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 مذكرة تقديمية:

شاكلية كبرية وجد معقدة تزداد    وهذه ال شاكلية  ،يعيش التعمري يف بالدان ا 

نتاج واثئق  البطء يف مالمئة وبفعلحدة يف القرى بفعل عدم وجود ترشيعات  ا 

 .الرضوريةالتعمري 

 :مهناوقد اكنت لهذه ال شاكلية مجموعة من النتاجئ الوخمية نذكر  

 ؛ بالدانيف مسار التمنية يف القرى ب البطء  •

 ؛ انتشار كبري للبناء العشوايئ •

مظاهر   • الأرسيازدايد  عن ظمع    التفكك  الأبناء  اس تقالل  اهرة 

 ؛ السكنالآابء يف 

ىل  •  ؛املدينةتزايد الهجرة من القرية ا 

شاكلية الرتخيص ابلبناء يف اجملال  •  ؛القرويا 

ش باكت التطهري والزتويد  : غياب البنيات التحتية يف العامل القروي •

 ؛ابملاء والكهرابء، والطرق
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       الوطني لألحرارفريق التجمع 

 

  1992يونيو    17الصادر يف    12.90ويف نفس الس ياق أأابن القانون رمق  

ابلتعمري   الأمر  املتعلق  يتعلق  حيامن  خاصة  الكبري  قصوره  وعن  حمدوديته  عن 

ابلتعمري يف اجملال القروي، اذلي تبني أأن هل خصوصياته واعتباراته الاجامتعية  

أأي ترشيع منظم للتعمري  والعائلية اليت جيب أأن تأأخذ بعني الاعتبار من طرف  

ىل هذا تبني أأن العامل القروي يف حاجة ماسة    .يف بالدان ضافة ا  ىل    ومس تعجةلا  ا 

قامهتا   ىل مس توصفات حصية، قد ل يتطلب ا  مدارس وأأقسام ومراحيض، وكذا ا 

ىل   تعرف بغالهئا، وأأحياان بصعوبة ا  املواد املأألوفة يف البناء، واليت  .القريةيصالها ا 

ىل بناء بديل هل نفس الوظائف ولكن ممزياته عالية ظ من هنا   هرت احلاجة ا 

امجليع،   متناول  يف  نقطةوهو  أأية  ىل  ا  ونقهل  فكه  ميكن  يف   هل  بناء  ،بناء  جاملية 

أأثناء  ظ امل  املاء  يس تعمل  ول  للبيئة  صديق  بناء  وهو  وادلاخيل،  اخلاريج  هرين 

قامته  .املسلحةبناء خيول نفس احلقوق والالزتامات اليت خيولها البناء ابخلرسانة    ،ا 

ىل رضورة تأأطري هذا النوع من البناء واملسمى   وابلنتيجة ظهرت احلاجة ا 

وعىل هذا   "ابلبناء اخلفيف ال يكولويج البديل"، ومنحه الس ند القانوين املالمئ

 . هبذا املقرتح قانونالأساس نتقدم 
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       الوطني لألحرارفريق التجمع 

 

 مقترح قانون يتعلق بالبناء الخفيف اإليكولوجي البديل 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 المادة األولى

تعذر فهيا احلصول عىل  املناطق القروية اليت ي   يج البديل يفلوابلبناء اخلفيف ال يكو يسمح  

ابلب  احلالت ترخيص  يف  السكن  غري  أأخرى  لأغراض  به  يسمح  كام  املسلحة،  ابخلرسانة  ناء 

، مرافق  اخملصصة لدلراسة قسامأأكرث، اكلأ و فائدة ذرضوراي أأو  املس تعجةل أأو مىت اكن ذكل

 .داككني جتارية وغريها معومية، 

 .يكولوجيةنوع من البناء وفق ضوابط تقنية وا  ويمت هذا ال 

 2المادة 

خفيف حديدي  وهيلك  مسنتية  ا  أأرضية  من  البديل  ال يكولويج  اخلفيف  البناء    يتكون 

وعازل   مضاد للصدئ، أألواح اجلبس اخملصص للبناء ادلاخيل وأألواح مقاومة للبناء اخلاريج

ل تس تعمل   ل، خفيف مقاوم للعوامل الطبيعيةمقاوم للزلز   وصويت للجدران والسقف  حراري

 .الأرضيةأأية خرسانة يف البناء اخلفيف ما عدا 

وفق حد أأدىن من امجلالية يف    جيب أأن يقام وفق تصممي يتضمن مجيع املرافق الأساس ية،

 .وادلاخيلاملظهرين اخلاريج 

 .خسائرينشأأ، ويزال، وينقل، يف حاةل الرضورة بدون  

 3المادة 

وحامية  اخملاطر  من  والوقاية  والصحة  السالمة  رشوط  اخلفيف  ال يكولويج  البناء  يضمن 

 .والبيئةالوسط الطبيعي 
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       الوطني لألحرارفريق التجمع 

 

 4المادة 

اجملال   يف  العائيل  أأو  الفردي  للسكن  اخملصص  اخلفيف  ال يكولويج  ابلبناء  القيام  جيوز 

 . القروي، ولو دون احلصول عىل رخصة 

 5المادة 

ال يك البناء  يقام  أأن  بعد  جيب  عىل  اخلفيف  العام    10ولويج  الطريق  حد  من  أأمتار 

من   مرت 500ومن احلدود الفاصةل بينه وبني غريه من البناءات،  أأمتار 10وامجلاعي اجملاور، 

 .الوطن من الطريق  مرت 100والسكك احلديدية 

 كام يتعني احرتام مسافة الأمان خاصة ابلنس بة للأودية والأهنار. 

  6المادة 

 اإلجراءات

القروية  ملف البناء ابمجلاعة    وضع، جيب  ال يكولويج اخلفيف  قبل الرشوع يف البناء

 .ال خبار  وذكل قصدلها منطقة البناء  التابعة

 :املعلومات التالية ويتضمن ملف البناء

 .ومش متالتهمساحة البناء  ▪

 .البناءالغرض اخملصص هل  ▪

جناز هذا النوع من  ▪  .البناءاملقاوةل املعمتدة اب 

قد   ▪ ما  لك  مسؤولية  بتحمل  البناء  صاحب  طرف  من  مكتوب  يرتتب الزتام 

 .البناء من خماطر وأأرضار عن
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       الوطني لألحرارفريق التجمع 

 

شارة لك من يرغب يف   ضعيف هذا ال طار ميكن للجامعة أأن ت املهندس التابع لها رهن ا 

  العوز. غري أأهنا تقدم جماان يف حاةل   هذا البناء، وتقدم املساعدة التقنية مقابل رمس،

معي  مواصفات  سلفا  حتدد  أأن  قروية  جامعة  للك  تصممي  ميكن  أأو  للبناء   منوذيجنة 

ال يكولويج خاصة من حيث املساحة املسموح بناؤها، من حيث العلو ومن حيث    اخلفيف

 .املظهر اخلاريج ولون الطالء

  7المادة 

ميكن للجامعة أأن تعرتض كتابة وبقرار معلل عىل البناء املزمع القيام به لكيا أأو جزئيا 

 .داخل أأجل شهر من توصلها مبلف البناء

 .البناءوبعد انرصام هذا الأجل دون اعرتاض ميكن للمعن ابلأمر، الرشوع يف 

ماكنية القيام ابلبناء   يف الطعن يف    حلني البتغري أأن اعرتاض امجلاعة يرتتب عنه عدم ا 

 .الاعرتاضحلني حسب  اخملتص، أأوالاعرتاض من طرف القضاء 

  8المادة 

ماكنية ربطه  ل جيوز للجامعة أأن تعرتض عىل البناء ال يك ولويج اخلفيف بسبب عدم ا 

 .بديةلمىت اكنت هناك حلول  خاصة    املاء والكهرابءبش بكة الرصف الصحي أأو ش بكة توزيع  
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       الوطني لألحرارفريق التجمع 

 

 9المادة 

خيول البناء ال يكولويج اخلفيف نفس احلقوق والواجبات اليت خيولها البناء العادي،  

الرصف   بش بكة  الربط  يف  أأو  السكىن،  شهادة  عىل  احلصول  يف  احلق  حيث  من  خاصة 

 .العملالصحي، أأو املاء والكهرابء، أأو من حيث الواجبات الرضيبية اجلاري هبا  

 10المادة 

بقطاع امللكفة  الوزارة  للمقاولت    ترخص  جنازالتعمري  اب  ال يكولويج   املعمتدة  البناء 

 .اخلفيف وفق رشوط معينة تضمن جودة وسالمة وحصة هذا النوع من البناء

 .معللما مل يمت حسبه من الوزارة املعنية بقرار  الاعامتدويرسي هذا 

 11المادة 

رمق   القانون  يف  ولس امي  القانون  لهذا  اخملالفة  املقتضيات  مجيع  املتعلق    12.90تنسخ 

 .ابلتعمري

 12المادة 

 الرمسية.يدخل هذا القانون حزي التنفيذ شهر بعد نرشه يف اجلريدة 

 

 


