
البيان الختامي للمنتدى الول للحق في السكن اللئق

 2013 أكتوبر 27 إلى 24تونس، من 

 في إطار اليام العالمية "صفرإخلء،من أجل الح��ق ف��ي الس�كن الكري��م واللئق للجمي�ع " ال�تي نظم��ت ف��ي
 العالم خلل شهرأكتوبر،تحت إشراف الئتلف الدولي للسكان،ولتثمي��ن المجه��ودات المبذول��ة أثن��اء الجم��ع

 )،انعقد المنت��دى الول للح��ق ف��ي الس��كن اللئق2013العالمي للسكان (المنتدى الجتماعي العالمي تونس 
  بالمدرس���ة الوطني���ة للهندس���ة المعماري���ة والتعميربس���يدي بوسعيد،وذل������ك2013 أكت���وبر 27-24أي���ام 

بحضورعدد كبيرمن ممثلي جمعيات المجتمع المدني والخصائيين،وبمشاركة مغاربية وعالمية.

للكل (ذكورا وإناثا) الحق في "سكن لئق"

 يعت���برالحق ف���ي الس���كن أح���د أه���م الحق���وق الطبيعي���ة والجتماعي���ة المندرج���ة ف���ي المعاه���دات والمواثي���ق
 الدولية،المصادق عليها من قبل السلطات التونسية، مثل العلن العالمي لحقوق النسان و الميثاق الدولي

 )والميث��اق ال��دولي الخ��اص ب��الحقوقPIDESCالخ��اص ب��الحقوق القتص��ادية و الجتماعي��ة والثقافي��ة (
 المدنية والسياسية. ل يعني الحق في السكن اللئق التوفر على أربعة جدران وسقف. إنه حق كل ام��رأة و
 رجل، شبابا كانوا أم أطفال، في العيش بأمان في من��ازلهم الخاص�ة، المكون�ة لمجمع�ات، بش��كل يمك�ن م�ن

العيش في ظل السلم والكرامة،سواء في المدن أو الرياف.

 للسف،بقي هذا بدون تفعيل، بغض النظر ع��ن الواق��ع القاس��ي للوض��ع ف��ي الحكوم��ات المختلف��ة، م��ع ع��دم
 . في الواقع، لم تق��م2011 يناير 14وجود تشخيص حقيقي للحالة السكنية المتهالكة و المهمشة، حتى بعد 

 السلطات بأدنى مجهود لصلحها أو تغييرها بل ساهمت على العكس ف��ي تف��اقم الوض��اع و س��يرها نح��و
وضع مأساوي يمكن معاينته اليوم.

 ي��دعو منط��ق الرأس��مالية، ال��ذي تنم��و حس��به الم��دن بشراس��ة عل��ى حس��اب الق��رى، إل��ى تروي��ج المزاي��دات
 والمش��اريع العملق��ة و الس��تيلء عل��ى الراض��ي و المي��اه و الم��وارد الطبيعي��ة، م��دمرين ب��ذلك المنظوم��ة
 البيئية التي تربط بين هذين المجالين. و يتم ذلك في إطارالخطاب السائد الذي يعتبرأن التحض��رل مفرمن��ه

و أن الصناعات الزراعية قادرة على القضاء على الجوع و الفقر.

 لقد خلقت الشعوب العديد من البدائل و المقترحات، فأصبح من الضروري تعزيز التضامن بين الحرك��ات
الريفية و الحضرية لبناء تحالفات وطنية و دولية كقوة ضاغطة  قادرة على التأثير في كل المستويات.

 و لهذا، أصدر هذا المنتدى الول من أج��ل الح��ق ف��ي الس��كن اللئق توص��يات م��ن اج��ل تفعي��ل المحتوي��ات
 الجتماعية  المؤسسة على الثورة الشعبية، و المتمثلة ف��ي الح��ق ف��ي الكرام��ة لجمي��ع الم��واطنين، رج��ال و

نساء. 



المنتدى الول للحق في السكن اللئقتوصيات 

2013 أكتوبر 27 إلى 24تونس،من 

 نحن،مواطن��ون ومواطن��ات، نش��طاء و ناش��طات المجتم�ع الم��دني، ف��ي خت��ام ه�ذا المنت��دى الول للح�ق ف��ي
 الس��كن اللئق و لجع��ل ه��ذا الح��ق أولوي��ة وطني��ة، قررن��ا إنش��اء ارض��ية مس��تقلة و مش��تركة و موح��دة و
 قانوني��ة، تجم��ع الس��كان و الخ��براء والم��واطنين و جمعي��ات المجتم��ع الم��دني، ف��ي تع��اون م��ع المؤسس��ات
 العمومي��ة، و ذل��ك م��ن أج��ل إع��داد سياس��ات و مش��اريع الس��كن اللئق  و ك��ذا المص��ادقة عليه��ا، وتفعيله��ا،

وتتبعها بواسطة آليات قانونية و تقنية و مالية و إدارية  فعالة.

لذلك نقترح ونطالب بما يلي:

 دس��ترة الح��ق ف��ي الس��كن اللئق و الكري��م، وفق��ا لللتزام��ات القانوني��ة ال��تي تعه��دت به��ا الدول��ة.1
 التونس���ية بالمص���ادقة عل���ى المعاه���دات الدولي���ة، و خاص���ة الميث���اق ال���دولي المتعل���ق ب���الحقوق

).PIDESCالقتصادية والجتماعية والثقافية (

 دون قي���د أو ش���رط للح���ق ف���ي النف���اذ إل���ى المعلوم���ة، و خاص���ة الجتماعي���ة وب���ض���مان الدول���ة .2
القتصادية، لكل السكان و جميع الفاعلين المعنيين من المجتمع المدني.

 إنشاء مراصد جهوية و محلية لستخدام هذه المعلومة، من أجل

 تحديد و تشخيص: الحياء  الشعبية الهشة و المهمشة في  المناطق الحض��رية و الريفي��ة؛•
 و الع��دد الحقيق��ي للمش���ردين و الن��ازحين و ظروفه���م المعيش��ية؛ و المس���اكن الخاص��ة و

العامة الشاغرة لفترة طويلة؛ و كذلك كشف المضاربات و الحتيالت العقارية.

 التن��بيه لنتهاك��ات الح��ق ف��ي الس��كن اللئق، و خاص��ة عملي��ات الخلء، و ذل��ك م��ن أج��ل•
 دع����م التض����امن، و المتابع����ات القانوني����ة  وإيج����اد حل����ول مناس����بة و مطابق����ة لميث����اق

PIDESC.

 المصادقة على قانون وتفعيل�ه م�ن أج�ل ض�مان الوظيف�ة الجتماعي�ة للملكي�ة و جع�ل أس�عارها ف�ي.3
 المتناول (إيجار،شراء)، و ذلك من خلل مراقبة عمومي�ة و مواطني��ة للس�وق العق�اري، و بالت�الي
 إنه��اء الظل��م ال��ذي يعيش��ه أص��حاب الس��كن الغي��ر اللئق واله��ش والمش��ردين، وذل��ك رغ��م تواج��د

وحدات سكنية شاغرة.



 لمركزية الس�لط عل�ى الص�عيدين المحل�ي و الجه�وي م�ن أج�ل تعزي�ز الحوكم�ة و مش�اركة جمي�ع.4
الفاعلين المعنيين، و خاصة السكان و منظمات المجتمع المدني و الخبراء.

 المص���ادقة عل���ى ق���انون و تفعيل���ه م���ن أج���ل إع���ادة إحي���اء خدم���ة عام���ة حقيقي���ة خاص���ة بالس���كن.5
 الجتماعي، مدعومة في نف��س ال��وقت م��ن قب��ل الدول��ة و مس��يرة م��ن ط��رف الجماع��ات المحلي��ة و
 (أو) بشراكة مع أحد منظومات تعاونيات السكن، المنبثقة عن القتصاد الجتماعي و التض��امني،
 سواء كانت مالكة، أو مسيرة للسكن ذي التكلفة المنخفضة. و يكون هذا الق��انون الض��امن للحي��ازة

المنة  لليجار و تكافؤ الفرص للجميع.

 المصادقة على قانون و تفعيله من أجل ض��مان اس��تخدام الرض و الس��كن لتش��جيع إع��ادة التأهي��ل.6
 التش��اركي للم��دن القديم��ة و الحي��اء الش��عبية المتهالك��ة، فيفع��ل اح��ترام حق��وق النس��ان و الحق��وق

البيئية، و حضر الطرد  و كل  مضاربة.

تفعيل القوانين الجنائية التي تجرم الحتيال و تتابع و تعاقب المتورطين بشدة..7

 ، و خاص��ة تل��ك ال��تي2011 ين��اير 14مراجعة الديون المستحقة بموجب التفاقيات المبرم��ة بع��د .8
 تتع��ارض م��ع مب��دأ العدال��ة الجتماعي��ة، و المثقل��ة لص��ندوق الدول��ة، والمس��تنزفة بالت��الي دافع��ي

الضرائب.

 تحديد الدولة للموارد اللزمة لتلبية العجز في السكن، و إعطاء الولوية، في ق��انون المالي��ة و ف��ي.9
 من��ح تموي��ل الجماع��ات المحلي��ة للجه��ات، ل��دعم سياس��ات الس��كان المؤسس��ة عل��ى اح��ترام حق��وق

النسان، و خاصة من خلل إلغاء الديون الخارجية (مثال كينيا-إيطاليا  كمرجع).

 تع��بئة الف��اعلين المعنيي��ن، و خاص��ة الس��كان و الس��لطات المحلي��ة، لجع��ل المس��اكن الش��اغرة لم��دة.10
طويلة،  قابلة للسكن في  أقرب الجال، وذلك باستخدام الطارالقانوني وثغراته.

 المص��ادقة عل��ى ق��وانين ملئم��ة و تفعيله��ا م��ن أج��ل إل��زام الدول��ة بفت��ح مراك��ز إي��واء و إدم��اج.11
 لس���تيعاب الطف���ال و النس���اء و الرج���ال المش���ردين و الش���خاص المس���نين و ذوي الحتياج���ات
 الخاص���ة، و ك���ذا إلزامه���ا عل���ى تهيئة و إع���ادة تهيئة المب���اني العام���ة مثل الحي���اء الجامعي���ة  و

مؤسسات العجزة، وفقا لجميع المتطلبات القانونية المحددة  في المعاهدات الدولية.

 المص��ادقة عل��ى ق��انون و تفعيل�ه م�ن أج��ل إل��زام الدول��ة بتمكي�ن ك��ل الطلب�ة و الطالب��ات، عل��ى م��ر.12
 السنوات الجامعية، من إعانة على السكن أو توفير السكن اللئق الذي يجمع بين الحداثة و النفعية

و اليجار المناسب، و هي ظروف مثالية كفيلة بتعزيز نجاحهم الجامعي.



  عل��ى إث��ر2013 م��ارس 29تعزي��ز و تط��وير القاع��دة  المغاربي��ة  و الدولي��ة المؤسس��ة بتاري��خ .13
 )، و ذل�ك م�ن أج�ل إنش�اء2013الجمعي�ة العالمي�ة للس�كان (المنت�دىا لجتم�اعي الع�المي، ت�ونس 

 المجموعة المروجة للتحالف المغاربي للسكان بين التحالف الدولي للسكان من جهة، و المنظمات
 الجتماعي��ة ف��ي ت��ونس و الج��زائر و المغ��رب، م��ن جه�ة أخ��رى. يه��دف ه��ذا المن��بر تعزي��ز تب��ادل
 الخبرات و الس�تراتيجيات  لبن�اء ق�وة متح�دة للنض�ال م�ن أج�ل الح�ق ف�ي الس�كن اللئق و الكري�م
 لكل السكان، و خاص�ة المه�اجرين، وك�ذا الهتم�ام بالت�أثير السياس�ي الع�ام والمحل�ي، و خصوص�ا

.على صعيد منطقة المغرب العربي و حوض البحر البيض المتوسط

نعلن...

تضامننا مع نضالت  و بدائل منظمات السكان في المناطق الريفية و الحضرية.•

 مقاومتنا جميعا و مطالبتنا بإنهاء كل أشكال تجريم  نضالت  الحركات الجتماعية و النشطاء•
 الملتزمين بفرض احترام و تفعيل حقوق النسان و الحق�وق الجماعي�ة ف��ي الس�كن و الرض و

المدينة و الماء و الطعام و الشغل و الممتلكات العامة.

وندعو...

 كل السكان ومنظمات المجتمع الم��دني والخ��براء لتوقي��ع ه��ذا البي�ان ودع��م ه��ذه المب��ادرة م��ن أج�ل مس��تقبل
أفضل لتونس.



لجنة المم المتحدة للحقوق القتصادية و الجتماعية

4الملحظة العامة رقم 

عناصرالحق في السكن اللئق

 

 أمنا لحيازة: بغض  النظر عن مختلف أنواع الحيازة، ينبغي أن ينعم جمي��ع الش��خاص بدرج��ة•
من المن تكفل لحماية القانونية في حالة الخلء القسري و المضايقة و التهديدات الخرى؛

 الق��درة عل��ى تحم��ل التك��اليف: ينبغ��ي أل تنط��وي المش��تريات الشخص��ية أو التك��اليف المالي��ة•
 المتص���لة بالس���كن، بالض���افة إل���ى تكلف���ة اليج���ار، عل���ى تهدي���د أو إخلل بتحقي���ق أو ب���التمتع

بالحتياجات الساسية مثل الغذاء و التعليم و الوصول إلى الخدمات الصحية؛

 صلحية السكنى: ينبغي أن يوفر السكن اللئق بعض العناص�ر مث�ل المج�ال الك�افي و الحماي�ة•
 من البرد و الرطوبة و الحرارة و المطر و الريح أو غير ذلك من المخاطر التي تهدد الص��حة

و المخاطر البنيوية و نواقل المراض؛

 تواج��د الخ�دمات و الم��واد و المراف��ق و البني�ات التحتي�ة: يعت�بر الس�كن غي�ر لئق إذا ل�م تت��وفر•
 لشاغليه (أو ساكنته) مياه صالحة للشرب، و خدمات صحية ملئم�ة، و طاق�ة لزم�ة للطه�ي و
 الت��دفئة و الض��اءة، و مراف��ق ص��حية و مراف��ق اغتس��ال ملئم��ة، و س��ائل تخزي��ن الغذي��ة، و

تصريف النفايات، الخ؛

 سهولة الوصول: يكون السكن غير لئق إذا لم تؤخذ في الحس��بان الحتياج��ات الخاص��ة للفئات•
 المحرومة و المهمشة (مثل الشخاص ف�ي وض�عية ص�عبة، و الش�خاص المعرض�ين للتميي�ز،

و الشخاص ذوي العاقات، و ضحايا الكوارث الطبيعية)؛

 الموقع: يجب أن يتيح السكن اللئق الوص�ول لمكاني�ة الش�غل و الخ�دمات الص�حية و الدراس�ة•
 و مراكز رعاية الطفولة و غير ذلك من البنى التحتية الجتماعية و أل يكون مبنيا� عل��ى موق��ع

ملوث و داخل محيط قريب من مصادر تلوث

 احترام الوسط الثقافي: ينبغي أن يحترم السكن اللئق و يراعي مفه�وم الهوي�ة الثقافي�ة و أنم�اط•
الحياة.


