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I- خصوصياتها : األحياء العشوائية بتونس

وتطورها



مدن الصفيح  / األحياء القصديرية▪
األحياء الشعبية▪

العشوائية /األحياء الفوضوية▪

المساكن البدائية ▪

غير الشرعيةالالمستقرات/المستوطنات▪

مناطق مهمشة /مناطق غير مخططة▪

األحياء الشعبية▪

، تلقائية مناطق غير رسمية▪

المساكن غير المستقرة ، مساكن غير صحية ، أحياء غير مجهزة ،▪

مناطق غير متكاملة 

مجمعات سكنية غير قانونية▪

▪........ 4

I

: المصطلحات المستعملة .1



:تعريف السكن العشوائي . 2
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األمم 

المتحدة 

المناطق المتهالكة والقديمة الواقعة داخل المدن▪

مستعمرات واضعي اليد▪

و العشش واألكواخ التي يمكن أن تتواجد في قلب المدن أ▪

علي هوامشها 
.القرى التي احتوتها المدن عند نموها وامتدادها العمراني▪

منظمة تحالف 

 Cityالمدن 
Alliance

مناطق من المدينة تتسم بمستويات: المناطق المتدهورة ▪
معيشية وسكنية فقيرة

منظمة 

المستوطنات 

البشرية
UN-HABITAT 

Alliance

:المناطق التي  تتسم بالخصائص التالية ▪

عدم الوصول الى المياه النظيفة •

والمرافق األخرى الصحىعدم الوصول الى الصرف •

منخفضة انشائيةمساكن ذات جودة •

ىفملكية اثباتوجود عقد ملكية أو )ملكية غير مؤمنة •
( منازعاتأىوجه 



:كالتاليالعشوائيةاألحياءتعريفيمكن،بالتاليو

كنللسمخصصةغيرأراضيعلىمبنيةسكنيةتجمعات“

لىعأقيمت)والمنظمالقانونيالتعميرنطاقخارجوأنشأت

للمواصفاتمطابقةغيرمساكن،لهامرخصغيرتقاسيم

.”)ةالمختصالجهاتمنتراخيصودونالهندسية



الريفمننحونازشغلهاوالمتوسطةالكبرىالمدنأطرافعندنشأت•

عماريةاإلستالفالحيةالملكيةإنتصابنتيجةالمحدودةاإلمكانياتذويمن

الفالحينتخلينتائجهاأبرزمنكانتوالتي1900سنةأوائلفي

الكبرىالمدننحوالهجرةعلىوإجبارهمأراضيهمعنالصغار

.الرزقعنبحثاالصفيحبأحياءوانتصابهم

عدةمغيرأراضيفوقمنظمةوغيرعشوائيةبصفةاألحياءهذهشيدت•

.ةاألساسيللمرافقغيابوفيكبيرةوبكثافةهشةبموادللتعمير

:  تطور األحياء العشوائية بتونس  . 3

األحياء الكوخية  : منذ األربعينات 



عيّنة من األحياء الكوخية
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ساكنهممتحسينإلىمتساكنوهابادرحيثالكوخيةاألحياءوضعيةفيتحوال❑

،إزالتهامنخوفاوتوسيعها

عنالعاصمةوخاصةالكبرىالمدنأطرافعندجديدةعشوائيةأحياءتنامي❑

:التاليةبالخصائصاألحياءهاتهواتّسمت.الذاتيالبناءطريق

باألساسضمتوأنهاالدخلومعدومياألريافمنللنازحينامحط  تكنلم▪

.والبناءاألراضيشراءعلىقدرةذاتشعبيةفئات

فيبنيتحيث،الكوخيالبناءعنامواصفاتهفيالعشوائيةالمساكنتاختلف▪

المنازلمواصفاتفيهاوتوفرتالمتداولةالصناعيةاإلنشائيةبالموادأغلبها

.المقبولة

:  تطور األحياء العشوائية بتونس  . 3

:شهدت هاته الفترة : منذ السبعينات



اضيأرمالكيقبلمناقتناؤهاتممرخصغيرتقسيماتعلىشيدت▪

،خواص

منهاخصوصا،العموميةوالمرافقالتجهيزاتفينقصاتشكو▪

.االجتماعيةوالمرافقوالتطهيرالطرقات

األحياءهاتهمثلت1981و1966سنتيبينالمتراوحةالفترةخالل▪

.السكانجملةمن%30حواليالكبريبتونس

:  تطور األحياء العشوائية بتونس  . 3

:شهدت هاته الفترة : منذ السبعينات

❑
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السبعينات   نتذتنامتالعشوائية بتونس التي من األحياء عيّن



مثال للتوسع العمراني العشوائي على أطراف سبخة السيجومي 

تونس –بسيدي حسين 
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بصفاقسسيفاكس–حي سيدي منصور 

21



بسيدي حسينوالفراشيشالدريديأحياء 

22



23

بسيدي حسينوأنزالأحياء المغيرة 

23



24

بمنزل عبد الرحمانالرومينحي وادي 



حي الزهور بالقصرين

25



بتالةحي البساتين 

26



النجاح بمنزل بورقيبةحي 

27



بصفاقسسيفاكس–حي سيدي منصور 

28



بسيدي حسينوالفراشيشالدريديأحياء 

29



30

بسيدي حسينوأنزالأحياء المغيرة 

30



حي الزهور بالقصرين

31



:  تطور عدد المساكن البدائية▪

2004 2002 1999 1994 1984 1975 1966

% 0 %1أقل من  % 1.2 % 2.7 % 8.8 23 .7% 44%

م بعض األرقا:تطور األحياء العشوائية بتونس  . 3



1990-1980إحصائيات 
-1980تمثل المساكن العشوائية خالل الفترة 

مسكن 50000من مجموع %25حوالي 1990

يتم بناؤه سنويا

2001إحصائيات 
000 272حيا عشوائيا تم تشخيصه يضم  743

ما ما مليون ساكن أي 1.4حوالي مسكن  يقطنه
من %23من العدد الجملي للسكان و%14يمثل 

العدد الجملي لسكان المناطق الحضرية

2011كشوفات سنة 

الي حيا يستوجب التهذيب يضم حو1200

23أي ما  يمثل حوالي ألف مسكنا 706
ير من العدد الجملي للمساكن حسب تقر%

المعهد الوطني لإلحصاء

بتونس حيا 313منها )يتطلب التهذيب حيا 2005800سنةدراسات
....ما يمثل ..أي.....يسكنها حوالي ( الكبرى 

(

:  األحياء العشوائية تطور عدد ▪
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ية حول بينت الدراسة المجراة من قبل وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحت▪
:النتائج التالية 2012المساكن العشوائية وذلك خالل سنة 

راخيص دراسات تشخص األحياء التي تتطلب التدخل في إطار إعداد برامج التهذيب وعدد ت: المعتمدة المصادر▪

.البناء المسندة من قبل البلديات قبل وبعد الثورة

غياب كلي للرقابة من قبل البلديات  

34%

27% 25%

35%
32%

29%

12%

48%
46% 45%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

)%(  المساكن العشوائية تطور نسبة 

28 %

46 %
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:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

الجهاتحسبومتفاوتةمرتفعةغيرسكانيةكثافة❑

(هكتار/مسكن)السكانية الكثاقة الجهة

51 تونس الكبرى

55 الشمال الشرقي

29 الشمال الغربي

33 الوسط الشرقي

26 الوسط الغربي

22 الجنوب الشرقي

28 الجنوب الغربي

21 المجموع

لحاجيات التهذيب في إطار إعداد الجيل األول من برنامج تهذيب وإدماج 2011البحوث المجراة خالل سنة : المصدر ▪

األحياء السكنية



:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑

وزارة التجهيز والبنية التحتية –حول األحياء العشوائية بتونس دراسة: المصدر ▪

النسبة  النوعية 

40.9 دار عربي حوش/

34,5 مسكن فردي مجمع 

15,9 فيال 

2,5 طابق فيال 

3,2 شقة لمنزل فردي 

3,0 استيديو
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:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑

وزارة التجهيز والبنية التحتية –حول األحياء العشوائية بتونس دراسة: المصدر ▪

النسبة  المساحة 

1.2 ²م50أقل من 

14.7 م50-99

39 ² م100-149
17.7 م150-199 ²

21.5 200من أكقر



:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑



:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑

%96.4: شبكات الماء الصالح للشرب 

%62.2: شبكات الصرف الصحي 

%97.3: التنوير المنزلي 

وزارة التجهيز والبنية التحتية –حول األحياء العشوائية بتونس دراسة: المصدر ▪



:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑

على المستوى %78مقابل    %68: نسبة الملكية للمنازل 

2004الوطني خالل سنة 

يلبالجالمدرجةالمسكنتحسينمكونةإنجازعندتبينكما

ملكيةالسكنيةاألحياءوإدماجتهذيببرنامجمناألول

يسمقايمنشرط)التهذيبتستوجبالتيللمساكنالعائالت
(السكنبتحسينالمنتفعةاألحياءإدراج



:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑



:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑

مساكن أشكال

، .مجانية
...(’ورثة

اقتناء من قبل 
خواص 

اقتناء عن 

طريق باعثين
عقاريين

اقتناء أراضي
وبناء ذاتي 

% 21.9 % 12,3 %1,6 %64,2 النسبة

وزارة التجهيز والبنية التحتية –حول األحياء العشوائية بتونس دراسة: المصدر ▪



:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑

للمتر المربع الواحد د5: 1970قبل سنة 

للمتر المربع الواحد د68: 2010بعد سنة 
للمتر المربع الواحد  د153: 2014من سنة اابتداء 

73
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:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية العمرانية 

❑

:  أحياء موضوع الدراسة  09بالنسبة لـ

2010-
2014

2000-
2009

1990-
1999

1980-
1989

1970-
1979

قبل سنة 
1970

الفترة 

45.1 33.7 13.1 5.6 2 0.7 نسبة 

االنشطة
التجارية 
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:خصوصيات األحياء العشوائية بتونس  . 4

: من الناحية االجتماعية واالقتصادية  

❑

❑

❑%

❑%

❑%
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III. بتونسالعشوائيانتشار السكنانعكاسات



❑

❑

III- بتونسالعشوائيانتشار السكنانعكاسات



❑

%

III- بتونسالعشوائيانتشار السكنانعكاسات



قبمناطلتواجدهاالطبيعيةللمخاطرعرضةتكونقدمناطقتعمير❑

(...األودية،حوزةسبخات،)خطرة

يةالحضرالتجمعاتجلعرفتحيثالحضريبالمجالالضررإلحاق❑

تغدقالمناطقوانتشاروبجوارهااألحياءداخلالفيضاناتتواترارتفاع

وإرباكجهةمنالحشراتتكاثرمشاكلعنهانجرومماالراكدةبالمياه

ذاتةالحضريللمناطقبالنسبةخاصةالصحيالصرفشبكاتفعالية

سنةعشرينالخاللالمبنيةالمناطقنسبةارتفاع)المنخفضةالطوبرغرافية

تغدقإلىأدىحاليا%37إلى%17.8منالسيجوميبمنطقةالماضية

.الصيففصلفيحتىالسيالنلمياهمستمر

III- بتونسالعشوائيانتشار السكنانعكاسات
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–حي عسشوسة المطار ببلدية روادي 
والية أريانة تونس الكبرى

تونس الكبرى–بأريانة المنيهلةببلدية التضامن الصنهاجيحي 
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محيطبالأضرتإخالالتوحدوثكلياواندثارهابلةيفالحاليراضاألتالشي❑

:والبيئة

كانت1985و1975بينمابتونستعميرهاتمالتياألراضيمن25%▪

،فالحيةصبغةذات

من)2014و1994بيناستهالكهاتمالفالحيةاألراضيمن60%▪

%27منها2014سنةهك3000حواليإلى1994سنةهك1200

(الكبريبتونس

ذيبتهبرنامجمناألولبالجيلالمدرجةالجماعيةالتجهيزاتانجازإطارفي▪

هيزاتالتجالنجازالمتوفرةاألراضيجلأنتبي نالسكنية،األحياءوإدماج

.فالحيةصبغتهاالجماعية

III- بتونسالعشوائيانتشار السكنانعكاسات
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يزاتالتجهإلىالتونسيةالبلدسكانمنهامةنسبةتشغلهاكثيرةأحياءإفتقار▪

الجماعيةوالتجهيزاتالرئيسيةالشبكاتفينقص:والخدمات

محدودةالاإلمكانياتذويالسكانودفعواجتماعياعمرانياعشوائيةالاألحياءهامشية▪

افقوالمرالتجهيزاتتوفرلعدمعيشهمظروفتدهورفييزيدمماالمدنأطرافنحو

،التشغيلوندرةالتنقلوصعوبات

نمأدنىحدتأمينعلىوالدولةالمحليةالجماعاتقدرةمنتحدوصعوباتعراقيل▪

،األحياءلهذهالخدمات

واحدالللمسكنالتهذيبكلفةسجلت:األحياءهذهلمعالجةهائلةاستثماراترصد▪

دينارألف2.5مقابلالكنيةاألحياءوإدماجتهذيببرنامجمناألولالجيلإطارفي

،الواحدللمسكن

III- بتونسالعشوائيانتشار السكنانعكاسات



III- بتونسالعشوائيانتشار السكنانعكاسات
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III.س أسباب تفشي ظاهرة السكن العشوائي بتون

األحياء العشوائية بتونس



6

1

:االختالل بين نسق النمو الديموغرافي ونسق النمو االقتصادي .1

بدافع البحث عن الشغل وموارد الرزق في الهجرة من األرياف إلى المدن 
المدن

.والسكن والخدمات على قدر حاجيات السكان المتزايدةصعوبات لتوفير الشغل

ملجوء الفئات االجتماعية محدودة الدخل إلى القطاع الغير منظ

خالل منتصف القرن العشرين سارع النمو الديموغرافيت

تردي الوضع االقتصادي واالجتماعي ومتزايد ضغط سكاني



حابانستواصلوالمتوسطةالطبقاتنحوموجهةسكنيةسياسةإعتماد▪

راجعتحيثالخواصالعقاريينالباعثينلفائدةالسكنقطاعمنالدولة

2009%9,13إلى1975%40منالسكنفيالعمومياالستثمار

،الخواصالباعثينعددتطورمقابلسنة

ابةاإلستجعلىالدخلمحدودةالفئاتقدرةعدموالمساكنكلفةارتفاع▪

،السكنتمويللشروط

ذاتأوالمتوسطةللفئاتبالخصوصموجهةتمويلمنظومةإعتماد▪

،المرتفعالدخل

فالحيةالاألراضيبيععلىتعتمدمنظمةغيرموازيةعقاريةسوقبروز▪

،البناءلغايةتقسيماتشكلفي(الدولةملكعلىأراضيمنها)

62

:ذات الدخل الضعيف عدم التطابق بين السياسة السكنية وحاجيات الشرائح اإلجتماعية.2



األراضيوإنتاجالعقاريةاألوضاععلىالسيطرةعلىالعموميةالهياكلقدرةعدم▪

،المهيئة

الهياكل؛مختلفبينالتنسيقوانعدامللتدخالتالقطاعيالبعد▪

؛سكاناإللظاهرةاالجتماعيالجانبوتوصيفتحديدعلىتعملالتيالمقارباتغياب▪

يتراوححيثالعمرانيةاألدواتهذهفاعليةوقلةالعمرانيالتخطيطوثائقتطبيقعدم▪

،%32و22بينالعمرانيةالتهيئةأمثلةتطبيقمعدل

ببعضامالقيفيدورهاانحصرالتيالبلدياتألغبوالماديةالفنيةاإلمكانياتضعف▪

علىقدرةالدونوالمجتمعية(الخضراءالمناطقوتعهدالنفاياتتجميع)البيئيةالخدمات

،الرقابةآلياتوتكثيفالتعميرتوجيهفيالفاعلةالعناصرفيالتحكم

تغييريتمةفالحيأراضيعلىاالقتصاديةوالمشاريعالعموميةالتجهيزاتبعضتركيز▪

البناءتزايدمنذلكعنترتبمماالسنةفيهك400بمعدلفرديةبصفةصبغتها

63.التجهيزاتهذهحولالعشوائي

:ضعف آليات وبرامج التخطيط العمراني .3


