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ع.ت.ت.و

تونسفيالعشوائيالسكنظاهرة:األولالمحور

العمرانيوالتجديدالتهذيبوكالةتقديم:الثانيالمحور

فيالعمرانيوالتجديدالتهذيبوكالةمساهمة:الثالثالمحور

واإلنجازاتالبرامج:العشوائيالسكنمعالجة

الفهرس
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ع.ت.ت.و

الجمهورية التونسية

²كلم610 163 المساحة

1كلم² 300 km الشريط الساحلي

ساكن ألف229.7 11 (2016-1-1)عدد السكان 

²كلم/  ساكن 72.5 (2016-1-1)الكثافة السكانية  

67.8 % (2016-1-1)نسبة التعمير 

3 289.9 (ألف) المساكن عدد 

(%)المساكن العصرية  73.9

(%)...(برج، بيت عربي، )التقليدية المساكن 25.7

0.4 (%)المساكن البدائية 

(2014)مؤشرات عامة حول هيكلة المساكن  

(2014)التحتية مؤشرات عامة للبنية 

99.8 (%)نسبة ربط المساكن بشبكة الكهرباء 

87.1 (%)الماء الصالح للشراب نسبة ربط المساكن بشبكة 

86.4 (%)(الصرف الصحي)التطهير نسبة ربط المساكن بشبكة 
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ع.ت.ت.و

ظاهرة السكن العشوائي في تونس

المحور األول
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ع.ت.ت.و

؛والمنظمالقانونيالتعميرنطاقخارج❑

ةالخاصواردهابمالدخلضعيفةفئاتقبلمن❑

علىالقدرةعدملوذلكالذاتيالبناءطريقعن

مهاؤالتلعدمنظراالمنظمالقطاعمنمساكناقتناء

يةاإلجتماعالمساكنإنتاجولمحدوديةإمكانياتهامع
.كلفتهاالرتفاعأو

5

انتشار السكن العشوائيظاهرة السكن العشوائي في تونس

المدنفيالعشوائيالسكنمنمتعددةأنماطنشأتالعشرينالقرنمنتصفمنذ
ضأراعلىالمبنيةوالمساكنواألكواخالصفيحكأحياءأطرافهاعلىخاصةو

:أتأنشكونهافيكلهاتشتركأخرىوأنماطمهيأةوغيرللسكنمخصصةغير



ع.ت.ت.و

❑

؛والتخطيطالتحكمدائرةعنالمدننموخروج❑

؛واجتماعياعمرانياعشوائيةالاألحياءهامشية❑

؛الضروريةاألساسيةوالخدماتالتجهيزاتإلىافتقارها❑

؛ةيفالحاليراضاألالشيت❑

.(...كالفيضانات)الطبيعيةللمخاطرعرضةتكونقدمواقعتعمير❑
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انتشار السكن العشوائيانعكاساتظاهرة السكن العشوائي في تونس



ع.ت.ت.و

❑

.عشوائيةالاألحياء❑

والفراشيشالدريديأحياء 

بتالةحي البساتين بسيدي حسين

7

انتشار السكن العشوائيانعكاساتظاهرة السكن العشوائي في تونس

حي الكرم الغربي بالكرمبالكافالشريشيحي 



ع.ت.ت.و

صورظاهرة السكن العشوائي في تونس

سيدي حسين

8

الكاف

الكاف



ع.ت.ت.و

حي النجاح بمنزل بورقيبة

حي البحر األزرق بالمرسى

9

دبوزيبسيدي الفرايجيةحي 

صورظاهرة السكن العشوائي في تونس



ع.ت.ت.و

:رئيسيةطوارأبثالثةمرتمتعددةبطرقالظاهرةمعالجةتمتوقد

هذهتكنلم:(1975-1956)العشوائيةاألحياءإزالةإلىالسعيطور❑

الدولةلكاهتثقلطائلةأموالمنالتمشيهذايتطلبهمالنظراناجحةالسياسة

ربكثيالحاجياتودونمحدودةسكاناإلوإعادةزالةاإلعملياتكانتبينما

ولعدمالحضريالنمولتواصلنتيجةعشوائيالالسكنانتشارتواصلكما

؛الدخلضعيفةالفئاتحاجياتتلبيةعلىالعامالقطاعقدرة

ءاألحيامنمحدودعددوتجهيزلتهذيبالعمرانيةالتنميةمشاريعطور❑

؛(1992-1980)الرئيسيةالمدنفيالكبرى

تم:والعمرانيةالسكنيةالسياساتفيقاركعنصرالتهذيبإقحامطور❑

وىمحتتبسيطمعالمدنأغلبفيواسعنطاقعلىالتدخلتعميمخالله
.(1992سنةمنذ)كلفتهافيوالتحكمالمشاريع
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السكن العشوائيمعالجة ظاهرة ظاهرة السكن العشوائي في تونس



ع.ت.ت.و

انيتقديم وكالة التهذيب والتجديد العمر

المحور الثاني
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ع.ت.ت.و

يةوتجارصناعيةصبغةذاتعموميةمنشأةهيالعمرانيوالتجديدالتهذيبوكالة

.1981أوتغرةفيالمؤرخ1981لسنة69عددالقانونبمقتضىأحدثت

إشرافتحت،يالعمرانوالتجديدالتهذيبمجاليفيالدولةسياسةتنفيذالوكالةتتولى

المحليةةالعموميوالجماعاتالدولةفائدةلالتحتية،والبنيةواإلسكانالتجهيزوزارة

.ةالسكنياألحياءداخلالعيشظروفتحسينبهدفوذلكالبلدياتمنهاوخاصة

التهذيبميدانيفيالوطنيةالحاجياتتشخيصمهمةالوكالةإلىتعهدكما❑

.مويلللتومشاريعبرامجوإقتراحاألولوياتحسبوترتيبهاالعمرانيوالتجديد

نشأة الوكالة ومهمتهاالعمرانيوكالة التهذيب والتجديد تقديم 

12



ع.ت.ت.و

مراحلبكاملالوكالةتتكفل:المشروعصاحبمنبتفويضالتدخل

وإبرامللمشاريعوماليةتمهيديةودراسةعقاريةتصفيةمنالمشروع

ومكاتبالمقاوالتوخالصاألشغالومتابعةوتسييرصفقات

؛األشغالواستالمالدراسات

اريعالمشبعضإنجازنشاطهاضمنالوكالةتتولى:المباشرالتدخل

ةالذاتيمواردهالتحسينوذلكالعقاريالبعثكعملياتالخاصة

.الماليةلحساباتهاموازنةولتحقيق

طرق تدخل الوكالةتقديم وكالة التهذيب والتجديد العمراني
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ع.ت.ت.و



بالبرامجينالمتدخلمختلفمعبالتنسيقالتهذيبحاجياتتشخيص

برامجتحديداألحياء،قائمةوتحديدالبرامجوضع)الوطنية

؛(الماليةوالكلفةالماديةالتقديراتوإعدادالتدخل

طبقاالدراساتومكاتبالمقاوالتاختيار)الصفقاتإبرام

.(العملبهاالجاريالعموميةالصفقاتقوانينلمقتضيات

: شاريع تتكفل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بإنجاز جميع مراحل تنفيذ الم

طرق تدخل الوكالةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 
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ع.ت.ت.و

منتثبتوالاألشغالمراقبةالتنفيذ،ملفاتعلىالمصادقة)األشغالإنجاز

كشوفاتقديراتتمنالتثبتالبيئية،والشروطالفنيةللمواصفاتمطابقتها

؛(...والمنشآتاألشغالاستالماألشغال،حساب

عةمتابدراسات،ومكاتبمقاوالتمنالمزودينخالص)الماليالتصرف

تمالخ،اإلعتماداتتحويلملفاتإعدادواستهالكها،اإلعتماداتتحويل

.(...والمشاريعللبرامجوالمحاسبيالمالي

مراحلجميعمتابعةالمرجعية،الخطوطإعداد)الفنيةالدراساتإعداد

استالمعليها،والمصادقةالدراساتمحتوىمنالتثبتالدراسات،

؛(الدراسات

طرق تدخل الوكالةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 
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ع.ت.ت.و

المشاريعوتشخيصالتنميةإدارة❑

الفنيةالدراساتإدارة❑

األشغالإدارة❑

الصفقاتإدارة❑

العقاريالبعثإدارة❑

الصفقاتللجنةالقارةالكتابة❑

العملياتيةاإلدارات 

اإلدارات المشتركة

إدارات المراقبة 

والتدقيق والمتابعة 

والجودة

والمحاسبةالماليةإدارة❑

اإلداريةالشؤونإدارة❑

والعقاريةالقانونيةالشؤونإدارة❑

اإلعالميةإدارة❑

الداخليالتدقيقإدارة❑

التصرفمراقبةإدارة❑

والتنظيمالجودةإدارة❑
16

تنظيم الوكالةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 



ع.ت.ت.و

المركزيةباإلدارة(70%)401❑

ومراقبيمشاريعرؤساء)الجمهوريةجهاتكافةعلىموزعين(30%)60❑

(حضائر

50%44%

6%

اإلطارات
أعوان التسيير
أعوان التنفيذ

الوكالةوأعوانإطاراتعددبلغ

نوفمبر30غايةإلىالمباشرين

وعونإطار2020،200

:يليكماالسلكحسبموزعين

الموارد البشريةتقديم وكالة التهذيب والتجديد العمراني
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ع.ت.ت.و

شركاء الوكالة

وزارة الشؤون المحلية  

والبيئة 

وزارة االقتصاد والمالية 

ودعم االستثمار

وزارة التجهيز واإلسكان 

والبنية التحتية

صندوق القروض 

ومساعدة الجماعات 

المحلية

الممولين الخارجيين

الوكالةحرفاء

البلديات الجهويةالمجالس الدولة
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ع.ت.ت.و

نظامشهادةعلىمرةألولالوكالةلتحص*
2000صيغة9001إيزومقاييسحسبالجودة

مقاييسحسبتجديدهافيوالنجاح2003سنة
اليومغايةإلى2015صيغة9001إيزو

بيئة العلى شهادة نظام ألول مرة الوكالةتحصل* 
سنة 2004صيغة14001إيزوحسب مقاييس 

إيزومقاييس حسب والنجاح في تجديدها 2010
إلى غاية اليوم 2015صيغة 14001

على شهادة نظام الصحة الوكالةحصلت* 
إيزوطابق للمعايير العالميةالموالسالمة المهنية 

2020ديسمبر 17يوم 2018صيغة 45001

بالوكالةالمهنيةوالسالمةوالصحةوالبيئةالجودةنظامإرساءمراحل

نظام الجودةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 
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ع.ت.ت.و

:منالمهنيةوالسالمةوالصحةوالبيئةالجودةنظاممكن

؛االلتزاماتلجميعواالمتثالالتعاقديةاآلجالاحترام❑

؛الكلفةعلىالسيطرة❑

؛المعنيةالجهاتوكلالحرفاءمتطلباتاحترام❑

؛والبيئةالجودةمجالفيالوكالةأداءوتحسينالخدماتجودةتأمين❑

؛المهنيةالكفاءاتوتحفيزتطوير❑

.البيئةعلىالسلبيةالتأثيراتمنوالحدتجنب❑
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نظام الجودةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 



ع.ت.ت.و

:ل خالالّرشيدة وذلك من الحوكمةيقوم تسيير الوكالة على احترام مبادئ 

الرشيدة والشفافية والتواصل ؛الحوكمةإرساء آليات ❑

العمل على تحسين عالقة الشراكة مع جميع األطراف المتدخلة ؛ ❑

تدعيم نظام الّرقابة الّداخلية باعتماد مقاربة تقييم المخاطر ؛❑

ي ترد مكافحة الفساد وتكريس ثقافة النزاهة من خالل معالجة العرائض الت❑

ةوالحوكمعلى اإلدارة وإعداد برنامج تكوين مكثف حول مكافحة الفساد 

الرشيدة والمسؤولية المجتمعية ؛

في ميدان الصفقات العمومية ؛الحوكمةتحسين ❑

؛الوطنية في تنفيذ البرامج التشاركيةاعتماد مبدأ المقاربة ❑

.تبني منظومة التبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين❑
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الوكالةحوكمةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 



ع.ت.ت.و

سينتحفياإلنجازطورفيأوالمنجزةالبرامجمختلفعبرالوكالةساهمت

:خاللمنوذلكالعشوائيةاألحياءداخلالعيشظروف

:أساسيةبنية-

5حواليتهيئة❑ الطرقاتمنكم500

المستعملةالمياهتطهيرشبكاتمنكم1250حواليمد❑

األمطارمياهتصريفشبكاتمنكم350حواليمد❑

ضوئيةنقطةألف75حواليتركيز❑

38حواليتحسين❑ مسكن400

مساكنبناء-

2بناء❑ 3وإجتماعيمسكن710 إجتماعيمقسم500

.اإلسكانإعادةمشاريعإطارفيمسكن215بناء❑
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إنجازات الوكالةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 



ع.ت.ت.و

جماعيةتجهيزاتوتهيئةبناء-

رياضيةقاعة67إنجاز❑

حيملعب90تهيئة❑

وترفيهيوثقافيشبابيمركب31بناء❑

أطفالرياض4ومدرسة21بناء❑

خضراءمنطقة47حواليتهيئة❑

مستشفى1وأساسيةصحةمركز14حواليتهيئة❑

.بلديةأسواق10حواليتهيئة❑

حرفيةومناطقصناعيةفضاءاتبناء-

صناعيفضاء40بناء❑

حرفيةمنطقة64بناء❑

23

إنجازات الوكالةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 



ع.ت.ت.و

طورفيالتيأوالوكالةإحداثمنذالمنجزةاإلستثماراتتقدر❑

1بحوالـياإلنجاز .دينارمليون650

؛حي 500 1الوكالة عدد األحياء المعنية بتدخل يبلغ ❑

40%حوالي )مليون ساكن 4,5حوالي المنتفعين عدد السكان يقدر❑

؛ ( من عدد السكان

.مسكنألف900حوالي عدد المساكن المنتفعة يبلغ❑
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إنجازات الوكالةوكالة التهذيب والتجديد العمرانيتقديم 



ع.ت.ت.و

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد 

: العمراني في معالجة العشوائيات 

البرامج واإلنجازات

المحور الثالث
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ع.ت.ت.و

مختلفةتهذيبمشاريع

:التاليةالمجاالتإحداثهامنذالوكالةنشاطشمل

اجتماعيةمقاسموتجهيزالمساكنبناء

القديمالعمرانيالنسيجتهذيب

الشعبيةاألحياءتهذيب

26

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في معالجة 

العشوائيات
نشاط الوكالة 



ع.ت.ت.و

الوطنيةامجالبرعديدبتنفيذالعمرانيوالتجديدالتهذيبوكالةتكليفتم

األحياءخلدااألساسيةالبنيةوتطويرالعيشظروفبتحسينتعنىالتي

معائيةالعشواألحياءلتهذيبالوكالةتدخالتتطورتالءموقدعشوائيةال

فيعشوائيالالسكنمعالجةسياسةعرفتهاالتيالمراحلمختلف

.تونس

سنةمنذالعشوائيةاألحياءتهذيبمجالفيالوكالةنشاطتقسيمويمكن

:فترات3إلى1981

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في معالجة 

العشوائيات
تهذيب األحياء الشعبية
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ع.ت.ت.و

(1994-1981)الفترة 

(2016-1992)الفترة

مدنبالالشعبيةباألحياءاإلحاطةبرنامج

وإدماجتهذيبوبرنامجالكبرى

(يوالثاناألولالجيل)السكنيةاألحياء

األحياءلتهذيبالوطنيالبرنامج

(أجيال4)الشعبية

العمرانيةالتنميةمشاريع

2007سنةمنذ

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في معالجة 

العشوائيات
تهذيب األحياء الشعبية
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ع.ت.ت.و

دنالمضواحيفيتنامتالتيعشوائيةالاألحياءالمشاريعهذهشملت

بارتفاعوتميزتالجمهوريةوالياتمختلفعلىموزعةالكبرى

تجديدوتهذيبإلىإضافةالتدخالتوشملت.رصدهاتمالتياالستثمارات

األساسيةوالمرافقالجماعيةالتجهيزاتبناءاألساسيةالشبكات

مدارس،)األحياءداخلوالتربويةوالصحيةاالقتصاديةوالمنشآت

.(...أطفالرياضبلدية،أسواقاألساسية،الصحةمراكز،مستوصفات

تقديموالمالكينغيرللمتساكنينالعقاريةالوضعيةتسويةشملتكما

اجتماعيةمقاسموإحداثوتوسعتهاالمساكنلتحسينموجهةقروض

.الذاتيللبناءموجهةقروضوتقديم

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
تهذيب األحياء العشوائية

العمرانيةمشاريع التنمية 

(1981-1992)

29



ع.ت.ت.و

جمليةبكلفةحي25تهذيبالبرنامجشمل

حواليلفائدةدينارمليون52بحواليتقدر

.ساكنألف182

طريقعنالمشاريعهذهتمويلتموقد

العالميوالبنكالتونسيةالدولة

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
تهذيب األحياء العشوائية

العمرانيةمشاريع التنمية 

(1981-1992)

30



ع.ت.ت.و

يفقاركعنصرالتهذيبعنصرإدماجنحوهاماتحوالالبرنامجهذامثل

أكبرعددإلىالتدخلبتوسيعأساساوتميزوالعمرانيةالسكنيةالسياسة

كلفةفيالتخفيضوالجمهوريةترابكاملعلىموزعةاألحياءمن

يةاالساسالبنيةشبكاتوتجديدتهيئةعلىباالقتصارالمشاريع

ياهمصرفالمستعملة،المياهتطهيرللشراب،الصالحالماءالطرقات،)

فلتتكالتياالخرىالمكوناتعنوالتخلي(العموميالتنويراألمطار،

الجماعيةوالتجهيزاتالمقاسمكتهيئةأخرىقطاعيةبرامجبها

.المساكنبناءوتحسينوقروض

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
تهذيب األحياء العشوائية

اء البرنامج الوطني لتهذيب األحي

(2016-1992)الشعبية 

31



ع.ت.ت.و

وشملأجيال4علىالبرنامجتنفيذتم

تقدرجمليةبكلفةحي963تهذيب

حواليلفائدةدينارمليون345بحوالي

.ساكنمليون2,2

الدولةطريقعنالبرنامجهذاتمويلتم

البنك)خارجيينوممولينالتونسية

إلتحاداللتنمية،الفرنسيةالوكالةالعالمي،

.المحليةوالجماعات(األوروبي

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
تهذيب األحياء العشوائية

اء البرنامج الوطني لتهذيب األحي

(2016-1992)الشعبية 

32



ع.ت.ت.و

قبل وبعد األشغالبالمحرسحي التضامن 
(الجيل الثالث)

ل الجي)قبل وبعد األشغال بطبربةحي الرمال 
(الرابع

33

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
اتهذيب األحياء العشوائية

اء البرنامج الوطني لتهذيب األحي

(2016-1992)الشعبية 



ع.ت.ت.و

فيلكوذالمندمجةالتهذيبمشاريعبتنفيذالوكالةتكليفتم،2007سنةمنذ

دماجوإتهذيبوبرنامجالكبرىبالمدنالشعبيةباألحياءاإلحاطةبرنامجإطار

جمحبارتفاعالبرامجهذهوتميزت.(والثانياألولالجيل)السكنيةاألحياء

شملتالتيالتدخلمكوناتوشموليةلتنوعاعتباراالمرصودةاإلعتمادات

مالعب)ةالجماعيالتجهيزاتبناءاألساسيةالشبكاتوتجديدتهذيبإلىإضافة

(خضراءمناطقوشبابية،وثقافيةترفيهيةفضاءاتللرياضات،قاعاتأحياء،

.المساكنوتحسينوالصناعيةالحرفيةالفضاءاتوبناء

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمراني

في معالجة العشوائيات
تهذيب األحياء العشوائية

البرامج الوطنية للتهذيب 

المندمجة 

34



ع.ت.ت.و

تهذيبقسطيهفيالكبرىبالمدنالشعبيةباألحياءاإلحاطةبرنامجشمل

حواليلفائدةدينارمليون205بحواليتقدرجمليةبكلفةحي82

الدولةميزانيةطريقعنالبرنامجتمويلوتم.ساكنألف370

.التونسية

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد 

العمراني في معالجة العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية
ة برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبي

بالمدن الكبرى

35



ع.ت.ت.و
36

بفوشانةتهذيب حي فرحات حشاد  تهذيب حي سيدي منصور 
بصفاقس

تهذيب حي سيدي حسين

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد 

العمراني في معالجة العشوائيات
ةتهذيب األحياء العشوائي

ة برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبي

بالمدن الكبرى



ع.ت.ت.و
37

مالعب أحياء بسيدي حسين
فوشانةوالمحمدية 

فردية رياضاتقاعات 
وصفاقسبالفحص 

اتالكزممنطقة حرفية بحي 
بسوسة

منطقة خضراء بالمحمدية 
فوشانة

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد 

العمراني في معالجة العشوائيات
ةتهذيب األحياء العشوائي

ة برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبي

بالمدن الكبرى



ع.ت.ت.و
38

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
تهذيب األحياء العشوائية

برنامج تهذيب الجيل األول من 

وإدماج األحياء السكنية



ع.ت.ت.و

العشريةخاللالوطنيالمستوىعلىالتهذيبلحاجياتبجردالوكالةقامت

العشوائيةاألحياءعديدتبقىأنجزماكلرغمانهأثبت(2011سنة)الماضية

تحسينبهدفعاجلتدخلإلىحاجةفيالقرويةأوالعمرانيةالمناطقداخل

.بهاوالعيشالسكنظروف

ألف700حواليتضمحيا،1400يفوقماوجودالمجراةالكشوفاتأبرزت

.(السكانمن32%)ساكنمليون3,5منأكثريقطنهامسكنا
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مساهمة وكالة التهذيب 
والتجديد العمراني في 

معالجة العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

يرنامجالجيل األول من 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

تشخيص 

الحاجيات



ع.ت.ت.و
40

بالقصرينالكرمةحي بالكافالشريشيحي أحمد الثلج بالكافبيرحي 

حي الزهور بالقصرين

بوزيدبسيدي الفرايجيةحي 

مساهمة وكالة التهذيب 
والتجديد العمراني في 

معالجة العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية
تهذيبيرنامجالجيل األول من 

وإدماج األحياء السكنية

تشخيص 

الحاجيات



ع.ت.ت.و

حي البحر األزرق بالمرسى

حي النجاح بمنزل بورقيبة

41

مساهمة وكالة التهذيب 
والتجديد العمراني في 

معالجة العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية
تهذيبيرنامجالجيل األول من 

وإدماج األحياء السكنية

تشخيص 

الحاجيات



ع.ت.ت.و
42

مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

الشعبية

الجيل األول من برنامج 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

ية التركيبة المؤسسات

للبرنامج

مفوضمشروعكصاحبالبرنامجبتنفيذالعمرانيوالتجديدالتهذيبوكالةتكليفتم❑

لمتدخلةاالوزاراتجميعمعبالتنسيقوذلكالتحتيةوالبنيةالتجهيزوزارةلفائدة

وزارةبينالتفويضاتفاقيةإمضاءتموقدالشبكاتلمختلفالعموميينوالمستلزمين

؛2012سبتمبر28بتاريخوالوكالةالتحتيةوالبنيةالتجهيز

متدخلةالاألطرافمختلفبينللتنسيقالوطنيالمستوىعلىقيادةهيئةإحداث❑

؛البرنامجمكوناتمختلفتنفيذوتقييمومتابعة

؛الجهويالمستوىعلىمتابعةلجانإحداث❑

.(المسكنتحسينمكونةبالنسبة)محليةلجانإحداث❑



ع.ت.ت.و

األحياءداخلالعيشظروفتحسينإلىأساساالسكنيةاألحياءوإدماجتهذيببرنامجيهدف

:خاللمنالشعبية

األنشطةفضاءاتوإقامةوالشبابيةالرياضيةوالتجهيزاتاألساسيةالبنيةعناصرواستكمالإنجاز❑

؛للبالدالداخليةبالمناطقالمتواجدةمنهاوخاصةاألحياءعزلةلفكوذلكاإلقتصادية

البيئيوضعالتحسينعلىيساعدممااألحياءهذهربطوتيسيرلتعميمالمياهتصريفشبكاتتمديد❑

؛المحيطسالمةعلىوالمحافظةالعيشإطارتحسينوبالتالي

لىعمتساكنيهاإدماجتحقيقفيوالمساهمةالسكنيةالتجمعاتوبعضاألحياءوتهذيبتطوير❑

؛والثقافيةواالقتصاديةاالجتماعيةالمستويات

؛الكريمالعيشمقوماتوتدعيمالعائلياالستقرارعلىيساعدمماالسكنظروفتحسين❑

مشهدالتجميلفيالمساهمةبهدفللمساكنالذاتيالتحسينمواصلةعلىالمتساكنينتشجيع❑

؛العامالعمراني

.البطالةمنللحدجديدةرزقمواردوإحداثللتشغيلمجاالتفتح❑
43

مساهمة وكالة التهذيب 
والتجديد العمراني في 

معالجة العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

الجيل األول من برنامج 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية
أهداف البرنامج 



ع.ت.ت.و
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مساهمة وكالة التهذيب 
والتجديد العمراني في 

معالجة العشوائيات
تهذيب األحياء العشوائية

الجيل األول من 
برنامج تهذيب وإدماج

األحياء السكنية
امجتقديم البرن

ترابكاملعلىموزعىنحي155❑

الحاجياتمن11%يمثلوالجمهورية

الوطنية

%7,5ألف ساكن تمثل 864,5❑

السكان ؛من مجموع 

دينارمليون608.115الكلفة❑

.مسكن/دينارألف3,5حوالي



ع.ت.ت.و
45

78%

12%
5% 5%

بنية أساسية

تجهيزات

فضاءات

تحسين مسكن

مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

الجيل األول من برنامج 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

اإلعتماداتتوزيع 

حسب المكونة



ع.ت.ت.و

أورومليون 240حوالي ت .د.م608.115: كلفة البرنامج

؛(مالحق12)خارجيّةتمويلإتفاقية12❑

.(مالحق4(تنفيذمتابعةتفويضإتفاقية1❑

35%

25%
12%

29%

46

مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

الجيل األول من برنامج 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية
يةالتركيبة المال



ع.ت.ت.و

؛للتنميةالفرنسيةللوكالةممثلينخبراءبهاقاممتابعةمهمات❑

؛للتنميةاألوربيللبنكممثلينخبراءبهاقاممتابعةمهمات❑

طرفمنتعيينهتممختصمكتببهاقاممرحليةنصفتقييممهمة❑

مراحلمختلففيالبرنامجتنفيذحولرأيهإلبداءللتنميةالفرنسيةالوكالة

ياتاتفاقفيالمرسومةلألهدافتحقيقهمدىوتقييمومتابعتهانجازه

.التمويل

:لتاليةاالمنهجيةعلىللبرنامجمرحليالنصفالتقييممهمةارتكزتوقد▪

؛السابقةالعمرانيةبالبرامجالبرنامجعالقةتحديد▪

؛التمويلباتفاقياتالواردةالبرنامجأهدافتحقيقمدىتقييم▪

؛هابمهماتالبرنامجفيالمتدخلةوالمؤسساتاألطرافقياممدىتقييم▪

.البرنامجمكوناتبعضإنجازتأخيرإلىأدتالتيالعواملتقييم▪
47

مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

الجيل األول من برنامج 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

مهمات المتابعة 

امجوتقييم البرن



ع.ت.ت.و

48

قبل التدخل

التدخلبعد
48

مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

الجيل األول من برنامج 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

عينة من المشاريع 
المنجزة

بنية أساسية



ع.ت.ت.و

بوزيدأوالد بالهادي بسيدي بأحياء لتحسين المساكنعينة 

منوبةو أحياء السعيدة والنسيم بوادي الليل والية 

49

قبل التدخل

التدخلبعد



ع.ت.ت.و

50

50

مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

الجيل األول من برنامج 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

عينة من المشاريع 
المنجزة

تجهيزات جماعية



ع.ت.ت.و
51

مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

برنامج الجيل األول من 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

عينة من المشاريع 
المنجزة

يةوإقتصادفضاء صناعية 



ع.ت.ت.و
52

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
تهذيب األحياء العشوائية

برنامج تهذيب الجيل الثاني من 

وإدماج األحياء السكنية



ع.ت.ت.و
53

بالسرسالنور حي بجندوبةالنور حي بصفاقسحي شاكر 

األمل بالفحصحي  بسليانةالمنجي سليم حي 

مساهمة وكالة التهذيب 
والتجديد العمراني في 

معالجة العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية
ب الجيل الثاني من برنامج تهذي

وإدماج األحياء السكنية

تشخيص 

الحاجيات

ببوحجلةالزياتين حي 



ع.ت.ت.و
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موزعىن على كامل حي155❑

من %11تراب الجمهورية و يمثل 

الوطنية ؛الحاجيات 

% 6,8تمثلساكن ألف 780❑

من تعداد سكان الجمهورية ؛

دينارمليون672,24الكلفة❑

.مسكن/دينارألف3,9حوالي
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مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

ج برنامالجيل الثاني من 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

تقديم البرنامج

معطيات عامة



ع.ت.ت.و
55

70%

10%

3%

7%
5% 5%

بنية أساسية

تجهيزات

فضاءات

تحسين مسكن

الدراسات

مقاسم

مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

ج برنامالجيل الثاني من 
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

حسباإلعتماداتتوزيع 
المكونات



ع.ت.ت.و

77  €

دم 220

30€

دم 80.3

77€

دم 220

50€

دم 151.94

الوكالة الفرنسية للتنمية المفوضية األوروبية البنك األوروبي لالستثمار الدولة التونسية 

ت.د.م672,24: كلفة البرنامج
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مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

ج الجيل الثاني من برنام
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية
نامجالتركيبة المالية للبر



ع.ت.ت.و

يشالعظروفتحسينإلىأساساالسكنيةاألحياءوإدماجتهذيببرنامجيهدف

:خاللمنالعشوائيةاألحياءداخل

بابيةوالشالرياضيةوالتجهيزاتاألساسيةالبنيةعناصرواستكمالإنجاز❑

منهاوخاصةاألحياءعزلةلفكوذلكاإلقتصاديةاألنشطةفضاءاتوإقامة

؛للبالدالداخليةبالمناطقالمتواجدة

علىساعديممااألحياءهذهربطوتيسيرلتعميمالمياهتصريفشبكاتتمديد❑

المةسعلىوالمحافظةالعيشإطارتحسينوبالتاليالبيئيالوضعتحسين

؛المحيط

يفوالمساهمةالسكنيةالقرويةالتجمعاتوبعضاألحياءوتهذيبتطوير❑

؛قافيةوالثواالقتصاديةاالجتماعيةالمستوياتعلىمتساكنيهاإدماجتحقيق

اتمقوموتدعيمالعائلياالستقرارعلىيساعدمماالسكنظروفتحسين❑

؛الكريمالعيش
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مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

ج الجيل الثاني من برنام
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية
أهداف البرنامج 



ع.ت.ت.و

؛ياالجتماعاالندماجتـيسيرفيوالمساهمةجودةذاتوخدماتمرافقتوفير❑

فيمساهمةالبهدفللمساكنالذاتيالتحسينمواصلةعلىالمتساكنينتشجيع❑

؛العامالعمرانيالمشهدتجميل

.البطالةمنللحدجديدةرزقمواردوإحداثللتشغيلمجاالتفتح❑

ونةمكإدراجخاللمنالسكنيةاألحياءمحيطفيالعشوائيالتوسعمنالحد❑

؛اجتماعيةمقاسملتهيئةجديدة

.المرتفعةالسكانيةالكثافةذاتاألحياءفيالعيشظروفتحسين❑
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مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

ج الجيل الثاني من برنام
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية
أهداف البرنامج 



ع.ت.ت.و

مكوناتذتنفيفيالتشاركيةوالمقاربةالمندمجةالعمرانيةالتنميةجانبتدعيم

؛والصناعيةالجماعيةالمنشآتوخاصةالبرنامج

لمشاريعاتنفيذمراحلجميعفيواإلجتماعيةالبيئيةالجوانبتدعيم❑

الدراسات،التشخيص،)المبرمجة،المشاريعكافةعلىوتعميمها

؛(واإلستغاللاألشغال

قاطبمراحلهجميعفيبالبرنامجالخاصةاالتصالعملياتتدعيم❑

؛ضبطهايتماتصالإلستراتيجية
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مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

ج الجيل الثاني من برنام
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية
خصوصيات البرنامج 



ع.ت.ت.و

لألحياءةمحاذيمقبولةبأسعاراجتماعيةسكنيةتقسيماتتهيئةمكونةإدراج❑

سكنالظاهرةانتشارمنالوقائيالجانبتدعيمإطارفيبالتدخلالمعنية

؛المكونةبهذهتعنخليةوإحداثالفوضوي

الجماعيةالمنشأتوإنجازتصميمفيالطاقيةالنجاعةجانبتدعيم❑

العمومييرللتنوالمبتكرةالحديثةالوسائلواستغاللالصناعيةوالفضاءات

؛الطاقةعلىللمحافظة

؛البلدياتمعالشراكةتدعيم❑

لضمانأساساوتهدفالفيضاناتمخاطرلمجابهةالحيهشاشةدراسة❑

.إنجازهاالمزمعوالمنشآتالمشاريعديمومية
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مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

ج الجيل الثاني من برنام
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية
خصوصيات البرنامج 



ع.ت.ت.و

:بـأهمهاتعلقتالداخليالمستوىعلىتحسيناتعدةبإدخالالوكالةقامت

فيالحضائرومراقبيالمشاريعبرؤساءخاصداخليإجراءاتدليلإعداد❑

المشاريعوإنجازمتابعةجودةلتحسينللوكالةفنيةمساندةمهمةإطار

« guide du chef de projets ؛«

ومعالجةتجميععمليةلتسهيل(SIG)الجغرافيةالمعلوماتنظامإرساء❑

تدخلتلتيالألحياءالجغرافيةبالمواقعالمتعلقةالبياناتجميعوتحليلوعرض

التدخلقعسيالتيأو(...التدخلأمثلةإجتماعيةـاقتصادية،بيانات)الوكالةبها

؛مستقبالفيها

بيئيةإلدارةوذلك(PGES)واإلجتماعيالبيئيللتصّرفدليلإعداد❑

لبيئةاعلىالمحافظةقصدالوكالةقبلمنالمنجزةللمشاريعناجعةوإجتماعية

ريعالمشافيالمتداخلةاألطرافجميعتشريكعبرمستدامةتنميةولضمان

.المنجزة
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مساهمة وكالة التهذيب 
جة والتجديد العمراني في معال

العشوائيات

تهذيب األحياء 

العشوائية

ج الجيل الثاني من برنام
تهذيب وإدماج األحياء 

السكنية

التحسينات المصاحبة
للبرنامج 



ع.ت.ت.و

جالنسيلتهذيبالنموذجيةالمشاريعبعضبتنفيذالوكالةقامت

:القديمالعمراني

بتونسالعتيقةالمدنلتهذيبالنموذجيةالمشاريع

(2016-2009)وسوسةوصفاقسوالقيروان

تيقة بالمدينة العالحفصيةمشروع تهذيب وتجديد حي 

(1993-1981)بتونس 

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في معالجة 

العشوائيات
تهذيب النسيج العمراني القديم

62



ع.ت.ت.و

باعتمادوذلكهكتار13بـتقدرمساحةعلىالحيوهيكلةتهيئة

؛ةالعتيقللمدينةالعمرانيةالخصائصاحترامومعتهيئةمثال

المشروعإطارفيبتونسالعتيقةبالمدينةالحفصيةحيوتجديدتهذيبمشروعإنجازتم

:فيالمشروعوتمثل.دينارمليون7بحواليتقدرجمليةبكلفةالثالثالعمراني

اديةواقتصاجتماعيةتجهيزاتوبناءاألساسيةالشبكاتتجديد

عمستودأطفال،روضةمستوصف،المستعملة،المالبسسوق)

؛(...المنزليةللفضالت

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

تهذيب النسيج العمراني 

القديم
يةالحفصمشروع تهذيب وتجديد حي 

63



ع.ت.ت.و

؛باإلنهيارالمهددةوالعماراتالمبانيتجديد

؛التاريخيةالمعالمبعضوتجديدترميم

؛البلديالسوقتهذيب

منحطريقعنللمساكنالذاتيالتحسينعلىالتشجيع

.للمالكينقروض
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ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

تهذيب النسيج العمراني 

القديم
يةالحفصمشروع تهذيب وتجديد حي 



ع.ت.ت.و
65

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

تهذيب النسيج العمراني 

القديم
يةالحفصمشروع تهذيب وتجديد حي 



ع.ت.ت.و
66

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

تهذيب النسيج العمراني 

القديم
يةالحفصمشروع تهذيب وتجديد حي 



ع.ت.ت.و

وتطهيرالعموميوالتنويرالطرقاتتهيئة)األساسيةالبنيةشبكاتتجديد

؛(والغازوالكهرباءللشرابالصالحوالماءالمستعملةالمياه

وصفاقسوالقيروانبتونسعتيقةمدن4وتجديدبتهذيبالوكالةقامت

مليةجبكلفةوذلكالعمرانيللتأهيلالوطنيالبرنامجإطارفيوسوسة

للتنميةالفرنسيةالوكالةمنبتمويلدينارمليون15بحواليتقدر

:يفالمشاريعمكوناتوتمثلت.التونسيةوالدولةاألوروبيواإلتحاد

؛واإلتصاالتوالغازالكهرباءشبكاتطمر

.والمحالتالمبانيواجهاتوتجميلتحسين

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

تهذيب النسيج العمراني 

القديم
المشاريع النموذجية لتهذيب المدن

العتيقة

67



ع.ت.ت.و
68

اقسبصفالمدينة العتيقة ة المدينة العتيقة بسوس المدينة العتيقة بتونس انالمدينة العتيقة بالقيرو

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

تهذيب النسيج العمراني 

القديم
المشاريع النموذجية لتهذيب المدن

العتيقة



ع.ت.ت.و

.العقاريالبعثعمليات

؛الوكايلقاطنيإسكانإعادةعمليات

؛اإلجتماعيللسكنالخصوصيالبرنامج

اءسومساكنبناءعملياتعديدبإنجازنشاطهاإطارفيالوكالةقامت

هالحسابأووطنيةبرامجأومشاريعإطارفيمفوضمشروعكصاحب

لياتالعمهذهأهموتتمثلالعقاريالبعثنشاطإطارفيمشروعكصاحب

:فيخاصة

69

مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في معالجة 

العشوائيات
إجتماعيةبناء المساكن وتجهيز مقاسم 



ع.ت.ت.و

5 

projets 

26 

Million 

de 

Dinars

بالسقوطالمهددةالوكايلقاطنيإسكانإعادةإطارفيالوكالةقامت

تونسبلديةلفائدةاجتماعيمسكن1910حواليببناءتونسبمدينة

.دينارمليون26بحواليتقدربكلفةوذلك
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ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

م بناء المساكن وتجهيز مقاس

إجتماعية

عمليات إعادة إسكان 

الوكايلقاطني 



ع.ت.ت.و

:بإنجازةالتحتيوالبنيةواإلسكانالتجهيزوزارةقبلمنالوكالةتكليفتم

حسينسيديمنبكل)اجتماعيمسكن780حواليبناءمشاريع6❑

؛(وبوعرادةوالمتلويوالمزونةبوزيدوسيديوطبربة

55يبحوالتقدرجمليةبكلفةوذلكبالقصرين)اجتماعيمقسم516❑

(.دينارمليون

يةتلبإلىيهدفالذياإلجتماعيللسكنالخصوصيالبرنامجإطارفي

السكنمنالدخلومحدودةفقرااألكثراإلجتماعيةالفئاتإحتياجات

.الالئق

71

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

م بناء المساكن وتجهيز مقاس

إجتماعية
البرنامج الخصوصي للسكن 

اإلجتماعي



ع.ت.ت.و نمقسم القصري

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

م بناء المساكن وتجهيز مقاس

إجتماعية
البرنامج الخصوصي للسكن 

اإلجتماعي

72

مسكن اجتماعي بمدينة 210مشروع بناء 

عمر المختار بسيدي حسين
مسكن 139مشروع بناء 

بطبربةاجتماعي 

مسكن 125مشروع بناء 

اجتماعي بالمتلوي



ع.ت.ت.و

لحسابهاالوكالةتنجزالماليةموازناتهاعلىالمحافظةإطارفي

اصالخنشاطهاإطارفيتجاريةومحالتسكنيةمجمعاتبناءمشاريع

.العقاريبالبعث

(شقة410حوالي)مشاريع8بإنجازالوكالةقامتاإلطارهذاوفي

9بإنجازحالياوتقومدينارمليون43بحواليتقدرجمليةبكلفة

حوالي)مشاريع3منهادينارمليون66بحواليتقدربكلفةمشاريع

مليون16بحواليتقدرجمليةبكلفةاألشغالطورفي(شقة124

.دينار

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

م بناء المساكن وتجهيز مقاس

إجتماعية
عمليات البعث العقاري

73



ع.ت.ت.و

زغوانشقة بعين 34مشروع بناء 

بالكرم

بجرزونةمشروع بناء مجمع سكني 

ببنزرت

مجسم مشروع بناء مجمع سكني 

بسهلول
مجسم مشروع بناء مجمع سكني 

بالمرازقة

ن مجسم مشروع بناء مجمع سكني بعي

بالكرمزغوان

الوادىمشروع بناء مجمع سكني بحلق 

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات

م بناء المساكن وتجهيز مقاس

إجتماعية
عمليات البعث العقاري
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ع.ت.ت.و

بحريالوالصيدالفالحةمنتوجاتتوزيعمسالكتأهيلبرنامجإنجازتم

منمشروع40وتهذيبتأهيلويشملالمحليةالجماعاتلفائدة

تقدرجمليةبكلفةوذلكبلديةومسالخدوابوأسواقجملةأسواق

الوكالةقبلمنالبرنامجتمويلتموقد.دينارمليون25بحوالي

.للتنميةالفرنسية

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
مختلفةيبتهذمشاريع 

اتمنتوجبرنامج تأهيل مسالك توزيع 

الفالحة والصيد البحري

75



ع.ت.ت.و

بصفاقس بسوسة

بالقيروانبمنزل بورقيبة

بالقصرين

عينة من أسواق الجملة 

76

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
مختلفةيبتهذمشاريع 

اتمنتوجبرنامج تأهيل مسالك توزيع 

الفالحة والصيد البحري

ببنزرت



ع.ت.ت.و

إطارفيالتحيةوالبنيةواإلسكانالتجهيزوزارةلفائدةاإلنجازطورفيبرنامج

ليهاعأصبحتالتيالرديئةللحالةإعتباراالمدنداخلالعيشظروفتحسين

دوريةالالصيانةغياببسببالبلديةالمناطقمنالعديدداخلالطرقاتشبكة

.رىأخناحيةمنالبلدياتلدىوالبشريةالماديةاإلمكانياتوضعفناحيةمن

ويرالتنشبكاتوتهذيبالمهترئةالبلديةالطرقاتتعصيرالبرنامجويهم

ترابكاملعلىموزعينمشروع76بـللشرابالصالحوالماءالعمومي

تمويلويتم.دينارمليون208,4بحواليتقدرجمليةبكلفةالجمهورية

.الدولةلميزانيةالعامةالمواردحسابعلىالبرنامج
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ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
مختلفةيبتهذمشاريع 

الطرقات داخل تعصيربرنامج 

المناطق البلدية 



ع.ت.ت.و
78

باردوبلدية تونسبلدية  بلدية سوسة

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
مختلفةيبتهذمشاريع 

الطرقات داخل تعصيربرنامج 

المناطق البلدية 

صفاقسبلدية 



ع.ت.ت.و

برنامجإطارفيالمحليةالجماعاتلفائدةاإلنجازطورفيبرنامج

إقرارهتم(2019-2015)للفترةالمحليةوالحوكمةالحضريةالتنمية

معنيةالاألحياءتجهيزخاللمنالمتساكنينعيشظروفتحسينبهدف

تطهيرالوشبكاتواألرصفةالطرقاتشبكاتمدعبراألساسيةبالبنية

.للشربالصالحوالماءالعموميوالتنويراألمطارمياهوصرف

مليون172بحواليتقدربكلفةحي153تهذيبالبرنامجهذايهم

طبقاالميالعوالبنكالتونسيةالدولةقبلمنالبرنامجتمويلويتمدينار

دةومساعالقروضصندوققبلمنالعملبهاالجاريالتمويلإلجراءات

.المحليةالجماعات

79

ي مساهمة وكالة التهذيب والتجديد العمران

في معالجة العشوائيات
مختلفةيبتهذمشاريع 

اء البرنامج الخصوصي لتهذيب األحي

الجهويالشعبية للحد من التفاوت 



ع.ت.ت.و

كمواهتمامالسادسالعربياإلسكانمؤتمرفيمشاركتكمعلىشكرا

عشوائيالالسكنمعالجةفيالعمرانيوالتجديدالتهذيبوكالةتجربةب

المستقبلوإستشرافاإلنجازتقييم:بتونس

80

، المدير العام المساعد بوكالة التهذيب والتجديد العمرانياليحياويحاتم 

عضو باللجنة العلمية إلعداد المؤتمر 

yahyaoui.hatm@gmail.com


