
 

السكن اللقئ ق حقيقة واقلعة و أولوية وطنية  توصية للعل ال ق ف 13تونس   
سهى بن سلمة، صاحبة مبادرة لومتنسقة التنتدى اللول للحق ف السكن اللقئق

ملثلة التحالف الدلول للسكان بتونس

 أخيا، لوبعد عقد اجتماعات تيضياية ف الهات، لوف إطار الايام العالةية بدلون إخل ء
  أكتوبر. كان27 إل 24قسري، إلتأم التنتدى اللول للحق ف السكن اللقئق ف تونس من 

 التنتدى ناجحا رغم الصعوبات، لوذلك راجع لودة الاشاركي الذاين لوضعوا اهتمامهم
 بسألة تىظى طبةيعةيا باللولواية، رغم إهالا من قبل الكومة الالةية لو الت سبقتها متنذ

، لوتلك الت سبقتها على امتداد عقداين من الزمن2011 جانفي 14 .
 عhقدت لقا ءات خلل ةثلةثة أايام من التنقاش. قدمت فةيها أشرطة تسد هذه القيضةية الاشاقئكة
 التعلقة بالق ف السكن اللقئق، مع تقةيقات استقصاقئةية لدى سكان ف لوضعةية هاشة. كما

.تلقةيتنا شهادات عن تارب دلولةية لومغاربةية
 كانت الواضةيع كلثية لومتتنوعة ملثل: الاشاشة ف الحةيا ء الاماشةية بالدن لوالتناطق 
 الرايفةية، لواحصاقئةيات عن  الاشرداين، ، رجال، أطفال لونسا ءا لو عن ظرلوف عةياشهم

 الأسالواية، كما تطرقتنا إل قيضةية اليضاربات العقاراية لوآةثارها على الاشارايع السكتنةية
 الجتماعةية، لوماشاكل الطلب بدلون مألوى لوبدلون مقر للعةيش اللقئق لومتابعة دراستهم

 الامعةية باشكل طبةيعي، لوقيضةية الدايون، ف ما ي ص العاقئلت لوالدايون الوطتنةية، لوالساقئل
.القانونةية، لوتبادل العلومات لوالربات على الستوى الوطن لو الغاربي لوالدلول

 مكxن التنتدى اللول التونسةيات لوالتونسةيي، من التنوب لوالوسط لوالاشمال، من اللتقا ء
 لوالتناقاشة لوالاشاركة، لوأخيا، التمكن من التعبي عن انزعاجهم بدلون خوف، لورفع

.رؤلوسهم  ف موضوع مؤسzس للكرامة، أل لوهو الق ف السكن اللقئق لوالكري
 على إةثر هذا اللقا ء اللول، انبلثقت ةثل ث عاشرة توصةية (مرفقة) على شكل بةيان. لوسةيعمم

 هذا البةيان على كل أنا ء البلد. كما سةيخلق مال شامل لومستقل لومتنفتحا من أجل
.التأةثي لوالنعكاس السةياسي لعل الق ف السكن اللقئق ألولواية لولواقع لوطن

.لوالن، ي ب تفعةيل هذه القرارات لوذلك باشد كل القوى التاحة خلل الجتماعات الهواية

 من أجل ذلك، ندعو مواطتنةيتنا لومواطتناتتنا للتوقةيع على البةيان لوندعو كل مكونات
.التمع الدني للماشاركة ف هذه التعبئة
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