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مقدمة
صــدرت مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر (م ت ت ت) ســنة  1994بالقانــون عــدد  122المــؤرخ فــي
 28نوفمبــر ،وقــد مثلــت هــذه المجلــة عنــد صدورهــا قطيعــة مــع اإلطــار القانونــي المنظــم للتعميــر
والمؤطــر بمجلــة التعميــر (م ت) الصــادرة بالقانــون عــدد  43المــؤرخ فــي  15أوت .1979
وقد أقرت (م ت ت ت) عديد التغييرات مقارنة بـ (م ت) وذلك على عديد المستويات:
• مــن خــال نظــرة المشــرع للمجــال الترابي  :حيــث تجــاوزت مجلــة  1994النظــرة الضيقــة للمجال
الترابــي الــذي كان يقتصــر فــي ضــل م ت علــى المجــال الحضــري دون ســواه ممــا أدى إلــى إقصــاء
المجــال الريفــي والمناطــق الفالحيــة والمناطــق الحساســة مــن الناحيــة البيئيــة  ...وتأكــدت النظــرة
الشــمولية ســنة  1994مــن خــال عنــوان المجلــة آنــذاك والتــي أضافــت مصطلــح «التهيئــة الترابيــة»،
كمــا أكــد الفصــل األول علــى هــدف «ضمــان توزيــع محكــم بيــن المناطــق العمرانيــة والريفيــة» إعترافــا
منــه بأهميــة مختلــف مكونــات المجــال الترابــي.
• مــن خــال أهــداف المجلــة :حــددت (م ت ت ت) منــذ الفصــل األول أهــداف تنظيــم المجــال الترابــي
وتخطيطــه والتــي تتميــز بطابعهــا الشــمولي مقارنــة بالمجلــة الســابقة والتــي هيمــن عليهــا البعــد
اإلقتصــادي دون ســواه .وفــي هــذا اإلطــار أكــد المشــرع ســنة  1994علــى مجموعــة مــن األهــداف إلــى
جانــب البعــد اإلقتصــادي مــن خــال تكريــس هــدف «التنميــة اإلقتصاديــة» .حيــث أدمــج الفصــل األول
مــن المجلــة ألول مــرة فــي قانــون التعميــر البعــد البيئــي عبــر اإلعتــراف بحــق المواطــن فــي بيئــة
ســليمة وعبــر تكريــس مكونــات مختلفــة للبيئــة  1والبعــد اإلجتماعــي مــن خــال تكريــس مصطلــح
«إطــار العيــش» ومبــدأ «الحفــاظ علــى الســامة والصحــة العامــة».
ولمزيــد تأكيــد الطابــع المتكامــل والمندمــج لمختلــف أهــداف التهيئــة الترابيــة والتعميــر كرس المشــرع
التونســي وألول مــرة فــي القانــون الوضعــي مبــدأ التنميــة المســتدامة وهــو مــا يمكــن إعتبــاره «ثــورة
قانونيــة «آنــذاك نظــرا لحداثــة هــذا المفهــوم والــذي لــم يتبلــور علــى المســتوى الدولــي إال ســنة 1992
إثــر قمــة ريــو دي جانيــرو.2

 1من ذلك حماية مناطق الصيانة و المواقع الطبيعية و المواقع الثقافية.
 2ظهـر مصطلـح التنميـة المسـتدامة في «تقريـر برونتالنـد» ،والذي صدر سـنة  1987عـن اللجنـة العالمية للبيئـة والتنمية
التابعـة لمنظمة األمـم المتحـدة والـذي صـاغ أول تعريـف لهـا باعتبارها نموذجـا جديـدا للتنمية التـي تمكن من االسـتجابة
لمتطلبـات األجيـال الحاضـرة دون حرمـان األجيـال القادمـة مـن تحقيـق متطلباتهـم .ثم أصبـح هـذا المنوال التنمـوي منذ
إعلان ريـو دي جانيـرو  Rio de Janeiroالصادر سـنة  1992وإعالن جوهانسـبورغ « »Johannesburgلسـنة  2002هدفا
عامـا وشـامال يفترض مـن الدّولـة التوفيق بين النمـو االقتصـادي المتـوازن والمسـاواة االجتماعيّـة والمحافظة علـى البيئة.
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إال أن هــذه المجلــة وبعــد مــرور أكثــر مــن عشــرين ســنة مــن التطبيــق لــم تحقــق األهــداف المنشــودة
والمذكــورة ســابقا بصفــة ناجعــة وذلــك ألســباب عديــدة و أهمهــا:
• غيــاب بعــض النصــوص التطبيقيــة إلــى حــد اليــوم خاصــة األمــر التطبيقــي المنصــوص عليــه
بالفصــل  11مكــرر مــن (م ت ت ت) والمتعلــق بدراســة المؤثــرات علــى المحيــط التــي تخضــع لهــا
«مشــاريع التهيئــة والتجهيــز» .ويعرقــل هــذا الغيــاب تحقيــق مبــدأ أساســي فــي مجــال قانــون البيئــة
وهــو مبــدأ الوقايــة والــذي يكــرس البعــد البيئــي وهــدف التنميــة المســتدامة فــي قانــون التعميــر.
كمــا أدى التوســع العمرانــي علــى حســاب األراضــي الفالحيــة والغابيــة وحتــى المناطــق الســاحلية
إلــى نتائــج وخيمــة مــن الناحيــة البيئــة يجعــل المهتــم بالتعميــر يتســاءل عــن مــآل الفصــل األول مــن
المجلــة والــذي كــرس منــذ  1994مبــدأ التنميــة المســتدامة.
• غيــاب مبــدأ المركزيــة التعميــر عبــر غيــاب اإلعتــراف بــدور للبلديــات فــي تنظيــم مجالهــم الترابــي
مــن خــال تكريــس دورهــا المقتصــر علــى إعــداد أمثلــة التهيئــة العمرانيــة وغيــاب دورهــا عنــد
المصادقــة عليهــا .وتأكــد هــذا الخيــار مــن خــال تراجــع المشــرع عنــد تنقيــح (م ت ت ت) ســنة
 2005و 2009عــن إدمــاج مقومــات التدبيــر الحــر وذلــك بتدعيــم تدخــل الســلطة المركزيــة فــي
مختلــف مراحــل إعــداد أمثلــة التهيئــة وخاصــة عنــد المصادقــة عليهــا.3
• غيــاب البعــد التشــاركي حيــث إقتصــرت المجلــة منــذ صدورهــا علــى فصــل وحيــد يكــرس آليــة
تشــاركية تقليديــة وهــي آليــة اإلســتقصاء العمومــي مــن خــال إطــاع العمــوم علــى مشــروع المثــال
فــي مرحلــة متأخــرة مــن مســار إعــداده ممــا يجعلهــا محــل نقــد لصبغتهــا الصوريــة.4
6

• غيــاب البعــد «اإلنســاني» للتعميــر حيــث لــم تهتــم المجلــة بحاجيــات مختلــف فئــات المكونــة
للمجتمــع والمرتبطــة بحقهــا فــي الولــوج إلــى المرافــق العمرانيــة المتنوعــة مــن ذلــك الوصــول
لمختلــف التجهيــزات والخدمــات بإســتثناء فصــل وحيــد ينــص علــى «الحاجيــات التــي تمليهــا
الوضعيــة الخاصــة للمعاقيــن» .5ولقــد أبــرزت تطبيقــات المجلــة إقصــاء لحاجيــات النــوع اإلجتماعــي
فــي عالقــة بمراعــاة خصوصيــة متطلبــات العيــش اآلمــن للنســاء فــي المدينــة واإلندمــاج اإلجتماعــي
لهــن باألســاس ممــا أدى إلــى إقصــاء هــذه الفئــات مــن حقهــا فــي المدينــة هــذا إلــى جانــب إبعادهــا
عــن دائــرة إتخــاذ القــرار فــي المجــال العمرانــي.
 3أدخـل المشـرع تغييـرات بمقتضـى القانـون عـدد  71المـؤرخ فـي  4أوت  2005والقانون عـدد  29المؤرخ فـي  09جوان
 .2009وممـا يجلب اإلنتباه هو أن المشـرع إشـترط من خلال هذه التنقيحات المصادقـة القبلية للهيـاكل المركزية والخارجية
التابعـة للـوزارة المكلفـة بالتعميـر عنـد إعـداد أمثلة التهيئـة (الفصليـن  16و 17مـن المجلة) كمـا أصبحـت المصادقة على
أمثلـة التهيئـة العمرانية بأمـر (الفصل  19مـن المجلة).
 .4تمكـن هـذه اآلليـة فـي الفصـل  16مـن (م ت ت ت) كل مـن يعنيـه األمـر مـن «تدويـن مالحظاتـه أو اعتراضاتـه بدفتر
االسـتقصاء المفتـوح للغـرض بمقـر البلديـة ،أو توجيـه مذكـرة اعتـراض بواسـطة مكتـوب مضمـون الوصول إلى السـلطة
اإلداريـة المعنية».
 5الفصل  28من (م ت ت ت).
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• تعــارض م ت ت ت مــع اإلطــار القانونــي الجديــد إذ يعتبــر صــدور دســتور  27جانفــي 2014
ومجلــة الجماعــات المحليــة (م ج م) بالقانــون عــدد  29بتاريــخ  09مــاي  2018أهــم حــدث قانونــي
ســيكون لــه تأثيــر مباشــر علــى اإلطــار القانونــي المنظــم للتعميــر فــي تونــس وبالتالــي علــى
(م ت ت ت) والتــي لــم تعــد مطابقــة مــن ناحيــة مــع اإلطــار القانونــي الجديــد ومــن ناحيــة ثانيــة
مــع المقتضيــات الحديثــة التــي يتطلبهــا مجــال التعميــر والتهيئــة الترابيــة.
مــن ناحيــة اإلطــار القانونــي الجديــد ،تتعــارض (م ت ت ت) فــي بعــض فصولهــا مــع دســتور 2014
ومقتضياتــه الجديــدة الســيما فــي عالقــة بالحقــوق البيئيــة المكرســة وبمبــادئ الالمركزيــة .كمــا جــاء
صــدور هــذا الدســتور ليقطــع مــع التصــور التقليــدي لــكل مــن منظومــة الالمركزيــة وللــدور التقليدي
للمواطــن وذلــك مــن خــال تغيــر جــذري للمكانــة الدســتورية للجماعــات المحليــة عبــر تخصيــص
بــاب للســلطة المحليــة يحتــوي علــى ثالثــة عشــر فصــا تنــص علــى جملــة مــن المبــادئ الجديــدة
فــي النظــام القانونــي التونســي كالتدبيــر الحــر والديمقراطيــة المحليــة.6
كان للتغييــرات التــي جــاء بهــا الدســتور تطبيقــا ضمــن مجلــة الجماعــات المحليــة والتــي تضمنــت
عديــد الفصــول ذات عالقــة بالتهيئــة والتعميــر ومــن أهمهــا الفصــول المضمنــة بالبــاب الثالــث مــن
المجلــة والمتعلــق بـ«التهيئــة والتعميــر والتنميــة المســتدامة» والفصــول الموجــودة بالقســم الخامــس
منهــا والمتعلــق «بآليّــات الديمقراطيّــة التشــاركيّة والحوكمــة المفتوحــة».7
وأدى هــذا اإلطــار القانونــي الجديــد إلــى إشــكال يتمثــل فــي تعــارض بعــض أحــكام مجلــة التهيئــة
الترابيــة والتعميــر مــع بعــض فصــول مجلــة الجماعــات المحليــة التــي تتعلــق بالتهيئــة والتعميــر ممــا
ســيطرح عديــد الصعوبــات القانونيــة والتطبيقيــة علــى عمــل البلديــات فــي المجــال العمرانــي.
أمــا مــن ناحيــة المقتضيــات الحديثــة المتعلقــة بالتعميــر فقــد اقتضــت التعهــدات الدوليــة للبــاد
التونســية التــي صادقــت علــى اتفــاق باريــس حــول المنــاخ ســنة  8 2015وإعتمــدت علــى أهــداف

 6إلـى جانـب تنصيـص الفصـل  131مـن الدسـتور علـى إحـداث  3أصنـاف مـن الجماعـات المحلية وهـي البلديـة والجهة
واإلقليم .وتؤكد النقاشـات صلب المجلس الوطني التأسيسـي حول باب السـلطة المحلية تشـبث المؤسـس الدسـتوري بإرسـاء
قواعـد ومبـادئ كانـت محل إجمـاع تضمـن اسـتقاللية الجماعات المحليـة مما يدعـم صالحياتهـا ويجعلها قادرة علـى توفير
الخدمـات والمرافق العموميـة للمنظورين.
 7فـي إطـار تنزيـل هذه األحـكام أكد شـرح أسـباب مجلـة الجماعـات المحلية علـى أهميـة البعد التشـاركي عبـر التنصيص
علـى «مبـدأ الديمقراطية التشـاركية والحوكمـة المفتوحة» من خالل «تشـريك المواطنين فـي إتخاذ القـرارات» وربط الوظيفة
التنمويـة بمشـاركة المجتمـع المدنـي» .كمـا ورد بالفصـل االول من هذه المجلـة انه «يهدف هـذا القانون األساسـي إلى ضبط
القواعـد المتعلقـة بتنظيـم هيـاكل السـلطة المحليـة وصالحياتهـا وطرق تسـييرها وفقـا آلليـات الديمقراطية التشـاركية بما
يحقـق الالمركزيـة والتنمية الشـاملة والعادلـة والمسـتدامة في إطار وحـدة الدولة».
 8القانـون األساسـي عـدد  72لسـنة  2016المؤرخ فـي  31أكتوبـر  2016المتعلق بالموافقـة على اتفاق باريس حـول المناخ
لتنفيـذ االتفاقيـة اإلطاريـة لألمم المتحدة بشـأن تغير المنـاخ ،واألمر الرئاسـي عدد  125لسـنة  2016المؤرخ فـي  31أكتوبر
 2016المتعلـق بالمصادقـة علـى اتفـاق باريس حول المنـاخ لتنفيذ االتفاقيـة اإلطارية لألمم المتحدة بشـأن تغيـر المناخ.
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التنميــة المســتدامة  2030مراجعــة قانــون التعميــر علــى أساســها إذ تكــرس هــذه المبــادئ مقتضيــات
المــدن المســتدامة ومســاواة النــوع اإلجتماعــي ومقومــات المــدن الذكيــة الســيما فــي عالقــة باألهــداف
البيئيــة وبالتغيــرات المناخيــة و بمبــدأ التشــاركية فــي إتخــاذ القــرار خاصــة فــي المجــال العمرانــي
تكريســا لمبــدأ العيــش معــا.
ونظــرا لــكل هــذه المعطيــات شــرعت الــوزارة المكلفــة بالتجهيــز 9فــي إعــداد مشــروع مجلــة تعميــر
جديــدة تعكــس حســب رأيهــا مختلــف هــذه الخيــارات الدســتورية والتشــريعية الجديــدة وتســتجيب
لتصوراتهــا للمقتضيــات الحديثــة للتهيئــة الترابيــة والتعميــر .وقدمــت الــوزارة إلــى حــد اآلن ثــاث
نســخ رســمية مختلفــة مــن حيــث محتواهــا وحتــى مــن حيــث عنــوان مشــروع المجلــة نفســه.10
وتعــود آخــر نســخة إلــى تاريــخ ســبتمبر  11 2020والتــي تحمــل عنــوان «مجلــة التهيئــة والتنميــة
الترابيــة والتعميــر» وهــي النســخة التــي ســتكون محــل هــذه الدراســة.
وتعتمــد هــذه القــراءة فــي مختلــف فصــول مشــروع مجلــة التهيئــة والتنميــة الترابيــة والتعميــر علــى
ثــاث أبعــاد:
• يتعلــق البعــد األول بالمعطــى البيئــي مــن خــال البحــث عــن مــدى إســتجابة المشــروع لألهــداف
البيئيــة ولمبــادئ التنمية المســتدامة (جــزء أول).
• يتعلق البعد الثاني بمبادئ الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة (جزء ثاني).
• أما البعد الثالث فسيهتم بمدى تكريس المشروع لمقاربة النوع اإلجتماعي (جزء ثالث).
8
وتتمثــل المنهجيــة المعتمــدة فــي هــذه الدراســة فــي تحليــل مــدى إســتجابة المشــروع لألبعــاد الثالثــة
المذكــورة بالرجــوع إلــى مبــدأ علويــة كل مــن الدســتور و م ج م بإعتبارهــا قانونــا أساســيا علــى مجلــة
التعميــر القادمــة والتــي ســتتخذ شــكل القانــون العــادي مــن خــال الوقــوف عنــد النقــاط اإليجابيــة
للمشــروع ونقائصــه فــي تكريــس مختلــف األبعــاد المذكــورة.
ويمكــن أن تعتمــد هــذه الدراســة لتقديــم مقترحــات للهيــاكل الوزاريــة التــي هــي بصــدد إعــداد هــذا
المشــروع وذلــك بهــدف تطويــره خاصــة أن مشــروع مجلــة التعميــر ال يمكــن أن يقتصــر علــى هيــاكل

 9وهـي وزارة التجهيـز واإلسـكان والتهيئـة الترابيـة فـي مرحلـة أولـى وتحمل اليـوم إسـم وزارة التجهيـز واإلسـكان والبنية
ا لتحتية .
 10هي نسخة  2018و نسخة فيفري  2020ونسخة سبتمبر .2020
 11مشـروع مجلـة التهيئة والتنميـة الترابيـة والتعميـر (سـبتمبرhttp://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_( 2020
nismeVersionFevrier2020.pdf upload/Amenagement_Territoire/ProjetCodeDeLUrba
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الــوزارة المكلفــة بالتعميــر فحســب وذلــك لتعلقــه بمســائل تخــص الــوزارة المكلفــة بالبيئــة مثــا
ووزارة المــرأة مــن ناحيــة ثانيــة فــي عالقــة بإســتراتيجية الدولــة بإدمــاج مقربــة النــوع اإلجتماعــي
فــي مختلــف السياســات الوطنيــة.
كمــا يمكــن أن تعتمــد هــذه الدراســة مــن قبــل اللجنــة البرلمانيــة المختصــة صلــب مجلــس النــواب
بمناقشــة هــذا المشــروع والتصويــت عليــه قبــل تمريــره للجلســة العامــة لمجلــس وإعتمــاده رســميا
كقانــون بعــد صــدوره بالرائــد الرســمي للدولــة التونســية.

9

مقدمة

الجزء األول

قراءة يف املقاربة البيئية
ملشروع مجلة التهيئة
والتنمية الرتابية والتعمري

لــم تعــد التهيئــة والتعمــر مجــرد عمليــة تقتــر عــى تنظيــم املجــال الرتابــي وتقســيمه كمــا جــاء
يف مجلــة التعمــر الصــادرة بتاريــخ  15أوت  1979بــل تجــاوزت هــذه الوظيفــة منــذ اقرتانهــا بالبعــد
البيئــي الــذي يظهــر جليــا يف الفصــل األول مــن مجلــة التهيئــة الرتابيــة والتعمري الصــادرة ســنة 1994
والــذي كــرس الحــق يف بيئــة ســليمة ومبــدأ التنميــة املســتدامة.1
ولــم يحــد مــروع املجلــة عــن هــذا التمــي الــذي يــرز منــذ البــاب األول املتضمــن لألحــكام العامــة
والــذي اتضحــت مالمحــه عــى امتــداد األبــواب األخــرى املتعلقــة بوثائــق التهيئــة والتعمــر املختلفــة
بمــا يعكــس تكريســا واضحــا للبعــد البيئــي بمفهومــه الواســع حيــث تنــاول املــروع البيئــة كموضوع
للحمايــة والوقايــة مــن جهــة وكعنــر مــن عنــارص إســتدامة التنميــة مــن جهــة أخــرى.
ومــن خــال قــراءة املــروع يمكــن أن نســتنتج أن البيئــة قــد احتلــت مكانــة مميــزة فيــه حيــث وقــع
تكريســها عرب:
التطرق إىل املكونات الطبيعية واالصطناعية للبيئة
إدراج مبدأ التنمية املستدامة

ﻛﻌﻨﴫ ﻣﻜﻮن
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
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ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻤﻟﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ

 1قانون عدد  122لسنة  1994مؤرخ في  28نوفمبر  1994يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
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الفقرة األوىل :تكريس صريح للمعطى البيئي من خالل املبادئ العامة

 .1تكريس ملصطلح البيئة ومكوناتها
تعــرف البيئــة أوال بالرجــوع إىل الفصــل  2مــن القانــون عــدد  91لســنة  1988املــؤ ّرخ يف  22أوت
 1988واملتعلــق بالوكالــة الوطنيّــة لحمايــة املحيــط الــذي ينــص أنهــا« :العالــم املــادّي بمــا فيــه
مــن األرض والهــواء والبحــر وامليــاه الجوفيّــة والســطحيّة (األوديــة والبحــرات الشــاطئية والســباخ ومــا
شــابه ذلــك) وكذلــك املســاحات الطبيعيّــة واملواقــع املتميّــزة ومختلــف أصنــاف الحيوانــات والنباتــات
وبصفــة عامّ ــة ك ّل مــا يشــمل الــراث الوطنــي».
وقــد توســع املــرع التونــي يف مفهــوم البيئــة بإدراجــه عديــد املكونــات األخــرى كالرشيــط الســاحيل
واملشــاهد الطبيعيــة واملــوارد الطبيعيــة املختلفــة ( 3مناجــم و محروقــات.4)...

2

انطالقــا مــن هــذا التعريــف القانونــي تتكــون البيئــة مــن عنرصيــن :عنــر طبيعــي وآخــر اصطناعــي
وســتمكننا قــراءة املــروع مــن إســتنتاج تكريــس املــرع للمكونــات الطبيعيــة واالصطناعيــة للبيئــة.

 2قانــون عــدد  49لســنة  2009مــؤرخ فــي  20جويليــة  2009يتعلــق بالمســاحات المحميــة البحريــة والســاحلية حســب
الفصــل  2مــن هــذا القانــون « :يقصــد بالعبــارات التاليــة علــى معنــى هــذا القانــون :
 المساحات المحمية البحرية والساحلية  :المناطق المحددة بمقتضى القانون لحماية األوساط الطبيعية والنباتات والحيواناتواألنظمة البيئية البحرية والساحلية ذات األهمية الخاصة من الناحية الطبيعية والعلمية والتثقيفية والترفيهية أو التربوية أو التي
تمثل مشهدا طبيعيا مميزا للمحافظة عليها،
 المآلف :المكان أو نوع الموقع الذي يتواجد فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي، التنوع البيولوجي البحري والساحلي :تباين الكائنات العضوية الحية على اختالف أصولها ومنها النظم اإليكولوجية الساحليةوالبحرية واألحياء المائية والمركبات اإليكولوجية التي تعد جزءا منها وتتضمن التنوع داخل األنواع وبين األنواع والنظم
اإليكولوجية،
 الفضاءات ذات القيمة اإليكولوجية :المساحات والمناطق المتضمنة لنظم إيكولوجية أي مجمعات حيوية لمجموعات الكائناتالعضوية الدقيقة النباتية والحيوانية تتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية».
 3قانــون عـدد  12لسـنة  2015مـؤرخ في  11مـاي  2015يتعلـق بإنتاج الكهربـاء من الطاقـات المتجدّدة حسـب الفصل2
مـن هـذا القانـون يقصد بانتـاج الكهرباء مـن الطاقـات المتجـدّدة « :جميـع العمليات الهادفـة إلى إنتـاج الطاقـة الكهربائية
المسـتخرجة مـن تحويـل الطاقة الشمسـية أو من الريح أو مـن الكتل الحيويـة أو من الحـرارة الجوفية أو من الغـاز العضوي
أو مـن أي مصدر آخـر متجدّد».
 4قانـون عـدد  93لسـنة  1999مؤرخ فـي  17اوت  1999يتعلـق بإصدار مجلة المحروقات حسـب الفصل  2من هـذا القانون:
«يقصـد بالعبارات التالية الـواردة في هـذه المجلة مايلي:
ج) المحروقـات :المحروقـات الطبيعيـة السـائلة منها والغازيّـة ،المحروقات الصلبـة ،اإلسـفلت ،الهيليوم وغيرها مـن الغازات
القليلـة الوجـود .ويمكـن إعتبـار مواد معدنيـة أخرى كمحروقـات خاضعة ألحـكام هذه المجلة وذلـك بقرار صادر عـن الوزير
المكلفـة بالمحروقـات بنـاء على رأي صـادر بالموافقة مـن اللجنة اإلستشـارية للمحروقات.
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اﻤﻟﻜﻮّﻧﺎت اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴّﺔ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻤﻟﻜﻮّﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

 املكونات الطبيعية للبيئة

14

تميــز مــروع املجلــة بتكريســه للمكونــات الطبيعيــة للبيئــة واملالحــظ أن املــرع تنــاول العديــد مــن
هــذه املكونــات يف الترشيــع الحــايل املتعلــق بالتعمــر إىل جانــب إعتمــاده تنصيصــه عــى عنــارص تــدرج
ألول مــرة يف الترشيــع العمرانــي.
املكونات الطبيعية للبيئة واملكرسة منذ م ت ت ت:
املواقع الطبيعية (الفصل  1من املرشوع)
املوارد (الفصل  1من املرشوع)
املناطق الحساسة (الفصل  23من املرشوع)

املكونــات الطبيعيــة للبيئــة واملكرســة الول مــرة يف
مــروع قانــون التعمــر:
التغريات املناخية والكوارث الطبيعية (الفصل  1من
املرشوع)
الطاقات املتجددة(الفصالن  29و 47من املرشوع)
الجزر الطبيعية( الفصل  38من املرشوع)

املياه( الفصل  31من املرشوع)
الوسط البحري واملنظومات الطبيعية والبيئية ( الفصل 38
الرشيــط الســاحيل (الفــرع الثالــث الرتاتيــب املتعلقــة من املرشوع)
بالرشيــط الســاحيل)
املائدة املائية الباطنية (الفصل 49من املرشوع)
امللك العمومي البحري( الفصل  35من املرشوع)
التنوع البيولوجي(الفصل  51من املرشوع)
شاطئ البحر (الفصل  38من املرشوع)
امللك العمومي للمياه(الفرع الرابع الرتاتيب املتعلقة بامللك
العمومي للمياه)
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مالحظة 1
يعتــر إدمــاج الطاقــة والنجاعــة الطاقيــة واســتغالل الطاقــات املتجــددة والتغــرات املناخيــة
تجديــدا باملقارنــة مــع مــن م ت ت ت وذلــك تماشــيا مــع األحــكام الدســتورية والتعهــدات
الدوليــة للبــاد التونســية التــي صادقــت عــى اتفــاق باريــس.5
كمــا يتنــزل هــذا التكريــس يف إطــار تبنــي تونــس لـ«خطــة التنميــة املســتدامة لعــام »2030
.التــي تعتــر الطاقــة النظيفــة وبأســعار معقولــة واالســتهالك واإلنتــاج املســؤوالن باإلضافة
إىل العمــل املناخــي مــن أهــم أهدافهــا وهــي مقتضيــات كرســتها مجلــة الجماعــات املحلية يف
بعــض فصولهــا.6
 املكونات االصطناعية للبيئة
 نســتنتج مــن قــراءة املــروع اهتمــام املــرع بالبيئــة االصطناعيــة أو الحرضيــة بمكوناتهــا املكرســة يفجــزء منهــا منــذ م ت ت ت و نصوصهــا التطبيقيــة إال أن الجــزء الهــام منهــا يكــرس ألول مــرة يف هــذا
املرشوع.
 املنظومات الثقافية وحماية املناطق املصونة التي يمكن أن تكون ذات خصوصية ثقافية. منطقــة الخــراء :تجهيــز جماعــي عمومــي يمكــن تهيئتــه مــن قبــل البلديــة أو الدولــة أو يف إطــارالرشاكــة بــن القطــاع العــام والخــاص حســب الرتاتيــب العمرانيــة املنطبقــة عليــه.
 املنطقــة الخــراء املجهــزة :تجهيــز جماعــي يمكــن تهيئتــه واســتغالله مــن قبــل املالــك حســبالرتاتيــب العمرانيــة املنطبقــة عليــه.
 -املناطق التي تكتيس أهمية خاصــة من الناحية الرتاثية أو الثقافية كالرتاث األثري واملعماري.

 5القانـون األساسـي عـدد  72لسـنة  2016المؤرخ فـي  31أكتوبـر  2016المتعلق بالموافقـة على اتفاق باريس حـول المناخ
لتنفيـذ االتفاقيـة اإلطاريـة لألمم المتحدة بشـأن تغير المنـاخ ،واألمر الرئاسـي عدد  125لسـنة  2016المؤرخ فـي  31أكتوبر
 2016المتعلـق بالمصادقـة علـى اتفـاق باريس حول المنـاخ لتنفيذ االتفاقيـة اإلطارية لألمم المتحدة بشـأن تغيـر المناخ.
 6الفصالن  40و 109من المجلة.
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مالحظة
تميــز املــروع بإضافــة هامــة باملقارنــة مــع مجلــة التهيئــة الرتابيــة والتعمــر تتمثــل يف
تكريــس مصطلــح الهويــة العمرانيــة والــذي عرفــه الفصــل الثانــي من املــروع بأنــه «تميز
املبانــي املكونــة للنســيج العمراني والفراغــات املحيطة بــه بأشــكالها وتصاميمهــا وعنارصها
املعماريــة وطبيعــة مــواد البنــاء املســتخدمة يف تنفيذهــا».
لكــن نالحــظ أن هــذا التعريــف قــد اقتــر عــى الجانــب االصطناعــي يف حــن أن الهويــة
العمرانيــة تشــمل كذلــك العنــر الطبيعــي مثــال شــاالت مدينــة كــرى أو تمغــزة والتــي
تمثــل مكونــا طبيعيــا يطبــع أيظــا الهويــة العمرانيــة لهــذه املناطــق.
 .2تكريس للمعطى البيئي كمكون من مكونات التنمية املستدامة
لــن مثــل تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الهــدف األســايس للتهيئــة والتعمــر فانــه بــإدراج
إدمــاج مقتضيــات حمايــة البيئــة يف سياســة الدولــة املتعلقــة بهــذا املجــال يصبــح الهــدف أشــمل أال
وهــو التنميــة املســتدامة مــن أجــل األجيــال القادمــة.
قــد تــم تكريــس هــذا املبــدأ منــذ الفصــل األول مــن املــروع الــذي ورد بــه التصــور العــام ألهــداف
املجلــة ومــن أبرزهــا «تحقيــق التنميــة الشــاملة واملندمجــة واملســتدامة وفقــا لتخطيــط ترابــي
اســراتيجي».
16

وخالفــا ملــا أتــت بــه (م ت ت ت) اختــار املــرع يف مــروع املجلــة الجديــدة تعريــف التنمية املســتدامة
يف الفصــل  2منــه بمــا هــي «عمليــة تطويــر األرض واملــدن واملجتمعــات التــي تنشــأ مــن التفاعــل
املتــوازن بــن املكونــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتــي تمكــن مــن تلبيــة للحاجيــات اآلنيــة
للمتســاكنني (ا ت) دون املســاس بقــدرة األجيــال املقبلــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا».7
ويقــرب هــذا التعريــف ملكونــات التنميــة املســتدامة مــن الفصــل  4مــن القانــون األســايس عــدد 60
لســنة  2019مــؤرخ يف  9جويليــة  2019املتعلق بهيئــة التنميــة املســتدامة وحقوق األجيــال القادمــة
الــذي جــاء بــه «تعمــل الهيئــة عــى ضمــان أهــداف التنميــة املســتدامة وحقــوق األجيــال القادمــة عــى
املســتوى الوطنــي واملحــي مــن خــال ضمــان احــرام التــوازن بــن املقتضيــات االقتصاديــة واالجتماعية
 7ظهـر مصطلـح التنميـة المسـتدامة فـي تقريـر لجنـة (برونتالنـد ) تقرير «مسـتقبلنا المشـترك» المعـروف باسـم «تقرير
برونتالنـد» ،والـذي صـدر  1987عـن اللجنـة العالميـة للبيئـة والتنميـة التابعـة لمنظمة األمم المتحدة تحت إشـراف رئيسـة
وزراء النورويـج غـرو هارلـم برونتالنـد .الذي صـاغ أول تعريف لهـا باعتبارها نموج جديـد للتنمية التي تمكن من االسـتجابة
لمتطلبـات األجيـال الحاضـرة دون حرمـان األجيـال القادمـة مـن تحقيـق متطلباتهـم ثم أصبـح هـذا المنوال التنمـوي منذ
إعلان ريـو دي جانيـرو  Rio de Janeiroالصادر سـنة  1992وإعالن جوهانسـبورغ « »Johannesburgلسـنة  2002هدفا
عامـا وشـامال يفترض مـن الدّولـة التوفيق بيـن النمو االقتصـادي المتـوازن والمسـاواة االجتماعيّـة والمحافظة علـى البيئة.
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والثقافيــة واملقتضيــات البيئيــة إلرســاء العدالــة والتضامــن بــن األجيــال وحقهــم يف بيئــة ســليمة
تضمــن اســتمرارية الحيــاة ونوعيتهــا وحقهــم يف حمايــة موروثهــم الثقــايف وهويتهــم الوطنيــة ويف
منــاخ اقتصــادي واجتماعــي مســتقر وعــادل .تحــرص الهيئــة عــى حمايــة الطبيعــة وتوازناتهــا قصــد
املســاهمة يف بلــورة وتحيــن وتقييــم مكونــات ورشوط إرســاء سياســة متكاملــة للتنميــة املســتدامة».
كمــا يتنــزل هــذا التكريــس يف نطــاق تبنــي تونــس «لخطــة التنميــة املســتدامة لعــام  »2030التــي
8
صادقــت عليهــا  193دولــة يف ســبتمرب  2015وتغطــي أجنــدا التنميــة  2030ســبعة عــرة هدفــا
مــن ضمنهــا الهــدف الحــادي عــر «مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة» الــذي تبــدو عالقتــه متينــة
بالتهيئــة والتعمــر.
وانطالقــا مــن أن التنميــة املســتدامة تفــرض التوفيــق بــن النمــو االقتصــادي املتــوازن واملســاواة
االجتماعيّــة واملحافظــة عــى البيئــة والبعــد الثقــايف ،فــان تكريــس هــذا املبــدأ بمــروع املجلة يســتوعب
ضمنيــا تكريســا للبعــد البيئــي الــذي يظهــر جليــا منــذ األحــكام العامــة ثــم يمتــد عــى بقيــة الفصــول.
وهــو مــا كان املــرع قــد اعتمــده منــذ  1994عنــد وضــع مجلــة التهيئــة والتعمــر إذ قــام أنــداك
بــإدراج املبــادئ املنبثقــة عــن املؤتمــر العاملــي للبيئــة والتنميــة يف مدينــة ريــودي جانــرو 9يف الفصــل
 8تتفرع عن األهداف السبعة عشرة  169غاية و 230مؤشر وتتمثل هذه األهداف في:
 )1القضاء على الفقر
 )2القضاء التام على الجوع
 )3الصحة الجيدة والرفاه
 )4التعليم الجيد
 )5المساواة بين الجنسين
 )6المياه النظيفة والنظافة الصحية
 )7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
 )8العمل الالئق والنمو االقتصاد
 )9الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
 )10الحد من أوجه عدم المساواة
 )11مدن ومجتمعات محلية مستدامة
 )12االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
 )13العمل المناخي  )14الحياة تحت الماء
 )15الحياة في البر
 )16السلم والعدل والمؤسسات القوية
 )17عقد الشراكات لتحقيق األهداف.
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 9عقـد المؤتمـر العالمـي للبيئـة والتنمية فـي مدينة ريـودي جانيـرو البرازيلية فـي الفترة مـن  3إلى  14جـوان  1992تحت
إشـراف األمـم المتحـدة وقد اختتـم المؤتمـر أعماله بتوقيـع ثالث اتفاقيّـات وهي:
 االتفاقيّة األولى :وتتعلق بالتنوّ ع البيولوجي وتهدف إلى حماية الكائنات الحيّة الحيوانيّة والنباتيّة المهدّدة باالنقراض. االتفاقيّـة الثانيـة :اتفاقيّـة حـول التغيـرات المناخيّة وتتعلـق بمكافحة ارتفـاع درجات الحـرارة عن طريق الحد مـن انبعاثالغازات المسـببة لالحتبـاس الحراري.
 االتفاقيّة الثالثة :اتفاقيّة حول مكافحة التصحّ ر.كمـا صـدر عـن هـذا المؤتمر « إعلان ريـو» .وأرفقـت بهذا اإلعلان خطـة عمل مفصلـة عرفت باسـم «جـدول أعمـال القرن
الحـادي والعشـرين» أو « أجنـدا  .»21وهـي وثيقـة تتضمّ ـن مبـادئ التنميـة المتوافقة مـع المحافظة علـى البيئة.

الجزء األول :قراءة في المقاربة البيئية لمشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

األوّل مــن املجلــة محدثــا نقلــة نوعيــة يف مقاربــة التهيئــة والتعمــر التــي أصبحــت آليــة «لضمــان
توزيــع محكــم بــن املناطــق العمرانيــة والريفيــة ،وذلــك يف إطــار املالءمــة بــن التنميــة االقتصاديــة
والتنميــة االجتماعيــة والتوازنــات البيئيــة ضمانــا لتنميــة مســتدامة ولحــق املواطــن يف محيــط ســليم»
ويرتبــط البعــد البيئــي للتنميــة املســتدامة بمجموعــة مــن املعطيــات وقــع اإلشــارة إليهــا يف بــاب
األحــكام العامــة مــن هــذا املــروع مــن ذلــك:
فصول املرشوع

الفصل األول

املحتوى
التخطيــط الرتابــي االســراتيجي أو اإلســراتيجية االســتباقية بمــا فيهــا مــن
حمايــة لحــق األجيــال القادمــة يف بيئــة ســليمة وخاصــة الحمايــة مــن التلــوث
الناتــج عــن الكــوارث البيئيــة حيــث تعتــر التنميــة الرتابيــة حســب الفصــل 2
مــن املــروع مســارا يهــدف إىل «رفــع القــدرة التنافســية للمجــال الرتابــي يف
إطــار مقاربــة تشــاركية ووفقــا إلســراتيجية اســتباقية».
حمايــة املــوروث الثقــايف و املواقــع الطبيعيــة وتثمينهــا وتنميتهــا وحمايــة
املناطــق املصانــة.
الترصف الرشيد يف املجال الرتابي والعمراني.
االستغالل املحكم للموارد من ذلك استعمال الطاقات املتجددة.
املرونــة العمرانيــة التــي تعــرف عــى أنهــا «منهــج تخطيــط عمرانــي يهــدف
إىل تعزيــز قــدرة التجمعــات العمرانيــة عــى التأقلــم مــع املتغــرات االجتماعيــة
واالقتصاديــة يف إطــار تنميــة مســتدامة» أي يف نطــاق احــرام البيئــة وحمايتهــا.
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الفصل 2

الفصل 3

سياســة املدينــة القائمــة عــى االســتدامة إذ جــاء بالفصــل  2مــن مــروع
املجلــة إن سياســة املدينــة هــي «منهــج يهــدف إىل تطويــر مندمــج و مســتدام
للمدينــة يف إطــار التوزيــع املتــوازن لــأدوار بــن مختلــف املتدخلــن ضمــن
سياســة وطنيــة تعتمــد املقاربــة التشــاركية».
خضوع التهيئة والتنمية الرتابية والتعمري ملبدأ التنمية املستدامة.

الفصل 8

إمكانيــة إحــداث صلــب البلديــة للجنــة اسـتشـــارية تتــوىل إبــداء الــرأي يف
املســـائل املتعلقــة بمجــال لتهيئــة والتنميــة الرتابيــة والتعمــي وذلــك يف إطــار
تفعيــل آليــات الديمقراطيــة التشـــاركية بمــا يضـــمن املشـــاركة الفعليــة يف
ضــــبط الخيــارات ووضــــع التصــــورات مــن قبــل مجالســــها ومكونــات
املجتمــع املدنــي واملتســــاكنني مــع مراعــاة مبــادئ التنميــة املســتدامة.

الفصل  29والفصل 47

استعمال الطاقات املتجددة.

الفصل 43

مبادئ التنقل املستدام.

وقــد وجــدت هــذه املقاربــة الجديــدة امتدادهــا لهــا خاصــة يف عناويــن املجلــة التــي تتعلــق بأمثلــة
التهيئــة والتعمــر املختلفــة.

قراءة في مشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

الفقرة الثانية :تكريس صريح للمعطى البيئي من خالل أمثلة التهيئة و التعمري املختلفة

 .1املعطى البيئي يف األمثلة ذات الصبغة التوجيهية
مالحظة أولية بخصوص تسمية األمثلة:
اختــار املــرع تســمية األمثلــة ذات الصبغــة التوجيهيــة بـ«أمثلــة التهيئــة والتنميــة الرتابية»،
ويجلــب مصطلــح «التنميــة» االهتمــام مــن منظــور هــدف التنميــة املســتدامة ويف ذلــك تجديد
مقارنة بـــ (م ت ت ت).
إال أنــه كان بإمــكان املــرع إضافــة مصطلــح «املســتدامة» يف تســمية األمثلــة لتصبــح
«أمثلــة التهيئــة والتنميــة الرتابيــة املســتدامة» .وهــو خيــار املــرع يف مجلــة الجماعــات
املحليــة مــن ذلــك بخصــوص أمثلــة التهيئــة الرتابيــة املســتدامة لإلقليــم يف الفصــل .358
وتنقسم هذه األمثلة إىل:
املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الرتاب الوطني (الباب األول من العنوان األول من املرشوع)
املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية اإلقليم (الباب الثاني من العنوان األول من املرشوع)
املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الجهة (الباب الثالث من العنوان األول من املرشوع)
املثال التوجيهي للمناطق الحساسة (الباب الرابع من العنوان األول من املرشوع)
أ .يف املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الرتاب الوطني
يعتــر هــذا املثــال أوســع وثيقــة تهيئــة وتنميــة مــن ناحيــة الرقعــة الرتابيــة املغطــاة وعــرف الفصــل
 11مــن مــروع املجلــة هــذا املثــال بأنــه «وثيقــة تخطيــط ملجــال ترابــي تعــر عــن رؤيــة إســراتيجية
متناســقة ومســتدامة ملــدة ال تقــل عــن العرشيــن ســنة وتمثــل مرجعــا للســلط املركزيــة والجماعــات
املحليــة» .ويــوازي هــذا املثــال حاليــا املثــال التوجيهــي لتهيئــة الــراب الوطنــي والــذي لــم يكــرس
رصاحــة يف (م ت ت ت) ويفتقــد بالتــايل إيل أســاس قانونــي بالرغــم مــن وجــوده يف الواقــع و بالتــايل
تــدارك املــروع نقصــا هامــا مقارنــة مــع الترشيــع الســابق.

الجزء األول :قراءة في المقاربة البيئية لمشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير
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باعتبــار علويــة املثــال التوجيهــي لتهيئــة و تنميــة الــراب الوطنــي عــى بقيــة األمثلــة عمــا بمبــدأ
الهرميــة املنصــوص عليــه بالفصــل  116مــن (م ج م) فــإن تكريــس البعــد البيئــي ضمــن املثــال
التوجيهــي هــو ضمــان ملراعــاة بقيــة األمثلــة لهــذا الهــدف و احرتامــا لــه.

اﻤﻟﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﻨﻲ

1

اﻤﻟﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ

2

اﻤﻟﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢ

3

اﻤﻟﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ

4
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حســب الفصــل  12مــن املــروع اعتــر املــرع أن املثــال التوجيهــي يعكــس إســراتيجية مســتدامة
ممــا يؤكــد خيــار إدمــاج املكــون البيئــي يف محتــوى هــذا املثــال.
وبالرجــوع إىل مختلــف أهــداف املثــال يتأكــد املعطــى البيئــي بمكوناتــه املختلفــة مــن ناحيــة
واملســتحدثة يف الترشيــع العمرانــي مقارنــة ب م ت ت ت مــن ناحيــة ثانيــة.
 املكونات املختلفة للبيئةحســب الفصــل  12مــن املــروع يضبــط هــذا املثــال اإلســراتيجي التوجهــات العامــة املتعلقةباملحافظة
عــى البيئــة يف معناهــا الطبيعــي الواســع وبضبــط التوجهــات للحمايــة مــن املخاطــر والكــوارث
الطبيعيــة.
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 املكونات املستحدثةيكــرس الفصــل  12مصطلحــات تعتــر يف صميــم تعريــف البيئــة كالتحكــم يف الطاقــة و التغــرات
املناخيــة و يف ذلــك تــاؤم مــع الدســتور التونــي مــن ناحيــة وإلتزامــات الدولــة التونســية مــن خــال
االتفاقيــات الدوليــة و أهــداف التنميــة املســتدامة مــن ناحيــة أخــرى.
مالحظة 1
لــم يذهــب املــرع إىل حــد تكريــس مبــدأ تأقلــم التغــرات املناخيــة و هــو مــا اليتمــاىش مــع
اإلســراتيجيات الوطنيــة يف هــذا املجــال و املنبثقــة مــن مســاهمة الدولــة التونســية يف مقاومة
التغــرات املناخيــة تطبيقــا إلتفاقيــة باريــس حــول املناخ.
مالحظة 2
كان بإمــكان املــرع اإلحالــة إىل القانــون األســايس عــدد  60لســنة  2019مــؤرخ يف  9جويليــة
 2019املتعلق بهيئــة التنميــة املســتدامة وحقوق األجيــال القادمــة و ذلــك بإخضــاع هــذه
األمثلــة التوجيهيــة للــرأي االستشــاري للهيئــة لتــدرس مــدى تالؤمــه مــع أهــداف التنميــة
املســتدامة.10
21
ب .يف املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية اإلقليم (الفصول  15و)16
يكــرس املــرع هــدف االســتدامة يف تعريــف املثــال التوجيهــي و لكــن و عــى عكــس املثــال التوجيهــي
عــى املســتوى الوطنــي ال نجــد تدقيقــا للبعــد البيئــي ولألهــداف البيئيــة التــي تؤكــد هــذه الرؤيــا
املســتدامة وتبــدوا األهــداف باألســاس اقتصاديــة وبدرجــة ثانيــة اجتماعيــة.
 10ينص الفصل  6على انه « تستشار الهيئة وجوبا في:
 مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية وخاصة المناخية. مشـاريع مخططـات التنمية ومشـروع الوثيقـة التوجيهيـة للمخطط والميـزان االقتصـادي وتقارير متابعة المخطـط التنمويووثائـق التهيئـة العمرانية كمـا هو منصـوص عليها بالتشـريع الجاري بـه العمل.
تبـدي الهيئـة رأيها بالنسـبة لمشـاريع القوانين في أجل شـهر من تاريخ تسـلمها لطلب االستشـارة ،أما بالنسـبة لبقيـة الوثائق
والمخططـات والتقاريـر المذكـورة بالمطـة الثانية أعاله فتبـدي رأيها في أجل ثالثة أشـهر من تاريخ تسـلمها لطلب االستشـارة
ويمكـن التمديـد لمرة واحـدة في هذه اآلجـال ويكـون التمديد معلال.
ترفـق وجوبـا بـرأي الهيئـة مشـاريع القوانيـن والمخططـات والتقاريـر ومختلـف الوثائـق موضـوع طلـب االستشـارة عنـد
إحالتهـا علـى مجلـس نـواب الشـعب وكذلـك تعليـل الجهـة المستشـيرة في صـورة عـدم أخذها كليـا أو جزئيـا بـرأي الهيئة.
يمكن دعوة رئيس الهيئة أو من يمثله من بين أعضاء مجلسها من طرف مجلس نواب الشعب لشرح وتوضيح رأي الهيئة».
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يمكــن أن نســتنج البعــد البيئــي يف هــذا املثــال بصفــة غــر مبــارشة مــن خــال تكريــس املــرع
ملصطلــح االقتصــاد االجتماعــي التضامنــي لعالقتــه بمشــاريع تنمويــة بيئيــة .
مالحظــة  :ال بــد مــن التنســيق بــن هــذا الفصــل مــن املــروع و الفصــل  358مــن
(م ج م) الــذي ينــص « يختــص مجلــس اإلقليــم بوضــع أمثلــة التهيئــة الرتابيــة املســتدامة
لإلقليــم».
ج .املثال التوجيهي لتهيئة و تنمية الجهة ( الفصل )19
نالحــظ تكريــس البعــد البيئــي أوال مــن خــال مصطلــح اإلســتدامة عنــد تعريــف املثــال حيث ينــص الفصل
 19عــى انــه «يعتــر املثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة الجهــة وثيقــة تخطيــط للتهيئــة والتنميــة الرتابيــة
تعــر عــن رؤيــة إســراتيجية متناســقة ومســتدامة ملــا ال تقــل عــن خمســة عــر ســنة وتمثــل مرجعــا
للســلط املركزيــة و الجماعــات املحليــة مــع مراعــاة مبــدأ التناســق مــع مختلــف وثائــق التهيئــة الرتابيــة».
كمــا نالحــظ تكريــس البعــد البيئــي يف مفهومــه االصطناعــي والطبيعــي مــن خــال أهــداف املثــال ومنهــا
«املحافظــة عــى املناطــق الطبيعيــة و األثريــة وتثمينها».

22

مالحظة
إن التنصيــص عــى األهــداف البيئيــة غــر كاف باملقارنــة مــع هــدف التنميــة املســتدامة
املكــرس يف تعريــف املثــال  ،فنالحــظ مثــا غيــاب األهــداف ذات عالقــة باملحافظــة عــى
الطاقــة و تغــرات املناخيــة و مقاومــة الكــوارث الطبيعيــة  ...و هــي مكونــات هامــة
خاصــة عــى مســتوى مثــال توجيهــي للجهــة باعتبــار أنــه ســيكون مرجعــا بالنســبة
للجماعــات املحليــة عنــد إعــداد أمثلتهــا.
د .املثال التوجيهي للمناطق الحساسة (الفصل )23
ال يعتــر تكريــس مثــال توجيهــي خــاص باملناطــق الحساســة تجديــدا يف القانــون التونــي بإعتبــار
أنــه كان موجــودا يف الفصــل  7مــن (م ت ت ت) وأن األمــر التطبيقــي لهــذا الفصــل كان يعــرف بصفــة
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دقيقــة «املناطــق الحساســة».11
ويكمــن التجديــد يف أن املــروع أتــى بتعريــف ترشيعــي للمناطق الحساســة ويعرفهــا بـ«املناطــق التي
تســتوجب منظومتهــا البيئيــة أو خصوصياتهــا الثقافيــة حمايــة خاصــة» .ويمثــل هــذا التعريــف خطــوة
هامــة كمــا تمكــن صبغتــه العامــة مــن توســيع مفهــوم املناطــق الحساســة ليشــمل أيضــا إىل جانــب
الجــزر الواحــات واملناطــق ذات الخصوصيــة الثقافيــة.
مالحظة
لــم يحــل املــرع إىل أمــر يحــدد قائمــة يف املناطــق الحساســة التــي تســتوجب مثــاال
توجيهيــا عــى عكــس (م ت ت ت).
 .2املعطى البيئي يف التخطيط العمراني
ينــص الفصــل  51مــن املــروع ضمــن األهــداف العامــة ملختلــف وثائــق التخطيــط العمرانــي عــى
«التنميــة العمرانيــة املســتدامة» ،كمــا يكــرس هــذا الفصــل أبعــاد بيئيــة متنوعــة يف عالقــة مبــارشة
بأهــداف التخطيــط العمرانــي ومنهــا:
الحماية من الفيضانات واملخاطر الطبيعية األخرى
حماية البيئة ودعم التنوع البيولوجي بالوسط الحرضي
املحافظة عىل الرتاث األثري والتاريخي
املحافظة عىل األرايض الفالحية
التنقل الحرضي املستدام
تحسني النجاعة الطاقية واستغالل الطاقات املتجددة
الترصف املستدام يف النفايات
الترصف املستدام يف املياه

 11وقـد عـرف الفصـل  2من األمـر عدد  2092لسـنة  1998مؤرخ فـي  28أكتوبـر  1998المتعلـق بضبط قائمـة التجمعات
العمرانيـة الكبـرى والمناطـق الحساسـة التـي تتطلب إعداد أمثلـة توجيهيـة للتهيئة المناطق الحساسـة على انهـا «كل منطقة
ذات خصائـص طبيعيـة متميزة تشـكل منظومة بيئية هشـة أو عنصـر أو جملة من العناصـر ضمن هذه المنظومة وتسـتوجب
لحمايتهـا مـن التدهور وضـع قواعد ومناهج تهيئـة تراعي خصوصياتهـا وتحافظ على المواقـع الطبيعية المتواجـدة بها» .وقد
ضبـط هـذا الفصل قائمـة المناطق الحساسـة التي تتطلب إعـداد أمثلة توجيهيـة للتهيئة( .نالحـظ اختالفا فـي تحديد مفهوم
المناطـق الحساسـة ففـي حيـن اختصرت مجلـة التهيئـة الترابية والتعميـر واالمـر التطبيقي لسـنة عدد  2092لسـنة 1998
هـذه المناطـق في جانبها الطبيعي قام المشـروع بتوسـيع هـذا المفهوم ليشـمل الجانـب الثقافي اي البعـد االصطناعي).
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مالحظة 1
يكرس هذا الفصل مكونات بيئة طبيعية ومصطلحات متعلقة بالبيئة الحرضية.
مالحظة 2
يكــرس هــذا الفصــل مكــون هــام يف املجــال البيئــي وهــو الطاقــة و ذلــك يف عالقــة مــع
الرتاتيــب الخاصــة و العامــة التــي يمكــن أن يتضمنهــا مثــال التهيئــة العمرانــي الــذي
تعــده البلديــات.
و يف هــذا اإلطــار يجمــع الفصــل  50يف نفــس املطــة بــن النجاعــة الطاقيــة و اســتغالل
الطاقــات املتجــددة والتــرف املســتدام يف النفايــات ويف امليــاه بينمــا البــد مــن الفصــل
بينهمــا لتعلقهمــا بمجــاالت مختلفــة.
كما يربز التجديد يف هذا املرشوع من خالل تعدد وثائق التخطيط العمراني وهي:
املثال التنسيقي
24

مثال التهيئة والتنمية العمرانية
مثال املحافظة والتثمني
مثال التهيئة التفصييل
مثال التقسيم
أ .يف املثال التنسيقي
فرق مرشوع املجلة بني املثال التنسيقي بني البلديات واملثال التنسيقي البلدي يف الفصل .53
ويعتــر املثــال التنســيقي لبلديــة أكثــر وثيقــة تخطيــط عمرانــي تعــر عــن رؤيــة متناســقة ومســتدامة
للمجــال الرتابــي تراعــي آليــات الديمقراطيــة التشــاركية املنصــوص عليهــا بالفصــل  4مــن هــذه املجلــة
عنــد إعدادهــا أو مراجعتهــا وتحــرم مبــدأ التناســق مــع مختلــف وثائــق التهيئــة الرتابيــة وتمثــل مرجعــا
للبلديــة أو للبلديــات املعنيــة عنــد إعــداد بقيــة وثائــق التخطيــط العمرانــي وتشــمل:
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 املثال التنسيقي بني البلدياتيمثــل مــروع الفصــل  54تطبيقــا للفصــل  114فقــرة  2مــن (م ج م) الــذي أحــدث املثــال املشــرك
للتخطيــط العمرانــي بــن البلديــات .إال أن هنــاك اختــاف بــن الفصلــن بخصــوص تعريــف املثــال
إذ أن (م ج م) تعرفــه كمثــال «يشــمل تــراب بلديــات مجــاورة» بينمــا ينــص الفصــل  55أنــه يمكــن
للمثــال التنســيقي أن يشــمل كامــل املجــال الرتابــي للبلديــة أو جــزءا منــه.
أمــا بخصــوص املعطــى البيئــي لهــذا املثــال والــذي يعــر حســب املــروع عــن رؤيــة مشــركة بــن
البلديــات وعــن تناســق خياراتهــا و مخططاتهــا و برامجهــا تكــرس مــن خاللهــا املجالــس البلديــة
أهدافــا بيئيــة عديــدة وهــي حســب هــذا الفصــل:
الترصف املشرتك يف النفايات وتثمينها
ضمــان التــوازن بــن املجــال العمرانــي واملجــال الفالحــي برتشــيد التوســعات العمرانيــة واملحافظــة
عــى األرايض الفالحيــة
النقل الحرضي املستدام
تكريس الجمالية الحرضية (من خالل تناسق الواجهات)
حماية املحيط الطبيعي واملناطق الحساسة (بيئيا وثقافيا)
يطرح هذا الفصل بالرغم من إيجابياته بعض التساؤالت:
 )1ال ينــدرج النقــل الحــري ضمــن املشــموالت الذاتيــة للبلديــات و إنمــا تصنفــه مجلــة
الجماعــات املحليــة يف فصــل  243ضمــن الصالحيــات املشــركة و التــي تفــرض حســب
الفصــل  15مــن نفــس املجلــة صــدور قانــون تــوزع عــى أساســه هــذه الصالحيــات عــى
أســاس مبــدأ التفريــع.
 )2ورد مثــال التهيئــة التنســيقي قبــل مثــال التهيئــة و التنميــة العمرانيــة فهــل هــذا يعنــي
أن مثــال التهيئــة التنســيقي يتمتــع بعلويــة تقيــد املجالــس البلديــة عنــد إعــداد أمثلــة
تهيئتهــا خاصــة أن املــروع لــم يحــدد طبيعــة العالقــة بــن املثالــن.
 )3ماهي عالقة هذا املثال بمثال آخر كرسه املرشوع وهو املثال التنسيقي البلدي.
 املثال التنسيقي البلديعــى عكــس املثــال التنســيقي بــن البلديــات ال يتضمــن املثــال التنســيقي البلــدي ألهدافــا بيئيــة عديــدة
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بالرغــم مــن تعريفــه كوثيقــة تخطيــط عمرانــي تعــر عــن رؤيــة إســترشافية لخيــارات التهيئــة والتنميــة
عــى كامــل الــراب البلــدي .وإقترصالفصــل  58مــن املــروع عــى التنصيــص ضمــن أهــداف هــذا املثــال
عــى «إندمــاج هــذه الوثيقــة يف إطــار رؤيــة مندمجــة ومســتدامة للمجــال الرتابــي البلــدي».
يطرح هذا الفصل بعض التساؤالت:
 )1كيــف يمكــن أن يصــدر مثــال تنســيقي بقــرار مــن رئيــس البلديــة وال بمداولــة مــن
املجلــس البلــدي؟
 )2ماهي عالقة املثال التنسيقي البلدي باملثال التنسيقي بني البلديات ؟
 )3كيــف يكــرس مــروع املجلــة علويــة املثــال التنســيقي البلــدي إزاء مثــال التهيئــة
والتنميــة العمرانيــة خاصــة إذا علمنــا أهميــة البعــد البيئــي يف مثــال التهيئــة مقارنــة
باملثــال التنســيقي؟
ب .مثال التهيئة والتنمية العمرانية
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يمثــل الفصــل  62تجديــدا مقارنــة بالفصــل  12مــن (م ت ت ت) مــن ذلــك يف عالقــة بتكريــس البعــد
البيئــي مــن خــال التنطيــق و تعــداد املناطــق املختلفــة التــي يضبطهــا املثــال و التــي مــن ضمنهــا نجــد
مناطــق ذات عالقــة بالبعــد البيئــي بمكوناتهــا املختلفــة ســواء كانــت يف عالقــة بالبيئــة طبيعيــة:
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
اﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺗﺮاﺗﻴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ
أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أو إﺣﻴﺎء
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اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ
وإﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻤﻟﺘﺠﺪدة

اﻟﺘﴫف اﻤﻟﺴﺘﺪام
ﰲ اﻤﻟﻴﺎه

أو يف عالقة بالبيئة الحرضية:

ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﱪاﻣﺞ
اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻤﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻤﻟﻌﺎﻟﻢ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﱰاﺛﻴﺔ واﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻤﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ

إىل جانــب املناطــق ذات عالقــة بالبيئــة والتــي يحددهــا مثــال التهيئــة يشــتمل هــذا املثــال عــى قواعــد
وإرتفافــات ذات أهــداف بيئيــة حددهــا الفصــل 58وهــي:
قواعد النجاعة الطاقية وإستغالل الطاقات املتجددة.
قواعد الترصف األمثل يف النفايات واملياه.
رشوط البناء والقواعد الخاصة بالطابع املعماري والطابع الجمايل.
مالحظة 1
نتســاءل بــأي اختصــاص ذاتــي تتمتــع البلديــة يف مجــال التــرف يف امليــاه بــل هــي
مضطــرة عنــد إعــداد مثــال التهيئــة أن تحــرم إرتفاقــات امللــك العمومــي للميــاه.
مالحظة 2
هــذه املطــة تمثــل تطبيقــا للفصــل  114مــن (م ج م) الــذي ينــص «تأخــذ البلديــات بعــن
االعتبــار عنــد إعــداد هــذه األمثلــة الجماليــة العمرانيــة والطابــع املعمــاري للمنطقــة».
ويحتــوي مثــال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة عــى قواعــد تهــم النقــل الحــري املســتدام
غــر ان هــذا املجــال يدخــل ضمــن االختصاصــات املشــركة بــن البلديــة والســلطة املركزية
حســب الفصــل  243مــن (م ج م).
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مالحظة 3
يف عالقة البعد البيئي بالديمقراطية التشاركية
بالنظــر إىل محدوديــة البعــد التشــاركي عنــد إعــداد مثــال التهيئــة العمرانــي يطرح الســؤال
حــول الــدور املوكــول للجمعيــات و ملكونــات املجتمــع املدنــي الناشــطة يف املجــال البيئــي
يف املحافظــة عــى املكــون البيئــي صلــب املثــال ممــا يضمــن إســتدامته طبــق للفصــل 58
املذكــور.
ج .مثال املحافظة والتثمني
مالحظــة أوليــة :حســب الفصــل  79يتعلــق هــذا املثــال بـ«املناطــق ذات أهميــة طبيعيــة أو
ثقافيــة كائنــة داخــل مناطــق مغطــاة بوثائــق تخطيــط عمرانــي أو خارجهــا أو التــي ال تخضــع
إىل ترتيــب أو نظــام خــاص».
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وللتذكــر وبالرجــوع إىل الفصــل  117مــن (م ج م) فــإن إعــداد األمثلــة الخاصــة بهــذه املناطــق يبقــى
مــن مشــموالت الســلطة املركزيــة ممــا يقــي مبدئيــا املجالــس البلديــة مــن اختصــاص ذاتــي يف هــذا
املجــال و إنمــا يقتــر دورهــا مبدئيــا عــى املشــاركة و التنســيق مــع الســلطة املركزيــة املختصــة.
لكــن نالحــظ مــن خــال قــراءة الفصــول املتعلقــة بمســار إعــداد مثــال املحافظــة والتثمــن يف مــروع
املجلــة تدخــل املجلــس البلــدي بمداولــة حســب الفصــل  81ثــم باملصادقة بالفصــل  82مما يســتوجب
تدقيقــا لضمــان إحــرام (م ج م).
كمــا نتســاءل عــن عالقــة مثــال التثمــن باألمثلــة املكرســة بمجلــة حمايــة الــراث األثــري والتاريخــي
والفنــون التقليديــة الصــادرة بمقتــى القانــون عــدد  35لســنة  1994املــؤرخ يف  24فيفــري.1994
د .مثال التهيئة التفصييل
بنــص الفصــل  93مــن املــروع أنــه مــن بــن أهــداف إحــداث دائــرة التدخــل العقــاري « إنجــاز
املشــاريع ذات املصلحــة العامــة ومنهــا حمايــة املناطــق ذات الخصوصيــة واملحاذيــة للمناطــق العمرانيــة».
وبالرغــم مــن عــدم تحديــد عــن أي خصوصيــة يتعلــق األمــر ،بيئيــة أو ثقافيــة أو معماريــة ،فــإن هــذا
التكريــس يمثــل إضافــة مقارنة بـــ (م ت ت ت).
وتتمثــل اإلضافــة الثانيــة يف تكريــس مبــدأ التناســق بــن توجهــات األمثلــة الرتابيــة ومقتضيــات
وثائــق التخطيــط العمرانــي عنــد إحــداث دائــرة التدخــل العقــاري ومــن ذلــك إحــرام أهــداف التنميــة
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املســتدامة واملكونــات البيئيــة التــي تشــملها هــذه الوثائــق.
إال أن هــذا الفصــل يمثــل تجديــدا يف فقرتــه الثانيــة بتنصيصــه عــى أن مثــال التهيئــة «يتضمــن وجوبا
تصــورا عمرانيــا شــامال ومتناســقا ومســتداما» هــذا إىل جانــب إقــرار مبــدأ التناســق مــع الوثائــق
العمرانيــة األعــى درجــة مــن املثــال التفصيــي.
 .3يف عمليات التهيئة والتنمية العمرانية
يكــرس املــروع رؤيــا جديــدة مقارنــة ب م ت ت ت بخصــوص العنــوان املخصــص لعمليــات التهيئــة
والتنميــة العمرانيــة ضمــن الجــزء املتعلــق بالتعمــر ولكنــه لــم يخصــص فصــا لتحديــد مالقصــد
مــن عمليــات التهيئــة والتنميــة العمرانيــة.
إال أنــه يمكــن اســتنتاج املقصــود مــن ذلــك مــن خــال األقســام الثالثــة املكونــة لهــذا البــاب والتــي
تشــمل:
املشاريع العمرانية الكربى

12

العمليات العمرانية الجماعية

13

 12الفصـل 118مـن المشـروع  :يقصد بالمشـاريع العمرانية الكبـرى كل عملية تهيئة وبنـاء لبرنامج عمرانـي مختلط ومندمج
يهـدف إلـى تنمية وتطوير المراكـز العمرانيـة والحواضر وإحداث المـدن الجديدة والذكيـة وتتميز:
بأهمية حجم األشغال المزمع القيام بها وتشعبها.
بأهمية االستثمارات المخصصة لهذه المشاريع
 بانتاج واستعمال الطاقات المتجددة.باستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الشبكات والمواصالت وتقنيات البناء واإلستدامة.
بالتصرف األمثل في النفايات داخل المشروع.
باالبتكار الهندسي.
بانجاز تجهيزات كبرى.
تحـدد ضوابـط تصنيف المشـاريع ضمـن المشـاريع العمرانية الكبـرى بقرار مشـترك بين الوزيـر المكلف بالتعميـر والوزير
المكلف باإلسـتثمار.
 13الفصل  119من المشروع :تحدث المشاريع العمرانية الكبرى من قبل:
 الدولة. البلدية. الـوكاالت العقاريـة المحدثـة بالقانـون عـدد  21لسـنة  1973المـؤرخ فـي  14أفريـل  1973أو وكالـة التهذيـب والتجديدالعمرانـي أو الشـركة الوطنيـة العقاريـة للبلاد التونسـية المحدثـة بالقانون عـدد  19لسـنة  1957المؤرخ في  10سـبتمبر
 1957أو فـي إطارعقـد شـراكة فيمـا بينها.
 الخواص في صورة تملكهم بحوزة المشروع. -في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
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تأهيل وإدماج نسيج عمراني قائم

14

ويمكــن مــن خــال قــراءة الفصــول املنظمــة لهــذا البــاب ( الفصــول مــن  )127 - 118أن نقــدم
املالحظــات التاليــة والتــي تتعلــق بالنــوع األول مــن املشــاريع املتعلقــه بصفــة مبــارشة بالبعــد البيئــي
واملســتدام للتهيئــة:
املالحظة 1
تتعلــق عمليــات التهيئــة والتنميــة العمرانيــة وخاصــة املشــاريع العمرانيــة الكــرى
والعمليــات العمرانيــة الجماعيــة وتأهيــل وإدمــاج نســيج عمرانــي قديــم بالبلديــات إذ
يمكــن القيــام بهــا مبــارشة مــن طــرف البلديــة أو يف إطــار الرشاكــة بــن القطــاع العــام
والخــاص نظــرا لحجمهــا وتكلفتهــا.
املالحظة 2
ربــط املــرع بــن هــذه العمليــات وخاصــة منهــا املشــاريع العمرانيــة الكــرى وأهــداف
التنميــة املســتدامة ومكوناتهــا حيــث بنــص الفصــل  118أنــه مــن معايــر تعريــف برنامج
عمرانــي بكونــه مــن صنــف املشــاريع العمرانيــة الكــرى هــي خصوصيتــه مــن حيــث:
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• إنتاج واستعمال الطاقات املتجددة
• استعمال التكنولوجيات الحديثة يف مجال تقنيات البناء واالستدامة
• الترصف األمثل يف النفايات داخل املرشوع
• إنجــاز املــدن الجديــدة والذكيــة وهــو مصطلــح يكــرس ألول مــرة يف القانــون التونــي
ويحتــاج إىل تعريــف أو عــى األقــل إىل تحديــد مكوناتــه األساســية.

 14الفصـل 125مـن المشـروع :يمكـن للبلديـة أو لنقابـة المالكيـن المنصـوص عليهـا بالفصل  109مـن هذه المجلـة القيام
ببرنامـج تدخـل إلنجـاز عمليـة تهيئـة لرصيـد عقـاري كائنة داخـل مثـال التهيئـة والتنميـة العمرانية قصـد تأهيـل وإدماج
نسـيج عمرانـي قائـم في إطار الشـراكة مع مالـك أو مالكي العقـارات ،بعد إعداد ملف تقسـيم فـي الغرض طبقـا لمقتضيات
الفصـول مـن 131إلـى  137من هـذه المجلة.
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املالحظة 3
بالرغــم مــن أهميــة هــذا الفصــل وصبغتــة املســتحدثة مــن خــال املصطلحــات الطموحــة
نطــرح تســاؤلني عــى األقــل:
يف حالــة تكفــل البلديــة بمثــل هــذه املشــاريع العمرانيــة الكــرى كيــف ســتوزع
اإلختصاصــات لضبــط حــدود املــروع ومثــال تهيئتــه وتمويلــه خاصــة وأن الفصــل 118
يحيــل إىل أمــر ويف نفــس الوقــت إىل مداولــة مــن املجلــس البلــدي.
لــم يكــرس املــروع مبــدأ تشــجيع الســلطة املركزيــة للبلديــات التــي تقــوم بمثــل هــذه
العمليــات العمرانيــة عــر توفــر إعتمــادات.
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تعريف املدينة الذكية املستدامة ومقوماتها
املدينــة الذكيــة املســتدامة هــي مدينــة مبت ِكــرة تســتخدم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت لتحســن
نوعيــة الحيــاة ،وكفــاءة العمليــات والخدمــات الحرضيــة ،والقــدرة عــى املنافســة ،وتلبــي يف الوقــت
ذاتــه احتياجــات األجيــال الحاليــة والقادمــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة ،والثقافيــة.
 )1البيئة الذكية
وهــي عبــارة عــن بيئــة طبيعيــة أو عمرانيــة ،وتمثــل البيئــة املاديــة التــي يتــم إجــراء األنشــطة مــن
خاللهــا داخــل املدينــة الذكية.
 )2الحوكمة الذكية
هــي عبــارة عــن تطويــر منظومــة العمــل الحكومــي داخــل املدينــة الذكيــة ،مــن خــال اســتخدام
الوســائل اإللكرتونيــة ،لتقديــم الخدمــات ،ومــن أهــم التطبيقــات اإللكرتونيــة توفــر املعلومــات
الكافيــة عــن ســكان املدينــة ،واالتصــاالت التــي مــن خاللهــا تســتطيع الجماعــة املحليــة التواصــل
مــع الســكان وتبــادل املعلومــات بينهمــا ،والتعامــات اإللكرتونيــة لتأديــة كافــة الخدمــات إلكرتونيًــا
مــن خــال األجهــزة الذكيــة واالنرتنــت.
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 )3املجتمع الذكي
هــو عبــارة عــن اســتيعاب املدينــة لتطبيقــات وتقنيــات تكنولوجيــا املعلومــات ،لتحويلــه مــن
مجتمــع تقليــدي إىل مجتمــع مبتكــر قائــم عــى حلــول ابتكاريــة تكنولوجيــة للمشــاكل داخلــه،
وتنميتــه مســتقبليًا ليســتطيع ممارســة كافــة األنشــطة والخدمــات مثــل اإلدارة اإللكرتونيــة ،والربيــد
اإللكرتونــي.
 )4املعيشة الذكية «الحياة يف هذه املدينة»
تتضمــن املعيشــة الذكيــة األنشــطة والفعاليــات التــي تســاهم يف توفــر حيــاة جديــدة لألفــراد ،تتميز
بالجــودة والكفــاءة العاليــة ،وتوفــر الخدمــات الالزمــة لراحــة األفــراد ،مثــل الفعاليــات الثقافيــة
والتعليميــة ،والســياحية ،وتوفــر املبانــي الجيــدة التــي يســهل العيــش فيهــا ،وتوفــر حيــاة صحيــة
دون وجــود أي ملوثــات يف البيئــة.
 )5النقل الذكي
يتمثــل يف إدارة منظومــة النقــل واملــرور مــن خــال مجموعــة مــن التقنيــات الحديثــة التــي تعتمــد
عــى التكنولوجيــا ،وتكنولوجيــا املعلومــات ،ويمكــن اســتبدال النقــل الذكــي بالبنيــة األساســية
الذكيــة املســتدامة ،التــي تتحــول إىل اســتدامة يف البنيــة التحتيــة للمدينــة وتحولهــا إىل مدينــة خرضاء
خاليــة مــن أي ملوثــات ،وتوفــر مصــادر الطاقــة وامليــاه بشــكل يحافــظ عــى البيئــة ،حيــث تتميــز
املــدن الخــراء بإنخفــاض نســبة مصــادر الطاقــة الغــر متجــددة فيهــا ،مــع اســتخدام الطاقــة
املتجــددة بـ ً
ـدل منهــا ،مثــل الطاقــة الشمســية أوالطاقــة املولــدة مــن الريــاح ،واســتخدامها بشــكل
رئيــي يف إدارة كل يشء يف املدينــة الذكيــة.
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 .4يف التقسيم
مالحظــة أوليــة :يكــرس املــروع رؤيــة جديــدة بخصــوص التقســيم مقارنــة ب م ت ت ت
التــي كانــت تبــوب التقســيم يف جــزء خامــس مســتقل عــن التعمــر بينمــا اختــار املــرع
يف هــذا املــروع أن يبــوب الفصــول املنظمــة للتقســيم ضمــن األبــواب املتعلقــة بالتعمــر.
ولهــذا الخيــار انعكاســات تتجــاوز البعــد الشــكيل باعتبــار أن مختلــف املبــادئ العامــة املنطبقــة يف
مجــال التعمــر ومنهــا املبــادئ البيئيــة ســتتنطبق عــى التقســيم.
ويتأكــد هــذا االســتنتاج مــن خــال الفصــل  128مــن املــروع الــذي يعــرف تقنيــة التقســيم بطريقــة
مختلفــة عــن (م ت ت ت) مــن خــال إعتبارهــا تعكــس «تصــورا عمرانيــا مســتداما «هــذا إيل جانــب
التكريــس الرصيــح ملبــدأ تناســق التقســيم وكــراس الــروط لوثائــق التخطيــط العمرانــي وملقتضياتهــا
البيئيــة.
كمــا يتأكــد التجديــد يف مجــال التقســيم مــن خــال الفصــل  127مــن املــروع الــذي يقــي عمليــة
القســمة العقاريــة مــن مجــال التقســيم .ويفــر خيــار املــرع بــأن املالــك يســتعمل عمليــة القســمة
العقاريــة يف التطبيــق لتفــادي التقيــد بمقتضيــات الترشيــع املتعلــق بالتعمــر ممــا يمكنــه مــن عــدم
التقيــد بأمثلــة التهيئــة وبمقتضياتهــا البيئيــة ولهــذا التهــرب نتائــج ســلبية.
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 .5يف الرتاتيب واإلرتفاقات
مالحظــة أوليــة :يأخــذ املــروع بعــن االعتبــار املقتضيــات البيئيــة مــن خــال الرتاتيــب
واإلرتفاقــات إذ تعــرف اإلرتفاقــات ذات املصلحــة العموميــة عــى أنهــا «ارتفاقــات إداريــة
ينظمهــا القانــون العــام وتحــد يف إطــار املصلحــة العامــة مــن حــق امللكيــة واســتعمال
األرض ...وهــي مــن القواعــد الوطنيــة التــي يتعــن اعتبارهــا عنــد إعــداد أمثلــة تهيئــة
عمرانيــة أو أمثلــة تهيئــة تفصيليــة وتســهر مصالــح الدولــة عــى احرتامهــا».15
وهذه القواعد ملزمة للسلط و للخواص مما يمكن من حماية البيئة و مكوناتها.

 15صالح بوسطعة ،التعمير في القانون التونسي ،منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ،2014 ،ص.137-136
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أ .الرتاتيب العامة للبناء
يكــرس املــروع الرتاتيــب العامــة للبنــاء صلــب عنــوان عــام ( العنــوان الثالــث) مخصــص للبنــاء
ليشــمل إىل جانــب الرتاتيــب العامــة ،رخصــة البنــاء والشــهادة يف صبغــة العقــار .ويمثــل هــذا التبويــب
تجديــدا مقارنــة بـــ (م ت ت ت).
ويســجل الفصــل  156املتعلــق بالرتاتيــب العامــة للبنــاء نقلــة نوعيــة يف مفهــوم وفلســفة هــذه
الرتاتيــب لــو قارناهــا مــع الفصــل  28مــن (م ت ت ت) الــذي كان يســتعمل مصطلحــات عامــة وغــر
دقيقــة وال عالقــة لهــا بالرتاتيــب البيئيــة وإنمــا كان يقتــر عــى «الرتاتيــب التــي تأخــذ بعــن االعتبــار
خصوصيــات كل جهــة ...وتراعــي الحاجيــات التــي تمليهــا الوضعيــة الخاصــة باملعاقــن».
وينــص الفصــل  156أن البنــاءات تخضــع إىل تراتيــب عامــة للبنــاء «الواجــب احرتامهــا لضمــان رشوط
الســامة والصحــة والجماليــة واالســتدامة» .وتشــمل هــذه الرتاتيــب مجموعــة مــن الجوانــب ومــن بينهــا
وأهمهــا تلــك التــي تعكــس تكريــس املقتضيــات البيئيــة (الطبيعيــة واإلصطناعيــة) وهــي:
طريقة اإلندماج باملوقع مع مراعاة املحيط الطبيعي والعمراني ومكوناتهما.
تقنيات اإلقتصاد يف الطاقة ويف املاء واستعمال الطاقات املتجددة والترصيف األمثل يف النفايات.
الحماية من الضجيج والعزل الحراري.
املقتضيات الخاصة بالزالزل والكوارث الطبيعية.
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ب .الرتاتيب الخاصة للبناء
ينــص الفصــل  157مــن املــروع عــى انــه «يمكــن للمجلــس البلــدي ضبــط تراتيــب خصوصيــة
للبنــاء تحــدد الطابــع املعمــاري املميــز للبنايــات ومــواد البنــاء املمكــن اســتعمالها بهــدف املحافظــة
عــى الهويــة العمرانيــة للمنطقــة وتراثهــا وخصوصياتهــا املعماريــة وتــدرج هــذه الرتاتيــب بأمثلــة
التهيئــة».
ويمثــل هــذا الصنــف الخــاص مــن الرتاتيــب تجديــدا يف قانــون التعمــر باعتبــار أن (م ت ت ت)
إقتــرت يف مجــال البنــاء عــى الرتاتيــب العامــة .ويعتــر هــذا الخيــار متناســقا مــع مــا جــاء يف
(م ج م) حيــث نصــت يف الفصــل ( 239فقــرة  ) 3أنــه «يتــوىل املجلــس البلــدي إعــداد الرتاتيــب املحليــة
للبنــاء والرتاتيــب املتعلقــة باملحافظــة عــى الخصوصيــات املعماريــة بالبلديــة».
إال أن املــرع اقتــر بالنســبة لهــذه الرتاتيــب الخاصــة التــي تحددهــا البلديــة عنــد إعــداد مخططاتهــا
عــى الجماليــة الحرضيــة أو عــى مــا ســماه املــروع بالهويــة املحليــة التــي تشــمل حســب تعريفــه

قراءة في مشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

الجوانــب الإلصطناعيــة للبيئــة دون الجوانــب الطبيعيــة.16
ج .الرتاتيب العامة للتعمري
خصــص املــروع الفرعــن األول و الثانــي مــن القســم املتعلــق بقواعــد التعمري للرتاتيــب العامــة للتعمري
ويف ذلــك تجديــد مقارنــة (ب م ت ت ت) التــي إقتــرت عــى البعــض مــن هــذه الرتاتيــب مــن ناحيــة
الإلضافــة أنهــا لــم لــم تكــرس مــن خاللهــا بصفــة واضحــة الهاجــس البيئــي .ويف املقابــل نســتنتج
مــن هــذا املــروع إضافــة واضحــة للجانــب البيئــي مــن خــال الفصــول املنضمــة لهذيــن الفرعــن.
تطبــق هــذه الرتاتيــب خــارج املناطــق التــي يشــملها مثــال تهيئــة عمرانــي مصــادق عليــه أو تراتيــب
خاصــة وتنظــم عمليــة البنــاء مــن خــال إخضاعهــا إىل قواعــد تلــزم الســلط املختصــة بمنــح رخصــة
البنــاء وتلــزم الغــر ،وتحــدد هــذه الرتاتيــب بأمــر حكومــي.
وبالرغــم مــن أن الفصــل  27مــن (م ت ت ت) كــرس الرتاتيــب العامــة للتعمــر فإنــه اقتــر عــى
ربطهــا بصفــة ســطحية ومحــدودة بالبيئــة و ذلــك عــى عكــس الفصــل  29مــن هــذا املــروع الــذي
ينــص عــى أن هــذه الرتاتيــب تحــدد:
الضوابط املتعلقة بالبيئة.
ضوابط املحافظة عىل املوارد الطبيعية.
حماية التجمعات السكنية من املخاطر والكوارث الطبيعية.
الضوابط املتعلقة بالنجاعة الطاقية والطاقات املتجددة.
إال أننا نالحظ غياب الربط بني هذه الرتاتيب وضوابط املحافظة عىل الجمالية الحرضية.
مالحظة
يحيــل مــروع الفصــل  29شــأنه شــأن الفصــل  27مــن م ت ت ت إىل أمــر حكومــي
ســيصادق عــى الرتاتيــب العامــة للتعمــر و هــو مــا ســيطرح صعوبتــن عــى األقــل:
 تتمثــل األوىل يف مــدى إســتجابة الســلطة الرتتيبيــة لهــذا املعطــى عنــد إصــدار األمــرالحكومــي
 16يعـرف مشـروع الفصل  2الهويـة المحلية بانـه «تميز المباني المكونة للنسـيج العمرانـي والفراغات المحيطة به باشـكالها
وتصاميمهـا وعناصرهـا المعمارية وطبيعة مواد البناء المسـتخدمة فـي تنفيذها».
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 تتمثــل الصعوبــة الثانيــة يف املــدة الزمنيــة التــي تحتاجهــا الســلطة الرتتيبيــة إلصــدارهــذا األمــر خاصــة أن تأخــر صــدوره سيتســبب يف تعطيــل دخــول هــذا الفصــل حيــز
النفــاذ .
د .اإلرتفاقات
يحيل الفصل  31من املرشوع إىل مجموعة مختلفة من اإلرتفاقات يمكن تقسيمها إىل:
إرتفاقات ذات عالقة بامللك العمومي منصوص عليها بقوانني خاصة ( أي خارج قانون التعمري)
إرتفاقات عمرانية منصوص عليها بأمثلة التخطيط العمراني.
إرتفاقات ذات عالقة بامللك العمومي منصوص عليها بقوانني خاصة
• الرتاتيب املتعلقة بالرشيط الساحيل
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يحــدد الفصــل  35مــن املــروع مســافة اإلرتفــاق الواجــب إحرتامهــا عنــد البنــاء عــى حــدود امللــك
العمومــي البحــري و يف هــذا اإلطــار لــم يجــدد املــرع مقارنــة بالفصــل  25جديــد مــن (م ت ت ت)
الــذي تميــز بتعــدد اإلســتثناءات للتقليــص مــن مســافة اإلرتفــاق املحــددة والتــي طاملــا تــم إســتغاللها
يف الســابق ممــا هــدد الرشيــط الســاحيل وقلــص مــن فاعليــة الرتاتيــب التــي مــن املفــرض أن تحميــه
وذلــك يف تعــارض تــام مــع اإللتزامــات الدوليــة للبــاد التونســية الدوليــة يف مجــال حمايــة الرشيــط
الســاحيل والتنــوع البيولوجــي يف هــذه املنطقــة الحساســة.
لذلــك نقــرح تنقيــح مــروع الفصــل  37الــذي يمكــن مــن الحــط مــن مســافة اإلرتفــاق أو إحتياطيــا
مــن التشــديد مــن الــروط التــي تمكــن ذلــك.
كمــا نقــرح تنقيــح الفصــل  38بــل وحذفــه كليــا بإعتبــاره يمكــن مــن عــدم تطبيــق مســافة اإلرتفــاق
عــى املنشــآت التــي تســتوجب تواجــدا قــرب شــاطئ البحــر لخطــورة آثــاره البيئيــة.
مالحظة
يجلــب الفصــل  39اإلنتبــاه بإعتبــاره ال يتعلــق بالتعمــر و اإلرتفاقــات الخاصــة بــه و إنمــا
بعقــود اللزمــات فــوق الرشيــط الســاحيل التــي قيدهــا املــرع بــرورة إحــرام رشوطــا
بيئيــة وهــي إضافــة إيجابيــة ولكــن نســتغرب تكريســها ضمــن مــروع مجلــة التعمــر.
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• الرتاتيب املتعلقة بامللك العمومي للمياه
يمثــل هــذا العنــوان إضافــة مقارنــة بمجلــة م ت ت ت بإعتبــار أن امللــك العــام للميــاه منظــم بمجلــة
امليــاه لســنة  1975و الصــادرة بقانــون عــدد  16لســنة  1975مــؤرخ يف  31مــارس .17 1975
ويضــع هــذا املــروع قاعــدة احــرام ارتفــاق تــراوح بــن  25مــر و  100مــر مــن حــدود امللــك
العــام للميــاه و ذلــك للرتخيــص يف البنــاء ،إال أن هــذا الفصــل يمكــن مــن الرتفيــع يف مســافة اإلرتفــاق
ألســباب بيئيــة تقتــر عــى هــدف حمايــة املناطــق املهــددة بالفياضانــات.
كمــا يمكــن الفصــل  42مــن املــروع مــن الحــط مــن مســافة اإلرتفــاق دون تقييــده بــروط صارمــة
ممــا يقلــص مــن فاعليــة هــذا اإلرتفــاق.
االرتفاقات العمرانية
إن االرتفاقات العمرانية التي نصت عليها (م ت ت ت) يمكن تصنيفها إىل:
ارتفاقات تتعلق برتكيز البنايات
ارتفاقات تتعلق باملواقع املخصصة (ساحات الوقوف  -مناطق خرضاء)
ارتفاقات تتعلق بالكثافة.
ويقــع ســن االرتفاقــات العمرانيــة وفــق الفصــل  23مــن (م ت ت ت) لفائــدة األمــن العمومــي وأمــن
املنشــآت العســكرية واملــرور واملحافظــة عــى الــراث التاريخــي واألثــري والتقليــدي والتــي تتعلــق
خاصــة باســتعمال األرايض وارتفــاع املبانــي ونســبة املســاحات املبنيــة والبيضــاء لــكل عقــار وحظــر
البنــاء يف مناطــق معينــة.

 17وحسب الفصل االول من هذه المجلة «تتبع الملك العمومي للمياه:
مجاري المياه على اختالف أنواعها واألراضي الداخلة في ضفافها الحرة
المياه المحصورة باألودية
العيون على اختالف أنواعها
طبقات الماء بباطن األرض على اختالف أنواعها
البحيرات والسباخ
قنوات المياه واآلبار واألحواض المستعملة من طرف العموم وكذلك توابعها
قنـوات المالحـة والـري أو التطهيـر الواقـع إنجازهـا من طـرف الدولـة أو على حسـابها لفائـدة المصلحة العامـة وكذلك
األراضـي التي توجـد ضمن ضفافهـا الحـرة وتوابعها».
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الجزء الثاني

مشروع مجلة التهيئة
والتنمية الرتابية والتعمري
ورهان الحوكمة املفتوحة
والديمقراطية التشاركية

* تعريف الديمقراطيّة التشاركيّة:
تعنــي الديمقراطيّــة التشــاركيّة رضورة ترشيــك املواطنــن يف تســيري الشــؤون العامــة
للجماعــة املحليــة وتمكينهــم مــن هــذه املشــاركة فعليــا بواســطة آليــات مقننــة عــر
املتابعــة واالقــراح واستشــارتهم واإلصغــاء لهــم وتوثيــق مقرتحاتهــم وتظلماتهــم وإعــام
العمــوم بمآلهــا.
* مدلول الحوكمة املفتوحة:
تكريســا للدســتور أصبحنــا نتحــدث عــن الحوكمــة عــى املســتوى املركــزي و املحــي
والتــي ترتكــز عــى قــدرة الســلطات العموميــة عــى الحكــم مــع اإلســتجابة لإلشــكاليات
املرتبطــة باملجــال الرتابــي ،الســكان واملصلحــة العامــة.
والحوكمـ�ة البـ� ّد أن تكـ�ون مفتوحـ�ة يف مجاالتهـ�ا وأطرافهـ�ا open- gov/ le tout gou� .
 vernanceوتقتــي التشــاركية والشــفافية واملســاءلة يف كيفيــة إعــداد واتخــاذ وتنفيــذ
وتقييــم القــرار.
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يمثــل الفصــل  139م��ن الدس��تور اإلط��ار العـ�ام ملش�اـركة املواط��ن يف الحك��م املحـلي «يف إعــداد برامــج
التنمي��ة والتهيئةــ الرتابي��ة ومتابع��ة تنفيذهاــ طبقاــ مل��ا يضبطـ�ه القانــون» ويــرز مجــال التهيئــة الرتابيــة
كأح��د أهـ�م مجــاالت التشــاركية التــي أوردهــا هــذا الفصــل رصاحــة ثــم أحــال إىل املــرع صالحيــة
تحديــد اآلليــات التشــاركية التــي تشــمل مرحلــة اإلعــداد ثــم التنفيــذ والتقييــم.
غــر انــه و بدخــول هــذه األحــكام الدســتورية حيــز النفــاذ أصبحــت القوانــن املؤطــرة لهــذا املجــال
وخاصـ�ة قانـ�ون البلديـ�ات ومجلـ�ة التهيئـ�ة الرتابيـ�ة والتعمـير يف حاجـ�ة إىل مراجعـ�ة و ضمـ�ن هـ�ذا اإلطـ�ار
تمــت املصادقــة عــى مجلــة الجماعــات املحليــة يف  9مــاي .2018
وق��د أت��ت املجلـ�ة بالجدي��د يف مجـ�ال دمقرطـ�ة التهيئــة والتعمــر إذ ألــزم املــرع الجماعــات املحليــة
باح�ترام مب��ادئ الديمقراطيّ��ة و التش��اركيّة الحوكم�ةـ املفتوحـ�ة يف إعــداد أمثلــة التهيئــة مــن خــال قســم
خــاص إىل جانــب فصــول أخــرى باملجلــة.1
وأدت هـ�ذه التط��ورات الدس��تورية والترشيعي��ة الهام��ة إىل رضورة تغي�ير (م ت ت ت) التــي ال تكــرس
بطريقــة كافيــة مبــدأ ترشيــك املواطــن (ة) يف اتخــاذ القــرار الــذي يهــم الشــأن العمرانــي .وتمكــن قــراءة
 1التذكير بمختلف هذه الفصول الفصل  29الفصل  119الفصل 239من مجلة الجماعات المحلية

قراءة في مشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

املــروع مــن أن نســتنتج انــه و لــن حــاول املــرع تكريــس هــذه املبــادئ بصفــة رصيحــة إال انــه لــم
يرتــق إىل التطلعــات الدســتورية وذلــك عــى عكــس مــا ذهــب إليــه املــرع عنــد مصادقتــه عــى مجلــة
الجماعــات املحليــة إذ غــاب البعــد العمــي مــن خــال عــدم التنصيــص عــى طــرق تفعيــل مبــادئ
التشــاركية ونســتنتج ضمــان تطبيقهــا أرض الواقــع.
الفقرة االوىل :إعتماد مبادئ الديمقراط ّية التشارك ّية و الحوكمة املفتوحة

يف تعريف الديمقراطيّة التشاركيّة
تميــز املــروع بتكريســه الديمقراطيّــة التشــاركيّة منــذ الفصــل 2مــن املــروع واملتعلــق
باألحــكام العامــة حيــث احتلــت مكانــة هامــة ضمــن مبــادئ أخــرى تجســد رؤيــة جديــدة
للتهيئــة والتعمــر.
وعــرف املــروع املقاربــة التشــاركية عــى أنهــا «مســار يرتكــز عــى مشــاركة املواطنــن
ومكونــات املجتمــع املدنــي ومختلــف الفاعلــن املعنيــن يف وضــع التصــورات وضبــط خيارات
التهيئــة واســتنباط الصيــغ العمليــة إلعدادهــا ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا».
ونســتنتج أن هــذا التعريــف هــو إعــادة تــكاد تكــون مطابقــة كليــة للفصــل  29مــن (م
ج م) الــذي جــاء بــه «يخضــع إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الرتابيــة وجوبــا إىل آليــات
الديمقراطيــة التشــاركية .يضمــن مجلــس الجماعــة املحليــة لكافــة املتســاكنني وللمجتمــع
املدنــي مشــاركة فعليــة يف مختلــف مراحــل إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الرتابيــة
ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا .تتخــذ الجماعــة املحليــة كل التدابــر إلعــام املتســاكنني
واملجتمــع املدنــي مســبقا بمشــاريع برامــج التنميــة والتهيئــة الرتابيــة».
إال أن تكريــس املقاربــة التشــاركية يف الفصــل الرابــع مــن املرشوع اليســتجيب ملقاربــة النوع
اإلجتماعــي وذلــك لعــدم إختيــار املــرع أســلوب التأنيــث بحديثــه مثــا عــن املواطنــن
واملواطنــات وفضــل إســتعمال املصطلــح التقلييــدي «كافــة املتســاكنني».
والجديــر باملالحظــة هــو حضــور هــذه املقاربــة التشــاركية مــن خــال تعريــف مصطلحــات أخــرى
هامــة ومرتبطــة يف مفهومهــا بمبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية مــن ذلــك تعريــف التنميــة الرتابيــة حيــث
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ربــط الفصــل 2مـ�ن امل�شروع ه�ذـه التنمي�ةـ بـ«املقاربةــ التشــاركية بمــا» هـ�ي مســار يهــدف إىل «رفــع
القــدرة التنافســية للمجــال الرتابــي يف إطــار مقاربــة تشــاركية و وفقــا إلســراتيجية اســتباقية».
كمــا أكــد املــرع عــى هــذه املقاربــة عنــد تعريــف سياســة املدينــة بمــا هــي «منهــج يهــدف إىل
تطويــر مندمــج ومســتدام للمدينــة يف إطــار التوزيــع املتــوازن لــأدوار بــن مختلــف املتدخلــن ضمــن
سياســة وطنيــة تعتمــد املقاربــة التشــاركية».
وقــد جــاء هــذا التكريــس مســتوعبا لخيــار الســلطة التأسيســية األصليــة املجســد يف أحــكام الفصــل
 139مــن الدســتور ،ومنســجما مــع عــدة فصــول مــن (م ج م).
فصول من مجلة
الجماعات املحلية
الفصل 29
املفتوحة»
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املحتوى
يخضــع إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الرتابيــة وجوبــا إىل آليــات
الديمقراطيــة التشــاركية.

الفصل 119

تعتمــد الجماعــة املحليــة وجوبــا التشــاركية يف إعــداد مشــاريع أمثلتهــا
طبقــا ألحــكام القانــون وملــا تضبطــه مجالســها املنتخبــة مــن آليــات
ترشيــك املتســاكنني ومنظمــات املجتمــع املدنــي فعليــا ودعوتهم للمســاهمة
يف وضــع التصــورات وتحديــد االختيــارات الكــرى للتهيئــة واســتنباط
الصيــغ العمليــة إلعــداد أمثلــة التهيئــة الرتابيــة ومتابعــة تنفيذهــا.

الفصل 239

يعــ ّد املجلــس البلــدي أمثلــة التخطيــط العمرانــي باعتمــاد آليــات
الديمقراطيــة التشــاركية.

وبذلــك يكــون املــروع موضــوع الدراســة بتكريســه ملبــدأ التشــاركية منــذ الفصــول األوىل قــد احــرم
القاعــدة األعــى بالنظــر إىل أن املبــادئ األساســية للتهيئــة العمرانيــة تتخــذ شــكل القانــون العــادي
الــذي يفــرض أن تكــون أحكامــه متناســبة مــع مجلــة الجماعــات املحليــة وهــي قانــون أســايس.
إال انــه مــن الــروري الوقــوف عــى مــدى اســتيعاب التشــاركية كمبــدأ صلــب مــروع املجلــة وذلــك
عنــد إعــداد مختلــف األمثلــة.
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الفقرة الثانية :التكريس الجزئي للبعد التشاركي يف األمثلة املختلفة

أكــد الفصــل  4الــوارد بالعنــوان األول مــن املرشوع عــى رضورة احــرام آليــات الديمقراطية التشــاركية
عنــد إعــداد وثائــق التهيئــة والتنميــة الرتابيــة والتخطيــط العمرانــي «بمــا يضمــن املشــاركة الفعليــة يف
ضبــط الخيــارات و وضــع التصــورات مــن قبــل مجلــس الجماعــات املحليــة ومكونــات املجتمــع املدنــي
واملتســاكنني مــع مراعــاة مبــادئ التنمية املســتدامة».
 .1يف األمثلة التوجيهية
عنــد تعرضــه ملفهــوم التهيئــة والتنميــة الرتابيــة يف الفصــل  11كــرس املــروع هــذه املقاربــة إذ أشــار
إىل «اعتمــاد رؤيــة تشــاركية متوازنــة للمجــال الرتابــي».
وقد تعرض املرشوع اىل أربعة أصناف من األمثلة التوجيهية وهي:

اﻤﻟﺜﺎل
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺠﻬﺔ

اﻤﻟﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
اﻤﻟﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﻨﻲ

أ .املثال التوجيهي لتهيئة و تنمية الرتاب الوطني:
عــرف الفصــل  11مــن مــروع املجلــة هــذا املثــال بأنــه «وثيقــة تخطيــط ملجــال ترابــي تعــر عــن
رؤيــة إســراتيجية متناســقة ومســتدامة ملــدة ال تقــل عــن العرشيــن ســنة وتمثــل مرجعــا للســلط
املركزيــة والجماعــات املحليــة».
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إال أن مــروع املجلــة لــم يــر إىل املقاربــة التشــاركية عنــد تعريــف هــذا املثــال بينمــا تقتــي طبيعــة
هــذه الوثيقــة و دورهــا اإلســراتيجي و اإلســتباقي واملرجعــي االعــراف بالبعد التشــاركي.
ويمكــن تربيــر هــذا التمــي بالصبغــة العامــة والغــر ترتيبيــة التي يتســم بهــا املثــال التوجيهــي لتهيئة
وتنميــة الــراب الوطنــي وهــو ال يؤثــر بصفــة مبــارشة عــى حقــوق املنظــور االداري أي املواطنــن وال
يلــزم ســوى الســلط العمــو
ب .املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية اإلقليم :
عــرف الفصــل  15مــن املــروع هــذا املثــال بمــا هــو «وثيقــة تخطيــط للتهيئــة والتنميــة الرتابيــة
تعــر عــن رؤيــة اســراتيجية متناســقة ومســتدامة ملــدة ال تقــل عــن خمســة عــرة ســنة وتمثــل
مرجعــا للســلط املركزيــة والجماعــات املحليــة مــع مراعــاة مبــدأ التناســق مــع مختلــف وثائــق التهيئــة
الرتابيــة».
وتعــرض الفصــل  61مــن املــروع إىل املقاربــة التشــاركية بطريقــة ضمنيــة عنــد تحديــد طريقــة إعداد
املثــال إذ «يعــد اإلقليــم املثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة اإلقليــم بالتشــاور وبالتعــاون مــع الجماعــات
املحليــة وبالتنســيق مــع الســلط املركزيــة واملؤسســات العموميــة ومكونــات املجتمــع املدنــي.
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ونســتنتج مــن هــذا الفصــل أن ترشيــك املجتمــع املدنــي يتخــذ شــكال مختلفــا عمــا تقتضيــه مبــادىء
الديمقراطيــة التشــاركية إلقتصــار الفصــل عــى مصطلــح بالتشــاور وبالتعــاون والــذي ال يرتقــي إىل
مشــاركة فعليــة خاصــة أن املــروع لــم يــرز طــرق التنســيق وآلياتــه.
ج .املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الجهة:
عرفــه الفصــل  19مــن املــروع كالآلتــي «وثيقــة تخطيــط للتهيئــة والتنميــة الرتابيــة تعــر عــن
رؤيــة إســراتيجية متناســقة و مســتدامة ملــدة ال تقــل عــن خمســة عــرة ســنة وتمثــل مرجعــا للســلط
املركزيــة والجماعــات املحليــة مــع مراعــاة مبــدأ التناســق مــع مختلــف وثائــق التهيئــة الرتابيــة».
وإختــار الفصــل  20املتعلــق بطريقــة إعــداد هــذه الوثيقــة نفــس املقاربــة الشــاركية املحــدودة حيــث
نــص «تعــد الجهــة املثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة الجهــة بالتشــاور وبالتعــاون مــع الجماعــات
املحليــة وبالتنســيق مــع الســلط املركزيــة املختصــة ترابيــا واملؤسســات العموميــة ومكونــات املجتمــع
املدنــي».
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مالحظة
البــد مــن تجــاوز مجــرد التنســيق إىل أكثــر تشــاركية ألن إعــداد األمثلــة التــي تتعلــق
بالجماعــات املحليــة املتمثلــة يف اإلقليــم و الجهــة البــد أن يتمــاىش مــع مــا أوجبتــه مجلــة
الجماعــات املحليــة يف فصلهــا  29والــذي ينــص أنــه عــى كل جماعــة محليــة اتخــاذ» كل
التدابــر إلعــام املتســاكنني واملجتمــع املدنــي مســبقا بمشــاريع برامــج التنميــة والتهيئــة
الرتابيــة».
د .األمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة:
عــرف الفصــل  23مــن مــروع املجلــة هــذا املثــال عــى انه»وثيقــة تخطيــط لتهيئــة و تنميــة كل
منطقــة تســتوجب منظوماتهــا البيئيــة أو خصوصياتهــا الثقافيــة حمايــة خاصــة .تمثــل هــذه الوثيقــة
مرجعــا للســلط املركزيــة و الجماعــات املحليــة يف إطــار تنميــة مســتدامة تراعــي التوجيهــات الــواردة
بمختلــف وثائــق التهيئــة و التنميــة الرتابيــة».
نالحــظ تغييــب كيل للمعطــى التشــاركي عنــد إعــداد األمثلــة التوجيهيــة للمناطــق الحساســة التــي
يؤطرهــا البــاب الرابــع مــن املــروع و خاصــة الفصــل 24منــه .ويعــود ذلــك إىل اعتبــار إن حمايــة هذه
املناطــق تعــود أساســا إىل الســلطة املركزيــة .لكــن ذلــك ال يعنــي بالــرورة تغييــب البعــد التشــاركي
وإقصــاء املجتمــع املدنــي والجمعيــات الناشــطة يف هــذا املجــال والتــي لهــا دور فعــي يف مجــال حمايــة
هــذه املناطــق خاصــة وان هــذه املناطــق تنــدرج ضمــن الــراب البلــدي بعــد تعميــم النظــام البلــدي
عــى كامــل املجــال الرتابــي الوطنــي.
 .2يف «أمثلة التخطيط العمراني»
تضمــن العنــوان األول املخصــص للرتاتيــب و املبــادئ العامــة للتعمــر قســما أوال يهــم املبــادئ العامــة
التــي وقــع تعدادهــا بالفصــل  27إذ وقــع التنصيــص رصاحــة عــى التشــاركية والحوكمــة واالنفتــاح
عــى التكنولوجيــا الحديثــة.
ثــم أكــد الفصــل  29عــى رضورة التــزام البلديــات بهــذه املبــادئ عنــد «إعــداد وثائــق التخطيــط
العمرانــي وتصميمهــا والتــرف فيهــا».
من ناحية أخرى أكد الفصل  51عىل إتباع «املنهج ألتشاركي» عند إعداد هذه الوثائق.

الجزء الثاني :مشروع مجلة التهيئة و التنمية الترابية والتعمير ورهان الحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركية

45

تمكن مختلف هذه الفصول من اإلستنتاجات التالية:
 تجــاوز مــروع املجلــة النقــص الــوارد بالفصــل ألول مــن مجلــة التهيئــة الرتابيــةوالتعمــر التــي لــم تنــص عــى مبــدأ التشــاركية ضمــن أهدافهــا شــأنه شــأن مبــدأ التنمية
املســتدامة كمــا أنهــا لــم تنــص عــى التشــاركية كمبــدأ يقــوم عليــه إعــداد أمثلــة التهيئــة
العمرانيــة بــل اقتــر املــرع يف  1994عــى تكريــس االســتقصاء العمومــي كآليــة
تشــاركية وحيــدة وصوريــة التعكــس مشــاركة فعالــة للمواطــن واملجتمــع املدنــي.
 البــد مــن التأكيــد عــى أهميــة تكريــس مبــدأ التشــاركية بصفــة مالزمــة ملبــدأ الحوكمــةوذلــك للتكامــل بــن املصطلحــن وتقاطــع أهدافهمــا.
 تطبيقــا للفصــل  29مــن (م ج م) يذكــر املــروع بالصبغــة اإللزاميــة العتمــاد البلديــاتعــى التشــاركية.
 غياب التأنيث والتأكيد عىل مشاركة النساء يف إتخاذ القرارات املتعلقة باألمثلة.مــن ناحيــة ثانيــة تعــرض مــروع املجلــة إىل أمثلــة التخطيــط العمرانــي» والتــي تضــم حســب
الفصــل  51الوثائـ�ق التاليـ�ة:
46
اﻤﻟﺜﺎل
اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ

ﻣﺜﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

ﻣﺜﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻔﺼﻴﲇ

ﺃﻣﺜﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ

ﻣﺜﺎل
اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ

ﻣﺜﺎل اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ
واﻟﺘﺜﻤﻦﻴ
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أ .املثال التنسيقي:
عــرف الفصــل  53مـ�ن م�شروع املجل��ة املثــال التنســيقي لبلديــة أو أكثــر عــى انــه وثيقــة تخطيــط عمراني
تعــر عــن رؤيــة متناســقة ومســتدامة للمجــال الرتابــي ترعــي آليــات الديمقراطيــة التشــاركية املنصــوص
عليهــا بالفصــل  .4ويعتــر هــذا التكريــس ملبــدأ اإلســتيدامة مــن ناحيــة والتشــاركية مــن ناحيــة ثانيــة
أســايس نظــرا للــدور املوكــول ملثــل هــذا املثــال وعالقتــه بمثــال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة للبلديــة.
ويتمــاىش هــذا الخيــار مــع األحــكام الدســتورية ومــع مقتضيــات مجلــة الجماعــات املحليــة خاصــة التــي
تنــص عــى اعتمــاد آليــات التشــاركية والحوكمــة املفتوحــة بخصــوص مختلــف مشــاريع األمثلــة التــي
ينـ�ص عليهـ�ا الترشيـ�ع املتعلـ�ق بالتعمـير بمـ�ا فيهـ�ا األمثلـ�ة التنسـ�يقية.
كمــا يعتــر هــذا التكريــس منطقيــا بإعتبــار أن املثــال التنســيقي بــن البلديــات يهــم أكثــر مــن بلديــة
ويســتهدف مبــارشة حقــوق مجموعــة برشيــة كبــرة ســتكون معنيــة بالرتاتيــب التــي يشــملها هــذا املثال
التنس��يقي م��ا يس��توجب إعم��ال آلي��ات الديمقراطي��ة التش��اركية.
أمــا بخصــوص املثــال التنســيقي البلــدي بمــن الطبيعــي إعتمــاد البلديــة عنــد إعــداده عــى مبــادئ
التشــاركية شــأنه شــأن مثــال التهيئــة و التنميــة العمرانيــة.
ب .مثال التهيئة والتنمية العمرانية:
يوــازي «مث��ال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة» «مث��ال التهيئ�ةـ العمرانيــة» يف مجلــة التهيئــة الرتابيــة
والتعمــر واملنظــم يف البــاب املتعلــق بأمثلــة التهيئــة العمرانيــة .2وعرفــه الفصــل  57مــن املــروع عــى
انـ�ه «وثيقـ�ة تخطيـ�ط عمرانـ�ي يعـ�ارض بهـ�ا الغـير».
يعتــر مثــال التهيئــة العمرانيــة أداة ترتيبيــة لتنســيق تدخــات كل القطاعــات لدفــع مســرة التنميــة
3
االقتصاديةــ واالجتماعيـ�ة بالتجم��ع العمران��ي وه�وـ «الوثيق��ة املرجعيــة األوليــة والثابتــة للتهيئــة البلدية»
و الــذي يمكــن بمقتضــاه للجماعــة املحليــة املعنيــة أن تحــدد مختلــف االرتفاقــات وأن تقــرر رفــض أو
منــح الرتاخيــص املتعلقــة بالتقســيمات ورخــص البنــاء والهــدم والقيــام بأنشــطة مختلفــة.
حســب الفصــل  64مــن املــروع يقــع إعمــال الديمقراطيــة التشــاركية عنــد إعــداد هــذا املثــال مــن

 2من الفصل  12إلى الفصل.24
AMEL AOUIJ-MRAD, Précis de droit de l›urbanisme, Publications de l’Imprimerie officielle de la
République tunisienne, 2014, p39.
3
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خــال آليــة االســتقصاء 4وهــي نفــس اآلليــة التــي اعتمدتهــا مجلــة التهيئــة الرتابيــة والتعمــر و يف هــذا
اإلطــار لــم يــأت املــروع بالجديــد مــن حيــث اآلليــات التشــاركية.
ج .مثال املحافظة والتثمني:
عــرف الفصــل  79مــن املــروع هــذا املثــال بأنــه «وثيقــة تخطيــط عمرانــي يعــارض بهــا الغــر»
وهــو يعــوض مثــال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة يف املناطــق التــي تكتــي أهميــة خاصــة مــن الناحيــة
الرتاثيــة أو الثقافيــة أو الطبيعيــة أو البيئيــة والكائنــة داخــل املناطــق املغطــاة بوثائــق التخطيــط
العمرانـ�ي أو خارجهـ�ا والتـ�ي ال تخضـ�ع إىل تراتيـ�ب أو نظـ�ام خـ�اص.
وتجــدر اإلشــارة هنــا أن مــروع املجلــة عــرف تغيــرا بخصــوص البعــد التشــاركي عنــد إعــداد هــذا
الصنــف مــن األمثلــة إذ كان املــروع يف نســحة فيفــري  2020ينــص عــى اللجــوء إىل آليــة االســتقصاء
لترشيــك املواطنــن وهــو مــا توختــه مجلــة حمايــة الــراث األثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة 5عند
إعــداد مثــال الحمايــة واإلحيــاء 6ومثــال الصيانــة واإلحيــاء 7إال أن الصيغــة األخــرة للمــروع حذفــت
االســتقصاء وهــو مــا يدعــو للإلســتغراب بالنظــر إىل الصبغــة الرتتيبيــة لهــذه األمثلــة وصبغتهــا امللزمــة
للمواطنــن الذيــن لــم يشــاركوا يف إعدادهــا.
وقــد وقــع اإلشــارة يف الفصــل  75مــن املــروع إىل أن مثــال املحافظــة والتثمــن يهــدف إىل «دعــم
األنشــطة االقتصاديــة والثقافيــة وإدراجهــا وفقــا ملقاربــة تشــاركية».
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د .مثال التهيئة التفصييل:
حســب الفصــل 101مــن املــروع يعــرف مثــال التهيئــة التفصيــي بأنــه «يضبــط مواقــع البنايــات
واملنشــات والتجهيــزات الجماعيــة العموميــة أو الخاصــة واملســاحات الخــراء وطبيعــة ومــآل البنايــات
وغريهــا مــن طــرق اســتعمال األرايض كمــا يضبــط شــبكة الطرقــات والشــبكات املختلفــة واالرتفاقــات
الواجــب احرتامهــا .يتضمــن مثــال التهيئــة التفصيــي وجوبــا تصــورا عمرانيــا شــامال ومتناســقا
ومســتداما يراعــي مختلــف وثائــق التهيئــة الرتابيــة والتعمــر.»8
 4انظر الجزء الثاني المتعلق باالليات
 5قانـون عدد  35لسـنة  1994مـؤرخ في  24فيفـري  1994يتعلق بإصـدار مجلة حماية التـراث األثـري والتاريخي والفنون
التقليدية
 6الفصل  8من مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية
 7الفصل 17مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية
 8حسـب الفصـل  30ثالثا من مجلـة التهيئة الترابيـة والتعمير فان هذا المثال يضبـط «مواقع البناءات والمنشـآت والتجهيزات
الجماعيـة أو الخاصـة وطبيعـة و مـآل البنايـات وغيرها من طـرق إسـتعمال األراضي كما يضبط شـبكة الطرقات والشـبكات
المختلفة واإلرتفاقـات الواجب إحترمها
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بالت��ايل يقــع تطبي��ق أمثلــة التهيئــة التفصيليــة عــى مجــال ترابــي أصغــر مــن الرقعــة الرتابيــة الــذي
تغطيــه أمثلــة التهيئــة العمرانيــة فهــي تغطــي جــزءا صغــرا كحــي مــن أحيــاء البلديــة مثــا .ويســمى
هــذا الجــزء «دائــرة تدخــل عقــاري» 9التــي تحــدث بأمــر لصالــح البلديــة مثــا إلنجــاز برامــج تهيئــة
وتجهيـ�ز أو تهذيـ�ب.
وقـ�د أكــد الفصــل  102مــن مــروع املجلــة عــى خضــوع إعــداد مثــال التهيئــة التفصيــي إىل نفــس
اإلجــراءات التــي يخضــع لهــا مثــال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة بمــا يف ذلــك االستشــارة واالســتقصاء
وهــو مــا ورد يف الفصــل  30رابعـ�ا مـ�ن مجلـ�ة التهيئـ�ة العمرانيـ�ة والتعمـير.
ويف هــذه النقطــة أيضــا لــم يــأت املــروع بالجديــد بينمــا ننتظــر تدعيــم هــذه اآلليــات التقليديــة
بآليـ�ات حديثـ�ة.
ه .مثال التقسيم:
عــرف الفصــل  126مــن املــروع التقســيم بأنــه «أداة للتجزئــة وفــق تصــور عمرانــي متناســق
ومســتدام يراعــي مقتضيــات وثائــق التخطيــط العمرانــي» 10وقــد عــدد هــذا الفصــل العمليــات التــي
تعــد مــن قبيــل التقســيم كـ«عمليــة تجزئــة لعقــار غــر مبنــي ينجــر عنهــا عــى األقــل مقســم قابــل
بعــد التهيئــة لبنــاء محــات ســكنية أو خدماتيــة أو صناعيــة أو ســياحية أو تجاريــة أو لوجســتية أو
تجهيــزات» أو «عمليــة فــرز منابــات يف عمــارة مرخــص يف بنائهــا تشــتمل عــى عــدة طبقــات أو شــقق».
يف الجــزء املخصــص للمصادقــة عــى التقســيم املمتــد مــن الفصــل  128إىل الفصل 135مــن مــروع
املجلــة لــم يقــع إدمــاج البعــد التشــاركي يف عمليــة التقســيم وهــو نفــس تمــي املــرع يف مجلــة
التهيئــة الرتابيــة والتعمــر بينمــا ننتظــر تدعيــم اآلليــات التشــاركية.

 9ويقصـد بدوائـر التدخل العقاري حسـب الفصل  30مـن (م ت ت ت ) «المناطق التـي تتدخل في نطاقها الدولـة أو الجماعات
المحليـة أو الـوكاالت العقارية أو وكالـة التهذيب والتجديد العمراني إلنجـاز برامج تهيئة و تجهيـز أو تجديد أو تهذيب».
 10عرفـه الفصـل 58من مجلـة التهيئة الترابيـة والتعمير« :يقصد بالتقسـيم كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسـم يسـاوي
عددهـا ثالثـة أو أكثـر ،معـدة ،بعـد التهيئـة ،لبنـاء محلات سـكنية أو مهنيـة أو صناعيـة أو سـياحية أو تجهيزات مشـتركة
اجتماعيـة وثقافيـة حسـب مقتضيات هـذه المجلة».
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الفقرة الثالثة :تفعيل منقوص ملبادئ الديمقراط ّية التشارك ّية والحوكمة املفتوحة

لــن تقتــي مقاربــة الديمقراطيــة التشــاركية أن يكــون املواطــن (ة) فاعــا (ة) يف اتخــاذ القــرار
املحــي ،فــإن رهــان الحوكمــة املفتوحــة يســتوجب تعــدد آليــات الديمقراطيــة التشــاركية وامتدادهــا يف
الزمــن مــن بدايــة وضــع التصــورات ملــروع املثــال إىل إعــداده وتنفيــذه ثــم تقييمــه تطبيقــا ملقتضيات
الديمقراطيــة التشــاركية والحوكمــة املفتوحــة املكرســة يف الفصــل  139مــن الدســتور ومختلــف فصــول
(م ج م).
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الفصــل  29مــن (م ج م) اســند إىل الســلطة الرتتيبيــة صالحيــة ضبــط نظــام
نموذجــي آلليــات الديمقراطيــة التشــاركية ولــم يصــدر األمــر إىل اآلن إنمــا هنــاك مــروع لهــذا األمــر
الحكومــي .11وعــرف هــذا املــروع يف فصلــه الثانــي آليــات الديمقراطيــة التشــاركية بأنهــا «الطــرق
التــي يتــم اللجــوء إليهــا لترشيــك املتســاكنني واملجتمــع املدنــي حســب مســتويات مختلفــة يف أعمــال
الجماعــات املحليــة».
غــر أنــه نظــرا لغيــاب األمــر التطبيقــي املنصــوص عليــه بهــذا الفصــل وتطبيقــا ملبــدأ التدبــر
الحــر وملبــدأ لتمتــع البلديــات بســلطة ترتيبيــة وللفصــل  119مــن (م ج م) يمكــن للمجلــس البلــدي
أن يضبــط عــر مداولــة آليــات لترشيــك املتســاكنني (ات) ومنظمــات املجتمــع املدنــي وتحــدد هــذه
اآلليــات بطريقــة تشــاركية.
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لكــن التصــور الــذي وضعــه مــروع املجلــة ال يســتقيم مــع مــا ذهــب إليــه واضعــو الدســتور يف
الفصــل  139أو املــرع يف مجلــة الجماعــات املحليــة إذ اكتفــى بالتنصيــص عــى اآلليــات التشــاركية
الســابقة التخــاذ القــرار وخاصــة االســتقصاء رغــم نقائصــه مــن جهــة ( )1وغيــب بقيــة اآلليــات
التشــاركية الالحقــة التخــاذ القــرار والتــي وضعتهــا مجلــة الجماعــات املحليــة مــن جهــة أخــرى(.)2
كمــا لــم يحــدد املــروع القيمــة القانونيــة لهــذا االلتــزام املحمــول عــى الجماعــات املحليــة عامــة وعــى
البلديــة بصفــة خاصــة يف مجــال إعمــال اآلليــات التشــاركية (.)3
 .1عدم التذكري بالطبيعة القانونية لاللتزام بتكريس الديمقراطية التشاركية
لــم يتطــرق املــروع موضــوع الدراســة إىل مــآل األمثلــة التــي ال يتــم فيهــا االمتثــال إىل مقتضيــات
الديمقراطيــة التشــاركية والحوكمــة املفتوحــة عــى عكــس الفصــول  29و 119املذكــورة مــن مجلــة
الجماعــات املحليــة والتــي تخضــع محتــوى برامــج التنميــة والتهيئــة الرتابيــة وجوبــا آليــات الديمقراطية
التشــاركية .ويــؤدي خــرق هــذا الواجــب املحمــول عــى البلديــة إىل رفــض املجالــس املحليــة للمــروع
ويكــون ك ّل قــرار تتخــذه الجماعــة املحليــة خالفــا ملقتضيــات التشــاركية قابــا للطعــن عــن طريــق
دعــوى تجــاوز الســلطة.
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2019/12/consultation.pdf
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 .2التنصيص املنقوص عىل آليات الديمقراطية التشاركية السابقة التخاذ القرار
تقتــي التشــاركية وضــع آليــات مختلفــة لتمكــن املواطــن (ة) مــن املســاهمة الفعليــة يف وضــع أمثلــة
التهيئــة غــر أن هــذه املشــاركة ال تتحقــق إال إذا مكــن املعنــي باالمــر مــن النفــاذ إىل املعلومــة عــن
طريــق نرشهــا العالمــه بهــا وهــو مــا يفرتضــه مبــدأ الحوكمــة املفتوحــة.
أعــاد مــروع املجلــة صياغــة نفــس اآلليــات التــي اعتمدتهــا مجلــة التهيئــة العمرانيــة والتعمــر
باملؤاخــذات التــي كانــت توجــه لهــا وغيــب بعــض اآلليــات التــي جــاء ت بهــا مجلــة الجماعــات املحليــة
والتــي كان باإلمــكان التذكــر بهــا تكريســا لهــا.
اختــزل املــروع تدخــل املواطــن يف األداة التقليديــة املتمثلــة يف االســتقصاء العمومــي املكرســة ســابقا
بمجلــة التهيئــة العمرانيــة والتعمــر ويف املقابــل نالحــظ تعــدد اآلليــات التشــاركية يف القســم الخامــس
مــن م ج م التــي تتــدرج مــن مجــرد اإلعــام إىل االستشــارة والتشــاور والقــرار املشــرك وصــوال إىل
االســتفتاء حــول برامــج التهيئــة.
أ .آليات النفاذ إىل املعلومة
يحصــل النفــاذ إىل املعلومــة عــر اإلعــام املتمثــل يف تبليــغ املعلومــة املتعلقة بمخططــات التهيئــة الرتابية
وتوفــر كل املعطيــات املتعلقــة بهــا للمتســاكنني (ات) بطريقــة واضحــة ومبســطة خــال كافــة مراحــل
إعــداد املخططــات والربامــج ،ومتابعــة تنفيذهــا ،وتقييمها.12
وتتجســد آليــات اإلعــام التــي أوردهــا املــروع يف تعليــق قــرار التحديــد بمقــر البلديــة و نــره يف
الجريــدة الرســمية للجماعــات املحليــة أو عــي املوقــع االلكرتونــي للبلديــة 13أمــا بالنســبة ملــروع
املثــال أو قــرار املصادقــة عليــه فتلتــزم البلديــة بتعليقــه بمقــر البلديــة ونــره يف الجريــدة الرســمية
للجماعــات املحليــة أو عــي موقعهــا االلكرتونــي أو بوســائل اإلعــام املكتوبــة أو املســموعة حســب
الفصلــن  86و 64مــن مــروع املجلــة وكذلــك الفصــل  17منــه.
ويبــدو املــروع مواكبــا للتغــرات التكنولوجيــة مقارنــة بـــ (م ت ت ت) حيــث لــم يقــع اإلشــارة إىل
املواقــع االلكرتونيــة رغــم تعــدد التقيحــات التــي عرفتهــا 14ومنســجما مــع أحــكام مجلــة الجماعــات
املحليــة التــي نصــت عــى انــه «تتخــذ الجماعــة املحليــة كل التدابــر إلعــام املتســاكنني واملجتمــع

 12الفصل  5من مشروع األمر الحكومي المتعلق بضبط النظام النموذجي آلليات الديمقراطية التشاركية
 13الفصل 62من مشروع المجلة
 14حسـب الفصـل  16فقـرة ثالثـة يقـرر المجلـس البلدي بنـاء على مداولـة القراءة األولى لمشـروع مثـال التهيئة يـأذن على
إثرهـا بتعليقـه بمقـر البلديـة ووضعه على ذمـة العموم ليطلـع عليه.
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املدنــي مســبقا بمشــاريع برامــج التنميــة والتهيئــة الرتابيــة» 15مــن ذلــك:
نــر املقــ ّررات ومشــاريع القــرارات الرتتيبيّــة قبــل عرضهــا للتــداول باملوقــع االلكرتونــي للجماعــة
املحليــة وبــك ّل الوســائل املتاحــة األخــرى.16
إنشــاء بوّابــة للجماعــات العموميّــة تــدرج بهــا القــرارات واإلعالنــات والبالغــات ذات الصلــة بأمثلــة
التهيئــة العمرانيــة.17
مالحظة ()1
تنــاول الفصــل 9مــن مــروع املجلــة منظومــة بيانــات تتعلــق بالرصــد والتخطيــط
الرتابــي و العمرانــي تــدرج بهــا املعطيــات املتعلقــة بوثائــق التهيئــة والتنميــة الرتابيــة
ووثائــق التخطيــط العمرانــي ورخــص التقســيمات البنــاء والهــدم وهــي آليــة تشــبه
قاعــدة بيانــات إحصائيّــة دقيقــة التــي نصــت مجلــة الجماعــات املحليــة عــى وضعهــا
عــى ذمّ ــة الســلط العموميّــة والباحثــن  18والتــي يمكــن أن تتنــاول مســائل تهــم التهيئــة
والتعمــر وهــذا يكــرس مبــدأ الحوكمــة املفتوحــة.
مالحظة ()2
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أكــد مــروع األمــر الحكومــي املتعلــق بضبــط النظــام النموذجــي آلليــات الديمقراطيــة
التشــاركية عــى آليــات اإلعــام وهــي «النــر يف الجريــدة الرســمية ،اللجــوء إىل مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،التنســيق مــع وســائل اإلعــام خاصــة منهــا املحليــة والجهويــة،
والنــر يف املوقــع الرســمي للجماعــة املحليــة ،والتشــبيك مــع مكونــات املجتمــع املدنــي
لتبســيط املعلومــة ،وتنظيــم جلســات مفتوحــة حــول مثــال التهيئة الرتابيــة ،وكل الوســائل
املتاحــة األخــرى التــي تمكــن مــن إعــام أكــر عــدد مــن املتســاكنني».19

 15الفصل  29من القانون األساسي عدد  29لسنة  2018مؤ ّرخ في  9ماي  2018يتع ّلق بمجلة الجماعات المحليّة.
 16الفصـل  30مـن مجلـة الجماعـات المحليّة .من ذلك نشـر مثال التهيئـة بالجريدة الرسـمية للجماعات المحليـة الذي يصبح
نافـذ المفعـول بعـد مضـي  5أيام مـن تاريخ هذا النشـر (الفصـل 45من القانون األساسـي عـدد  29لسـنة  2018مؤ ّرخ في
 9مـاي  2018يتع ّلق بمجلة الجماعـات المحليّة).
 17الفصل  36من القانون األساسي عدد  29لسنة  2018مؤ ّرخ في  9ماي  2018يتع ّلق بمجلة الجماعات المحليّة.
 18الفصل  34من القانون األساسي عدد  29لسنة  2018مؤ ّرخ في  9ماي  2018يتع ّلق بمجلة الجماعات المحليّة.
 19الفصل 5من مشروع األمر الحكومي المتعلق بضبط النظام النموذجي آلليات الديمقراطية التشاركية.
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ب .محدودية االستقصاء كآلية تشاركية سابقة التخاذ القرار:
اكتفــى مــروع املجلــة بالتنصيــص عــى اآلليــة التشــاركية التقليديــة الســابقة التخــاذ القــرار وهــي
االســتقصاء دون ضبــط نظــام قانونــي واضــح لهــا.
االســتقصاء العمومــي هــي مرحلــة يتــم مــن خاللهــا «عــرض مــروع عمرانــي عــى
العمــوم لكــي يتــوىل كل مــن يعنيــه األمــر تدويــن مالحظاتــه وذلــك بهــدف إعــام الســكان
املعنيــن وضمــان حقــوق املالكــن و دعــم الحــوار والتشــاور».20
وتعترب هذه املرحلة أساسية وهي من آليات الديمقراطية التشاركية.
أورد مــروع املجلــة آليــة االســتقصاء العمومــي يف الفصــل  69الــذي جــاء بــه «يعــرض مــروع املثال
عــى املجلــس البلــدي الــذي يتــداول يف شــأنه ويــأذن بتعليقــه وينــر إعــان اســتقصاء بالجريــدة
الرســمية للجماعــات املحليــة وباملوقــع االلكرتونــي للبلديــة ليطلــع عليــه العمــوم».
ويكــون بذلــك قــد تبنــى توجــه املــرع ســنة  1994إذ اقتــرت مجلــة التهيئــة الرتابيــة والتعمــر يف
الفصــل  16عــى آليــة االســتقصاء العمومــي لترشيــك املتســاكن املحــي يف تحديــد محتــوى مثــال التهيئة
العمرانيــة بتمكــن كل مــن يعنيــه األمــر مــن «تدويــن مالحظاتــه أو اعرتاضاتــه بدفــر االســتقصاء
املفتــوح للغــرض بمقــر البلديــة ،أو توجيــه مذكــرة اعــراض بواســطة مكتــوب مضمــون الوصــول إىل
الســلطة اإلداريــة املعنيــة».
• االستقصاء آلية محدودة زمنيا
يف تناولــه لالســتقصاء العمومــي يبــدو أن مــروع املجلــة كــرس نفــس مقاربــة مجلــة التهيئــة
العمرانيــة والتعمــر بمــا هــي آليــة يســتوجب عــى البلديــة تفعيلهــا لتمكــن العمــوم مــن إطــاع عــى
مــروع املثــال ولكــن يف مرحلــة متأخــرة مــن مســار إعــداده.
وبذلــك يكــون هــذا االكتفــاء بآليــة واحــدة متناقضــا مــع مقاربــة الفصــل 139مــن الدســتور الــذي
اعتــر أن ترشيــك املواطــن يمتــد يف الزمــن ليشــمل «إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الرتابيــة ومتابعــة
تنفيذهــا» وقــد بينــت ذلــك األحــكام الــواردة بالفصــل 119مــن مجلــة الجماعــات املحليــة حــن نصــت
عــى وجوبيــة اعتمــاد التشــاركية يف إعــداد مشــاريع األمثلــة لـــ «آليــات ترشيــك املتســاكنني ومنظمــات
املجتمــع املدنــي فعليــا ودعوتهــم للمســاهمة يف وضــع التصــورات وتحديــد االختيــارات الكــرى للتهيئــة
 20الدليل العملي ألمثلة التهيئة العمرانية والتقسيمات وزارة التجهيز واإلسكان إدارة التعمير  1999ص 134

الجزء الثاني :مشروع مجلة التهيئة و التنمية الترابية والتعمير ورهان الحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركية

53

واســتنباط الصيــغ العمليــة إلعــداد أمثلــة التهيئــة الرتابيــة ومتابعــة تنفيذهــا».
بالتــايل فــان ترشيــك املتســاكنني (ات ) يجــب أن يكــون منــذ البدء بوضــع التصــورات ورســم التوجهات
األساســية للمثــال وال يمكــن أن يقــع اختزالهــا يف عمليــة إبــداء الــرأي يف مــروع قــد اكتملــت خياراتــه
ممــا يســتوجب تطعيــم هــذه اآلليــة بأليــات قــادرة عــى تغطيــة األزمنــة املختلفــة التــي يعرفهــا مرشوع
املثــال وهــو مــا تفطــن لــو املــرع عنــد وضــع مجلــة الجماعــات املحليــة.
• غموض مآل االستقصاء العمومي
بمقتــى الفصــل  64مــن املــروع فــان إعــان االســتقصاء ينــر بالجريــدة الرســمية للجماعــات
املحليــة و بمختلــف الوســائل املتاحــة .وتمتــد مــدة الإلســتقصاء شــهرين يمكــن خاللهــا للمواطنــن
واملتســاكنني ولــكل مــن يهمــه األمــر تدويــن مالحظاتــه و اعرتاضاتــه بدفــر االســتقصاء املفتــوح
للغــرض بقــر البلديــة أو توجيــه مذكــرة اعــراض بواســطة مكتــوب مضمــون الوصــول إىل البلديــة
حســب الفصــل  65مــن املــروع .وهــي نفــس األحــكام التــي وردت بالفصــل  16جديــد مــن مجلــة
التهيئــة الرتابيّــة والتعمــر.
وبالتــايل لــن تمكــن هــذه اإلليــة مــن االعــراض عــى محتــوى املثــال خاصــة بمــا يشــكله مــن قيــود
عــى الحــق يف امللكيــة 21غــر أن املــروع لــم يتمكــن مــن تجــاوز ثغــرة بمجلــة التهيئــة الرتابيــة
والتعمــر حيــث لــم تبــن مــآل هــذه اإلليــة ومــآل اإلعرتضــات ومــا يرتتــب عــن عــدم احرتامهــا.22
54

كمــا أن تركيبــة لجنــة االســتقصاء التــي تعــد تقريــر االســتقصاء تعكــس إقصــاء ملكونــات املجتمــع
املدنــي إذ تقتــر عــى ممثلــن عــن مصالــح البلديــة واملجلــس البلــدي ومكتــب الدراســات ممــا يجعلها

 21جـاء بحكـم صادر عـن المحكمة اإلدارية فـي القضية عـدد 19474بتاريـخ 11جانفـي 2011أن «إبداء االعتراضـات يتعلق
بإعـداد مشـاريع أمثلـة التهيئـة العمرانيـة ومراعاتهـا وال يـؤدي عدم اللجـوء اليه من قبـل المعنييـن باألمر إلـى حرمانهم من
حقهـم فـي التعويض عـن جميع ما يمكـن أن يترتـب عن ذلـك المثال»
 22قـرار المحكمـة اإلداريـة فـي دعـوى تجـاوز السـلطة ،قضيّـة عـدد  436بتاريـخ  6جـوان  1983شـركة البعـث العقاري
للمغرب/رئيـس بلدية أريانة (منشـور بفقـه قضاء المحكمـة اإلداريّـة  ،1984-1983-1982ص  ).242وبال ّرغم من تنصيص
القاضـي اإلداري التونسـي علـى ّ
أن هذا اإلجـراء جوهريّ  ،فإنّه يكتفي ،عند تسـليط رقابته على شـرعيّة مثـال التهيئة المصادق
عليـه ،مـن التثبّـت مـن مـدى احتـرام البلديّة لهـذه المرحلـة دون الخوض فـي محتواها أو فـي مـآل االعتراضات التـي قدّمها
المواطنـون والتـي يمكـن أن تكـون لها عالقـة بالبعد البيئـي كالبعـد الجمالي مثال.
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تفتقــد للشــفافية وللحياديــة باعتبارهــا طرفــا و حكمــا يف نفــس الوقــت.23
كمــا لــم يبــن إلزاميــة نتائــج االســتقصاءات ،بمعنــى هــل ينبغــي عــى املجلــس البلــدي أن يأخذهــا
بعــن االعتبــار عنــد اتخــاذه للقــرار رغــم أن القــايض ا إلداري صنــف هــذه املرحلــة املهمــة ضمــن
الشــكليات الجوهريــة التــي يــؤدي عــدم احرتامهــا مــن طــرف البلديــة عيبــا مــن عيــوب الرشعيــة.
 .3تغييــب آلليــات التشــاركية الســابقة والالحقــة التخــاذ القــرار املذكــورة بمجلــة الجماعــات
املحليــة
أوردت مجلــة الجماعــات املحليــة آليــات تشــاركية نالحــظ غيابهــا يف نــص املــروع مــن ذلــك
استشــارة املتســاكنني واملجتمــع املدنــي والتشــاور معهــم وذلــك عــر :الســجل الخــاص بآراء وتســاؤالت
املتســاكنني.24
كمــا كان بإمــكان الفصــل  8مــن مــروع املجلــة الــذي أشــار إىل إمكانيــة إنشــاء لجنــة استشــارية
إلبــداء الــرأي يف مســائل تهــم التهيئــة والتنميــة الرتابيــة أن ينــص عــى إمكانيــة اســتدعاء ممثلــن عــن
املجتمــع املدنــي أو خــراء لحضــور أعمــال هــذه اللجنــة وإثــراء دورهــا وكان باإلمــكان التأكيــد عــى
تمثيليــة النســاء يف هــذه اللجنــة.
أمــا بخصــوص التقييــم كآليــة تشــاركية فقــد تعــرض الفصــل  10مــن مــروع املجلــة إىل تقاريــر
تقييميــه لوثائــق التهيئــة والتعمــر تعدهــا الــوزارة املكلفــة بالتهيئــة والتعمــر والجماعــة املحليــة لكــن
دون اإلشــارة إىل إمكانيــة مشــاركة املجتمــع املدنــي أو املتســاكنني يف ذلــك.
 23ففـي القانـون الفرنسـي يشـرف على عمليـة االسـتقصاء مكلف بتنظيـم االسـتقصاء يعينه القاضـي االداري وهـي امكانية
متاحـة اليـوم بوجـود محاكم اداريـة جهوية .
Le commissaire-enquêteur : Article L123-5 du code de l’environnement
L’indépendance du commissaire-enquêteur est une garantie fondamentale pour le public qui doit pouvoir
«faire confiance» à celui qui est chargé de « tenir compte » de ses observations dans ses conclusions.
Les pouvoirs du commissaire-enquêteur sont étendus. Il conduit l’enquête en veillant à permettre au
public de prendre connaissance du projet, de présenter ses remarques et contre-propositions. Il peut procéder à des visites sur place, demander communication de tous documents, entendre toute personne qu’il
juge utile. Il peut organiser une réunion d’échange et d’information avec le public en présence du maître
d’ouvrage sans avoir à solliciter l’autorisation préalable du Président du Tribunal administratif. Celui-ci
peut désigner un expert pour assister le commissaire-enquêteur
 24الفصـل  30مـن القانـون األساسـي عـدد  29لسـنة  2018مـؤ ّرخ فـي  9مـاي  2018يتع ّلـق بمجلـة الجماعـات المحليّة.
جـاء األمـر الحكومـي عـــدد  401لسـنة  2019المؤرخ فـي  6مـاي  2019المتعلـق بضبط شـروط وإجراءات إعمـال آليات
الديمقراطيـة التشـاركية المنصـوص عليهـا بالفصـل  30مـن مجلـة الجماعات المحليـة .و قد عـرف الفصل  2من هـذا األمر
السـجل بانـه « :محمـل ورقـي أو الكترونـي تمسـكه الجماعـة المحليـة وتضمـن بـه آراء وتسـاؤالت المتسـاكنين ومكونـات
المجتمـع المدنـي واإلجابـات عنها».
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كمــا أشــار الفصــل  18مــن املــروع إىل تقريــر تقييمــي خــاص باملثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة
اإلقليــم الــذي يعــده مجلــس اإلقليــم املتعلــق بفــرة أقصاهــا خمــس ســنوات مــع عــدم التعــرض إىل
البعــد التشــاركي ولــم يحــدد الفصــل املذكــور محتــوى التقييــم.
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الجزء الثالث

قراءة يف فصول مشروع
املجلة من منظور النوع
اإلجتماعي

* تعريف النوع اإلجتماعي
إن مفهــوم النــوع االجتماعــي يعنــي العالقــات واألدوار والســلوك املناســب الــذي يحــدده
املجتمــع لــكل مــن الرجــل واملــرأة مســبقا يف ضــوء موروثــات اجتماعيــة ومنظومــة ثقافية
تضــم مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد والقيــم الســائدة يف مجتمــع مــا ويف فــرة زمنيــة
معينــة.
وتقتــي هــذه املقاربــة األخــذ بعــن اإلعتبــار الحاجيــات و املصالــح الخصوصيــة لبعــض
الفئــات يف املجتمــع ومنهــا النســاء والفتيــات و هــو مــا يرتبــط بمبــدأ تكافــؤ الفــرص
الــذي يمكــن املــرأة والرجــل مــن نفــس الظــروف للتمتــع بنفــس الحقــوق يف الحيــاة
العمرانيــة مــن ذلــك الوصــول ملختلــف املرافــق العامــة والتجهيــزات والخدمــات.
ويف ذلــك تكريــس للفصــل  21مــن الدســتور الــذي ينــص عــى مبــدأ املســاواة بــن املوطنني
واملواطنــات يف الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء أمــام القانــون مــن غــر تمييــز .كمــا
تضمــن الدولــة للمواطنــن واملواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامّ ــة ،وتهيــئ لهــم
أســباب العيــش الكريــم الســيما يف عالقــة بالشــأن العمرانــي .كمــا تحيلنــا هــذه املقاربــة
للفصــل  46مــن الدســتور فقــرة ثانيــة الــذي يكــرس مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن الرجــل
واملــرأة يف جميــع املجــاالت.
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• مقتضيات تكريس مقاربة النوع االجتماعي يف مجال التخطيط العمراني
يقتــي تكريــس مقاربــة النــوع االجتماعــي يف مجــال التخطيــط العمرانــي إحــرام مجموعــة مــن
الــروط:
احــرام مبــادئ التنميــة املســتدامة يف إعــداد األمثلــة ومــن هــذه املبــادئ املســاواة بــن كل الفئــات ومــا
يقتضيــه مــن مبــدأ اإلنصــاف داخــل نفــس الجيــل بمختلــف فئاتــه وبــن األجيــال .ويجــدر التذكــر
بأهــداف التنميــة املســتدامة وخاصــة الهــدف عــدد  5وهــو تحقيــق املســاواة بــن الجنســن وتمكــن
كل النس��اء والفتيــات .ومـ�ن مظاهـ�ر ه��ذه املس��اواة االســتجابة للحاجيـ�ات االقتصاديـ�ة واالجتماعيــة
والثقافيــة والبيئيــة الســيما يف املجــال العمرانــي (عمــل  ،ســكن  ،صحــة  ،تنقــل  ،ترفيــه  ،ولــوج إىل
مختل��ف املراف��ق العام��ة ،ثقاف��ة ،بيئ��ة ،تنمي�ةـ حرضي��ة.)...
آلية التمييز اإلجابي يف املخططات.
آليات ذات بعد مايل والتي تمكن من «تمويل تكريس النوع اإلجتماعي» يف مخططات التعمري.
اعتمــاد املقاربــة املؤسســاتية التــي تنطلــق مــن الهيــاكل املنظمــات واألطــراف املتداخلــة يف التخطيــط
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الرتابــي مــن خــال إدمــاج مختلــف الفئــات املهمشــة ( نســاء  ،فاقــدي الســند  ،ذوي الحاجيــات
الخصوصيــة  ،األقليــات ) ضمــن عجلــة التنميــة والحيــاة املحليــة مــن خــال ضمــان تمثيليتهــا يف
هيــاكل إتخــاذ القــرار والهيــاكل اإلستشــارية.
ضم��ان مش��اركة فعليـ�ة ل��كل الفئ�اـت يف املجتمـ�ع و منه��ا النس�اـء يف وضــع التصــورات وتحديــد
االختيـ�ارات الكـبرى للتهيئ��ة اس��تنباط الصي��غ العملي��ة إلع��داد أمثل��ة التهيئ��ة.
ضمان متابعة تنفيذ وتقييم أمثلة التهيئة من منظور النوع االجتماعي.
وتمكننــا قــراءة املــروع مــن اســتنتاج ضعــف مقاربــة النــوع االجتماعــي يف الفلســفة العامــة
للم�شروع و يتأك��د ذل��ك م��ن خ�لال:
تكريس مصطلح النوع االجتماعي يف فصل وحيد.
واتجــاه املــرع يف بعــض الفصــول القليلــة إمــا نحــو تكريــس مصطلحــات ذات عالقــة بهــذا املفهــوم
مــن ذلــك مصطلــح املــزج اإلجتماعــي و لكنهــا ال تســتوعبه كليــا ممــا يؤكــد تغييــب هــذا املصطلــح و
إمــا تغييبــه كليــا ضمــن فصــول تحتــاج إىل ربطهــا بمقاربــة النــوع اإلجتماعــي.
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فقرة أوىل  :التكريس الصريح لكنه محدود ملصطلح النوع اإلجتماعي

اختــار املــرع أن يذكــر النــوع االجتماعــي رصاحــة يف فصــل وحيــد مــن ضمــن  206فصــول املكونــة
ملــروع املجلــة وهــو الفصــل  29فقــرة ثانيــة والــذي ينــص «تنظــم الرتاتيــب العامــة للتعمــر
مواقــع تركيــز البنايــات وحجمهــا وطريقــة تركيزهــا والنفــاذ إليهــا ،وتراعــي الوضعيــات الخصوصيــة
ملس��تعمليها ومقتضي��ات الن��وع االجتماع��ي.»...
ويستدعي هذا الفصل مجموعة من املالحظات:
أوال :بخصــوص تموقــع هــذا الفصــل صلــب املــروع إذ ينــدرج ضمــن العنــوان الثانــي
املتعلــق بالتعمــر والــذي لــم يذكــر ضمــن مبادئــه العامــة مبــدأ مراعــاة النــوع االجتماعي.
(أنظــر الفقــرة الثانيــة مــن هــذا الجــزء) .ويتعلــق هــذا الفصــل بالتحديــد بالرتاتيــب العامة
للتعمــر وهــي الرتاتيــب التــي تنظــم عمليــات البنــاء خــارج املناطــق التــي تغطيهــا
أمثلــة التهيئــة العمرانيــة أو خــارج املناطــق التــي تشــملها تراتيــب خاصــة مثــل املناطــق
الفالحيــة أو الغابيــة أو الثقافيــة.
ونســتنتج أن املــرع لــم يخــر تخصيــص مكانة أهــم ملفهــوم النــوع اإلجتماعي كتكريســه
مثــا كمعطــى يجــب أخذه بعــن اإلعتبــار عنــد إعــداد أمثلــة التهيئــة وتنفيذها.
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ثانيــا :بالرغــم مــن ذلــك يمثــل هــذا الفصــل تجديــدا مقارنــة بالفصــل  27مــن (م ت ت ت)
الــذي اقتــر عنــد تعريفــه لهــذه الرتاتيــب العامــة عــى مراعــاة «الحاجيــات التــي تمليهــا
الوضعيــة الخاصــة للمعاقــن» .إذ يمثــل مصطلــح النــوع االجتماعــي املكــرس يف مــروع
الفصــل  29توســعا مقارنــة بالفصــل  27إلســتيعابه لحاجيــات تتجــاوز الوضعيــة الخاصــة
للمعاقــن لتشــمل الحاجيــات الخاصــة لفئــات خاصــة أخــرى ومنهــا النســاء والفتيــات.
ثالثــا  :يحيــل مــروع الفصل  29شــأنه شــأن الفصــل  27مــن (م ت ت ت) إىل أمــر حكومي
ســيصادق عــى الرتاتيــب العامــة للتعمــر وهــو مــا ســيطرح صعوبتني عــى األقل:
تتمثــل األوىل يف مــدى إســتجابة الســلطة الرتتيبيــة لهــذا املعطى عنــد إصدار األمــر الحكومي
ومــدى حســن ترجمتهــا ملفهــوم النــوع اإلجتماعــي ولحاجيــات النــوع اإلجتماعــي عنــد
تحديــد هــذه الرتاتيــب العامــة.
وتتمثــل الصعوبــة الثانيــة يف املــدة الزمنيــة التــي تحتاجهــا الســلطة الرتتيبيــة إلصــدار
هــذا األمــر خاصــة أن تأخــر صــدوره سيتســبب يف تعطيــل دخــول الفصــل الوحيــد الــذي
يكــرس النــوع االجتماعــي حيــز النفــاذ.
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فقرة ثانية :التكريس النسبي ملصطلحات ذات عالقة بالنوع االجتماعي

فضــل املــرع تكريــس مصطلحــات قريبــة نوعــا مــا مــن مصطلــح النــوع اإلجتماعــي أو تربطهــا عالقــة
بــه وذلــك يف عــدد محــدود مــن فصــول املــروع وتتمثــل هــذه املصطلحــات يف مصطلــح املــزج اإلجتماعي
واالندمــاج اإلجتماعــي ومصطلــح مراعــاة ذوي الحاجيــات الخصوصية.

اﻤﻟﺰج
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻻﻧﺪﻣﺎج
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺮاﻋﺎة
ذوي اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

والجديــر باملالحظــة أن هــذه املصطلحــات البديلــة وبالرغــم مــن إعتبارهــا غــر كافيــة لإلســتجابة
ملقاربــة النــوع اإلجتماعــي يف مجــال التهيئــة والتنميــة والتخطيــط العمرانــي إال أن تكريســها الترشيعــي
يف مـشروع املجلـ�ة يمثـ�ل تجديـ�دا مقارنـ�ة بالإلطـ�ار القانونـ�ي السـ�ابق واملتعلـ�ق بالتعمـير.
 .1من حيث املبادئ العامة
تميــز بــاب األحــكام العامــة مــن مــروع املجلــة والــذي يعلــن أهــداف املــروع الجديــد وبالتــايل
الرؤيــة الترشيعيــة الجديــدة يف مجــال التهيئــة والتعمــر بتكريــس هــدف «تدعيــم التماســك الرتابــي
واالجتماعــي» مــن خــال الفصــل األول مــن املــروع إىل جانــب أهــداف عامــة أخــرى كالتنمية الشــاملة
واملســتدامة والحفــاظ عــى الســامة والصحــة وضمــان اســتغالل محكــم للمــوارد ...وهــذا دليــل عــى
مكانــة هــذا الهــدف املنصــوص عليــه يف املطــة الثانيــة مــن الفصــل املذكــور ضمــن بقيــة أهــداف
املجلــة.
والبــد مــن التأكيــد عــى العالقــة املبــارشة بــن التنميــة املســتدامة املنصــوص عليهــا يف مختلــف فصــول
املــروع ومبــدأ املســاواة بــن الجنســن والــذي يمثــل الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة.
وتجــدر اإلشــارة إىل عالقــة مفهــوم التماســك اإلجتماعــي بمقاربــة النــوع االجتماعــي إذ أن غيــاب مراعاة
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حاجيــات النــوع االجتماعــي يف منظومــة التخطيــط العمرانــي مهمــا كان املجــال الرتابــي املعنــي يــؤدي
إىل نــوع مــن إقصــاء فئــات معينــة يف املجتمــع وحاجياتهــا وولوجهــا إىل املرافــق العامــة والتجهيــزات
العامــة خاصــة ونحــن نعلــم مــدى تأثــر هــذا اإلقصــاء عــى مبــدأ املســاواة بــن كافــة فئــات املجتمــع
بمختلــف مكوناتــه.
ويقتــي هــذا املبــدأ أن يســتجيب التخطيــط للحاجيــات املختلفــة ،لالهتمامــات املتعــددة ،للهويــات،
وللخصوصيــات املحليــة باملعنــى الرتابــي للكلمــة أي لظــروف العيــش املحليــة ملختلــف الفئــات املكونــة
للجماعــة املحليــة.
مــن ناحيــة ثانيــة لــم يخــر املــرع تعريــف مصطلــح التماســك االجتماعــي يف الفصــل الثانــي
املخصــص لتعريــف املصطلحــات والتــي تشــمل أهــم األهــداف التــي تنــوي املجلــة الجديــدة تحقيقهــا.
إال أنــه يمكننــا أن نســتنتج نتائــج غيــاب التماســك مــن إقصــاء وتمييــز وتربيــر للعنــف ممــا يــؤدي
إىل تخطي��ط عمران��ي غـير واقعــي وال يعكــس واقــع املجتمــع وال حاجيــات فئاتــه املختلفــة وفاقــد
للمقبوليــة وبالتــايل غــر مســتدام.
كمــا فضــل املــرع تعريــف مصطلــح جديــد لــم يذكــر يف الفصــل األول ولــه عالقــة مبــارشة بمقاربــة
النــوع اإلجتماعــي والــذي ســنعرتضه يف بعــض الفصــول األخــرى والهامــة مــن املــروع وهــو مصطلح
«املــزج اإلجتماعــي والوظيفــي».
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ويعــرف الفصــل الثانــي هــذا املصطلــح بـ«حركيــة املجــال الرتابــي عــر تكامــل وظائفــه مــن خــال
التوزيــع املتنــوع واملتــوازن ملختلــف األنشــطة والفئــات االجتماعيــة» .ويتمــاىش هــذا التعريــف مــع
مقاربــة النــوع االجتماعــي التــي تقتــي تمكــن مختلــف الفئــات ومنهــا النســاء مــن املشــاركة يف
الوظائــف واألنشــطة املختلفــة بطريقــة متوازنــة تحقيقــا لنــوع مــن املــزج االجتماعــي وتفاديــا ألي
تمييــز يقــي هــذه الفئــة مــن املشــاركة يف الحركيــة العمرانيــة.
كم�اـ يع��رف اإلندم��اج االجتماعـ�ي بمــا هــو «عملیــة تخــص الفــرد مبــارشة ،وهــي ترتبــط بدرجــة
قبولــه بیــن الجماعــة التــي یریــد أن یكــون جــزءا منهــا ،وتقــي عملیــة االندمــاج هــذه أوال التكیــف
مــع معطیــات الحیــاة  ،أمــا إذا لــم یكــن هنــاك تكیــف فعــي فلــن یكــون هنــاك إندمــاج».1
وبالتــايل يقتــي املــزج واإلندمــاج االجتماعــي التعايــش يف نفــس املنطقــة بــن املجموعــات االجتماعيــة
ذات الخصائــص املختلفــة ،كمــا يقتــي عمليــة تســهيل التعايــش يف نفــس الرقعــة الرتابيــة ملجموعــات
متنوعــة حســب العمــر والجنــس والوضــع الدخــل املهنــي مــن أجــل الحصــول عــى توزيــع أكثــر
توازنــا للتمتــع باملرافــق والخدمــات.2
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82171

1
2

Marie-Christine Jaillet-Roman, LA MIXITÉ SOCIALE : UNE CHIMÈRE ? Son impact dans les politiques urbaines. https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-98.htm
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ويف هــذا اإلطــار تضفــي مقاربــة النــوع اإلجتماعــي يف عالقــة بمفهــوم اإلندمــاج و املــزج اإلجتماعــي
مفهومــا واضحــا ملصطلــح األمــن داخــل الفضــاء العمرانــي والــذي يضمــن حضــورا أوســع لبعــض
الفئــات وبالتــايل إندماجــا أكــر لهــا داخــل الحيــاة العمرانيــة .ومــن ناحيــة ثانيــة يحيلنــا مفهــوم املزج
اإلجتماعــي ولــوج أوســع للنســاء والفتيــات للفضــاء العــام وللتجهيــزات العامــة والتــي التــي تقــى
منهــا بعــض الفئــات بســبب عــدم أخذهــا بعــن اإلعتبــار عنــد التخطيــط.
وتكريســا لهــذا املعطــى نــص الفصــل  27ضمــن البــاب األول املتعلــق باملبــادئ العامــة للتعمــر عــى
مبــدأ املــزج الوظيفــي واإلجتماعــي والتماســك الرتابــي واإلجتماعــي املنصــوص عليــه بالفصــل األول
مدعمــا هذيــن املبدأيــن بمبــدأ جديــد وهــو مبــدأ اإلندمــاج.
وتمكــن القــراءة املتزامنــة لهــذه املبــادئ الثــاث مــن إســتنتاج تغــر نســبي يف رؤيــة املــرع يف عالقــة
بالتعمــر بإعتبــاره جملــة تصــورات ترتجــم سياســة معينــة مبنيــة عــى برامــج تدخــل يف املجــال
العمرانـ�ي .إذ أن الرؤيـ�ة السـ�ائدة إىل حـ�د اآلن ال تأخـ�ذ بعـين اإلعتبـ�ار مثـ�ل هـ�ذه املبـ�ادئ.
وينعكــس هــذا الخيــار عــى الواقــع العمرانــي الحــايل والــذي يقــي حاجيــات النــوع اإلجتماعــي واملبني
عــى نــوع مــن التمييــز مــن خــال إســتجابة سياســة املدينــة إىل حاجيــات املتســاكنني ومســتعميل املرافــق
دون اإلهتمـ�ام بحاجيـ�ات فئـ�ات معينـ�ة تعانـ�ي من عـ�دم إدماجهـ�ا يف السياسـ�ة العمرانيـ�ة ويف مشـ�اريعها.
 .2من خالل األمثلة املختلفة
إىل جانــب تكريــس املصطلحــات ذات عالقــة بالنــوع اإلجتماعــي ضمــن املبــادئ العامــة التــي تؤطــر
مــروع املجلــة نالحــظ أن املــرع إختــار توظيفهــا يف بعــض األجــزاء األخــرى مــن املــروع مــن ذلــك
ضمنــ العناويــن املتعلقـ�ة بأمثلــة التهيئةــ والتنميــة الرتابيةــ ويف أمثلــة التخطيطــ العمرانـ�ي .ونالحــظ
أهميــة مثــل هــذا الخيــار بإعتبــار أننــا نتجــاوز األهــداف العامــة لنمــر إىل آليــات تحقيقهــا الفعــي
عــى الواقــع العمرانــي مــن خــال األمثلــة.
نــص الفصــل  12املتعلــق باملثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة الــراب الوطنــي مــن ضمــن أهــداف
املث��ال ع�لى «ضمــان اإلندمــاج اإلجتماعــي» .ويمثــل تكريــس هــذا املصطلــح يف عالقــة باملثــال التوجيهي
خطــوة هامــة نحــو مراعــاة حاجيــات النــوع اإلجتماعــي بإعتبــار أن املثــال التوجيهــي هــو وثيقــة
تخطيــط تغطــي كامــل الــراب الوطنــي وتعــر عــن رؤيــة إســراتيجية ملــدة ال تقــل عــن  20ســنة
أي أن هذــا الخيـ�ار يعك��س إدمــاج بعــض مكونــات النــوع اإلجتماعــي بصفــة واســعة مــن الناحيــة
الرتابيــة وبصفــة «دائمــة» زمنيــا وهــذا هــام.
مــن ناحيــة ثانيــة يمثــل هــذا املثــال التوجيهــي «مرجعــا للســلطة املركزيــة وللجماعــات املحليــة»
أي أن تكري�سـ ولوــ الجزئـ�ي ملقاربــة الن��وع اإلجتماع��ي ع�بر «ضمـ�ان اإلندماــج اإلجتماعـ�ي» باملثــال
التوجيهــي ســيكون ملزمــا بالنســبة لبقيــة الســلط عمــا بمبــدأ علويــة مختلــف أمثلــة التهيئــة والتعمري
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املنظمــة يف منظومــة هرميــة حســب مبــدأ التناســق تطريقــا للفصــل  116مــن (م ج م).
ويتأك��د هـ�ذا اإلس��تنتاج م��ن خــال إســتعمال مصطلــح اإلندمــاج اإلجتماعــي ضمــن مختلــف أمثلــة
التهيئــة والتنميــة العمرانيــة يف الفصــل  58مــن املــروع إذ ينــص هــذا الفصــل عــى محتــوى هــذه
األمثلــة والتــي تعدهــا البلديــات مــع مراعــاة األمثلــة األعــى منهــا درجــة و منهــا املثــال التوجيهــي
«تضبــط أمثلــة التهيئــة والتنميــة العمرانيــة للبلديــات  - :قواعــد التعمــر املتعلقــة برتكيــز البنايــات
وبطبيعتهــا  ...عــى أن تراعــى فيهــا اإلجــراءات التــي مــن شــأنها تدعيــم اإلندمــاج اإلجتماعــي وســط
التجمعــات الســكنية وأن تراعــى كذلــك الحاجيــات التــي تمليهــا الوضعيــة الخاصــة بــذوي االحتياجــات
الخصوصيــة».
وبهــذه الطريقــة يخصــص مثــال التهيئــة مثــل أماكــن يطيــب فيهــا العيــش ملختلــف هــذه الفئــات أي
آمن�ةـ أو أماكــن يس�هـل الول�وـج إليه�اـ وينص��ح بالذه��اب إليهـ�ا دون أي إشـ�كال .كجعــل وصــول املــرأة
إىل املرافــق املجتمعيــة والرياضيــة والرتفيهيــة أكثــر ســهولة إذ كانــت هــذه املرافــق يف املــايض أكثــر
اهتمامـ�ا بتلبيـ�ة حاجيـ�ات مـ�ا يتعلـ�ق الذكـ�ور.
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وبالرغــم مــن أهميــة هــذا التكريــس والــذي يعتــر تجديــدا مقارنــة بمحتــوى أمثلــة التهيئــة العمرانيــة
حســب الفصــل  12مــن (م ت ت ت) والــذي كان يقتــر عــى اإلشــارة عــى الرتاتيــب والقواعــد ذات
البعــد العمرانــي أو البيئــي نســبيا بإعتبــار أن مــروع الفصــل  58أضــاف تراتيــب موجهــة نحــو
حاجيــات بعــض الفئــات مــن ذلــك ذوي اإلحتياجــات الخصوصيــة .إال أن املــرع فضــل إســتعمال
مصطلــح اإلجــراءات التــي مــن شــأنها تدعيــم اإلندمــاج االجتماعــي دون إضافــة حاجيــات النــوع
االجتماعــي مثلمــا نــص عليــه الفصــل  29املذكــور واملتعلــق بالرتاتيــب العامــة للتعمــر وجعــل إدمــاج
هــذه املقاربــة مــن اختصــاص الســلطة الرتتيبيــة دون الســلطة املحليــة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا أن املــرع فــوت عــى نفســه فرصــة تكريــس ثانــي ورصيــح لـــ «حاجيــات
الن��وع االجتماعـ�ي» ليكــون منســجما مــن ناحيــة مــع الفصــل  29ومــن ناحيــة ثانيــة مــع مقتضيــات
مجلــة الجماعــات املحليــة يف عالقــة بمقاربتهــا بخصــوص النــوع االجتماعــي يف املخططــات التــي تعدها
الجماعــات املحليــة .وللتذكــر بنــص الفصــل  106مــن (م ج م) «يصــادق مجلــس الجماعــة املحليــة
عــى مخططــات التنميــة املحليــة ويأخــذ بعــن اإلعتبــار املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن».
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فقرة ثالثة  :غياب تمثيلية النساء يف اإلطار املؤسساتي للتهيئة والتنمية الرتبية والتعمري

تتعــدد الهيــاكل املتدخلــة يف مجــال التهيئــة والتنميــة الرتبيــة والتعمــر وقــد خصــص املــروع البــاب
الثانــي لإلطــار املؤسســاتي واملتكــون مــن مجموعــة مــن الهيــاكل التــي ســتحدث عــى املســتوى املركــزي
أو االمركــزي.

اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻤﺮﻴ

ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻤﺮﻴ واﻟﺴﻜﻦ و اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﻠﺠﺎن اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

وتجــدر اإلشــارة إىل أن مــروع املجلــة أحــال يف الفصــول املتعلقــة باملجلــس الوطنــي للتهيئــة الرتابيــة
والتعمــر أو بلجنــة التهيئــة الرتابيــة والتعمــر والســكن والبنــاء أو باللجــان اإلستشــارية التــي يمكــن
للبلديــات إحداثهــا إىل أوامــر حكوميــة وقــرارات وزاريــة «تظبــط تركيبــة هــذه اللجــان» ولــم يضــف
املــرع أي قيــد يف عالقــة بإحــرام تمثيليــة النســاء داخــل هــذه اللجــان أو تكريــس مبــدأ التناصــف
مثــا.
ونجلــب االنتبــاه إىل خطــورة هــذا التمــي و تأثــره عــى دور هــذه الهيــاكل ونتائــج الــرأي الفنــي
والتقنــي املوكــول لهــا مــن منظــور النــوع اإلجتماعــي يف حالــة إقصــاء النســاء يف تركيبتهــا ومــا ينتــج
عنــه مــن إقصــاء لحاجيــات النســاء عنــد التخطيــط والتنفيــذ.
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فقرة رابعة  :توصيات لتكريس أوسع للنوع االجتماعي يف مشروع املجلة

إقــراح التنصيــص عــى مراعــاة النــوع االجتماعــي منــذ الفصــل األول مــن املجلــة يف بــاب األحــكام
العامــة.
اقــراح تخصيــص تعريــف مصطلــح النــوع االجتماعــي ضمــن التعاريــف املنصــوص عليهــا بالفصــل
الثانــي واحتياطيــا وتناغمــا مــع املنظومــة القانونيــة التــي تكــرس مصطلــح بديــل للنــوع االجتماعــي
ألنــه أكثــر مقبوليــة مــن طــرف املــرع يمكــن تعويضــه بمصطلــح تكافــئ الفــرص بــن الجنســن
وكافــة الفئــات االجتماعيــة مثلمــا هــو منصــوص عليــه يف مجلــة الجماعــات املحليــة منــذ  2018ويف
القانــون األســايس للميزانيــة الصــادر يف  13فيفــري .2019
اقــراح أن تحتــل حاجيــات النــوع االجتماعــي مكانــة واضحــة ضمــن األهــداف العامــة ملختلــف أمثلــة
التهيئــة والتعمــر حتــى يتــم أخذهــا بعــن االعتبــار مــن طــرف مختلــف الهيــاكل املتدخلــة يف إعــداد
هــذه الوثائــق عــى املســتوى املركــزي واملحــي ،وبالتــايل تصبــح هــذه املقاربــة أفقيــة ومشــركة بــن
مختلــف أمثلــة التهيئــة والتعمــر ممــا ســيدعم تواجدهــا مهمــا كان املجــال الرتابــي املعنــي.
اقــراح أن تكتســح مقاربــة النــوع االجتماعــي الجانــب القانونــي ألمثلــة التهيئــة العمرانيــة مــن خــال
ربطهــا بالرتاتيــب والتدابــر التــي ينــص عليهــا مثــال التهيئــة ممــا يضفــي عليهــا نــوع مــن الوجوبيــة
التــي تقيــد البلديــات املكلفــة بإعدادهــا كأن ينــص املــروع مثــا أن «تراعــي البلديــات عنــد إعــداد
أمثلــة التهيئــة حاجيــات النــوع االجتماعــي».
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إقــراح تكريــس مراعــاة املســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز بــن الجنســن وتكافــؤ الفــرص يف
مختلــف فصــول املــروع املتعلقــة بالنفــاذ إىل التجهيــزات املختلفــة واملرافــق كربطهــا مــع مفهــوم
النقــل املســتدام....
كما أن القدرة عىل تكريس مقاربة النوع االجتماعي تتطلب:
إرســاء اســراتجية للتهيئــة العمرانيــة تتمــاىش مــع خصوصيــة ومتطلبــات وانتظــارات املواطنــة
املحليــة وهــو مــا يقتــي معرفــة الوضعيــة الواقعيــة والفــوارق القائمــة بــن النســاء والرجــال (يف
البلدي��ة -الح��ي -املجموعـ�ة الس��كنية ) ع�لى مختلـ�ف املستــويات واألنش��طة والحاجي��ات .وتســتند
هــذه اإلس�تراتجية عــى مجموعــة مــن املراحــل
املرحل��ة األوىل :إدماــج الن��وع االجتماع��ي عنـ�د تحدي��د االحتياجـ�ات (القضـ�اء علـى الفقــر ،نقــل،
ترفي��ة ،س��كن ،ت�صرف يف النفاي��ات.)...
املرحلة الثانية :النوع االجتماعي يف صياغة املرشوع والتخطيط له.
املرحلة الثالثة :ادماج النوع االجتماعي يف تنفيذ املرشوع.
املرحلة الرابعة :ادماج النوع االجتماعي يف تقييم املرشوع.

قراءة في مشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

يســتند إدمــاج النــوع االجتماعــي يف صياغــة التخطيــط العمرانــي عــى املعلومــات التــي وقــع تجميعهــا
يف مرحلــة التشــخيص وعــى اإلشــكاليات واالحتياجــات واألولويــات والحلــول املحــددة مــن قبــل
املســتفيدين مــن املــروع مــع الحــرص عــى األخــذ بعــن االعتبــار االنتضــارات الخاصــة بالرجــال
والنس��اء.
تنفيذ اإلسرتاتجية تحتاج إىل موارد مالية وبرشية يجب عىل كل بلدية تعبئتها.
نظــرا للعالقــة بــن البعــد التشــاركي ومقاربــة النــوع االجتماعــي يمكننــا اقــراح فصــل يجمــع بــن
املقاربتــن مــع إســتعمال التأنيــث يف مختلــف فصــول املــروع.
اق�تراح فص��ل يش�ير إىل إعــداد دراســات تقييميــة للربامــج واإلنجــازات مــن قبــل خــراء يف التهيئــة
والتعمــر والتنميــة املســتدامة وذلــك لتقييــم مــدى نجاعــة التخطيــط العمرانــي يف اإلســتجابة لحاجيــات
مختل��ف الفئ��ات م��ن ناحي��ة وإقتـراح معالج�ةـ م��ا يمكـ�ن أن يط��رأ م��ن صعوب�اـت يف مراعــاة مقاربــة
النـ�وع االجتماعـ�ي عنـ�د تنفيـ�ذ األمثلـ�ة.
البــد مــن اإلشــارة إىل اإلشــكال املتعلــق بربــط تكريــس مقاربــة النــوع اإلجتماعــي بالنصــوص
التطبيقيــة للمجلــة باعتبــار أن هــذا الخيــار مثلمــا هــو الشــأن ملــروع الفصــل  29أو الفصــل 154
بالنســبة للرتاتيــب العامــة للبنــاء والتــي تراعــي نفــاذ األشــخاص ذوي االحتياجــات الخصوصيــة
يؤجــل دخــول هــذه الفصــول حيــز النفــاذ إىل حــن صــدور نصوصهــا التطبيقيــة .مــع املالحــظ أن
األحــكام االنتقاليــة ملــروع املجلــة تنــص يف الفصــل  202أن «تبقــى مجلــة التهيئــة الرتابيــة والتعمــر
ونصوصهــا التطبيقيــة ســارية املفعــول إىل حــن صــدور النصــوص التطبيقيــة الجديــدة وفقــا ألحــكام
هــذه املجلــة» دون تحديــد أي أجــل أقــى لصــدور هــذه النصــوص ممــا يــرك ســلطة تقديريــة تامــة
للســلطة التنفيذيــة.
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