد املشتركة بين كل املناطق املحددة  3/10/1995من القرار املؤرخ في  4تضبط التراتيب العمرانية حسب الفصل 

 وذجي امللحق بالقرار نفسه.بمثال التهيئة والقواعد الخاصة بكل منطقة وفق اإلطار النم

 تتضمن التراتيب العمرانية عنوانين:

 : يتعلق باألحكام العامة ويشتمل على فصلين: العنوان األول 

 الفصل األول: مجال تطبيق التراتيب العمرانية

 لفصل الثاني: تقسيم املجال إلى مناطقا

 : أحكام خاصة بكل منطقةالعنوان الثاني

 استعمال األراض ي ويحتوي على فصلين:القسم األول: 

 رة: أصناف األنشطة املحّج الفصل األول 

 الفصل الثاني: أصناف األنشطة التي يخضع فيها الترخيص إلى شروط

 فصال( 12: شروط إشغال األراض ي )يحتوي على القسم الثاني

العمرانية الخاصة بكل منطقة على كافة إشغاالت األرض مثل البناءات والتقسيمات ومختلف  تنطبق التراتيب:  مالحظة

خص. وعلى هذا األساس فكل منطقة سواء كانت عمرانية أو غير عمرانية تخضع لكامل ر استعماالت األرض الخاضعة ل

ن الثاني من اإلطار النموذجي امللحق ذكرها وتفصيلها بالعنوا ( اآلنفة الذكر والوارد14املقتضيات الواردة بالفصول )

 ,UA, UB, UI, UV, UPوالتي تتضمن حسب الوضعيات العالمات التالية ) 3/10/1995بقرار التجهيز واإلسكان املؤرخ في 

NH, NC بسهولة لكل منطقة على  بالتعرف( املضمنة بجدول املصطلحات العمرانية املوحد، حيث تسمح هذه العالمات

طية املكونة للمثال. مع اإلشارة إلى أن كل منطقة يمكن أن تشمل عديد القطع غير املتالصقة. وما يمكن أن الوثائق الخرائ

نشير له أيضا أن تراتيب كل منطقة تستهل بعنوان فرعي يضم وصفا موجزا للخاصيات املراد اإلبقاء عليها أو دعمها 

 .6التوجيهية للتهيئة الترابية إن وجدتالتوجهات الواردة باألمثلة  مراعاةباملنطقة املعنّية مع 

هي أهم مكونات مثال التهيئة العمرانية لذلك يجب على املصممين  يمكن القول أن التراتيب العمرانية والوثائق الخرائطية

والبلدية توخي أكثر ما يمكن من الوضوح واملوضوعية نظرا ملا تنتجه التراتيب من آثار على حقوق املالكين لذلك ال بد أن 

 
ّ
 اإلرتفاقات املحملة على أراضيهم.  ن املالكون من التعرف على كل يتمك
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 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 تصنيف املناطق
 )حسب اإلطار النموذجي وجدول املصطلحات والرموز املوحد(

 الرمز على الخريطة املنطقة العالمة

UA منطقة سكنية Zone d’habitat/résidentielle 

 
UAa  سكن فردي –منطقة سكنية Habitat individuel 

 
UAb  سكن نصف جماعي –منطقة سكنية Habitat semi-collectif 

 
UAc  سكن جماعي  -سكنيةمنطقة Habitat collectif 

 
UB  ،منطقة متعددة الوظائف )تجارة

 خدمات، مكاتب، سكن(

Zone polyfonctionnelle 

 
UBa1  طحات سنسبة م –متعددة الوظائف

 عالية

Polyfonctionnelle (forte proportion de planchers en 

services, bureaux, commerces)  
UBa2  طحات سنسبة م –متعددة الوظائف

 متوسطة

Polyfonctionnelle (proportion moyenne de 

planchers)  
UBa3  مسطحاتنسبة –متعددة الوظائف 

 ضعيفة

Polyfonctionnelle (proportion fiable de planchers) 

 
UBb  دون سكن(خدمية  ) مدنيةمنطقة Zone civique 

 
UI  صناعية، حرفية منطقة أنشطة

 ومستودعات

Zone d’activités industrielles, artisanales et de 

dépôts   
UIa  أنشطة حرفية ومهن صغرى Activités artisanales, petits métiers 

 
UIb صناعات معملية Industries manufacturières  

 
UIc صناعات ثقيلة، مناجم، طاقة Industries lourdes, mines, énergie 

 
UId مخازن ومستودعات Stockage et dépôts 

 
UV خضراء ةمنطق Zone verte 

 
UVa منطقة خضراء مهيأة Zone verte aménagée 

 
Uvb قة خضراء مجهزةطمن Zone verte équipée 

 
UVd  منطقة خضراء طبيعية Zone verte naturelle 

 
UVe  اسالميةمقبرة Cimetière musulman 

 
UVf براحات Espaces libres 

 



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

UP تراتيب خاصة ذات مناطق محيط Périmètre de zones à réglementation particulière 

 
PIF.H دائرة تدخل عقاري لبرامج سكن PIF pour programme d’habitat 

 
PIF.R دائرة تدخل عقاري لبرامج تهذيب PIF pour programme de réhabilitation 

 
PIF.I دائرة تدخل عقاري لبرامج صناعية PIF pour programme industriel 

 
PIF.T دائرة تدخل عقاري لبرامج سياحية PIF pour programme touristique 

 
UPa1 دائرة موقع ثقافي Périmètre de site culturel P.P.M.V 

 
UPa2  حماية )تراث(دائرة موقع Périmètre de secteur sauvegardé P.S.M.V 

 
UPb مناطق أخرى للحماية Autres zones spécifiques à conserver 

 
NA  قابلة للتعميرمنطقة غير Zone non urbanisable 

 
NAi منطقة غير قابلة للبناء Zone inconstructible 

 
NAs منطقة ارتفاق Zone de servitude 

 
NAr منطقة موارد طبيعية Zone de ressources naturelles 

 
NAa1  رةمنطقة فالحية محّج Zone agricole d’interdiction 

 
NAa2 منطقة فالحية محمية Zone agricole de sauvegarde 

 
NAa3  منطقة فالحية أخرى Autres zones agricoles 

 
  



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 7فصال( 14ملخص نموذج التراتيب العمرانية ) 3.5

 يتم تقديمها كاآلتي:فصال  14نعرض في ما يلي ملخصا لنموذج الترتيب العمرانية الذي يتكون من 

 : أحكام عامةالعنوان األول 

 الفصل األول: مجال تطبيق التراتيب العمرانية

جزء منها وفقا لقرار املنطقة التي تقتض ي إعداد /  أو يحدد الفصل إن كانت التراتيب تطبق على كامل املنطقة البلدية

 مراجعة مثال التهيئة العمرانية ووفقا للخط املغلق لإلحداثيات وباحترام جدول املصطلحات.

 : تقسيم املجال إلى مناطق2الفصل 

( مع التأكيد NA( واملناطق غير القابلة للتعمير )يرمز لها بحرف Uيميز الفصل بين املناطق العمرانية )يرمز لهل بحرف 

والتجهيزات الجماعية والتجهيزات ذات املصلحة العامة واملساحات  وللمنشآتعلى أن املواقع املخصصة للطرقات 

 ت إليه.الخضراء ال يمكن بناؤها وال تخصيصها لغير ما أعد

 : أحكام خاصة بكل منطقةالعنوان الثاني

يتعين تحديد صبغة املنطقة والكثافة املسموحة بها وبيانها كمنطقة تكثيف أو توسع أو تهذيب أو تواجد تقسيمات أو 

 دوائر تدخل مبرمجة.

 القسم األول: استعمال األراض ي

حّجرةالفصل 
ُ
 األول: أصناف األنشطة امل

األهداف والصبغة املبرمج إعطاؤها للمنطقة املعينة.  ر بعض أصناف األنشطة التي ال تتالءم مع أن تحّج  يمكن للتراتيب

 هذه األصناف من األنشطة. ىلذلك ال بد من التنصيص بدقة عل

 : أصناف األنشطة التي يخضع الترخيص فيها إلى شروط2ل الفص

التي تتعلق خاصة  رة ولكن يمكن الترخيص فيها مقابل احترام بعض الشروطالتطرق إلى أصناف األنشطة املحّج  يتعين

)املساحات املخصصة لهذه األنشطة ومواقعها والقواعد الخاصة  بالبرنامج والتي يتعين توضيحها بصورة صريحة

 ا لم يقع تحجيره بصفة صريحة.. هذا ويبقى كل استعمال أو إشغال لألرض مسموحا مبتعاطيها إلخ.(

 شروط إشغال األرض: الثانيالقسم 

 : املنافذ والطرقات3الفصل 

على القواعد املتعلقة باملنافذ إلى الطرقات العمومية املفتوحة لتنقل السيارات وكذلك وعند اإلقتضاء  التركيز  يجب

 لـ: االعتبارباملنافذ املؤدية للمسالك املخصصة للراجلين وللدراجات واألرصفة وذلك مع األخذ في 

 نطقة أو الطريقالذين يرتادون امل األشخاصراحة وسالمة القاطنين باملنطقة املعنية وكذلك  -

 على املدى القريب املهيأةالسير العام لحركة املرور التي ال يجب أن تعطلها املنافذ غير  -
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 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 : التزويد بالشبكات4الفصل 

يتم تحديد شروط تزويد أي أرض بالشبكات وخاصة منها شبكات املياه والتطهير وتصريف مياه األمطار وبصفة ثانوية 

 ف واألنترنات.شبكات الكهرباء والغاز والهات

 : مساحات وواجهات قطع األرض5الفصل 

يتعين تحدد الخاصيات الالزمة التي يجب أن تتوفر في قطع األرض املراد إشغالها أو تقسيمها وذلك من حيث املساحات 

 التي يمكن أن تهددها وذلك باعتبار الطبيعة الطوبوغرافية للمنطقة واملخاطر  الطبيعية والشكل وعرض الواجهات إلخ.

 .وتهدد سالمة متساكنيها

 يات بالنسبة للطرقات ولحوزات املنشآت العمومية: تركيز البنا6الفصل 

مسافات اإلرتداد الواجب تركيزها بين البنايات وحدود الطرقات املحاذية لها باعتبار مبدأ التصفيف لتركيز  يتم تحديد

 .البنايات

 : تركيز البنايات بالنسبة للحدود الفاصلة بين القطع7الفصل 

يتعين تحديد املسافات الواجب تركها بين بناية ما وحدود قطعة األرض املجاورة لها وهي مسافة تختلف باختالف شكل 

 ونموذج البنايات املجاورة )فردية أو جماعية، مجمعة أو متواصلة وبحسب اإلرتفاع(

 رض: تركيز البنايات بالنسبة لبعضها البعض داخل القطعة الواحدة املعدة للغ8الفصل 

بتركيز البنايات على قطعة واحدة من األرض والتي يتعين أن تهتم بكل ما من شأنه يضبط هذا الفصل املقتضيات املتعلقة 

وظروف اإلستغالل األمثل أن يضمن سالمة وراحة املتساكنين بها إضافة إلى ضرورة مراعاة املظهر الخارجي لهذه البنايات 

تمام بتحديد اإلرتفاع األقص ى لهذه البنايات وكذلك املسافات التي يجب أن تفصل لها. ولهذه الغاية يتعين أساسا اإله

 بينها.

 (COS) : نسبة إشغال األرض9الفصل 

يتعين تحديد املساحات القصوى )أو الدنيا( التي يمكن أو يجب البناء عليها وذلك بالقياس لكامل مساحة قطعة األرض 

 غير  مبنية في القطعة املعنية. ىاملساحات انعكاسا على املساحة التي يجب أن تبقه وبالتالي فإن في تحديد هذ

= نسبة إشغال األرض
املساحة املبنية على األرض

املساحة الجملية للقطعة
 

 األقص ى للبنايات االرتفاع: 10الفصل 

الذي يتعين احترامه عند إنجاز البنايات بكامل املنطقة املعنية أو بجزء منها فحسب.  ويقع احتساب  اإلرتفاعيتم تحديد 

اإلرتفاع باألمتار كما يمكن إضافة عدد الطوابق التي ستتكون منها البناية وذلك لتحقيق األهداف املتمثلة في: اإلضافة 

 والتهوئة، نمطية البناء، املظهر العام والجمالية.

 : املظهر الخارجي11ل الفص

يتعين تحديد الخصوصيات املعمارية واألهداف املراد تحقيقها كاملحافظة على نمط معماري معين أو مواد إنشائية معينة 

 أو تصميم واجهات أو أطلية معينة، مما يساهم في التناسق املعماري.



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

 : املآوى 12الفصل 

يضبط هذا الفصل املعايير املتعلقة بالوقوف كطاقة اإلستيعاب بحسب طبيعة األنشطة الخدمية في املناطق، ونسبة 

 املآوى املقررة في الطوابق األرضية.

 : البراحات والغراسات13الفصل 

 ها.يتعلق موضوع هذا الفصل بتحديد مساحات البراحات والفضاءات املغروسة وطريقة معالجتها والتصرف في

 (CUFنسبة اإلستعمال العقاري ): 14الفصل 

العقاري الذي  يحدد الفصل املساحة القصوى لألرضيات املمكن بناؤها على قطعة األرض املعنية وهي نسبة اإلستعمال

هو جملة املساحات الخارجية لألرضيات بالقياس مع مساحة قطعة األرض باعتبار املقاصير والشرفات املغطات 

واملستودعات التي يرتفع نصف حجمها على سطح األرض. ويقصد باملساحات الخارجية لألرضيات املساحة  ليز والدها

 جدران الداخلية والخارجية.الجملية ابتداء من حدودها الخارجية باعتبار ال

غير أن هذه املساحات قد يتعذر تحقيقها بكاملها إذا كانت القواعد األخرى )اإلرتداد، اإلرتفاع( تحدد حق البناء الفعلي 

 إلى نسبة دنيا.

= العقاري  اإلستعالنسبة 
مجموع مساحة األرضيات

املساحة الجملية للقطعة
 

 التهيئة العمرانيةمحتوى تقرير تقديم مثال  4.5

" لكل ما يحتويه مثال التهيئة من األسبابيمثل التقرير إحدى مكونات مثال التهيئة العمرانية وهو بمثابة "شرح 

على ارتفاقات تتعلق باستعماالت األرض مثال  فهو ال ينّص  آثارا قانونية. هيس له في حد ذاتل األساسمقتضيات وعل هذا 

عين على فهم وتفسير الوثائق الخرائطية والتراتيب عين على فهم واقع املدينة واشكالياتها التنموية والعمرانية كما ي  وإنما ي  

 العمرانية وبالتالي فهو يساعد على فهم األهداف املرجوة من املثال.

 كما يوفر التقرير مجموعة من املعلومات املتعلقة بـ:

 واإلقتصادية العمرانية وآفاق تطورهاالظروف اإلجتماعية  -

 اختيارات التهيئة وتأثيراتها على الخصوصيات الطبيعية والبيئية للمنطقة املعنية -

 مدى مالءمة النمو العمراني آلفاق املثال التوجيهي للتهيئة وكذلك النصوص القانونية املتعلقة باإلرتفاقات العمومية -

 مختلف أصناف املناطق ومساحاتها -

 ل املقررة لتطبيق مثال التهيئة وخاصة منها التي تساعد على التحكم في العقارات الوسائ -

 الحلول املزمع اتخاذها لحل املشاكل اآلنفة الذكر واآلثار املتأتية عنها. -

 تعليق:

اجعة في غالبا ما يتضمن التقرير  سردا للبيانات الديمغرافية والجغرافية التي تهم منطقة الدراسة دون اعتماد مقاربة ن

 يشأنها أن  منالتشاركي الذي التخطيط اإلستراتيجي العمراني 
ّ
حدد يالتعرف على اإلشكاليات الفعلية للمدينة و ن من مك

  دون  1995فأغلب التقارير تستجيب ملقتضيات قرار  احتياجاتها العمرانية.
ّ
الرهانات  صياغة ن منتشخيص معمق يمك



 

 اتالتهيئة العمرانية للبلديلة مثأموجز إلعداد دليل    بدعم منمراقبون جمعية شبكة 

الش يء الذي يحد من نجاعة تقدير اإلمتداد املستقبلي على حساب األراض ي الفالحية  وبذلك تخصيص  ،التنموية الفعلية

 املناطق وما يترتب عنه من تراتيب عمرانية.

 ومحتواها امللحقات 5.5

 تتضمن امللحقات الوثائق التي استعملت في تصور املثال وخاصة منها:

ز واملواصالت والتطهير اإحداثها واملتعلقة باملاء الصالح للشراب والكهرباء والغأمثلة الشبكات القائمة واملزمع  -

  1995وغيرها، وذلك حسب قرار 

قائمة اإلرتفاقات املتعلقة بامللك العمومي للطرقات وامللك العمومي البحري وامللك العمومي للمياه واملواقع  -

، مع التنصيص على تسمية اإلرتفاقات ومراجعها القانونية، االثقافية واملناطق املصانة واملعالم التاريخية وغيره

 وتثبيتها على وثيقة خرائطية.

قائمة القوانين الخصوصية املتعلقة بحماية األراض ي الفالحية والتراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية  -

 واملحيط والغابات واملياه وغيرها.


