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  ملخص
 التعمري و التهيئة العمرانية قانون إداري ابمتياز، حيث جيسد السياسة العامة للدولة يف جمال العمران، و هذا لتحقيق املصلحة العامة،يعترب قانون 

 ادي ،فمن املصلحة العامة أن تكون يف اجلزائر مدن حضارية ترتقي ملصف املدن احلضارية، فاملدينة اآلن أصبحت مكان للرقي االجتماعي و االقتص
ائري يف قانون الثقايف و حىت السياسي، أي ارتبطت املدينة املتحضرة ابلتنمية يف خمتلف جماالهتا، و من أجل الوصول إىل هذه املكانة وضع املشرع اجلز 

للقضاء على التخلف و مظاهر التعمري و التهيئة العمرانية أساليب إدارية و تقنية من أجل حسن تنظيم املدن من الناحية العمرانية و املسامهة يف تنميتها 
  الفقر و لتحقيق غاايت أخرى و هو ما يسمى مبخططات التعمري.

املخطط الوطين، املخططات احمللية  قانون التعمري، التهيئة العمرانية، املدينة، اإلقليم، التنمية املستدامة، خمططات التعمري، :الكلمات الدالة
  للتهيئة و التعمري.  

Abstract  
The legislation of construction an urbanism is considered as an administrative law with distinction in 

which is symbolizes the general policy of the state in the field of the urbanism to achieve the public interest. It 
is important to become In Algeria civilized cities live up to the other cultural and civilized cities because the 
city now considered as a place for social, economic, cultural process and then the even political progress. The 
civilized city has been associated with the development in their various and different fields. So, in order to 
reach this position, the Algerian legislator puts a new administrative law and technical methods in the 
construction and Urbanism legislation to organize the cities in term of the Urbanism and their development. 
These laws are intended to eliminate underdevelopment and other aspects of poverty in the cities to achieve the 
goals, and are the so-called constructed schemes.  

Keywords: Construction legislation, Urbanism, The city, the region, Sustainable development, 
Construction schemes, The national schemes, the local schemes for construction and Urbanism. 

  مقدمة
 (1) تعتمد الدولة على عدة سياسات لتحقيق املصلحة العامة ووسيلتها يف ذلك هي اإلدارة العمومية وما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة

ة ومجاعات حملية، فعلى الصعيد املركزي تتوىلى وزارة السكن والعمران واملدينة هذه املهمة، أما على املستوى احمللي فنجد  وتتوزع هذه املهام على إدارة مركزي
  كل من الوالايت والبلدايت.

سكان أو تزايد احلاجة إل وللتنظيم يف اجملال العمراين أمهيته وضرورته نتيجة املتغريات العديدة يف الرتكيبة االجتماعية والزايدة الضخمة يف عدد ال
من تدخل املشرع بقانون خاص ابلعمران، وهو ما حدث فعاًل يف أغلب دول العامل، ومل يتأخىر املشرع اجلزائري  رية املتطورة كًما ونوًعا، والبداخلدمات احلضا

، أما بعد االستقالل فصدرت (2)لعمران اجلهوية املتعلق مبشاريع ا 1922جانفي  05كان العمل جاٍر أبحكام مرسوم   1922يف ذلك أيًضا، فمنذ سنة 
 (3) املتعلق ابلتهيئة والتعمري وهو موضوع دراستنا 1990املؤرخ يف أول ديسمرب  29-90عدة قوانني تنظم جمال التعمري والتهيئة العمرانية، أمهها قانون 

صادية واالجتماعية والبيئية والثقافية الستعمال امللكية العقارية عندما تشيد عليها واملراسيم التنفيذية املطبقة له، حيث بينت املادة األول منه األبعاد االقت
يهدف هذا » مباٍن وإنشاءات ذات االستعماالت املختلفة عالوة على بعدها العمراين الواضح واملباشر،  مما يضفي عليها وظيفة اجتماعية حيث جاء فيها

تنظيم إنتاج األراضي واملوازنة بني وظيفة السكن والفالحة والصناعة ،وأيًضا وقاية احمليط واألوساط الطبيعية  إىل حتديد القواعد العامة الرامية القانون إىل
جيري استغالل »ه أمىا املادة الثانية منه فتنص أنى ، «واملناظر والرتاث الثقايف والتارخيي على أساس احرتام مبادئ وأهداف السياسة العامة للتهيئة العمرانية

، وإذا  (4) «يف هذا القانونتسيري األراضي القابلة للتعمري وحتويل اإلطار  املبين يف إطار القواعد العامة للتهيئة والتعمري، وأدوات التهيئة والتعمري احملددة و 
ائل تنفيذ هذه السياسة، وهي خمطىطات دت أهداف السياسة الوطنية للتعمري، إال أن املادة الثانية منه حدىدت وسملادة األول من قانون التعمري حدكانت ا

ة العمومية هي التعمري املنتهجة من طرف السلطة املركزية أو من قبل اجلماعات احمللية، ومن خالل ذلك نطرح إشكاليتنا وهي كما يلي:  إذا كانت اإلدار 
 ه السياسة الوطنية؟املسؤولة عن حتقيق وتنفيذ السياسة الوطنية للتعمري. فما مدى جتسيد خمططات التعمري هلذ

م احلضاري
ّ
طات التعمري ودورها يف حتقيق التقد

ّ
  املبحث األول: خمط

طات التعمري، واليت هتدف إل هتيئة املدن واألحياء حسب طابعها اجلمايل أهداف سامية ووسيلته يف ذلك خمطى حتقيق  يهدف قانون التعمري إىل
ا، وإنشاء املرافق العامة الضرورية للسكان يف خمتلف اجملاالت، فغايتها خدمة اإلنسان واملسامهة يف واإلنساين من أجل حتقيق الغاية اليت وجدت من أجله

قيق التنمية ، وغايتها كما قلنا حت(املطلب األول)تقدىم بيئته وشخصه واجملتمع ككل، لذلك تشكل الساحة أو األرض املكان املالئم لتنفيذ هذه السياسة 
 .(طلب الثاينامل) املستدامة والشاملة
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، وإذا  (4) «يف هذا القانونتسيري األراضي القابلة للتعمري وحتويل اإلطار  املبين يف إطار القواعد العامة للتهيئة والتعمري، وأدوات التهيئة والتعمري احملددة و 
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طات التعمري، واليت هتدف إل هتيئة املدن واألحياء حسب طابعها اجلمايل أهداف سامية ووسيلته يف ذلك خمطى حتقيق  يهدف قانون التعمري إىل
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 (األرض) املطلب األول: خمّططات التعمري وعالقتها ابملدينة

إنىه يتميىز إن جمال تطبيق خمطىطات التعمري هو اإلقليم واملساحة العامة،  لكن إذا كان جمال تطبيق خمطىطات التعمري هو اإلقليم الوطين العام،  ف
أخرى ولكل منطقة خصائصها، ففي اجلزائر مثاًل هناك مناطق ساحلية ،مناطق  من منطقة إىل ابلتطبيق اخلاص احمللىي ،فقد ختتلف املعطيات والظروف

 LAمناطق  داخلية، صحراوية وجبلية. فعليها أن تتماشى مع هذه االختالفات وهو ما يلزم الدولة أو اإلدارة العمومية بتقسيم البالد إىل

TECHNIQUE DE ZONAGEاملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري )طات احمللية للتعمري تها هي املخطى ، وحتديد خصائص كل منطقة، ووسيل
خمططات النقل احلضري وشبه احلضري، واعتماد خمطىطات خاصة ملساعدة املناطق احملرومة واملعزولة وخمطىطات محاية  ، ابإلضافة إىل(وخمطىط شغل األراضي

  .(5)البيئة، ومحاية مصادر املياه، ...إخل 
 يئة وتسيري املدن تطوىرت كثريًا مع الوقت ووسائلها يف مواجهة هذا التطوىر هو خمطىطات التعمري، كذلك جلأت اإلدارة العمومية لتغيريكما أنى هت

ة من جمموعتشريعات التعمري لعدىة مرىات، وتعديله كذلك، فمخطىطات التعمري هلا طابع متغريى متطور، حيث تضع اإلدارة العمومية يف هذه املخطىطات 
من قانون التهيئة والتعمري يف  22و 21، وهذا ما نصىت عليه املاداتن  (6) التصاميم واخلطط املتعلىقة ابلتعمري تتماشى وتطوىر املدينة ونظرهتا املستقبلية

القصري واملتوسط يف آفاق للتهيئة تشمل القطاعات املربجمة للتعمري القطاعات املخصىصة للتعمري على األمدين » أنه:  21، حيث تنص املادة (7)اجلزائر
سنة حسب  (20)تشمل قطاعات التعمري املستقبلية األراضي املخصصة للتعمري على املدى البعيد يف آفاق عشرين " فتنص أنىه: 22، أما املادة «والتعمري

ط الوطين لتهيئة اإلقليم، حيث يكون موضوع تقييمات ، ونفس اإلجراء مطبىق على املخطى «اآلجال املنصوص عليها يف املخطىط التوجيهي للتهيئة والتعمري
  (8)سنوات. (5) دورية وحتيني كل مخس

  الفرع األول: املدينة احلضرية سبب اللجوء إىل خمّططات التعمري
وقت املعاصر،  واليت كان يعدىى فرع التعمري ختصصا قانونًيا حديثًا إذا ما قورن بغريه من فروع القانون األخرى، فقد ارتبط بظهور الصناعة يف ال

ينجر عنه يف الوقت  من بني انعكاساهتا السلبية على نظام التعمري وهتيئة اإلقليم إفراغ األرايف من سكاهنا واهلجرة حنو املدن طلًبا لفرص أحسن للعيش مما
ول انجعة لضمان هتيئة إقليم الدولة وهتيئته لدرجة أصبح معها التفكري يف ضرورة إجياد حل ذاته زايدة سريعة يف الكثافة السكانية للمدن، األمر الذي دعا إىل

،لتكون أعمال البناء ذاهتا مسألة تقنية جتسىد منهًجا سياسًيا واقتصاداي لتنظيم "السياسة الوطنية للتهيئة والتعمري ـــــ "موضوع البناء مسألة جوهرية يعربى عنها ب
  (9)البالد.

تنظيم عمليات  البناء والعمران بدأت حتتل أمهية خاصة يف األنظمة القانونية احلديثة، فقد اجته املشرع إىلتشريعات تنظيم  ومن أجل ذلك فإنى 
قواعد البناء من خالل التخطيط العمراين والرقابة على التنفيذ ومدى مطابقته للمواصفات وقواعد السالمة هذا من جانب، ومن جانب آخر على وضع 

  (10)حث القائمني أبعمال البناء على الدقة وحىت التنفيذ . مشدىدة للمسؤولية من شأهنا
ك إنشاء مدن جديدة، لوعليه تعترب املدينة املكان واملدى األساسي الذي أنشئ من أجله قانون التعمري وهو الوسيلة املثلى لتجسيد ذلك، وكذ

خرى جديدة أكثر تطوىرًا وأكثر حتضىرًا تدخل ضمن صالحيات وزير السكن وهذا ما تسعى إليه الدولة اجلزائرية من خالل استبدال املخطىطات القدمية أب
حيدىد صالحيات وزير السكن  2008، املؤرخ يف أول جويلية سنة 189-08والعمران واملدينة لتجسيد ذلك، واليت تطرق إليها املرسوم التنفيذي رقم: 

ة (12) 2013نوفمرب  25خ يف املؤرى  339-13املعدىل واملتمىم ابملرسوم التنفيذي رقم:  (11) والعمران ،  وبناًء على هذا فلوزير السكن والعمران واملدينة عدى
  صالحيات نذكر أمهىها كما يلي:

دسة املعمارية يتوىلى وزير السكن والعمران واملدينة تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرانمج عملها يف ميدان السكن واإلسكان والبناء والعمران واهلن -
  املدينة.و 

  يقرتح إنشاء مناطق جديدة حضرية وريفية لإلسكان وكذا مناطق صناعية. -

د اإلجراءات املتعلقة برتقية األوساط احلضرية والتنظيم املتوازن للمدن ويقرتح أدوات اد سياسة املدينة وتوجيهها، وحيديقوم كذلك بتنشيط إعد -
  وإجراءات أتطري املدن وترقيتها.

، 2001ديسمرب سنة  19املؤرخ يف  20-01ة إال أنى املشرع مل يتطرىق هلا بنص قانوين خاص، حيث أشار إليها القانون رقم: ورغم أمهية املدين
 ( 13)يتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة.

ه املدينة الكبرية ابلتجمع منه اهلدف من خمطىطات التعمري هو التحكم يف املدن وتنظيمها، وعرفت املادة الثالثة من 06حيث جعلت املادة 
 . «ومسىاها ابحلاضرة الكربى»احلضري الذي يشمل على األقل ثالمثائة ألف نسمة 

، 2006فيفري سنة 20املؤرىخ يف  06-06من أجل إصدار قانون خاص ابملدينة وهو قانون رقم:  2006ولألسف انتظر املشرع إل غاية سنة 
كل جتمع حضري ذو حجم سكاين يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية « وعرف هذا القانون أن املدينة، (14) يتضمىن القانون التوجيهي للمدينة

تدامة، احلكم ، وأخضع هذا القانون املدينة جملموعة من املبادئ وهي:  الالمتركز،  الالمركزية،  التسيري اجلواري،  التنمية البشرية، التنمية املس(15) «وثقافية
ا تتضمىن مبادئ إدارية أكثر منها حضرية، كما أن هذا القانون الراشد، جاء  الثقافة، احملافظة واإلنصاف االجتماعي، ويؤخذ على هذه املبادئ على أهنى

 (16)متأخىرًا جًدا خاصة أّنى املدن اجلزائرية تعاين مشاكل حضرية ال تعد وال حتصى، ومن الصعب جًدا اآلن القضاء عليها.
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  : خمّططات التعمري وعالقتها ابلتنمية املستدامةاملطلب الثاين
من بني املبادئ اليت ختضع هلا املدينة هي التنمية املستدامة ووسيلتها يف ذلك هي أدوات التهيئة والتعمري، واليت  سبق اإلشارة يف املطلب األول أنى 

جلزائر، مث يف فرعني، نتطرق يف الفرع األول ملفهوم التنمية املستدامة وتطبيقاهتا يف ا هي خمططات التعمري املركزية واحمللية، وعليه قمنا بدراسة مطلبنا هذا إىل
 طات التعمري وعالقتها ابلتنمية املستدامة يف القانون اجلزائري.الفرع الثاين ملخط

  الفرع األول: مفهوم التنمية املستدامة وتطبيقاهتا يف اجلزائر
، إالى أنه يكاد يكون هناك إمجاع حول فكرة مفادها أن 1987ية املستدامة وال تزال متواصلة منذ سنة لقد برزت حماوالت عديدة لتعريف التنم

  التنمية املستدامة مفتقدة ألساس نظري، فكل التعاريف تبقى جمرد حماوالت.
تمع الراهنة دون املساس حبقوق األجيال القادمة يف الوفاء التنمية املستدامة على أهنا التنمية اليت أتخذ بعني االعتبار حاجات اجمل (17)فعرفت جلنة بروتالند

على تعريف التنمية املستدامة يف املبدأ الثالث الذي أقره مؤمتر البيئة والتنمية يف ريو دي  1992ابحتياجاهتما، واتفقت دول العامل يف مؤمتر األرض سنة 
" لتنمية حبيث تتحقق على حنو متساو من احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبلضرورة إجناز احلق يف ا "على أهنا 1992جانريو الربازيلية سنة 

(18).  
الذي حصل يف مدينة  (02اهلابيتات )وابإلضافة إل التنمية املستدامة ظهر يف نفس املؤمتر مصطلح التنمية العمرانية املستدامة، كذلك يف مؤمتر 

أمثلة ألفضل املمارسات يف تطبيق  2000 أن ميتلك كل فرد مساحة خمصصة للسكن، كما عرض مؤمتر برلني سنة ، وأوصى ابحلق يف1996إسطنبول سنة 
  التنمية العمرانية املستدامة يف املدن حول العامل.

جلانب العمراين اجلانب حتسني نوعية احلياة يف املدينة، ويتضمىن ذلك فضال عن ا" وعليه ميكن تعريف التنمية العمرانية املستدامة على أهنا: 
رئيسية. إن هدفها البيئي، الثقايف السياسي املؤسسي، االجتماعي واالقتصادي. دون ترك أعباء لألجيال القادمة، هذه األعباء هي نتيجة استنزاف املوارد ال

املالية اليت تؤدي دورًا مهًما يف مجيع القرارات هو التوصل إل املبدأ الذي يقوم على أساس التوازن بني املواد والطاقة، وكذلك املدخالت واملخرجات 
 ( 19) املستقبلية لتنمية املناطق العمرانية.

  ، وهي كاآليت:BERLMANوللتنمية املستدامة يف اجملال العمراين عدة مبادئ تسّمى مببادئ 
  ال يوجد بيئة عاملية مستدامة من دون بيئة عمرانية مستدامة. -

  وهو ضرورة السرتداد املوارد. أفضل من التخطيط اخلطي،التخطيط العمراين الدائري  -

  ال ميكن أن تكون هناك حلول بيئية عمرانية من دون ختفيف الفقر العمراين. -

 ( 20)ال ميكن أن يكون هناك حل دائم للفقر ولتدهور البيئة دون جمتمع مدين قوي واستعمال جديد لألراضي. -

امة ظهر مصطلح جديد وهو التخطيط املستدام وهو اندماج وتكامل الطاقة وختطيط استعماالت األراضي وابإلضافة إل التنمية العمرانية املستد
 ( 21)والتأكيد على التنسيق الكامل يف كل املقاييس، فضال عن الدمج املتناسق مع كل أنواع مستوايت السياسة العمرانية املعتمدة .

  وأهم ما تشمل عليه التنمية املستدامة هو:
  كيز على العنصر االجتماعي حبيث ميكن للفقراء احلصول بنفس احلظوظ على املوارد اليت تسمح هلم بتحقيق التنمية.الرت 

  جتماعية التقليدية.تدمج التنمية املستدامة عنصر اثين وهو األخذ بعني االعتبار طول األمد، هذا العنصر كان مغفاًل متاًما يف املمارسات االقتصادية واال
، أما يف اجلزائر فإن التنمية املستدامة يف جمال العمران فهي تعاين من عدىة مشاكل بسبب (22)نسيق جديد بني اإلشكاليات الدولية واآلفاق احمللية هناك ت

ملساحات اخلضراء،  سوء التهيئة العمرانية املنجزة، ومنها عدم مراعاة املقاييس العصرية للمدن كإجناز املرافق الضرورية مثل شبكات الصرف الصحي وا
أدىى إل توسع  ابإلضافة إل غياب سياسة تنموية متوازنة بني املدينة والرىيف والذي أدىى إل النزوح الريفي حنو املدن الكربى ممىا شكىل ضغوطات عليها

  العمران.
 ( 23)رية منها كاحلساسية والربو.تفاقم التلوث جبميع أشكاله ساهم يف زايدة األمراض وابألخص الصد وقد أدىت العوامل السابقة إىل

 أّنى اجلزائر بذلت جهوًدا معتربة يف جمال التنمية املستدامة، فخالل السنوات اخلمس األخرية، وضعت اجلزائر رغم هذه املشاكل والصعوابت إالى 
رار منها على اخلصوص كتابة الدولة للبيئة واجمللس األعلى آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية والعمران يف عملية اختاذ الق

بغة استشارية، للبيئة والتنمية املستدامة وهو جهاز للتشاور املتعدد القطاعات يرتأسه رئيس احلكومة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وهو مؤسسة ذات ص
، أعطت 21خالل السنوات األخرية واليت تدخل ضمن  تطبيق جدول أعمال القرن وقد مت إجناز العديد من األعمال املهمة يف إطار جمهودات التنمية 

اء ابلوقاية الصحية نتائج جديدة ابالعتبار يف العديد من امليادين ،منها على اخلصوص حماربة الفقر، السيطرة على التحوالت الدميغرافية، واحلماية واالرتق
 (24)اختاذ القرار. وحتسني املستوطنات البشرية واإلدماج يف عملية

  وبذلت جهود أخرى على املستوى العريب نذكر منها:
  ابعتماد مبادرة التنمية املستدامة للدول العربية ابلتنسيق مع املنظمات الدولية. 2002و 2001اتفاق جملس جامعة الدول العربية يف دورته 

  للتنمية املستدامة. العمل على إنشاء بنك عريب للمعلومات لتعزيز تطبيق الدول العربية -

  انعقاد أكثر من مؤمتر عريب لوزراء البيئة والتنمية لتنسيق اجلهد العريب يف جمال التنمية املستدامة الشاملة. -

  ملراقبة مسرية التنمية املستدامة العربية وتقييمها. 2006أتسيس املنتدى العريب للتنمية املستدامة سنة  -
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وصدور قرارات القمة العربية اليت تعزز سبل حتقيق تكامل وتنمية مستدامة  2009 األول يف الكويت سنة  انعقاد املؤمتر االقتصادي العريب -
والذي أكىد تصميم الدول العربية على النهوض ابلتنمية املستدامة يف  2009اقتصادية واجتماعية عربية،  مث تاله مؤمتر قمة الدوحة يف مارس 

  (25)شىتى اجملاالت.

  : خمّططات التعمري يف القانون اجلزائر الفرع الثاين
يها ن القانون اجلزائري على عدىة خطط وبرامج متعلىقة ابلتنمية بصفة عامة وابلتنمية املستدامة بصفة خاصىة، وهذا يف عدىة قوانني يطغى علتضمى 

املفعول فاملشرىع اجلزائري تطرىق ملصطلح التنمية املستدامة يف قانون  اجلانب االقتصادي واالجتماعي، أمىا يف جمال قوانني التعمري والتهيئة العمرانية السارية
  هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة، والقانون التوجيهي للمدينة.

ه على من 06فنصىى يف املادة  –أي من أجل حتقيق التنمية املستدامة -أهداف املدينة يف هذا اجملال،  (26)وعليه حدىد القانون التوجيهي للمدينة 
  أن أهداف املدينة هي:

  تقليص الفوارق بني األحياء وترقية التماسك االجتماعي. -

  القضاء على السكنات اهلشة وغري الصحية.» -

  التحكم يف خمطىطات النقل والتنقل وحركة املرور داخل حماور املدينة وحوهلا. -

  تدعيم الطىرق والشبكات املختلفة. -

  عميمها خاصة تلك املتعلقة ابلصحة والرتبية والتكوين والسياحة والرايضة والرتفيه ومحاية البيئة.ضمان توفري اخلدمة العمومية وت -

  الوقاية من األخطار الكربى ومحاية السكان، ومكافحة اآلفات االجتماعية واإلقصاء واالحنرافات والفقر والبطالة. -

عند  06املسؤولني املركزيني أو احملليني األخذ بعني االعتبار كل ما حدىدته املادة  وعلى فعلى خمطىطات التعمري مراعاة كل هذه املبادئ واألهداف،
  إجناز هذه املخطىطات وإال تكون انقصة ومل حتقق الغاية من وجودها.

القانون رقم  ونصى املشرع صراحة أن هناك عالقة وطيدة بني أدوات التهيئة والتعمري والتنمية املستدامة، حيث أصدر قانون خاص بذلك وهو
، حيث جعل هذا القانون خمطىطات التعمري وسيلة اإلدارة العمومية يف حتقيق التنمية املستدامة عن طريق إعداد 2001ديسمرب  12املؤرىخ يف  01-20

  خمطىطات شاملة يف خمتلف اجملاالت سوف نتطرىق هلا يف املبحث الثاين من هذه الدىراسة.
طات التعم

ّ
  ري يف القانون اجلزائرياملبحث الثاني: خمط

من قانون  ملا كان هدف كل سياسة متعلىقة ابلتعمري هو حتديد القواعد العامة الرامية إل تنظيم إنتاج األراضي القابلة للتعمري حسب املادة األول
التنظيم العقاري، فقد كان من اللىزوم على املشرىع إجياد  وملا كان من املستحيل القيام بعملية اإلنشاء والبناء دون التطرىق إل( 27)التعمري والتهيئة العمرانية 

وهي مشكىلة من إطار عام وتنظيم خاص يسبق كل عمليات متعلىقة جبانب العمران يف الدولة،  وهو ما يدعى بتهيئة اإلقليم إذا كانت على املستوى احمللي، 
ماعات احمللىية من وضع سياساهتا اخلاصىة ابلتعمري حسب موقعها ومعطياهتا اجلغرافية،  جمموعة من القواعد واإلجراءات واملخطىطات اليت تسمح للدىولة واجل

ديسمرب سنة  12املؤرىخ يف  20-01املعدىل واملتمىم،  والقانون رقم:   (28)29-90حيث جند أساسها القانوين يف قانون التعمري والتهيئة العمرانية رقم: 
 21خ يف املؤرى  07-12، وقانون الوالية رقم:(30) 2011جوان  22املؤرخ يف 10-11،  وقانون البلدية رقم:(29) املستدامةيتعلىق بتهيئة اإلقليم وتنميته  2001
  .(31)2012فيفري 

نظام فحق امللكية مل يعد حًقا مطلًقا بل أصبح يتصف ابلنسبية شأنه يف ذلك شأن احلرية، لرتد عليه عدىة قيود من بينها ما تفرضه مقتضيات ال
وأكثر ابلبناء عرب اختصاصات سلطة الضبط اإلداري  العام أببعاده التقليدية أو احلديثة واليت من بينها النظام العام اجلمايل، وهنا حتديدا يف جمال العمران،

  (32)احمللىي.اليت حتوزها جهة اإلدارة، ووسيلة ممارستها بشكل تنظيمي هي إجناز خمطىطات البناء والتعمري على املستوى املركزي أو 
حلضارة واحتل التخطيط يف العصر احلاضر مكااًن ابرزًا بني املوضوعات اليت تتسابق األمم يف األخذ أبساليبها للنهوض والسري قدًما يف مسرية ا

ظرًا لسعة مفهوم التخطيط وتعدىد جماالته البشرية ووفًقا ألهداف حمدىدة واضحة املعامل للتطور يف شىتى جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية والعمرانية،  ون
حماولة رسم سياسة علمية لالستخدام األمثل للموارد )ه وتشعىب فروعه فإنى من الصعوبة وضع مفهوم علم التخطيط إال أنىه ميكن رسم املالمح العامىة أبنى 

واقتصادية هتدف مهما اختلفت من جمتمع آلخر إل حتقيق حياة أفضل املتاحة سواء كانت هذه املوارد بشرية أم طبيعية أم مادية لتحقيق أهداف اجتماعية 
  .(للمواطنني

وضع خطىة لتحقيق أهداف اجملتمع يف ميدان وظيفي معني ملنطقة جغرافية ما يف مدى زمين حمدد ،وحىتى يكون التخطيط » ويعرف التخطيط أنىه:
احملدىد له ومتم الصالحية طوال املدى الزمين املقدىر لتنفيذه أبعلى درجة من درجات  سليًما جيب أن يكون واقعًيا حمقىًقا للهدف يف الوقت املناسب

   (33).«الكفاية
  املطلب األول: املخّطط الوطين لتهيئة اإلقليم كوسيلة للتخطيط احلضر  املركز 

املؤرىخ يف  20-01من القانون رقم:  02احة املادة يعترب املخطىط الوطين لتهيئة اإلقليم وسيلة للتخطيط احلضري املركزي وهذا ما عربت عليه صر 
ال تكون » منه:  04لضمان أحسن املواقع من أجل كل تدخىل عمراين وعليه حسب املادة  (34)يتعلىق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة  2001ديسمرب  12

  قابلة للبناء إال القطع األرضية اليت:
  ذه القطع داخل األجزاء املعمىرة للبلدية.تراعي االقتصاد احلضري عندما تكون ه -

  تكون يف احلدود املتالئمة مع أهداف احملافظة على التوازانت البيئية عندما تكون موجودة يف مواقع طبيعية. -
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  تكون يف احلدود املتالئمة مع ضرورة محاية املعامل األثرية والثقافية. -

رث الطبيعية والتكنولوجية، كما ال جيوز استعمال األراضي أو البناء على حنو يتناقض مع تكون غري معرضة مباشرة لألخطار الناجتة عن الكوا -
  تنظيمات التعمري دون تعريض صاحبه للعقوبة املنصوص عليها يف القانون.

كامل الرتاب الوطين،  على   قة تضعها اجلهات املركزية واملطبى وعليه هتيئة اإلقليم على املستوى الوطين هي جمموعة من القواعد والتنظيمات اليت
ر متناسق وتنمية مستدامة على كامل إقليم الدولة وهذا على لة وكاملة وهذا من أجل ضمان تطوى د كيفية التدخل يف اجملال العمراين بصفة شامواليت حتدى 
  أساس: 

  االختيارات االسرتاتيجية اليت تفتضيها تنمية من هذا النوع.
 قيق هذه االختيارات.السياسات اليت تساعد على حت

 ( 35)تدرج أدوات تنفيذ سياسة هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة.
  الفرع األول: أهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم

  املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة أهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وهي: 20-01من القانون رقم:  04حدىدت املادة 
   ق الظروف املالئمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل.خل -

  تساوي احلظوظ يف الرتقية واالزدهار بني مجيع املواطنني. -

ى احلث على التوزيع املناسب بني املناطق واألقاليم لدعائم التنمية ووسائلها ابستهداف ختفيف الضغوط على الساحل واحلواضر واملدن الكرب  -
  واهلضاب العليا واجلنوب. وترقية املناطق اجلبلية

  دعم األوساط الريفية واألقاليم واملناطق واجلماعات اليت تعاين صعوابت وتفعيلها من أجل استقرار سكىاهنا. -

  محاية الفضاءات واجملموعات اهلشىة إيكولوجيا واقتصاداي وتثمينها. -

  محاية األقاليم والسكان من اخلطار املرتبطة ابلتقلبات الطبيعية. -

  ماية والتثمني والتوظيف العقالين للموارد الرتاثية والطبيعية والثقافية وحفظها لألجيال القادمة.احل -

وطنية وأهداف هتيئة اإلقليم تتعدىى اجملال العمراين واحلضري واالقتصادي حيث تقوم إبرساء دعائم الوحدة الوطنية وتدمج متطلىبات السيادة ال -
  والدىفاع عن اإلقليم.

  ثاين: أدوات ووسائل هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامةالفرع ال
، املخطىط الذي يرتجم التوجيهات والرتتيبات األساسية فيما خيص السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم SNATيعترب املخطىط الوطين لتهيئة اإلقليم 

تتول الدولة إعداده ويصادق عليه عن طريق  (36)لعمل السلطات العمومية  وتنميته املستدامة، ويطبىق على كافة الرتاب الوطين، ويشكىل اإلطار املرجعي
، ومي تنفيذه عن طريق املخططات التوجيهية للبىن التحتية (37)سنوات  (05) سنة ، ويكون موضوع تقييمات دورية وحتيني كل مخس  20 التشريع ملدىة

من قانون هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة، نذكر بعض  22تلف قطاعات الدولة، حدىدهتا املادة الكربى واخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية، وهذا يف خم
  منها:

  املخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية واملساحات احملمية. -

  املخطط التوجيهي للمياه. -

  املؤسسات اجلامعية، ...إخل. املخطط التوجيهي للزراعة، الطاقة، التكوين، الصحة، -

   شمل هذه املخططات كافة قطاعات الدولة، ويكمل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم جمموعة من املخططات التوجيهية املساعدة وهي:حيث ت
  املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل. -

  املخطط التوجيهي حلماية األراضي ومكافحة التصحر. -

لوسط،  الشرق،  الغرب،  اهلضاب العليا شرق وسط وغرب، واملناطق اجلنوبية، منطقة ا حسب أقاليم الدولة،)املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم  -
  .(شرق وسط غرب

  خمططات هتيئة اإلقليم الوالئي. -

دة يف احلواضر الكربى احملدى  املخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات احلواضر الكربى اليت حتتل حمل خمططات هتيئة األقاليم الوالئية لفضاءات -
   لتهيئة اإلقليم.املخطط الوطين

  ة مهما وهي:والذي له عدى  وتنميته املستدامة،أنشأ املشرع اجمللس الوطين لتهيئة اإلقليم  ومن أجل حسن تطبيق وتنفيذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم،
  اقرتاح التقييم والتحديث الدوري على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم. -

  جيهية الوطنية واجلهوية.املسامهة يف إعداد املخططات التو  -

 ( 38) يقدم تقريرا سنواي عن تنفيذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم أمام غرفيت الربملان. -

  املطلب الثاين: خمططات التهيئة والتعمري على املستوى احمللي
هيئات المركزية، وجند األساس القانوين هلذه األدوات  منح املشرع للجماعات اإلقليمية استقاللية اتمة يف إعداد التهيئة العمرانية احمللية ابعتبارها

 17891-و 177-91وقانوين البلدية والوالية، كما هي حمل تنظيم خاص، حيث تطرق هلا كل من املرسومني التنفيذيني رقم  يف قانون التهيئة والتعمري
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اثئق املتعلقة به،  والثاين حيدىد لتهيئة والتعمري واملصادقة عليه وحمتوى الو ط التوجيهي لدد إجراءات إعداد املخطى ، األول حي1991ماي سنة  28املؤرخان يف 
 ( 39)املعدىل واملتمىم. طات شغل األراضي واملصادقة عليها وحمتوى الواثئق املتعلقة هباإجراءات إعداد خمطى 

، وخمطىطات شغل (P.D.A.U)لتوجيهية للتهيئة والتعمري ومنه يتضح لنا أّنى أدوات التهيئة والتعمري على املستوى احمللي تتشكل من املخطىطات ا
  (40)من قانون التهيئة والتعمري. 10، وهذا ما نصىت عليه املادة (S.O.P)األراضي

يشارك اجمللس الشعيب البلدي يف إجراءات »منه تنص:  108، جند املادة 2011جوان  22املؤرخ يف  10-11وابلرجوع إل قانون البلدية رقم: 
د البلدية بكل أدوات التعمري املنصوص عليها يف التشريع تتزوى » منه، أنىه:  113، كما تنص املادة «عمليات هتيئة اإلقليم والتنمية املستدامة وتنفيذهاإعداد 

 . «والتنظيم املعمول هبما بعد املصادقة عليها مبوجب مداولة اجمللس الشعيب البلدي
يساهم اجمللس الشعيب الوالئي يف إعداد خمطىطات هتيئة »منه  78، تنص املادة (41) 2012فيفري  21 املؤرخ يف 07-12أما قانون الوالية رقم: 

، وعليه حتدىد أدوات التهيئة والتعمري التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي املعنية،  كما حتدد الشروط اليت تسمح برتشيد «إقليم الوالية ويراقب تطبيقه
صة للنشاطات كما تقوم بتعيني األراضي املخص   افظة على النشاطات الفالحية ومحاية املساحات احلساسة واملواقع واملناظر،استعمال املساحات واحمل

د واملساكن، كما حتدى  االقتصادية وذات املنفعة العامة والبناايت املوجهة لالحتياجات احلالية واملستقبلية يف جمال التجهيزات اجلماعية واخلدمات والنشاطات
مصاحل اقتصادية شروط التهيئة والبناء والوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية...، وميكن هلذه املخطىطات أن تضم جمموعة من البلدايت جتمع بينها 

  (42) واجتماعية.
، وخمطىط شغل (الفرع األول)تعمري وكما سبق أن ذكران فإن خمطىطات التهيئة والتعمري على املستوى احمللي هي املخطىط التوجيهي للتهيئة وال

 .(الفرع الثاين)األراضي 
 ( P.D.A.U)الفرع األول: املخّطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

ئة املخطىط التوجيهي للتهيئة والتعمري هو عبارة عن أداة لتخطيط الفضاء والتسيري العمراين على ضوء مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهي
البناء حتديد التوجهات العامة واألساسية للتهيئة والتعمري يف بلدية أو جمموعة من البلدايت وضًعا يف االعتبار ضرورة املوازنة ما بني قطاع  والتعمري،  وكذا

يًضا خمطىطات التنمية وقطاع الفالحة وقطاع الصناعة، وأيضا محاية احمليط واألوساط الطبيعية واملناظر والرتاث الثقايف والتارخيي مع األخذ يف االعتبار أ
 ( 43)املدينة ،وحىت الظروف االجتماعية واالحتياجات االقتصادية. والنمو الدميغرايف والتوزيع السكىاين، وكذا ارتفاع معدىالت اهلجرة من الريف إىل

ت املربجمة للتعمري، قطاعات التعمري املستقبلية، فيقوم املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري بتقسيم املنطقة إل أربعة قطاعات: القطاعات املعمىرة، القطاعا
 (  44) القطاعات غري القابلة للتعمري.

 28،  املؤرىخ يف 17791-ومن أجل إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري جيب اتباع عدىة إجراءات ومراحل حدىدها املرسوم التنفيذي رقم: 
واملعدىل واملتمىم ابملرسوم التنفيذي ( 45) يهي للتهيئة والتعمري واملصادقة عليه وحمتوى الواثئق املتعلىقة به،  حيدىد إجراءات إعداد املخطط التوج1991ماي 
   وعليه يتم إعداد هذا املخطىط إبتباع اخلطوات واإلجراءات التالية:(46) 2005سبتمرب  10املؤرىخ يف  317-05رقم: 
  الس الشعبية البلدية املعنية وتبليغها:إجراء مداولة من اجمللس الشعيب البلد  أو اجمل -1

ط الصورة العامة للتهيئة أو ملخطى  من هذا املرسوم التنفيذي ما جيب تبيانه يف هذه املداولة وهي التوجيهات اليت حتددها 03و 02حدىدت املادة 
يف إعداده، وقائمة التجهيزات ذات املنفعة العمومية، كما جيب الرتاب املقصود ،وكيفيات مشاركة اإلدارات العمومية واهليئات األخرى  التنمية ابلنسبة إىل

  أن تبلغ هذه املداولة إل الوايل املختص إقليمًيا للمصادقة عليها.
  إصدار قرار إدار  حيدد احمليط الذ  سوف يدخل فيه املخّطط: -2

كلىف ابلتعمري مع الوزير املكلف ابجلماعات احمللىية إذا كان الرتاب يصدر الوايل هذا القرار إذا كان الرتاب املعين اتبع لوالية واحدة، أو الوزير امل
  من نفس املرسوم التنفيذي. 04املعين اتبًعا لوالايت خمتلفة وهذا ما حدىدته املادة 

  إعالم بعض املؤسسات واإلدارات العمومية واجلمعيات: -3

يت جيب ابطالعها كتابيا ابملقرر القاضي إبعداد املخطىط التوجيهي للتنمية من املرسوم بعض املؤسسات واهليئات واجلمعيات ال 07حدىدت املادة 
يوًما  15لة والتعمري،  ومنها:  رؤساء غرف التجارة ،رؤساء غرف الفالحة، رؤساء املنظمات املهنية، رؤساء اجلمعيات احمللية للمرتفقني، وهلؤالء مه

  لإلفصاح عن نيتهم يف املشاركة يف إعداده.
  قيق عمومي:إجراء حت -4

جيب بعد نشر قرار اجلمعيات واهليئات واملصاحل اليت طلبت استشارهتا من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو رؤساء اجملالس الشعبية، والذي 
مشروع املخطط لتحقيق أن يتضمىن وجواًب بعض اإلدارات احمللية مثل التعمري والفالحة واألشغال العمومية والنقل، ويكون هذا النشر ملدة شهر خيضع 

 املفوىض احملقق أو احملقىقني املفوضني وحيدد  هي للتهيئة والتعمري فيه،  ويعنيى د املكان واألماكن اليت ميكن استشارة املخطط التوجييوًما، حيدى  45عمومي ملدة 
لشعيب البلدي أو رؤساء اجملالس الشعبية البلدية م وموقع من رئيس اجمللس ان املالحظات يف سجل خاص مرقى كيفيات إجراء التحقيق العمومي ،وتدوى 

  ( 47)يوًما. 15املعنية، وعند انتهاء مدىة التحقيق يقوم املفوض احملقق إبعداد حمضر قفل االستقصاء خالل مدة 
  املصادقة النهائية على املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري: -5

 برأي اجمللس الشعيب الوالئي بقرار من الوايل أو بقرار مشرتك بني الوزير املكلف ابلتعمري يصادق على املخطىط التوجيهي للتهيئة والتعمري مصحواب
 ( 48) والوزير املكلف ابجلماعات احمللية بعد استشارة الوايل املعين أو الوالة املعنيني وبناء على تقرير من الوزير املكلف ابلتعمري.
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 ( P.O.S)فرع الثاين: خمّطط شغل األراضي: ال
جيب أن تغطىى كل بلدية أو جزء منها مبخطط شغل األراضي، حيضر مشروعه مببادرة من  (49)من قانون التهيئة والتعمري  34بناًء على املادة 

ناء والبرئيس اجمللس الشعيب البلدي وحتت مسؤوليته،  وهو خمطط اتبع للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وحيدد يف إطاره حقوق استخدام األراضي 
 الكمية الدنيا والقصوى من البناء املسموح به، وأاماط البناء واستعمال األراضي،  ويعنيى ،وعليه فهو حيدد ابلنسبة للقطاع الشكل احلضري والتنظيم وحقوق 

واملواقع املخصصة للمنشآت العمومية  البناايت واستعماالهتا ،كما يضبط القواعد املتعلقة ابملظهر اخلارجي للبناايت ،وحيدد املساحات العمومية واخلضراء، 
اجب محايتها واملنشآت ذات املصلحة العامة وكذلك خمططات ومميزات طرق املرور،  حيدد االرتفاقات واألحياء والشوارع والنصب التذكارية واملناطق الو 

 (50)ومواقع األراضي الفالحية.

  إعداد خمطط شغل األراضي:
 178-91واملرسوم التنفيذي رقم:  (51) 29-90من قانون التعمري  38إل  34الراضي كل من املواد من تطرقت إلجراءات إعداد خمطط شغل 

معدل ومتمم ابملرسوم )52(حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة عليها، وحمتوى الواثئق املتعلقة هبا  1991ماي سنة  28املؤرخ يف 
  ، وعليه سوف نذكرها كما يلي:(53) 2005سبتمرب سنة  10املؤرخ يف  318-05التنفيذي رقم: 

  إجراء مداولة من قبل اجمللس الشعيب البلد  أو اجملالس الشعبية املعنية -1

فحق املبادرة مبشروع خمطط شغل األراضي هو من صالحيات رئيس اجمللس الشعيب  من قانون التعمري، 35و 34هو ما تطرقت إليه املادة 
لية إعداده حتت مسؤوليته وتتم املوافقة هذا املشروع من طرف اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية إذا كان يشمل عدىة البلدي،  وتتميز عم

  مضمواًن هلذه املداولة كما يلي: 178-91 من املرسوم التنفيذي رقم:  02بلدايت عن طريق مداولة وحددت املادة 
 غل األراضي الواجب إعدادها وفًقا ملا حدىده املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري املتعلق به.تذكري ابحلدود املرجعية ملخطط ش  

  .بياان لكيفيات مشاركة اإلدارات العمومية واهليئات واملصاحل العمومية، واجلمعيات يف إعداد خمطط شغل األراضي  

  تبليغ املداولة: -2

ف اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية تبلغ املداولة للوايل املختص بعد املوافقة على مشروع خمطط شغل األراضي من طر 
  إقليمًيا وتنشر مدة شهر مبقر اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية.

  إصدار قرار إدار  حيدد احمليط الذ  سوف يدخل فيه املخطط: -3

يصدر قرار من طرف، إما الوايل إذا كان  178-91من املرسوم التنفيذي رقم:  04نصىت املادة  (54)انون التعمري من ق 12تنفيذا ملضمون املادة 
ت خمتلفة،  ومضموان هلذا تراب املعين اتبًعا لوالية واحدة أو الوزير املكلف ابلتعمري مع الوزير املكلف ابجلماعات احمللية إذا كان تراب املعين اتبًعا لوالاي

اس ار هو رسم حدود احمليط الذي يتدخل فيه خمطط شغل األراضي، وهذا استناًدا إل ملف يتكون من مذكرة تقدمي، ومن املخطط الذي يعد على مقيالقر 
 املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري.

 إبالغ بعض املؤسسات واهليئات العمومية واجملتمع املدين: -4

مؤسسة  أنه ميكن لرؤساء اجملالس الشعبية البلدية املعنية إسناد مهمة إعداد خمطط شغل األراضي إيلقبل التطرىق إل هذا اإلجراء ميكن التنبيه 
 عمومية مشرتكة بني البلدايت إذا كان املخطط يشمل تراب بلدية أو عدىة بلدايت.

اسات ومجع اآلراء يف إطار التشاور مع خمتلف اهليئات واملصاحل وعليه يبادر رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو البلدايت املعنية أو املؤسسة املشرتكة مبتابعة الدر 
 العمومية واإلدارات العمومية واجلمعيات.

ًيا ابملقرر كما يقوم املبادرون ابطالع رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفالحة ورؤساء املنظمات املهنية ورؤساء اجلمعيات احمللية للمرتفقني كتاب
ا إذا كانوا يريدون أن يشاركوا يف إعداد خمطط شغل األراضي وهذا يوًما لإلفصاح عمى  15ل األراضي، وهلؤالء املرسل إليهم مهلة القاضي إبعداد خمطط شغ

  املذكور سابقا. 178-91من املرسوم التنفيذي رقم:  07و 06حسب املادتني 
العمومية واهليئات واملصاحل العمومية أو اجلمعيات اليت طلبت مث بعدما يقوم املبادرون مبشروع املخطط إبصدار قرار يبني قائمة اإلدارات 

سها املذكورة عند استشارهتا بشأن خمطط شغل األراضي كما يستشار وجواًب اإلدارات العمومية واملصاحل التابعة للدولة املكلفة على مستوى الوالية  وهي نف
شهر يف مقر اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية، ويبلغ لإلدارات  دراستنا للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، والذي ينشر مدة

ملتدخلة يف إعداده ،وهلا مدة العمومية واملصاحل العمومية وللجمعيات واملصاحل التابعة للدولة املعنية،  مث تبلغ هلا املشروع املصادق عليه مبداولة لكل اهليئات ا
  (55).ئها أو مالحظاهتا وإذا مل جتب خالل املهلة املنصوص عليها أعاله عدىى رأيها موافًقايوًما إلبداء آرا 60
  إجراء حتقيق عمومي: -5

ضاع بعد أخذ آراء كل اهليئات الفاعلة يف إعداد خمطط شغل األراضي يصدر رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو البلدايت املعنية قرارًا من أجل إخ
 يوًما وحيدد هذا القرار ما يلي: 60عليه لالستقصاء أو التحقيق العمومي طيلة مدة مشروع املخطط املصادق 

  املكان أو األماكن اليت ميكن استشارة مشروع خمطط شغل األراضي. -

  يعنيى املفوض احملقىق أو املفوضني احملققني. -

 حيدىد كيفيات إجراء التحقيق العمومي. -

 لدي أو اجملالس البلدية املعنية طوال مدة االستقصاء العمومي وتبلغ نسخة منه إل الوايل.ينشر هذا القرار مبقر اجمللس الشعيب الب -
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كما ميكن أن تدون املالحظات يف سجل خاص مرقم وموقع من رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية أو يصرح هبا 
يوًما وبعد قفل التحقيق هنائًيا إبعداد حمضر قفل  15عدما متنح للمحقق أو احملققون املفوضون مدة مباشرة إل املفوض احملقق أو ترسل إليه كتابًيا، ب

  (56) اته.االستقصاء ويرسلونه إل رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية مصحواًب ابمللف الكامل لالستقصاء مع استنتاج
  ضي:املصادقة على خمطط شغل األرا  -6

بعد االنتهاء من عملية التحقيق يرسل املخطط مصحواًب بسجل االستقصاء إل الوايل ومعه كذلك حمضر قفل االستقصاء والنتائج اليت 
  يوًما وإذا ما انتهت هذه املهلة عدىى رأي الوايل ابملوافقة. 30استخلصها املفوض احملقق وعليه أن يبدي مالحظات يف ميعاد 

خمطط شغل األراضي اجمللس الشعيب البلدي مبداولة، ويدخل يف السباق نتائج االستقصاء العمومي وأخذ رأي الوايل، مث وبعدما يصادق على 
  يبلغ للجماعات اآلتية:

  الوايل املختص إقليمًيا أو الوالة املختصون إقليمًيا. -

  املصاحل التابعة للدولة املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية. -

  ة.الغرف التجاري -

  الغرف الفالحية. -

  بعدما يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي بوضع املخطط حتت تصرف اجلمهور عن طريق قرار حيدد فيه:
  اتريخ بدء عملية الوضع حتت التصرف. -

  املكان أو األماكن اليت ميكن استشارة الواثئق فيها. -

 ( 57) قائمة الواثئق الكتابية والبيانية اليت يتكون منها امللف. -

ورة يف ويف األخري جيب التنويه إل أّنى خمطط شغل األراضي ال ميكن مراجعته سواء مراجعة جزئية أو كلية بعد املصادقة عليه إال لألسباب املذك
  وهي: (58)من قانون التعمري  37املادة 

  أو البناايت املتوقعة يف التقدير األويل. إذا مل ينجز يف األجل املقرر إلمتامه سوى ثلث حجم البناء املسموح به من املشروع احلضري -

  إذا كان اإلطار املبين املوجود يف حالة خراب أو أصابه القدم ويدعو إل جتديده. -

  إذا كان اإلطار املبين قد تعرض لتدهورات انجتة عن ظواهر طبيعية. -

ط شغل ف حقوق البناء اليت يتضمنها خمطني على األقل نصسنوات من املصادقة عليه أغلبية مالك البناايت البالغ 05إذا طلب ذلك بعدم مرور  -
  األراضي.

  إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية. -

  وخيضع املخطط املعروض للمراجعة لنفس اإلجراءات املنصوص عليها سابًقا يف عملية إعداد مشروع خمطط شغل األراضي.
  خامتة

تنفيذ السياسة الوطنية للعمران يف الدولة، دون أن ننسى النصوص التطبيقية والتشريعات املكملة له ووسيلة  يعترب قانون التهيئة والتعمري أساس
  طات احمللية.بع اإلقليمي والتوجيهي أو املخطى وضعه حيز التنفيذ هي خمططات التعمري سواء املركزية ذات الطا

اه إل جماالت أخرى حيث أنه على اإلدارة العمومية أن جتسىد به أهداف أخرى ال تقل أمهية  طات التعمري دورًا مهًما يف جمال العمران، وقدوتلعب خمطى  تتعدى
والرقي وليس من سياسة التعمري وهي تنمية اجملتمع كافة يف كافة اجملاالت واملدينة هي نقطة ارتباط كل هذا،  إذ أصبحت مكان العيش الالئق والتحضر 

   للنوم واملبيت فقط.
طات تدامة يف احلساب غد إعدادها خمطى على اإلدارات العمومية أن تدخل كل هذه املبادئ احلديثة واملرتبطة ابلبيئة والتنمية املس وعليه جيب
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