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                                         2018 ريــــفيف   ــســتون

 حميدة بن رجوان  اعداد من                                                                    

 

 :الجديد  البلديـــــات مجلـــــة مشـــروع  في قراءة

 للبلديات األساسي القانون 

 ( البلدي المجال في للمجموعات المحلي التسيير سوسيولوجيا منظار من) 

 

 الترتـــيـــبـيـــة سلطتهــــا  ,إدماجهــــــــــا كيفّيـــــة,أصنافهــــا,تعريفهــــا:  البلديــــة .1

       

 كامل تغّطـــي و والمالية اإلدارية واالستقاللية المعنوية بالشخصية تتمتع محلية جماعة هي البلديات 

 .الجمهورية تراب

  تالبلديا من خصوصية أصنافا يحدث أن للقانون. 

  تاريخ في ببلدية المشمول غير المعتمدية تراب كامل معتمديه بمقر منتصبة بلدية كل تغطي 

 .القانون هذا نفاذ

  تعمل صالحياتها مجال في ترتيبية بسلطة البلدية تتمتع الوطني، التشريع أحكام مراعاة مع 

 بقية مع بالتنسيق صالحياتها حدود وفي الترابي مجالها داخل الترتيبية سلطتها ممارسة على بلدية كل

 من النيل شأنه من النافذة القانونية األحكام بين تناقض كل لتفادي ترابيا المختصة المحلية الجماعات

 .القانوني األمن مبدأ

  أعضائها، ثلثي بأغلبية المنتخبة مجالسها تقّره الذي البلديات إدماج على القانون يصادق 

 جميع انتقال اإلدماج عملية عن ويترتب. الشعب نواب مجلس على القانون مشروع الحكومة وتعرض

 .القانون وجودها أقر التي الجماعة لفائدة والحقوق االلتزامات

  وتعرض. المنتخبة مجالسها تقّره الذي المحلية الجماعات حدود تغيير على القانون يصادق 

 .الشعب نواب مجلس على الغرض في قانون مشروع الحكومة
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 :  في مركزية قيمة 

 ودعمهمــا التشاركّيـــة  و اللالمركزيـّـــة إرساء في التدرج مبدأ

 

 الشاملة والتنمية الحريات ُيحقق بما ودعمها الديمقراطي المحلي للحكم منظومة إلرساء القانون هذا يهدف

 .الدولة وحدة نطاق في التنوع ويضمن  المناطق، بين والعادلة والمستدامة

 الفعالية مقومات تدريجيا له وتوّفر الدستور، من السابع الباب ألحكام وفقا المركزّيا نظاما الّدولة تعتمد

 .والنجاعة

 خماسّية خطة على نيابّية مّدة كل من األولى السنة خالل الشعب نواب مجلس يصادق الحكومة، من باقتراح

 .المسّخرة والوسائل األهداف يحدد توجيهي قانون ضمن وتطويرها الالمركزية دعم لبرنامج

 نواب مجلس على تعرضه ودعمها الالمركزية إنجاز تقدم مدى حول تقييمي سنوي تقرير إعداد الحكومة تتوّلى

 .أكتوبر 31 يوم قبل الشعب

 دعم برنامج إنجاز لحصيلة تقييمي تقرير إعداد المحاسبات محكمة من يطلب أن الشعب نواب لمجلس

 .معينة فترةل وتطويرها الالمركزية

 .المحلية الجماعات أداء لتحسين للعموم ينشر تقرير ضمن عملية مقترحات تقديم االقتضاء عند للمحكمة

 .العامة والصحة العام واألمن الوطني الدفاع مقتضيات مراعاة مع اختصاصاتها البلديات تمارس  

 الدولة اتخاذ دون الختصاصاتها البلديات ممارسة تحول ال الدستور، من 80 الفصل أحكام عن النظر بقطع

 يمكن الغرض، ولهذا. الطارئة الظروف أو العامة والصحة العام واألمن الوطني الدفاع يقتضيها التي للتدابير

 بواسطة محددة زمنية لفترة بها المرتبطة أو لها التابعة والهيئات البلديات مصالح كل تسخير المركزية للسلطة

 .المختصة السلطات تتخذها مؤقتة وتدابير قرارات

 السلطة قبل من المتخذة والتدابير القرارات في ترابيا المختصة االبتدائية اإلدارية المحكمة أمام الطعن للبلديات

 . القانون في عليها والمنصوص المركزية

 البلديــــــات مجلــــة محــــاور أهـــــم.    2

  الطفولة و التعمير و البيئة  

 والرياضة والفنون والثقافة والمسنين والطفولة والتعمير بالبيئة المتعلقة المشاريع تكون أن على البلديات تعمل

 تحقيق إطار في المندرجة الخاصة المشاريع دعم وللبلديات. تدخلها مجال في أولوية ذات والتشغيل والشباب

 يضبطها التي للشروط طبقا تصرفها تحت أمالك الستغالل استثنائية تراخيص أو حوافز بواسطة األهداف هذه

 . الغرض في تبرم والتفاقات القانون

  المواطن تشاركية حول  

 اإلعالم ووسائل المواطنين مع للتواصل له ونائبا أعضائه أحد اجتماعاته أول في البلدي المجلس يكّلف

 وبالموقع المتاحة بالوسائل وإشهاره المحلية الجماعة بمقر تعليقه يتم زمني جدول وفق المدني المجتمع ومكّونات

 . لها المخّصص اإللكتروني
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 المجتمع ومكّونات المتساكنين لمالحظات االستماع قصد دورية وحوار إصغاء اجتماعات البلديات تنّظم كما

 . مساعديه أحد أو البلدية رئيس ويحضرها اإلعالم، ووسائل المدني

 منه ملّخص تعليق يتّم اإلصغاء، جلسة محضر البلدية رئيس يكّلفه البلدي بالمجلس عضو أو العام الكاتب يحرر

 .لها المخصص اإللكتروني بالموقع وينشر الجماعة بمقر

 .اإلصغاء الجتماعات تبعا المتخذة والتدابير باإلجراءات العموم البلدية تعلم

  رقميا و ورقيا نشرها و القرارات مشاريع تعليق حول  

 على للتداول عرضها تنوي التي الترتيبية القرارات مشاريع بمقرها وتعّلق اإللكترونية بمواقعها البلديات تنشر

 .التداول جلسة انعقاد من األقل على شهر نصف قبل وذلك المنتخبة مجالسها

 .حولها هممالحظات إبداء األجل هذا خالل للمتساكنين

 إن المالحظات حول ملّخص تالوة قرار كل مشروع في والتداول النقاش باب فتح قبل البلدية رئيس يتوّلى

 المالحظات غياب على الجلسة بمحضر التنصيص أويتم ُوجدت

 الرسمية للمطبعة اإللكتروني وبالموقع المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة للبلديات الترتيبية القرارات تنشر

 .لها المخصص اإللكتروني الموقع على وإدراجها البلدية بمقر تعليقها يقع كما. التونسية للبالد

 بنفس البلديات من لعدد ويمكن. العموم لدى به تعّرف إلكترونيا موقعا لنفسها تخصص أن على البلديات تعمل

 .وبأنشطتها بقراراتها تعّرف لها نافذة وتخصيص للجهة إلكتروني بالموقع إدراجها تطلب أن الجهة

  المواطن مقترحات حول  

 قابلة اقتراحات البلدية لرئيس يقدم أن المدني المجتمع مكّونات إحدى ممثل أو معنوي أو طبيعي شخص لكل

 . المعنية الجماعة مصالح وسير الخدمات لتحسين أو التنمية لدعم األخيرة هذه قدرات بحكم للتنفيذ

 .اإللكتروني البريد بواسطة المقترحات تقّدم أن يمكن

 أجل في كتابيا المقترح صاحب بإجابة ينوبه من أو البلدية رئيس ويلتزم. مرّقم سجل ضمن المقترح تسجيل يتم

 .السجل بنفس اإلجابة وإدراج معقول

 .   عنها واإلجابة المقترحات سجل لمسك مؤّمنة إلكترونية منظومة اعتماد يمكن

  انجازها المزمع التنمية برامج  حول 

 المزمع والمشاريع التنمية برامج المدني المجتمع ومكّونات اإلعالم ووسائل المتساكنين ذّمة على البلديات تضع

 .مالحظاتهم إلبداء إقرارها من األقل على أشهر ثالثة قبل وذلك إنجازها،

 .عليها المعروضة المالحظات االعتبار بعين األخذ على المستطاع قدر البلدية المجالس تعمل

 قبل من مناقشتها قبل المشاريع حول التداول جلسة خالل المالحظات لمجمل ملّخص عرض البلدية رئيس يتوّلى

 .البلدي المجلس أعضاء

 لها مشهود مختصة لمؤسسة بإجرائه ُيعهد استبيان بواسطة تنموية مشاريع حول متساكنيها استشارة للبلدية

 .خبرةوال باالستقاللية

 .المحلية الجماعة بمجلس ومناقشتها للعموم االستبيان نتائج نشر يتم
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 االستشارة تشمل أن ما،ويمكن مشروع حول استبيانات الرأي إبداء بغرض متساكنيها على تقترح أن للبلدية كما

 .معّين مشروع بانتصاب المعني السكنية أحيائها من جزءا الفصل لهذا وفقا البلديات تجريها التي

 يقّرر أن البلدي، المجلس أعضاء ثلث من أو البلدية رئيس من مبادرة على بناء البلدي، للمجلس يمكن كما

 الترابية بالتهيئة تتعّلق مشاريع وإنجاز برامج إعداد حول المحليين الناخبين استشارة أعضائه ثلثي بأغلبية

 .المختلفة مؤثراتها حيث من أهمية ذات واالجتماعية االقتصادية والتنمية والعمرانية

 عند االستماع، بعد أعضائه ثلثي بأغلبية فيه للبت البلدي المجلس على االستشارة تنظيم مقترح يعرض

 .المدني المجتمع ممثلي إلى االقتضاء،

 .استشارة إجراء البلدية النيابية المدة من األخيرة السنة خالل يمكن ال

  عليها  اإلعتراض  وامكانية  استشارة اجراء البلدي المجلس  قرار حول  

 العليا الهيئة وإلى ترابيا المختص الوالي إلى استشارة إجراء البلدي المجلس قرار تبليغ البلدية رئيس يتوّلى

 .لالنتخابات المستقلة

 تاريخ من شهرا يتجاوز ال أجل خالل االبتدائية اإلدارية المحكمة أمام االستشارة تنظيم على االعتراض للوالي

 في الشروع قبل االعتمادات توفر ويتعّين. البلدية ميزانية على االستشارة تنظيم نفقات تحمل و هذا.إعالمه

 .تنظيمها

 في المحكمة تنظر االنتخابي القانون ألحكام طبقا لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قبل من االستشارة تنّظم

. االبتدائي بالحكم إعالمه تاريخ من أسبوع أجل في االستئناف ويقع. شهران يتجاوز ال أجل في االعتراض

 .تعّهدها تاريخ من شهرا أقصاه أجل في باّتا قرارا االستئنافية اإلدارية المحكمة وتصدر

     المالية و اإلدارية االستقاللية في 

 الموارد بلوغ على سوّيا والبلديات الّدولة تعمل الغرض، ولهذا. والمالية اإلدارية باالستقاللية البلديات تتمتع

 .السنوية المالية مواردها جملة من األهـم النصيب تمثل يجعلها قدرا بلدية لكل الذاتية

 وسالمة استقالليتها يضمن أن شأنه من بما العمومي للتأجير  المخصصة النفقات حجم في بالتحكم البلديات تلتزم

 البلديات تعمل الغرض، ولهذا. متساكنيها لفائدة تدخالتها لتأمين الضروري االدخار وتوفير المالية مؤشراتها

 .ميزانياتها من األول العنوان اعتمادات من بالمائة خمسين سقف العمومي التأجير حجم يتجاوز ال أن على

 العليا الهيئة على السابقة بالفقرة المذكورة النسبة لديها العمومي التأجير سقف يتجاوز التي البلديات تعرض

 الفصل هذا من األولى بالفقرة إليه المشار الهدف لتحقيق زمنيا برنامجا المركزية الّسلط وعلى المحلية للمالية

                                                                 .الدولة من بدعم
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 ةـــــــقــيــتـــة العــــــمدينن الاــــمليسل  صورة

 

   

 التعديـــــل و التسويـــة و التضامـــــن مبـــــــــادئ في:     جديـدة قيـم. 3  

 ( التعديل و الدعم صندوق)                                

 

 التوازن لتحقيق برنامج أساس على والتعديل التسوية بعنوان اعتماد 2018 سنة من بداية البلديات إلى ترصد

 .المعنية البلدية تعده الرشيدة والحوكمة المالي

 بحسب المالي التوازن تحقيق ببرنامج المعنية المحلية الجماعات قائمة سنة كل المحلية للمالية العليا الهيئة تحدد

 .معطيات من لّلجنة يتوفر ما

 المالي التوازن بلوغ على البلديات بمساعدة الدولة تلتزم المناطق، مختلف بين للتضامن تحقيقا المبدأ هذا يكرس

 يمنحها خصوصية تعديل اعتمادات وتحويل استثمارات تخصيص بواسطة الفعلية والمالية اإلدارية واالستقاللية

 .السنوية المالية لقوانين طبقا الممّول"  المحلية الجماعات بين والتضامن والتعديل الالمركزية دعم صندوق"

 معايير وفق الفقر ومقاومة المناطق بين التفاوت من الحد قصد والتعديل للتسوية المخصصة االعتمادات توزع

 تحديث ويتّم القانون هذا من 133 الفصل ألحكام وفقا المحلية للمالية العليا الهيئة وضعها على تسهر موضوعية

 .ذلك الحاجة اقتضت كلما المذكورة المعايير

  الشراكــــــــة و الالمركـــــزي التعــــاون حـــول.  4     

 اتفاقيات إبرام   للبلديات ، وسيادتها التونسية الدولة التزامات مراعاة ومع القوانين، به تسمح ما حدود في    

 عالقات بتونس تربطها لدول تابعة محلية سلط مع النطاق هذا في تنموية مشاريع وإنجاز وتبادل وتعاون شراكة

 .المحلية والتنمية الالمركزية بتطوير مهتمة حكومية غير أو حكومية منظمات مع أو ديبلوماسية

 الثقافية المجاالت الخصوص وجه على األجنبية األطراف مع البلدية رئيس يمضيها التي االتفاقيات تشمل

 .البيئة على والمحافظة والتعمير والتعليم والصحة والرياضة المهني والتكوين واالقتصادية واالجتماعية
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 الشؤون بوزارة المختصة المصالح مع التشاور على الخارجية األطراف مع التفاوض أثناء البلديات تحرص

 .المذكورة االتفاقيات إمضاء بقصد الخارجية

 القضائية الهيئة ألعضاء إال عنها اإلفصاح يتم ال سيادية ألسباب اتفاقية على االعتراض الحكومة لرئاسة

 .المختصة

  المركزية اإلدارة مع التنسيق  قواعد.  5

 المركزية لإلدارة المختصة الخارجية المصالح مع والتنسيق التعاون على المحلية الجماعات تحرص           

 المركزية المصالح مع التعاون على تعمل كما. الخدمات وتحسين المتاحة للوسائل األجدى االستغالل لضمان

 .الظروف فضلأ في التنموية المشاريع تحقيق على المحلية بالتنمية المكلفة

 والخدمات، العامة السياسات على النجاعة من المزيد ولضمان جهة بكل العامة السلط تدخالت إحكام لمزيد

 : يلي ما للّدولة ممثال باعتباره والوالي البلدية المجالس ورؤساء الجهة رئيس من كل يتولى

 وبرئاسته الجهة رئيس من بمبادرة"  بالجهة المحلية الجماعات لرؤساء"  دورية اجتماعات إقرار •

 المركزية لإلدارة الخارجية والمصالح المحلية الجماعات بين التعاون إحكام في تتداول الوالي، يحضرها

 من يطرأ قد ما ومعالجة التنموي الجهوي المخطط وتنفيذ وضع ومتابعة المندمجة التنمية تقتضيه ما وتدارس

  الجهة؛ بمناطق صعوبات

 رئيس من وتتركب الجهوي المجلس بمقر الضرورة تحتمه كلما تجتمع" والتعاون للتنسيق هيئة" تعيين •

 والتعاون التنسيق هيئة وتجتمع. بالجهة الكائنة البلديات رؤساء ينتخبهم بلديات ثالث ورؤساء والوالي الجهة

 لديوان تلجأ أن الهيئة ولهذه. الجهة رئيس أعمالها ويرأس أعضائها، أحد من باقتراح أو الجهة رئيس من بدعوة

 . البلديات حدود رسم حول خالفات من ينشب قد ما في األراضي قيس

 وإقرار العمومي التدخل وسائل وتجميع والتعاون االختصاصات تنسيق برنامج تضبط وثيقة وضع •

 بعد الوثيقة وتعرض. الجهوية التنمية لمخطط تنفيذا طرف لكل المالية االلتزامات وضبط المشتركة المشاريع

 على والجهوية البلدية االنتخابات تاريخ من أشهر تسعة يتجاوز ال أجل في التداولية المجالس قبل من مناقشتها

 .المحلية بالجماعات المكلفة والوزارة المالية وزارة

 ألداء أكثر جاعةن تحقق والتي المذكور البرنامج نطاق في تنجز التي للمشاريع دعما االقتضاء عند الدولة تقّر

 وسائل بتخصيص أو التمويل في مساهمة بعنوان اعتمادات بصرف وذلك ، سكانها لفائدة المحلية الجماعات

 .إضافية

 لإلحصاء الوطني المعهد مع التعاون مبدأ تكريس.  6

 وصادقة دقيقة إحصائية معطيات بمسك لإلحصاء الوطني المعهد مع بالتعاون المحلية الجماعات كل تلتزم

 رسم في استغاللها قصد النظر، ذات العمومية السلط وباقي لإلحصاء الوطني المعهد ذمة على ووضعها

 .المختلفة والبحوث التنمية ومخططات العامة السياسات

 اإلمكان قدر ويساعدها اإلحصائيات ضبط وأساليب نماذج المحلية للجماعات لإلحصاء الوطني المعهد يوّفر

 .مسكها على

 ذمة على ذمة على اإلحصائيات مختلف وضع المحلية الجماعات تتولى الشخصية، المعطيات مراعاة مع

 .العموم و الباحثين

 : البلديات ممتلكات. 7
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 و الهبات و المنتزعات و العمومي لإلستعمال المخصصة األمالك و المحلية العمومية الممتلكات تعريف

 : الخاصة المحلية الممتلكات

 في أو مباشرة العموم الستعمال والمخّصصة البلديات الّراجعة العقارات كل محلّية عمومّية ممتلكات تعّد       

 .حيوي عام مرفق إطار

 التالية الممتلكات مباشرة العموم الستعمال المخّصصة األمالك من تعتبر : 

 الشوارع, -

 العمومية, الساحات -

 العمومية, الحدائق -

 وتوابعها, الوطنية غير المرقمة العمومية الطرقات -

 .كذلك القانون يعتبره ما وكّل -

 التالية الممتلكات عام لمرفق المخصّصة األمالك من وتعتبر : 

 والتطهير والكهرباء والغاز المياه توزيع وشبكات لمنشآت المتضّمنة البلدية ملك على هي التي األرض قطع -

 الحيوية, العمومية المنشآت من وغيرها

 .عمومية مرافق تسيير لغاية الّدولة قبل من لها تسّلم التي األمالك -

 التالية األمالك للبلديات عمومّيا ملكا تصبح كما : 

 عام, نفع ذات منشآت إلنجاز للبلديات إلحالتها انتزاعها تّم التي األمالك - 

 والتقسيمات, التهيئة أمثلة من المتأتية األمالك - 

 المحلية, للجماعات الممنوحة الكتب أو الفنية القطع أو العقارات من والوصايا الهبات - 

 الدولة, من بدعم المنجزة الرياضية والمنشآت  المقابر - 

 .كذلك القانون يصّنفها التي األمالك - 

 بصفة إال فيه التفويت وال عقلته يمكن وال الزمن بمرور المحّلي العمومي الملك ملكّية تسقط ال:   أنه يالحظ كما

 .تثمينه يقتضيه ما بحسب جزئّية

 يصوت معّلل اقتراح على بناء حكومي أمر بمقتضى إاّل للبلدية العمومي الملك عن العمومّية صفة نزع يمكن ال

 .أعضائه أخماس ثالثة بأغلبية البلدي المجلس عليه

 أمالكها ضمن المصّنفة غير البلديات تملكها التي واألراضي البناءات جميع خاّصة محلّية ممتلكات ُتَعّد و هذا

 .العمومية

 التالية الممتلكات خاّصة محلية ممتلكات تعتبر : 

  الحرفي, أو التجاري أو المهني االستعمال ذات والمحاّلت العقارات -

 حيوي, عام لمرفق أو عاّمة لمنشأة المخّصصة وغير المبنّية غير األراضي -
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 المنشآت تأسيس في مساهمتها حصص قيمة مقابل تمّثل والتي أنجزتها أو البلدية اقتنتها التي المنقوالت -

 المالي, ودعمها العمومّية

 األسواق, -

  العمومي, الملك دائرة من إخراجها تّم التي األمالك -

 ،المسالخ -

 الحجز, مستودعات -

 األطفال, رياض -

 والمتاحف, الثقافة ودور المكتبـات -

 .ديون استخالص لقاء أو معاوضة أو شراء بعنوان للبلديات ملكّيتها تتحّول التي العقارات -

   الصفقات إبرام مبادئ. 8

 مجال في بها المعمول والتراتيب للقوانين طبقا البلديات قبل من والتزود األشغال ّصفقات تبرم 

 .والمساواة والمنافسة الشفافية مبادئ من النيل دون اإلمكان قدر اآلجال اختصار إمكانية مع العمومية، الصفقات

 .بالصفقات المعنيين بين والمنافسة الشفافية لضمان الكافية العناية بذل إثبات البلدية على يتعّين 

 .لها المخصص اإللكتروني بالموقع تدرجه صفقة إسناد كل بمناسبة للعموم بيان نشر البلدية تتوّلى 

 المستدامة التنمية:         العامة المساهمات و البلديـــــة  العمومية المنشــــات حـــول.   9 

  الثقافـــــــي و البيئـــــي الجمعياتي و اإلجتماعي العمل,و

 مرجعيا اطارا الدولة مصالح من وبدعم  تشاركي لمنهج وفقا اعداده يتم الذي البلدي التنمية مخطط يعتبر 

 . الشامل التنموي المجال في البلديات وتدخالت برنامج لضبط

 ومختلف الدولة توفره الذي الممكن المالي الدعم وحجم البلدية قدرات البلدي التنمية مخطط وضع في يراعى

 .كان عنوان بأي التنموي الميدان في المتدخلين

 للتسريع ميزات إلكسابها أو بلدية لكل التفاضلية الميزات دعم على الدولة من بإسناد البلدي التنمية مخطط يعمل

 .   تنميتها في

 االقتصادي المجال في الّتدّخل •

 مساعدات تمنح أن الّترابي، نظرها مرجعها حدود في تمارس اقتصادّية أنشطة تنمية لغاية للبلديات، يمكن

 وتكافؤ والمنافسة الشفافية مقتضيات احترام ومع للقانون طبقا االقتصادّية للمؤّسسات مباشرة غير أو مباشرة

 .لتونس الدولية وااللتزامات العام المال توظيف وحسن الفرص

 ذمة على وضع أو ميّسرة بشروط أو فوائض بدون مالّية قروض أو منح شكل المباشرة المساعدات تّتخذ

 .أعضائها بأغلبية مجالسها مصادقة بعد البلديات قبل من وتمنح عقارات، أو لمحالت المستثمرين
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 وطبقا تفاضلية بأسعار عقارّية ممتلكات في التفويت أو تسويغ عقود شكل المباشرة غير المساعدات تّتخذ

 البلدي المجلس عليها ويصادق المعنّية واالجتماعية االقتصادّية المؤسسات مع تبرم عقود تضبطها لشروط

 .أعضائه بأغلبية

 العقارّية الّسوق تفرزها التي المرجعّية األسعار العقود لهذه المالي المقابل تحديد في االعتبار بعين يؤخذ

 .العقود هذه من المرجّوة واالجتماعية قتصادّيةاال المنفعة تحّتمها تخفيضات منح مع بالمنطقة،

 قبل شهرا الجهوي المال وألمين للوالي بها المتعلقة بالوثائق مصحوبة الفصل بهذا إليها المشار العقود تحال

 . تنفيذها

 على للحصول الّطالبة االقتصادّية المؤّسسات طرف من تقديمها المتعّين الّضمانات طبيعة البلديات تحّدد

 .اقتصادي نشاط كّل خصوصّية إلى بالّنظر المساعدات مقدار تحّدد كما. المساعدات

 .بالتزاماته البلدية معاقد تقيد عدم تبعات العقود تضبط 

 . العقد تنفيذ االعتراض ويوقف. المختصة المحاسبات محكمة هيئة لدى العقود على االعتراض للوالي

 البيئي و المجتمعي العمل و اإلجتماعي االقتصاد مجال في الّتدّخل  •

 .العمل به الجاري للتشريع وطبقا للغرض تبرم اتفاقات بواسطة االجتماعي االقتصاد دعم على البلديات تعمل

  طبقا البيئي االقتصاد ومشاريع االجتماعي االقتصاد مشاريع لدعم اعتمادات تخصيص على البلديات تعمل

 .القانون هذا من 132 للفصل

 عن البيئي االقتصاد ومشاريع االجتماعي االقتصاد مشاريع بدعم االستثمار تشريع ضمن الدولة تلتزم 

 .  للغرض تبرم عقود بواسطة البلديات طريق

 نظرها مرجع حدود وفي    المشاريع بعث وعلى الّتشغيل على الّتشجيع نطاق في للبلديات،     يمكن كما   

 . بالتشغيل للنهوض تقدمها التي والمساعدات تدّخلها خّطة تحّدد الدولة مع  اتاّتفاقّي  تبرم  أن الّترابي،

 المالّية االعتمادات برصد وذلك المعنّية، البلدية ميزانّية مشروع إعداد عند االعتبار بعين االّتفاقّيات هذه تؤخذ

 .للغرض

 -  البلدية المجالس مداولة على االّتفاقّيات هذه مشاريع تعرض - 

 والثقافي االجتماعي المجال في الّتدّخل •



10 
 

 طبقا المحدثة للجمعّيات والثقافية االجتماعية األنشطة لتمويل مالّية مساعدات منح عزمها تعلن أن للبلديات

 األساسي بنظامها مرفوقا مطلب كل يكون أن على المحدد األجل في إيداعها يتم مطالب على بناء وذلك للقانون

 .القانون طبق عليهما المصادق المالي األدبي تقريريها وبآخر

 فرز لجنة تقرير على وبناء موضوعية ومعايير نشاط برنامج أساس على والمساعدات المنح إسناد يتّم 

 .للبلدية المخصص اإللكتروني بالموقع نشره يتم البلدية مكتب يعينها

 الّتظاهرات أو الّثقافّية والّتظاهرات االجتماعّية األنشطة لتشجيع نظرها، مرجع حسب كّل البلديات، تسعى

 .المهنية والهيئات الجمعيات تنظمها التي القانونية الّرياضّية

 

                                 

 الخصوصية االحتياجات ذوي  مساعدة •

 السند وفاقدي الخصوصية االحتياجات ذوي لمساعدة اإلمكان قدر اعتمادات تخصيص على البلديات تعمل

 .العنف ضحايا من والنساء العائلي

 دعم برامج المركزية السلط على البلديات تقترح إحصائية، معطيات من لديها يتوفر ما على بناء 

 .المعوزين ورعاية الفقر مقاومة

 وتنفيذ المعنية الشرائح إلحصاء السياسية التنظيمات تجاه بحياديتها معروفة جمعيات تكليف للبلدية 

 المجلس عليها يصادق التفاقية وفقا للغرض انشاؤها ميت رعاية مراكز تسيير على والسهر المساعدة برامج

 .المتاحة الوسائل بكل بها العموم إعالم ويتّم البلدي

 

,  األمثلة, التهيئة وثائق,  مخططات:  والتعميــــــــر العمران و  الترابية التهيئـــــــة. 11

 التعمير و التهيئة لجنة,  المقررات

 الصالحّيات نطاق في بيئتها وبحماية والعمراني الترابي مجالها وبتهيئة المحلية بالتنمية بلدية كّل تتكفل • 

 .والتخطيط التنموي المجال في المتدخلين ومختلف البلديات بقية مع والتنسيق لها الراجعة
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 التي الفضاءات مختلف تهيئة  شروط يضبط بها خاص تهيئة مثال لها يكون أن على بلدية كل تعمل •

 في للبلدية والمستقبلّية الحاضرة للمتطلبات تحقيقا ، المستدامة والتنمية النجاعة مبادئ استغاللها في تراعي

 .والثقافّية والرياضّية االقتصادية األنشطة وممارسة العاّمة والتجهيزات العمرانية المجاالت

 المجال في المتدخلين مع بالتعاون البلدية وانجازه اعداده على تعمل الذي البلدي التنمية مخطط يراعي 

 .التهيئة مثال مقتضيات التنموي

 واألمثلة بها المتعّلق التهيئة مثال إعداد ، مسؤوليتها تحت ، يتولى من بتكليف بلدية كل تختص •

 للتهيئة الجهوية لّلجنة الفنية المصادقة على وعرضها العمل به الجاري للتشريع طبقا ومراجعتها الخصوصية

 .القانون هذا من 126 بالفصل عليها المنصوص والتنمية والتعمير

 التي الصعوبات حول تقريرا االقتضاء عند وتعد المذكورة، واألمثلة الوثائق بتنفيذ بلدية كل تلتزم •

 .لمراجعتها تمهيدا تطبيقها تعترض

 وإلزامية علوية تحكم هرمّية منظومة في التهيئة وأمثلة بالعمران المتعّلقة الوثائق مختلف تنصهر •

 .اآلخر للبعض بعضها

 المشار القواعد هرمية باحترام والتنمية  والتعمير التهيئة ميادين في والمتدخلين السلط مختلف تلتزم 

 .الفصل بهذا إليها

 لمقتضيات تطبيقا المحيط على إنجازها مؤثرات دراسة إتمام التهيئة أمثلة مختلف وضع يستوجب •

 إن للمؤثرات االستراتيجية الدراسات االعتبار بعين وتؤخذ العمل به الجاري للتشريع وطبقا المستدامة التنمية

 .وجدت

 المشاريع وإنجاز األمثلة تنفيذ تعطيل دون المحتملة السلبية اآلثار احتواء إلى البلديات تسعى كما 

 .واالجتماعية واالقتصادية العمرانية

 القانون ألحكام طبقا التشاركّية الديمقراطّية أدوات على أمثلتها مشاريع إعداد في وجوبا البلدية تعتمد •

 التصورات وضع في للمساهمة ودعوتهم فعليا المتساكنين تشريك آليات من المنتخبة مجالسها تضبطه ولما

 .معقولة آجال في الكبرى ياراتاالخت وتحديد

 على المستدامة والتنمية والتعمير بالتهيئة المتعلقة والتنفيذية التوجيهية والوثائق األمثلة مختلف ُتعرض •

 المجلس على عرضها قبل وذلك المستدامة، والتنمية والتعمير الترابية للتهيئة الجهوية لّلجنة الفنية المصادقة

 .للتداول المعني البلدي

  المستدامة والتنمية والتعمير الترابية للتهيئة الجهوية الّلجنة تتركب 

 : من

  القانون، هذا من 40 بالفصل عليها المنصوص والتعاون التنسيق هيئة تعّينه رئيس 

  40 الفصل ألحكام وفقا بالجهة المحلية الجماعات رؤساء يعّينهم البلديات عن ممثلين أربعة 

 البلديات، تعرضها مقترحات على وبناء القانون، هذا من

  المائية والموارد وبالفالحة واإلسكان، وبالتجهيز بالداخلية، المكلفة الوزارات عن ممثلين ستة 

 ،وبالنقل  الجهوية وبالتنمية وبالبيئة

  اإلقليم عن ممثل  

  المعماريين المهندسين عمادة عن ممثل  

  التهيئة في أو التعمير في خبير  
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  االجتماع علم في مختص  

  الثقافة وزير يعينه واآلثار التراث مصالح عن ممثل 

 : و هذا

 .للتجديد قابلة سنوات ثالث لمّدة األعضاء تعيين يتم الوزارات, ممثلي باستثناء 

 قانونية اجتماعاتها وتكون. رئيسها من استدعاء على بناء تحدده مكان بأي أو الجهة بمقر الّلجنة تجتمع .

 .أعضائها أغلبية بحضور

 في فائدة ترى شخص ألي أو والتعمير التهيئة بمثال المعنية المحلية الجماعة لممثلي تستمع أن لّلجنة .

 .برأيه االستنارة

 التناسق ضرورة تقتضيها عليها المعروضة المشاريع على تعديالت إدخال البلدية على تقترح أن لّلجنة •

 .ةالنجاع أو األمثلة مختلف بين

 عند تعديلها بعد األمثلة على تعهدها تاريخ من أشهر أربعة يتجاوز ال أجل في الّلجنة تصادق •

 .المعنية المركزية ولإلدارات البلدي للمجلس وتحيلها االقتضاء،

 والتعمير الترابية للتهيئة الجهوية لّلجنة الفنية المصادقة بعد بالتعمير المتعلقة والوثائق األمثلة تعرض •

 .للتداول البلدي المجلس على المستدامة والتنمية

 وبالموقع المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة األمثلة بإقرار القاضي البلدي المجلس قرار ينشر •

 .بمقرها ويعلق لها، المخصص اإللكتروني

 نشره تاريخ من شهرين أجل في النفاذ حّيز إقرارها تم التي األمثلة تدخل  •

 .القادمة األجيال وحقوق المستدامة التنمية لهيئة التعمير ووثائق أمثلتها مختلف البلديات تحيل •

 .عليها المصادق األمثلة حول مالحظاتها إبداء القادمة األجيال وحقوق المستدامة التنمية لهيئة •

 القادمة األجيال وحقوق المستدامة التنمية هيئة بمالحظات االعتبار بعين األخذ على البلديات تعمل •

 .الغرض في تقريرا لها  وتوجه

 وتلتزم ، التهيئة مثال لتنفيذ الالزمة واإلمكانّيات الوسائل مختلف من البلديات تمكين على الدولة تعمل •

 .والمتساكنين والمؤسسات العموميين المتدخلين جميع قبل من مقتضياته احترام على بالحرص

 باألمثلة المخلة واألنشطة األعمال وإزالة المخالفات لزجر العامة، القوة االقتضاء عند الدولة تسّخر 

 مختلف لدى بالتصاريح القيام بدون أو القانونية التراخيص على الحصول بدون تمارس التي أو المذكورة

 .الجباية مصالح ذلك في بما المختصة، المصالح

 اليه المشار المحلية التنمية مخطط إعداد على المحليين الفاعلين مختلف مع بالشراكة البلدية تعمل •

 .المستدامة التنمية مقتضيات االعتبار بعين يأخذ القانون هذا من  113  بالفصل

 على االقتصادية المؤسسات تحفيز وعلى احترامه على ويعمل المخطط على البلدي المجلس يصادق •

 .  المتجددة والطاقات البيئي االقتصاد نطاق في المندرجة المشاريع في االستثمار

 والدولة البلديات قبل من الدعم بأولوية المتجددة الطاقات و البيئي االقتصاد مشاريع تتمتع  •
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 والطاقة البيئة مجال في المتدّخلة للدولة المركزية والمصالح العمومّية والمنشآت الهيئات مختلف تلتزم •

 .مشتركة برامج بواسطة البلديات دعم على وتعمل التهيئة، أمثلة مقتضيات باحترام والمياه

 المستدامة والتنمية والتعمير التهيئة ميدان في المنجزات حول سنوي تقرير إعداد البلديات تتوّلى •

 .المتاحة الوسائل بكل وتنشره

 .خارجي تقييم إلى الباب بهذا إليها المشار وإنجازاتها برامجها إخضاع للبلديات 

 مخططات إنجاز على حرصها التقييم  عملية تثبت التي البلديات ودعم لحفز اعتمادات الدولة تخّصص •

 .المستدامة التنمية مقتضيات االعتبار بعين األخذ مع المطلوبة بالنجاعة والتعمير التهيئة

 

 ة ـــــالخالص

  الالمركزية باعتماد الدولة التزام العامة المبادئ ضمن 2014 جانفي 27 دستور أقرألن 

 .14 الفصل ةالدول وحدة نطاق في فان ذلك يجب أن يتم  ودعمها الوطني التراب كامل في

  المحلية للسلطة السابع الباب الدستورخصص كما. 

  حيز صلبه المذكورة القوانين بدخول يتم التنفيذ حيز الباب هذا دخول أن االنتقالية األحكام واقتضت 

 .النفاذ

 وهي المحلية الجماعات من أصناف ثالثة تركيز فصال 12 على يحتوي الذي الباب هذا وتضمن: 

 الجمهورية تراب كامل منها صنف كل يغطي أن على واألقاليم والجهات البلديات

 . القانون بواسطة المحلية الجماعات من أخرى أصناف بعث إمكانية عن فضال

 مع تقطع وأن فعلية تكون أن يتعين جديدة المركزية منظومة الدستورى أرس ولقد 

 ليستجيب يكن لم ظاهري المركزي نظام بعث على اقتصرت التي القديمة المنظومة

 .وتطلعاتهم المتساكنين لحاجيات فعليا
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 االستجابة التشريعي النص على يتعين التي الدستورية المبادئ من جملة الجديد الدستور وضع كما 

 الدستورّية المبادئ هذه وتتمثل. اآلجال أقرب في لتحقيقها العملية اآلليات ووضع لمقتضياتها

 باشرة .بالسلطة المحلية م المرتبطة

 

 

 

 

 

 

 

 


