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صناعٌة صبغة ذات عمومٌة منشؤة هً العمرانً والتجدٌد التهذٌب وكالة 
 أوت غرة فً المإرخ 1981 لسنة 69 عدد القانون بمقتضى أحدثت وتجارٌة
1981. 

تحت ً،العمران والتجدٌد التهذٌب مجالً فً الدولة سٌاسة تنفٌذ الوكالة تتولى 
 والجماعات الدولة فائدةل الترابٌة، والتهٌئة واإلسكان التجهٌز وزارة إشراف

 العٌش ظروف تحسٌن بهدف وذلك البلدٌات منها وخاصة المحلٌة العمومٌة
 .السكنٌة األحٌاء داخل

 التهذٌب مٌدانً فً الوطنٌة الحاجٌات تشخٌص مهمة الوكالة إلى تعهد كما
 للتموٌل ومشارٌع برامج وإقتراح األولوٌات حسب وترتٌبها العمرانً والتجدٌد

ًتعتبر والتً العمومٌة، الجماعات مع تعاقدٌة صبغة الوكالة تدخل وٌكتس 
 صاحب ٌقوم أن على بتنفٌـذها، لها ٌعهد التً البرامج إلنجاز المشروع صاحبة

 .لذلك الالزمة التموٌالت ورصد بإٌجاد المشروع
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 ومتابعة المشروع تشخٌص من بدء   المشروع إنجاز بمراحل التكفل الوكالة وتتولى

  .المشارٌع ختم حد   إلى المالٌة والعملٌات األشغال إنجاز ومتابعة الدراسات إعداد
 

 خالل من المشارٌع تنفٌذ مراحل كامل فً وتشرٌكها البلدٌات مع التنسٌق ٌتمو

 واإلستالم األشغال وإنجاز الدراسات على والمصادقة التدخل برنامج على المصادقة

  .إمضاءها البلدٌة تتولى التً األشغال إستالم لمحاضر وفقا للمنشآت والنهائً الوقتً

   المشروع صاحب عهدة فً المشارٌع إلنجاز الالزمة التموٌالت توفٌر ٌبقى حٌن فً
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جوٌلٌة 01 غاٌة إلى المباشرٌن الوكالة وأعوان إطارات عدد بلغ  

 : ٌلً كما السلك حسب موزعٌن وعون إطار 200 2019

 

 

50%44%

6%

اإل ارات
أعوان التسٌٌر
أعوان التنفٌذ
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يزو ملاييس حسة اجلودة نظام شهادة ػىل مرة لأول الواكةل لحتص *   ا 
 حسة جتديدها يف والنجاح 2003 س نة 2000 صيغة 9001

يزو ملاييس    اليوم غاية ا ىل 2015 صيغة 9001 ا 

يزوحسة ملاييس بيئة ال ػىل شهادة نظام لأول مرة  الواكةل حتصل*    ا 
حسة والنجاح يف جتديدها  2010س نة  2004 صيغة 14001
يزوملاييس   ا ىل غاية اليوم  2015صيغة  14001 ا 

طاتق ل مؼايري املػىل شهادة نظام الصحة والسالمة املهنية  هاص  حت * 
 النجاح يف جتديدها ا ىل غاية اليوم 2018س نة  أأوزاسالؼاملية 

رساء نظام اجلودة  ابلواكةل والبيئة والصحة والسالمة املهنية مراحل ا 
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 البشرٌة الموارد فً المباشر التحكم خالل من المسداة الخدمات تحسٌن جودةال نظام هدفٌ

 خالل من للمشارٌع فعالة متابعة وضمان الوكالة داخل العمل أسالٌب وت وٌر والمالٌة

 بالوكالة المعلوماتً النظام وت وٌر واألشغال الدراسات جودة وتحسٌن اآلجال فً التحكم

 التً المخا ر وتقلٌل لمنع مهنٌة وسالمة صحة نظام وإنشاء التنظٌمً الهٌكل وت وٌر
 .أخرى معنٌة جهة أي أو العمال لها ٌتعرض أن ٌمكن

:من الجودة والبٌئة والصحة والسالمة المهنٌة مكن نظام   

؛ االلتزامات لجمٌع واالمتثال التعاقدٌة اآلجال احترام 

؛ الكلفة على السٌطرة 

؛ المعنٌة الجهات وكل الحرفاء متطلبات احترام 

؛ والبٌئة الجودة مجال فً الوكالة أداء وتحسٌن الخدمات جودة تؤمٌن 

؛ المهنٌة الكفاءات وتحفٌز ت وٌر 

البٌئة على السلبٌة التؤثٌرات من والحد التجنب. 
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شٌدة وذلك من خالل  الحوكمةٌقوم تسٌٌر الوكالة على احترام مبادئ   :الر 

 الرشٌدة والشفافٌة والتواصل ؛ الحوكمةإرساء آلٌات •

 العمل على تحسٌن عالقة الشراكة مع جمٌع األ راف المتدخلة ؛ •

اخلٌة باعتماد مقاربة تقٌٌم المخا ر ؛• قابة الد   تدعٌم نظام الر 

من خالل معالجة العرائض التً وتكرٌس ثقافة النزاهة مكافحة الفساد •

ترد على اإلدارة وإعداد برنامج تكوٌن مكثف حول مكافحة الفساد 
 الرشٌدة والمسإولٌة المجتمعٌة ؛ والحوكمة

 ؛الصفقات العمومٌة فً مٌدان  الحوكمةتحسٌن •

 فً تنفٌذ البرامج الو نٌة ؛ التشاركٌة اعتماد مبدأ المقاربة•
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المة المهنٌة • إرساء نظام إدارة متكامال ٌشمل الجودة والبٌئة والصحة والس 
 ؛

 فً نشر مدونة سلوك وأخالقٌات العون العمومً ؛ اإلنخرا •

 وضع إجراءات تتعلق بالن فاذ إلى المعلومة ؛•

 تبنً منظومة التبلٌغ عن الفساد وحماٌة المبل غٌن ؛•

 متابعة عملٌة التصرٌح بالمكاسب لإل ارات واألعوان المعنٌٌن ؛•

ٌة الال زمة من خالل هٌاكل المراقبة الخارجٌة إع اء كل  تقارٌر • األهم 
 .متابعة التوصٌات على مستوى مجلس اإلدارة
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 مشارٌع تهذٌب مختلفة

 

 

 

: 1981شمل نشاط الوكالة منذ إحداثها سنة   

 

(اجتماعٌة وبعث عقاري)عملٌات بناء مساكن   

 

 

 

 

 التدخل فً النسٌج العمرانً القدٌم
 

 

 

 

 

 التدخل فً األحٌاء الشعبٌة العشوائٌة
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 : برامج 11 تنفٌذ إحداثها منذ الوكالة تولت وقد

 ؛ العمرانٌة التنمٌة مشارٌع 

 ؛ المندمجة العمرانٌة التنمٌة مشارٌع 

 ؛ الشعبٌة األحٌاء لتهذٌب الوطنٌة البرامج   

 ؛ البحري والصٌد الفالحة منتوجات توزٌع مسالك تؤهٌل برنامج 

 ؛ الكبرى بالمدن الشعبٌة باألحٌاء اإلحاطة برنامج 

 ؛ القدٌم العمرانً النسٌج تهذٌب برنامج 

 ؛ السكنٌة األحٌاء وإدماج تهذٌب برنامج 

؛ الجهوي التفاوت من للحد الشعبٌة األحٌاء لتهذٌب الخصوصً برنامج 

؛ اإلجتماعً للسكن الخصوصً برنامج 

؛ البلدٌة المناطق داخل الطرقات تعصٌر برنامج 

 أخرى مشارٌع  
 

12 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 : عدٌدة أشكاال الوكالة تدخل ٌكتسً أن وٌمكن
 

 مراحل بكامل الوكالة تتكفل : المشروع صاحب من بتفوٌض التدخل•

 األشغال ومتابعة وتسٌٌر الصفقات وإبرام للمشارٌع أولٌة دراسة المشروع

 ؛ األشغال واستالم الدراسات ومكاتب المقاوالت وخالص

 المشارٌع بعض إنجاز نشا ها ضمن الوكالة تتولى : المباشر التدخل•

 ولتحقٌق الذاتٌة مواردها لتحسٌن وذلك العقاري البعث كعملٌات الخاصة

 .المالٌة لحساباتها موازنة
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 المبرمجة أو اإلنجاز طور فً التً أو المنجزة اإلستثمارات وتقدر 

 المنتجة األنش ة عنصر كلفة اعتبار دون) دٌنار ملٌون 1650 بحوالـً

 (والتشغٌل

  حً 1500: و ٌبلغ عدد األحٌاء المعنٌة بتدخل الوكالة 

 ملٌون ساكن  4,5حوالً : عدد السكان المنتفعٌن  وٌقدر 

 مسكن ألف 800حوالً : عدد المساكن المنتفعة  وٌبلغ 
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 اإلنجاز طور فً أو المنجزة البرامج مختلف عبر الوكالة ساهمت كما

  : خالل من وذلك الشعبٌة األحٌاء داخل العٌش ظروف تحسٌن فً

 

؛ الطرقات من كم 5500 حوالً تهٌئة 

؛ المستعملة المٌاه تطهٌر شبكات من كم 1250 حوالً مد 

؛ األمطار مٌاه تصرٌف شبكات من كم 400 حوالً مد 

؛ ضوئٌة نقطة 75000 حوالً تركٌز 

؛ مسكن 38400 حوالً تحسٌن 

للشراب الصالح الماء شبكات من كلم 350 حوالً مد.   
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  (1992-1981)برنامج التنمٌة العمرانٌة  -1.1

 معطٌات عامة
 البرنامج

(د.م) الكلفة عدد المساكن  عدد األحٌاء عدد السكان 

10300 29 75000 10 
التنمٌة  برنامج

الثالث العمرانٌة 

(1981-1992)  

15600 23 107000 25 
التنمٌة  برنامج

الرابع العمرانٌة 
(1986-1992)  

 المجموع 35 182000 52 25900
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  انبزوبمج محتىي: 

  (وأسواق مستوصفاتمدارس، )جماعٌة بنٌة أساسٌة وتجهٌزات  --

 تهٌئة مقاسم معدة للبناء  --

 بمدٌنة تونس الحفصٌةتهذٌب وتجدٌد حً  --

 (تقدٌم قروض للبناء الذاتً)القائمة بناء مساكن جدٌدة وتحسٌن المساكن  --

  انمؤسسبتيت انتزكيبت: 

 الوكالة –الدولة مٌزانٌة -

 –البلدٌة  –المحلٌة صندوق القروض ومساعدة الجماعات  –العالمً البنك -

 الوكالة

  انمبنيت انتزكيبت: 

 

 
 

 

40% 

60% 

 التركٌبة المالٌة  

 مٌزانٌة الدولة

 –البلدٌة  –البنك العالمً 
 17 صندوق اإلدخار للسكن
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بتونس الحفصٌةتحسٌن الواجهات بحً   

بتونس الحفصٌةبحً  اإلقتصادٌةتطوٌر األنشطة     تحسٌن التجهٌزات الجماعٌة 

 برنامج التنمٌة العمرانٌة الثالث

بمدٌنة تونس الحفصٌةتهذٌب وتجدٌد حً     
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 قبل التدخل بعد التدخل  

 تهذٌب حً الكرم الغربً
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 المشروع العمرانً الرابع

 حً الغدران بسوسة

هٌشرتهذٌب حً التضامن بدوار   
 قبل التدخل بعد التدخل  
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 (  أجٌال 3( )2007-1994)برنامج التنمٌة العمرانٌة المندمجة  -2.1
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 معطٌات عامة

(د.م) الكلفة عدد المساكن  عدد األحٌاء عدد السكان 

35600 25 224590 32 

التنوٌر العمومً 

(نقطة)  
األمطار تصرٌف مٌاه 

(كم)  
(كم)التطهٌر  (كم)الطرقات    

4050 22 103 177 

فضاءات 

 حرفٌة
 وصناعٌة

مرافق 
 رٌاضٌة

تجهٌزات 

مدرسٌة 
 وصحٌة

تجهٌزات 
 اقتصادٌة

تجهٌزات 
 بلدٌة

مناطق 
 خضراء

39 5 3 8 20 32 21 



 
 
 

  انبزوبمج محتىي: 

   (طرقات، تطهٌر، تصرٌف مٌاه األمطار، تنوٌر عمومً)أساسٌة بنٌة  --

   ...( مستوصفاتمدارس، )جماعٌة تجهٌزات  --

 فضاءات حرفٌة وصناعٌة --

 المهن الصغرى والصناعات التقلٌدٌة: المنتجة األنشطة  --

  انمؤسسبتيت انتزكيبت: 

 الوكالة –المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة  –مٌزانٌة الدولة -

  انمبنيت انتزكيبت: 
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100% 

 التركٌبة المالٌة  
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 (2017-1992)البرنامج الوطنً لتهذٌب األحٌاء الشعبٌة  - 3.1

 أجٌال  4

 معطٌات عامة

عدد  البرنامج

 المساكن
  الكلفة

(د.م)  
 عدد السكان

 ألف
 عدد األحٌاء

 المجموع 963 2180 345 420100

الماء 

الصالح 

 للشراب

التنوٌر 

العمومً 

(كم)  

تصرٌف مٌاه 

(كم)األمطار   
التطهٌر 

(كم)  
الطرقات 

(كم)  
 البرنامج

 المجموع 170 2 356 58 340 18 28
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  انبزوبمج محتىي: 

   (طرقات، تطهٌر، تصرٌف مٌاه األمطار، تنوٌر عمومً)أساسٌة بنٌة  --

 انمؤسسبتيت انتزكيبت: 

 الوكالة -البلدٌة  –المحلٌة صندوق القروض ومساعدة الجماعات -

  انتزكيبت انمبنيت: 

 

 

 

 

 

تم مىح هبت مه اإلتحبد األوروبي نتغطيت انتمىيم انذاتي نعذد مه  وقذ

 انمشبريع انمذرجت ضمه انجيهيه انثبنث وانزابع مه انبزوبمج

 
 

 
 

 

70% 

30% 

 التركٌبة المالٌة  

قرض من الوكالة الفرنسٌة 
 للتنمٌة

 (قرض وتموٌل ذاتً)البلدٌة 
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بحمام سوسة القصٌبةحً وادي   

 حً الزٌاتٌن بالمروج
  

 قبل التدخل بعد التدخل  

 قبل التدخل بعد التدخل  

 قبل التدخل بعد التدخل  

 قبل التدخل بعد التدخل  

 حً التضامن بالمحرس

بطبربةحً الرمال   
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II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



الفالحة والصٌد البحري  منتوجاتبرنامج تؤهٌل مسالك توزٌع  -4.1

(2008-2015) 

26 

 طرق وتطوٌر وتجهٌزها المسالك لهذه األساسٌة البنٌة تأهٌل البرنامج ٌشمل

   .تسٌٌرها

 

 26,7 بحوالً تقدر أولٌة بكلفة مشروعا 43 تهم أقساط 3 فً البرنامج إنجاز تم 

 .دٌنار ملٌون

 

 والدولة للتنمٌة الفرنسٌة الوكالة من قرض طرٌق عن البرنامج تموٌل وتم

 .التونسٌة

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



20

17

6

عدد المشارٌع

أسواق جملة

أسواق دواب

مسال 
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15,4
5,8

5,5

 م د كلفة المشارٌع 

أسواق جملة

أسواق دواب

مسال 
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  انبزوبمج محتىي: 

 سىق جمهت نهخضز وانغالل 20تأهيم -

 سىق دواة 17تأهيم  -

 مسبنخ 6تأهيم  -

 انمؤسسبتيت انتزكيبت: 

-  صندوق القروض ومساعدة الجماعات  -انىكبنت انفزوسيت نهتىميت

 البلدٌة - -الوكالة  –المحلٌة 

  انمبنيت انتزكيبت: 
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70% 

30% 

 التركٌبة المالٌة  

قرض من الوكالة الفرنسٌة 
 للتنمٌة

 (قرض وتموٌل ذاتً)البلدٌة 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 بسوسة بصفاقس

 بالقٌروان ببنزرت بمنزل بورقٌبة

 بالقصرٌن

 عٌنة من أسواق الجملة 

29 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



-2007)برنامج اإلحاطة باألحٌاء الشعبٌة بالمدن الكبرى  -5.1

2013) 

  البرنامج األصلً واإلضافً
 معطٌات عامة

(د.م) الكلفة عدد المساكن  عدد األحٌاء عدد السكان 

73000 205 366000 82 

تحسٌن 

 المساكن
التنوٌر 

(كم)العمومً   
تصرٌف مٌاه 

(كم)األمطار   
التطهٌر 

(كم)  
الطرقات 

(كم)  

7155 8725 62 125 575 

رٌاضة قاعة مالعب أحٌاء مناطق خضراء فضاءات حرفٌة وصناعٌة  

25 15 36 35 
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  انبزوبمج محتىي: 

 (طرقات، تطهٌر، تصرٌف مٌاه األمطار، تنوٌر عمومً)أساسٌة بنٌة  --

قاعات رٌاضة، مناطق خضراء، مالعب )جماعٌة بناء تجهٌزات  --

 (أحٌاء

 صناعٌة وفضاءاتبناء مناطق حرفٌة  --

 تحسٌن المساكن  --

 انمؤسسبتيت انتزكيبت: 

 الوكالة -البلدٌة -

  انمبنيت انتزكيبت: 

 

 
 

 

70% 

23% 

5% 
2% 

 التركٌبة المالٌة 

صندوق التضامن الو نً 
 ووزارة التجهٌز 

الصندوق الو نً لتحسٌن 
 السكن 

وزارات البٌئة والشباب 
 والرٌاضة 

  البنك التونسً للتضامن
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 برنامج اإلحاطة باألحٌاء الشعبٌة بالمدن الكبرى

 حً سٌدي منصور 
بصفاقس سٌفاكس  

 بعد التدخل  

 قبل التدخل

 تحسٌن المساكن والواجهات حً سٌدي حسٌن بتونس
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 تهٌئة منطقة خضراء وترفٌه لألطفال بسٌدي حسٌن

 
الفردٌة   للرٌاضاتبناء قاعات   

 بسٌدي حسٌن تهٌئة مالعب األحٌاء
 

بسوسة والكزمات ببوخزربناء منطقة حرفٌة   



 ( 2017-2007)برنامج تهذٌب النسٌج العمرانً القدٌم  -6.1

 معطٌات عامة

(د.م) الكلفة عدد المساكن  
 عدد السكان

 ألف
 عدد األحٌاء

6440 15 18 4 
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 :انبزوبمج محتىي 

 (طرقات، تطهٌر، تصرٌف مٌاه األمطار، تنوٌر عمومً)أساسٌة بنٌة  --

 تحسٌن وتجمٌل الواجهات --

 طمر الشبكات الكهربائٌة وشبكات الهاتف --

 انمؤسسبتيت انتزكيبت: 

-  البلدٌة -الوكالة  –صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة  -انىكبنت انفزوسيت نهتىميت 

  انمبنيت انتزكيبت: 

 

 
 

 

70% 

30% 

 التركٌبة المالٌة 

قرض بٌن الدولة 
والوكالة الفرنسٌة 

 للتنمٌة 

قرض )البلدٌة 
 ( وتموٌل ذاتً
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 المدٌنة العتٌقة بتونس

 المدٌنة العتٌقة بالقٌروان

36 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 المدٌنة العتٌقة بسوسة 

بصفاقسالمدٌنة العتٌقة   

 قبل التدخل بعد التدخل  
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  الجهوي التفاوت من للحد الشعبٌة األحٌاء لتهذٌب الخصوصً البرنامج -7.1

(2016-2021) 

 بالبنٌة المعنٌة األحٌاء تجهٌز خالل من المتساكنٌن عٌش ظروف تحسٌن بهدف

 األم ار مٌاه وصرف الت هٌر وشبكات واألرصفة ال رقات شبكات مد عبر األساسٌة

 .للشرب الصالح والماء العمومً والتنوٌر

                       قدرها جملٌة بكلفة (مشروع 198) حً 220 تهذٌب البرنامج هذا وٌشمل

 .دٌنار ملٌون 225

  رٌقة لتحدٌد للبلدٌات الحرٌة ترك تم فقد البرنامج لتنفٌذ المعتمدة لإلجراءات وفقا

 دراسات مكاتب أو العمرانً والتجدٌد التهذٌب وكالة  رٌق عن إما المشارٌع إنجاز

 .الخاصة بوسائلها أو مختصة
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 وتتم التونسٌة، الدولة لفائدة العالمً البنك من قرض بواس ة البرنامج تموٌل وٌتم

 القروض صندوق قبل من العمل بها الجاري لإلجراءات  بقا تموٌلها على المصادقة

 .المحلٌة الجماعات ومساعدة

 

 عدد وبلغ .البرنامج ضمن المدرجة مشارٌعها بتنفٌذ الوكالة تكلٌف بلدٌة 82 تولت فقد

 جملٌة بكلفة (حً 146) مشروع 134 بإنجازها الوكالة تكلٌف تم التً المشارٌع

 دٌنار ملٌون 152,833 قدرها
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  انبزوبمج محتىي: 

 (طرقات، تطهٌر، تصرٌف مٌاه األمطار، تنوٌر عمومً)أساسٌة بنٌة  --

 انتزكيبت انمؤسسبتيت: 

-  الوكالة  –صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة  -انبىك انعبنمي

 البلدٌة -

  انتزكيبت انمبنيت : 

 

 

 
 

 

100% 

 التركٌبة المالٌة 
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 اإلجتماعًالبرنامج الخصوصً للسكن -8.1 

 ومحدودة فقرا األكثر اإلجتماعٌة الفئات إحتٌاجات تلبٌة إلى البرنامج هذا ٌهدف

 والمساكن األكواخ ظاهرة على القضاء أولى وبدرجة الالئق السكن من الدخل

 .البدائٌة

 والتهٌئة واإلسكان التجهٌز وزارة قبل من الوكالة تكلٌف تم اإلطار هذا وفً

 المختار عمر بمدٌنة متكامل سكنً مجمع بناء مشروع من قسط بإنجاز الترابٌة

 التجهٌزات وبعض إجتماعٌا مسكنا 180 على ٌحتوي حسٌن سٌدي بمنطقة

 كما .بطبربة 3و 2و 1  النسٌم بمنطقة مسكنا 139 بناء إلى باإلضافة الجماعٌة

 128و بالمزونة مسكنا 35و بوزٌد بسٌدي مسكنا 178 ببناء الوكالة تكلٌف تم

 516 تهٌئة إلى إضافة ببوعرادة إجتماعٌا مسكنا 120 وبناء بالمتلوي مسكنا

 .بالقصرٌن إجتماعٌا مقسما

   .دٌنار ملٌون 55 بحوالً المشارٌع هذه إنجاز كلفة وقدرت
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  انبزوبمج محتىي: 

 بناء مسكنا اجتماعٌا --

 التهٌئة الخارجٌة والتزوٌد بشبكات البنٌة األساسٌة والتنوٌر العمومً --

 مقسم اجتماعً 516تهٌئة  --

 :انتزكيبت انمؤسسبتيت -

-  انىكبنت -وسارة انتجهيش واإلسكبن وانتهيئت انتزابيت 

  انمبنيت انتزكيبت: 

 

 
 

 

100% 

 التركٌبة المالٌة 

 مٌزانٌة الدولة
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 طبربة
 عمر المختار

 قفصة

بوزٌدسٌدي  القصرٌن بوعرادة  
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 (2019-2017) البلدٌة المناطق داخل الطرقات تعصٌر برنامج -9.1

 

  الجمهورٌة والٌات بكامل بلدٌة 75 فً التدخل البرنامج ٌشمل

 الدولة مٌزانٌة موارد من ممول دٌنار ملٌون 216 للبرنامج الجملٌة الكلفة وتبلغ

بعد األشغال باردوبلدٌة  بلدٌة تونس بعد األشغال 44  
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صفاقسبلدٌة   
 بلدٌة سوسة

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 
 
 

  انبزوبمج محتىي: 

، تنوٌر عمومً، ماء صالح للشراب، ترصٌفطرقات، )بنٌة أساسٌة  --

 (تشجٌر

 انتزكيبت انمؤسسبتيت: 

-  انىكبنت -وسارة انتجهيش واإلسكبن وانتهيئت انتزابيت 

  انمبنيت انتزكيبت: 

 

 
 

 

100% 

 التركٌبة المالٌة 

 مٌزانٌة الدولة
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البعث العقاري -10.1  

 وكالة تتولى بإنجازها، تكلٌفها ٌتم التً الوطنٌة المشارٌع جانب إلى

 على العقاري البعث عملٌات بعض إنجاز العمرانً والتجدٌد التهذٌب

 هذا وفً .المالٌة توازناتها تحقٌق بهدف وذلك الذاتٌة مواردها حساب

 تقدر بكلفة (شقة 410) سكنٌة مشارٌع 8 ببناء الوكالة قامت اإلطار،

 سكنٌة مجمعات 3 بناء مشارٌع إنجاز وٌتواصل .دٌنار ملٌون 43 بحوالً

 .دٌنار ملٌون 16 بحوالً تقدر بكلفة 124) أخرى
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 زغوانشقة بعٌن  34مشروع بناء 

 بالكرم

 بجرزونةمجمع سكنً مشروع بناء 

 ببنزرت
 

مجسم مشروع بناء مجمع سكنً 

 بسهلول
 

مجسم مشروع بناء مجمع سكنً 

 بالمرازقة
 

بعٌن مجسم مشروع بناء مجمع سكنً 

بالكرم زغوان  
 

 الوادى بحلقمجمع سكنً مشروع بناء  
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 بٌن الو نً المستوى على التهذٌب حاجٌات بجرد 2011 سنة الوكالة قامت

 ظروف تحسٌن بهدف عاجل تدخل إلى حاجة فً حٌا، 1400 ٌفوق ما وجود

 ملٌون 3,5 من أكثر ٌق نها مسكنا ألف 700 حوالً ٌضم بها والعٌش السكن

 .ساكن

بالكاف الشرٌشًحً أحمد   50 حً النجاح بمنزل بورقٌبة 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
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 بالقصرٌن الكرمةحً  حً الزهور بالقصرٌن

حً البحر األزرق 

 بالمرسى
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 حً النجاح بمنزل بورقٌبة
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  البرنامج أهداف -2.2

 األحٌاء داخل العٌش ظروف تحسٌن إلى أساسا السكنٌة األحٌاء وإدماج تهذٌب برنامج ٌهدف
  : خالل من الشعبٌة

فضاءات وإقامة والشبابٌة الرٌاضٌة والتجهٌزات األساسٌة البنٌة عناصر واستكمال إنجاز 

 ؛ للبالد الداخلٌة بالمنا ق المتواجدة منها وخاصة األحٌاء عزلة لفك وذلك اإلقتصادٌة األنش ة

تحسٌن على ٌساعد مما األحٌاء هذه رب  وتٌسٌر لتعمٌم المٌاه تصرٌف شبكات تمدٌد 

  ؛ المحٌط سالمة على والمحافظة العٌش إطار تحسٌن وبالتالً البٌئً الوضع

إدماج تحقٌق فً والمساهمة السكنٌة القروٌة التجمعات وبعض األحٌاء وتهذٌب ت وٌر 
 ؛ والثقافٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة المستوٌات على متساكنٌها

؛ الكرٌم العٌش مقومات وتدعٌم العائلً االستقرار على ٌساعد مما السكن ظروف تحسٌن 

تجمٌل فً المساهمة بهدف للمساكن الذاتً التحسٌن مواصلة على المتساكنٌن تشجٌع 
 ؛ العام العمرانً المشهد

الب الة من للحد جدٌدة رزق موارد وإحداث للتشغٌل مجاالت فتح.  
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موزعىن على كامل تراب حً  155

 من  11% ٌمثل والجمهورٌة 

 الحاجٌات الوطنٌة
 

864,57,5ألف ساكن تمثل %  

 من مجموع السكان ؛

حوالً دٌنار ملٌون 611 الكلفة 

 .مسكن / دٌنار ألف 3,5
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  وكلفتها البرنامج عناصر -3.2

  : التالٌة العناصر البرنامج ٌشمل

ٌ   البنٌة -   د.م 514,5: السكن وتحسٌن ةاألساس

 ال رقات من كلم 1386 حوالً تعبٌد•

 المستعملة المٌاه ت هٌر قنوات من كلم 388 حوالً مد  •

 م اراأل مٌاه صرف قنوات من كلم 52 حوالً مد  •

ٌ ة إنارة نق ة 28200 حوالً تركٌز•    عموم

 مسكن 16150 حوالً تحسٌن•

 د.م 66,5 : الجماعٌة جهٌزاتالت   -

             (وجمعٌاتً وشبابً ثقافً فضاء فردٌة، رٌاضات قاعة) اإلختصاصات متعددة قاعة 54 بناء•

ً   ملعب 51  إنجاز•    ح

ة التجهٌزات -  ٌ  د.م 30,5 : اإلقتصاد

 .حذوها أو المعنٌة األحٌاء داخل صناعٌا فضاء 24  إقامة•
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً
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 للبرنامج المإسساتٌة التركٌبة -4.2

 كصاحب البرنامج بتنفٌذ العمرانً والتجدٌد التهذٌب وكالة تكلٌف تم•

 جمٌع مع بالتنسٌق وذلك التجهٌز وزارة لفائدة مفوض مشروع

 تم وقد الشبكات لمختلف العمومٌٌن والمستلزمٌن المتدخلة الوزارات

 28 بتارٌ  والوكالة التجهٌز وزارة بٌن التفوٌض اتفاقٌة إمضاء
 .2012 سبتمبر

 مختلف بٌن للتنسٌق الو نً المستوى على قٌادة هٌئة إحداث•

 .البرنامج مكونات مختلف تنفٌذ وتقٌٌم ومتابعة المتدخلة األ راف

  الجهوي المستوى على متابعة لجان إحداث•
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 

 ت.د.م 611.5: كلفة البرنامج

 12 ٌّة تموٌل إتفاقٌة  ؛(مالحق 12) خارج
 

1مالحق 3 (تنفٌذ متابعة تفوٌض إتفاقٌة). 

التركٌبة المالٌة -5.2  

 مسار التموٌل مرن ومالئم

 أورو بالنسبة للبرامج األخرى .م 1.6و 0.04بٌن ( المسكن/الثمن)المهّمة  اإلعتماداتتحوٌل 

 .أورو بالنسبة لبرنامج تهذٌب وإدماج األحٌاء السكنٌة.م 1.6 و

ٌّة  متابعة فن
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



حسب المكونات اإلعتماداتتوزٌع   

 بنٌة أساسٌة
79% 

 تحسٌن مسكن
5% 

ٌ ة  تجهٌزات جماع
11% 

فضاءات صناعٌة أو 
ٌ ة  إقتصاد
5% 

 تحسٌن مسكن بنٌة أساسٌة
58 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 األساسٌة البنٌة مكونة :      
 انتهت األشغال فً طور األشغال فً طور الدراسة عدد األحٌاء

155 15 20 120 

 االقتصادٌة أو الصناعٌة والفضاءات الجماعٌة التجهٌزات مكونة:      

عدد 

 المنشآت

فً طور استكمال 

 الملف العقاري

فً طور 

 الدراسة

فً طور 

 األشغال

إنتهت 

 األشغال

 28 8 12 1 49 أحٌاء مالعب

 23 18 11 0 52 الجماعٌة التجهٌزات

 10 7 7 0 24 الصناعٌة الفضاءات

 السكن تحسٌن مكونة:      

 انتهت األشغال فً مرحلة إسناد المنح اإلجتماعٌةفً طور إعداد البحوث  عدد األحٌاء 

102 3 15 84 
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تقدم تنفٌذ البرنامج -6.2  

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 
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عٌنة من المشارٌع المنجزة فً إطار الجٌل األول من برنامج تهذٌب 

 وإدماج األحٌاء السكنٌة بنٌة أساسٌة

 قبل التدخل

 التدخل بعد
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 بوزٌدأحٌاء أوالد بالهادي بسٌدي  عٌنة لبعض المساكن

 منوبةو أحٌاء السعٌدة والنسٌم بوادي اللٌل والٌة  

 قبل التدخل

 التدخل بعد
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عٌنة من المشارٌع المنجزة فً إطار الجٌل األول من برنامج تهذٌب 

 وإدماج األحٌاء السكنٌة  تجهٌزات جماعٌة
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عٌنة من المشارٌع المنجزة فً إطار الجٌل األول من برنامج تهذٌب 

 إقتصادي/وإدماج األحٌاء السكنٌة  فضاء صناعً
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II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 
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الجٌل األول من البرنامج الوطنً لتهذٌب وإدماج األحٌاء للنسق المرضً لتقّدم إنجاز نظرا 

هذه األحٌاء،  متساكنًالسكنٌة، والتأثٌر االٌجابً للمشارٌع المنجزة على تحسٌن ظروف عٌش 

تولت وزارة التجهٌز واإلسكان والتهٌئة الترابٌة إعداد مشروع جٌل ثانً من البرنامج ٌنطلق 

اعتمد فً إعداده على تركٌبة الجٌل األول ( 2020-2016) فً تنفٌذه خالل مخطط التنمٌة

قصد الحد من التوسع العشوائً مكونة جدٌدة لتهٌئة مقاسم اجتماعٌة من البرنامج مع إدراج 

ٌ ة  ٌشمل الجٌل الثانًو. فً محٌط األحٌاء السكنٌة من برنامج تهذٌب وإدماج األحٌاء السكن

ل  على كافة والٌات الجمهورٌة  مّزعة ملٌون دٌنار 635بحوالً بكلفة تقدر  حٌا146 بـالتدخ 

 .  2024-2019ٌنجز خالل فترة  متساكنألف  780لفائدة حوالً 
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



الحد من التوسع العشوائً فً محٌط األحٌاء السكنٌة من خالل إدراج مكونة جدٌدة لتهٌئة •

 مقاسم اجتماعٌة ؛

 تحسٌن ظروف العٌش فً األحٌاء ذات الكثافة السكانٌة المرتفعة ؛•

 .توفٌر مرافق وخدمات ذات جودة والمساهمة فً تـٌسٌر االندماج االجتماعً•
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً
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موزعىن على كامل تراب حً 146

من  %10.4الجمهورٌة و ٌمثل 

 الحاجٌات الوطنٌة
 

780 6.8تمثلألف ساكن  %  

 من تعداد سكان الجمهورٌة ؛

حوالً دٌنار ملٌون  635الكلفة  

 .مسكن / دٌنار ألف 3,9

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 البنٌة1.

 ةاألساسٌّ 

 وتحسٌن

  السكن

 د.م 451

 كلم من قنوات تطهٌر المٌاه المستعملة 242حوالً  مدّ    

 كلم من الطرقات 1245تعبٌد حوالً 

 مطاركلم من قنوات صرف مٌاه األ 116حوالً  مدّ 

ة نقطة إنارة 28334تركٌز حوالً   ٌّ  عموم

 الماء الصالح للشربكلم من قنوات  144حوالً  مدّ 

 70 مسكن  14516تحسٌن حوالً  70

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



ٌّة قتصادٌةاإلالتجهٌزات الجماعٌة والفضاءات   د م 80: والصناع

  د.م

 

 فضاء متعدد االختصاصات  50إنجاز 

      (رٌاضً وثقافً وشبابً وجمعٌاتً)

 فضاء صناعٌا أو اقتصادٌا  16إقامة 

 داخل األحٌاء المعنٌة أو حذوها
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

 د م 30: مكّونة تهٌئة المقاسم االجتماعٌة

 
 



77 €  
 ت.د220

30 € 
 ت.د 5226

77 € 
 ت.د 220

50 € 
 ت.د142.8

 المفوضٌة األوروبٌة الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة

 الدولة التونسٌة  البنك األوروبً لالستثمار

 

 ت.د.م 635: كلفة البرنامج
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 ؛ العمرانً والمقاربة التشاركٌة المقاربة اعتماد تدعٌم•

 المشارٌع كافة على وتعمٌمها واإلجتماعٌة البٌئٌة الشروط تعزٌز•

 التصمٌم، التشخٌص،) المشارٌع إنجاز مراحل مختلف  فً المبرمجة
 (االستغالل األشغال،

 العمومً التنوٌر مكونة وإنجاز العالٌة البٌئٌة الجودة ذات المبانً تصمٌم•

 ؛ الطاقة فً اإلقتصاد حٌث من المبتكرة لآللٌات وفقا

نة ٌتعلق فٌما سٌما وال الحضرٌة للتنمٌة التشاركٌة المقاربة تعزٌز•  بمكو 

 .للسكان اإلجتماعً اإلدماج إعادة أثر ٌعزز الذي الجماعٌة، التجهٌزات
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً
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نة ٌتعلق فٌما سٌما وال الحضرٌة للتنمٌة التشاركٌة المقاربة تعزٌز•  بمكو 

 .للسكان اإلجتماعً اإلدماج إعادة أثر ٌعزز الذي الجماعٌة، التجهٌزات

 طبقا مراحله جمٌع فً بالبرنامج الخاصة االتصال عملٌات تدعٌم-

 ؛ ضبطها ٌتم اتصال إلستراتٌجٌة

 من للحد التدخل مناطق ببعض مقاسم تهٌئة فً تتمثل جدٌدة مكونة إدراج-

 .المحدود الدخل ذات للعائالت تخصص مقاسم ولتوفٌر العشوائً البناء

 بهذه تعنى خلٌة كإحداث تنفٌذها لحسن الالزمة اإلمكانٌات تسخٌر تستلزم

 .المكونة

 74 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III- ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 



 

 

بسهامجا حشازكُا ٌظخمع : الجزء األّول   
 إلي املىاطىين

75 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ل   تشاركٌابرنامجا : الجزء األو 
 إلً المواطنٌن ٌستمع
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 ثالثة أحٌــــــــــــاء تجرٌــبٌة 
 بـزغوان المندرةحً 

 هكتار مبنٌة 49هكتار منها  60
 ساكن  3552 

 مسكن 980

 ببــاجة نفزةحً 
 هكتار مبنٌة 11هكتار منها  12

 ساكن  1920
 مسكن 384

ــاعــةحً   منـــوبة – القب 
 هكتار مبنٌة 70هكتار منها  75

 ساكن  13500
 مسكن 2250

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ل   تشاركٌابرنامجا : الجزء األو 
 إلً المواطنٌن ٌستمع
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 زٌـــارة الموقع:  األولـــــــــى المهمــــة 
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 فهم طمىحاث وبشامج البلذًت•
 ملابلت املجخمع املذوي•
اسة الحي مع ممثلي الىوالت والبلذًت •  ٍص
 املدعاهىينملابلت •

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ل   تشاركٌابرنامجا : الجزء األو 
 إلً المواطنٌن ٌستمع
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 التشاركٌةمنهجٌة تنشٌ  الورشة : الثانٌة المهمة 

 إعـــذاد الىسؼت ومىهجُت الدؽاوس 
البلذًت جحعِغ 
 (بين سحاٌ ووعاء 30)املؽاسهين اظخذعاء  
 (اظخعماٌ صىس أكماس صىاعُت)الدشخُص جيؽُط الىسؼت لخغزًت 
 املىاطىين ،هلاػ حٌى ظشوف عِؾ  
 اث  جشجِب ألاولٍى
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   المتساكنٌنالعمل مع : الثالثة المهمة 

 
 إعــذاد الىسؼت ومىهجُت الدؽاوس •
 املدعاهىيناظخذعاء •
 وحشخُص املىاطُع التي تهم الىوالت  املدعاهىينجصىس املؽشوع مع •
   .وأظبابها املدعاهىينفهم خُاساث •



80 

 تجربة ناجحـــة

 هخائج الخجشبت
 أهمُت املىهجُت •
ع املؽاسهين •  أهمُت جىَى
ع الىظائل•  أهمُت جىَى
 الىسؼاثأهمُت الخىظُف العملي لىخائج •
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LES ÉTUDES DE MAITRISE D’ŒUVRE DANS LE PRIQH2  
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الورشاتتنشٌط   

 وضع استراتٌجٌة المشاركة

 تنسٌق محطات التفاعل

 المشاركة فً اإلعـــداد

 المشاركة بعّدة ورشات

إعداد المشروع واألخذ 
بعٌن االعتبار 

 مقترحات المشاركٌن
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LES ÉTUDES DE MAITRISE D’ŒUVRE DANS LE PRIQH2 
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الىفاء ببلدًت الحاحب  و لتهرًب حي الخضساء   الدشازكُت  املشسوع الىمىذجي للملازبت
  .1إدماج ألاحُاء الظكىُت الجُل  و املدزج ببرهامج تهرًب 

 

ا(1 ت  اللجىت  أعظاء بحظىس   صفاكغ  والًت  بملش  حلعاث  أسبعت علذ جم حهٍى  الجهٍى
 .ممثلُه و  الذساظاث مىخب بحظىس  العىىُت  ألاحُاء  إدماج و   تهزًب  بشهامج  ملخابعت

خ الحي ملدعاهني والخحعِغ  لإلعالم الخاحب  بلذًت بملش   حلعت علذ جم محلُا (2   بخاٍس
 .ممثلُه و  الذساظاث مىخب بحظىس  هزلً و  08/1/2018

 رلً و  الحي مدعاهني مً هثُف بحظىس  بالحي بفظاء سؼاث و  ثالثت جىظُم جم هما (3
 املدعاهىين ظماع جم حُث الجماعُت الخجهيزاث ميىهت خاصت و  املؽشوع ميىهاث لخلذًم

 ٌ  .املؽشوع مً اللعط هزا ميىهاث و  الخُاساث حى
 العاعت مً أسبعاء ًىم ول الخظيرة بمىخب للخظىس  الذساظاث مىخب مً عىن  حعُين جم (4

 حؽىُاث لخلبل املبرمج إلاجصالي املخطط طمً رلً و  عؽش الخادًت العاعت إلي الخاظعت
ٌ  جم)  املىاطىين ٌ  سبط طلب أغلبها (ؼيىي  300 أهثر كبى  جلبُت جم و  الخطهير بؽبىت املىاص

 98% حىالى
   



 

 

 جدعُم الشساكت مع البلدًاث : الجصء الثاوي 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

جدعُم : الجصء الثاوي 
الشساكت مع 

 البلدًاث 

84 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 
 

 السهاهـــاث . 1
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

جدعُم : الجصء الثاوي 
الشساكت مع 

 البلدًاث 



  
 

 
 

 وجىفُر إعداد في املحلُت الدًملساطُت وجدعُم الدشازكُت امللازبت مبدؤ إعخماد.1
ع عُت للىصىص جطبُلا املشاَز    :الخالُت واللاهىهُت الدشَس
وصالحُاث ذاجُت بصالحُاث املحلُت الجماعاث جخمخع «الخىوس ي الدطخىز  مً 134 الفصل 

ت الظلطت مع مشتركت  ........منها مىلىلت وصالحُاث املسكٍص
ومبادئ الدشازكُت الدًملساطُت آلُاث املحلُت الجماعاث حعخمد ": الدطخىز  مً 139 للفصل 

 الخىمُت بسامج إعداد في املدوي واملجخمع للمىاطىين ؤوطع إطهام لضمان املفخىحت، الحىكمت
 ”اللاهىن  ًلخضُه لم طبلا جىفُرها مخابعت و  الترابُت والتهُئت

وحىبا الترابُت والتهُئت الخىمُت بسامج إعداد ًخضع«  املحلُت الجماعاث مجلت مً 29 الفصل 
 » .......الدشازكُت الدًملساطُت آلُاث إلى
ت الظلطت مع املشتركت الصالحُاث جخمثل « املحلُت الجماعاث مجلت مً 243 الفصل   في املسكٍص
اضُت إلاحخماعُت الصبغت ذاث الجماعُت الخجهيزاث إهجاش ------- :  والبُئُت والثلافُت والٍس

اضُت واملالعب واملخاحف الثلافت كدوز  والظُاحُت   ... واملىتزهاث واملظابح الٍس
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ت ملىظىمت طبلا البلدًت وصالحُاث طلطت حعّصش  .2  الالمسكٍص

 والاكخصادًت البُئُت امللازبت باعخماد املظخدامت الخىمُت مبادئ جحلُم.3

 ، والاحخماعُت

ص .4 ع إلاًجابُت الخإثيراث حعٍص ين على للمشاَز   والاحخماعي إلاكخصادي املظخٍى

ع دًمىمُت ضمان.5  ، إهجاشها املصمع وامليشأث املشاَز

ع جىفُر في الشفافُت مبدؤ جكَسع .6 ص  املشاَز  مخخلف في الاجصال مىظىمت وحعٍص

ع جىفُر مساحل  .املشاَز

7 
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الطسفين مً كل مهام جضبط املعىُت والبلدًاث الىكالت بين خصىصُت اجفاكُاث إبسام ، 
والاكخصادًت الجماعُت الخجهيزاث وهىعُت الخدخل بسهامج ضبط في البلدًاث دوز  جدعُم 

ك  ودزاطاث العمساهُت الدزاطاث) الدزاطاث مخخلف على واملصادكت املىاطىين بدشٍس
  (...... الفىُت، الدزاطاث الاكخصادًت، والفضاءاث الجماعُت للخجهيزاث الىظُفُت البرمجت

، 
 دلُل إعداد) امليشأث واطخغالل الخصسف جحظين مً لخمكُنها للبلدًاث دعم جىفير 

س  الاكخصادًت، والفضاءاث الجماعُت الخجهيزاث في للخصسف  املظاهدة الكفاءاث، جطٍى
   (....امليشأث اطخغالل إحساءاث لضبط الفىُت
والىكىف الخصىصُت الاجفاكُاث جىفُر ملخابعت البلدًاث مع دوزٍت عمل حلظاث جىظُم 

   .بخجاوشها الكفُلت الاحساءاث وؤخر املشسوع بدىفُر جخعلم التي إلاشكالُاث على
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 دراسة جدوى للنجاعة الطاقٌة 

 الدراسات العمرانٌة والفنٌة

دراسة البرمجة الوظٌفٌة للتجهٌزات 

 الجماعٌة والفضاءات االقتصادٌة 

الدراسة الهندسٌة 

 والفنٌة
الدراسة البٌئٌة 

 واالجتماعٌة

 إنجاز األشغال

 تسلٌم المنشؤة

الدراسة البٌئٌة 

 واالجتماعٌة

 إنجاز األشغال 

 تسلٌم المشروع

 تصنٌف المشروع

 تخصٌص العقار

 الدراسة الفنٌة 

 ملف طلب العروض
 البرنامج الوظٌفً للمنشأة تصنٌف المشروع

مخطط التصرف البٌئً 

 واالجتماعً

 مرحلة اإلستغالل 

مخطط التصرف البٌئً 

 واالجتماعً

دلٌل التصرف 

 واالستغالل

 مكونات البنٌة األساسٌة

و التجهٌزات الجماعٌة واالقتصادٌة    

رخصة 

 البناء

وجود 

 عقار

 إستغالل المنشؤة
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تكوٌن لجنة محلٌة ٌترأسها 
 رئٌس البلدٌة 

 قائمة المنتفعٌن إعداد البحوث االجتماعٌة 

 مكونة تحسٌن السكن

 إعداد البحوث الفنٌة   كلفة ونوعٌة األشغال

المصادقة على 

قائمة المنتفعٌن 
 والمنح 

 إسناد المنح 

إنجاز األشغال من قبل 

 المنتفعٌن



 مرحلة إنجاز األشغال مرحلة إعداد الدراسات

 اللجىت الجهىٍت

 مرحلة الستغالل 

 هُئت اللُادة

 متابعة دورٌة على المستوى المحلً  فً مختلف مراحل المشروع

والبرهامج الخدخل بسهامج على املصادكت 
 .للخجهيزاث الىظُفي

الدزاطاث ملفاث بخصىص الساي إبداء 
 ت الاشكالُاث فض    .العلاٍز
املىاطىين مع الخحاوز  عملُاث حظهُل  
 املبرمجت امليشأث إلهجاش  العلازاث جىفير. 
 

إلاطخالم الىكتي والنهائي لألشغال 
إطخالم امليشأث 
  جرلُل الصعىباث 
  مظاهدة الىكالت في معالجت عسائض

 املىاطىين
 حضىز عملُاث إلاطخالم الىكتي والنهائي

 .لألشغال
  الاهطالق في إحساءاث اخخُاز املظدثمس

 الطخغالل الفضاء الاكخصادي ؤو الصىاعي
 

واطخغاللها وصُاهتها امليشأث إطخالم   
 الخاص الاحساءاث دلُل جطبُم 

 والاحخماعي البُئي باملخطط
 املؤشساث هخائج مخابعت   
 ت املادًت الامكاهُاث حسخير  والبشٍس

 امليشأث لصُاهت الالشمت
 

دور البلدٌات فً مسار تنفٌذ 

 المشارٌع



 

 

ع   : الجصء الثالث  ملازبت بُئُت مً ؤحل مشاَز
 بلدًت حظخجُب إلى املىاصفاث الدولُت 
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II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ملازبت بُئُت مً ؤحل   : الجصء الثالث 
ع بلدًت حظخجُب إلى املىاصفاث  مشاَز

 الدولُت 
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 االلتزام الضروري من بات البٌئة على سلبا تأثر والتً مناخٌة تغٌرات من العالم ٌشهده ما ظل فً 

  : منها بالذكر ونخص التونسٌة الدولة بها انخرطت التً واالتفاقٌات بالمعاهدات

أولى كخطوة1992 سنة فً توقٌعها تم والتً :المناخ تغٌر بشان اإلطارٌة المتحدة األمم اتفاقٌة 

 المناخ تغٌر لمشكلة للتصدي

الممتدة الفترة على الغازٌة االنبعاثات بخفض المنخرطة األطراف ٌلزم الذي :كٌوتو بروتوكول 

 .2020 إلى 2008 من

بتسرٌع والمتعلقة ببارٌس 21الـ المؤتمر عن المنبثقة : المناخ تغٌر لمكافحة التارٌخٌة االتفاقٌة 

 تعزٌز مع الكربون منخفض مستدام مستقبل لتحقٌق الالزمة واالستثمارات اإلجراءات وتكثٌف

   .بذلك القٌام على النامٌة البلدان لمساعدة الدعم
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http://www.un.org/ar/climatechange/
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf


و قد اتخذت السلطات التونسٌة  إجراءات عدٌدة ومنها ضبط إستراتٌجٌة وطنٌة 
 .تأخذ بعٌن االعتبار التحدٌات واالتجاهات الجدٌدة لتونس  بشأن تغٌر المناخ

و كانت الوكالة من أول المؤسسات العمومٌة التً انخرطت فً تمشً انجاز 

مشارٌعها وفقا للمواصفات الدولٌة فً مجال الجودة والبٌئة والصحة والسالمة 

 :  حٌث تقوم فً كل مراحل إنجاز المشارٌع المفوض لها  بالحرص على المهنٌةّ 
 الحد من التأثٌرات السلبٌة على البٌئة •

 جودة الخدمات  حسٌنت•

 الوقاٌة والحد من حوادث الشغل•

 االمتثال لجمٌع االلتزامات•
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 دلٌل بإعداد للوكالة المهنٌة والسالمة والصحة والبٌئة الجودة نظام تعزٌز تم قد و 
 الخاصة واالجتماعٌة البٌئٌة التأثٌرات لتقٌٌم كمرجع اعتماده ٌتم واجتماعً بٌئً تصرف

 .مشروع بكل

  هذا اعتماد السكنٌة االحٌاء وادماج تهذٌب برنامج من األول الجٌل خالل تم ولئن  

 من الثانً الجٌل مشارٌع جمٌع آلٌة بصفة سٌشمل فإنه نموذجٌة، مشارٌع عبر التمشً

 .البرنامج

 

 :محاور 04االجتماعً على  ووٌحتوي دلٌل التصرف البٌئً 

 التقٌٌم  البٌئً واالجتماعً للمشارٌع•

 المراقبة واجراءاتتطبٌق المخطط البٌئً  واالجتماعً •
 ضبط المسؤولٌات والمهام•

 االتصال•
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 مرحلة  الدراسة العمرانٌة. 1

:اصناف 04 الىٌتم فً مرحلة الدراسات العمرانٌة تصنٌف المشارٌع   

 A 1الصنف •

 2Aالصنف  •

  Bالصنف •

 Cالصنف •

 :مرحلة  الدراسة الفنٌة للمشارٌع. 2

:الدراسات البٌئٌة المناسبة اعدادٌتم فً مرحلة الدراسات الفنٌة وحسب تصنٌف المشروع   
  (EIES)دراسة التأثٌرات البٌئٌة واالجتماعٌة•

   (PGES)مخطط التصرف البٌئً واالجتماعً•

 (CGEAC)شروط التصرف  البٌئً ألنشطة البناء•
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 :إعداد ملف طلب العروض مرحلة .3  

ٌتم إدراج  برنامج الحد من التأثٌرات البٌئٌة المنبثقة عن دراسة مخطط التصرف البٌئً 
شروط التصرف  البٌئً ألنشطة البناء  ضمن ملفات طلب العروض  واالجتماعً أو

 لألشغال

 :مرحلة  إنجاز األشغال . 4

ٌتم انجاز األشغال طبقا لبرنامج الحد من التأثٌرات البٌئٌة أو شروط التصرف  البٌئً 

 ألنشطة البناء للسٌطرة على التأثٌرات البٌئٌة واالجتماعٌة

 :مرحلة االستغالل. 5
ٌتم فً مرحلة االستغالل العمل على تطبٌق برنامج الحد من التأثٌرات البٌئٌة المنبثقة 

شروط التصرف  البٌئً ألنشطة  عن دراسة مخطط التصرف البٌئً واالجتماعً أو

 البناء إلحكام السٌطرة على التأثٌرات البٌئٌة واالجتماعٌة

   

 
 

  



رشوط الترصف  البييئ 

  لأنشطة البناء

(CGEAC) 

(PGES) خمطط الترصف البييئ والاجامتغي   

 

 A2صنف  Bصنف  Cصنف 
   A1صنف 

المشارٌع المذكورة بالملحق عدد )

 (1991-2005باألمر عدد  1

 دراسة التبأثريات البيئة والاجامتغية

 (EIES)  

 املصادكة والنرش 

دماج خمطط الترصف البييئ والاجامتغي   (CGEAC) رشوط الترصف  البييئ لأنشطة البناء /  (PGES)ا 

 يف م ف ط ة الؼروض  

جراءات خمطط الترصف البييئ والاجامتغي   (CGEAC  رشوط الترصف  البييئ لأنشطة البناء/ (PGES)تطبيق ا 

 خالل تنفيذ املرشوع 

جراءات خمطط الترصف البييئ والاجامتغي   (PGES)تليمي تطبيق ا 

جراءات خمطط الترصف البييئ والاجامتغي  (PGES) تطبيق ا 

 خالل مرحةل اس تغالل املرشوع 

حتديد وتصنيف 

 استبؼاد املرشوع املشاريع
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 A1صنف 
ذات تأثٌرات بٌئٌة  مشارٌع

واجتماعٌة سلبٌة هامة 

 1والمذكورة بالملحق عدد 

 1991-2005باألمر عدد 

 أمثلة فً تصنٌف بعض المشارٌع
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 A2صنف 
ذات تأثٌرات بٌئٌة واجتماعٌة  مشارٌع

سلبٌة هامة والغٌر مذكورة بالملحق 

 1991-2005باألمر عدد  1عدد 

 Bصنف 
مشارٌع ذات تأثٌرات بٌئٌة 

واجتماعٌة سلبٌة ضعٌفة أو 

 معتدلة

 Cصنف 
مشارٌع ذات تأثٌرات بٌئٌة 

واجتماعٌة سلبٌة غٌر 

 هامة

إحداث من قة صناعٌة •
 5ال تتجاوز مساحتها 

 هكتار

إحداث تقسٌم عمرانً •
تتراوح مساحته بٌن 

 هكتار 30و 10

مشارٌع تقتضً انتزاع •
 1مساحات تفوق 

 هكتار

مشروع تصرٌف مٌاه •
مستعملة ال ٌمكن رب ه 

بمح ة ت هٌر أو 
 rejet) بشبكة موجودة

dans le milieu 
naturel) 

 وحدات صناعٌة •

مشروع إحداث أو •
 إعادة تهٌئة  رقات

مشروع التصرٌف •
الس حً لمٌاه 

 drainage)األم ار 
superficiel) 

مشارٌع التنوٌر •
 العمومً

 ملعب حً•

مشروع ٌتضمن •
تصرٌف المٌاه 

 المستعملة

مشروع تصرٌف •
مٌاه األم ار الذي 

ٌت لب إنشاء شبكات 
أرضٌة 

(enterrés)   

مشروع ٌتضمن  •
عنصر شبكة الماء 

 الصالح للشرب

مشروع إحداث أو •
إعادة تهٌئة  رقات 
 5على امتداد ٌفوق 

 كم

مركب ثقافً    •
 ورٌاضً



 

 

 آلُاث الىجاعت الطاكُت.2
 ومخاطس الفُضاهاث غي عملُت التهُئت   
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I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ملازبت بُئُت مً ؤحل   : الجصء الثالث 
ع بلدًت حظخجُب إلى املىاصفاث  مشاَز

 الدولُت 



 الخىمُت مبدؤ على الظكىُت ألاحُاء وإدماج تهرًب بسهامج مً الثاوي الجُل اعخمد 
 جلبُت على امللبلت ألاحُال بلدزة املظاض دون  الحالُت ألاحُال احخُاحاث ًلبي املظخدامت

 والاكخصادًت إلاًكىلىحُت الجىاهب ادزاج  خالل مً وذلك لخاصتا احخُاحاتهم
   . املشسوع مكىهاث في الطاكت في والخحكم والاحخماعُت

.I العمىمي الخىىٍس 

.IIف ألازصفت و  الطسكاث  والخطهير ألامطاز  مُاه وجصٍس

.IIIاضُت ميشأث) الجماعُت امليشأث  (اكخصادًت و  وثلافُت ٍز

 جىطئت

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ملازبت بُئُت مً ؤحل   : الجصء الثالث 
ع بلدًت حظخجُب إلى املىاصفاث  مشاَز

 الدولُت 



  حىالي جشهيز  بشمجت العىىُت ألاحُاء وإدماج تهزًب لبرهامج الثاوي الجُل إطاس  في جم
 أي جذخل مىطلت 121 على مىصعت دًىاسا ملُىن  42500 بيلفت طىئُت هلطت 28334
  .مىطلت ليل هلطت 235 بمعذٌ

 جىفير ًذعم أهه حُث إلاحخماعُت الىاحُت مً أهمُت مً العىصش  هزا ًمثله ما سغم و 
ِعش  الخماًت  جؤثير  له و  البلذًت على مالي عبء ٌؽيل أهه إال  الحي فئاث لجمُع الخىلل ٍو

 .البِئت على
 مً للخذ طاكُت حذوي  راث ؼبياث اعخماد بشمجت جم فلذ الخؤثيراث هزه مً وللخذ

 : باعخماد رلً و  البِئت الخؤثيراث و  الطاكت اظتهالن
   ؼبياث مجهضة بمصابُح”LED“ 
 كطاث ؼمعُتالجشهيزphotovoltaïque   فىق أظطح الخجهيزاث الجماعُت

 الىهشبائُتلتزوٍذ الؽبىت بالطاكت 

.I الىجاعت الطاكُت: 
:على مستوي عنصر التنوٌر العمومً *    

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ملازبت بُئُت مً ؤحل   : الجصء الثالث 
ع بلدًت حظخجُب إلى املىاصفاث  مشاَز

 الدولُت 



 : مً الخىىىلىحُا هزه اعخماد ًمىً ظىف و 

 مصابُح باظخخذام ملاسهت الطاكت مً ٪29 حىالى جىفش SHP 

بإعخباس  الفىاهِغ حغُير  خصىصا الؽبىت صُاهت جيلفت مً جللُص 
 SHP مصابُح مً مشاث 5 ب أهبر   LED مصابُح اظخغالٌ مذة أن

ٌم عً الؽمعُت الطاكت اظخغال  لتزوٍذPV الؽمعُت كطاثالال طٍش
 على الىهشباء فاجىسة جيلفت في ًللص الىهشبائُت بالطاكت  الؽبىت
 البلذًت

لبي املعخذامت الخىمُت في املعاهمت  ألاوسوبي املجلغ إسؼاداث أًًظا ٍو
 املشاد ألاهذاف ًحذد مشظىم على 2007 ماسط في صىث يزال

ٌ  جحلُلها  :2020 عام بحلى

الطاكت اظتهالن في ٪ 20 بيعبت لخخفُعا. 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ملازبت بُئُت مً ؤحل   : الجصء الثالث 
ع بلدًت حظخجُب إلى املىاصفاث  مشاَز

 الدولُت 



  على مىصعت دًىاسا ملُىن  80 بحىالي جلذس  بيلفت ميؽؤة 66 حىالي بىاء بشمجت جمذ
 الاعخباس  بعين ًؤخز مخيامل ههج وفم امليؽآث  هزه إهجاص  وظِخم .جذخل مىطلت 121

  كاعاث) هىعُتها جحذًذ مً ظخمىً التي والطاكُت والبُئُت الدؽاسهُت امللاسبت
اطاث اض ي مشهب ثلافي، مشهب ، فشدًت ٍس  محالث ، أحُاء مالعب ، وؼبابي ٍس

ً عبر  (...إكخصادًت فظائاث صىاعُت،    املذوي واملجخمع املىاطىين حؽٍش

 : الاعخباس بعين جؤخز طاكُت بىفاءة امليؽآث إهجاص  مً امللاسبت هزه وظخمىً

 ؼيل البىاًت  و الخصيُف •

 إلاججاه•

 اعخماد إلاطاءة الطبُعُت•

 معذاث البىاًت•

 PVجشهيز للطاث ؼمعُت •

.I الىجاعت الطاكُت: 
 و وبُئي  طاقيالاكخصادًت وفم ههج مخكامل  و عىصس امليشأث الجماعُت . 2

 صحي
 



  حىالي حعبُذ بشمجت العىىُت ألاحُاء وإدماج تهزًب لبرهامج الثاوي الجُل إطاس  في جم

  و املعخعملت املُاه جصٍشف ؼبىت مً هم 242 حىالى مذ  و  الطشكاث مً هم 1245

 للؽشب الصالح املاء ؼبىت مً هم144  و ألامطاس مُاه جصٍشف ؼبىت مً  هم 116

  حملُت بيلفت و  مىطلت ليل هم 10.3 بمعذٌ أي جذخل مىطلت 121 على مىصعت

عامل إهجاص ظِخم و  .دًىاسا ملُىن  409  بحىالي جلذس   عمشاهُت ملاسبت وفم التهزًب ؽاَس

  الفُضاهاث مخاطس  ملجابهت الحي هشاشت دساظاث ادساج مع وبُئُت حؽاسهُت وملاسبت

(  Etude de vulnérabilité face aux risques d’inondation) 

 

.II الحد مً مخاطس الفُاضاهاث: 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ملازبت بُئُت مً ؤحل   : الجصء الثالث 
ع بلدًت حظخجُب إلى املىاصفاث  مشاَز

 الدولُت 



 دزاطت هشاشت الحي ملجابهت مخاطس الفُضاهاث 
Etude de vulnérabilité face aux risques d’inondation 

حعخبر هزه الذساظاث مً املعخجذاث في هزا البرهامج ملا لها مً أهمُت في 
معشفت وطعُت الحي و احخماٌ حعشطه ملخاطش الفُظاهاث  و مً بين 

 :أهذاف هزه الذساظاث 

إعذاد الخشائط املعاعذة في جحذًذ الخطش، و رلً بخحذًذ أماهً و •
 حجم ألاخطاس 

اث ألاخطاس التي ًمىً جلبلها و احخمالها•  جحذًذ معخٍى

 جحذًذ املؽاول املحخملت في صىسة حعشض الحي للفُظاهاث•

 جحذًذ و جصىس الخلٌى الىكائُت لخفادي حعشض الحي للفُظاهاث •

 جحذًذ جصىس  لتهزًب الحي ًيىن طمً الخلٌى الىكائُت•

 

I-  تقدٌم وكالة التهذٌب
 والتجدٌد العمرانً

II- الجٌل األول III-ًالجٌل الثان IV- التحسٌنات 

ملازبت بُئُت مً ؤحل   : الجصء الثالث 
ع بلدًت حظخجُب إلى املىاصفاث  مشاَز

 الدولُت 



وشكرا جزٌال على 
 اهتمامكم


