
الندوة الثانیة حول  

أجندا 2030  

المتعلقة بتحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

برشلونة – 29 نوفمبر2022 

لطفي بن عیسى  
مستشار بلدي – مدینة تونس 

رئیس لجنة قیادة استراتیجیة التنمیة لمدینة تونس 

تـعد اسـتراتـیجیة الـتنمیة لـمدیـنة تـونـس الـتي تـدیـرھـا بـلدیـة تـونـس بـالشـراكـة مـع الـمدن الـمتوسـطیة ومـدیـنة بـرشـلونـة والـممولـة  مـن 

قـبل الـمفوضـیة األوروبـیة فـي إطـار بـرنـامـج "السـلطات المحـلیة: شـراكـات مـن أجـل مـدن مسـتدامـة" ، تـعد جـزءا مـن مشـروع 
"عاصمة تونس: التخطیط االستراتیجي والحوكمة المطورة من أجل مدینة كبرى قادرة على الصمود". 

وھـي تھـدف إلـى تـعزیـز الـحوكـمة مـتعددة المسـتویـات فـي مـدیـنة تـونـس مـن خـالل تـوحـید الـفاعـلین حـول خـطتھا االسـتراتـیجیة 
لمواجھة تحدیات التنمیة المستدامة وتحقیق أھداف أجندا 2030.وذلك وفق الروزنامة التالیة : 

بین سبتمبر 2020 و جانفي 2021 : انطلق العمل بإعداد آلیات الحوكمة  

في دیسمبر 2021 : تم انجاز تشخیص واقع المدینة 

في نوفمبر 2022 : وقعت المصادقة على اإلطار االستراتیجي 

في فیفري 2023 : ستعرض خطة العمل على المصادقة  

في جوان 2023: سیتم إرساء ھیكل المراقبة والتنفیذ 

یـعتبر اإلطـار االسـتراتـیجي مـرحـلة مـفصلیة لـلربـط بـین عـناصـر الـتشخیص (الـماضـي) وخـطة الـعمل (المسـتقبلیة) مـن خـالل 
تحـدیـد األھـداف والخـطوط االسـتراتـیجیة وصـیاغـة رؤیـة اسـتراتـیجیة مشـتركـة وضـبط عـدد مـن الـمشاریـع المھـیكلة فـي خـطوطـھا 

العریضة. 

I -  - التشخیص  

1. الـعاصـمة تـونـس، نـواة مـركـزیـة لـمدیـنة كـبرى لـكنھا مـفككة ومـمتدة، ھـي الـقطب االقـتصاد الـوطـني األول غـیرأن ریـادتـھا 
ضعیفة على المستوى الدولي. 

2. الـمحور الـمركـزي الـتاریـخي (مـن الـمدیـنة الـعتیقة الـى مـنطقة الـمیناء الـسابـق مـرورا بـالـمدیـنة الحـدیـثة) ھـو فـضاء یـتضمن 
امكانات اقتصادیة وثقافیة وبیئیة ھائلة ا لكنھ ما فتئ یتدھور وأصبح محل نفور دیموغرافي واقتصادي كبیرین 

3. حـالـة الـتنقل الـحضري والـبنیة الـلوجسـتیة الـقدیـمة سـاعـدت عـلى تـدھـور الـمركـز والـزحـف الـعمرانـي الـفوضـوي والـضرر 
البیئي وضعف القدرة التنافسیة للمدینة 



4. تونس مدینة غیر قادرة على الصمود في وجھ المخاطر المناخیة واالقتصادیة و البیئیة واالجتماعیة.  

5. تـعتبر الـحوكـمة الـترابـیة فـي طـور الـمخاض فـي سـیاق االنـتقال السـیاسـي واإلداري الـمعقد فھـي (الـحوكـمة) ال تـزال تـبحث 
عـلى كـیفیة تـعزیـز دورھـا فـي تـعبئة الـسكان والـمؤسـسات والـفاعـلین االقـتصادیـین حـول الـمشاریـع الـحضریـة والـمشاریـع اإلقـلیمیة 

والترابیة  

6. الـتدھـور الـتدریـجي والمسـتمر لـنوعـیة الـحیاة فـي الـمدیـنة مـا فـتئ یـؤثـر عـلى الـجاذبـیة االقـتصادیـة والـتماسـك االجـتماعـي 
والصحة العمومیة. 

7. مـیز اجـتماعـي وفـضائـي تـغذیـھ تـدفـقات الھجـرة غـیر الـمتجانـسة وفشـل السـیاسـیات الـعمومـیة تـجاه الشـرائـح االجـتماعـیة 
الضعیفة واالحیاء المھمشة 

ھـذا وبـناء عـلى الـعناصـر الـتقییمیة الـمذكـورة یـمكن تـلخیص خـطوط وأھـداف وغـایـات اإلطـار االسـتراتـیجي لـلنھوض بـمدیـنة 
تونس في أربعة محاور على ضوء أھداف التنمیة المستدامة  شعارنا في ذلك  أن "ال نترك أحداً یتخلف عن الركب". 

- II - اإلطار االستراتیجي 

1) تعزیز االبتكار واالشعاع االقتصادي والثقافي من خالل: 

-  ارساء منظومة محلیة لالبتكار  

-  احداث مشاریع مھیكلة ومتماسكة لھا قدرات كبیرة على الدفع االقتصادي المحلي  

- تموقع تونس كمدینة عالمیة تستند الى صورة قویة وواضحة وجذابة.     

وذلـك فـي إطـار تـحقیق الھـدف األول مـن أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة الـمتعلق بـالـقضاء عـلى الـفقر والھـدف رقـم 3 الـمتعلق 
بـالـصحة الـجیدة والـرفـاھـة والھـدف رقـم 8 الـمتعلق بـالـعمل الـالئـق والـنمو االقـتصادي والھـدف رقـم 9 الـمتعلق بـالـصناعـة 

واالبـتكار والـبنیة الـتحتیة والھـدف رقـم 11 الـمتعلق بـالـمدن والمجـموعـات المسـتدامـة والھـدف رقـم 12 الـمتعلق بـاالسـتھالك 
واإلنتاج المسؤوالن و الھدف رقم 17 المتعلق بالشراكات لغایة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

2)  دعم دور مدینة تونس كمحرك لمدینة كبرى منظمة وقادرة على الصمود وذلك من خالل: 

-  الشروع في تنظیم مدینة كبرى ناجعة تعتمد على توزیع عقالني للوظائف الحضریة في جمیع أنحاء تونس الكبرى 

 -  بلورة تنظیم جدید للمدینة یقلل من االعتماد على المركز 

- توفیر مقومات مدینة قادرة على مواجھة التحدیات 

- تـرسـیخ مـكانـة بـلدیـة تـونـس كـمركـز حـضري لـھ اشـعاع دولـي  مسـتفیًدة مـن تـاریـخھا ومـوقـعھا الـمركـزي واالشـعاع الـوطـني 
لمنشآتھا  

وذلـك وفـقا للھـدف رقـم 3 مـن أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة الـمتعلق بـالـصحة الـجیدة والـرفـاھـیة  و الھـدف رقـم 6  الـمتعلق بـالـمیاه 

الـنظیفة والـصرف الـصحي والھـدف رقـم 7 الـمتعلق بـالـطاقـة الـنظیفة واألسـعار الـمعقولـة  و الھـدف رقـم 8 الـمتعلق بـالـعمل الـالئـق 
والـنمو االقـتصادي والھـدف رقـم 10 الـمتعلق بـالحـد مـن عـدم الـمساواة و الھـدف و الھـدف رقـم 11 الـمتعلق بـالـمدن والمجـموعـات 



المسـتدامـة و الھـدف رقـم 13 الـمتعلق بـمكافـحة الـتغیرات الـمناخـیة و الھـدف رقـم 14الـمتعلق بـالـحیاة الـمائـیة  و الھـدف رقـم  15 

المتعلق بالحیاة البریة والھدف رقم 16 المتعلق بالسالم والعدل والمؤسسات الناجعة 

3) تحسین جاذبیة المحور المركزي واالختالط االجتماعي والوظیفي بین األحیاء وذلك من خالل: 

- تنشیط ودمج االحیاء المحیطة التابعة لبلدیة تونس.  

- تقویة االنتماء إلى المدینة وتعزیز االختالط االجتماعي واالنتفاع بالخدمات دون تمییز 

- الترویج للمحور المركزي كرافعة لصورة وھویة المدینة وكعقدة مفصلیة وظیفیة للمدینة. 

 ویـفترض ذلـك تجـدیـد الـمركـز وإعـادة تـأھـیلھ أوال مـن خـالل الـتفكیر فـي وظـیفة اقـتصادیـة مسـتدامـة وخـالقـة تـقاوم الـظواھـر 
الـفوضـویـة وغـیر الـمنظمة و ثـانـیا مـن خـالل إعـادة تـنظیم حـركـة الـتنقل داخـلھا وربـطھا بـبقیة الـمدیـنة وبـواجـھة الـبحیرة وثـالـثا مـن 

خالل الحفاظ على التراث المعماري والعمراني،  

وذلـك مـع مـراعـاة األھـداف الـثمانـیة األولـى مـن أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة الـمتعلقة تـباعـا بـالـقضاء عـلى الـفقر والـجوع وتـوفـیر 
الـصحة الـجیدة والـرفـاه و الـتعلیم الـجید والـمساواة بـین الجنسـین والـمیاه الـنظیفة والـصرف الـصحي و الـطاقـة الـنظیفة وبـأسـعار 
مـعقولـة   والـعمل الـالئـق والـنمو االقـتصادي وكـذلـك الھـدفـین رقـم 10 و11 الـمتعلقین بـالحـد مـن عـدم الـمساواة و الـمدن و 

المجموعات المستدامة وأخیر الھدف رقم 17 المتعلق بالشراكات لغایة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. 

4) اعتماد حوكمة قادرة على تعبئة الفاعلین وضمان انخراط المواطنین في األھداف المشتركة من خالل: 

- تعبئة الفاعلین بالمدینة من أجل إدارة مشتركة لالستراتیجیات والمشاریع الحضریة 

- اعتماد آلیات لإلدارة الجیدة والشفافة والضامنة للمقبولیة صلب البلدیة  

- إشـراك الـمواطـنین فـي تـطویـر الـبرامـج والـمشاریـع الـحضریـة الـتي تـعنیھم مـن خـالل بـعث اسـتثمارات عـمومـیة مـالئـمة 
ومستدامة ومقبولة من قبل المستفیدین 

كـل ذلـك تجسـیما ألھـداف الـتنمیة المسـتدامـة بـدءا بـالھـدف رقـم 5 الـمتعلق بـالـمساواة بـین الجنسـین ثـم الھـدفـین رقـم 10 و11 
الـمتعلقین بـالحـد مـن عـدم الـمساواة والـمدن والمجـموعـات المسـتدامـة و الھـدف رقـم 17 الـمتعلق بـالشـراكـات لـغایـة تـحقیق أھـداف 

التنمیة المستدامة. 

 - III -المشاریع المھیكلة 

ھذا وقد تم جرد ماال یقل عن 140 مشروعا وقع جمعھا في الـ 16 مشاریع التالیة : 

. مشروع خاص بالتنشیط االقتصادي المحلي 
. مشروع یتعلق باألمن الغذائي 

. برمجة تظاھرة لالبتكار الحضري (metropolitano) مرة كل سنتین 
 ( metropolitano ) إنشاء فضاء للتنسیق الحضري .

. تأھیل الحدائق والمناظر الطبیعیة والعمرانیة ومفصلة مداخل العاصمة 
. تھیئة فضاءات استقبال التظاھرات الدولیة الكبرى 



. إعادة تأھیل المحور المركزي 
. ربط المحور المركزي بواجھة البحیرة 

. تأھیل الجانب العمراني للمدینة اإلداریة - القصبة 
. إنعاش أحیاء ضواحي العاصمة ثقافیا وریاضیا وتجاریا 

. التأھیل العمراني لألحیاء المحاذیة لمحطات الشبكة الحدیدیة السریعة ومحطات المترو بصفتھا أحیاء مركزیة. 
. تھیئة وتثمین وصیانة ومفصلة الحدائق والمجمعات الطبیعیة (بحیرات وغابات ) 

. تركیز أدوات لمساءلة المصالح البلدیة (االتصال و التقییم و الرقمنة، إلخ.) 
. تثمین التراث والثقافة دعما للھویة الجماعیة 

. إحداث وسائل نقل عمومي ذات مستوى عاٍل من الخدمة 
. إرساء دعائم بلدیة مرنة ومسؤولة بیئیًا 

 - IV - میثاق مدینة تونس 

یـؤكـد مـیثاق مـدیـنة تـونـس عـلى حـق الـمواطـن فـي جـودة الـحیاة عـلى قـاعـدة الـمبادئ األسـاسـیة لـحقوق اإلنـسان والـحق فـي 
المدینة. 

كـما تـقر االطـراف الـموقـعة عـلى الـمیثاق بـأن الـمدیـنة ھـي فـضاء جـماعـي یـوفـر لـمتساكـنیھ أسـباب الـنمو مـقابـل بـذلـھم الجھـد  كـل 
في حدود صالحیاتھ وامكانیاتھ ، لجعل تونس مدینة مستدامة ومدمجة 


