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 أعمال اللجنة:

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية األساسية والبيئة
جلسة صباح اليوم الجمعة  11جانفي  2019خصصتها ملواصلة النظر في
مشروع القانون املتعلق بالبنايات املتداعية للسقوط ( ،)2018-5بحضور
وفد عن وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية.
وتطرق السادة النواب إلى مناقشة فصول مشروع القانون في عالقتها بأحكام
مجلة الجماعات املحلية ذات الصلة بالبنايات املتداعية للسقوط .وقد
تمثلت في سبعة محاور أولها األطراف املتدخلة في البنايات املتداعية
للسقوط .وتمت االشارة انه ال تعارض مبدئيا بين املجلة ومشروع القانون
الذي ّ
خول لرئيس البلدية في إطار صالحياته التدخل بالبنايات املتداعية
للسقوط بمجرد إشعاره بحالة البناية مع مراعاة األنظمة القانونية الخاصة
بالبنايات املحمية أو املرتبة والبنايات الكائنة باملناطق املجاورة لها في حدود
مئتي متر والبنايات املتواجدة داخل حدود موقع ثقافي أو داخل املناطق
املصونة  .إضافة إلى أن مجلة الجماعات املحلية منحت للبلدية من جهة
صالحيات ذاتية تتمثل في القيام بما يتحتم من عمليات تهذيب وتجديد
عمراني بمفردها أو في إطار شراكة مع الوزارة املكلفة بالتعمير ،وهو ما يوافق
الفصل  32من مشروع قانون البنايات املتداعية للسقوط ،كما منحتها
صالحيات مشتركة مع السلطة املركزية في مجال التدخل بالبنايات املتداعية
للسقوط التي ّ
تم ضبطها ضمن مشروع القانون املعروض على اللجنة.

2

وتعلق املحور الثاني باملعاينة امليدانيةّ ،
وتبين أنه ال تعارض بين املجلة
ومشروع القانون في هذا الجانب حينما تتلقى البلدية إشعارا بخصوص
تداعيها للسقوط .
غير أن األمر يختلف فيما تعلق باالختبارات في إطار التدخل في البنايات
املتداعية للسقوط موضوع املحور الثالث حيث أشار ممثل الوزارة إلى ضرورة
تعديل الفصل  7بالتنصيص على استصدار إذن على عريضة من املحكمة
املختصة لتعيين مكتب دراسات أو مهندس مستشار في اختصاص الهيكلة
مصادق عليه عوض اتخاذ هذا القرار من قبل رئيس البلدية واملنصوص
عليه ضمن الفصل  7من مشروع القانون في صيغته األصلية.
وفي خصوص اإلجراءات التحفظية واالستعجالية موضوع املحور الرابع فإنه
ال تعارض بين املجلة ومشروع القانون بخصوص هذه اإلجراءات العاجلة
الحمائية باعتبار أن مشروع القانون يقتصر على اتخاذ قرار في اإلخالء
وتنفيذه واتخاذ التدابير الوقائية لحماية املارة واألجوار واملمتلكات العامة
والخاصة.
وبالنسبة للقرارات املتخذة في إطار التدخل في البنايات املتداعية للسقوط
ووجوبية تعليلها موضوع املحور الخامس والواردة بالفصل  8من مشروع
القانون الحظ عدم وجود تعارض بين املجلة ومشروع القانون بخصوص
طبيعة القرارات املتخذة في إطار هذا التدخل (هدم وترميم ثقيل) .موضحا
أن الفصل  8ينص على ضرورة تعليل القرار الصادر عن رئيس البلدية بناء
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على نتائج تقرير االختبار النهائي املشار إليه بالفصل  7إذا تعلق بالهدم الكلي
أو الجزئي أو الترميم الثقيل في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ توصله به.
وفي خصوص املحور السادس املتعلق باإلعالم بالقرارات البلدية وهو موضوع
الفصل  10من مشروع القانون فإنه ال تعارض بين املجلة ومشروع القانون،
ذلك أنه في كل الحاالت ال يمكن تنفيذ القرارات ذات الصلة بالبنايات
املتداعية للسقوط إال بعد إعالم املالكين واملتسوغين والشاغلين حتى
بالنسبة لحاالت الخطر الوشيك واملؤكد وحاالت الخطر الوشيك التي
تستدعي تنفيذ قرار اإلخالء بدون أجل.
أما بالنسبة للمحور السابع املتعلق بالطعن في القرارات الصادرة في إطار
التدخل في البنايات املتداعية للسقوطـّ ،بين ممثل الوزارة أن مشروع القانون
لم يتطرق إلى عدم إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس البلدية في
الغرض مما يجعل هذه القرارات غير مستثناة من حق الطعن لدى القضاء
ملن له مصلحة وذلك وفق الفصل  277من مجلة الجماعات املحلية .موضحا
أن ال وجود لتعارض بين املجلة ومشروع القانون املعروض على اللجنة .
إثر ذلك تم املرور إلى مناقشة الفصل  7من مشروع القانون في نصه األصلي
والحظ الحاضرون ضرورة التدقيق والتنصيص في صفة الخبير العدلي ،ليتم
بعد النقاش اعتماد صيغة تعديلية للفصل  7والتصويت عليها بأغلبية
الحاضرين.
كما تمت مناقشة الفصول  8و 9و 10في صيغتها األصلية والتصويت عليها
في صيغة معدلة بأغلبية الحاضرين.
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 قرار اللجنة:

مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون املتعلق بالبنايات املتداعية
للسقوط ( )2018-5في جلسة الحقة.

رئيس اللجنة

مقرر اللجنة

عامر العريض

درة اليعقوبي
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