
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

السكن العشوائي في تونس والحاجة الملحة لتغيير نظام   يتطرق هذا التقديم إلى

 . نا ولدعم التنمية العمرانية ببالدنادنالتعامل معه للنهوض بم

المثال التونسي ألن للعشوائيات أشكال وأسباب متناظرة من بلد إلى  يخّص التقديم

 . آخر وهذا التناظر يستدعي وضع حلول موّجهة حسب تشخيص كل حالة

من أسطول السكن صنّف  %  40في تونس السكن العشوائي الذي يضّم أكثر من 

ة العمرانية  كذلك ألنه ال يحترم قواعد البناء والتعمير المنصوص عليها بأمثلة التهيئ

بمجلة التعمير والتهيئة  مضّمنة اإلجراءات والتراخيص ال ،عند االنجاز ،أو ال يعتمد 

 .  الترابية

ه األحياء  تهسكانليس إشكاال عقاريا حيث أن  بتونس  اإلشكال في جّل العشوائيات

كيتهم لألرض فإنهم  لوألنهم مؤمنون قانونيا على م . اقتنوا أراضيهم بطرق قانونية

استعمال تقنيات ومواد مستدامة حتى وإن  بمن االستثمار في بناء صلب  نيخافوال 

يات في تونس ليست أحياء  لهذا السبب فإّن العشوائ . كانت إمكانياتهم محدودة

 .  قصديريه



الكبير للبناء العشوائي في تونس له عدة أسباب سيتطرق لها زمالئي في   الكمّ 

 . مداخالت أخرى

 : الحصردون هذه األسباب، نذكر دون الدخول في تفاصيل 

ناحية الكمية العدم اتزان السوق العقارية وعدم تطابق العرض والطلب من  -

 . والنوعية

 .  التعقيدات اإلدارية وكلفة االجراءات الموضوعة بمجلة التعمير -

 . شّح األراضي المفتوحة للتعمير في أمثلة التهيئة -

في النصوص القانونية بين مجلة التعمير والمجلة العقارية ومجلة  التضارب -

 . العقود

اليوم الجزء األكبر من السكن في  لسكن العشوائي لى أن يمثالإأدت هذه األسباب 

 .  من مجموع المساكن%  80تونس يصل ببعض المدن الصغرى إلى أكثر من 

 : ه مصنف كعشوائي فإن هذا السكن يتّصف بـ رغم أن

ئق في أغلب األحيان رغم بعض النقائص من حيث المساحة والعزل سكن ال  .1

 . والتطهير والتهوية



أحياء منظمة نسبيا حسب رسم مسبق رغم عدم احترام القواعد العمرانية من  .2

  الملكو بين المساكنحيث حجم الطرقات والتباعد بين المساكن فيما بينها أو

 . العمومي

 . نف إال في حاالت قليلةصعدم المس من الملك العمومي الم .3

 . مساكن مجهزة بالماء الصالح للشرب والكهرباء .4

مصنف أو  الهذا ال يستثني وجود بعض العشوائيات المبنية على الملك العمومي 

 . طبيعي أو في أماكن مهدّدة بمخاطر طبيعية ال

إذن أكثر ما يشخص األحياء العشوائية في تونس هو عدم اتباع االجراءات 

في الرسم واالنجاز مّما ينجّر عنه غياب البنية التحتية في تصريف المياه  القانونية 

 . وتعبيد الطرقات وغياب تجهيزات القرب

ال يقتصر على   في تونس اليوم  على الصعيد االجتماعي فإن السكن العشوائي

من  أيضا طيف كبير  الفئات الهشة أو على الطبقات الفقيرة فحسب، بل يشمل

الميسورة التي تبحث عن   ةطبقجزء من الوسطى وفي بعض الحاالت  الطبقة

 . التعمير على غرار الشواطئ والغابات منوالمحّجرة ابة ذالج بالمناطق االنتصاب  

إذن، إذا استثنينا الحاالت الخاصة من البناء على الملك العمومي وعلى المناطق  

 العشوائيات؟ المهدّدة بالخطر فماهو االشكال مع ظاهرة 



 :  جوانبعدّة   لهاإلشكال في تونس 

بالبنية التحتية   ةعشوائيالشكال ربط األحياءإويتمثل في  : تقنياألول هو  .1

عدم التخطيط المسبق من حيث سعة الشبكات وحجم المنشآت   بسببللمدينة 

 . الخارجية

شكال ادماج أحياء سكنية بالكامل في إالثاني هو عمراني ويتمثل في  .2

المنظومة العمرانية والعمل على توظيفها اقتصاديا واجتماعيا لدفع التنمية  

 . المحلية

في صعوبة ادماج السكان خاصة منهم   ويتمثل  جتماعياالثالث هو  .3

المنتسبون للطبقات ضعيفة الدخل أو المتأتون من النزوح في  

إلى صعود السلم   م المنظومةاالجتماعية واالقتصادية المحلية والدفع به

 . االجتماعي

معالجة مشكل   ،عبر عدة برامج تأهيل ، منذ السبعينات وحتى اليوم تّم في تونس

عبر تهيئة الطرقات وانجاز البنى   فقط األحياء العشوائية من المنظور التقني

كانت العشوائيات محدودة   ن هذه المعالجة أدت إلى نتائج حسنة، حي. التحتية

يمس جوهريا من سير المدينة   التموقعهاوحجم العشوائيات وحين كان . ومشتّتة

ن  عشوائيات تمثل جّل النسيج العمراني بالمدوقد أصبحت ال ،اليومأّما  . بكاملها



ظهر لنا أن معالجة االشكالية تقنيا فقط لم   بمراكزها،واقتربت وارتبطت وظيفيا 

 . تعد تفي بالحاجة

أن تأهيل العشوائيات على   أظهرعقود بتونس  4 ذمنتقييم المشاريع المنجزة 

دفع   من يمكن لم كنينه حسن من نوعية الحياة للمتسارغم أن ، مستوى البنى التحتية

لعدم األخذ بعين   المنجز االستثماربشكل كاف و متناسق مع كم  التنمية المحلية

 . االعتبار للرهانات العمرانية االجتماعية المذكورة سابقا

لجعلها فاعلة في التنمية  لدمج األحياء العشوائية في المنظومة العمرانية المحلية و

هذه البرامج يجب أن تنتهج  . وضع نوع جديد من البرامج لتأهيلها اليوم وجب

  مقاربة مندمجة، تعنى بتهيئة البنية التحتية إضافة إلى التفكير ووضع اآلليات 

هذه المقاربة يجب . والصّحة والترفيه بهذه األحياء التعليم ومعضلة التشغيللحيلولة 

المستوى المحلي والجهوي  أن تتبع منهجية تمكن من تسخير كل الفاعلين على 

النسيج العمراني للمدينة وأيضا في النسيج  في موقعهتوتنظر إلى الحي من حيث 

 . االقتصادي واالجتماعي

ومحرك أساسي المحلية كفاعل  ةالجماع اعتبارالمقاربة ال يمكن تفعيلها إال عبر هذه 

العمراني بصفة  التأهيلوفيبصفة عامة  اعلين المتدخلين فيالشأن المحليلبقية الف

التمشي الالمركزي الجديد بتونس وعبر تشريك المتساكنين وفي   حسبخاصة 



ما  حسبوضع وانجاز البرامج للنهوض بهم من مستوى المنتفع إلى مستوى الفاعل

 . جاء به الدستور

في تجربتها لتهذيب والتجديد العمراني ة والتي انطلقت وكالة االمقاربة الجديدهذه 

زة نوعية في  قفالبرنامج الوطني لتأهيل وادماج األحياء السكنية تستدعي أيضا  عبر

 : عبرالمعالجة 

للحياة االجتماعية واالبتعاد عن   كحاواالعتناء بالمجال العمومي واعتباره  -

 . للبنية التحتية عقار حاملالنظرة التقنية القطاعية التي تجعل منه 

نابعة من الحاجيات الحقيقية للمتساكنين  اعتماد برمجة عمرانية  -

 . والمستثمرين واالبتعاد عن البرمجة عبر معايير تقنية وقانونية مسقطة

اعتبار األحياء العشوائية وقبولها كجزء من المدينة والبحث عن سبل   -

 . التفاعل بينها وبين األحياء األخرى في مجال العمل والترفيه والخدمات

شوائيات واالبتعاد عن النظرة القانونية المتسمة  رد االعتبار لسكان الع -

 . بالمساءلة والرقي بهم إلى موضع المواطن الشريك والفاعل

على المستوى التنظيمي وللوصول لهذه القفزة النوعية وجب اعتماد مقاربة 

 : بـتشاركية تتسم  



 .  التعاقد بين الدولة والجماعة المحلية حول مضمون نوعي وكمي -

والفاعلين المحليين   المتساكنيندراسة مقاربة تشاركية مع اعتماد عند ال  -

لوضع برنامج تهيئة وتجهيز يتماشى مع حاجياتهم ولتصور فضاء عام  

 . يستجيب لطريقة العيش المحلية

اعتماد عند التنفيذ آليات تضمن تناغم تدخل كل الفاعلين لتسليم مشروع   -

 . متكامل

عن المجموعة الوطنية عبر   العبءايجاد حلول مبتكرة لتغطية الكلفة ورفع  -

 . فاعهتاشراك كل منتفع حسب امكانياته وحسب درجة ان

رير مشاريع  هذه النقطة األخيرة رغم حساسيتها السياسية تبقى الضامن الوحيد لتك

 . االدماج والحارس على ديمومة االستثمار

 

ص الدروس من التجارب التي وقع انجازها في تونس  وباستخال العمليةمن الناحية 

 : االدماجيمكن تقديم االقتراح التالي لوضع برامج 



من حيث المبدأ ونظرا لتعدد أسباب ظهور العشوائيات وجب االبتعاد عن   •

وضع برامج وطنية موحدة والتوجه إلى مشاريع محلية توضع وتنسج حسب  

 . يةكّل وضع

بين الجماعة المحلية  مسبق المشاريع عن طريق حوار ه هاتتبرمج  •

والمتساكنون من جهة وبين الجماعة والمتدخلون العموميون من جهة 

 . أخرى، هذا الحوار يمّكن من ضبط برنامج التدخل ورزنامته وآليات تمويله

هذه العقود تضبط  . ابرام عقود شراكة متعدّدة األطراف النجاز المشروع •

 . األخرى األطرافوبين وآليات التفاعل بينه مسؤولية كّل طرف

وضع هيئة تتبع محلية للمشروع تضّم كل الفاعلين وتضم ممثلين عن   •

 . المشروع ومراقبة تنفيذ بنود االتفاقيات ييرالهيئة تعنى بتس  ههات.  المتساكنين

انجاز دراسات عمرانية متكاملة للمشروع تشمل جميع مركبات المدينة من   •

مع تأكيد  . إلى آخره... وأنشطة اقتصادية وخدمات ترفيهية ونقلمناطق عامة 

في المدينة من جهة ومشاكل التنظيم الداخلي للحي  الحي دماجإ على مشاكل

 . من جهة أخرى



في البرمجة وفي  وإعطاء الكلمة للمتساكنين كلما أمكن ذلك في التشخيص •

لمحلية في انجاز كما يحبذ االعتماد على الشركات واليد العاملة ا. االنجاز

 .  المشروع

على طول مراحل المشروع األخذ بعين االعتبار للبعد البيئي من حيث   •

 . التحكم في الطاقة والمحافظة على المناطق الطبيعية

بعمق منذ مرحلة البرمجة في آليات التصرف في المجال العام وفي  التفكير •

تشريك الجمعيات المحلية في ويحبذ . التجهيزات لضمان ديمومة االستثمار

 . التصرف كلما سمحت طبيعة التجهيزات بذلك

تبقى هته االقتراحات قابلة للنقاش على المستوى الوطني والمحلي وماهي إال ورقة 

 . ا حسب كّل ظرف وحسب امكانيات الجماعة المحلية المعنيةطريق يمكن تعديله


