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المقدّمة ()1

التهيئة الترابية

والتهيئة العمرانية
بين
التراتيب

والسلوك

المقدّمة ()2

التهيئة العمرانية

التهيئة الترابية
بين

التراتيب
المنظمة
للقطاع

والسلوك المخالف

المراجع القانونية و التشريعية
األمر العلي حول
تراتيب البناء
والتعمير الصادر
سنة .1943
مجلّة التهيئة
الترابية والتعمير
(م  .ت  .ت  .ت )

اإلطار
التشريعي
الصادرة بمقتضى
القانون عدد 122
لسنة 1994
المؤرخ في 28
نوفمبر
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نصوص
م .ت .ت  .ت
التطبيقية 22 :
صا صدر منها
ن ّ
إلى حدّ اآلن 20
صا (جدول
ن ّ
المرافق والتراتيب
العا ّمة للبناء)
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القوانين والتشريعات المساندة
القانون
األساسي
للبلديات
قانون الملك العمومي
البحري

مجلّة التراث

مجلّة
الغابات
قانون الطرقات

مجلّة المياه

قانون المقابر وأماكن الدفن

قانون حماية
األراضي الفالحية
قانون
المنتزهات
الحضرية
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-3التهيئة الترابية (.2م.ت.ت.ت)

التهيئة الترابية هي جملة االختيارات والتوجهات
واإلجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني

أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي والتي
من شانها أن تضمن خاصة التناسق في تركيز

المشاريع الكبرى للبنى األساسية والتجهيزات
العمومية والتجمعات السكنية.
9

 -4اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية (.3م.ت.ت.ت)
مهمتها:
 ضبط االختيارات الكبرى للتهيئة الترابية،
 ضمان التناسق على مستوى التوزيع الترابي بين مختلف برامج التهيئة
والتجهيز،
 إبداء الرأي في نطاق هذه المهام في:
البرامج الكبرى للبنى األساسية،
البرامج الكبرى لتنمية المدن،
األمثلة التوجيهية للتهيئة،
األمثلة التوجيهية القطاعية للتهيئة والتجهيز المعدة من طرف مختلف
الوزارات أو الهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة إلشرافه،
10

-5األمثلة التوجيهية للتهيئة ( 7-6-5م.ت.ت.ت)
تمكن هذه األمثلة من:
 تطوير تنظيم واستعمال المجال الترابي من خالل إيجاد تصور
شامل للتهيئة الترابية وربطه بأهداف المخططات االقتصادية
واالجتماعية،
 تضبط التوجهات المستقبلية األساسية لتهيئة مختلف المناطق
الترابية بالبالد،
 األخذ بعين االعتبار العالقات في ما بين الجهات والتوازن الذي
يتعين المحافظة عليه بين التوسع العمراني وممارسة األنشطة
بمختلف أنواعها،
 حماية المواقع الطبيعية والثقافية واألثرية ومناطق الصيانة،
11

مالحظات
( األمثلة التوجيهية للتهيئة ملزمة لمثال التهيئة العمرانية):
تكون أمثلة التهيئة العمرانية وعمليات التهيئة وجميع برامج
البنية األساسية والتجهيز مطابقة لبيانات األمثلة التوجيهية
للتهيئة،
 تأخذ األمثلة التوجيهية للتهيئة الخاصة بالتجمعات السكنية بعين
االعتبار التنظيم العام لهذه التجمعات وتحدد المناطق المخصصة
للتجهيزات الكبرى المهيكلة التي يتعين بعث مشاريع عليها
لضمان تناسق واندماج النسيج العمراني لتلك التجمعات
وأحيائها خاصة على المستوى االقتصادي واالجتماعي الفصل
 6من م.ت.ت.ت.
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 تضبط بأمر قائمة في المناطق الحساسة والتجمعات العمرانية الكبرى
التي تتطلب أمثلة توجيهية للتهيئة وذلك باقتراح من الوزير المكلف
بالتهيئة الترابية والتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتنمية
الجهوية ورأي الوزير المكلف بالفالحة ورأي الوزير المكلف بالتراث
فيما يخص المواقع الثقافية واألثرية والمناطق المصانة.
الفصل  7من م.ت.ت.ت.
 تتولى الوزارة المكلفة بالتهيئة الترابية إعداد األمثلة التوجيهية
بالتعاون مع الوزارات التي يهمها األمر بعد استشارة الجماعات
العمومية المحلية والمصالح العمومية المعنية وتتم المصادقة عليها
بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة الترابية.
 يمكن إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة لبقية المناطق بمبادرة من
الجماعات العمومية المحلية أو من المتدخلين العموميين المؤهلين
لذلك وتتم المصادقة على هذه األمثلة بقرار من الوزير المكلف
بالتهيئة الترابية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتخطيط وبالتنمية
الجهوية .الفصل  8من م.ت.ت.ت.
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-6أمثلة التهيئة العمرانية ( يعارض بها الغير )
أول مخططات تهيئة المدن التونسية ظهرت في منتصف القرن
ّ 
الماضي وكانت بشكل جزئي أي أنّها تغطي مناطق محددة من
المدينة وخاصة منها مناطق وسط المدينة األوروبي على غرار
مثال مدينة تونس العاصمة الذي أعــدّ في األربعينات .
 منذ فترة السبعينات من القرن الماضي ت ّمت تغطية جل المدن
التونسية الكبرى بأمثلة تهيئة عمرانية قبل أن يت ّم تعميم هذه
األمثلة على بقية المدن خالل فترة الثمانينات والتسعينات.
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خريطة مدينة تونس سنة 1860
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أمثلة التهيئة العمرانية (.12م.ت.ت.ت)
مهامها  :تضبط على وجه الخصوص،
 -1قواعد وارتفاقات استعمال األراضي وتحدد المناطق الترابية حسب
االستعمال الرئيسي المحدد لها أو طبيعة األنشطة السائدة الممكن
مباشرتها واألنشطة الواجب تحجيرها بهذه المناطق.
 -2الكثافة المسموح بها في كل منطقة أو في كل جزء منها،
 -3رسم طرقات الجوالن وضبط خاصياتها،
 -4مناطق حماية المعالم التاريخية والمناطق المصانة والمواقع الثقافية
واألثرية والفالحة والطبيعية،
 -5المواقع المخصصة للمنشآت والتجهيزات ذات المصلحة العامة،
 -6قواعد التعمير الخاصة بكل منطقة والمتعلقة بحق تركيز البنايات
وبطبيعتها وبتخصيصها،
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مستخرج من مثال التهيئة العمرانية
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مثال تهيئة عمرانية لمدينة تونس
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مثال تهيئة عمرانية لمدينة قفصة
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لوحات مفاتيح القيادة
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تمثّل أمثلة التهيئة الترابية:
وثيقة توجيهية
تمكن البلدية من ممارسة سياسة محلية متناسقة في الميدان العمراني والعقاري وهي تمثل مع
بقية وثائق التهيئة والتعمير إن وجدت (المثال التوجيهي للتهيئة والمثال التفصيلي للتهيئة
داخل منطقة التدخل العقاري) اإلطار األمثل والمرجعي لتطبيق هذه السياسة

وسيلة تصرف عمراني
تمكن من تخطيط نمو التجمعات العمرانية وتعد بالنسبة للجماعات العمومية المحلية أداة
لتنظيم استعمال األراضي بالمناطق التي يغطيها المثال كما أنها تسمح بتحديد صبغة
األراضي بكل منطقة وشروط استعمال واستغالل كل قطعة منها عالوة على تحديد حقوق
وواجبات مالكيها

وثيقة قانونية يعارض بها الغير
ويمكن بمقتضاها للجماعة العمومية المحلية المعنية أن ترفض أو تمنح التراخيص أو أن ترجئ البت في
المطالب المتعلقة بالتقسيمات وتجزئة األراضي ورخص البناء وبإقامة التجهيزات والمنشات المختلفة
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ضوابط اعدد أمثلة التهيئة العمرانية
 -1احترام المقتضيات التشريعية المتعلقة باالرتفاقات ذات المصلحة
العمومية والتي تخص استعمال األراضي،
 -2ضرورة مراعاة التوجهات الواردة باألمثلة التوجيهية للتهيئة
وأمثلة حماية وإحياء المواقع الثقافية والمناطق المصانة
المجاورة للمعالم التاريخية والمناطق الطبيعية والمنشات
العسكرية إن وجدت،
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 -7التراتيب العامة للتعمير ( 27م.ت.ت.ت)
باستثناء المناطق التي تشملها أمثلة التهيئة العمرانية مصادق
عليها أو المناطق التي تشملها تراتيب خاصة ’ تخضع كل عمليات
البناء إلى تراتيب عامة للتعمير تقع المصادقة عليها بمقتضى أمر
باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وتتعلق هذه التراتيب بمواقع
البنايات وبكيفية تركيزها والوصول إليها وبحجمها وبتحديد
وتوزيع المساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات
الجماعية وبكيفية تركيز البني األساسية والتجهيزات ذات
المصلحة العامة والمحافظة على المحيط والوقاية من المخاطر
الطبيعية وتراعي الحاجيات التي تمليها الوضعية الخاصة
للمعوقين.
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المكونة لميال التهيئة العمرانية
الوثائق
ّ

 -1الوثيقة
الخرائطية

 -2التراتيب العمرانية

مثال التهيئة العمرانية
 -4الملحقات

 -3التقرير
ألتقديمي
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المكونة لميال التهيئة العمرانية
الوثائق
ّ

-2
التراتيب
العمرانية

-1
الوثيقة
الخرائطية

-4
الملحقات

-3
التقرير
ألتقديمي
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المكونة لميال التهيئة العمرانية ()2
الوثائق
ّ
يتكون ملف مثال التهيئة العمرانية من الوثائق التالية
ّ
 -1الوثيقة الخرائطية بسلّم من  1000/1إلى 10000/1
صة بكل
 -2التراتيب العمرانية بما تتضمنه من أحكام عا ّمة وأحكام خا ّ
منطقة ( 14فصل).
صة على :
 -3التقرير التقديمي ويحتوي خا ّ
– كشف عن الوضع الحالي وتشخيص اإلشكاليات العمرانية،
نمو المنطقة المعنية بما يتالءم مع تو ّجهات المثال
– آفاق ّ
التوجيهي للتهيئة إن وجد،
– خيارات التهيئة ومشروع مثال التهيئة،
– اقتراح وسائل تطبيق المثال.
 -4الملحقات  :أمثلة الشبكات وسرد ألهم النصوص المتعلّقة باستعمال
.
األراضي
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النمو الديمغرافي
أه ّم إشكاليات
ّ
عدم احترام حدود
المناطق العمرانية

بطء في فتح وتهيئة
الطرقات المبرمجة

ظاهرة األراضي
الشاغرة داخل أمثلة
التهيئة

سوء البرمجة في
مستوى توزيع و
تخصيص األراضي
العمرانية
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إشكاليات تطبيق أمثلة التهيئة
مناطق سكنية
طرقات

مناطق صناعية

مناطق سياحية
مناطق فالحية

مساحات خضراء
تجهيزات
البناء الفوضوياألحياء العشوائية31

األعمال التحضيرية قبل الشروع في مراجعة
مثال التهيئة العمرانية

إعداد
فرضيات
التهيئة

تشخيص
الوضع
الراهن

التعاقد مع
مكتب
دراسات

إعداد قرار
تحديد
منطقة
المراجعة

إقرار مبدأ
المراجعة
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إجراءات المصادقة على مثال التهيئة العمرانية
استشارة الهياكل والمؤسسات العمومية والمصالح اإلدارية الجهوية أو المركزية عند االقتضاء إلبداء
الرأي فيه (شهران) وإدارة التعمير (شهر واحد)،
عرض مشروع المثال معدال عند االقتضاء تبعا لمالحظات تلك المؤسسات والمصالح ،على مداولة
المجلس البلدي ليأذن بتعليقه ليطلع عليه العموم
تعليق المثال للعموم لمدة شهرين وذلك بعد نشر إعالن استقصاء في شأن مشروع المثال بوسائل اإلعالم
الرسمي للجمهورية التونسية .ويتم هذا خالل الشهرين تقبل مالحظات
المسموعة والمكتوبة وبالرائد ّ
واعتراضات المعنيين باألمر.
دراسة االعتراضات واستشارة المؤسسات العمومية والمصالح اإلدارية المعنية بنتائج االستقصاء ثانية
(شهران).
إعداد الملف النهائي لمثال التهيئة العمرانية بجميع وثائقه (الخرائط والتراتيب العمرانية والتقرير
التقديمي والملحقات) وإحالته للوزارة األولى للمصادقة عليه بأمر.
عرض مشروع المثال معدال عند االقتضاء وفق نتائج االستقصاء واستشارة المؤسسات العمومية
والمصالح اإلدارية المعنية على مداولة المجلس البلدي للمصادقة عليه (ثالثة أشهر).
33

التقسيمات العمرانية
الفصل  58من م.ت.ت.ت
قرار وزير التجهيز واإلسكان بتاريخ 1995/10/19

يعتبر تقسيم كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها
ثالثة أو أكثر وتكون معدة بعد تهيئتها لبناء محالت سكنية أو
مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية
وثقافية.
* الوثائق المكونة لملف التقسيم:
 مطلب أنموذج ،97 مذكرة تقديم لعملية التقسيم، وثيقة تملك، مثال الرسم العقاري، مثال االرتفاعات، مثال التقسيم،34

 كراس شروط التقسيم- ، رزنامة تقديرية النجاز األشغال شهادات من المصالح تثبت قابلية ربط العقار بالشبكات- ، مذكرة أو دراسة مؤثرات التقسيم على المحيط- ، قرارات التصفيف.* اللجنة الفنية المكلفة بالبت في ملف التقسيم:
 اللجنة الفنية المحلية للتقسيمات ببلدية المكان في حالة إحداث لجنة فنيةللتقسيمات بالبلدية ،الفصل  4و 7من القرار المذكور.
 اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات باإلدارة الجهوية للتجهيز في حالة عدمإحداث لجنة فنية للتقسيمات بالبلدية  ،الفصل  9من القرار المذكور.
*آجال البت في مشروع التقسيم 4 :أشهر من تاريخ إيداع الملف.
* آجال إعالم صاحب مشروع التقسيم :شهرا من تاريخ أخذ رأي اللجنة.
35

* رأي اللجان الفنية للتقسيمات:
 بالموافقة، بالموافقة المشروطة، عدم الموافقة مع التعليل، إرجاء البت لعامين في صورة إعداد أو مراجعة مثال التهيئةالعمرانية.
* المصادقة على التقسيم وآثارها:
 إسناد القرار، متابعة أشغال التهيئة واستالمها، العقوبات، ملكية المقاسم المخصصة للتجهيزات العمومية.36

البناء الفوضوي وتأثيره السلبي على المحيط
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كلفة تهيئة التقسيمات الفوضوية
إحصائيات وكالة التهذيب والتجديد العمراني
للفترة مابين سنة  1980وسنة 2012

عدد المشاريع
1098

عدد
المنتفعين 3
مليون ساكن

عدد المساكن
 560ألف
مسكن

الكلفة الجملية
 600مليون
دينار
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 -9الترخيص في البناء ( 68م.ت.ت.ت
أهمية الترخيص في البناء:
1ـ تنفيذ التوجهات والخيارات التي تضبطها أدوات تخطيط المجال الترابي
والعمراني،
2ـ مراقبة البناء وتنظيم المجال العمراني وإحكام التصرف فيه وحمايته من
التوسعات العمرانية الفوضويةوالمحافظة على استدامة التنمية الحضرية،
3ـ المحافظة على المشهد العمراني والجمالية المعمارية من خالل ضمان
تناسق البناء بالتجمعات السكنية والمحافظة على خصوصياتها المعمارية
والعمرانية وحماية المواقع الثقافية والمعالم التاريخية والمشاهد
الطبيعية،
4ـ احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل،
5ـ المحافظة على حقوق األجوار،
على
6ـ تنشيط الحركة االقتصادية وتوفير مواطن الشغل والتشجيع
40
االستثمار.

أهم القوانين ذات الصلة بعملية الترخيص في البناء
-1

-2

-3

-4

-5

المؤرخ في  31مارس  1975كما هي
مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد  16لسنة 1975
ّ
المؤرخ في 26
منقحة و متممة بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  116لسنة 2001
ّ
نوفمبر ،2001
المؤرخ في  11نوفمبر  1983المتعلّق بحماية األراضي
القانون عدد  87لسنة 1983
ّ
صة القانون عدد  69لسنة 2007
الفالحيّة كما هو منقح ومت ّمم بالنصوص الالّحقة وخا ّ
المؤرخ في  27ديسمبر،2007
المؤرخ في  13أفريل 1988
مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد  20لسنة 1988
ّ
وعلى النصوص الالحقة المنقحة و المتممة لها وخاصة القانون عدد  13لسنة 2005
المؤرخ في  26جانفي ،2005
ّ
القانون عدد  17لسنة  1986المؤرخ في  7مارس  1986المتعلق بتحوير التشريع الخاص
بملك الدّولة العمومي للطرقات،
مجلّة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد  35لسنة
المؤرخ في  24فيفري  1994كما هي منقحة ومت ّممة بالقانون عدد  118لسنة
1994
ّ
المؤرخ في  6ديسمبر  2001والمرسوم عدد  43لسنة  2011المؤرخ في  25ماي
2001
ّ
.2011
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 -6القانون عدد  73لسنة  1995المؤرخ في  24جويلية  1995المتعلق
بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد  33لسنة 2005
المؤرخ في  4أفريل ،2005
 -7القانون عدد  74لسنة  1998المؤرخ في  19أوت  1998المتعلق
بالسكك الحديدية،
 -8مجلة السالمة والوقاية من أخطار الحريق واالنفجار والفزع بالبنايات
الصادرة بالقانون عدد  11لسنة  2009المؤرخ في  02مارس ،2009
 -9مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد  58لسنة  1999المؤرخ
في  29جوان  1999كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد  57لسنة
 2004المؤرخ في  12جويلية  2004ومنقحة بالقانون عدد  84لسنة
 2005المؤرخ في  15أوت ،2005
 -10األمر عدد  1991لسنة  2005المؤرخ في  11جويلية  2005يتعلق
بدراسة المؤثرات على المحيط.
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األشغال التي ال تستوجب الترخيص في البناء
ـ األشغال المتعلقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة،
ـ األشغال الرامية إلى إدخال إصالحات على بناية مقامة.
(قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في  10أوت 1995
المتعلق بضبط قائمة األشغال الرامية إلى إدخال تغييرات أو
إصالحات عادية وضرورية على بناية مقامة والتي ال تخضع
للترخيص في البناء).
(الفصالن عدد  9و  18من القانون المتعلق بإصدار مجلة
حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية  :توفير
ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث داخل الموقع الثقافي
أو المنطقة المصانة)
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الحاالت التي ال تتطلب اللجوء إلى مهندس معماري
يتم إعداد مشروع البناء وجوبا من طرف مهندس معماري مرسم
بجدول عمادة المهندسين المعماريين وذلك باستثناء الحاالت التالية :
ـ بناء مسكن فردي ال تتعدى مساحته الجملية المغطاة  80مترا
مربعا،
ـ توسيع مسكن قائم الذات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطاة بعد
التوسيع  100متر مربع،
ـ بناء مستودعات ومغاسل معدة لالستعمال الفردي و المنزلي،
ـ إقامة األسيجة.
* (قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في  10أوت  1995المتعلق بضبط الحاالت
االستثنائية التي ال تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري إلعداد رسوم مشاريع البناء44 ).

الوثائق المكونة لملف رخصة البناء
يحتوي ملف رخصة البناء ،الذي يتعين إيداعه بمقر البلدية أو بمقر الوالية أو المعتمدية حسب مرجع النظر
مباشرة أو عن طريق البريد ،على الوثائق التالية:
إذا لم يكن العقار مرتبا أو محميا أو كائنا داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي
أ ـ مطلب،
ب ـ سند الملكية،...
ج ـ مشروع بناء في خمسة نظائر،
د ـ دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط...،
هـ ـ قرار تصفيف ،...
و ـ وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات،
ز ـ وصل خالص األداءات المتعلقة باألرض موضوع طلب رخصة البناء،
ك ـ الرخص اإلدارية المتعلقة بوضعية قطعة األرض موضوع الطلب إذا كانت محاذية لمنطقة خاضعة
الرتفاقات خاصة،
ل ـ ملف سالمة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية،
م ـ جذاذة فنية تبين النجاعة الحرارية لمشروع المبنى معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري مصمم
المشروع في حالة اعتماد المقاربة التوجيهية**،
ن ـ مثال في الهيكل الحامل للمبنى ...،في حالة ما إذا كان المبنى :
ـ معد الستقبال العموم وتتعدى مساحته المغطاة  80م،2
ـ يحتوي على ثالثة طوابق أو أكثر،
45
ـ منجز من طرف باعث عقاري وذلك مهما كانت نوعية المشروع.

اللجان الفنية لرخصة البناء
تتولى إبداء الرأي في مطلب رخصة البناء:
أ ـ اللجنة الفنية الجهوية للترخيص في البناء بالنسبة للمناطق الريفية
والبلديات التي ليست لها لجان بلدية للترخيص في البناء،
ب ـ اللجنة الفنية البلدية للترخيص في البناء بالنسبة للبلديات التي لها لجان
بلدية للترخيص في البناء.
وتحدث لجنة فنية جهوية لرخص البناء على مستوى كل والية ،كما تحدث
لجنة فنية على مستوى كل بلدية تتوفر لديها إمكانات بشرية ومادية تسمح
لها بذلك .ويتم هذا اإلحداث بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان،
باقتراح من الوالي أو رئيس البلدية حسب الحال.
مالحظة :حضور المهندس المعماري أو من ينوبه من المهندسين المعماريين
المرسمين بجدول الهيئة إجباري لتقديم مشروعه أمام أعضاء اللجنة.
* (قرار وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في  17أفريل 2007
46
والمتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء).

تركيب اللجان الفنية لرخص البناء
أ ـ اللجنة الفنية البلدية لرخص البناء
يرأسها رئيس البلدية أو من يمثله ويحضرها ممثلون عن المصالح
الجهوية المعنية بصفتهم أعضاء في اللجنة.
وعلى كل بلدية تتوفر لديها إمكانات مادية وبشرية تضم مهندسا معماريا
اقتراح إحداث لجنة فنية لرخص البناء تابعة لها.
ب ـ اللجنة الفنية الجهوية لرخص البناء
يرأسها المدير الجهوي للتجهيز أو من يمثله ويحضرها ممثلون عن
المصالح الجهوية والبلدية المعنية بصفتهم أعضاء في اللجنة.
* (قرار وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في  17أفريل
 2007والمتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء).
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 -10قرارات التصفيف
وهي وثيقة رسمية بملف رخصة البناء كلما كانت قطعة األرض المزمع
البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات ،الملك العمومي البحري،
الملك العمومي للمياه ،السكك الحديدية

 -11االرتفاقات
يجب التثبت من هذه االرتفاقات وأخذها بعين االعتبار كلما كانت قطعة
األرض المراد بنائها محاذية لمنشآت تستدعي منطقة ارتفاقات مثل:
المعالم الثقافية والتاريخية ،المنشآت العسكرية ،المنشآت األمنية ،الماء،
الكهرباء والغاز ،نقل المحروقات ،المطارات ،المقابر ،الملك العمومي
البحري ،الملك العمومي للمياه... ،
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المراجع القانونية والترتيبية
مجلة التهيئة الترابية والتعمير (م.ت.ت.ت)
تعتبر م.ت.ت.ت .الصادرة بمقتضى القانون عدد  122لسنة 1994
المؤرخ في  28نوفمبر  1994المصدر الرئيسي المنظم لمجال
االرتفاقات والتعمير.

مراجع قطاعية
 قانون الطرقات قانون الملك العمومي البحري مجلّة المياه مجلّة التراث ...الخ50

أصناف االرتفاقات
ارتفاقات المصلحة العامة
تمثّل ارتفاقات المصلحة العامة جزءا من قواعد التعمير والمعمار المعتمدة في
تونس ،وهي أيضا جزء ال يتجزأ من التراتيب العمرانية المصاحبة لمثال التهيئة
العمرانية والتي من شأنها ضبط قواعد وأحكام تهيئة داخل المنطقة التي يغطيها
المثال .ويمكن تصنيف ارتفاقات المصلحة العامة إلى عدة أصناف كبرى:
 - 1ارتفاقات حماية الممتلكات الوطنية
الملك العمومي البحري والشريط الساحلي
الملك العمومي للمياه
الملك العمومي للطرقات
الملك ألغابي
الملك المتعلق بالتراث
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 - 2ارتفاقات المرافق والتجهيزات العمومية:
المطارات
السكك الحديدية
خطوط نقل الكهرباء والهاتف
شبكات التزيد بالماء الصالح للشراب
أنابيب نقل المحروقات والغاز.
 - 3ارتفاقات الدفاع الوطني واألمن العمومي:
المنشآت العسكرية،
المناجم والمقاطع
مصانع المتفجرات.
 - 4ارتفاقات الصحة العمومية:
شبكة التطهير
محطات معالجة المياه المستعملة

المقابر وأماكن الدفن.
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أمثلة من االرتفاقات
ارتفاقات الملك العمومي البحري
* الملك العمومي البحري الطبيعي :يشتمل شواطئ البحر( الساحل
المغمور والغير المغمور ،رمال البحر والكثبان الرملية) البحيرات والسباخ
المتصلة بالبحر
* الملك العمومي البحري االصطناعي :يشتمل المرافئ والمواني البحرية
وتوابعها -المنشاة المنجزة للمالحة البحرية -الجزر االصطناعية والمنشآت
المتواجدة في المنطقة البحرية -األراضي المكتسبة عن حركة المد والجزر-
القالع وكل منشأة للحماية البحرية.
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االرتفاقات ومسافات التراجع
25م داخل أمثلة التهيئة العمرانية
100م خارج أمثلة التهيئة العمرانية
على سبيل المقارنة تتراوح مسافة إرتفاق الملك العمومي البحري في بعض بلدان
حوض البحر األبيض المتوسط بين 6م و 200م
6م في المغرب30 -م في اليونان50-م في تركيا100-م في فرنسا وليبيا

رسم بياني
ضح
يو ّ
مجال الملك
العمومي
البحري
وارتفاقاته
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ارتفاقات الملك العمومي للمياه
يتكون الملك العمومي للمياه حسب قانون  1975من مجموعتين رئيسيتين:
* الملك العمومي للمياه الطبيعي :يشمل مجاري المياه على اختالف أنواعها
واألراضي الداخلة في ضفافها الحرة ،المياه المحصورة باألودية ،العيون،
طبقات الماء بباطن األرض ،البحيرات والسباخ؛
* الملك العمومي للمياه االصطناعي :يشمل قنوات المياه واآلبار واألحواض
المستعملة من طرف العموم وكذلك توابعها ،قنوات المالحة والري أو
التطهير المنجزة من طرف الدولة وكذلك األراضي التي توجد ضمن ضفافها
الحرة وتوابعها.
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حماية التراث والمكونات الطبيعية
حماية التراث:
المرجع القانوني:
 القانون عدد  35لسنة  1994المتعلق بإصدار مجلة التراث األثريوالتاريخي والفنون التقليدية
 القانون عدد  122لسنة  1994المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية والتعمير
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االرتفاقات الخاصة بحماية التراث ومباني السيادة والمكونات الطبيعية

حماية المنشآت العسكرية
المرجع القانوني:
قرار وزيرة التجهيز واإلسكان
والتهيئة الترابية المؤرخ في
 17أفريل 2007
(طرق سير اللجان الفصل )4
اإلشكاليات المطروحة:
تضارب رأي المصالح مرجع النظر مع
التراتيب العمرانية للمنطقة
خاصة من حيث العلو والتراجعات
مستخرج من مثال التهيئة العمرانية لبلدية منوبة مبين
عليه منطقة اإلرتفاق الخاصة بسجن النساء
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ارتفاقات الملك العمومي للطرقات
تصنيف الطرقات بتونس:
يعود أول تصنيف إلى سنة  1864في إطار إعداد تقرير يخص األشغال الالزمة
لتحسين الطرقات بمدينة تونس:
 طرقات صنف :1الطرقات المؤدية إلى أبواب المدينة وتجرها الكراريس طرقات صنف :2طرقات ال تسلكها إال المارة على األقدام أو الحوافر طرقات صنف :3طرقات ال يمر بها إال أهل الحومة -طرقات صنف :4الغير نافذة وال ينتفع بها إال سكان المحل.
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التصنيف الحالي للطرقات
* طرقات مرتبة (تابعة لوزارة التجهيز) تشمل :الطرقات المخصصة لمرور
العموم وتوابعه مثل الجدران الساندة والخنادق ومأوي السيارات وكل قطعة
أرض الزمة الستغالل الطريق ،وصنّفه القانون  1986 – 17إلى:
 الطرقات الوطنية :تربط بين حدود تراب الجمهورية بما فيها الطرقاتالسيارة
 الطرقات الجهوية تربط بين جهتين أو أكثر الطرقات المحلية :ذات صبغة محلية أو فالحيةالطرقات السريعة :جزء من طريق وطنية أو جهوية أو محلية* طرقات بلدية (التابعة للبلديات الطرقات البلدية):
وهي الطرقات المخصصة لمرور العموم وكل توابعها من رصيف ومأوي
سيارات ومناطق خضراء الخ.
 طرقات خاصة بالعربات Voies Véhiculaires59
-طرقات خاصة بالمترجلين Voies Piétonnes

االرتفاقات ومسافات التراجع
المسافة الفاصلة بين محور الطريق والحد المسموح به للبناء.
 .1ارتفاقات الطرقات المرتبة (الفصل  10من القانون عدد  17لسنة )1986

حرمة الطريق يحدده قرار التصفيف=الحوزة+منطقة اإلرتفاق
 الطرقات الوطنية والطرقات الجهوية20 :م من المحور()15+5 الطرقات المحلية15 :م من المحور()10+5 الطرقات السيارة40 :م من المحور()25+5الطرقات السريعة50 :م من المحور(-)20+5
حرمة الطريق = الحوزة+منطقة االرتفاق= التصفيف عن مستواها-.
 .2ارتفاقات الطرقات البلدية
 تضبطها أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية و التقسيمات مسافة التراجع من جهة الطريق وداخل حدود العقارو التي تحدد حسبعرض الطريق وصبغة العقاروعلو البناء...
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شكرا لكم على االنتباه
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عناوين االتصال
الموقع االلكتروني
www.pouvoir-local.tn
Facebook: Bechir Yousfi (Compte Officiel)

Fcebook (Page) : Page Officiel Bechir Yousfi بشير اليوسفي
Twitter : Karim Bechir Yousfi
Youtube : Yousfi Bechir
Courrier Electronique : Karim.Bechir.Yousfi@gmail.com
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