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I – مقدّمةال : 

خالل الفترة ) CILG-VNG Internationalیتولّى المركز الدّولي للتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (
 Initiative pour une جذّابة:"مبادرة من أجل المركزیّة فعّالة وبلدیّات إنجاز برنامج  2022 – 2019

décentralisation Efficiente et des Municipalités Attractives (IDEMA)"  بدعم وذلك
مكّونات استراتیجیّة تھدف بالخصوص إلى تدعیم ھذا البرنامج  یتضّمنو .مالي من حكومة المملكة الھولندیّة

) 12عشرة ( تيومرافقة اثن الالّمركزیّة واستدامتھا قدرات المتدخلین المركزیین والمحلیین في إدارة وتنفیذ مسار
ھم وأداء ف على مساعدتھادعم تنمیتھا االقتصادیّة وتحسین جودة خدماتھا وإلى ھدف تمن خالل مساعدة فنیّة  بلدیّة

 .صالحیّاتھا الجدیدة مع التركیز على النھج التشاركي ومراعاة خصوصیّات وأدوار المرأة والشباب والفئات الھّشة

إجراء التغییرات الضروریّة لمالءمة أطر  2014ذي أقّره دستور الالالّمركزیة مبدأ یتطلّب إرساء و 
الذي حلیّة، والممع متطلّبات إدارة الّشأن المحلّي وفق تقاسم الصالحیّات بین السلطتین المركزیّة التدّخل العمومي 

من و حلیّة.مجلّة الجماعات المالمتعلّق ب 2018ماي  9المؤّرخ في  2018لسنة  29عدد القانون األساسي حدّده 
 ھمّ األطرأتعتبر مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر إحدى جملة النصوص القانونیة التي تتمّ مراجعتھا في ھذا الّسیاق، 

 ،للبلدیّات ذّاتیّةالفي مجال التعمیر الذي أضحى من الصالحیّات الالمركزیة  مبدأ یرتكز علیھا تكریسالقانونیّة التي 
 بیّة الذي یدخل ضمن الصالحیّات المشتركة بین السلطة المركزیّة والجماعات المحلیّة. وفي مجال التھیئة الترا

وفي انتظار إتمام مراجعتھا بھدف مالءمتھا مع الخیارات الدستوریّة بخصوص الالّمركزیّة ومع أحكام  
المؤّرخ  1994سنة ل 122دد بالقانون عمجلّة الجماعات المحلیّة، تبقى مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر الّصادرة 

ساریة المفعول فیما ال یتعارض مع أحكام  ،بالنّصوص الالّحقة منقحة ومتّممة ھيكما  1994نوفمبر  28في 
االستغناء عنھا وال االستعاضة عنھا بأحكام أخرى في مسائل فنیّة تختّص  وال یمكن ،حلیّةمجلّة الجماعات الم

 وأمثلة التھیئةي طرحت بخصوص إجراءات إعداد أمثلة التھیئة العمرانیّة شكالیّات التاإلوإن تّم تجاوز  بھا.
لتھیئة اأحكام مجلّة والتي خلت من أحكام انتقالیّة، الجماعات المحلیّة  ةومراجعتھا في ضّل أحكام مجلّ التفصیلیّة 

نوفمبر  25في مؤّرخ ال 2020لسنة  926عدد حكومي المر األعبر إصدار  الجاري بھا العمل، الترابیّة والتعمیر
أّكد على اإلبقاء على كّل إجراءات االستشارة والتعلیق المنصوص علیھا بمجلّة التھیئة الترابیّة  الذي 2020

المصادقة على تلك األمثلة وتحدید المناطق والتعمیر إلى جانب ما اقتضتھ مجلّة الجماعات المحلیّة بخصوص 
المجالس البلدیّة المعنیّة، فإّن إجراءات الترخیص في التقسیم والبناء التي تقتضي إعدادھا أو مراجعتھا من قبل 

والھدم وخاّصة منھا ما یتعلّق بتركیب وطرق سیر اللّجان الفنیّة تطرح العدید من اإلشكالیّات نظرا للتداخل 
لمسائل  تفصیلیّة غیر أنّھا تضّمنت أحكامابدرجة قانون أساسي وھي والتناقض بین أحكام مجلّة الجماعات المحلیّة 

ھا التھیئة الترابیّة والتعمیر ونصوص ةوأحكام مجلّ  ،من ناحیة موقعھا الصحیح نصوص ترتیبیّة خاّصة بھافنیّة 
  التطبیقیّة المتعلّقة بالموضوع من ناحیة ثانیة.

یر اللّجان سبمسألة الترخیص في البناء واإلشكالیّات المتعلّقة ھذه المھّمة الى تحدید  ھدفتوفي ھذا اإلطار 
ة البلدیالفنیّة الذي یضبط تركیب اللّجنة  من مجلّة الجماعات المحلیّة 258وتحلیل أحكام الفصل  ، الفنیّة البلدیّة

راح لتلك األحكام، واقتمجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر مراجعة والتحقّق من مدى مطابقة مشروع  ،لرخص البناء
 .تم تحدیدھای الحلول العملیة لإلشكالیّات التي

 



 

4 
 

II -  المتبعة :المنھجیّة 

 العناصر التّالیة:لغایة اإلحاطة بمختلف جوانب اإلشكالیّات المطروحة اعتمدنا مقاربة ترتكز على 

التونسیّة وبعض المراجع التي تشرح نصوصا النصوص القانونیّة عددا من مراجعة وثائقیّة شملت  -
 البناء؛مقارنة تتعلّق برخصة  تشریعیّة وترتیبیّة

یات تضّمن جزء مشترك یتعلّق بمعطحول تركیب وطرق سیر اللّجان الفنیّة لرخص البناء إجراء استبیان  -
عاّمة حول مساحة البلدیّة وأمثلة التھیئة العمرانیّة والتفصیلیّة الجاري بھا العمل ومساحة البلدیّة المشمولة 

جان فنیّة بلدیّة، وجزء آخر خاّص بالبلدیّات التي بتلك األمثلة، وجزء خاّص بالبلدیّات التي أحدثت بھا ل
لم تحدث بھا لجان فنیّة بلدیّة. واشتملت العیّنة التي شملھا االستبیان بلدیّات قائمة قبل تعمیم النظام البلدي 
وأخرى مستحدثة، وبلدیّات صغرى وأخرى من ضمن البلدیّات الكبرى، وبلدیّات من تونس الكبرى 

 لجھویّة؛اوبلدیّات أحدثت بھا لجان فنیّة بلدیّة وأخرى تواصل االعتماد على اللّجان الفنیّة وبلدیّات داخلیّة، 

 بیان؛باالستإجراء محادثات مع ممثلي بعض البلدیّات بصفة فردیّة الستكمال البیانات التي لم ترد  -

مع لة بشأنھا لغایة مناقشة اإلشكالیّات المطروحة واستطالع آراء األطراف المتدخّ  عقد جلسات عمل -
ة، وزارة الشؤون المحلیّة والبیئالھیئة العاّمة لالستشراف ومرافقة المسار الالّمركزي بكّل من عن ممثّلین 

واإلدارة العاّمة لإلسكان واإلدارة العاّمة للشؤون العقاریّة والقانونیّة والنزاعات وإدارة التعمیر بوزارة 
ن ھیئة المھندسیمجلس ، ومن البلدیّات من مختلف األصناف التجھیز واإلسكان والبنیة التحتیّة، وعدد

 .المعماریین
 

III -  البناء :تطّور القوانین المنظمة لرخص 

حّق الملكیّة مضمون بمقتضى نّص الدّستور وال یمكن النیل منھ إالّ في الحاالت والضمانات التي یضبطھا 
تتعلّق بضرورات السالمة والصّحة العاّمة، ین وتراتیب القانون. وتندرج ضمن ھذه الحاالت ما تّم سنّھ من قوان

 على الّرغم من أنّ وحمایة البیئة والمواقع والمناظر الطبیعیّة، وحقوق االرتفاق ذات المصلحة العاّمة. لذا فإنّھ 
لك تفیما یتعلّق ببتدابیر الضبط اإلداري محدودة ، فإّن ممارستھ الحق في البناء یعتبر جزءا من حق الملكیّة

الضرورات وفقا لقواعد قابلیّة بناء األراضي من حیث االستخدام وخصائص التربة، ولقواعد البناء من حیث 
 .حقوق الغیر باإلضافة إلى أنّھ ینبغي أالّ ینتھكاالرتفاع ونسبة اشغال األرض والتركیز إلخ... وذلك 

ألداة ادن وتنظیمھا، من حیث أنّھا تشّكل حجر الّزاویة في تخطیط المرخصة البناء فإّن وبناء على ذلك 
واعده ع أحكام التخطیط العمراني وقجمیللتحّكم في مطابقة عملیّة البناء قبل انطالقھا تتیح لإلدارة فرصة االتي 

 المنظمة الستعمال المجال الترابي.

 1858أوت  30وقد ظھرت أّول األحكام المنظمة لرخصة البناء في تونس في األمر العلي المؤّرخ في 
ونص على بعض األحكام التي لھا عالقة بأشغال تھیئة المدینة والعنایة  (بلدیّة تونس)الذي أحدث بلدیّة الحاضرة 

تمّكن المجلس البلدي من حق إلزام كل راغب التي بالطرقات واالنتزاع لفائدة المصلحة العامة عند االقتضاء و
 ق.في البناء بالتنازل عن جزء من العقار لتوسیع الطری

المتضّمنة لنفس ھذه األحكام حیث أحدثت بلدیّة حلق الوادي  1884وتتالت األوامر المحدثة للبلدیّات سنة 
وصدر في الّسنة  ،جویلیة 16جویلیة، فبلدیّات سوسة وصفاقس وبنزرت في  8فبلدیّة الكاف في  ،جوان 10في 
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 لزامیّةنظیم البلدیّات، الذي أقّر ألّول مّرة إالمتعلّق بت 1885الموالیة األمر العلّي المؤّرخ في غّرة أفریل 
 االسترخاص في البناء.

ارتكزا على أمثلة التھیئة  1943وحتى تتمكن البلدیات من تدعیم صالحیاتھا صدر أمران علیّان سنة 
 1943سبتمبر  10یتعلق برخص البناء والثاني في  1943جویلیة  22وقرارات ھندسیة صدر األول منھما في 

ألّول اوبقي األمران المذكوران ساریا المفعول إلى غایة إلغاء  بالھندسة المعماریة والتعمیر وتحسین المدن.یتعلق 
وإلغاء الثّاني  المتعلّق برخص البناء 1976فیفري  4المؤّرخ في  1976لسنة  34منھما وتعویضھ بالقانون عدد 

وبالموازاة  .1979أوت  15المؤّرخ في  1979نة لس 43وتعویضھ بالمجلّة العمرانیّة الّصادرة بالقانون عدد 
المؤّرخ  1975لسنة  33القانون األساسي للبلدیّات عدد صدر خالل نفس الفترة أي النصف الثاني من الّسبعینات 

مجال إلزامیّة االسترخاص في البناء كي یشمل  1976لسنة  34وقد وّسع القانون عدد  .1975ماي  14في 
كلم) وكذلك المجموعات الّسكنیّة  5بلدیّة تلك المحیطة بھا في شعاع خمس كیلومترات (عالوة على المناطق ال

 .) ساكن على األقلّ 500التي یساوي عدد سّكانھا خمسمائة (

ویة في واعتبارا لكونھا حجر الّزا وتأكیدا الرتباط الترخیص في البناء بالتھیئة العمرانیّة وتخطیط المدن
لثالث ضمن الباب الخامس من العنوان ااألحكام المتعلّقة برخص البناء  تبویبفقد تّم  ،عملیّة تطبیق مقتضیاتھما

 1994لسنة  122مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر الّصادرة بالقانون عدد  ة منالعمرانیّ  ةالمتعلّق بعملیّات التھیئ
 1979لسنة  43وعدد  1976ة لسن 34التي ألغت وعّوضت كال القانونین عدد  1994نوفمبر  28المؤّرخ في 

مناطق ال داخلمن ھذه المجلّة إلزامیّة االسترخاص في البناء  68وقد عّممت أحكام الفصل  أعاله.المشار إلیھما 
 .یّة وخارجھاالبلد

وأسندت كّل ھذه النصوص لرئیس البلدیّة صالحیّة إسناد رخص البناء داخل منطقتھ البلدیّة وأقّرت 
 ضرورة أخذ رأي فنّي قبل إسناد تلك الّرخص وحدّدت الجھة المؤّھلة إلبداء ذلك الّرأي.النصوص الفنیّة منھا 

الذي أقّر مبدأ الالّمركزیّة عبر تخصیص بابھ الّسابع  2014جانفي  27وفي مرحلة ما بعد دستور 
لّق بمجلّة المتع 2018ماي  9المؤّرخ في  2018لسنة  29للسلطة المحلیّة، تّم إصدار القانون األساسي عدد 

جّسدت ھذا المبدأ وضبطت أصناف الجماعات المحلیّة وصالحیّات كّل منھا سواء كانت الجماعات المحلیّة التي 
 .بالّسلطة المركزیّةفیما بینھا وكذلك عالقتھا الذّاتیّة أو المشتركة أو المحالة كما ضبطت عالقة ھذه الجماعات 

ة إلى الجوانب المؤّسساتیّة التي اختّصت بھا النصوص المتعلّقة وبخصوص الترخیص في البناء أضافت ھذه المجلّ 
 منھا. 258بالبلدیّات، التي سبقتھا، جوانب فنیّة في وصلت حدّ ضبط تركیب اللّجان الفنیّة صلب أحكام الفصل 

 
IV -  لمنح رخص البناء قبل صدور مجلّة الجماعات المحلیّةتحلیل النظام المعمول بھ : 

المعمول بھ لمنح رخص البناء قبل صدور مجلّة الجماعات المحلیّة على أحكام تشریعیّة یعتمد النظام 
في  1975لسنة  33نّص القانون األساسي للبلدیّات عدد  فقد .متكاملة ال تتداخل وبالتّالي تخلو من التناقضات

 ھا العمل رخصا في البناءعلى أن "یسلّم رئیس البلدیّة طبقا للنصوص الجاري ب 127الفقرة األخیرة من الفصل 
 122أّما مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر الّصادرة بالقانون عدد  وتغییر البناءات أو إصالحھا بالمنطقة البلدیّة".

ھا على اختصاص رئیس البلدیّة بالترخیص في البناء داخل المناطق من 68 فصلالالتي أّكدت في ، 1994لسنة 
من عنوانھا الثالث فقد خّصصت الباب الخامس ، صاص للوالي خارج تلك المناطقالبلدیّة وأسندت ھذا االخت

ضبط نظام منھا  75إلى  68بمقتضى أحكام الفصول من المتعلّق بعملیّات التھیئة العمرانیّة، لرخص البناء لیتّم 
ة المجلّ  خّصصتو. ومعاینة أشغالھا وتغییر صبغة العقارات من حیث ضرورة الحصول المسبق علیھامنحھا 
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قة برخص عن مخالفة األحكام المتعلّ منھا الّرابع المتعلّق بالعقوبات لتحدید المترتّبة  ھانوانعمن الباب الثاني كذلك 
  مكّرر منھا. 88إلى  80بمقتضى أحكام الفصول من  ، وذلكالبناء واجراءات اتخاذھا

قرارات تطبیقیّة فیما  خمسدار فقد اقتضت أحكام المجلّة إصبخصوص إجراءات منح رخص البناء أّما 
 :وتحیین البعض منھا وتواریخ إصدارھا یلي مواضیعھا

قرار یتعلّق بضبط الوثائق المكّونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحیّتھا والتمدید فیھا وشروط تجدیدھا.  -
 تّم إلغاؤه 1995أكتوبر  19وقد صدر بھذا الخصوص قرار من وزیر التجھیز واإلسكان مؤّرخ في 

الذي تّم  2007أفریل  17وتعویضھ بقرار من وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة مؤّرخ في 
 .2019دیسمبر  19ثّم تنقیحھ بقرار مؤّرخ في  2018فیفري  19إتمامھ بقرار مؤّرخ في 

ن مقرار یتعلّق بضبط تركیب وطرق سیر اللّجان الفنیّة لرخص البناء. وقد صدر بھذا الخصوص قرار  -
تّم إلغاؤه وتعویضھ بقرار من وزیرة التجھیز  1995أكتوبر  19وزیر التجھیز واإلسكان مؤّرخ في 

 أفریل 17الذي تّم إتمامھ بقرار مؤّرخ في  2007أفریل  17واإلسكان والتھیئة الترابیّة مؤّرخ في 
2018. 

شاریع س معماري إلعداد رسوم مقرار یتعلّق بضبط الحاالت االستثنائیّة التي ال تقتضي اللّجوء إلى مھند -
 .1995 أوت 10البناء. وقد صدر بھذا الخصوص قرار من وزیر التجھیز واإلسكان مؤّرخ في 

قرار یتعلّق بضبط المساحات الدّنیا للمستغالّت الفالحیّة والمساحات القصوى التي یمكن تقام علیھا. وقد  -
 .1995أكتوبر  31سكان مؤّرخ في صدر بھذا الخصوص قرار من وزیري الفالحة والتجھیز واإل

قرار یتعلّق بضبط قائمة األشغال الّرامیة إلى إدخال تغییرات أو إصالحات عادیّة وضروریّة على بنایة  -
والتي ال تخضع للترخیص في البناء. وقد صدر بھذا الخصوص قرار من وزیر التجھیز واإلسكان مقامة 

 .1995أوت  10مؤّرخ في 

أن یأخذ رأیھا  من مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر 69یّة التي اقتضت أحكام الفصل وبخصوص اللّجان الفن
فإّن ، 1995أكتوبر  19نّص قرار وزیر التجھیز واإلسكان المؤّرخ في  فمثلماقبل البّت في مطالب الترخیص، 

منقّح ومتّمم بالقرار  كما ھو 2007أفریل  17قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المؤّرخ في 
على أن تحدث بقرار من وزیر التجھیز واإلسكان والتھیئة  ینّص في فصلھ األّول 2018أفریل  17المؤّرخ في 

الترابیّة لجنة فنیّة جھویّة على مستوى كّل والیة باقتراح من الوالي المعني، ولجنة فنیّة بلدیّة على مستوى كّل 
مادیّة وبشریّة تضّم وجوبا مھندسا معماریّا باقتراح من رئیس البلدیّة المعنیّة. وأحدثت بلدیّة تتوفّر لدیھا إمكانیّات 

أي بعد  2016و 2008فیما بین سنتي  إحداثھاتّم  19منھا لجنة فنیّة بلدیّة  72لجنة فنیّة جھویّة و 24تبعا لذلك 
 13لیھ أعاله الذي اقتضت أحكام الفصل تاریخ إصدار قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المشار إ

منھ "أّن على كّل بلدیّة تتوفّر لدیھا إمكانیّات مادیّة وبشریّة تضّم مھندسا معماریّا اقتراح إحداث لجنة فنیّة تابعة 
 لھا في أجل سنة من تاریخ دخول القرار حیّز التنفیذ".

من قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة  8 لفصلوتترّكب اللّجنة الفنیّة الجھویّة لرخص البناء وفق أحكام ا
 الترابیّة المشار إلیھ أعاله على النحو التّالي:

 المدیر الجھوي للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة أو من یمثّلھ: رئیس، -
 رئیس المصلحة الفنیّة بالبلدیّة المعنیّة: عضو، -
 اإلسكان والتھیئة الترابیّة أو من یمثّلھ: عضو،رئیس مصلحة اإلسكان باإلدارة الجھویّة للتجھیز و -
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 رئیس مصلحة التھیئة العمرانیّة باإلدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة أو من یمثّلھ: عضو، -
رئیس مصلحة الجسور والطرقات باإلدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة أو من یمثّلھ:  -

 عضو،
 الجھوي ألمالك الدّولة والشؤون العقاریّة أو من یمثّلھ: عضو،المدیر  -
 المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیّة أو من یمثلھ: عضو، -
 المدیر الجھوي للحمایة المدنیّة أو من یمثّلھ: عضو، -
 المدیر الجھوي للبیئة والتنمیة المستدیمة أو من یمثّلھ: عضو، -

واعتبارا لخصوصیّات الملفّات المعروضة، یمكن لرئیس اللّجنة وباإلضافة إلى ھؤالء األعضاء القاّرین 
 استدعاء كّل شخص یرى فائدة في حضوره.

 من نفس القرار على النحو التّالي: 3وتترّكب اللّجنة الفنیّة البلدیّة وفق أحكام الفصل 

 رئیس البلدیّة أو من یمثّلھ: رئیس، -
 رئیس المصلحة الفنیّة بالبلدیّة المعنیّة: عضو، -
 مھندس معماري ممثّل للبلدیّة: عضو، -
 رئیس مصلحة اإلسكان باإلدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة أو من یمثّلھ: عضو، -
 رئیس مصلحة التھیئة العمرانیّة باإلدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة أو من یمثّلھ: عضو، -
باإلدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة أو من یمثّلھ:  رئیس مصلحة الجسور والطرقات -

 عضو،
 المدیر الجھوي ألمالك الدّولة والشؤون العقاریّة أو من یمثّلھ: عضو، -
 المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیّة أو من یمثلھ: عضو، -
 المدیر الجھوي للحمایة المدنیّة أو من یمثّلھ: عضو، -
 لبیئة والتنمیة المستدیمة أو من یمثّلھ: عضو،المدیر الجھوي ل -

باإلضافة إلى ھؤالء األعضاء القاّرین واعتبارا لخصوصیّات الملفّات المعروضة، یمكن لرئیس اللّجنة استدعاء 
 كّل شخص یرى فائدة في حضوره.

نة جھویّة كانت الّزمة قبل انعقاد اللّجلبلدیّة المعنیّة القیام بالمعاینات المیدانیّة الوتتولّى المصالح المختّصة التّابعة ل
أم بلدیّة. ویتّم كذلك قبل انعقاد اللّجان درس الملفّات وأخذ رأي وزیر الدّفاع الوطني إذا تعلّق األمر بمشروع بناء 
مجاور لمنشآت عسكریّة، ورأي الوزیر المكلّف بالتراث إذا تعلّق األمر بمشروع بناء أو ترمیم عقارات محمیّة 

بة أو مجاورة للمعالم التّاریخیّة أو كائنة داخل مجموعة تاریخیّة أو تقلیدیّة أو موقع ثقافي، والمندوب أو مرتّ 
الجھوي للتنمیة الفالحیّة إذا تعلّق األمر بمشروع بناء مساكن شخصیّة أو عائلیّة أو مساكن عملة في المستغالّت 

ن كانت إدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة، لإلالفالحیّة، وذلك من قبل المصالح المختّصة التّابعة 
 اللّجنة جھویّة، ومن قبل المصالح المختّصة التّابعة للبلدیّة المعنیّة، إن كانت اللّجنة بلدیّة.

نت اللّجنة اوتكلّف بكتابة اللّجنة الفنیّة مصلحة اإلسكان باإلدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة، إن ك
 جھویّة، والمصلحة الفنیّة بالبلدیّة المعنیّة، إن كانت اللّجنة بلدیّة.

 ویستنتج مّما سبق تقدیمھ حول نظام الترخیص في البناء قبل صدور مجلّة الجماعات المحلیّة بالخصوص ما یلي:

ى أحكام ذلك بمقتضو إقرار إسناد صالحیّة تسلیم رخصة البناء لرئیس البلدیّة داخل المناطق البلدیّة .1
وكذلك بمقتضى أحكام مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر  1975القانون األساسي للبلدیّات الّصادر سنة 
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. وقد أصبحت ھذه الصالحیّة المتعلّقة برخص البناءونصوصھا التطبیقیّة  1994الّصادرة سنة 
 26المؤّرخة في  602و 601و 600لرئیس البلدیّة مطلقة بصفة فعلیّة بعد صدور األوامر عدد 

المتعلّقة بإحداث بلدیّات جدیدة وتحویر حدود بعض البلدیّات والتي كانت نتیجتھا تعمیم  2016ماي 
 النظام البلدي على كامل تراب الجمھوریّة.

 

إقرار أحقیّة كّل بلدیّة تتوفّر لدیھا اإلمكانیّات المادیّة وبالخصوص البشریّة في اقتراح إحداث لجنة  .2
كما ھو منقح  2007أفریل  17ة بلدیّة تابعة لھا بل أّن قرار وزیرة التجھیز واإلسكان المؤّرخ في فنیّ 

حّث كل البلدیّات التي تتوفّر لدیھا تلك اإلمكانیّات على  2018أفریل  17ومتّمم بالقرار المؤّرخ في 
 اقتراح إحداث لجانھا الفنیّة.

 

. الوزیر المكلّف بالتعمیرص البناء بما فیھا البلدیّة إلى الفنیّة لرخإحداث اللّجان  إسناد صالحیّة .3
ھو ما و ویتعارض ھذا االختیار مع مبدأ التدبیر الحّر المنصوص علیھ بمجلّة الجماعات المحلیّة،

من مجلّة التھیئة الترابیّة  69في مستوى الفصل  بإسناد ھذه الصالحیّة لرئیس البلدیّة التعدیلیقتضي 
في مستوى الفصل األّول من قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة والتعمیر، وكذلك 

 .2007أفریل  17المؤّرخ في 
 

حداث لجان إلالالّزمة البشریّة والمادیّة توفیر الحّل البدیل للبلدیّات التي ال تتوفّر لدیھا اإلمكانیّات  .4
لّفة للوزارة المكلمصالح الخارجیّة التّابعة إحداث لجان فنیّة جھویّة تتكفّل فیھا افنیّة بھا من خالل 

بالمھام الفنیّة المتعلّقة خاّصة بدراسة الملفّات قبل عرضھا على اللّجان وإجراء االستشارات  بالتعمیر
 المعنیّة وبكتابة تلك اللّجان.الضروریّة مع الوزارات 

 

ر المتعلّق بضبط تركیب وطرق ) وبالقرا69التنصیص صلب مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر (الفصل  .5
) على حّق االعتراض لممثّل الوزارة المكلّفة 10و 7سیر اللّجان الفنیّة لرخص البناء (الفصلین 

 ھذا التنصیص نوعا من أنواع الّرقابة القبلیّة على قرارات ویعتبرعلى تسلیم رخصة البناء.  بالتعمیر
. ویتطلّب األمر تحیینا في اتجاه إرساء رقابة لمحلیّةالتي تتعارض مع أحكام مجلّة الجماعات ا البلدیّة

بعدیّة على شرعیّة قرارات البلدیّة ومدى مطابقتھا للقوانین والتراتیب الجاري بھا العمل والمتعلّقة 
 .من ھذه المجلّة 278، وفق أحكام الفصل بالتھیئة والتعمیر

 

ونة ي شكل قرارات وزاریّة وفّر المرإلى نصوص تطبیقیّة ف التفصیلیّةإحالة ضبط بعض اإلجراءات  .6
الالّزمة لتحیینھا كلّما دعت الضرورة ذلك. ویتجلّى ذلك بالخصوص في القرار المتعلّق بضبط تركیب 
وطرق سیر اللّجان الفنیّة لرخص البناء حیث تّم إصدار قرار أّول مباشرة بعد صدور مجلّة التھیئة 

 2007أفریل  17وتّم تعویضھ بقرار مؤّرخ في  1995أكتوبر  19الترابیّة والتعمیر، مؤّرخ في 
 17ثّم تنقیح وإتمام ھذا القرار بقرار مؤّرخ في ، وتعدیل طرق سیر اللّجانإلضافة أعضاء جدد 

 Indice Doing( حسب مؤّشر سھولة ممارسة األعمالتونس ترتیب بھدف تحسین  2018أفریل 
Business( ةفي أعضاء اللّجان الفنیّ  عبر الّرفع من المستوى الفنّي المطلوب. 

 

التركیز في ضبط تركیب اللّجان الفنیّة سواء منھا الجھویّة أو البلدیّة على تمثیل المصالح الفنیّة المعنیّة  .7
ي ال المصالح الت دون أن تثقلھا بممثّلي بعضأو جلّھا  ى تلك اللّجانالملفّات التي تعرض علبكّل 

ال یسھل حضورھا نظرا لمحدودیّة تمثیلیّتھا على التي ناحیة و تكون معنیّة إالّ بملفّات معیّنة من
ذلك اقتضت أحكام كّل . وعوضا عن ، من ناحیة ثانیةالمستوى الجھوي ناھیك عن المستوى المحلّي

أن یتّم وجوبا أخذ رأي  من قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة، 9و 4 ینمن الفصل
تطبیقا  ، وذلكوزیر المكلّف بالتراث كّل بخصوص الملفّات التي تھمّ مصالحھوزیر الدّفاع الوطني وال
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كما یمكن استشارة مصالح أخرى كلّما دعت  .من مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر 69ألحكام الفصل 
على غرار مصالح حمایة المدن من الفیضانات ودیوان الطیران المدني والمطارات  الضرورة ذلك

 .طنیّة للسكك الحدیدیّة، وغیرھاوالشركة الو
 

من مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر) وكذلك الترتیبیّة (الفصل  69تراعي األحكام التشریعیّة (الفصل  .8
البّت  في تحدید آجالمن القرار المتعلّق بضبط تركیب وطرق سیر اللّجان الفنیّة لرخص البناء)  9

ي تتطلّب استشارات تتعلّق باالرتفاقات الخاّصة بالدّفاع في مطالب الترخیص في البناء الحاالت الت
الوطني وبالتراث. غیر أنّھا ال تفّرق في تحدید تلك اآلجال وال في إجراءات الدّراسة والمصادقة بین 

األسیجة، والمشاریع الكبرى أو المھیكلة والفردیّة والمستودعات المشاریع العادیّة كالمساكن 
 ھا.غیروأو الّریاضیّة  ةلكبرى أو المرّكبات الجامعیّة أو االستشفائیّ كالمساحات التجاریّة ا

V -  مشروع مجلّة التھیئة  تطابقمن مجلّة الجماعات المحلیّة ومدى  258تحلیل الفصل
 : الترابیّة والتعمیر مع محتواه

 260و 259و 258ل أحكاما تتعلّق بالبناء والتقسیم والھدم وردت بالفصوتضّمنت مجلّة الجماعات المحلیّة 
القسم الخامس المتعلّق بصالحیّات رئیس البلدیّة من الباب األّول المتعلّق بالبلدیّة من الكتاب الثاني المتعلّق  ضمن

بإصدار قرارات ھدم البنایات التي أقیمت  ةتعلّقالم 259وإن كانت األحكام الواردة بالفصل  .باألحكام الخصوصیّة
لم بشھادة نھایة األشغال ومطابقتھا المتعلّقة  260الفصل األحكام الواردة بصة، ودون رخصة أو المخالفة للرخ

كان لھا تأثیر بالغ األھمیّة على نظام  258، فإّن أحكام الفصل على المنظومة القائمة ظاھرتأثیر یكن لھا 
ر ئة الترابیّة والتعمی، سنتناولھ بمقارنة تلك األحكام مفّصلة مع أحكام مجلّة التھیوإجراءات منح رخص البناء

 .الجاري بھا العمل ومع األحكام الواردة بمشروع مراجعتھا

 اختصاص إسناد رخصة البناء:. 1
رئیس البلدیّة یختص بإسناد التراخیص "أّن من مجلّة الجماعات المحلیّة  258من الفصل لفقرة األولى اجاء ب

ص البناء ورخص الھدم وفقا لإلجراءات المنصوص المتعلقة باالستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسیم ورخ
إلى حین صدورھا ھو معمول بھ  اوال تدخل أحكام ھذه الفقرة أّي تغییر عمّ  ".علیھا بالتشریع الجاري بھ العمل

إذ تأّكد اختصاص رئیس البلدیّة بإسناد رخص البناء والتقسیم والھدم الذي تشترك فیھ مع األحكام الواردة بمجلّة 
ھذا المبدأ ثابتا في  وقد بقي. 166 ومشروع مراجعتھا بالفصل 68الترابیّة والتعمیر المعمول بھا بالفصل  التھیئة

مختلف النصوص التشریعیّة ذات العالقة برخص البناء حیث نّص على ذلك القانون األساسي للبلدیّات الّصادر 
المتعلّق برخص  1976فیفري  4المؤّرخ في  1976لسنة  34والقانون عدد  127بفصلھ عدد  1975سنة 

البناء وكذلك النصوص الّصادرة في عھد الحمایة على غرار األمرین العلیّین المؤّرخین على التوالي في غّرة 
. وما یمیّز األحكام الواردة بمجلّة الجماعات المحلیّة عن بقیّة النصوص 1943جویلیة  22وفي  1885أفریل 

رئیس البلدیّة بصالحیّة واختصاص اسناد رخصة البناء، وذلك في ظّل تعمیم المذكورة بھذا الخصوص، ھو تفّرد 
بعدما كان الوالي إلى ذلك التاریخ صاحب اختصاص في تسلیم رخص البناء خارج  2016النظام البلدي سنة 

 المناطق البلدیّة.
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 ضرورة أخذ رأي اللّجان الفنیّة:. 2
یتولّى رئیس البلدیة إسناد رخص "أن من مجلّة الجماعات المحلیّة  258الثّانیة من الفصل اقتضت أحكام الفقرة 

البناء والتقسیم والھدم طبقا للتشریع المتعلّق بالتھیئة والتعمیر في حدود ما ال یتعارض مع مبدأ التدبیر الحر وبناء 
 ."على رأي اللجان الفنیة المختصة

ات في ضرورة عرض ملفّ  بیّة والتعمیر ومشروع مراجعتھامجلّة الجماعات المحلیّة مع مجلّة التھیئة التراتلتقي 
ي مدى ف النّصوص الثالثة تختلفرخص البناء على اللّجنة الفنیّة لرخص البناء قبل تسلیم الّرخص. غیر أّن 

 إلزامیّة رأي اللّجنة المذكورة.

أخذ رأي اللّجنة وھو الجاري بھا العمل بمجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر من  69ففي حین یكتفي الفصل  -
 ویمكن بالتّالي األخذ بھ كما یمكن مخالفتھ بعد االطالع علیھ، ما یفھم منھ أّن ھذا الّرأي استشاريّ 

عبارة "بناء على رأي اللّجان الفنیّة المختّصة" وھو مجلّة الجماعات المحلیّة من  258استعمل الفصل  -
 تسلیم الّرخصة أو رفضھا،ما یفھم منھ میل للتأكید على ضرورة األخذ بھ عند 

عبارة "وفق رأي مطابق للجنة  مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیرمن مشروع تحویر  166واستعمل الفصل  -
الفنیّة المختّصة لرخص البناء". وھي عبارة تلزم رئیس البلدیّة باعتماد رأي ھذه اللّجنة في اتخاذ قراره 

 إّما بالترخیص في البناء أو برفضھ.

على أن یكون الترخیص في البناء مجلّة الجماعات المحلیّة من  258من ناحیة ثانیة تأكید أحكام الفصل  ویالحظ
بدأ عبارة "في حدود ما ال یتعارض مع م مھّم، غیر أّن إضافةطبقا للتشریع المتعلّق بالتھیئة والتعمیر وھو تأكید 

بھذا ح توضیال ویجدرتوي ما یتعارض مع ھذا المبدأ. التدبیر الحّر" یفھم منھا أّن التشریع الجاري بھ العمل یح
 مع ھذا المبدأ في بابھا المتعلّق الجاري بھا العملمجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر تعارض أحكام أّن الخصوص 

 :األحكام اآلتي ذكرھا في ینحصر بالترخیص في البناء،

إحداث اللّجان الفنیّة یتّم بقرارات من الوزیر  من أنّ  69الفصل  أحكام الفقرة الثانیة من علیھ تما نصّ   -
 .یّینالمعن جھ تعدیل ھذه األحكام في اتجاه منح ھذه الصالحیّة لرؤساء البلدیّاتتّ یو .المكلّف بالتعمیر

من حّق االعتراض لممثّل الوزارة المكلّفة  69الفصل نفس من  ت علیھ أحكام الفقرة الثالثةما نصّ   -
ع أّن مصة البناء. وھو یعدّ نوعا من أنواع الّرقابة القبلیّة على قرارات البلدیّة. وبالتعمیر على تسلیم رخ

ممارسة ھذا الحق مقیّدة بصیغ وآجال مضبوطة بمقتضى القرار المتعلّق بضبط تركیب وطرق سیر 
لمتّجھ االلّجان الفنیّة لرخص البناء، وأنّھا تنحصر في حالة مخالفة التراتیب العمرانیّة المعمول بھا، ف

في اتجاه إرساء رقابة بعدیّة على شرعیّة قرارات البلدیّة ومدى مطابقتھا للقوانین  تعدیل ھذه األحكام
من مجلّة  278والتراتیب المتعلّقة بالتھیئة والتعمیر الجاري بھا العمل وذلك وفقا لما ورد بالفصل 

 الجماعات المحلیّة.

األحكام الواردة على التوالي بالفقرات الّسادسة والّسابعة والثامنة اعتبار یجدر التّوضیح أنّھ ال یمكن في المقابل، و
والمتعلّقة بضرورة أخذ رأي المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیّة بالنسبة للمباني الكائنة المذكور  69من الفصل 

لمجاورة للعقارات داخل المستغالّت الفالحیّة وال ضرورة أخذ رأي وزیر الدّفاع الوطني بالنسبة للمباني ا
العسكریّة، وال أخذ رأي الوزیر المكلّف بالتراث بالنسبة للمعالم التاریخیّة والمباني الكائنة داخل المواقع الثقافیّة 
والمواقع األثریّة والمجموعات التاریخیّة، تعارضا مع مبدأ التدبیر الحّر، بل أّن إمكانیّة اعتراض كل من ھذه 
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الّسھر على مراعاة قوانین الدّولة واحترام التراتیب العمرانیّة المعمول بھا واالرتفاقات  األطراف یتنّزل في إطار
 ذات المصلحة العاّمة واجتناب الوقوع في مخالفتھا.

 ضبط تركیب اللّجان الفنیّة:إطار . 3
لّجان تركیب ال ضبطومشروع تحویرھا أحاال  مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیرخصوص أّن كالّ من ھذا الیالحظ ب

إلى نّص ترتیبي من درجة القرار الوزاري، قرار من الوزیر المكلّف بالتعمیر بالنسبة للمجلّة الفنیّة وطرق سیرھا 
وقرار مشترك من الوزیر المكلّف بالتعمیر والوزیر المكلّف بالجماعات المحلیّة بالنسبة لمشروع تحویرھا. 

د في جّل النصوص التشریعیّة إن لم تكن كلّھا عندما یتعلّق األمر بضبط المبدأ العام المعتم ویوافق ھذا الخیار
تركیب وطرق سیر لجنة ما، حیث یقتصر دور النّص التشریعي على إحداث اللّجنة وتتّم اإلحالة بخصوص 

 قالتركیب وطرق الّسیر إلى نّص ترتیبي. ویخّول ذلك مرونة أكبر فیما یتعلّق بمراجعة وتحیین التركیب أو طر
حیث ناء ن الفنیّة لرخص الباالّسیر كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. وھو ما تمّ بالفعل بالنسبة لتركیب وطرق سیر اللّج

وتّم  1995أكتوبر  19تّم إصدار قرار أّول مباشرة بعد صدور مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر، مؤّرخ في 
جدد وتعدیل طرق سیر اللّجان، ثّم تنقیح وإتمام ھذا  إلضافة أعضاء 2007أفریل  17تعویضھ بقرار مؤّرخ في 
 ةغایبللّرفع من المستوى الفنّي المطلوب في أعضاء اللّجان الفنیّة  2018أفریل  17القرار بقرار مؤّرخ في 

 ).Indice Doing Businessتحسین ترتیب تونس حسب مؤّشر سھولة ممارسة األعمال (

ى بمقتضلّة الجماعات المحلیّة وھو أعلى درجة من القانون العادي، فقد اتجھ أّما القانون األساسي المتعلّق بمج
إلى ضبط تركیب اللّجان الفنیّة المكلّفة بدراسة ملفّات رخص التقسیم والبناء ، 258أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 

 على األقّل: لثالثة أسباب ،والھدم في تمّش غیر موفّق في تقدیرنا

األّول بمخالفة المبدأ العام المتمثّل في إحالة ضبط تركیب مختلف اللّجان وطرق سیرھا إلى یتعلّق الّسبب  -
أعضائھا وال أدّل على ذلك من اللّجنة الوزاریّة  ورتبةنصوص ترتیبیّة، وذلك مھما كانت قیمة اللّجنة 

والتي یرأسھا الوزیر لتعمیر مجلّة التھیئة الترابیّة وامن  3للتھیئة الترابیّة المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 
األّول (رئیس الحكومة في التنظیم الحالي للسلط) وتترّكب من وزراء بصفتھم ال من قبل من یمثّلھم والتي 

 الذي 1996سبتمبر  18المؤّرخ في  1996لسنة  1655عدد مر األتّم ضبط تركیبھا وطرق سیرھا ب
لتغییر التركیبة بإضافة  2003أوت  11ؤّرخ في الم 2003ة لسن 1688عدد مر األتمّ إلغاؤه وتعویضھ ب

ویستدعي األمر الیوم وإلحداث لجنة فنیّة لدى اللّجنة الوزاریّة،  1996وزراء أحدثت وزاراتھم بعد سنة 
ة ولمالءمة من ناحی تعویض ھذا األمر بنّص جدید في ضوء التغییرات الكبیرة التي عرفتھا ھیكلة الحكومة

ع ما أسند للجماعات المحلیّة، الجھات واألقالیم بالخصوص من صالحیّات تسمیة وتركیب اللّجنة م
 .مشتركة مع الّسلطة المركزیّة في مجال التھیئة الترابیّة

أقّره في فقرتھ  مجلّة الجماعات المحلیّةمن  258ویتعلّق السبب الثاني بخرق مبدأ كان نفس الفصل  -
بالتھیئة  د رخص البناء والتقسیم والھدم طبقا للتشریع المتعلّقالثانیة، یقضي بأن " یتولّى رئیس البلدیة إسنا

من مشموالتھ إحداث اللّجان الفنیّة المختّصة في ھذا المجال وتحدید كیفیّة ضبط تبقى والتعمیر" الذي 
 تركیبھا وطرق سیرھا.

لّجان لرخص البناء والبإنھاء الوجود القانوني للّجان الفنیّة الجھویّة  ،ویتعلّق الّسبب الثالث وھو األخطر -
في الوقت الذي تواصل أكثر  2018ماي  9الجھویّة للتقسیمات منذ صدور مجلّة الجماعات المحلیّة في 

بلدیّة  346اللّجان الجھویّة لرخص البناء واللّجوء إلى من البلدیّات  % 80 ما یناھز أيبلدیّة  270من 
ي فوبما أّن ھذه اللّجان تعتبر  الجھویّة للتقسیمات.تواصل اللّجوء إلى اللّجان  من البلدیّات % 99أي 
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 ،وال تعدو أن تعتبر أعمالھا سوى مساعدة فنیّة تقدّمھا للبلدیّاتمقام المعدوم، فإّن آراءھا ال یعتدّ بھا قانونا 
 بما أنّھا لم تكن "بناء على تدخل تحت طائلة عدم الشرعیّة أي أّن كّل القرارات المستندة على تلك اآلراء

من القانون األساسي المتعلّق بالجماعات  258رأي اللّجان الفنیّة المختّصة" وفق ما ینّص علیھ الفصل 
 . لذلك نرى من الواجب اإلسراع بإیجاد الحّل المناسب لتجاوز ھذه الوضعیّة.المحلیّة

 . تركیب اللّجان الفنیّة:4
اللّجان الفنیّة المكلّفة بدراسة ملفّات رخص أّن حلیّة من مجلّة الجماعات الم 258ورد بالفقرة الثّالثة من الفصل 

 :تتركب من التقسیم والبناء والھدم
 .رئیس البلدیة أو من ینوبھ، رئیسا -
 .خمسة أعضاء یعینھم المجلس البلدي یكون من بینھم مھندس معماري أو مختص في التعمیر -
أمالك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن خمسة أعضاء ممثّلین عن الوزارات المكلّفة بالتجھیز والبیئة و -

 .الحمایة المدنیة یعینھم الوالي المختص ترابیا على أن یكون من بینھم مختص في التعمیر
 .مھندس معماري ممثّل عن الھیئة المھنیة للمھندسین المعماریین -

 .تتم دعوة ممثّل عن كّل وزارة أو منشأة عمومیة معنیة بالترخیص

 :نوردھا فیما یليالمالحظات لدینا جملة من  تثیر ھذه التركیبة

 بخصوص األعضاء الذین یعیّنھم المجلس: -أ
الذي یضبط اختصاصات المجلس البلدي  237أن الفصل یتبیّن من خالل أحكام مجلّة الجماعات المحلیّة  -

لى ع ال یحتوي على ما یفید اختصاصھ بما یتعلّق بالترخیص في البناء أو الھدم أو التقسیم بینما نصّ 
اختصاصھ في ترتیب أجزاء الملك العمومي للبلدیّة من أنھج وساحات عمومیّة ومساحات خضراء 

على أّن المجلس یعدّ أمثلة التخطیط العمراني ویقّر ما یتحتّم  239وغیرھا. وفي المقابل نّص الفصل 
لتراتیب ني. ویتولّى كذلك إعداد االقیام بھ من عملیّات عمرانیّة تتعلّق بالتھیئة أو التھذیب أو التجدید العمرا

 240الفصل  ىواقتضالمحلیّة للبناء والتراتیب المتعلّقة بالمحافظة على الخصوصیّات المعماریّة بالبلدیّة. 
ي فاتخاذ التراتیب العاّمة في شأن الوقایة الصحیّة والنظافة وحمایة البیئة. من المجلّة أّن المجلس یتولّى 

أحكام الفقرة األولى من ھذا كما أّن بالقسم المتعلّق بصالحیّات رئیس البلدیّة.  258الفصل المقابل، ورد 
خاّصة قرارات والفصل اقتضت اّن رئیس البلدیّة یختّص بإسناد التراخیص المتعلّقة باالستعمال العقاري 

وعالوة على كّل ذلك فإّن التراخیص المذكورة ھي تراخیص . الھدم رخصالبناء و التقسیم ورخص
ّن أإداریّة تتولّى كّل ما یتعلّق بھا اإلدارة البلدیّة التي یرأسھا رئیس البلدیّة. وبناء على ذلك یستنتج 

نطقیّا لرئیس البلدیّة تعود مممثلي البلدیّة باللّجان الفنیّة للترخیص في البناء والتقسیم والھدم صالحیّة تعیین 
 .في تناقض مع أحكام فقرتھ األولى 258الفصل مثلما ورد بالفقرة الثالثة من  مجلس البلديللال 

یتبیّن من االستبیانات والحوارات المجراة مع العدید من البلدیّات والمتعاملین معھا في اللّجان الفنیّة،  -
قرارات إحداث وضبط تركیب تلك اللّجان، أّن جّل المجالس البلدیّة یعیّنون أعضاء  بعضوباالطالع على 

المجلس ھم من أعضائھ وحتّى إن دعت بل یذھب البعض العتبار أن من یعیّنھم  منھم لتمثیل البلدیّة
ي مقابل ففیكون ذلك باإلضافة لألعضاء المنتخبین.  ،البلدیّةب المصالح الفنیّةالحاجة لحضور أفراد من 

ى رأي لالمشّرع أّن البّت في مطالب الترخیص في البناء والھدم والتقسیم ینبغي أن یكون بناء عقدّر  ذلك
یمثّلون مصالح وھیاكل فنیّة ال ھیئات من المفترض أن أّن أعضاءھا اللّجان الفنیّة المختّصة بما یعني 
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وإن كان  حتّىوالمقصود إذا باألعضاء الذین تعیّنھم البلدیّة  منتخبة حتّى لو كان من یمثّلھا من الفنیّین.
 مختلف المصالح الفنیّة بالبلدیّة.فنییّن یمثّلون من یعیّنھم المجلس البلدي، أعضاء من ال

 بخصوص األعضاء الذین یعیّنھم الوالي:  -ب
استعمال عبارة "ممثّلین عن الوزارات المكلّفة.." بینما یتعلّق األمر بلجان محلیّة أي أّن أّوال یالحظ  -

ذا ة. لأعضاءھا سیكونون ممثّلین عن المصالح الخارجیّة التّابعة للوزارات ولیس عن اإلدارات المركزیّ 
 لتلك الوزارات.التّابعة كل الجھویّة افقد كان من األجدر تسمیة الھی

نعتقد أّن اختیار القطاعات التي ذكرت بھا الوزارات لم یكن موفّقا بالنسبة للتجھیز وأمالك الدّولة والثقافة  -
عمرانیّة وال التھیئة ال لتجھیز" فإنّھا ال یمكن أن تحیل ال إلىبا. فبالنسبة لعبارة "الوزارة المكلّفة والنقل

إلى اإلسكان وھما القطاعان األقرب لعمل اللّجان الفنیّة، بل تحیل إلى مصالح أخرى كالبنایات المدنیّة 
والمصالح الجویّة والبحریّة وھي أبعد ما تكون على عمل لجان التقسیم والھدم ورخص البناء وفي أحسن 

رة . وبالنسبة لعباأو حمایة المدن من الفیضانات رقاتالحاالت یمكن أن تحیل إلى مصالح الجسور والط
"الوزارة المكلّفة بأمالك الدّولة"، فإّن األقرب لعمل اللّجان المذكورة ھم مصالح الشؤون العقاریّة الذین 
یمكن أن یفیدوا بمعرفتھم للوضعیّات العقاریّة بمناطقھم. وبالنسبة لعبارة "الوزارة المكلّفة بالثقافة" فإنّھا 

من قطاعات الثقافة بعمل لجان الترخیص  ھاقبل غیر ةإلى مصالح المعھد الوطني للتراث المعنیّ ال تحیل 
في البناء والتقسیم والھدم. أّما بالنسبة لعبارة "الوزارة المكلّفة بالنقل" فإنّھا تحیل في المستوى الجھوي 

 تفید بھ عمل اللّجان التي یمكن أن تكون في مباشرة إلى اإلدارة الجھویّة للنقل التي لیس لدیھا ما یمكن أن
أو إلى رأي الشركة  واالرتفاقات المتعلّقة بھاوالمطارات حاجة لرأي مصالح سالمة الطیران المدني 

 .أو شركات النقل الحدیدي الحضري التونسیّة للسكك الحدیدیّة

رأیھا في إطار االستشارات یالحظ وجود وزارات ال موجب لوجودھا بصفة قاّرة في اللّجنة ویمكن أخذ  -
التي تتكفّل بھا المصالح الفنیّة المكلّفة بكتابة اللّجنة، وذلك كلّما دعت الحاجة إلى ذلك كالوزارة المكلّفة 

 والوزارة المكلّفة بالنّقل. بالثقافة،

مرانیّة ق عفي حین أّن غالبیّة المناطق غیر مغّطاة بوثائ الوزارة المكلّفة بالفالحةیالحظ غیاب ممثّل عن  -
 المذكورة مصالح الوزارةّن دور إمن التراب الوطني. ثّم  % 10حیث تمثّل المناطق العمرانیّة أقّل من 

دیة بما فیھا األو الوزارة المكلّفة بالملك العمومي للمیاه ھاقائم حتّى داخل المناطق العمرانیّة باعتبار أن
 .ومجاري المیاه

ز واإلسكان والتھیئة الترابیّة على ممثّل وحید بینما ال یمكن في ویالحظ اختصار تمثیل وزارة التجھی -
لح التھیئة العمرانیّة المكلّفة بمتابعة إعداد ومراجعة أمثلة التھیئة امصلاعتقادنا االستغناء على ممثّل 

خبیرة الو العمرانیّة وأمثلة التھیئة التفصیلیّة، واحترام مقتضیاتھا خالل الترخیص في البناء وفي التقسیم
ات لح اإلسكان في حین أّن أغلبیّة الملفّ امصل. وال یمكن االستغناء كذلك عن ممثّل مجال التھیئة والتعمیرب

ھي المصالح المشرفة وھذه المصالح  الجماعیّةوفردیّة المساكن ببناء الالمعروضة على اللّجان تتعلّق 
ا أیض. كما ال یمكن السكن الّصحي بقواعد ومواصفاتأدرى من غیرھا على قطاع البعث العقاري وھي 

مصالح الجسور والطرقات وھي الّساھرة على المحافظة على ملك الدّولة العمومي لاالستغناء عن ممثّل 
ر على ، خاّصة بالنسبة للبلدیّات التي ال تتوفّ والخبیرة بمواصفات الطرقات والمسالك للطرقات وارتفاقاتھ

 .مصالح طرقات خاّصة بھا

-  
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 :المتعلّقة بدعوة ممثلي الوزارات المعنیّة بالترخیصقرة بخصوص الف  -ت

" تتم دعوة ممثّل عن كّل وزارة أو منشأة عمومیة معنیة بالترخیص"  258إّن صیاغة الفقرة األخیرة من الفصل 
ترخیص لھا في البناء أو في الھدم أو منشأة لھا ملف  ةوزارعن كّل دعوة ممثل  فید بضرورةتدة یتحمل قراءة وح

م اللّجنة فائدة في حضورھ رئیس رىیلدعوة أعضاء آخرین  ى ھذه الفقرةو في التقسیم، وال یمكن االعتماد علأ
النّصوص المتعلّقة بضبط  دأبتوقد  .في حین أّن حضورھم ضروري أو لدعوة من سھى النّص عن ذكرھم

عوة كّل من یرون فائدة في على إدراج فقرة تخّصص لغرض تمكین رؤساء اللّجان من دتركیب أعضاء اللّجان 
من مراعاة الخصوصیّات التي تتطلّبھا بعض بصیاغة تمّكن  خبراءمن ھیاكل ومؤّسسات وممثلین لحضورھم من 

ة أّما الّصیاغة التي وردت بالفقرة األخیر یمكن أن یكون وقع فیھ النّص. تالفي كّل سھو منالملفّات وتمّكن كذلك 
حضور أشغال لى تمكین مصالح الدّولة المركزیّة ومنشآتھا العمومیّة من فقد جاءت موّجھة إ 258من الفصل 

توضیح و ،ترّخص لھا في التقسیم أو البناء أو الھدمبغرض التقدیم الملفّات التي توّجھھا إلى الّسلطة المحلیّة اللّجنة ل
لى عوال تحتمل ھذه الفقرة  .رأیھااللّجنة مكّونات مشاریعھا ومؤیّدات احترام التراتیب المعمول بھا قبل إبداء 

 تأویال آخر.األغلب 

 ة:مختلف اتنفس التركیبة للجان باختصاص ضبطبخصوص   -ث

من  258إّن ضبط تركیب موّحد للّجان المكلّفة بدراسة ملفّات رخص التقسیم والبناء والھدم وفق منطوق الفصل 
تكلّف بدراسة الملفّات بأنواعھا الثالث حتّى  مجلّة الجماعات المحلیّة، یقتضي بأن یكون لكّل بلدیّة لجنة واحدة

 وإن عقدت جلسات منفصلة خاّصة بكّل صنف من األصناف.

ویبدو ھذا الخیار غیر مناسب خاّصة وأّن إجراءات الترخیص تختلف بحسب ما إذا تعلّق األمر بالبناء أو الھدم 
نة . ومن المعمول بھ تنظیمیّا التفریق بین اللّجأو التقسیم وأّن طبیعة الملفّات ومتطلّبات وأدوات دراستھا مختلفة

الفنیّة لرخص البناء التي من الممكن أن تتولّى كذلك دراسة ملفّات الھدم واللّجنة الفنیّة للتقسیمات التي تكون 
تركیبتھا مختلفة عن تركیبة اللّجنة الفنیّة لرخص البناء، وتضّم ممثّلین عن وزارات ومنشآت ومؤّسسات إضافیّة 

ھا عالقة بالتّھیئة والتجھیز وبالشبكات الحضریّة من ماء صالح للشرب وكھرباء واتصاالت وتطھیر وتصریف ل
 میاه أمطار ونقل عمومي إلخ...

  :مقارنة تركیب اللّجان الفنیّة لرخص البناء والتقسیمات  -ج

 اللّجان الفنیّة لرخص البناء  .1
 

 2007أفریل  17ة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المؤّرخ في قرار وزیر من مجلّة الجماعات المحلیّة 258الفصل 
 اللّجنة الفنیّة للترخیص

 والبناء والھدم في التقسیم
 اللّجنة الفنیّة البلدیّة

 لرخص البناء 
 اللّجنة الفنیّة الجھویّة

 لرخص البناء
رئیس اللّجنة : المدیر الجھوي للتجھیز أو من  ھدیّة أو من یمثّلرئیس اللّجنة : رئیس البل رئیس اللّجنة : رئیس البلدیّة أو من یمثّلھ

 یمثّلھ
 األعضاء القاّرین الذین یمثّلون البلدیّة:

خمسة أعضاء یعیّنھم المجلس البلدي من بینھم 
 مھندس معماري أو مختّص في التعمیر 

 األعضاء القاّرین الذین یمثّلون البلدیّة:
 یّةرئیس المصلحة الفنیّة بالبلد -
مھندس معماري ال تقل خبرتھ عن سنتین  -

 ممثّل للبلدیّة

 األعضاء القاّرین الذین یمثّلون البلدیّة:
 رئیس المصلحة الفنیّة بالبلدیّة
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األعضاء القاّرین الذین یمثّلون وزارة 
 التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة: 

 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتجھیز
 (مختّص في التعمیر)

 األعضاء القاّرین الذین یمثّلون وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة: 
 رئیس مصلحة اإلسكان أو من یمثّلھ -
 رئیس مصلحة التھیئة العمرانیّة أو من یمثّلھ  -
 رئیس مصلحة الجسور والطرقات أو من یمثّلھ   -

األعضاء القاّرین الذین یمثّلون بقیّة 
 الوزارات:

 عن الوزارة المكلّفة بالبیئةممثّل  -
 ممثّل عن الوزارة المكلّفة بأمالك الدّولة -
 
 ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالنقل -
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالثقافة -
 ممثل عن الحمایة المدنیّة -

 األعضاء القاّرین الذین یمثّلون بقیّة الوزارات:
 مة أو من یمثّلھالمدیر الجھوي للبیئة والتنمیة المستدی -
 المدیر الجھوي ألمالك الدّولة والشؤون العقاریّة أو من یمثّلھ -
 المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیّة أو من یمثلھ  -
 
 
 المدیر الجھوي للحمایة المدنیّة أو من یمثّلھ -

 أعضاء قاّرین یمثلون ھیئات مھنیّة:
مھندس معماري ممثل عن الھیئة المھنیّة  -

 ن المعماریینللمھندسی

 أعضاء قاّرین یمثلون ھیئات مھنیّة:
 ال أحد -

 أعضاء قاّرین یمثلون ھیئات مھنیّة:
 مھندس معماري ال تقّل خبرتھ عن سنتین -

 األعضاء غیر القاّرین: 
تتم دعوة ممثّل عن كّل وزارة أو منشأة  -

 .عمومیة معنیة بالترخیص

 األعضاء غیر القاّرین: 
 رأي وزیر الدّفاع والوزیر المكلّف بالتراث  عند االقتضاء یؤخذ -
اعتبارا لخصوصیّات الملفّات المعروضة، یمكن استدعاء كّل شخص یرى رئیس اللّجنة  -

 فائدة في حضوره 

 المعاینات المیدانیّة: المصالح المختّصة بالبلدیّة المعاینات المیدانیّة: غیر محدّد
ات: المصالح المختّصة دراسة الملفّ  دراسة الملفّات: غیر محدّد

 بالبلدیّة
دراسة الملفّات : المصالح المختّصة باإلدارة 
 الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة 

 كتابة اللّجنة : مصلحة اإلسكان كتابة اللّجنة : المصلحة الفنیّة للبلدیّة كتابة اللّجنة : غیر محددة

 
 اللّجان الفنیّة للتقسیمات .2

 
كما ھو منقّح بالقرار  1995 أكتوبر 19قرار وزیر التجھیز واإلسكان المؤّرخ في  من مجلّة الجماعات المحلیّة 258الفصل 

 2004مارس  8المؤّرخ في 
 اللّجنة الفنیّة للترخیص

 والبناء والھدم في التقسیم
 اللّجنة الفنیّة البلدیّة

 للتقسیمات
 اللّجنة الفنیّة الجھویّة

 للتقسیمات
المدیر الجھوي للتجھیز أو من  رئیس اللّجنة: رئیس البلدیّة أو من یمثّلھ رئیس اللّجنة: رئیس البلدیّة أو من یمثّلھجنة: رئیس اللّ 

 یمثّلھ
 األعضاء القاّرین الذین یمثّلون البلدیّة:

خمسة أعضاء یعیّنھم المجلس البلدي من بینھم 
 مھندس معماري أو مختّص في التعمیر 

 ن الذین یمثّلون البلدیّة:األعضاء القاّری
 رئیس المصلحة الفنیّة بالبلدیّة -

األعضاء القاّرین الذین یمثّلون وزارة 
 التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة: 

 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتجھیز
 (مختّص في التعمیر)

 بیّة: األعضاء القاّرین الذین یمثّلون وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترا
 رئیس مصلحة اإلسكان أو من یمثّلھ -
 رئیس مصلحة التھیئة العمرانیّة أو من یمثّلھ  -
 رئیس مصلحة الجسور والطرقات أو من یمثّلھ   -
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األعضاء القاّرین الذین یمثّلون بقیّة 
 الوزارات:

 ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالبیئة -
 ةممثّل عن الوزارة المكلّفة بأمالك الدّول -
 ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالنقل -
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالثقافة -
 ممثل عن الحمایة المدنیّة -

 األعضاء القاّرین الذین یمثّلون بقیّة الوزارات:
 ممثل عن وزارة الفالحة والبیئة والموارد المائیّة -
 لھالمدیر الجھوي ألمالك الدّولة والشؤون العقاریّة أو من یمثّ  -
 ممثّل وزارة تكنولوجیّات االتصال والنقل -
 
 
 رئیس مصلحة دیوان قیس األراضي أو من یمثّلھ -
 رئیس إقلیم شركة الكھرباء والغاز أو من یمثّلھ -
 رئیس إقلیم شركة استغالل وتوزیع المیاه أو من یمثّلھ -
 رئیس إقلیم الدیوان الوطني للتطھیر أو من یمثّلھ -
 وان الوطني لالتصاالت أو من یمثّلھرئیس إقلیم الدی -
 ممثّل عن الوكالة الوطنیّة لحمایة المحیط -

 أعضاء قاّرین یمثلون ھیئات مھنیّة:
مھندس معماري ممثل عن الھیئة المھنیّة 

 للمھندسین المعماریین

 أعضاء قاّرین یمثلون ھیئات مھنیّة:
 ال أحد -

 األعضاء غیر القاّرین: 
وزارة أو منشأة  تتم دعوة ممثّل عن كلّ 
 .عمومیة معنیة بالترخیص

 األعضاء غیر القاّرین: 
 عند االقتضاء یؤخذ رأي الوزیر المكلّف بالتراث -
اعتبارا لخصوصیّات الملفّات المعروضة، یمكن استدعاء كّل شخص یرى رئیس اللّجنة  -

 فائدة في حضوره وخاّصة:
 ممثل عن وزارة الثقافة والشباب والترفیھ -
 عن الوكاالت العقاریّة السیاحیّة والصناعیّة وللسكنى والتھذیب والتجدید العمرانيممثلین  -
 ممثل عن الحمایة المدنیّة -
 ممثل عن وكالة حمایة وتھیئة الشریط الّساحلي -

  :ودراسة الملفّات المعاینات المیدانیّة
 غیر محدّد

  المعاینات المیدانیّة ودراسة الملفّات:
 لدیّةالمصالح المختّصة بالب

  المعاینات المیدانیّة ودراسة الملفّات:
باإلدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة 

 الترابیّة

 مصلحة اإلسكان كتابة اللّجنة: المصلحة الفنیّة للبلدیّة كتابة اللّجنة: غیر محددة كتابة اللّجنة:

 
 المحلیّة:لجماعات من مجلّة ا 258بناء على أحكام الفصل محدثة مثال لجنة فنیّة . 5

  تونس:اللّجنة الفنیّة المحدثة ببلدیّة 
لجنة فنیّة بلدیّة لرخص البناء ولجنة فنیّة بلدیّة للتقسیمات منذ أمد بعید یرجع لما قبل صدور  بلدیّة تونسأحدثت ب

اإلسكان وزیر التجھیز و ي. وبعد إصدار ھذه المجلّة وقرار1994مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر في سنة 
جان واللّ بضبط تركیب وطرق سیر اللّجان الفنیّة لرخص البناء  ینالمتعلّقو 1995أكتوبر  19المؤّرخین في 

اللّجنتین  إحداث تلك ین من وزیر التجھیز واإلسكان یتعلّقان بإعادةالبلدیّة قرار استصدرت، الفنیّة للتقسیمات
مة والوقایة من أخطار الحریق واالنفجار والفزع بالبنایات وعلى إثر إصدار مجلّة السال. 1996دیسمبر  2 بتاریخ
قرارا یتعلّق بإعادة تشكیل اللّجان  2015جویلیة  9، أصدرت النیابة الخصوصیّة بتاریخ 2009مارس  2بتاریخ 

 وتشكیل اللّجنة الفنیّة ألمن المؤّسسات المفتوحة للعموم وتسییر أعمالھا.الفنیّة البلدیّة لرخص البناء 
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سبتمبر  10خ بتاریالقانون األساسي المتعلّق بالجماعات المحلیّة أصدرت رئیسة بلدیّة تونس  إلصدارتبعا خیرا وأو
، وذجاباعتباره نمیمكن من خاللھ الذي  والھدم لجنة فنیّة بلدیّة لرخص البناءقرارا جدیدا یتعلّق بإحداث  2018

 تسجیل المالحظات التّالیة:

المحلیّة، اشتملت اطالعات القرار بالخصوص على مجلّة التھیئة الترابیّة  إلى جانب مجلّة الجماعات -
والتعمیر، ومجلّة حمایة التراث األثري والتاریخي والفنون التقلیدیّة، ومجلّة السالمة والوقایة من أخطار 

لّق بضبط عالحریق واالنفجار والفزع بالبنایات، وقرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المت
 تركیب وطرق سیر اللّجان الفنیّة لرخص البناء.

رخص التقسیم التي  دونال ینّص فصلھ األّول إالّ على إحداث لجنة فنیّة بلدیّة لرخص البناء والھدم  -
 أفردت بقرار مستقّل وبلجنة مستقلّة.

) عضوا قاّرا 19عة عشرة (، تستضّم تركیبة اللّجنة إلى جانب رئیسة البلدیّة أو من یمثّلھا كرئیس للّجنة -
 التّالي:یتوّزعون على النحو 

o ) 02) مستشارین بلدیّین منھم مھندسان معماریّان (04أربعة،( 
o ) ومھندسین ) مھندسین معماریّین 03) إطارات من المصالح الفنیّة بالبلدیّة منھم ثالثة (06ستّة

 .)01ومعماري واحد () 02(اثنین مدنیّین 
o ) نین من قبل الوالي یمثّلون اإلدارات الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة ) أعضاء معیّ 06ستّة

 الترابیّة، وألمالك الدّولة والشؤون العقاریّة، وللبیئة، وللنقل، وللثقافة، وللحمایة المدنیّة،
o ،ممثّل لھیئة المھندسین المعماریین 
o ) ومصلحة الجسور والّطرقات  ة) أضاء آخرین یمثّلون كّل من مصلحة التھیئة العمرانیّ 03ثالثة ،

وكالھما من اإلدارة الجھویّة للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة، والمندوبیّة الجھویّة للتنمیة 
 الفالحیّة.

 بفقرتین:ختم الفصل الثّاني من القرار  -
o  تتّم دعوة ممثّل عن كّل وزارة أو منشأة عمومیّة معنیّة بالترخیص": وھي الفقرة المنصوص"

 من مجلّة الجماعات المحلیّة، 258یھا بالفصل عل
o " وباإلضافة إلى ھؤالء األعضاء القاّرین، واعتبارا لخصوصیّات الملفّات المعروضة، یمكن

لدیّة بلرئیسة اللّجنة استدعاء كّل شخص ترى فائدة في حضوره": وإضافة ھذه الفقرة یدّل على 
 ى الوزارات والمنشآت العمومیّة التي لھا ملفّاتأّن الفقرة التي سبقتھا ال تعني سوتونس اعتبرت 

وال تفي بالحاجة بخصوص استدعاء من ترى رئیسة اللّجنة فائدة في  معروضة على اللّجنة
 .حضورھم

 جنة من بین المستشارین البلدیّین.تعیین مقّررة للّ  -

لترابیّة أن سكان والتھیئة امثّل وزیر التجھیز واإلمالتنصیص بالفقرة الثانیة من الفصل الّرابع على أّن "ل -
من  69بالفصل یعترض عند االقتضاء على تسلیم رخصة البناء ..." وذلك وفق ما ھو منصوص علیھ 

من قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المؤّرخ  5بالفصل مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر و
 .2007أفریل  17في 

 ا ھو محدّد بقرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المذكور،ضبط طرق سیر اللّجنة وفق م -
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تجتمع مواصلة ألعمال اللّجنة الفنیّة لرخص إحداث لجنة فنیّة بلدیّة ألمن المؤّسسات المفتوحة للعموم  -
 تضّم:البناء والھدم، و

o  رئیس، بالبلدیّة:رئیس مصلحة مراقبة استغالل البناءات 
o ) ّرین یمثلون كّل من اإلدارة الجھویّة للحمایة المدنیّة، والشركة التونسیّة ) أعضاء قا06ستّة

 للكھرباء والغاز، وإدارة حفظ الصّحة بالبلدیّة، والدّیوان الوطني للسیاحة، ووزارة الثقافة،
o .كّل شخص ترى اللّجنة فائدة في حضوره 

 2018سبتمبر 10المؤّرخ في قرار رئیسة بلدیّة تونس  من مجلّة الجماعات المحلیّة 258الفصل 
 اللّجنة الفنیّة للترخیص

 في التقسیم والبناء والھدم
 لرخص البناء والھدم اللّجنة الفنیّة البلدیّة

 رئیسة البلدیّة أو من یمثّلھا الّرئیس: رئیس البلدیّة أو من یمثّلھ الّرئیس:
 األعضاء القاّرین من البلدیّة المعنیّة:

م المجلس البلدي یكون من بینھم ) أعضاء یعیّنھ5خمسة (
 .مھندس معماري أو مختص في التعمیر

 األعضاء القاّرین من البلدیّة:
 )،02) مستشارین بلدیّین منھم مھندسان معماریّان (04أربعة ( -
 ) مھندسین 03) إطارات من المصالح الفنیّة بالبلدیّة منھم ثالثة (06ستّة ( -
 ).02مھندسین مدنیّین اثنین () و01معماریّین ومعماري واحد (  

 األعضاء القاّرین من اإلدارة الجھویّة للتجھیز:
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتجھیز مختّص في  -

 التعمیر
 

 األعضاء القاّرین من اإلدارة الجھویّة للتجھیز:
 رئیس مصلحة اإلسكان أو من یمثلھ -  
 رئیس مصلحة التھیئة العمرانیّة أو من یمثلھ -  
 رئیس مصلحة الجسور والطرقات أو من یمثلھ -  

 األعضاء القاّرین من بقیّة الوزارات:
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بأمالك الدّولة -  
 ممثل عن الحمایة المدنیّة -  
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالبیئة -  
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالثقافة -  
 بالنقلممثل عن الوزارة المكلّفة  -  

 :الوزاراتاألعضاء القاّرین من بقیّة 
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بأمالك الدّولة -   
 ممثل عن الحمایة المدنیّة -  
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالبیئة -  
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالثقافة -  
 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالنقل -  
 لفالحیّة أو من یمثلھالمندوب الجھوي للتنمیة ا -  

 عضو قار ممثّل عن الھیئة المھنیّة للمھندسین المعماریین عضو قار ممثّل عن الھیئة المھنیّة للمھندسین المعماریین
 األعضاء غیر القاّرین:

تتم دعوة ممثّل عن كّل وزارة أو منشأة عمومیة معنیة  -
 بالترخیص

 األعضاء غیر القاّرین:
 كّل وزارة أو منشأة عمومیة معنیة بالترخیصتتم دعوة ممثّل عن  -
 
باإلضافة إلى ھؤالء األعضاء القاّرین واعتبارا لخصوصیّات الملفّات  -

 المعروضة، یمكن لرئیسة اللّجنة استدعاء كّل شخص ترى فائدة في حضوره.

  إجراء المعاینات المیدانیّة ودرس الملفّات:
 غیر محدّد -

 ودرس الملفّات: إجراء المعاینات المیدانیّة
 المصالح المختّصة التابعة للبلدیّة المعنیّة -

 من بین أعضاء المجلس البلديأحد أعضاء اللّجنة  كتابة اللّجنة: غیر محدّد كتابة اللّجنة:
 

 
ویتبیّن من خالل ھذا المثال أّن اللّجان الفنیّة ینبغي أن تراعي خصوصیّات البلدیّات التي تختلف من حیث الحجم 

یّتھا وعلى نوع وھي عوامل تنعكس على عدد الملفّات التي ترد علیھا ،االقتصادیّة ةنشطاألو ةمساحاللسّكاني وا
موقعھا بالمناطق الّساحلیّة أو بالمناطق الجبلیّة ، وكذلك من حیث وحجم وأھمیّة البنایات المزمع الترخیص فیھا
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راني والمعماري، وھي عوامل تؤثّر على اختیار أعضاء أو الصحراویّة أو بالواحات، وكذلك من حیث تراثھا العم
 اللّجنة والمصالح والھیاكل التي یمثّلونھا.

ي قالبھا فوما یمكن استخالصھ أیضا أنّھ ال یستحسن ضبط تركیبة للّجان الفنیّة یصعب إدراج كّل الحاالت الممكنة 
في إطاره في الجزئیّات والخصوصیّات وال  في إطار نّص تشریعي لیس من الیسیر الدّخول تّم الضبطخاّصة إذا 

 من الیسیر تنقیحھ أو مراجعتھ، فما بالك إذا ورد في إطار قانون أساسي.
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VI - بأحكام مجلّة الجماعات المحلیّة  مقارنة األحكام الواردة بمشروع تحویر مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر
 بخصوص الترخیص في البناء

 

 أحكام مجلّة الجماعات
 المحلیّة

أحكام مجلّة التھیئة الترابیّة 
 والتعمیر

أحكام مشروع تحویر مجلّة التھیئة 
 مالحظات الترابیّة والتعمیر

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الخامس
 في رخص البناء

 القسم األّول
في ضرورة الحصول 

 المسبق على رخصة البناء
 

 (الفقرة األولى): 68الفصل 
على كّل من یروم البناء أو 

غال ترمیم لتدعیم إجراء أش
بنایة موجودة أو إدخال 
تغییرات علیھا، الحصول 
على ترخیص في ذلك من 
رئیس البلدیّة داخل المناطق 
البلدیّة ومن والي الجھة 

 بالنسبة لبقیّة المناطق.
 
 

 الباب الثالث
 في رخصة البناء

 القسم األول
 في شروط رخصة البناء وإجراءاتھا

 
 یتعین على كل من: 162الفصل 

یرغب في البناء أو إجراء أشغال 
إعادة بناء جزئیا أو كلیا أو تھذیب أو 
تجدید أو ترمیم أو أشغال لتدعیم بنایة 

، موجودة أو إدخال تحویرات علیھا
الحصول على ترخیص مسبق تسلمھ 
البلدیة بعد أخذ الرأي المطابق للجنة 
الفنیة المختصة للبناء المنصوص 

تضیات وطبقا لمق 166علیھا بالفصل 
 .مثال التھیئة

 

 
 
 
 
 
 

على خالف م.ت.ت.ت ومشروع 
مراجعتھا، لم تشر م.ج.م إلى إجباریّة 
الحصول على رخصة البناء واكتفت 
بالتنصیص على اختصاص رئیس البلدیّة 

أحكام الفصل بإسناد تلك الّرخصة ضمن 
ل ألحكام الفصبالنسبة الّشأن  كانكما  258
دو . ویباتمن القانون األساسي للبلدیّ  127

نّص  م.ج.مضرورة أّن  ھذا منطقیّا
مؤّسساتي وظیفتھ ضبط الصالحیّات وال 
یعنى بالجوانب الفنیّة التي لھا نصوصھا 
الخاّصة بھا والتي یحیل علیھا باعتماد 
عبارة "وفقا لإلجراءات المنصوص علیھا 

 بالتشریع الجاري بھ العمل".
(الفقرة الثانیة):  68الفصل  

سم مشروع ویقع إعداد ر
البنایة من طرف مھندس 
مرّسم بجدول ھیئة 
المھندسین المعماریین للبالد 
التونسیّة إالّ بالنسبة للحاالت 
التي یقع استثناؤھا بقرار من 

 الوزیر المكلّف بالتعمیر.

یعد ملف : (فقرة ثانیة) 165الفصل 
رخصة البناء مھندس معماري مسجل 
بجدول عمادة المھندسین المعماریین 

 .لبالد التونسیةبا
 

 
ما ینبغي أن یعدّ من قبل "المھندس 
المعماري"، ھو رسوم مشروع البنایة وما 
یتعلّق بھا، إذ أّن بقیّة وثائق الملف ال تكتسي 
الّصبغة الفنیّة وھي باألساس وثائق إداریّة 

 شخصیّة یوفّرھا صاحب الّرخصة.
كما أّن الھیئة المھنیّة للمھندسین المعمارییّن 

"ھیئة المھندسین المعماریین" وذلك  تسّمى
 1974لسنة  46وفق أحكام القانون عدد 

المتعلّق بتنظیم  1974ماي  22المؤّرخ في 
مھنة المھندس المعماري، وخاّصة العنوان 
الثاني منھ وكذلك أحكام المجلّة المھنیّة 
للمھندسین المعمارییّن الّصادرة باألمر عدد 

فیفري  4المؤّرخ في  1983لسنة  1033
1983. 

ویستعمل كال ھذان النّصان عبارة "مرّسم 
 بجدول الھیئة" ال "مسّجال بجدول العمادة".

ویشار من ناحیة أخرى إلى أّن عبارة 
"مھندس مرّسم بجدول ھیئة المھندسین 
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من  68المعماریین" الواردة بالفصل 
م.ت.ت.ت الجاري بھا العمل غیر دقیقة 

ن حیث یرّسم بجدول ھیئة المھندسی
المعماریین المھندسون المعماریّون دون 
غیرھم من المھندسین ذوي االختصاصات 

 األخرى.
یخضع تركیز المنشآت : 164الفصل   

المؤقتة والقابلة للتفكیك إلى ترخیص 
مسبق من البلدیة مقابل معلوم یضبطھ 
المجلس البلدي وتضبط مواصفات 
ھذه المنشآت وشروط الترخیص فیھا 

د ر المكلف بالتعمیر بعبقرار من الوزی
أخذ رأي الوزیر المكلف بالجماعات 
المحلیة والوزیر المكلف بالبیئة 

 .والوزیر المكلف بالفالحة

ال نرى فائدة في ھذا الفصل ضرورة أّن 
من مشروع المجلّة الجدیدة  162الفصل 

من المجلّة الجاري بھا  68كما الفصل 
العمل ینّصان على إجباریّة الحصول على 

یص بالنسبة لكّل أنواع المباني وأشغال ترخ
الترمیم والتدعیم وإدخال التغییرات، وذلك 
فیما عدا ما تمّ استثناؤه صلب نفس المجلّتین 
(المباني العسكریّة التي تكتسي الّصبغة 
السریّة) أو بالقرار المشار إلیھ بكلیھما 
والمتعلّق بضبط قائمة األشغال التي ترمي 

صالحات عادیّة إلدخال تغییرات أو إ
 وضروریّة على بنایة مقامة.

وبخصوص شروط الترخیص في المنشآت 
الوقتیّة والقابلة للتفكیك فینبغي أن تضّمن 
بالتراتیب العمرانیّة في إطار أمثلة التھیئة 
العمرانیّة وبالتراتیب العاّمة للتعمیر بالنسبة 

 للمناطق غیر المشمولة بتلك األمثلة.
فال أعتقد أّن مجلّة أّما بخصوص المعلوم 

التھیئة الترابیّة والتعمیر ھي النّص المالئم 
 للتنصیص علیھ.

(الفقرة  258الفصل 
األولى): یختص رئیس 
البلدیة بإسناد التراخیص 
المتعلقة باالستعمال 
العقاري وخاصة قرارات 
التقسیم ورخص البناء 
ورخص الھدم وفقا 
لإلجراءات المنصوص 

ھ ب علیھا بالتشریع الجاري
 .العمل

 
 

(الفقرة  258الفصل 
 الثانیة): یتولّى رئیس البلدیة
إسناد رخص البناء والتقسیم 
والھدم طبقا للتشریع 
المتعلّق بالتھیئة والتعمیر 

(الفقرة األولى  69الفصل 
ار المش تسلّم التراخیص ):1

من ھذه  68إلیھا بالفصل 
المجلّة من طرف رئیس 
البلدیّة أو الوالي، حسب 
الحال، في شكل قرار بعد 

 أخذ رأي لجنة فنیّة ...
 

(الفقرة الّرابعة): یتولى  166الفصل 
رئیس البلدیة إسناد رخص البناء وفق 
رأي مطابق للجنة الفنیة المختصة 

 .لرخص البناء
 

 
دة بالنصوص الثالثة تشترك األحكام الوار

في اختصاص رئیس البلدیّة بإسناد رخص 
البناء. ویعتبر ھذا المبدأ ثابتا في مختلف 
النصوص التشریعیّة ذات العالقة برخص 
البناء حیث نّص على ذلك القانون األساسي 

بفصلھ عدد  1975للبلدیّات الّصادر سنة 
 1976لسنة  34والقانون عدد  127

المتعلّق  1976فیفري  4المؤّرخ في 
برخص البناء وكذلك النصوص الّصادرة 
في عھد الحمایة على غرار األمرین العلیّین 
المؤّرخین على التوالي في غّرة أفریل 

. وما یمیّز 1943جویلیة  22وفي  1885
األحكام الواردة بمجلّة الجماعات المحلیّة 
عن بقیّة النصوص المذكورة بھذا 

دیّة الخصوص، ھو تفّرد رئیس البل
بصالحیّة واختصاص اسناد رخصة البناء، 
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في حدود ما ال یتعارض مع 
مبدأ التدبیر الحر وبناء على 
رأي اللجان الفنیة 

 .المختصة
 

وذلك في ظّل تعمیم النظام البلدي سنة 
بعدما كان الوالي إلى ذلك التاریخ  2016

صاحب اختصاص في تسلیم رخص البناء 
 خارج المناطق البلدیّة.

تلتقي النصوص الثالثة في ضرورة و
عرض ملفّات رخص البناء على اللّجنة 

 بل تسلیم الّرخص.الفنیّة لرخص البناء ق
غیر أّن ثالثتھم یختلفون في مدى إلزامیّة 

 رأي اللّجنة المذكورة.
من  69ففي حین یكتفي الفصل  -

م.ت.ت.ت الجاري بھا العمل بأخذ رأي 
اللّجنة وھو ما یفھم منھ أّن ھذا الّرأي 
استشاري ویمكن بالتّالي األخذ بھ كما 

 یمكن مخالفتھ بعد االطالع علیھ،
من م.ج.م عبارة  258ل استعمل الفص -

"بناء على رأي اللّجان الفنیّة المختّصة" 
أي "اللّجنة الفنیّة لرخص البناء" في 
موضوع الحال. وھو ما یفھم منھ میل 
للتأكید على ضرورة األخذ بھ عند تسلیم 

 الّرخصة أو رفضھا،
من مشروع  166واستعمل الفصل  -

"وفق رأي  تحویر م.ت.ت.ت عبارة
مطابق للجنة الفنیّة المختّصة لرخص 
البناء". وھي عبارة تلزم رئیس البلدیّة 
باعتماد رأي ھذه اللّجنة في اتخاذ قراره 

 إّما بالترخیص في البناء أو برفضھ.
 

تأكید أحكام الفصل  أخرىویالحظ من ناحیة 
من مجلّة الجماعات المحلیّة على أن  258

یع طبقا للتشریكون الترخیص في البناء 
المتعلّق بالتھیئة والتعمیر وھو تأكید مھّم، 
غیر أّن إضافة عبارة "في حدود ما ال 
یتعارض مع مبدأ التدبیر الحّر" قد یفھم منھا 
أّن التشریع الجاري بھ العمل یحتوي ما 
یتعارض مع ھذا المبدأ. ویجدر التوضیح 
بھذا الخصوص أّن مجلّة التھیئة الترابیّة 

الجاري بھا العمل ال تتعارض مع والتعمیر 
ھذا المبدأ في مادّة الترخیص في البناء فیما 

 عدا ما یلي:
ما نّصت علیھ أحكام الفقرة الثانیة من   -

من أّن إحداث اللّجان الفنیّة  69الفصل 
یتمّ بقرارات من الوزیر المكلّف بالتعمیر. 
ویتّجھ تعدیل ھذه األحكام في اتجاه منح 

 ؤساء البلدیّات المعنیّین.ھذه الصالحیّة لر
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ما نّصت علیھ أحكام الفقرة الثالثة من   -
من حّق االعتراض  69نفس الفصل 

لممثّل الوزارة المكلّفة بالتعمیر على تسلیم 
رخصة البناء. وھو ال یعدّ تعارضا مع 
مبدأ التدبیر الحّر وإنّما نوعا من أنواع 
الّرقابة القبلیّة على قرارات البلدیّة. ومع 

ممارسة ھذا الحق مقیّدة بصیغ وآجال  أنّ 
مضبوطة بمقتضى القرار المتعلّق بضبط 
تركیب وطرق سیر اللّجان الفنیّة لرخص 
البناء، وأنّھا تنحصر في حالة مخالفة 
التراتیب العمرانیّة المعمول بھا، فالمتّجھ 
تعدیل ھذه األحكام في اتجاه إرساء رقابة 

ى ة ومدبعدیّة على شرعیّة قرارات البلدیّ 
مطابقتھا للقوانین والتراتیب المتعلّقة 
بالتھیئة والتعمیر الجاري بھا العمل وذلك 

من مجلّة  278وفقا لما ورد بالفصل 
 الجماعات المحلیّة.

 

وال یمكن من ناحیة أخرى اعتبار األحكام 
الواردة على التوالي بالفقرات الّسادسة 

والمتعلّقة  69والّسابعة والثامنة من الفصل 
بضرورة أخذ رأي المندوب الجھوي للتنمیة 
الفالحیّة بالنسبة للمباني الكائنة داخل 
المستغالّت الفالحیّة وال ضرورة أخذ رأي 
وزیر الدّفاع الوطني بالنسبة للمباني 
المجاورة للعقارات العسكریّة، وال أخذ رأي 
الوزیر المكلّف بالتراث بالنسبة للمعالم 

ئنة داخل المواقع التاریخیّة والمباني الكا
األثریّة والمجموعات  الثقافیّة والمواقع

التاریخیّة، تعارضا مع مبدأ التدبیر الحّر، 
بل أّن إمكانیّة اعتراض كل من ھذه 
األطراف یتنّزل في إطار الّسھر على 
مراعاة قوانین الدّولة واحترام التراتیب 
العمرانیّة المعمول بھا واالرتفاقات ذات 

ة واجتناب الوقوع في المصلحة العامّ 
 مخالفتھا.

(الفقرة  258الفصل 
الثالثة): تتركب اللجان 
الفنیة المكلفة بدراسة ملفات 
رخص التقسیم والبناء 

 :والھدم من
رئیس البلدیة أو من ینوبھ،  -

 .رئیسا

(الفقرة األولى  69الفصل 
یضبط لجنة فنیّة ): ... 2

تركیبھا وطرق سیرھا بقرار 
 من الوزیر المكلّف بالتعمیر.

 

(الفقرة الثالثة): تضبط  166الفصل 
تركیب اللجنة الفنیة المحدثة لدى 
المصالح المختصة ترابیا للوزارة 

ین وطرق سیر اللجنتالمكلفة بالتعمیر 
المنصوص علیھما بھذا الفصل 
ومشموالتھما بقرار مشترك من 

 
یالحظ بخصوص ضبط تركیب اللّجنة 
وطرق سیرھا أّن كالّ من م.ت.ت.ت 
ومشروع تحویرھا أحاال إلى نّص ترتیبي 

من الوزیر من درجة القرار الوزاري، قرار 
المكلّف بالتعمیر بالنسبة للمجلّة وقرار 
مشترك من الوزیر المكلّف بالتعمیر 
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خمسة أعضاء یعینھم  -
المجلس البلدي یكون من 
بینھم مھندس معماري أو 

 .مختص في التعمیر
ة أعضاء ممثّلین خمس  -  

عن الوزارات المكلّفة 
بالتجھیز والبیئة وأمالك 
الدولة والنقل والثقافة 
وممثل عن الحمایة 
المدنیة یعینھم الوالي 
المختص ترابیا على أن 
یكون من بینھم مختص 

 .في التعمیر
مھندس معماري ممثّل   -

عن الھیئة المھنیة 
 .للمھندسین المعماریین

ّل تتم دعوة ممثّل عن ك
وزارة أو منشأة عمومیة 

 .معنیة بالترخیص

الوزیر المكلف بالتعمیر والوزیر 
 .المكلف بالجماعات المحلیة

 

والوزیر المكلّف بالجماعات المحلیّة بالنسبة 
لمشروع تحویرھا. ویوافق ھذا الخیار المبدأ 
العام المعتمد في جّل النصوص التشریعیّة 
إن لم تكن كلّھا عندما یتعلّق األمر بضبط 

سیر لجنة ما، حیث یقتصر تركیب وطرق 
دور النّص التشریعي على إحداث اللّجنة 
وتتّم اإلحالة بخصوص التركیب وطرق 
الّسیر إلى نّص ترتیبي. ویخّول ذلك مرونة 
أكبر فیما یتعلّق بمراجعة وتحیین التركیب 
أو طرق الّسیر كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. 
وھو ما تّم بالفعل بالنسبة لتركیب وطرق 

للّجنة الفنیّة لرخص البناء حیث تمّ منذ سیر ا
ن إلى حدّ اآل 1994إصدار م.ت.ت.ت في 

تّم تنقیحھ  1995إصدار قرار أّول سنة 
تمّ إتمامھ أیضا بقرار  2007بقرار ثان سنة 

 .2018ثالث سنة 
 

أّما القانون األساسي المتعلّق بمجلّة الجماعات 
المحلیّة وھو أعلى درجة من القانون العادي، 

قد اتجھ إلى ضبط تركیب اللّجان الفنیّة المكلّفة ف
بدراسة ملفّات رخص التقسیم والبناء والھدم في 

لى ع لثالثة أسبابتمّش غیر موفّق في تقدیرنا 
 األقّل:
یتعلّق الّسبب األّول بمخالفة المبدأ العام  -

المتمثّل في إحالة ضبط تركیب مختلف 
اللّجان وطرق سیرھا إلى نصوص ترتیبیّة، 
وذلك مھما كانت قیمة اللّجنة ودرجة 
أعضائھا وال أدّل على ذلك من اللّجنة 
الوزاریّة للتھیئة الترابیّة المحدثة بمقتضى 

من م.ت.ت.ت والتي یرأسھا  3أحكام الفصل 
الوزیر األّول (رئیس الحكومة في التنظیم 
الحالي للسلط) وتترّكب من وزراء بصفتھم 

بھا ّم ضبط تركیال من قبل من یمثّلھم والتي ت
 1996وطرق سیرھا بأمر أّول صدر سنة 

تّم إلغاؤه وتعویضھ بأمر ثان صدر سنة 
ویستدعي األمر الیوم تعویض ھذا  2003

األمر بنّص جدید في ضوء التغییرات الكبیرة 
 التي عرفتھا ھیكلة الحكومة.

ویتعلّق السبب الثاني بخرق مبدأ كان نفس  -
قرتھ من م.ج.م أقّره في ف 258الفصل 

یة یتولّى رئیس البلد الثانیة، یقضي بأن "
إسناد رخص البناء والتقسیم والھدم طبقا 
للتشریع المتعلّق بالتھیئة والتعمیر" الذي 
من مشموالتھ إحداث اللّجان الفنیّة 
المختّصة في ھذا المجال وتحدید كیفیّة 

 ضبط تركیبھا وطرق سیرھا.
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ء اویتعلّق الّسبب الثالث وھو األخطر بإنھ -
الوجود القانوني للّجان الفنیّة الجھویّة لرخص 
البناء واللّجان الجھویّة للتقسیمات منذ صدور 

 2018ماي  9مجلّة الجماعات المحلیّة في 
بلدیّة  270في الوقت الذي تواصل أكثر من 

من البلدیّات اللّجوء إلى  % 80أي ما یناھز 
بلدیّة  346اللّجان الجھویّة لرخص البناء و

من البلدیّات تواصل اللّجوء إلى  % 99أي 
اللّجان الجھویّة للتقسیمات. وبما أّن ھذه 
اللّجان تعتبر في مقام المعدوم، فإّن آراءھا ال 
یعتدّ بھا قانونا وال تعدو أن تعتبر أعمالھا 
سوى مساعدة فنیّة تقدّمھا للبلدیّات، أي أّن كّل 
القرارات المستندة على تلك اآلراء تدخل 

ئلة عدم الشرعیّة بما أنّھا لم تكن تحت طا
"بناء على رأي اللّجان الفنیّة المختّصة" وفق 

من القانون  258ما ینّص علیھ الفصل 
األساسي المتعلّق بالجماعات المحلیّة. لذلك 
نرى من الواجب اإلسراع بإیجاد الحّل 

 المناسب لتجاوز ھذه الوضعیّة.
(الفقرة الثانیة):  69الفصل  

اث لجنة فنیّة في كّل ویتمّ إحد
والیة أو بلدیّة بمقتضى قرار 
من الوزیر المكلّف بالتعمیر 
وباقتراح من الوالي أو 
رئیس البلدیّة المختّص 

 ترابیّا.
 

تحدث  :)(الفقرة األولى 166الفصل 
لجنة فنیة بلدیة لرخص البناء على 

من مجلة  258معنى الفصل 
الجماعات المحلیة بقرار من رئیس 

المعنیة، تتولى دراسة ملفات البلدیة 
 .رخص البناء المعروضة علیھا

 
(الفقرة الثانیة): عالوة  166الفصل 

على اللجنة المنصوص علیھا بالفقرة 
تحدث بكل  الفصل،األولى من ھذا 

والیة لجنة فنیة لرخص البناء لدى 
المصالح المختصة ترابیا للوزارة 
المكلفة بالتعمیر بقرار من الوزیر 

التعمیر، تتولى دراسة ملفات المكلف ب
رخص البناء التي تعرضھا علیھا 
البلدیات، إذا تعذر على اللجنة البلدیة 
المنصوص علیھا بالفقرة األولى من 

 .ھذا الفصل القیام بأعمالھا

أوكل المشّرع في م ت ت ت إلى الوزیر 
المكلّف بالتعمیر صالحیّة إحداث اللّجان 

 البلدیّة. الفنیّة سواء كانت الجھویّة أو
ولم تنّص م ج م ال على إحداث لجنة بكّل 
بلدیّة بمقتضى أحكامھا وال إلى من یتولّى 
اتخاذ قرار اإلحداث، غیر أنّھ یبدو من 
المنطقي أن یتولّى كّل رئیس بلدیّة إحداث 
لجنة بلدیّتھ وھو ما یتّم بصفة فعلیّة بعد أن 
تعذّر على الوزیر المكلّف بالتعمیر مواصلة 

من م ت ت ت  69أحكام الفصل  تطبیق
 بھذا الخصوص بعد صدور م ج م.  

وأبقى مشروع مراجعة م ت ت ت ھذا 
التمّشي بالنسبة للجان الفنیّة الجھویّة 
وأوكلت الصالحیّة لرئیس البلدیّة بالنسبة 
للجان الفنیّة البلدیّة. وإن كان ھذا التمّشي 

 ،منطقي بالنسبة إلحداث اللّجان الفنیّة البلدیّة
فالسؤال یطرح بشأن إمكانیّة إحداث لجان 
جھویّة في ضّل ما اقتضتھ أحكام الفصل 

 من م ج م. 258
(الفقرة الثالثة):  69الفصل  

ولممثّل الوزیر المكلّف 
بالتعمیر حق االعتراض 
على تسلیم الّرخصة حسب 
الّصیغ واآلجال التي 
یضبطھا القرار المشار إلیھ 

 بالفقرة األولى أعاله.

یمكن للبلدیة :  168فصل ال
وللمصالح المختصة ترابیا للوزارة 
المكلفة بالتعمیر خالل أعمال اللجنة 
الفنیة المختصة لرخص البناء إبداء 
مالحظات حول المشروع والمطالبة 
 :برفع االخالالت خاصة منھا المتعلقة

من م  69من الفصل  3خّولت أحكام الفقرة 
ت ت ت لممثل الوزیر المكلّف بالتعمیر حق 
االعتراض على تسلیم رخصة البناء 
باعتباره الّساھر على تطبیق التراتیب 

 العمرانیّة المعمول بھا.
من م ج م الفقرة  258واكتفت أحكام الفصل 

تنصیص على أّن إسناد رخص البناء بال 2
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بمخالفة التراتیب العمرانیة  -    
 .المنطبقة على المنطقة

الحلول الفنیة وبعدم  بعدم توفر  -  
اعتماد تقنیات البناء الضروریة 

 .لضمان استقرار ومتانة البنایة
بعدم احترام االرتفاقات ذات  -   

 .المصلحة العامة وحقوق الغیر
بوجود أسباب جدیة وأضرار   -  

 .ممكنة یصعب تداركھا
باإلضرار بالمشاریع ذات  -   

 .المصلحة العامة
 

ات بمحضر یتم تضمین ھذه المالحظ
 اللجنة الفنیة المختصة لرخص البناء.

والتقسیم والھدم یتّم طبقا للتشریع المتعلّق 
بالتھیئة والتعمیر في حدود ما ال یتعارض 
مع مبدأ التدبیر الحر وبناء على رأي اللجان 
الفنیة المختصة. وقد كنّا أشرنا أعاله ما قد 
یستنتج من إضافة عبارة "في حدود ما ال 

ّر ر الحّر" وما قد ینجیتعارض مع مبدأ التدبی
عن تأویل خاطئ لذلك من انحرافات واسناد 
رخص لمبان مخالفة للتشریع والتراتیب 
المتعلّقة بالتھیئة والتعمیر أو الرتفاقات ذات 

 مصلحة عمومیّة.
من  168وفي المقابل وردت أحكام الفصل 

مشروع مراجعة م ت ت ت في صیاغة ال 
ان جتضیف شیئا للسیر العادي لعمل اللّ 

الفنیّة بل أنّھا اعتبرت ما ھو واجب على كّل 
عضو باللّجنة الفنیّة من ضرورة إبداء 
كل ّمالحظاتھ والتوصیة برفع كل 
اإلخالالت، مجّرد إمكانیّة للبعض فقط من 
أعضاء اللّجنة دون غیرھم، مع حصر 

خالالت المالحظات التي یمكن ابداؤھا واإل
 المطلوب رفعھا في أصناف معیّنة. 

یمكن  :)(الفقرة األولى 167الفصل   
للمجلس البلدي، خالل أعمال اللجنة 
الفنیة المختصة لرخص البناء، 
وبطلب من صاحب العقار، الزیادة في 
نسبة االستعمال العقاري المضبوطة 
بمثال التھیئة والتنمیة العمرانیة 
المصادق علیھ بالنسبة لمشاریع 
السكن االجتماعي وعملیات التھذیب 

عمراني والمشاریع التي تستجیب ال
لمعاییر النجاعة الطاقیة والعملیات 
العمرانیة الجماعیة المنصوص علیھا 

من ھذه المجلة، على  123بالفصل 
ال تتجاوز ھذه الزیادة نسبة  أن

 .ووفقا لتقریر معلل   20%عشرین
ط تضب: )(الفقرة الثانیة 167الفصل 

شروط تطبیق ھذا الفصل بقرار من 
المكلف بالتعمیر بعد أخذ رأي الوزیر 

الوزیر المكلف بالطاقة والوزیر 
المكلف بالجماعات المحلیة والوزیر 

 المكلف بالبیئة

حتّى وإن كان القصد من ھذه األحكام سّن 
امتیازات خاّصة بنوعیّات معیّنة من 
المشاریع العمرانیّة وھو ما ال یحبّذ نظرا لما 
سینجّر عن تطبیقھا من انحرافات 

زالقات، فإّن موقعھا في كّل الحاالت وان
وثائق التھیئة والتعمیر المتعلّقة بتلك 
المشاریع، التي تخضع لالستشارة واإلشھار 
والتعلیق ولیس النّص التشریعي الذي 

 یفترض أخذه على إطالقھ.
كما أّن توّجھات المجلس البلدي واختیاراتھ 
تجّسم في إطار وثائق التھیئة والتعمیر التي 

ھا ویصادق علیھا ال في إطار عمل لجنة یعدّ 
فنیّة ال عالقة مباشرة لھ معھا إالّ عبر رئیسھ 
الذي یرأس أیضا اإلدارة البلدیّة واللّجنة بصفتھ 

 تلك.
ثمّ إّن دور اللّجنة ینحصر في مراقبة مطابقة 
المباني المطلوب الترخیص فیھا لمقتضیات 

 ةوثائق التھیئة والتعمیر وللتراتیب العمرانیّ 
المعمول بھا وال یمكن لھا منح استثناءات أو 
امتیازات وال أن تتولّى سّن تراتیب جدیدة 

 لمشاریع بعینھا.
(الفقرة  258الفصل 

 الرابعة):
(الفقرة الّرابعة):  69الفصل 

البّت في مطلب  یقع
الترخیص في أجل ال یتعدّى 

یتخذ  (الفقرة األولى): 169الفصل 
رئیس البلدیة قراره في أجل أقصاه 

) ابتداء من تاریخ توصلھ 01شھرا (

یالحظ أن م ت ت ت ضبطت بمقتضى 
األجل الجملي للبّت  5و 4أحكام الفقرتین 

في مطلب الترخیص من تاریخ إیداع ملف 
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ویتخذ رئیس البلدیة قراره 
في أجل أقصاه شھر من 
تاریخ توصلھ برأي اللجنة، 
 .ویكون قرار الرفض معلّال

 

) 45خمسة وأربعین یوما (
من تاریخ إیداع ملّف في 

 الغرض تام الموجبات.
 

 (الفقرة الخامسة): 69الفصل 
 ویرفّع في ھذا األجل إلى:

) إذا 60ستّین یوما ( )1
كان مثال التھیئة بصدد 

 اإلعداد.
) في 90تسعین یوما ( )2

صورة وجود البنایة 
جازھا في المزمع إن

حدود مائتي متر 
 ) حول:200(
 المواقع الطبیعیّة -
المواقع الثقافیّة والمواقع  -

 األثریّة
 المناطق المصانة -
 المعالم التاریخیّة. -

برأي اللجنة الفنیة المختصة لرخص 
ناء والمنصوص علیھا بالفصل الب

من ھذه المجلة ویكون قرار  166
 .الرفض معلال

 
یتم البت في ملف : 172الفصل 

رخصة البناء من قبل اللجنة الفنیة 
المختصة في أجل أقصاه خمسة عشرة 

) یوما ابتداء من تاریخ إیداع 15(
  البلدیّة.ملف تام الموجب لدى 

 
 یمكن لرئیس البلدیة الترفیع في ھذا
األجل بقرار على أن ال یتجاوز في 

) ابتداء من 01كل الحاالت الشھر (
تاریخ إیداع الملف تام الموجب لدى 

 .البلدیة

تام الموجب بمراعاة الحاالت التي تتطلّب 
ت خاّصة. ویتراوح ذلك األجل بین استشارا

 یوما حسب الحالة. 90و 45
وفّصل مشروع مراجعة م ت ت ت األجل 
الجملي للبّت في مطلب الترخیص إلى أجل 
لرئیس البلدیّة ابتداء من توّصلھ برأي اللّجنة 

، وأجل 169من الفصل  1ضمن الفقرة 
یمكن لرئیس البلدیّة التمدید فیھ، للّجنة كي 

ابتداء من تاریخ إیداع ملف تاّم تبدي رأیھا 
الموجب، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 

 45. ویتراوح األجل الجملي بین 172
 یوما باعتبار التمدید. 60و

 4في حین لم تضبط أحكام م ج م في الفقرة 
، سوى أجل البت من 258من الفصل 

تاریخ توّصل رئیس البلدیّة برأي اللّجنة 
 آجال البّت بصفة الفنیّة وھو ما قد یمدّد في

غیر محدّدة إذا ما تأّخرت اللّجنة في إبداء 
رأیھا وھي غیر ملزمة بأجل محدّد في ھذا 
المستوى. وینبغي بالتّالي تالفي ذلك في 
مستوى النّص الترتیبي المتعلّق بطرق سیر 

 تلك اللجنة.
ویمكن اإلشارة في ھذا الخصوص أّن ما 

ص أي یھّم المشّرع ھو ما یھّم طالب الترخی
األجل الجملي ابتداء من تاریخ إیداع ملّف 
تام ّ الموجب إلى حین البّت فیھ من قبل 
رئیس البلدیّة بالقبول أو الّرفض المعلّل. أّما 
اآلجال المخّولة للجنة الفنیّة إلبداء رأیھا 
فیبقى تنظیما داخلیّا لإلدارة وال دخل لطالب 
الترخیص فیھ لذا فإّن تحدیده یتّم في إطار 
النّص الترتیبي المتعلّق بضبط طرق سیر 
اللّجنة. وبالتّالي ال داعي إلى ضبط ھذا 

 األجل صلب النّص التشریعي.
(الفقرة  258الفصل 

الخامسة): یتم نشر قرارات 
التقسیم ورخص البناء 
والھدم مصحوبة برأي 
اللجنة الفنیة على الموقع 

 .اإللكتروني للبلدیة

): عالوة (الفقرة الثالثة 169الفصل  
على نشر قرار رخصة البناء بالموقع 
االلكتروني للبلدیة، یتولى رئیس 
البلدیة إعالم صاحب الرخصة بقراره 
بمكتوب مضمون الوصول مع 
اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه شھرا 

 .) من تاریخ إمضاءه01(

من مشروع  3الفقرة  169وفق الفصل 
مراجعة م ت ت ت، اقتصر النشر بالموقع 

لكتروني للبلدیّة على قرار رخصة البناء اال
دون اإلشارة إلى رأي اللّجنة الفنیّة على 

من  258من الفصل  5خالف أحكام الفقرة 
م ج م التي اقتضت أن ینشر القرار مصحوبا 

 برأي اللّجنة.
المذكور شھرا  169وأضاف الفصل 

إضافیّا لألجل الممنوح لرئیس البلدیّة للبّت 
عنوان أجل لتبلیغ في مطلب الترخیص ب

قراره، وھو ما یتعارض مع منطوق الفقرة 
من م ج م الذي ینّص  258من الفصل  4
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فقط على أجل للبت في المطلب بما یعني بما 
 في ذلك التبلیغ. 

: تحیل البلدیة نظیرا من 170الفصل   
ملف رخصة البناء مصحوبا بالقرار 

من  169 المنصوص علیھ بالفصل
المختصة  مصالحھذه المجلة إلى ال

عالم بالتعمیر لإل المكلفة للوزارة ترابیا
) 15في أجل أقصاه خمسة عشر (

یوما من تاریخ صدور قراره، والتي 
لھا في حالة وجود اخالالت جوھریة 
تتعارض مع أحكام ھذه المجلة إعالم 
الوالي المختص ترابیا كتابیا للقیام 

 .القانونیة المالئمة باإلجراءات

لصیاغة بتعویض عبارة یتجھ تصحیح ا
 "تحیل البلدیّة" بعبارة "یحیل رئیس البلدیّة". 

 (الفقرة الّسادسة): 69الفصل  
وتمنح رخص البناء المتعلّقة 
بإقامة المساكن الشخصیّة أو 
العائلیّة أو مساكن العملة في 
المستغالّت الفالحیّة حسب 
نفس الّصیغ واآلجال 
المنصوص علیھا أعاله بعد 

لمندوب الجھوي أخذ رأي ا
 للتنمیة الفالحیّة.

(الفقرة الثالثة): تسند  171الفصل 
رخص بناء المساكن الوظیفیة أو 
العائلیة أو مساكن العمال بالمستغالت 

 بالقرار المنصوص المضبوطة الفالحیة
من ھذه المجلة  30علیھ بالفصل 

بنفس الصیغ واآلجال المنصوص 
 173إلى  165علیھا بالفصول من 

المجلة وذلك بعد أخذ رأي  من ھذه
المصالح المختصة ترابیا للوزارة 

 .بالفالحةالمكلفة 

یتجھ المحافظة على عبارة المساكن 
الشخصیّة عوضا عن المساكن الوظیفیّة 
ضرورة أّن المقصود ھنا المساكن 

 الشخصیّة ألصحاب المستغالّت الفالحیّة.

(الفقرة الّسابعة):  69الفصل  
اء كما تمنح رخص البن

المتعلّقة بمشارع بنایات 
مجاورة لعقارات عسكریّة 
في حدود مائة وخمسین مترا 

) بعد أخذ رأي وزیر 150(
 الدّفاع الوطني.

(الفقرة الثانیة): تسند  171الفصل 
رخص البناء الخاصة بمشاریع 
مجاورة لمنشآت عسكریة أو أمنیة أو 

م بعد  150سجنیة في حدود مسافة 
 .صأخذ رأي الوزیر المخت

 

(الفقرة  69الفصل  
الثامنة):كما تمنح أیضا 
رخص البناء المتعلّقة 
بمشاریع البناء والترمیم 
داخل المواقع الثقافیّة بعد 
أخذ رأي الوزیر المكلّف 

 بالتراث.
 

تسند  (الفقرة األولى): 171الفصل 
رخص البناء الخاصة بالمشاریع 
الكائنة داخل المعالم التاریخیة 

افیة واألثریة وبالمواقع الثق
والمجموعات التاریخیة التقلیدیة 
والمناطق المصونة والمشاریع الكائنة 
على مسافة ال تتجاوز مائتي متر 

من حدود ھذه المواقع، بعد  )م 200(
أخذ رأي الوزیر المكلف بالتراث وفقا 

 للتشریع الجاري بھ العمل

المناطق المجاورة الخاضعة ألخذ رأي 
اث مرتبطة فقط الوزیر المكلّف بالتر

 30بالمعالم التّاریخیّة وفق أحكام الفصول 
من مجلّة حمایة التراث األثري  46و 45و

والتّاریخي والفنون التقلیدیّة. أّما بالنسبة 
إّن فللمواقع الثقافیّة والمجموعات التّاریخیّة 

األحكام الخاّصة تقتصر على ما ھو داخلھا 
انت دون المناطق المجاورة لھا إالّ إذا ك

مجاورة لمعلم تاریخي مرتّب. (أنظر 
العنوان الثاني المتعلّق بالمواقع الثقافیّة   
والعنوان الثالث المتعلّق بالمجموعات 

 التّاریخیّة والتقلیدیّة من المجلّة المذكورة.
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(الفقرة التاسعة):  69الفصل  
منح الّرخصة لطالبھا ال 

 یمّس بحقوق الغیر.
 

انیة): ال یمس (الفقرة الث 169الفصل 
منح رخصة البناء لطالبھا بحقوق 

 .الغیر

 

 
 

 
 

 (الجزء األّول): 70الفصل 
ال تخضع للترخیص البنایات 
العسكریّة ذات الّصبغة 

 السریّة، 

ال  (الفقرة األولى): 163الفصل 
تخضع البنایات العسكریة واألمنیة 
والسجنیة ذات الصبغة السریة 

 تللترخیص في البناء وكذلك منشآ
البنیة التحتیة البریة والبحریة 
والموانئ والمطارات وكذلك 
التجھیزات أو المنشآت الفنیة المتعلقة 
مباشرة باستغاللھا أو تلك المتعلقة 
بالمحافظة على سالمة حركة النقل 

 .البري والبحري والجوي
 

باستثناء البنایات العسكریّة التي تكتسي 
اع اخض الّصبغة السریّة، ال نرى داعیا لعدم

بقیّة المباني للترخیص في البناء خاّصة وأّن 
 منھا ما ھو خاضع لدراسة المؤثّرات.

(الجزء الثاني):  70الفصل  
كما ال تخضع للترخیص 
األشغال التي ترمي إلدخال 
تغییرات أو إصالحات عادیّة 
وضروریّة على بنایة مقامة 
والتي تضبط قائمة فیھا 
بمقتضى قرار من الوزیر 

 ف بالتعمیر باستثناء ماالمكلّ 
خضع منھا إلى أحكام 

 تشریعیّة أو ترتیبیّة خاّصة.
 
 

(الفقرة الثانیة): ال  163الفصل 
تخضع للترخیص في البناء األشغال 
التي ترمي إلى إدخال إصالحات 
عادیة وضروریة على بنایة مقامة 
والتي تضبط بقائمة تصدر بقرار من 

أي ر الوزیر المكلف بالتعمیر بعد أخذ
 الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.

صیغة بعد أخذ رأي وزیر ثان غیر مالئمة 
بالنسبة لقرار وزاري، وإنّما تعتمد بالنسبة 
لألوامر. أّما بالنسبة للقرارات فإّما أن یكون 
من وزیر واحد أو مشترك بین وزیرین أو 
أكثر، علما وأّن ذلك ال ینفي استشارة كّل 

ما الترخیص في البناء مثلالوزارات المعنیّة ب
 ھو معمول بھ.

یضبط قرار من : 71الفصل  
الوزیر المكلّف بالتعمیر 
الوثائق الالّزمة لتكوین ملف 
رخصة البناء وأجل 
صلوحیّتھا والتمدید فیھا 

 وشروط تجدیدھا.

تضبط : (فقرة أولى) 165الفصل 
الوثائق المكونة لملف رخصة البناء 

ھا وأجل صلوحیتھا والتمدید فی
وشروط تجدیدھا بقرار من الوزیر 
المكلف بالتعمیر بعد أخذ رأي الوزیر 

 المكلف بالجماعات المحلیة.

صیغة بعد أخذ رأي وزیر ثان غیر مالئمة 
بالنسبة لقرار وزاري، وإنّما تعتمد بالنسبة 
لألوامر. أّما بالنسبة للقرارات فإّما أن یكون 
من وزیر واحد أو مشترك بین وزیرین أو 

ثر. علما وأّن ذلك ال ینفي استشارة كّل أك
الوزارات المعنیّة بالترخیص في البناء مثلما 

 ھو معمول بھ.
(الفقرة الّرابعة): تسند  171الفصل   

رخصة البناء بعقار واحد انجر عنھا 
إدماج جزء منھا بالملك العمومي 
للطرقات دون المرور بإجراءات 
المصادقة على التقسیم المنصوص 

 136إلى  129بالفصول من  علیھا
من ھذه المجلة، ویتم إحالة ھذا الجزء 
بدون مقابل أو تعویض بمقتضى عقد 

 .یبرم في الغرض بین األطراف المعنیة

ال مناص من إعداد ملّف تجزئة والمصادقة 
علیھ من قبل رئیس البلدیّة لیتسنّى اخراج 
الجزء الذي سیدمج بالملك العمومي 

إن كان العقار  للطرقات من رسمھ األمّ 
مسّجال أو من القطعة األصلیّة في خالف 

أّما التعویض عن ھذا الجزء فتنطبق  ذلك.
علیھ نفس األحكام المنطبقة على التقسیمات 

 وعملیّات التجزئة بھذا الخصوص.
 لذا یتّجھ حذف ھذا الفصل.
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 یتعین (الفقرة األولى): 173الفصل   
على صاحب رخصة البناء استالم 

لمصادقة علیھا في أجل شھر قرار ا
) من تاریخ إعالمھ بھ وبعد دفع 01(

معلوم یضبط مقداره وطرق 
استخالصھ بقرار من الوزیر المكلف 
بالجماعات المحلیة ویمكن لرئیس 
البلدیة الترفیع في ھذا األجل بقرار 
على أن یتجاوز في كل الحاالت ثالثة 

 .) أشھر03(

ى ال فائدة في إجبار صاحب الّرخصة عل
استالمھا في أجل محدّد إذ أّن كّل تأخیر 

 ینقضي من أجل صلوحیّتھا.
ثّم إّن مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر لیست 
النّص المناسب للتطّرق لمعلوم الّرخصة وال 

 لطرق استخالصھ.
 لذا یتّجھ حذف ھذه األحكام.

الة في ح(الفقرة الثانیة):  173الفصل   
ألولى من مخالفة مقتضیات الفقرة ا

ھذا الفصل، یلغى آلیا قرار المصادقة 
 .على رخصة البناء

 

ال حاجة إللغاء الّرخصة بما أّن لھا أجل 
صلوحیّة ینطلق ابتداء من اسنادھا ال من 
تسلیمھا لصاحبھا. وبانقضاء ذلك األجل 

 تصبح منتھیة.
لذا یتجھ حذف ھذه األحكام أیضا وبالتالي 

 حذف الفصل برّمتھ.
یتولّى، وجوبا،  :72الفصل  

كّل متحّصل على رخصة 
بناء تعلیق لوحة بمدخل 
الحضیرة یرسم علیھا، 
بعنوان بارز، عدد الّرخصة 
وتاریخ تسلیمھا مع 
التنصیص على الجماعة 
العمومیّة المحلیّة التي 

 سلّمتھا.

یتعین على كل متحصل  :174الفصل 
على رخصة بناء تعلیق لوحة بمدخل 

عدد  الحضیرة تنص بوضوح على
الرخصة وتاریخ تسلیمھا واألشغال 
المقررة فیھا مع التنصیص على 
البلدیة مرجع النظر والمھندس 
المعماري مصمم المشروع ومدة 

 . االنجاز

المقصود بإلزام تعلیق اللّوحة تسھیل مھّمة 
مراقبي التراتیب البلدیّة، لذا فیكفي 
التنصیص على عدد الّرخصة وتاریخ 

أّن األشغال الجاریة تسلیمھا للتأّكد من 
مرّخص فیھا أم ال ومن صلوحیّة الّرخصة 

 إن وجدت.
لذا یتّجھ اإلبقاء على الّصیاغة الواردة 

 من م ت ت ت.  72بالفصل 

 القسم الثاني 
في محضر المعاینة 

 واإلشغال
 

 (الفقرة األولى): 73الفصل 
تخضع كّل األشغال التي 
تستلزم ترخیصا طبقا 

 ة، بعدلمقتضیات ھذه المجلّ 
إنجازھا، إلى معاینة تقوم بھا 

و أالمصالح المختّصة للوالیة 
 للبلدیّة، حسب الحال، قصد
التثبّت من مدى مطابقتھا 
 لألمثلة الملحقة برخصة البناء.

 
 
 
 

 
 
 
 
إجباریّة خضوع األشغال للمعاینة من  -

طرف مصالح الوالیة أو البلدیّة حسب 
 .من م.ت.ت.ت 73من الفصل  1الفقرة 

ین ربطت أحكام كّل من م.ج.م في ح -
ومشروع مراجعة م.ت.ت.ت المعاینة 

 بطلب صاحب األشغال.
 

(الفقرة  260الفصل 
مطلب  ): یقدماألولى

الحصول على شھادة نھایة 
األشغال ومطابقتھا إلى 
رئیس البلدیة. ولصاحب 
المطلب إرفاق مطلبھ 

 (الفقرة الثانیة): 73الفصل 
وتتّم المعاینة بطلب من 
المعني باألمر أو بمبادرة من 
البلدیّة أو الوالیة أو من 
مصالح الوزارة المكلّفة 
بالتعمیر، عند االقتضاء، 

 یرفق(الفقرة الثالثة):  176الفصل 
طلب المالك بشھادة مطابقة األشغال 
المنجزة لألمثلة المرخص فیھ مؤشرا 
علیھا من قبل مھندس معماري مرسم 
بعمادة المھندسین المعماریین للبالد 

 .التونسیة

تتّم المعاینة بطلب من المعني باألمر أو  -
بمبادرة من البلدیّة أو الوالیة أو الوزارة 

الفقرة  73 الفصل حسب بالتعمیرالمكلّفة 
 من م ت ت ت. 2
تتّم المعاینة بطلب من المعني باألمر +  -

شھادة مطابقة یسلّمھا مھندس معماري 
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بشھادة في مطابقة األشغال 
المنجزة لألمثلة المرخص 

لّمھا مھندس فیھا یس
 .معماري

وتشفع بمحضر في انتھاء 
األشغال على الوجھ 

 المطلوب من عدمھ.

من  3من م ج م والفقرة  1وفق الفقرة  
 مشروع مراجعة م ت ت ت 

 

(الفقرة  260الفصل 
ة رئیس البلدی ): یأذنالثانیة

لألعوان المختصین بالبلدیة 
أو یطلب من إدارة التجھیز 

ختصة ترابیا تكلیف الم
أعوان تابعین لمصالح 
الدولة بمراقبة مطابقة 
األشغال لألمثلة المرخص 
في إنجازھا في أجل شھر 
من تاریخ تقدیم مطلب 
الحصول على شھادة نھایة 

 .ومطابقة األشغال
 

 (الفقرة الثالثة): 260الفصل 
ویعتبر سكوت البلدیة مدة 
شھرین من تاریخ تقدیم 

ھادة مطلب الحصول على ش
 نھایة ومطابقة األشغال رفضا.

 (الفقرة الثالثة): 73الفصل 
یسلّم محضر المعاینة لطالبھ 
في ظرف شھرین ابتداء من 
تاریخ إیداع مطلب في 
الغرض أو من تاریخ إجراء 
المعاینة إذا تّمت بمبادرة من 

 الّسلطة المعنیّة.

(الفقرة الثانیة): تتولى  176الفصل 
ت من لبنایة والتثبالبلدیة، بعد معاینة ا

مطابقة األشغال المنجزة لألمثلة 
المرخص فیھا، تسلیم المالك شھادة 
في نھایة األشغال والمطابقة في أجل 

) یوما من تاریخ 15خمسة عشرة (
توصلھا بطلبھ ویمكن لرئیس البلدیة 
الترفیع في ھذا األجل بقرار على أن 
ال یتجاوز ھذا األجل في كل الحاالت 

  .)01شھرا (
 
 

یسلّم محضر المعاینة في ظرف شھر من  -
تاریخ إیداع المطلب أو من تاریخ إجراء 
المعاینة إن كانت بمبادرة من اإلدارة 

 من م ت ت ت. 3حسب الفقرة 
البلدیّة تتولّى المعاینة وتسلّم شھادة في  -

یوما یمكن أن  15نھایة األشغال في أجل 
من الفصل  2یمدّد إلى شھر حسب الفقرة 

 مشروع مراجعة م ت ت ت.من  176
تتّم المعاینة من طرف البلدیّة أو اإلدارة  -

من  1الجھویّة للتجھیز في أجل شھر 
تقدیم المطلب دون التنصیص على أجل 
التسلیم ویعتبر سكوت البلدیّة رفضا 

 260من الفصل  3و 2حسب الفقرتین 
 من م ج م.

عدم تطابق بین أحكام م ج م ومشروع  -
 مراجعة م ت ت ت.

(الفقرة الرابعة): یمكن  176الفصل   
للباعث العقاري المرخص لھ وفقا 
للتشریع الجاري بھ العمل طلب 
الحصول على شھادة نھایة األشغال 
ومطابقتھا والترخیص في اإلشغال 
لقسط وظیفي من عملیة عمرانیة 
جماعیة وفقا لنفس اإلجراءات 
المنصوص علیھا بالفقرة األولى من 

 .ھذا الفصل

جدید بمشروع مراجعة م ت ت توضیح  -
 ت.

(الفقرة السادسة):  176الفصل   
تضبط الوثائق المكونة لملف 
الحصول على شھادة نھایة األشغال 
ومطابقتھا وملف شھادة في الترخیص 
في اإلشغال وملف انتقال الملكیة 
ودلیل إجراءات إسنادھا بقرار من 
الوزیر المكلف بالتعمیر بعد أخذ رأي 

لف بالجماعات المحلیة الوزیر المك
 .والوزیر المكلف بالشؤون العقاریة

 إجراء توضیحي جدید -

 (الفقرة األولى): 74الفصل  
تسند رخصة في اإلشغال لكّل 
مالك بنایة یستظھر بمحضر 
معاینة تطابق األشغال 

یمكن  ال): (الفقرة األولى 176الفصل 
 یات التي تم الترخیص فیھا إالإشغال البنا

بعد معاینتھا للتثبت من مطابقة األشغال 
 .المنجزة لألمثلة المرخص فیھا

إسناد رخصة اإلشغال عند وجود محضر  -
 74من الفصل  1معاینة تطابق حسب الفقرة 

 من مت ت ت.
 منع اإلشغال قبل المعاینة. -
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 73المنصوص علیھ بالفصل 
 من ھذه المجلّة.

صیاغة م ت ت ت أوضح وأدق من صیاغة  -
 ت.مشروع مراجعة م ت ت 

(الفقرة الثانیة):  74الفصل  
غیر أنّھ یمكن إسناد ھذه 
الّرخصة للمالك الذي أقام بنایة 
ولم یحترم فیھا مقتضیات 
رخصة البناء الممنوحة إلیھ، 
ولكنّھ احترم في المقابل 
التراتیب العمرانیّة الجاري بھا 
العمل. وفي ھذه الحال، وقبل 
تسلیمھ رخصة اإلشغال، فإنّھ 

جعة األمثلة مطالب بمرا
المصاحبة لرخصة البناء 
 لجعلھا مطابقة لما أنجزه فعلیّا.

یمكن  (الفقرة الخامسة): 176الفصل 
للمالك الذي أقام بنایة غیر مطابقة 
لرخصة البناء أن یقدم ملفا معدال 
للترخیص في البناء لتسویة األشغال 
المنجزة فعلیا وفقا لإلجراءات 

 المنصوص علیھا بھذه المجلة.
 

مكانیّة اسناد رخصة اإلشغال رغم مخالفة إ -
رخصة البناء في صورة احترام التراتیب 
العمرانیّة ومراجعة األمثلة لمطابقتھا مع ما 

 .74من الفصل  2أنجز حسب الفقرة 
یمكن تقدیم ملف تسویة األشغال المنجزة  -

من مشروع مراجعة م ت ت  5حسب الفقرة 
 ت.
 صیاغة م ت ت ت أوضح وأدقّ  -

 الثالثالقسم  
 في تغییر صبغة عقار

 

ال یجوز للمالك : 75الفصل 
أو للمكتري الذي تحّصل 
على الموافقة الكتابیّة من 
المالك تغییر صبغة محّل 
معدّ للسكنى أو جزء منھ أو 
أحد توابعھ إلى محّل حرفة 
أو إدارة أو تجارة أو أّي 
نشاط آخر مغیر لصبغتھ 
األصلیّة إالّ برخصة مسبقة 

لطة اإلداریّة من نفس السّ 
المؤّھلة لتسلیم رخصة البناء 
ووفق نفس اإلجراءات 

 المتبعة للحصول علیھا.

 
 
 

یمكن لكل مالك تغییر  :177الفصل 
صبغة محل معد للسكنى أو جزء منھ 
أو أحد توابعھ إلى محل حرفة أو إدارة 
أو تجارة أو أي نشاط آخر مغایر 
لصبغتھ األصلیة بعد الحصول على 

في تغییر الصبغة من رخصة مسبقة 
البلدیة وفق نفس إجراءات الحصول 

 .على رخصة البناء
 

ال یجوز تغییر الّصبغة إالّ برخصة مسبّقة  -
 حسب م ت ت ت.

یمكن تغییر صبغة محّل معد للسكنى بعد  -
الحصول على رخصة مسبّقة، حسب 

 مشروع مراجعة م ت ت ت.
 صیاغة م ت ت ت أفضل وأدق. -

 
VII –  ت المطروحة :اإلشكالیّاحوصلة 

من مجلّة الجماعات المحلیّة ومقارنتھا بأحكام كّل من مجلّة التھیئة  258من تحلیل أحكام الفصل  خلصیست
، أّن البلدیّات تواجھ في مجال الترخیص في البناء الترابیّة والتعمیر الجاري بھا العمل ومشروع مراجعتھا

 :رض فیما یلي أھّمھاصعوبات وإشكالیّات نستع والترخیص في التقسیم عدّة

من مجلّة  69المحدثة عمال بأحكام الفصل إنھاء الوجود القانوني للّجان الفنیّة الجھویّة لرخص البناء  .1
 17التھیئة الترابیّة والتعمیر وطبقا ألحكام قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المؤّرخ في 

أكثر ال تزال في الوقت الذي  2018أفریل  17لمؤّرخ في كما ھو منقح ومتّمم بالقرار ا 2007أفریل 
في حاجة ماّسة لتلك اللّجان، حیث لم لبلدیّات العدد الجملي لمن  %80 ما یناھز أي بلدیّة 270من 

الفصل  أحكام ھتاقتضوفق ما تتولّى إبداء الّرأي في ملفّات رخص البناء لجان فنیّة إحداث یتسنّى لھا 
 .مجلّة الجماعات المحلیّةاسي المتعلّق بالقانون األسمن  258
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لتي االمشار إلیھا بالفقرة الّسابقة البلدیّات إلى اللّجان الفنیّة الجھویّة لرخص البناء  ھذهمواصلة لجوء  .2
الذي  من القانون األساسي المتعلّق بالجماعات المحلیّة، 258أنھي وجودھا قانونا بمفعول أحكام الفصل 

لة لدراسة ملفّات الترخیص في البناء وضبط تركیبھا ولم یعد مجال لوجود لجان حدّد اللّجان المؤھّ 
بر ال یعتدّ بھا قانونا وال تعدو أن تعتالمذكورة الجھویّة  الفنیّة فإّن آراء اللّجنةأخرى غیرھا. وتبعا لذلك، 

 لك اآلراء تدخل تحتأعمالھا سوى مساعدة فنیّة تقدّمھا للبلدیّات، أي أّن كّل القرارات المستندة على ت
طائلة عدم الشرعیّة بما أنّھا لم تكن "بناء على رأي اللّجان الفنیّة المختّصة" وفق ما ینّص علیھ الفصل 

 .المذكور 258
 

من مجلّة التھیئة  60المحدثة عمال بأحكام الفصل إنھاء الوجود القانوني للّجان الفنیّة الجھویّة للتقسیمات  .3
كما ھو  1995أكتوبر  19قا ألحكام قرار وزیر التجھیز واإلسكان المؤّرخ في الترابیّة والتعمیر وطب

أي ما یفوق  بلدیّة 340من ال تزال أكثر في الوقت الذي  2004مارس  8منقّح بالقرار المؤّرخ في 
ة إحداث لجان فنیّ في حاجة ماّسة لتلك اللّجان، حیث لم یتسنّى لھا لبلدیّات العدد الجملي لمن  % 97
من القانون األساسي المتعلّق  258وفق ما اقتضتھ أحكام الفصل لّى إبداء الّرأي في ملفّات التقسیمات تتو

 بمجلّة الجماعات المحلیّة.
 

وجودھا  التي أنھيو المشار إلیھا أعاله،للتقسیمات إلى اللّجان الفنیّة الجھویّة  ھذه البلدیّاتمواصلة لجوء  .4
الذي حدّد أیضا اللّجان المؤّھلة لدراسة ملفّات الترخیص ، لمذكورا 258قانونا بمفعول أحكام الفصل 

ن الفنیّة افإّن آراء اللّجفي التقسیم وضبط تركیبھا ولم یعد مجال لوجود لجان أخرى غیرھا. وتبعا لذلك، 
ت تحأیضا الجھویّة المذكورة ال یعتدّ بھا كذلك، أي أّن كّل القرارات المستندة على تلك اآلراء تدخل 

 ائلة عدم الشرعیّة.ط
 

من مجلّة الجماعات المحلیّة، التي تضبط تركیب اللّجان  258تناقض أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل  .5
التي تنّص على  258الفصل نفس أحكام الفقرة الثّانیة من الفنیّة للترخیص في التقسیم والبناء والھدم مع 

 "یرقسیم والھدم طبقا للتشریع المتعلّق بالتھیئة والتعمیتولّى رئیس البلدیة إسناد رخص البناء والت"أن 
 اللّجان.تلك ضبط تركیب یبقى من مشموالتھ ي ذال

 

التي أسندت للمجلس البلدي صالحیّة تعیین ممثلي البلدیّة  258تناقض أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل  .6
ي اقتضت لفقرة األولى من نفس الفصل التباللّجان الفنیّة للترخیص في التقسیم والبناء والھدم، مع أحكام ا

دیّة یختّص بإسناد التراخیص المتعلّقة باالستعمال العقاري وخاّصة قرارات التقسیم اّن "رئیس البل
 ورخص البناء ورخص الھدم.

 

الجمع بین دراسة ملفّات الترخیص في التقسیم والترخیص في البناء والھدم في لجنة واحدة. وقد فّرقت  .7
قبل صدور مجلّة الجماعات سواء كان ذلك األربعة أحدثت بھا لجان فنیّة بلدیّة للتقسیمات  البلدیّات
بین الترخیص في البناء والھدم من جھة والترخیص في التقسیم من جھة ثانیة وأحدثت ، أو بعدھا المحلیّة

 لجنتین فنیّتین منفصلتین.كّل منھا 
 

وقد أضافت عدّة بلدیّات أحدثت لمھاّمھا المختلفة.  258اللّجان كما ضبطھا الفصل عدم مالءمة تركیبة  .8
وبالخصوص ممثّلین  258لجان فنیّة لرخص البناء أعضاء آخرین من غیر المنصوص علیھم بالفصل 
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الذین  ،للتنمیة الفالحیّة ومصالح التھیئة العمرانیّة ومصالح الجسور والطرقاتعن المندوبیّات الجھویّة 
 .جان الفنیّة البلدیّة المحدثة قبل صدور مجلّة الجماعات المحلیّةھم أعضاء قاّرین في اللّ 

 

بأعضاء قاّرین ال یعتبر حضورھم ضروري بالنسبة  258إثقال تركیبة اللّجان الفنیّة وفق أحكام الفصل  .9
 نلكّل الملفّات المعروضة على غرار ممثلي الوزارة المكلّفة بالنقل والوزارة المكلّفة بالثقافة والتي یمك

 عند االقتضاء.أو دعوتھا فقط استشارتھا 
 

صعوبة جمع أعضاء اللّجان الفنیّة في بعض البلدیّات الّصغرى بالخصوص، وذلك نظرا لتعدّد اللّجان  .10
بالوالیة الواحدة مقابل محدودیّة اإلمكانات البشریّة ووسائل النقل باإلدارات الجھویّة للوزارات وخاّصة 

ة بكّل الملفّات المعروضة وإنّما بالبعض القلیل منھا والتي ال ترد في كّل منھا الوزارات غیر المعنیّ 
 الجلسات.

 

لمكلّفة االمصالح طول المدّة التي تستغرقھا استشارة بعض المصالح التّابعة للدّولة ونذكر بالخصوص  .11
النقل ح المكلّفة ب، والمصالبالتراث فیما یتعلّق بالمجموعات والمعالم التّاریخیّة والمناطق المجاورة لھا

ة والمصالح المكلّف ،بخصوص االرتفاقات المتعلّقة بسالمة الطیران المدني وخطوط الّسكك الحدیدیّة
لتلك  ، وذلك لعدم توفّر التمثیل الجھويبحمایة المدن من الفیضانات والمصالح المكلّفة بالشریط الّساحلي

 .بدال عنھا لمركزیّة إلبداء الّرأيمن قبل المصالح اإن وجدت، المصالح أو لعدم تفویضھا 
 

ھا، ابتداء من تاریخ إیداعضبط آجال محدّدة للبّت في مطالب الترخیص في التقسیم والبناء والھدم عدم  .12
لرئیس  جلأعلى ضبط بھذا الخصوص من مجلّة الجماعات المحلیّة  258واقتصار أحكام الفصل 

 التي یرأسھا.وّصلھ برأي اللّجنة ابتداء من تأقصاه شھر  ،البلدیّة كي یتّخذ قراره
 

من مجلّة الجماعات المحلیّة إلطار قانوني وال ترتیبي یضبط  258المحدثة تطبیقا للفصل افتقار اللّجان  .13
وقد اجتھدت بعض البلدیّات الكبرى بالخصوص في تضمین قرارات إحداث لجانھا لطرق  .طرق سیرھا

 .2007أفریل  17والتھیئة الترابیّة المؤّرخ في  سیر مستوحاة من قرار وزیرة التجھیز واإلسكان
 

نزوع والھدم، وذلك بوالبناء إضعاف الدّور الفنّي للّجان الفنیّة المكلّفة بدراسة ملفّات رخص التقسیم  .14
دّر قالمجالس البلدیّة نحو تعیین ممثلین من بین أعضائھا المنتخبین لتمثیل البلدیّات بتلك اللّجان، بینما 

جان لالبّت في مطالب الترخیص في البناء والھدم والتقسیم ینبغي أن یكون بناء على رأي  المشّرع أنّ 
فنیّة مختّصة بما یعني أّن أعضاءھا من المفترض أن یمثّلون مصالح وھیاكل فنیّة ال ھیئات منتخبة حتّى 

نھم ى وإن كان من یعیّ لو كان من یمثّلھا من الفنیّین. والمقصود إذا باألعضاء الذین تعیّنھم البلدیّة حتّ 
 المجلس البلدي، أعضاء من الفنییّن یمثّلون مختلف المصالح الفنیّة بالبلدیّة.

  
المستوى الفنّي للّجان نحو التدنّي بسبب تعدّد اللّجان في مقابل محدودیّة الموارد البشریّة اتجاه  .15

ي ف ویّة لمختلف الوزاراتلدى اإلدارات الجھ بالخصوصوكذلك ومن جھة، المتخّصصة لدى البلدیّات 
عبر  Doing Businessإلى تحسین ترتیبھا حسب مؤّشر  2018سعت فیھ تونس سنة الوقت الذي 

جملي للبلدیّات وبلوغ العدد البتعمیم النظام البلدي ف .تنقیح أدخل على تركیبة اللّجان الفنیّة لرخص البناء
 14,5في والیة المنستیر أي بمعدّل  31توزر و في والیة 6بین عدد البلدیّات بالوالیة وبلدیّة،  350

افة للحاجة . فباإلضالواحدة، تصبح االحتیاجات من الموارد البشریّة المتخّصصة كبیرة بلدیّة في الوالیة
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لدعم الموارد البشریّة للبلدیّات والّرفع من مستوى التأطیر بھا، یرفع كذلك تحدّي تدعیم الّرصید البشري 
بما یناسب احتیاجات كّل البلدیّات للمساعدة الفنیّة لمختلف الوزارات  الخارجیّة المتخّصص بالمصالح

 وحضور جلسات لجانھا الفنیّة.
 
 
VIII – الحلول المقترحة :  

لفنیّة سیر اللّجان افي ضوء الوضعیّة التي سبق تحلیلھا وحوصلة اإلشكالیّات التي تتسم بھا مسألة 
دم، وفي إطار الخیار الثّابت العتماد الالّمركزیّة في تسییر الّشأن المحلّي لترخیص في التقسیم والبناء والھل

واالنخراط في مسار إرسائھ وتدعیمھ وفق مبدأ التدّرج الذي یأخذ بعین االعتبار حجم التغییرات وكلفتھا، نقترح 
 :رھاعلى العناصر اآلتي ذك، وضع برنامج عمل متكامل یحتوي بالخصوص للخروج من ھذه الوضعیّة

 المتعلّق بالجماعات المحلیّة 2018ماي  9المؤّرخ في  2018لسنة  29تنقیح القانون األساسي عدد  .1
المتعلّقة بتركیب اللّجان الفنیّة مع اإلبقاء على بقیّة الفقرات. حیث أّن  258بإلغاء الفقرة الثالثة من الفصل 

رات وضع كّل قراب یتعلّقیطرح إشكاال حقیقیّا  ھابقاءإلغاء ھذه الفقرة أمرا ال یحتمل التأخیر ضرورة أّن 
 جانال سواء كانتلما ھو منصوص علیھ بھذه الفقرة، لجان تركیبتھا مغایرة رأي على المبنیّة الترخیص 

وال یمكن إلبطال. ل، في موضع عدم الشرعیّة وموجب لجانا بلدیّةبلدیّة) أو  270تھّم ما یزید عن جھویّة (
 المحدثة عمال بأحكام یوفّر الغطاء القانوني لعمل اللّجان الفنیّة الجھویّةأن  اإللغاء، قبل ھذاألّي إجراء آخر 

بالنسبة  1995أكتوبر  19مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر ووفقا لقرار وزیر التجھیز واإلسكان المؤّرخ في 
بالنسبة لرخص  2007أفریل  17 قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المؤّرخ فيلو ،للتقسیمات

ال وقف حركة و البناءالتقسیم وال یمكن وقف مصالح المواطنین المتعلّقة بالترخیص في وفي المقابل  البناء.
تمّكن كّل البلدیّات من إحداث لجانھا الفنیّة وفق ما تقتضیھ أحكام الفقرة المذكورة حتّى وإن البناء إلى حین 

 وھي في حقیقة األمر تطرح عدّة إشكالیّات سبق تناولھا بالتفصیل. .قھا مثالیّةكانت التركیبة المضبوطة وف
 

المتعلّق بضبط  2007أفریل  17قرار وزیرة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة المؤّرخ في وإتمام تنقیح  .2
 لرخص البناء.وتركیب اللّجان الفنیّة 

تعلّق فیما ی لتعارض مع أحكام مجلّة الجماعات المحلیّةتالفي كّل أشكال اإلى یھدف ھذا التنقیح باألساس 
باحترام مبدأ التدبیر الحّر واجتناب الّرقابة المسبّقة على قرارات البلدیّات وتعویضھا برقابة الحقة على شرعیّتھا 

دیّات في لتدعیم حضور ممثلي المصالح الفنیّة للبباحترامھا لقوانین الدّولة والتراتیب المعمول بھا، ووعلى مدى 
 اللّجان الفنیّة سواء منھا البلدیّة أو الجھویّة.

 :ما یليالتنقیح بالخصوص  یتضّمنو

المؤّرخ في  2018لسنة  29"على القانون األساسي عدد االطالع إضافة إتمام اطالعات القرار ب -
 ،المتعلّق بالجماعات المحلیّة" 2018ماي  9

تي تنّص على "وتحدث اللّجنة الفنیّة المذكورة بقرار من وزیر إلغاء الفقرة الثّانیة من الفصل األّول ال -
التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة باقتراح من الوالي المختّص ترابیّا أو من رئیس البلدیّة المعنیّة 
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"تحدث اللّجنة الفنیّة المذكورة بقرار من تقتضي أن حسب الحال" وتعویضھا بفقرة ثانیة جدیدة 
 .یس البلدیّة حسب الحال"الوالي أو رئ

التي تنّص على "ولممثل وزیر التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة  5من الفصل  ة الثامنةإلغاء الفقر -
ویضّمن االعتراض وجوبا بمحضر جلسة . أن یعترض عند االقتضاء على تسلیم رخصة البناء

وجوبا احترازات ممثّل الوزارة  "وتسّجلوتعویضھا بفقرة ثامنة جدیدة كما یلي نّصھما:  اللّجنة"
 المكلّفة بالتعمیر في محضر جلسة اللّجنة".

التي تنّص على "ویبلّغ االعتراض المذكور إلى الجماعة المحلیّة  5إلغاء الفقرة األخیرة من الفصل  -
 "من قبل المدیر الجھوي للتجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة في أجل أسبوع من تاریخ انعقاد الجلسة.

"وتبلّغ االحترازات المذكورة عند االقتضاء إلى الوالي وتعویضھا بفقرة أخیرة جدیدة كما یلي نّصھا: 
لسنة  29من القانون األساسي عدد  278لیأذن باتخاذ االجراءات المنصوص علیھا بالفصل 

 المشار إلیھ أعاله". 2018

ثالثة بعلى رئاسة اللّجنة، تمثیل البلدیّة  إعادة ضبط تركیب اللّجنة الفنیّة البلدیّة بما یخّول عالوة -
(مصالح التھیئة  أعضاء آخرین یمثّلون المصالح الفنیّة بالبلدیّة من بینھم مھندس معماري

 عوضا عن عضوین اثنین.والتراخیص العمرانیّة والطرقات البلدیّة)، 

مصالح وین اثنین یمثّالن البعضإعادة ضبط تركیب اللّجنة الفنیّة الجھویّة بما یخّول تمثیل البلدیّة  -
 عوضا عن عضو واحد.، (مصلحتي التھیئة والتراخیص العمرانیّة)الفنیّة بالبلدیّة 

 .البلدیّة المعنیّة"بعبارة " 11و 2تعویض عبارة "الجماعة المحلیّة المعنیّة" الواردة بالفصلین  -
 

المتعلّق بضبط وتركیب  1995أكتوبر  19قرار وزیر التجھیز واإلسكان والتجھیز المؤّرخ في وإتمام تنقیح  .3
 :اللّجان الفنیّة للتقسیمات

یھدف ھذا التنقیح باألساس إلى تالفي كّل أشكال التعارض مع أحكام مجلّة الجماعات المحلیّة فیما یتعلّق 
شرعیّتھا  ىباحترام مبدأ التدبیر الحّر واجتناب الّرقابة المسبّقة على قرارات البلدیّات وتعویضھا برقابة الحقة عل

 تدعیم حضور ممثلي المصالح الفنیّة للبلدیّات فيبوعلى مدى احترامھا لقوانین الدّولة والتراتیب المعمول بھا، و
 اللّجان الفنیّة سواء منھا البلدیّة أو الجھویّة.

 ویتضّمن التنقیح بالخصوص ما یلي:

المؤّرخ في  2018لسنة  29 "على القانون األساسي عددإتمام اطالعات القرار بإضافة االطالع  -
 ،المتعلّق بالجماعات المحلیّة" 2018ماي  9

ن یتّم إحداث اللّجنة الفنیّة بمقتضى قرار م"أن إلغاء الفقرة الثّانیة من الفصل األّول التي تنّص على  -
انیة وتعویضھا بفقرة ث وزیر التجھیز واإلسكان، باقتراح من الوالي أو رئیس البلدیّة حسب الحال".

 "تحدث اللّجنة الفنیّة المذكورة بقرار من الوالي أو رئیس البلدیّة حسب الحال".دیدة تقتضي أن ج

" تسّجل وجوبا احترازات ممثّل الوزارة المكلّفة تنّص على أن  5إضافة فقرة خامسة جدیدة للفصل  -
 بالتعمیر في محضر جلسة اللّجنة".
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غ االحترازات المذكورة عند االقتضاء إلى الوالي " تبلّ  تقضي بأن 5إضافة فقرة أخیرة جدیدة للفصل  -
لسنة  29من القانون األساسي عدد  278لیأذن باتخاذ االجراءات المنصوص علیھا بالفصل 

 المشار إلیھ أعاله". 2018

ثالثة بإعادة ضبط تركیب اللّجنة الفنیّة البلدیّة بما یخّول عالوة على رئاسة اللّجنة، تمثیل البلدیّة  -
 أو مختّص في التعمیر خرین یمثّلون المصالح الفنیّة بالبلدیّة من بینھم مھندس معماريأعضاء آ

ویض واحد، وتع (مصالح التھیئة والتراخیص العمرانیّة والطرقات البلدیّة)، عوضا عن عضو
 .الوزارات المعنیّة بالتمثیل بمصالحھا الخارجیّة أي إداراتھا الجھویّة مع تحیین تسمیات تلك المصالح

الح بعضوین اثنین یمثّالن المصإعادة ضبط تركیب اللّجنة الفنیّة الجھویّة بما یخّول تمثیل البلدیّة  -
، وتعویض عوضا عن عضو واحد، (مصلحتي التھیئة والتراخیص العمرانیّة)الفنیّة بالبلدیّة 

 صالح.سمیات تلك المالوزارات المعنیّة بالتمثیل بمصالحھا الخارجیّة أي إداراتھا الجھویّة مع تحیین ت

 .البلدیّة المعنیّة"بعبارة " 11و 2تعویض عبارة "الجماعة المحلیّة المعنیّة" الواردة بالفصلین  -
 

حلیّة الشؤون الموزیر إصدار منشور أو مذّكرة عمل مشتركة بین وزیر التجھیز واإلسكان والبنیة التحتیّة و .4
ص في التقسیم والبناء في كّل من مجلّة الجماعات المحلیّة والبیئة یتعلّق بتطبیق األحكام المتعلّقة بالترخی

ات و ینھي حالة االرتباك والتردّد التي تشھدھا البلدیّ  ومجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر ونصوصھا التطبیقیّة:
ة یّ والمصالح الخارجیّة لمختلف الوزارات وبالخصوص التّابعة منھا لوزارة التجھیز واإلسكان والبنیة التحت

إزاء مواصلة عرض ملفّات التقسیم والبناء على اللّجان الفنیّة الجھویّة المحدثة وفق مقتضیات قرار وزیر 
بالنسبة للتقسیمات، وقرار وزیرة التجھیز واإلسكان  1995أكتوبر  19التجھیز واإلسكان المؤّرخ في 

 .بالنسبة لرخص البناء 2007أفریل  17والتھیئة الترابیّة المؤّرخ في 

التي تنّص على  258ویتعلّق ھذا المنشور أو مذّكرة العمل بشرح أحكام الفقرتین األولى والثّانیة من الفصل 
اختصاص رئیس البلدیّة بإسناد رخص التقسیم والبناء والھدم طبقا للتشریع المتعلّق بالتھیئة والتعمیر في 

لّجان الفنیّة المختّصة. ویشرح المنشور عالقة حدود ما ال یتعارض مع مبدأ التدبیر الحّر وبناء على رأي ال
من مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر بخصوص التقسیمات،  60ھذه األحكام بأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 

بخصوص رخص البناء. ویشرح كذلك العالقة بین أحكام المجلّتین  69وبالفقرتین األولى والثّانیة من الفصل 
وزیر التجھیز واإلسكان وقرار وزیرة التجھیز واإلسكان المشار إلیھما أعاله. ویشرح  المذكورتین بقرار

 بالخصوص كیف أّن تطبیق كّل ھذه النصوص ال یتعارض مع مبدأ التدبیر الحّر.

 أسفلھ.  3ویشرح أیضا أحكام القرارین المذكورین بالصیغة المنقحة التي سنتناولھا في النقطة 
البلدیّات التي لم تحدث بھا لجان فنیّة بلدیّة لمواصلة عرض ملفّاتھا على أنظار اللّجان  ویتناول المنشور دعوة

من مجلّة الجماعات المحلیّة  258الفنیّة الجھویّة، ودعوة البلدیّات التي أحدثت بھا لجان وفق أحكام الفصل 
یب ر إلیھما أعاله واالستئناس بتركإلى اعتماد طرق سیر اللّجان الفنیّة البلدیّة وفق ما ضبطھ القراران المشا

تلك اللّجان الستكمال تركیبة اللّجان المحدثة لدیھا، وإلى مواصلة عرض ملفّاتھا المتعلّقة بالتقسیمات على 
 اللّجان الفنیّة الجھویّة للتقسیمات إن تعذّر علیھا دراستھا.

عیم مواردھا البشریّة وإحداث ویحّث المنشور في األخیر البلدیّات على وضع مخّططات مضبوطة قصد تد
 لجانھا الفنیّة الخاّصة بھا في أفق یتفق علیھ بین الوزیرین.
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نون بالتوّجھ نحو تنقیح فصولھا التي تتعارض مع القا التعجیل بإتمام مراجعة مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر .5
لعمرانیّة وبأمثلة التھیئة التفصیلیّة وخاّصة المتعلّقة منھا بأمثلة التھیئة ا ،األساسي للجماعات المحلیّة

خاّصة أّن مشروع المجلّة الجدیدة  آخر،لوقت التحویر الّشامل وبالتقسیمات وبرخص البناء، وترك مسألة 
المصالح والمؤّسسات والھیاكل ال یزال ال یحظى بالقبول من طرف ) 2020في صیغتھا األخیرة (فیفري 

. كما أّن مثل ھذا التحویر الّشامل مازال یستدعي من دیھا عدید االحترازاتویثیر ل والھیئات المھنیّة المعنیّة
 الوقت ما ال تحتملھ مصالح البلدیّات والمستثمرین وعموم المواطنین.

 

ة حالاإل مبدأى علوھیكلتھ الحالیّة باإلبقاء على الباب المتعلّق برخص البناء بمجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر  .6
سواء كان ذلك من الوزیر المكلّف بالتعمیر أو من الوزیرین قیّة من درجة القرار الوزاري إلى نصوص تطبی

 الجوانب التّالیة:بخصوص  ،المكلّفین بالتعمیر وبالجماعات المحلیّة
 

 ضبط الوثائق المكّونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحیّتھا والتمدید فیھا وشروط تجدیدھا، -
 الفنیّة لرخص البناء، ضبط تركیب وطرق سیر اللّجان -
 ضبط الحاالت االستثنائیّة التي ال تقتضي اللّجوء إلى مھندس معماري إلعداد رسوم مشاریع البناء، -
 ضبط المساحات الدّنیا للمستغالّت الفالحیّة والمساحات القصوى التي یمكن أن تقام علیھا، -
یّة وضروریّة على بنایة مقامة ضبط قائمة األشغال الّرامیة إلى إدخال تغییرات أو إصالحات عاد -

 والتي ال تخضع للترخیص في البناء.
 

اء ، وذلك بإلغفي اتجاه تأكید االختصاص الحصري لرئیس البلدیّة بإسناد رخص البناء 68تنقیح الفصل  .7
التي تقتضي أّن " على كّل من یروم البناء أو إجراء أشغال ترمیم لتدعیم بنایة موجودة أو األولى  تھفقر

ل تغییرات علیھا، الحصول على ترخیص في ذلك من رئیس البلدیّة داخل المناطق البلدیّة ومن والي إدخا
 "على كّل من یروم البناء أو :نّصھا ما یليبفقرة أولى جدیدة كوتعویضھا الجھة بالنسبة لبقیّة المناطق" 

على ترخیص في ذلك من إجراء أشغال ترمیم لتدعیم بنایة موجودة أو إدخال تغییرات علیھا، الحصول 
 رئیس البلدیّة المختّص ترابیّا.

 
اجتناب االخالل بمبدأ التدبیر الحّر للجماعات والتعمیر في اتجاه  من مجلّة التھیئة الترابیّة 69تنقیح الفصل  .8

 المحلیّة وتعویض الّرقابة القبلیّة على قراراتھا برقابة بعدیّة على تطبیق القوانین والتراتیب العمرانیّة
عند وكذلك األخذ بعین االعتبار  ،من مجلّة الجماعات المحلیّة 278المعمول بھا، وذلك وفق أحكام الفصل 

ولضرورة استشارة مصالح أو ألھّمیة البنایات من حیث المساحة تحدید آجال البّت في مطالب الترخیص، 
 . سلطات أخرى غیر تابعة للوزارة المكلّفة بالتعمیر

 نقیح ما یلي:ویقترح أن یشمل الت

إلغاء الفقرة الثانیة التي تنّص على أن "یتّم إحداث لجنة فنیّة في كّل والیة أو بلدیّة بمقتضى قرار من  -
الوزیر المكلّف بالتعمیر وباقتراح من الوالي أو رئیس البلدیّة المختّص ترابیّا" وتعویضھا بفقرة ثانیة 

كّل والیة أو بلدیّة بمقتضى قرار من الوالي أو  "ویتّم إحداث لجنة فنیّة فيجدیدة كما یلي نّصھا 
 رئیس البلدیّة المختّص ترابیّا حسب الحال."

إلغاء الفقرة الثّالثة التي تنّص على أّن " لممثل الوزیر المكلّف بالتعمیر حق االعتراض على تسلیم  -
الثة اله" بفقرة ثالّرخصة حسب الصیغ واآلجال التي یضبطھا القرار المشار إلیھ بالفقرة األولى أع
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"وللوالي المختّص ترابیّا بمبادرة منھ أو بطلب ممن لھ مصلحة، االعتراض جدیدة كما یلي نّصھا 
 من مجلّة الجماعات المحلیّة". 278على القرارات التي تتخذھا البلدیّة وفقا ألحكام الفصل 

تجاوز المساحة المغّطاة  ) في صورة90"تسعین یوما (من الفقرة الخامسة بما یلي:  2إتمام النقطة  -
) أو وجود تلك البنایة في حدود مائة 2م 1500للبنایة المزمع إنجازھا ألف وخمسمائة متر مربّع (

 ) حول:200) من عقارات عسكریّة أو مائتي متر (150وخمسین مترا (
 المواقع الطبیعیّة، -  
 المواقع الثقافیّة والمواقع األثریّة، -  
 ،المناطق المصانة -  
 المعالم التاریخیّة". -  
 

طبقا ألحكام الفقرة األخیرة والھدم  في اتجاه إعالم العموم بقرارات الترخیص في البناء 72تنقیح الفصل   .9
 :نّصھا كما یليجدیدة بفقرة ثانیة  ھوذلك بإتمام ،من مجلّة الجماعات المحلیّة 258من الفصل 

 ".برأي اللجنة الفنیة على الموقع اإللكتروني للبلدیةویتم نشر قرارات رخص البناء والھدم مصحوبة  "
 

كّل حسب احتیاجاتھا بالموارد البشریّة  البلدیّات لتدعیمیتّسم بالواقعیّة وضع برنامج زمني مفّصل  .10
التي ستمّكنھا من االضطالع بمشموالتھا وبالخصوص إحداث لجانھا الفنیّة وتسییرھا بالشكل  المتخّصصة

ن االعتبار االمكانیّات الذّاتیّة للبلدیّات وما یمكن أن توفّره لھا الدّولة من دعم مادّي أو ، ویأخذ بعیالمطلوب
بإعادة توظیف األعوان واإلطارات. وعلى البلدیّات توفیر مناخ العمل المالئم للمحافظة على رصیدھا 

 البشري ولتشجیع الوافدین إلیھا من الوظیفة العمومیّة.
 

یتّسم بالواقعیّة لتدعیم اإلدارات الجھویّة للوزارات وبالخصوص اإلدارات  وضع برنامج زمني مفّصل .11
والتعمیر كّل حسب احتیاجاتھا بالموارد وبالتھیئة الترابیّة إلسكان باالجھویّة التّابعة للوزارة المكلّفة 

 صوصوبالخ في مجال دعم ومساندة البلدیّاتالتي ستمّكنھا من االضطالع بمشموالتھا  البشریّة المتخّصصة
 لتمكینھا من مواكبة نسق إحداث لجان فنیّة بلدیّة للتقسیمات وأخرى لرخص البناء.

 

 األقالیم بعد إحداثھا،والبلدیّات والجھات  تساعدإحداث وكاالت تھیئة وتعمیر بالمبادرة من قبل الدّولة  .12
رة ى ترابھا" وفق منطوق الفق"ضمان تناسق المخّططات والعملیّات والفضاءات العمرانیّة التي تمتدّ عل على

، والتي یمكن للبلدیّات أن تفّوض لھا من صالحیّاتھا من مجلّة الجماعات المحلیّة 283الّرابعة من الفصل 
ي التقسیم دراسة ملفّات الترخیص فالصالحیّات المتعلّقة ب بما في ذلكترغب في تفویضھ بإرادتھا،  ماالذّاتیّة 

 والبناء والھدم. 

الممّول من طرف ) PROVILLE(وفي إطار مشروع دعم سیاسة المدینة  ،ھذا الخصوصوقد أعدّت ب
راسة شاملة دوالوكالة الفرنسیّة للتنمیة،  والبنك األوروبي لالستثمار الحكومة التّونسیّة واالتحاد األوروبّي

ع برنامج تّوجت بوض، و2020إلى  2015على امتداد سنوات  وكالة التعمیر لتونس الكبرى أشرفت علیھا
حداث وكاالت تھیئة وتعمیر تغّطي كامل جھات البالد عادة ھیكلة وكالة التعمیر لتونس الكبرى وإمفّصل إل

مع تقدّم مسار الالّمركزیّة، من ھیاكل تابعة للدّولة في مرحلة المؤّسساتي  ارتباطھاویتطّور  على مراحل
 .ھیاكل مرتبطة بالجماعات المحلیّةأولى، على غرار ما ھو الحال في المملكة المغربیّة، إلى 

  وتنقسم ھذه الوكاالت إلى صنفین رئیسیین:
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تشمل تونس الكبرى التي بكّل من حاضرة العمرانیّة الكبرى  اتمجموعبال) وكاالت 3ثالث ( -
بنزرت ونابل وزغوان، وبمنطقة الیات والیات تونس واریانة وبن عروس ومنوبة ول باإلضافة
 .الیةالتي تشمل كامل الو صفاقس حاضرةیات سوسة والمنستیر والمھدیّة، وبالتي تضمّ وال الّساحل

ضّم الشمال الغربي الذي یالجھات االقتصادیّة ب) وكاالت إقلیمیّة للتھیئة والتنمیة بكّل من 4أربعة ( -
والیات القیروان وسیدي  یغّطيالوسط الغربي الذي ووالیات باجة وجندوبة والكاف وسلیانة، 

غربي الجنوب الووالیات قابس ومدنین وتطاوین،  یشملصرین، والجنوب الشرقي الذي بوزید والق
 الذي یضّم والیات قفصة وتوزر وقبلّي.

ة تھیئالتعمیر وتتولّى الت وكاالصنف ثالث من الویمكن في إطار الوكاالت اإلقلیمیّة إحداث  -
 ،قابس الكبرىب رانیّةالمجموعة العمذات الخصوصیّة على غرار  المناطقخصوصیّة في بعض ال

 والحوض المنجمي، وربّما غیرھا من المناطق. ،بالجرید اتومنطقة الواح ،وجزیرة جربة

والمطلوب في ھذه المرحلة، تبنّي مخرجات ھذه الدّراسة من قبل الحكومة وان اقتضى الحال إدخال التعدیالت 
 . مركزیّةكأداة تدعم بھا مسار الالّ  الضروریّة علیھا والشروع في تنفیذھا
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 *خارطة وكاالت التھیئة والتعمیر المقترح إحداثھا

 

 
 

 –وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیّة  –تعمیر بالبالد التونسیّة التھیئة والدراسة حول إحداث وكاالت * 
 .2020فیفري  –وكالة التعمیر لتونس الكبرى 
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IX- : خاتمة 
ات التي تسنّى تشخیصھا واقتراح بعض الحلول لھا في إطار المحاور المحدّدة للمھّمة إلى جانب ھذه اإلشكالیّ 

الحالیّة والتي تعلّقت بالخصوص باإلشكالیّات المرتبطة بالجانب المؤّسساتي للّجان الفنیّة لرخص البناء، فإّن 
 أثیر البعض منھا خالل اللّقاءاتالبلدیّات تعترضھا العدید من اإلشكالیّات األخرى ذات الّطابع الفنّي والعملي 

وتناولھا بالتحلیل بغرض تصّور  ھافي إطار المھّمة، تتطلّب ھي األخرى تشخیصمعھا واالتصاالت المجراة 
ا خاّصة ومجالھ تساعد على تطویر قدرات البلدیّات في مجال التصّرف في فضائھا العمرانيوإجراءات  حلول

 .الترابي عاّمة

المثارة من طرف البلدیّات التي تقترح تناولھا ھي األخرى، بالدّرس ووضع تصّورات ومن بین اإلشكالیّات 
 بالخصوص ما یلي: الحلول لھا، نذكر

 إشكالیّة التصّرف في المجال البلدي غیر المشمول بأمثلة التھیئة العمرانیّة، -
أمثلة  یقة في ضّل غیابإشكالیّة التصّرف العمراني بالمجموعات التّاریخیّة والتقلیدیّة أي المدن العت -

 الّصیانة واإلحیاء الخاّصة بھا،
 إشكالیّة البناء بالتقسیمات المصادق علیھا والتي لم تنجز أشغال تھیئتھا، -
إشكالیّة دراسة ملفّات رخص بناء المشاریع الكبرى والمعقّدة على غرار المساحات التجاریّة الكبرى  -

 ائیّة وغیرھا،والمرّكبات الجامعیّة والّریاضیّة واالستشف
إشكالیّة الترخیص في المباني الخاضعة ألحكام مجلّة السالمة والوقایة من أخطار الحریق واالنفجار  -

 والفزع،
إشكالیّة اللّجوء اإلجباري للمھندس المعماري إلعداد رسوم مشاریع البناء في عالقة بالمساحات  -

 أو التي من الممكن إنجازھا،المغّطاة المعلنة والمسحات الحقیقیّة التي یتّم إنجازھا 
اإلشكالیّات المتعلّقة بمراقبة البناء المرّخص فیھ وغیر المرّخص فیھ وإجراءات تنفیذ العقوبات  -

 المترتّبة عن المخالفات،
 اإلشكالیّات المتعلّقة بالتعاون بین البلدیّات في مجال التصّرف العمراني. -
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 ـــــــــاتالملحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I. :الجلسات التي تّم عقدھا 
من مقر المركز الدّولي  2020نوفمبر  24بتاریخ جلسة افتراضیّة عن طریق االتصال عن بعد  .1

 للتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید 
 المشاركون: 

 شاذلیّة عدواني الكاتبة العاّمة لبلدیّة دّوار ھیشر،السیّدة  -
 یئة والتعمیر ببلدیّة دّوار ھیشر،شكري الجبري رئیس مصلحة التھالسیّد  -
 مّكي ................ المكلّف بالمصلحة الفنیّة ببلدیّة الكریب،السیّد  -
 ..................... المكلّف بالمصلحة الفنیّة ببلدیّة بن قردان،السیّد  -
 .................... المكلّف بالمصلحة الفنیّة ببلدیّة جمنة،السیّد  -
-CILGللتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (فرجاني منّسقة مشروع بالمركز الدّولي أمل الالسیّدة  -

VNG International.( 
-CILGللتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (خبیر مستشار لدى المركز الدّولي فتحي حسین السیّد  -

VNG International( 
 

 البیئة بمقّر وزارة الشؤون المحلیّة و 2020نوفمبر  27جلسة بتاریخ  .2
 الحاضرون: 

 السیّد منذر بوسنینة، المدیر العام للھیئة العاّمة لالستشراف ومرافقة المسار الالّمركزي -
 السیّد كمال الوحیشي، كاتب عام بلدیّة بن عروس. -
-CILGللتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (السیّد سامي یاسین التركي، المدیر الفنّي للمركز الدّولي  -

VNG International.( 
-CILGللتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (منّسقة مشروع بالمركز الدّولي أمل الفرجاني، السیّدة  -

VNG International.( 
-CILGللتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (السیّد فتحي حسین، خبیر مستشار لدى المركز الدّولي  -

VNG International( 
 
 

 

 وزارة التجھیز واإلسكان والبنیة التحتیّة بمقرّ  2020دیسمبر  07جلسة بتاریخ  .3
 الحاضرون:

 السیّد نجیب السنوسي المدیر العام لإلسكان، -
 السیّدة قمر الّشابي مدیرة باإلدارة العاّمة لإلسكان، -
 السیّد محّمد علي الولیزي كاھیة مدیر باإلدارة العاّمة لإلسكان، -
-CILGللتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید ( السیّد فتحي حسین، خبیر مستشار لدى المركز الدّولي -

VNG International( 
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 بمقّر وزارة التجھیز واإلسكان والبنیة التحتیّة 2020دیسمبر  09جلسة بتاریخ  .4
 الحاضرون:

 السیّد نجیب السنوسي المدیر العام لإلسكان، -
 السیّد محّمد علي الولیزي كاھیة مدیر باإلدارة العاّمة لإلسكان، -
 ة بإدارة التعمیر،مینة جغام كاھیة مدیرالسیّدة أ -
 السیّدة عائشة بیّار كاھیة مدیرة باإلدارة العاّمة للشؤون العقاریّة والقانونیّة والنزاعات، -
 السیّدة غادة الغول رئیسة مصلحة باإلدارة العاّمة للشؤون العقاریّة والقانونیّة والنزاعات، -
-CILGالدّولي للتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (السیّد فتحي حسین، خبیر مستشار لدى المركز  -

VNG International( 
 

 بمقّر ھیئة المھندسین المعماریّین  2020دیسمبر  09جلسة بتاریخ  .5
 الحاضرون:

 السیّد الصحبي القرجي رئیس ھیئة المھندسین المعماریّین، -
 السیّدة ریم زعبار الكاتبة العاّمة لھیئة المھندسین المعماریّین، -
 سیّد جمال المبروكي الكاتب العام المساعد لھیئة المھندسین المعماریّین،ال -
 السیّد فتحي بنعیسى مھندس معماري مستشار لدى ھیئة المھندسین المعماریّین، -
-CILGالسیّد فتحي حسین خبیر مستشار لدى المركز الدّولي للتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید ( -

VNG International.( 
 

II. الثنائیّة عن بعد االتصاالت : 

 مع كّل من:
 السیّد منذر بوسنینة، المدیر العام للھیئة العاّمة لالستشراف ومرافقة المسار الالّمركزي -
 السیّدة أمینة جغام كاھیة مدیرة بإدارة التعمیر، -
 السیّد محّمد علي الولیزي كاھیة مدیر باإلدارة العاّمة لإلسكان، -
 لتھیئة والتعمیر ببلدیّة دّوار ھیشر،السیّد شكري الجبري رئیس مصلحة ا -
 السیّد سعید ثابت المكلّف بالمصلحة الفنیّة ببلدیّة بوغرارة. -

 
III. :ورشات التشاور 

بمقّر وزارة الشؤون المحلیّة  2021فیفري  10بتاریخ ورشة تشاور حول محتوى مسودّة التقریر  .1
 والبیئة.

 الحاضرون:
 العاّمة لالستشراف ومرافقة المسار الالّمركزي،السیّد منذر بوسنینة، المدیر العام للھیئة  -
 لجامعة الوطنیّة للبلدیّات التونسیّة ورئیس بلدیّة صفاقس،ا نائب رئیسالسیّد منیر اللّومي،  -
 السیّد محمود قدورة، رئیس لجنة التھیئة والتراخیص العمرانیّة التّابعة لمجلس بلدیّة صفاقس، -
-CILGللتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (فنّي للمركز الدّولي السیّد سامي یاسین التركي، المدیر ال -

VNG International.( 
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-CILGللتنمیة المحلیّة والحكم الّرشید (منّسقة مشروع بالمركز الدّولي أمل الفرجاني، السیّدة  -
VNG International.( 

-CILGحكم الّرشید (للتنمیة المحلیّة والالسیّد فتحي حسین، خبیر مستشار لدى المركز الدّولي  -
VNG International( 

وتعذّر الحضور على كّل من ممثّلي وزارة التجھیز واإلسكان والبنیة التحتیّة (اإلدارة العاّمة  -
 لإلسكان وإدارة التعمیر) والكاتب العام لبلدیّة بن عروس.

 
IV. المراجع: قائمة 

علّق بمجلّة الجماعات المت 2018ماي  9المؤّرخ في  2018لسنة  29القانون األساسي عدد  -
 المحلیّة؛

كما ھو منقح ومتّمم  1975ماي  14المؤّرخ في  1975لسنة  33القانون األساسي للبلدیّات عدد  -
 بالنصوص الالّحقة؛

نوفمبر  28المؤّرخ في  1994لسنة  122مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر الّصادرة بالقانون عدد  -
 ص الالّحقة؛كما ھي منقحة ومتّممة بالنصو 1994

 المتعلّق برخص البناء؛ 1976فیفري  4المؤّرخ في  1976لسنة  34القانون عدد  -
 ؛2020نسخة نوفمبر  مشروع مراجعة مجلّة التھیئة الترابیّة والتعمیر -
تقریر مھّمة تتعلّق بتحدید مقترحات حلول لمسألة المصادقة على رخص البناء، أعدّت لفائدة  -

 ؛  2019بیئة في جوان وزارة الِشون المحلیّة وال
                     Mémento de l’urbanisme De Philippe Château Reynaud –  
                     Collection Mémento – Edition Le Moniteur 1995   
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