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 اإلدارة العامة للتهيئة الترابية 2019

 

 ةــــــــــئــــــوطــــــــــت

  

ة ورسوم بيانية في شكل خرائط موضوعيّ بإستمرار والمجّسمة  المحّينة البيانات قواعد نّ لقد تبّين أ

 جهات البالد.ة لمختلف جتماعيّ إلاة و قتصاديّ اإل التنمية لرسم سياسات أداة ضرورّيةأصبحت وجداول 

مصدرا أساسّيا في إعداد األطالس الّرقمية وأحد أهّم الوثائق التي يتّم  البيانية هذه القواعد وتعتبر

وفي . المحّليةو  الجهوّية مختلف المتدّخلين لرسم سياسات الّتنميةو  إعتمادها من قبل المصالح الجهوّية

عداد إ ة( فييّ ة للتهيئة الترابدارة العامّ اإل) الترابيةواإلسكان والتهيئة  وزارة التجهيز شرعت طارإلهذا ا

 .، موضوع هذه الّدراسةالمنستير، ومن بينها أطلس مختلف واليات الجمهوريةلة رقميّ  أطالس

ذلك في شكل و  نجازه على مرحلتينإيتم الّذي و  المنستيروالية  أطلس عدادإراسة ن هذه الدّ تتضمّ 

الخرائطية  ،غرافية)منظومات المعلومات الج أدوات التكنولوجيا الحديثةماد عتإة برقميّ و  ةمعطيات ورقيّ 

 .(..إلخ.،الملتيميديا اإلستشعار عن بعد، ،الرقمية

ة ة وورقيّ ة رقميّ ووثائق خرائطيّ  معطيات إحصائّيةوفق  المنستيرقمي لوالية نجاز األطلس الرّ إ مّ ت 

 أخرىحديثة و  اتحصائيّ إهذه المعطيات تتضّمن و  ة.المصالح الجهويّ و  الوزاراتلف مختبالتنسيق مع 

السيناريوهات  ، وبالّتالي إستشرافات الحاصلةر التطوّ نسق على  تعّرفمن ال تمّكنناتعود لفترات سابقة 

 .للمنطقةة المستقبليّ 

 .المنستيرألطلس والية  النهائّيةتمّثل هذه الوثيقة النسخة 
 

                                                                                                        

 

 التجهيزلوزارة رابية التابعة ة للتهيئة التّ دارة العامّ إلامع بالتنسيق  المنستيرتّم إنجاز أطلس والية 

  : تحت إشرافلتهيئة الترابّية اإلسكان واو 

 لتهيئة الترابيةار عام ــــمدي:  الدوخ كمال الســـيــد -

 مهندس معماري أول رئيسة مصلحة الدراسات القطاعية والمحورية: : مخلوف زهرةالسيدة  -

 ن من :عمل متكو   ريقــــــفبمشاركة  "TOPGEO"راسات مكتب الد  تكليف  وإلنجاز هذا األطلس تم  

 "TOPGEO"راسات مكتب الد   عام مدير : الميساوي محمد الســـيــد -

 : رئيس المشروع )مختص  في الجغرافيا( عبد السالم فريضي الســـيــد -

 رسم الخرائط و مختص في الجغرافيا ارعي :كمال الز   الســـيــد -

  الجغرافيا: مختص في المنصري كريم الســـيــد -

 في االعالمية مختص  :  المدوري فوزي الســـيــد -

 الجغرفة الرقمية: مختص  في الســـيــد ماهر الميساوي   -
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 1 ................................................................................................ تــــــــــوطــــــئــــــــــة

 11 .....................................................................................................مــقـــّدمــــة

 11 .................................................................................... اإلداري الـــتـــــقـــســـــيم .1

 11 .............................................................................................. البلدية والدوائر المعتمدّيات حسب اإلداري التقسيم 1.1

 11 البلدي التقسيم 1.1

 11 ................................................................................ والثقافي التاريخي اإلطار .2

 11 ............................................................................. والبيومناخي الطبيعي االطار .3

 11 .............................................................................................................................. والهيدروغرافيا الّتضاريس 1.1

 71 .......................................................................................................................................... الّتضاريس 1.1.1

 71 ....................................................................................................................................... الهيدروغرافيا 1.1.1

 11 .......................................................................................................................... والجيومورفولوجيا الجيولوجيا 1.1

 11 .................................................................................................................................. البيومناخية الخاصّيات 1.1

 71 ............................................................................................................................................... المناخ 1.1.1

 71 .................................................................................................................................... األمطار 7.7.1.1

 32 .................................................................................................................................... الحرارة 3.7.1.1

 32 ...................................................................................................................................... الّرياح 1.7.1.1

 37 ................................................................................................................................................ التربة 1.1.1

 37 ..................................................................................................................................... النباتي الغطاء 1.1.1

 11 .......................................................................................................................................... البيئية الظروف 3.1

 11 ............................................................................................................................................ المائية الموارد 3.1

 21 .......................................................................................... البشري اإلطار .4

 13 ....................................................................................................................... السكان وحركّية المجالي التوّزع 1.3

 32 .......................................................................................................... الجنس حسب السّكان وتوّزع الكثافة 1.1.3

 31 ................................................................................................................... الوسط حسب السّكاني التوّزع 1.1.3

 11 ............................................................................................................................ والخارجّية الّداخلية الهجرة  1.3

 31 .................................................................................................................................... الّداخلية الهجرة 1.1.3

 31 ................................................................................................................................... الخارجّية الهجرة 1.1.3

 11 ....................................................................................................................................... الديموغرافّية البنية 1.3

 31 .................................................................................................................. األعمار حسب السّكانية البنية 1.1.3

 12 ............................................................................................................العائلية الحاالت حسب السّكان بنية 1.1.3

 11 ................................................................................................................................. العيش وظروف األســــر 3.3

 17 ............................................................................................................................ وحجمها األســــر توّزع.1.3.3

 17 .......................................................................................................................................... المســـــــاكن 1.3.3

 12 ....................................................................................................................................... األسر تجهيز 1.3.3

 13 ................................................................................................................................. اإلجتماعي اإلطار 3.3.3

 31 ............................................................................... والتجهيزات التحتية البنية .1

 11 ............................................................................................................................................. التحتية البنية 1.3

 11 ........................................................................................................................... المرور وحركة الطرقات 1.1.3

 17 ............................................................................................................................والجّوي الحديدي الّنقل 1.1.3

 17 ............................................................................................................................. الحديدي النقل 7.3.7.2

 17 ............................................................................................................................... الجوي النقل 3.3.7.2

 13 .................................................................................................................................... والماء الكهرباء 1.1.3

 13 .................................................................................................................................... الكهرباء 7.1.7.2

 11 .................................................................................................................... للّشراب الّصالح الماء 3.1.7.2

 11 ...................................................................................................................................... التطهير شبكة 3.1.3

 11 ................................................................................................................................. واالتصاالت البريد 3.1.3
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 31 ................................................................................................................................................. التجهيزات 1.3

 11 .......................................................................................................................... المهني والتكوين التعليم 1.1.3

 11 ............................................................................................................... والثانوي األساسي التعليم 7.7.3.2

 11 .............................................................................................................................. العالي التّعليم 3.7.3.2

 22 ............................................................................................................................المهني تّكوينال 1.7.3.2

 27 .............................................................................................................................................. الصحة 1.1.3

 21 .................................................................................................والثقافة الطفولة الشباب، الرياضة، قطاعات 1.1.3

 31 ................................................................................................................... التنمية ومشاريع الحضرية المراكز 1.3

 21 .................................................................................................................................. الحضرية المراكز 1.1.3

 21 .................................................................................................................................... التنمية مشاريع 1.1.3

 21 .................................................................................................... بزرمدين المندمجة التنمية مشروع 7.3.1.2

 21 .............................................................................. (MFCPOLE) الفجة -بالمنستير التنافسية القدرة قطب 3.3.1.2

 21 ....................................................................................... للتضامن الوطني البنك من الممولة المشاريع 1.3.1.2

 21 ...................................................... والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل بنك طرف من الممولة المشاريع 1.3.1.2

 01 ..................................................................................... االقتصادية األنشطة .6

 16 .................................................................................................................................................... التشغيل 1.1

 11 ..................................................................................................................................................... الفالحة 2.6

 33 ................................................................................................................ االستعمال حسب األراضي توّزع 1.1.1

 31 ................................................................................................................................. األراضي إستعمال 1.1.1

 31 ............................................................................................................................... الّسقوية المساحات 1.1.1

 32 ................................................................................................................................ البيولوجية الفالحة 3.1.1

 32 .................................................................................................................................... الفالحي نتا اإل  3.1.1

 32 ............................................................................................................................. النباتي اإلنتاج 7.2.3.3

 33 .......................................................................................................................... الحيواني االنتاج 3.2.3.3

 11 ............................................................................................................................................ البحري الصيد 1.1

 11 ................................................................................................................................................... الصناعة 3.1

 31 ............................................................................................ الشغل ومواطن القطاعات:  المعملية الصناعات 1.3.1

 13 ............................................................................................... المجالي والتنظيم التوزع: الصناعية المناطق 1.3.1

 11 .......................................................................................................................................... والمناجم الطاقة 3.1

 11 ......................................................................................................................... التقليدية والصناعات السياحة 1.1

 11 ............................................................................................................................................. السياحة 1.1.1

 11 ............................................................................................................................... التقليدية الصناعات 1.1.1
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 17 ................................................................................. وحمايتها البيئة وضعّية .1
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 11 ........................................................................................................................... التلوث وأشكال مصادر 1.1.1

 11 ............................................................................................................. والصلبة الحضرية النفايات 7.7.7.1

 11 ............................................................................................................................ السائلة النفايات 3.7.7.1

 11 ....................................................................................................................................... التلوث أشكال 1.1.1

 11 ............................................................................................................................................ المحيط حماية 1.1

 16 ................................................................................................................................ الساحلي الشريط حماية 1.1

 72 ............................................................................... المعتمديات حسب ملخص .8

 11 ................................................................................................................................................... المنستير 1.1

 11 .................................................................................................................................................. الوردانين 1.1

 13 .................................................................................................................................................. الساحلين 1.1

 13 ..................................................................................................................................................... زرمدين 3.1

 11 ................................................................................................................................................ حسان بني 3.1

 11 ....................................................................................................................................................... جمال 1.1
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 قائمة الخرائط

 31 ................................................................................................................................................................... اإلداري التقسيم:  1 خريطة

 34 .................................................................................................................................................................... البلدي التقسيم:  2 خريطة

 31 ........................................................................................................................................................................ التضاريس:  3 خريطة

 31 ........................................................................................................................................................................ المنحدرات:  4 خريطة

 31 .....................................................................................................................................................................الهيدروغرافيا:  5 خريطة

 31 .......................................................................................................................................... المنستير لوالية الجيولوجية الخريطة:  6 خريطة

 31 ........................................................................................................................................................... البيومناخية الخريطة:  7 خريطة

 13 ...................................................................................................................................................................... التربة أنواع:  8 خريطة

 13 ............................................................................................................................................... (NDVI) النباتي الغطاء ِمؤشر:  9 خريطة

 11 ............................................................................................................................................................... الهشة المناطق:  01 خريطة

 14 ............................................................................................................................................................... السطحية الموائد:  11 خريطة

 14 .................................................................................................................................................................. العميقة الموائد:  11 خريطة

 12 ............................................................................................................................................ 1114 سنة في الّسكانية الكثّافة:  13 خريطة

 12 ..................................................................................................................... 1114 سنة المنستير والية في االنوثة مؤشر تباين : 14 خريطة

 11 .......................................................................................................... 1114و 1999 بين المعتمديات حسب الداخلية الهجرة توزع :16 خريطة

 11 .................................................................................................................................... مقارنة المنستير لوالية الهجري الحاصل :11 خريطة

 11 ................................................................................................................ (دينار بااللف) 2012 سنة الخارج من الواردة الحواالت: 11 خريطة

 13 ................................................................................................................... 1114 سنة في والمعتمدية الحجم حسب األسر توزع : 11 خريطة

 11 .................................................................................................................................... 1114 في الوسط حسب المساكن توزع: 19 خريطة

 11 ........................................................................................................................................ 1114 سنة المساكن وأصناف حجم :11 خريطة

 14 ............................................................................................................................ 1114 سنة الطبيعي الغاز بشبكة الربط نسب :11 خريطة

 12 ............................................................................................................................ 1114 سنة في سّيارة تمتلك التي األسر نسب :11 خريطة

 12 ............................................................................................................................. 1111 سنة المعتمديات حسب المعوقين توزع :13 خريطة

 11 ............................................................................................................... 1111 سنة المعتمدية وحسب النوع حسب الطرقات توزع :14 خريطة

 11 ............................................................................................................................................................... الطرقات خريطة : 11 خريطة

 41 ........................................................................................................ 1111 سنة( الضغط والمتوسط المنخفض) الكهرباء إستهالك:  16 خريطة

 41 ................................................................................................................................... 1111 سنة الشرب مياه إستهالك توّزع:  11 خريطة

 44 ............................................................................................................................. 1111 لسنة والتطهير الّضخ محطات توزيع : 11 خريطة

 42 ............................................................................................................................................. 1111 سنة البريد مكاتب توزع : 11 خريطة

 42 ................................................................................................................ 1111 سنة الشبكة وكثافة القار الهاتف في المشتركون:  31 خريطة

 41 .............................................................................................................. 1111 سنة األساسي التعليم من األولى المرحلة تجهيزات: 31 خريطة

 41 ............................................................................................ 1111 سنة األساسي التعليم من األولى المرحلة ومؤشرات التالميذ عدد : 13 خريطة

 41 ....................................................................................................................................... 1111 سنة الثانوي التعليم تجهيزات:  33 خريطة

 41 ............................................................................................................................ 1111 سنة الثانوي التعليم ومؤشرات التالميذ:  34 خريطة

 21 ................................................................................................................................ 1111 سنة األساسّية الصحة مراكز توزع : 31 خريطة

 21 ......................................................................................................................................... 1111 سنة العمومي القطاع أطّباء: 36 خريطة

 21 .......................................................................................................................................... 1111 سنة الخاّص  القطاع أطّباء: 31 خريطة

 24 ........................................................................................................................ 1111 سنة الرياضية والجمعيات المالعب توزع : 31 خريطة

 22 ............................................................................................................................ 1111 سنة المنستير بوالية الشباب دور توزع :39 خريطة

 22 .......................................................................................................................................... 1111 لسنة االطفال رياض توزع : 41 خريطة

 21 ....................................................................................................................1111 سنة المنستير بوالية العمومية المكتبات توزع : 41 خريطة

 21 ............................................................................................................................................ التحتية والبنية الحضرية المراكز : 41 خريطة

 21 ....................................................... 31/11/1111 حدود إلى والمتوسطة الصغرى المؤسسات تمويل بنك قبل من الممولة المشاريع توزع:  43 خريطة

 21 ................................................................................................................................. 1114 سنة البطالة ونسب العاطلين عدد:  44 خريطة

 21 .......................................................................................... (هك) 1111 سنة االستعماالت وحسب المعتمديات حسب األراضي توزع: 41 خريطة

 24 ...................................................................................................................................... الفالحية األرضي استعماالت خريطة:  46 خريطة

 22 ....................................................................................................................................... 1114 سنة السقوية المساحات توّزع: 47 خريطة

 21 ............................................................................................................................................... 1111 سنة اللحوم انتاج توزع: 48 خريطة

 21 .................................................................................................................................. 1111 سنة المنستير بوالية الموانئ أهم : 49 خريطة

 13 ................................................................................... (1111) االنتاج وقطاع المعتمدّيات حسب المعملّية الصناعات مؤسسات توّزع:  11 خريطة

 13 ......................................................................................... (1111) االنتاج وقطاع المعتمدّيات حسب الصناعي الشغل مواطن توّزع:  11 خريطة

 11 .................................................................................................... الصناعية العقرية الوكالة قبل من المهيأة الصناعية المناطق توزع :11 خريطة

 12 ............................................................................................................................. 1111 سنة الصادرة المهنية البطاقات توزيع:  13 خريطة

 12 ................................................................................ 1111 سنة التجاري القطاع وحسب المعتمديات حسب بالتفصيل البيع نقاط توزع:  14 خريطة

 18 ...................................................................................................................................................... وحمايتها الببيئة وضعية:  11 خريطة

 11 ..............................................................................................................................................................المنستير معتمدية:  16 خريطة

 11 ............................................................................................................................................................. الوردانين معتمدية:  11 خريطة

 14 ............................................................................................................................................................. الساحلين معتمدية:  11 خريطة

 12 ............................................................................................................................................................... زرمدين معتمدية:  19 خريطة

 12 ........................................................................................................................................................... حسان بني معتمدية:  16 خريطة

 11 ................................................................................................................................................................. جمال معتمدية:  16 خريطة

 11 .................................................................................................................................................................. بنبلة معتمدية:  61 خريطة

 11 ............................................................................................................................................................... المكنين مديةمعت:  63 خريطة

 18 ...............................................................................................................................................................البقالطة معتمدية:  64 خريطة

 13 ................................................................................................................................................................. طبلبة معتمدية:  61 خريطة

 11 .......................................................................................................................................................... هالل قصر معتمدية:  66 خريطة

 11 .................................................................................................................................................... المديوني قصيبة معتمدية:  61 خريطة

 14 ............................................................................................................................................. بوحجر-لمطة-صيادة معتمدية:  61 خريطة
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 قائمة الرسوم البيانية

 

 18 ................................................................................................................................................................. األمبروحراري الرسم:  1 رسم

 18 ....................................................................................................... 1111 سنة صقانس-المنستير بمحطة الشهرية المناخية المعطيات:  1 رسم

ستغالل موارد: 3 رسم  11 ................................................................................................................................ (3م م) السطحية المائية الموائد وا 

ستغالل موارد: 4 رسم  11 .................................................................................................................................. (3م م) العميقة المائية الموائد وا 

 12 ............................................................................................................... 1116و 1111 بين الطبيعي والنمو الوفيات الوالدات، تطور: 1 رسم

 11 ...................................................................................... 1114و 1119 بين والجنس العمرية الفئات حسب الواليات بين الهجري الحاصل: 6 رسم

 18 ........................................................................................................................................................... 1114 سنة األعمار هرم: 1 رسم

 18 ........................................................................................................................................................... 1114 سنة األعمار هرم: 1 رسم

 18 ...................................................................................... 1114 سنة والجنس التعليمي المستوى حسب سنوات 11 من االكثر السكان توزع: 9 رسم

 12 ...................................................................................................................................... 1114-1114بين األسر تجهيز تطور:  11 رسم

 48 ............................................................................................................. 1111-1116 بالساحل للنقل الجهوية الشركة أنشطة تطور : 11 رسم

 42 ................................................................................................................................................ 1111 سنة البريد خدمات توزع:  11 رسم

 28 ............................................................................................. 1111-1111 سنة الجنس وحسب الجامعية المؤسسة حسب الطلبة توّزع :13 رسم

 28 ................................................................................................................................................... 1114 سنة النشيطون السكان :14 رسم

 23 ................................................................................ 1114 سنة االقتصادية القطاعات وحسب المعتمديات حسب المشتغلين السكان توزع :11 رسم

 21 ........................................................................................................................... )%( 1111 سنة المؤهالت حسب األراضي توزع :16 رسم

 21 ................................................................................................ (هك) 1111 سنة المعتمديات حسب الفالحية األراضي مساحات توزع : 11 رسم

 21 ................................................................................................................................. (المنتجة االناث) 1111 سنة الماشية تربية : 11 رسم

 21 ..........................................................................................................................(بالطن) 1111و 1111 بين الحليب إنتاج تطور  :19 رسم

 21 ........................................................................................................... (بالطن) 1111 1111 سنتي بين البحري الصيد إنتاج تطور : 11 رسم

 21 ....................................................................................................... 1111 سنة المنستير بوالية األجنبية الصناعية المؤسسات أصول : 21 رسم

 11 ..................................................... 1111 سنة الصناعية العقارية الوكالة قبل من المهيأة الصناعية المنطقة حيب الصناعية المؤسسات توزع:  12 رسم

 11 ................................................................................................. الصناعية العقارية الوكالة قبل من المهيأة الصناعية المناطق مساحات:  13 رسم

 12 ........................................................................ 1111و 1111 سنتي بين وتطورها المعتمديات حسب وبالتفصيل بالجملة البيع نقاط توزع:  24 رسم
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 قائمة الجداول

 38 ..................................................................................................................... المنستير لوالية واالقتصادّية االجتماعّية المؤشرات أهمّ  : 1 جدول

 33 .................................................................................................................................................................... االداري التقسيم : 1 جدول

 31 .................................................................................................... 1111 لسنة صقانس-المنستير بمحطة الشهرية المناخية المعطيات : 3 جدول

 11 ....................................................................................................................... 2017 سنة المؤهالت حسب األراضي مساحة توزيع: 4 جدول

ستغالل موارد:  1 جدول  11 .............................................................................................................................................. الّسطحية ئد الموا وا 

ستغالل موارد: 6 جدول  11 .......................................................................................................................................... العميقة المائية الموائد وا 

 12 .................................................................................................... 2014و 1114 تيسن بين المعتمديات حسب السّكان وتوزع الكثافة:  1 جدول

 12 ...........................................................................................................................................)‰( الّديموغرافي الّنمو نسب تطّور : 8 جدول

 12 ................................................................................................................ 1114 سنة المعتمدية وحسب الجنس حسب السّكان توزع:  9 جدول

 11 ......................................................................................1114 المنستير والية داخل الجنس وحسب المعتمديات حسب المهاجرين توزع: 10 جدول

 11 ........................................................................................... 1114-1119 سنة في الهجرة سبب حسب الوالية داخل المهاجرين توزع:  11 جدول

 11 ................................................................................................. 1111و 1111 سنتي بين الخارج من الواردة البريدية الحواالت نموّ :  12 جدول

 11 ................................................................................................................................. 1114و 1114 بين العمرية الفئات تطّور:  13 جدول

 13 ....................................................................................................................................... المعتمديات حسب المدنية الحالة توزع : 14 جدول

 11 .......................................................................................................................... 1114-1114 سنتي بين السكن ظروف تطور:  15 جدول

 11 ............................................................................................................................................................ 1114 في المساكن:  16 جدول

 11 ...................................................................................................................... %( المائوية بالنسبة) 1114 سنة المساكن أصناف:  17 جدول

 14 .............................................................................................................................. 1114 سنة اإلستعمال حسب المساكن توّزع:  18 جدول

 14 ....................................................................................................................... (%)1114 سنة الغرف عدد حسب المساكن توزع:  19 جدول

 14 ........................................................................................................... (%) 1114 سنة التحتية البنية بشبكات المساكن ربط نسب:  20 جدول

 12 .......................................................................................................... )%( 1114و 1114 سنتي بين األسر تجهيزات نسبة تطور:  21 جدول

 12 ......................................................................................................................................... 1114 سنة في األسر تجهيز نسبة:  22 جدول

 12 ............................................................................................................... 1111 سنة المنستير والية لسكان اإلجتماعية الخاصيات:  23 جدول

 11 .......................................................................................................................................... 1111 لسنة بالكلم الطرقات شبكة : 24 جدول

 11 ....................................................................................................................... 1111 لسنة الطرقات حسب الفنية المنشآت توزع : 12  جدول

 11 .................................................................................................................................. 1111 لسنة البلديات حسب األودية توزع : 12 جدول

 11 .................................................................................................................................المنستير بوالية الفيضانات من المدن حماية :11 جدول

 48 ......................................................................................... 1111-1116 بين( المنستير) بالساحل للنقل الجهوية الشركة أنشطة تطور :11 جدول

 43 ........................................................................................................................... 1111 سنة البّري النقل لقطاع الممنوحة الرخص:11 جدول

 43 ....................................................................................................................... (طن) 1111-1111 سنة المفرغة البضائع تطور : 18 جدول

 43 ........................................................................................................ 1111و 1111 سنتي بين الحدديدي للنقل الرحالت عدد تطور: 13 جدول

 43 ..................................................................................... 1111و 1111 سنتي بين برقيبة الحبيب -المنستير بمطار الجوي النقل تطور :11 جدول

 41 ................................................................................................ 1111 سنة( والمتوسط المنخفض الضغط) الكهربائية الطاقة ستهالكإ: 11 جدول

م باأللف) 2017و 2015 بين للشراب الصالح الماء إستهالك تطور: 14 جدول
1

) ................................................................................................. 41 

 44 ................................................................................................................ 1111 لسنة البلدية حسب لضخاو  التطهير محطات توزع :12 جدول

 42 ............................................................................................................................ 1111 سنة في البريد مكاتب وانشطة تجهيزات: 12 جدول

 42 ........................................................................................................ 1111 سنة الشبكة استيعاب وطاقة القار الهاتف في المشتركين: 11 جدول

 41 ................................................................................................... 1111 سنة االساسي التعليم من االولى المرحلة ومؤشرات تجهيزات: 11 جدول

 41 ............................................................................................................................. 1111 سنة الثانوي التعليم ومؤشرات تجهيزات: 11 جدول

 28 ................................................................................................................................... 1111-1111 سنة الجامعية المؤسسات :48 جدول

 23 .......................................................................................... 1111-1111 سنة العموميون المتدخلين حسب المهني التكوين مؤشرات  :43 جدول

 23 .................................................................................................................................... 1831 سنة للصحة العمومية التجهيزات :41 جدول

 21 .......................................................................................................................................... 1111 سنة العمومي الطبي االطار: 41 جدول

 21 .................................................................................................................................... 1111 سنة الخاصة الصحية التجهيزات: 44 جدول

 21 ....................................................................................................................... 1111 سنة الخاص بالقطاع الطبية البشرية الموارد :42 جدول

 24 ........................................................................................................................1111 سنة والخاصة العمومية الرياضة التجهيزات: 42 جدول

 22 .................................................................................................................................... 1111 سنة المنستير بوالية الشباب دور: 41 جدول

 22 .............................................................................................................................. 1111 سنة المنستير بوالية الطفولة فضاءات: 41 جدول

 21 ................................................................................................................................................ 1111 سنة الثقافية لتجهيزاتا :41 جدول

 21 ................................................................................................................ زرمدين لمعتمدية المندمجة التنمية لمشروع المالية الهيكلة :28 جدول

 21 ........................................................................................ 31/12/1111 حدود إلى للتضامن التونسي البنك قبل من الممولة األنشطة: 23 جدول

 21 ..................................................................................... 1111 سنة والمتوسطة الصغرى المشاريع تمويل بنك قبل من الممولة المشاريع: 21 جدول

 28 ....................................................................................................................... 1114و 1114 سنتي بين النشيطين السكان تطور: 21 جدول

 28 ................................................................................................................. 1114 سنة التعليمي المستوى حسب المشتغلون السكان: 24 جدول

 23 .............................................................................................................................. 1114 سنة النشاط حسب المشتغلون السكان :22 جدول

 23 ........................................................................................................................... 1114و 1114 سنتي بين العاطلين عدد تطور :22 جدول

 21 ............................................................................................................................... 1111 سنة المؤهالت حسب األراضي توزيع: 21 جدول

 21 ................................................................................................................................. (هك) 1111 سنة المستغّلة األراضي توّزع: 21 جدول

 24 .............................................................................................. 1111و 1111 سنتي بين والخاصة العمومية السقوّية المساحات تطور: 21 جدول

 22 ........................................................................................................ 1111-1111 موسم في المنستير والية في البيولوجية الفالحة: 28 جدول

 22 ...................................................................................................................... (بالطن) 1111و 1111 بين النباتي االنتاج تطور:  23 جدول

 22 ................................................................................................................................................. 1111 سنة في الماشية تربية: 21 جدول

 21 .......................................................................................................................................... (طن) 1111 سنة الحيواني اإلنتاج: 21 جدول

 21 ............................................................................................................................................. 1111 سنة البحري الصيد قطاع: 24 جدول

 21 .............................................................................................. 1114 سنة الجنس وحسب القطاع حسب الصناعي الشغل مواطن توزع: 22 جدول

 18 ......................................................................................................... 1111سنة القطاع حسب الصناعية الشغل ومواطن المؤسسات: 22 جدول

 18 ............................................................ 1111 سنة( أشخاص 11 من ألكثر المشّغلة)والمؤسسات الصناعي الشغل لمواطن المجالي التوّزع: 21 جدول

 11 ..................................................................... 1111) سنة والمقاسم المساحة)الصناعية العقارية الوكالة قبل من المهيأة الصناعية المناطق: 21 جدول

 11 ....................................................................................................................... 1119 سنة في المنستير بـوالية السياحية المؤشرات: 21 جدول

 14 ............................................................................. 1111و 1111 سنتي بين المنستير والية في التقليدية الصناعات مؤشرات أهم تطور: 18 جدول

 12 ....................................................................................................................................................... 1111 سنة الجملة تجارة: 13 جدول

 11 .................................................................................................................................................... 1111 سنة التفصيل تجارة :11 جدول

 11 .................................................................................................................................. 1111 سنة المنستير بوالية البيئة مؤشرات: 11 جدول

 11 ..................................................................................................................................................... المنستير معتمدية مؤشرات: 14 جدول

 11 ..................................................................................................................................................... الوردانين معتمدية مؤشرات: 12 جدول

 14 ..................................................................................................................................................... الساحلين معتمدية مؤشرات: 12 جدول
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 12 ....................................................................................................................................................... زرمدين معتمدية مؤشرات: 11 جدول

 12 ................................................................................................................................................... حسان بني معتمدية مؤشرات: 11 جدول

 11 ......................................................................................................................................................... جمال معتمدية مؤشرات: 11 جدول

 11 .......................................................................................................................................................... بنبلة معتمدية مؤشرات: 18 جدول

 11 ....................................................................................................................................................... المكنين معتمدية مؤشرات: 13 جدول

 18 ...................................................................................................................................................... البقالطة معتمدية مؤشرات: 11 جدول

 13 ......................................................................................................................................................... طبلبة معتمدية مؤشرات: 11 جدول

 11 .................................................................................................................................................. هالل قصر معتمدية مؤشرات: 14 جدول

 11 ............................................................................................................................................ المديوني قصيبة معتمدية مؤشرات: 12 جدول

 14 ..................................................................................................................................... بوحجر-لمطة-صيادة معتمدية مؤشرات: 12 جدول
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 صورقائمة ال

 32 ..................................................................................................................................................................... المنستير رباط:  1 صورة

 32 ............................................................................................................................................ بالمنستير االسالمية الفنون متحف : 2 صورة

 32 ........................................................................................................................................................... بالفخار الطيور تمثيل:  3 صورة

 32 .................................................................................................................................................. بورقيبة الحبيب الرئيس ضريح :4 صورة

 41 .............................................................................................................................................. برقيبة الحبيب -المنستير بمطار:  5 صورة

 21 ............................................................................................................................ تكنوبارك المنستير-نيوتاكس التكنولوجي القطب : 6 صورة

 14 ...................................................................................................................................................................المنستير كرنيش : 7 صورة

 11 ..................................................................................................................... المديوني بقصيبة البحر مياه تلوث نتيجة أسماك نفوق : 8 صورة

 11 ..................................................................................................................................................................... المنستير فالز : 9 صورة
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والية المنستير طلسأ  

والية صفاقس أطلس  

 مقدمة

 مقـــــــــدمـــــــــــــة
 ةــــمدّ ـــقــم

 من المساحة % 1.6وهو ما يمثل   ²كلم 1111بمنطقة الساحل التونسي تمتد على مساحة  1914ن واج 1احدثت والية المنستير في 
 يحّدها ²كلم ساكن/ 134اي ان معدل الكثافة السكنية يساوي  .1114نسمة سنة  141111دد سكانها لغ عب. الجملّية للبالد التونسّية

من الناحية الغربية والية سوسة في حين تحدها من و كم.  31ساحلي بطول العلى خط  البحر األبيض المتوّسط يالّشرقالشمال  من
 الجنوب والية المهدية.

 

يمنحها الموقع  .االجتماعيةو البشرية لوالية المنستير عوامل مساعدة على التنمية االقتصادية و البيومناخية و تعد الظروف الفيزيائية  
على الصناعة وتحديدا  المنستيريعتمد اقتصاد والية  الدولية.و مهما في المبادالت التجارية الوطنية  انفتاحها على البحر دوراو المتميز 

من السكان المشتغلين الذين  %31.14الزياتين بشكل اساسي حيث تستحوذ الصناعة على وعلى الفالحة وغراسة  على صناعة النسيج
مشتغل(. بلغ اجمالي  1161بقطاع الفالحة والصيد البحري ) %4.61مشتغل( مقابل  96136)سنة  11تساوي اعمارهم او تفوق 

الى جانب ذلك  %11.1سة الزياتين يعني هك معدة لغرا63611منها  1111هك سنة  11191مساحة االراضي الفالحية المستغلة 
البحري التي و النقل الحديدي و المؤسسات الجامعية و التجهيزات الصحية و المؤسسات المالية و الخدمات و تجدر االشارة الى اهمية التجهيزات 

 وطنية.و تمنحها جاذبية اقليمية 

 

على  ى( الى اهمية وزنها داخل اقليم الوسط الشرقي بل وحت1 عدد لاالقتصادية لوالية المنستير )جدو و تشير المؤشرات االجتماعية 
من مجموع سكان الوسط الشرقي المتكون من اربعة واليات  %11.3تمثل سوى  المستوى الوطني. بالرغم من ان والية المنستير ال

( في حين ان 1ساكن/كم 111.6( فانها تسجل احدى اهم الكثافات السكانية بالبالد التونسية )صفاقس و سوسة المنستير المهدية)
. وتستحوذ الصناعة المعملية على 1ساكن/كم 14.1المستوى الوطني  على و  1ساكن/كم 191.1الكثافة السكانية بالوسط الشرقي بلغت 

في حين بلغت  % 6.1) 1111بلغت بها ادنى مستويات البطالة سنة و فقط باقليم الساحل  %16.4 مقابلمن السكان المشتغلين  31%
(. ومع ذلك فان بعض المؤشرات التعكس الوزن 1 عدد جدول)( % 11.3 على الصعيد الوطنيو  % 9.1اقليم الساحل الشرقي ب

سبيل المثال فان نسبة  علىو اقتصادية هامة. و لوالية الساحلية التي تمتلك من االمكانيات ما يخول لها من تنمية اجتماعية هذه االحقيقي ل
على الصعيد الوطني كما هو  %14.9وبالوسط الشرقي  %11ين بلغ حفي  1114سنة  %44.1المشتغلين بقطاع الخدمات لم يتجاوز

ال يعكس النمو االجتماعي والذي على المستويين االقليمي والوطني  %1.39مقارنة ب  %1.44ن لنسبة النمو الطبيعي أالش
 .ةواالقتصادي للوالي

 
 
 

 
 

 

 

 

 المنستيراالقتصادّية لوالية و  أهّم المؤشرات االجتماعّية : 0جدول 
 وطني الوسط الشرقي المنستيروالية  الوحدة المؤشرات

 264 56 13 معتمدية المعتمدياتعدد 

 350 90 31 بلدية عدد البلديات

 11494.6 2739 585.1 ألف ساكن * 01/01/1018 السكان في

 74.2 192.7 571.6 ²ساكن/كلم  الكثافة السكانية

 19.4 19.4 19.9 ‰  1016نسبة الوالدات 

 5.5 5.5 5.5 % 1016نسبة الوفايات 

 1.39 1.39 1.44 % 1016نسبة النمو الطبيعي

 19.3 15.7 13.4 % 1014أكثر خالل وسنوات 10ة من نسبة األمي  

 47.0 47.0 48.9 % 1017 النشاطنسبة 

 1014السكان النشطون حسب القطاع 

 10.5 6.4 4.7 % الفالحة

 18.3 26.4 37.0 % الصناعات المعملية

 16.2 16.1 13.3 % معمليةالغير الصناعات 

 54.9 51.0 44.8 % الخدمات

 15.3 9.7 6.1 % 1017نسبة البطالة 

 99.8 99.9 99.9 % * 1017نسبة التنوير العام 

 98.0 99.3 100 % * 1017د بالماء الصالح للشرابالعامة للتزو  النسبة 

 85.9 82.9 85.0 % * 1017بط بشبكة التطهير بالوسط البلدينسبة الر  

ة لكل    1.80 1.85 2.00 سرير * 1017ساكن في 1000عدد األسر 

 10.4 11.2 9.8 ألف ساكن 1011ان لكل مكتب بريدعدد السك  

سات  5428 1964 642 مؤسسة 1017وظائف فما فوق 10من  عدد المؤس 

رة  2377 960 452 شركة 1017عدد الشركات المصد 

 ()* توقعات 1017،المندوبية العامة للتنمية الجهوّية : المصدر
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والية المنستير طلسأ  
 

 اإلطــــار اإلداري

 اإلداري يمـــــســـقـــــتـــال .0

 دوائر البلديةالتقسيم اإلداري حسب المعتمدّيات وال 1.1
ات معتمديّ ) 4بين في كل معتمدية  الدوائر البلديةيتراوح عدد و  (1 عدد )جدول دائرة بلدية 19معتمدّية و 13من  المنستير تتكّون والية

التباينات المجالية بين ظهر تو  .(1)خريطة عدد (معتمدية المكنين) دائرة بلدية13و لمطة بوحجر( ، قصرهالل، صيادةلبقالطةاال
صيادة لمطة بمعتمدّية  ²كلم 11.11بين المعتمديات كان. حيث تتراوح مساحة عدد السّ و  المساحةمنها ة على مستويات عدّ  المعتمديات

ساكن  114131وبني حسان ساكن بمعتمدّية  13169 السّكان بين يتراوح عددزرمدين، في حين بمعتمدّية  ²كلم 141.61و بوحجر
 زرمدينبمعتمدّية  ²ساكن/كلم 111حيث تراوحت بين شديدة التذبذب لكثافة السّكانٌية ل المنستير. تبدو كذلك التباينات المجاليةبمعتمدّية 

 قصر هالل.بمعتمدّية  ²ساكن/كلم 1143و

 التقسيم االداري : 2جدول 
 (²لكثافة)ساكن/كلما 2102سنة  السكان المساحة الدوائر البلديةعدد  الدائرة البلديةإسم  إسم المعتمدية

   باأللف  ²كلم      

 المنستير 

 المدينة

9 60.59 104535 1725 

 1المدينة 
 الباب الغربي

 الربط
 يةحلال
  1لية حال
  سقانص

 خنيس
  خنيس الشمالية

  الوردانين

 الوردانين الشمالية

5 51.30 21814 425 

  الوردانين الجنوبية
 منزل خير

 سيدي بو عثمان
 واد الجبس

 الساحلين

 الشرقية الساحلين

5 42.28 27449 649 

 الغربية الساحلين
 معتمر

 مسجد عيسى
 سيدي عامر

 زرمدين
 زرمدين الشمالية

5 248.68 29733 120 
 زرمدين الجنوبية

  حياةالمنزل 
 ةرعمزاال
  مليشاتال

 
ةقبليا بني حسان  

5 86.30 13869 161 

ةوفيالج بني حسان بني حسان   
  غنادة  
  حاتم  

 حةنائالج 

 جمال

 قبليةجمال ال

9 156.53 65420 418 

 ةوفيجمال الج
 جمال الشرقية
 جمال الغربية

 الطيايرة
 منزل كامل
 بير الطيب

 الهدادرة
 شزاوية قنط

 بلةنب

 بلةنب

6 48.91 32555 666 

 بلة الغربيةنب
 المنارة

  منزل النور
  دورصالم

  منزل حرب

 المكنين

 الشرقية المكنين

13 197.26 89277 453 

 الغربية المكنين
 يةقبلال المكنين
 يةجوفال المكنين

 راس الواد
 خيرالدين

 عميرة الحجاج
 عميرة التوازرة

 ع. التوازرة الجنوبية
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 اإلطــــار اإلداري

 عميرة الفحول
 سيدي بنور

 ايحشر ال
 منزل فارسي

 لبقالطةاال 

 الشمالية لبقالطةاال

4 43.99 17850 406 
 الجنوبية لبقالطةاال
 الشرقية لبقالطةاال

 البغدادي

 طبلبة 

 حومة السوق

5 19.47 37485 1925 

 الفاضلين
  العيايشة
 سكرين

 دريس-بو

 قصر هالل 

  عياد

4 22.01 49376 2243 
  ةاصو 

 بو زويتة
 حي الرياض

 
 قصيبة المديوني 

5 37.12 34576 931 

 ةجوفيبنان ال   
  ةقبليبنان ال قصيبة المديوني 

  
  بوضر
 طوزة

 بوحجر-لمطة-صياد

 صيادة الشرقية

4 12.78 24889 1947 
 الغربية صيادة
 لمطة

  بوحجر
 534 548828 1027.23 79   والية المنستير

 2014 المعهد الوطني لإلحصاء : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 التقسيم البلدي 2.0

الكلية حيث ان التقسيم البلدي للوالية لم يعرف اي تغيير البلدية ولى الواليات التي استفادت من التغطية أوالية المنستير واحدة من  تعتبر
بالرائد  1116ماي  16في  ينالمؤرخ 611و 611و 611اثر االوامر الحكومية عدد التقسيم البلدي الجديد للبالد التونسية  خالل

والية المنستير شهدت كل و  صمةامقر الع ثناء والية تونستفباس .بلدية 311التراب التونسي الى  واقسم نالرسمي للجمهورية التونسية الذي
 ى مستوى تغير حدودها او عن طريق ظهور بلديات جديدة.لسواءا كان ذلك ع ورا في تقسيمها البلديطواليات الجمهورية ت

ببلدية منزل حياة كما   ²كلم 114.1ببلدية لمطة الى   ²كلم 1.11بلدية اختلفت مساحتها من  31تم التقسيم الترابي لوالية المنستير الى 
ساكن ببلدية المنستير. الى جانب ذلك تباين عدد العمادات  93316ساكن ببلدية منزل فارسي الى  3613اختلف عدد سكانها من 

حيل، منزل فارسي، اش، منزل النور، عميرة الحجاج، عميرة الفحول، سيدي بالنور، شر طنقحسب البلدية من عمادة واحدة ببلديات زاوية 
 .(1)خريطة عدد  ببلدية المنستير عمادات 9بوحجر الى و  يبة المديوني، طوزة، لمطةقص
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 اإلطــــار اإلداري

 
 التقسيم اإلداري:  1خريطة 
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 اإلطــــار اإلداري

 

 

 البلديالتقسيم :  2خريطة 
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  البيومناخيو الطبيعي طارإلا

 الثقافيو  التاريخي طارإلا .2

منها ما قبل التاريخ. تظهر عديد الحفريات و  لموقعها االستراتيجي مثلت جهة المنستير مهدا لعديد الحضارات منها التاريخية نظرا
الف سنة قبل 11بداية العصر الحجري االعلى. )و  االوسطخر العصر الحجري ااالركيولوجية وجود اثار للحضارة االتيرية التي شملت او 

الفي سنة ب (les Haouanet( اي قبل حضارة الميالداالف سنة قبل ثالث ميالد المسيح( وتم اكتشاف اثار العصر الحجري الحديث )
خالل الفترة  (RUSPINAريسبينا )حضيت مدينة حيث سنة قبل الميالد(  46)البونية -فة الفنيقيةاقالد( تبعتها هيمنة الثيقبل الم

هو ما سمح له بااللتجاء و  (Jules Césarهي المدينة االفريقية االولى التي تحالفت مع جوليوس سيزار)و  الرومانية برمز المدينة الحرة
ا مرتبة عليا. منحهو  ا التحالف للمدينة باالزدهارذسمح ه حيثقبل الميالد واجريت اول حرب ضد بومبيانس  46اليها مع جيشه سنة 

امتدت مدينة ويسبينا على اكثر من ثمانية هكتارات في موقع استراتيجي محمي من الغزوات الخارجية.و من المعلوم انها ساعدت 
  .اثناء القرن الثالث قبل الميالد القرطاجي حنبعل برسا خالل معاركه ضد الروم

يعتبر و فكريا. و  مما اعطاها جانبا روحيا االضرحةو  المساجدو  ا بتشييد االربطةارتبطت مدينة المنستير خالل العهد االسالمي ارتباطا وثيق
القائد العباسي  ميالدي على يد 196سنة  المنستيررباط  . تاسس(1)صورة عدد هي اقدم منطقة بالمغربو  المنستير قلعة مهمةرباط 

توسعته من الناحية و  سع ميالدي(اتمت توسعته من الجانب الشمالي في عهد االغالبة )القرن الت و ابن عيان هرثمة وحاكم افريقية
خالل العهد الحفصي وهو ما زاد في  1414انة سنة يم. الى جانب بعض اشغال الص 966  ةحوالي سن الفاطميالجنوبية خالل العهد 

 .²م 1420مساحته التي وصلت الى

 
  http://visiter-monastir.blogspot.comالمصدر: 

 رباط المنستير:  1 صورة

 

 

القرن و  ذلك بين القرن السابع عشرو  التالل والمعاقل متعددة االضلع او الدائرية من اجل استيعاب قطع المدفعيةو  تم تشييد عديد االبراج 
 (. Martin –JM 2000) الجغرافي ابن حوقل ان المبني هو اكبر رباط بافريقيةو  منذ القرن العاشر الحظ الرحالة الثامن عشر.

 يضم مئات القطع االثريةو  (1على متحف للفنون االسالمية يقع في الطابق االول )صورة  1911اوت  1يحتوي رباط المنستير منذ 
الخزف و  وجود لوحات جنائزية صنعت من الرخامتية من الجامع الكبير بالقيروان الى جانب أتحديدا قطع من الخشب المنحوت متو 
 .م 911الفضية كما يضم اسطرالب قرطبة الذي صنع سنة و  النقود الذهبيةو  االواني الزجاجيةو  نآمخطوطات من القر و  (3مع )صورة الال

 

  

 
 http://visiter-monastir.blogspot.com :المصدر

 االسالمية بالمنستيرمتحف الفنون  : 2 صورة
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  البيومناخيو الطبيعي طارإلا

 
 

 التي تعود الى القرن التاسع عشرو  البالد مجموعة غنية من المالبس التقليدية من مختلف انحاءمتحف المالبس التقليدية على يحتوي 
 .للجهةالروماني و  بلمطة قطع اثرية تتعلق بالتاريخ البوني ين بالمكنين واالثري ينرين ويظم المتحفشالقرن العو 

انه كان ينظر اليها على اساس ان الى درجة بعد االستقالل مدينة مدللة  ،مسقط راس الرئيس الحبيب بورقيبة، مدينة المنستيرصبحت أ
مثلت بعد و  1914ن اجو 1والية المنستير في  أحدثت(. 1963جويلية  14 ،الصحافةجريدة ) الخليج الالزدي بفرنسا أجمل من شواطئها

المعدات سمحت لها و  مجال البلدي وهو ما وفر لها مزيد من الوسائلبالتتمتع بتغطية كلية  مستوى الجمهوريةالعاصمة اول والية على 
 الفرنسية. لبارون مة مع جهة أمن التو  1914سنة 

 

 

 Par Français : Crédits à Habib M’henni  المصدر
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Ribat_de_Monastir_50,_mai_2013.jpg 

 

 بالفخار تمثيل الطيور:  3صورة 
 

 

( ويضم رفات الرئيس السابق 4المنستير بعد االستقالل )الصورة  واليةشهر نصب تذكاري في اضريح الرئيس الحبيب بورقيبة  عتبري
، وفقا لخصائص العمارة  1963. تم بناء الضريح في عام 1111أبريل  6االستقالل التونسي ، الذي توفي في  ابالحبيب بورقيبة ، 

وها قبة ذهبية تحيط بها قبة خضراء. إن مدخل مترا وتعل 11مئذنتان ارتفاعهما  اإلسالمي الحديث(. ويحيط بهالتقليدية )النمط العربي 
 الضريح والبوابة التي تفصله عن بقية المقبرة هما مثاالن جميالن للفن التونسي.

مكتبة  11و ةثقافي   دار 11 منها ذكر نو  والخاصة. العموميةاألنشطة الثقافية في والية المنستير عديد من المؤسسات والمنظمات تؤمن 
زائر ا في عام  1663متاحف زارها  6و زائر ا 13911يف ضا تذكاري ا يستب  نص 11. وفي نفس الفترة ، هناك 1111في عام  ميةو عم

1111. 

 
 

 ,Par Tony Hisgett — originally posted to Flickr as Mausoleum1, CC BY 2.0 المصدر 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3805007 

 
 

  ضريح الرئيس الحبيب بورقيبة :2صورة 
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  البيومناخيو الطبيعي طارإلا

  البيومناخيو  الطبيعي االطار .3

 الهيدروغرافياو  الّتضاريس 0.3

 الّتضاريس 0.0.3

)خريطة عدد متر 119ويبلغ إرتفاعها  توجد أعلى نقطة بها بمعتمدية زرمدينو  قليلة اإلرتفاعو  والية المنستير متجانسةبتضاريس ال تعتبر
من بينها السهل الفيضي لواد المالح الذي يبلغ و متر 11والية على سهول شاسعة ال يتجاوز إرتفاعها ال. يمتّد الجزء األكبر من (3

 ن ما يجلب اإلنتباه من خالل الصور الجوّية الساحلين. إ مالحاتمتر وينحدر تدريجّيا نحو الّشمال على مستوى  11إرتفاعه اقّل من 
(. وهو ما يجعلنا نتسائل عن 3 عدد سطح البحر)خريطة مستوى متر تحت 11دون  ما هو اإنخفاض سبخة المكنين إلى منحدراتلل

  كم. 3طولها  بقناةاإلجتماعية بالنسبة للجهة لو يتم ربطها مع البحر و  أهميتها اإلقتصادية

 
 : التضاريس 3خريطة 

 

البد  .(4)خريطة عدد  ° 1زحدارات ضعيفة جدا نادرا ما تتجاو الية المنستير بإنو  ميزتتقليلة التسنن و  المتجانسة منخفصة نظرا للطبوغرافيا
يساعد ضعف االنحدارات على إقامة مشاريع البنية و  تغطي أغلب والية المنستير °1-3و °3-1أقسام اإلنحدار من اإلشارة إلى أن

  .الجهة اهالمدن التي تعرف ب ةتوسعو  لتحتيةا

 
 : المنحدرات 2خريطة 

 وزيف)منحدرات مثلما هو الشان لمدينة المنستيرو  سواحل صخرية منخفضةو  ية المنستير شواطئ رمليةتتعاقب على طول سواحل وال
جود طبقة قارية قليلة العمق حيث ان خط تساوي العمق و  (. اما على مستوى عمق البحر فان خطوط تساوي العمق تبين1111 ،ابراهيم

بطبلبة وعلى خالف ذلك ففي الناحية الشمالية و  كم مثلما هو الشان بقصيبة المديوني1م يبتعد عن السواحل في بعض المناطق حوالي 1
مبينا اهمية العمق بهذه المنطقة وهو ما يساعد على تعاطي  م111م عن السواحل سوى 1ال يبتعد خط تساوي العمق  لوالية المنستير

 انشطة الصيد البحري بهذه السواحل. 
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  البيومناخيو الطبيعي طارإلا

  االهيدروغرافي 2.0.3

توي على عديد المسطحات المائية اهمها بكثرة منخفضاتها داخلية الصرف. تحالتي تعرف و  تنتمي والية المنستير الى منطقة الساحل
الى جانب ذلك تحتوي على جزء  5)من المساحة الجملية للوالية )خريطة عدد 4.1وهو ما يمثل  1كم 46.1سبخة المكنين التي تغطي 

عكس  راس الديماس. تكون المجاري المائية غير كثيفة نظرا لتواضع انحدار السهول. وعلىو  من سبخة سيدي الهاني ومالحات الساحلين
ان االودية غالبا ما تكون داخلية الصرف تنتهي داخل سباخ  ما. االودية كثيفة نوعبالتالي تكون و  ذلك تبدي هضبة زرمدين انحدارا ارفع

يمتد  . 5 ))خريطة عدد لبقالطةاالو  تغمر المناطق الساحلية لقصيبة المديونيو  او قرع اما االودية خارجية الصرف عادة ما تكون قصيرة
مثل جمال وبنبلة وينتهي داخل قرعة واسعة بين المنستير والساحلين. واد المالح الذي يغمر حوض مائي كبير على عديد المعتمديات 

 5))خريطة عدد 

 

 
  1114، ندوبية الجهوية للتنمية الفالحيةالمصدر:الم 

 : الهيدروغرافيا 5خريطة 

 الجيومورفولوجياو  الجيولوجيا 2.3

، تليها نتوءات  من الزمن الجيولوجي الرابعاألساس ب(. النتوءات الجيولوجية هي  6)خريطة بقلة التنوعالمنستير  بوالية االجيولوجي ميزتت
Mio-Pliocene بين الرواسب البحرية  وتنقسماألساس البليستوسين بهي  للزمن الجيولوجي الرابع التي تنتميالرواسب  .قاريةو  بحرية

السمك والمساحة التي تغطيها ، وغالب ا ما تقع في  من ناحيةمحدودة للغاية ( holocènes). تكون ترسبات الهولوسين واخرى قارية
وادي ل الحوض المائيالطميية الحديثة والحالية بشكل جيد في  الترسبات (. تظهرA. Ouleslati  ،1993السهول الطميية الصغيرة )

في المركز  (pliocènes et miocènes) وسينييوالم لبليوسينالتي تنتمي لمن النتوءات  يظهر الجزء االكبر. اخالمالح وحول السب
من قشور جيرية  تتكونغالبا  ما  وهيمساحات شاسعة على رواسب العصر الجليدي تمتد .6) عدد الجنوبي لمحافظة المنستير )الخريطة

المستنقعات والسواحل الرملية وحقول الكثبان  عديدعلى السواحل  تظهر كذلك أشجار الزيتون المعروفة في المنطقة. غراسة مساعدة على
 الرمال. تنقل، وال سيما إعادة  الريحيةلديناميات ا تكون ارضية مالئمة(. هذه األخيرة F. Brahim ،2005الرملية )

 
  للبالد التونسية لجيولوجيةالمصدر: الخريطة ا

 المنستيروالية ل ةجيولوجيالخريطة ال:  6خريطة 
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  البيومناخيو الطبيعي طارإلا

  يةمناخبيو ات الخاصيّ ال 3.3

 

 المناخ 0.3.3 

 .(1السفلي وال يظهر المناخ الجاف اال في اقصى الجنوب الغربي من الوالية )خريطة عدد  الجاف هشب المناخعلى والية المنستير هيمن ي
ا تزداد القحولة كلمو  المناطق الوسطىيصبح اكثر هدوءا على اغلب و  جاف ذو طابق سفلي حار هيسود على الشريط الساحلي مناخ شب

 7)ابتعدنا عن الساحل. )خريطة عدد

 

 
 الفالحة وزارة، التونسيةالمصدر: الخريطة البيومناخية للبالد 

 : الخريطة البيومناخية 7خريطة 
 

 

 األمطار 11.3.3.

-1111 بينالفترة الممتّدة معدل )مم  311التي اليتجاوز  االمطار السنويةبضعف و  تتميز والية المنستير بهيمنة المناخ شبه الجاف 
السنة و  مم(111.1 1914-1913) األكثر جفافاالفارق في الكمّيات بين السنة هامة، ف ةبيسنوي تهذا المعّدل يخفي تباينا(. 1111

حتى و  الشهريو  وضوح على المستوى الفصليكثر أب التذبذبيظهر و  .اتمرّ  6إلى يصل (. مم 141.1 1996 – 1991المطيرة )
ساعة وهو ما يمثل اكثر من  14مم خالل 161.1حوالي  1913ديسمبر  13لقد سجلت محطة االرصاد الجوية بالمنستير يوم  ،اليومي
هو شهر ان الشهر االكثر جفافا  1111-1111( المعدل السنوي في يوم واحد. يبين معدل االمطار الشهرية خالل الفترة 14)نصف 

. يؤكد التوزع الفصلي (3)جدول عدد  (شهر اكتوبر) 41.4مم وعلى خالف ذلك بلغ معدل الشهر االكثر امطارا 1.1جويلية بمعدل 
  ( وهو نظام يسود بكل المناطق الساحلية.AHPEلالمطار ان النظام المطري الفصلي هو من توع )

 

 2107لسنة  سقانص-بمحطة المنستيرالمعطيات المناخية الشهرية  : 3جدول 

 
Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Année 

Temp. Maxi. 

Extrême (°C) 
38.0 30.0 26.4 22.3 19.5 26.9 24.7 30.2 40.1 46.0 42.6 44.3 46.0 

Temp. 

Maxi.Moyenne 

(°C) 

29.7 25.3 20.8 16.6 15.6 18.9 20.4 22.1 26.9 31.3 33.7 34.8 24.7 

Temp. Moy. 

Moyennes (°C) 
25.6 21.7 17.0 13.3 11.6 14.8 16.6 18.0 22.8 26.9 28.9 29.6 20.6 

Temp. Mini. 

Moyennes (°C) 
21.6 18.4 13.2 9.1 7.7 11.0 12.9 13.9 18.8 22.5 24.1 24.4 16.5 

Temp. Mini. 

Extrêmes(°C) 
17.6 14.1 6.9 3.8 3.5 7.6 8.5 9.2 15.0 18.6 20.4 21.0 3.5 

Précipit. 

Moyenne (mm)* 
42.3 45.4 32.8 42.6 35.3 21.0 35.6 16.3 19.0 6.6 2.8 8.4 308 

 (1111-1111)* توقعات لفترة  1111 المصدر:المعهد الوطني للّرصد الجّوي
 

. منطقة الدراسة جافة لمناخشبه الالصبغة ( 1رسم عدد ) صقانس -المنستيرلمحطة  ((Ombrothermiqueحراري الرسم األمبرو  يبين
(. يمتد الفصل 1عدد  رسم)شهر مارسو  يشهر أكتوبر وشهري ديسمبر وجانف) قصير نسبياثالث فترات وهو إلى  الرطبالفصل قسم ين
جافة تبدا من شهر و  نوفمبر( وفترة طويلةو  فقط )فيفريمنها فترتين قصيرتين تغطي كل منهما مدة شهر  ثالث فتراتعلى ايضا  لجافا

 .زداد حدة في فصل الصيفت، و افريل الى شهر سبتمبر
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 1111 المصدر:المعهد الوطني للّرصد الجّوي

 حراري: الرسم األمبرو  0رسم 
 

 الحرارة 1.3.1.1

 المعدل اهذخفي يو  (3جدول عدد )درجة  11.6صقانس بنحو  -الجوي المنستيربمحطة الرصد  1111السنوي للحرارة سنة ل معدّ قّدر ال
الشهر األكثر برودة )جانفي  معدلدرجة( و  19.6حرارة )أوت  األكثر الشهرمعدل بين  (rapportالحاصل)ف .كبيرابيسنوي و  سنوياتذبذبا 
درجة خالل شهر  46)هذا الحاصل يشتد اكثر اذا اخذنا بعين االعتبار الحرارة القصوى المسجلة مرتين ونصف. صليدرجة(  11.6
 .(1درجة اثناء شهر جانفي( )رسم عدد  3.1الحرارة الدنيا )و  اوت(

ى طول سقانص من البحر جعل من معدل الحرارة يبقى ايجابيا عل -درجة( ان قرب محطة المنستير3.1تبين درجات الحرارة الدنيا ) 
ت السنة هذا اليمنع تسجيل درجات دنيا مطلقة سلبية بالمناطق الداخلية للوالية نظرا لعامل القارية. ان المدى الحراري الهام بين الدرجا

صقانس له تاثيرات سلبية على الفالحة وهو ما اجبر جزء  -درجة بالمنستير 41.1المطلقة الدنيا والدرجات المطلقة القصوى الذي بلغ 
 من الفالحين على تعاطي النشاط الفالحي تحت البيوت المكيفة وذلك لتفادي تاثيرات الحرارة القصوى وخاصة الدنيا المطلقة. هام

 

 
 1111 المصدر:المعهد الوطني للّرصد الجّوي

 2107صقانس سنة -المعطيات المناخية الشهرية بمحطة المنستير:  2رسم 
 

 الّرياح 11.3.1.

 ( الى1111و 1961)سنة  41على مدى  سقانص -التي تم تسجيلها بمحطة الرصد الجوي المنستيرو  تشير المعطيات الخاصة بالرياح
 اتجاه شمالي شمالي شرقي)الشماليالّرياح ذات اإلتجاه  سجلت هيمنة 31.1مالحظة اي  1111لك امالحظة هن 1611انه من بين 

 االشارة الى ان االتجاه الشمالي للرياح يكاد يكون غائبا من قاعدة بيانات المعهد الوطني للرصد الجويتجدر و  شمالي شمالي غربي(و 
مالحظة اي  1414شرقي جنوبي شرقي( ب و  ،شرقي شمالي شرقي ،شرقي)بالمنستير. يحتل المرتبة الثانية االتجاه الشرقي للرياح 

غربي،غربي )الغربيو  %9.1 بنسبة، جنوبي جنوبي شرقي، جنوبي جنوبي غربي( جنوبي)من المجموع ثم نجد االتجاه الجنوبي  11.1%
 من المالحظات. %9.1بنسبة  شمالي غربي،غربي جنوبي غربي(

عادة ما تكون و الشرقي. و  الشمالية هيمنة الرياح ذات االتجاه الشماليو  يحدها البحر من الناحية الشرقيةاالتتيي موقع مدينة المنستير يفسر 
رياح عاتية  1111مارس  1سقانص يوم -كم/ساعة حيث سجلت محطة المنستير111يمكن ان تتجاوز سرعتها و  الرياح قويةهذه 

 كم/ساعة.113.1وصلت سرعتها الى 
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 تربةال 2.3.3

بكثرة الية الو  . تتميزباألساس غير متطّورة ةهي تربو  الرملّية غير الغنّية بالمواد العضوّية ةهيمنة التربتبين خريطة انواع التربه بالمنستير 
 تساهم في تملح الموارد المائيةو  المالحة. هذه االخيرة غير صالحة لتعاطي النشاط الفالحي هالسباخ وهو ما يفسر االمتداد الهام للترب

من قصيبة المديوني الى  يمتدو  خاصة السطحية منها. الى جانب ذلك تنتشر التربة الكلسية على جزء هام من الشريط الساحليو 
تساعد في و  الكلسية عادة ما تكون بها غراسات الزياتين نظرا لقدرتها على المحافظة على الرطوبة ةهذه الترب .(8  عدد خريطة)لبقالطةاال

على خاصة و  الصخور على طول السواحل الصخريةعدم ركودها الذي يضر باشجار الزيتون. تظهر و  نفس الوقت على تصريف المياه
. في الواقع ،إن إطالق التكوينات السطحية عن طريق التدفقات الهرمية بزرمدينتالل و  وعلى األراضي الوعرة الضفة اليسرى لواد المالح

  (.8 عدد وتراجع رؤوس الوديان يبرز إلى السطح الطبقة التحتية الجيولوجية التي تتطور في التربة المعدنية الخام )الخريطة

 

 
 الخارطة الفالحيةالمصدر: 

 ة  الترب نواعأ:  8خريطة 

 الغطاء النباتي 3.3.3

 المناخ)العوامل البيومناخية و  ا(،الجيولوجيو  االهيدروغرافيو  ارافيوبوغطال) الفيزيائية الخصائصبمختلف  المنستيرثر الغطاء النباتي بوالية أتي
انتعاشته من ناحية و  تحكم في كثافتهالدورا اساسيا في التوزع المجالي للغطاء النباتي من ناحية وفي  العوامل البشريةوتلعب  (باالتر و 
 (NDVI) ر النباتيالمؤشّ زمني شديد التذبذب. حيث تبين خريطة -خرى. ويبدو ان هذه النباتات الطبيعية الضعيفة ذات توزع مجاليأ

من  بعض المناطق الداخليةو  يبدو الغطاء النباتي بالمناطق الساحلية .للوالية الشمال الشرقيتدرج النباتات الطبيعية من حيث الكثافة من 
كلما اتجهنا نحو الجنوب الغربي و  المناطق الواقعة غرب المكنين ضعيفا جدا او منعدماو  خاصة على مستوى واد المالحو  والية المنستير

( تعود الكثافة المرتفعة 9 عدد خريطة)جنوب بني حسانو  جمالو  تمديات زرمديناصة غرب معخبصفة و  اء النباتي اكثر كثافةطيصبح الغ
ريطة خان و  اصةخالخس( و  الشمر)ي توجد بها زراعة الخضروات الشتوية تالو  ا للنباتات بشرق الساحلين الى وفرة الحقول المرويةينسب

  (1114جانفي 3)النباتات اخذت عن صورة جوية التقطت في فصل الشتاء 

 
 (Landsat) 1114صورة للقمر االصطناعي  : المصدر

  (NDVI) الغطاء النباتيِمؤشر  : 9خريطة 
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المراعي التي تمثل و  محدودية الغطاء النباتي الغابيو  ضعف 1111لسنة  حسب االستعماالت بوالية المنستير ع االراضييبين توزّ 
المكنين اللتان و  المراعي بمعتمديتي زرمدينو  تتركز الغابات .(4 عدد من المساحة الجملية للوالية )جدول %4.1هك وهو ما يعادل 4111

تحتل نفس و  (4 عدد جدول)من المجموع  % 91ي حوالي ، أمن المساحة الجملية للغابات %31و % 11تمثالن على التوالي 
 13معتمديات من مجموع  1هك. في حين نجد 11463و هك11611التوالي بلى عقدر تالمعتمديات اهم االراضي المحترثة بمساحة 

وعلى عكس ذلك تمثل معتمدية المنستير مساحة هامة من االراضي غير الفالحية نظرا لحجم المجاالت . ال مراعيو  ليس بها غابات
 المعتمدية.ه المبنية الممتدة بهذ

 2017األراضي حسب المؤهالت سنة توزيع مساحة  :2جدول 
 

 الغابات صالحة للّزراعةالغير األراضي المعتمدّيات
 مراعيو

  المجموع  األراضي المحروثة 

 5040 764 200 4076 المنستير
 4963 4633 0 330 الوردانين
 4312 3629 0 683 الساحلين
 23172 18607 2456 2109 زرمدين

 9862 8769 113 980 بني حسان
 12112 11272 100 740 جمال
 4857 4147 100 610 بمبلة

 23689 17463 1731 4495 المكنين
 4273 3498 0 775 لبقالطةاال

 2169 1912 0 257  طبلبة
 2325 2095 0 230 قصر هالل

 4112 3592 0 520  قصيبة المديوني
 1499 1019 0 480 ب-ل-صيادة

 102385 81400 4700 16285 المجموع

 1111 المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

 الظروف البيئية 2.3

، بما في ذلك المناطق الحساسة ومشاكل التآكل اع البيئية بوالية المسنير على تقنية االستشعار عن بعد ضاعتمدنا في دراستنا لالو 
، وهي عبارة عن تركيبة  تاسلد كابخريطة  حقق ، وهو ما1114لسنة  + ETMوالتملح، ودراسة صورة باألقمار الصناعية الندسات 

 ملونة من ثالثة أشرطة طيفية ، تظهر باللون األحمر سطوع التربة ، كثافة وحالة الغطاء النباتي باللون األخضر و المياه ورطوبة التربة
التي تتطابق المناطق الحساسة ، على الخريطة ، مع المناطق الملونة باللون البرتقالي أو األحمر. وهذه هي المناطق المتدهورة   .باالزرق
 تنشطحيث  ،سبخة سيدي الهاني والملح الساحلين( -)سبخة المكنين حول السباختراكم المن النباتات التي تتطابق مع مناطق  تخلو

 عةزرا لیإ ئيسير لبشک ريشي مما 10 عدد ةطيرلخا علی رألخضا ونللا يسيطر(. 10 عدد ات الجفاف )خريطةالتعرية الريحية في فتر 
ما يلفت االنتباه إلى نفس الخريطة اللون الوردي األرجواني الذي يتوافق مع المناطق المبنية والتي تظهر و . ةظلمحافا في رةلمنتشا ونيتزلا

 . للواليةالتي تتوسع في الشريط الساحلي  السكنية التجمعات

 

 

 تعرف عملية تريحهشة للغاية. الظروف البيئية زرقاء مختلفة هي مناطق حساسة حيث  حاتاشكل مسالرطبة التي تظهر في المناطق 
 عدد ةطيرلخ)ا ورةلمجاا لمائيةا الموائدا تملح في وتتسبب ورةلمجاا عيةرازلا طقلمناا وتهدد،  فلجفاا اترفت انشطة ريحية هامة اثناءو 

10). 

 

 

Source : image satellitaire Landsat, 2014  

المناطق الهشة : 01خريطة   
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 الموارد المائية 5.3

الصيف، فصل  فيفللمنطقة.  والسياحي الصناعيو  الفالحيو  منها المنزلي في مجاالت مختلفةستغالل الموائد المائية السطحّية إ يقع
المياه، ال سيما في السنوات األخيرة. وبصرف النظر ب للتزودمتكرر ال االنقطاع مما يؤدي إلى المتوفرةيفوق الطلب على المياه، الموارد 

 بحيراتالالمياه العميقة والسدود و  موائدالمنستير بشكل رئيسي من  واليةمن شمال البالد، تتكون الموارد المائية في  تاتيةمالعن المياه 
نادرة في والية  تعتبرجمع المياه السطحية  ى التي تهدف الىر بالكت آالمنش نأ تجدر اإلشارة إلى المياه السطحية. التي تجمعالجبلية 

بني  في 1بينهاصغيرة، ت بحيرا 1 و ،3الف م 111 طاقة خزنهتتجاوز ال و  في معتمدية بمبلةيقع سد واحد  وتقتصر علىالمنستير 
. تمثل الموائد المائية 3الف م 114ذات طاقة خزن جملية تقدر ب زرمدين ب بحيرات 3و 3الف الف م 119معا  خزنهادرة ن قاحس

يستغل و  .(5جدول )من الموارد 3ممليون  9.9معة قرابة توفر مجو  11السطحية المصدر االول للمياه داخل والية المنستير بلغ عددهم 
االستغالل  في نسبةوحدها، مما رفع  لبقالطةمائدة االمشمولة ب( %11بئرا ) 611بئرا ، منها  1913 عبرمن هذه الموارد  %91حوالي 
( %111)الغنادة و  (%141( بني حسان )%141المزاوغة )موائد تشهد استغالال مفرطا ثالثة الى جانب ذلك هناك .%111إلى 

 (%11مائدة المكنين )و  (%11)بمبلة  -( جمال%11وعلى خالف ذاك فان الموائد االقل استغالال هي مائدة المنستير ) .(11 ريطةخ)
 .خاصة من ناحية الملوحة المرتفعةو  وائدملهذه ال ةيالكيفو  بتواضع الخصائص الكمية تفسر قلة االستغاللو  .(3 عدد رسم)

ستغالل المواو  : موارد 5جدول   طحيةئد السّ  ا 
 عدد اآلبار حاصل اإلستغالل/الموارد (3ماإلستغالل )م   (3الموارد)م م إسم المائدة

 330 0.57 3.18 1.88 بمبلة-جمال

 303 1.42 8.12 8.28 بني حسان-زرمدين

 121 1.00 3.18 3.18 الوردانين-الساحلين

 28 0.50 8.18 8.48 المنستير

 412 1.00 3.88 3.88 طبلبة

 211 1.50 3.28 3.88  لبقالطةاال

 141 0.94 8.12 8.18 قصر هالل

 121 0.81 8.22 8.18  المكنين

 12 1.40 8.18 8.28  المزاوغة

 42 2.00 3.88 8.28 الغنادة

 2903 0.97 9.65 9.90 المجموع

  المصدر المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 العميقةستغالل الموائد المائية ا  : موارد و 6جدول 
 عدد اآلبار حاصل اإلستغالل/الموارد (3ماإلستغالل )م   (3الموارد)م م إسم المائدة

 303 1.42 8.12 8.28 بني حسان-زرمدين

 121 1.00 3.18 3.18 بمبلة-جمال

 28 0.50 8.18 8.48 المكنين

 412 1.00 3.88 3.88 واد المالح-زرمدين

 211 1.50 3.28 3.88 موسى -ا-منزل حياة

 2903 0.97 9.65 9.90 المجموع

1111المصدر المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية   

 
1111 ،المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية  

 (3)م م السطحية المائية ستغالل الموائدا  موارد و : 3رسم 

 
 1111 ،المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 (3)م م العميقة المائية ستغالل الموائدا  موارد و : 2رسم 
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  المنستيرلوالية  الفالحيةالخريطة المصدر: 

 : الموائد السطحية 00خريطة 
 

بئرا   11استغاللها من قبل  ويتم ،3ماليين م 6، تزيد قليال  عن الموجودة بوالية المنستيرجوفية  موائد 1ية من المتأت إن الموارد المائية
بلغ  حيثفي المنطقة. المفرط للموارد المائية بالمائدة العميقةهذا العدد المنخفض نسبيا من اآلبار لم يمنع االستغالل  (.6 عدد )الجدول

 . (6 عدد في نفس السنة )جدول 3م م 6.1في حين ان الموارد المتاحة لم تتجاوز  3مم  6.33حوالي  1111سنة  حجم المياه المستغلة
 بكامل الوالية. 1.14بلغ حاصل االستغالل/الموارد حوالي وقد 

  

 

 
  المنستيرلوالية  الفالحيةالخريطة المصدر: 

 العميقة: الموائد  02خريطة 
 

من االبار وهو ما يفسر  %11بني حسان لوحدها على نصف الموارد المائية العميقة للوالية وعلى  -تحتوي المائدة العميقة زرمدين
غير مستغلة بالكامل ، ومن ( في حين ان الموائد االربعة المتبقية هي 4  عدد ( الذي تشهده هذه المائدة )رسم%111االستغالل المفرط )
 (.12 عدد ضعف خصائصها الكمية والنوعية )الخريطةمرتبط بلك المرجح أن يكون ذ
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  بشـــــــــريال ارـــــــطإلا

 البشري اإلطار .2

 ة السكان حركيّ و  ع المجاليالتوزّ  0.2 

 ان حسب الجنس ع السكّ توزّ و  الكثافة 0.0.2

ا ،( 13 عدد الخريطة) 1114 سنة المنستير بوالية السكانية الكثافة خريطة تبين ا تدريجي ا انخفاض   من السكانية الكثافة في واضح 
 111 إلى هالل قصرب ²كم/  ساكن 1143 من الكثافة هذه تنخفضو  ،الوالية من الداخلية المناطق معتمديات إلى الساحلية المعتمديات

 (.1 عدد )الجدول بزرمدين فقط ²كم/  ساكن

 
 1014 ،المعهد الوطني لإلحصاءالمصدر: 

 2102 سنة كانية فيافة السّ : الكثّ  03خريطة 
 

تمسح اقل  حيث ان المعتمديات الساحلية هي االعلى كثافة و خاصة الكثافة السكانية المرتفعة ال تعني بالضرورة عدد سكان مرتفع نإ
تحتل المكنين المرتبة الثانية من ناحية عدد حيث عموما باستثناء معتمدية المنستير مركز الوالية  بكثير من المعتمديات الداخلية للوالية

وال  معتمدية جمال مثال تحتل المرتبة الثالثةو  ²كم ساكن/413ساكن في حين ان الكثافة السكانية بها التتجاوز  19111السكان ب 
هما االكثر (جمالو  المكنين)فقط. هذه المعتمديات الداخلية  ²ساكن/كم 411تبلغ بها الكثافة السكانية و  نسمة 61411تجاوز عدد سكانها ي

 1كم191التي تبلغ على التوالي و  يعود ذلك الى مساحتهما الشاسعةو  سكانا بعد معتمدية المنستير لكن الكثافة السكانية بهما تبدو ضعيفة
 ( ²كم س/1941)المرتبة الثانية من ناحية الكثافة بوالية المنستير يحتلونبوحجر و  لمطةو  صيادة ات. في حين ان معتمدي²كم 116و
( التي تحتل المرتبة االخيرة من حيث نسمة 29733نسمة بعد معتمدية زرمدين ) 24889الثانية من حيث عدد السكان ب  المرتبةو 

رتفعة بالمعتمديات الساحلية لوالية المنستير ليست مالبد من التاكيد على ان الكثافة السكانية ال .²فقط/كمساكن 111الكثافة السكانية ب 
 بالمناطقعة امتدادا من مساحة المعتمديات الواق ناتجة عن ارتفاع عدد السكان بل تعود الى ضيق المساحة التي هي اقل بالضرورة

 الداخلية من والية المنستير.

 2014و 2112ان حسب المعتمديات بين سنتي توزع السكّ و  : الكثافة 7دول ج

 معدل النمو السنوي 2014 2004 
 2014-2004  الكثافة السكان الكثافة السكان  المعتمدي ة

 2.55  1725 104535 1342 81294 المنستير
 1.47  425 21814 367 18852 الوردانين
 2.33  649 27449 516 21799 الساحلين
 1.37  120 29733 104 25947 زرمدين

 0.92  161 13869 147 12650 بني حسان
 1.70  418 65420 353 55272 جمال
 1.75  666 32555 560 27382 بمبلة

 1.64 - 453 89277 385 75885 المكنين
 2.69  406 17850 311 13695 لبقالطةاال

 1.87  1925 37485 1600 31154 طبلبة 
 2.13  2243 49376 1817 39991 قصر هالل

 1.87  931 34576 774 28722 قصيبة المديوني 
 0.82  1947 24889 1796 22947 بوحجر-لمطة-صيادة

 1.88  534 548828 444 455590 المجموع

 1114ءالمصدر: المعهد الوطني لإلحصا
ايفسر النمو السك (. في الواقع ، حتى لو كان االتجاه العام للنمو الطبيعي 1 عدد المرتفع نسبي ا )الجدولعدل النمو الطبيعي بم اني أيض 

(. وترجع هذه 5 عدد رسم) 1113و 1111نحو االنخفاض ، يتم تسجيل الزيادات المؤقتة في بعض األحيان ، كما هو الحال في عامي 
 (.8 عدد )الجدول‰  14.6الزيادة االستثنائية في معدل المواليد إلى  إلى‰  11.6الزيادة 

 (‰) غرافيو يممو الدّ نسب النّ  رتطوّ  : 8جدول 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 17.3 17.5 17.2 17.8 17.6 17.8 نسبة الوالدات

 5.2 3.7 4.8 5.9 4.9 4.5 نسبة الوفيات

 12.1 13.8 12.4 11.9 12.7 13.3 الطبيعي النمو

 1116 ،صدر: المعهد الوطني لإلحصاءالم
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 1116 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 2106و 2100تطور الوالدات، الوفيات والنمو الطبيعي بين : 5رسم 
 معدل النمو السنوي حيث بلغ(. 9 عدد )الجدول اإيجابي اتطور  1114و 1114المنستير بين عامي  واليةلتطور العام لسكان سجل ا
 هامة تبايناتيخفي  المعدل(. لكن هذا 1114نسمة في عام  141111إلى  1114نسمة في عام  411191)من  % 1.11للسكان 

( %1.91و %1.11 ن )على التوالياجر وبني حسحبو و  طةلمو  صيادةبمنخفضة تعتبر  هذه الزيادةاذ ان . المعتمدياتعلى مستوى 
 .(9 عدد ( )الجدول%1.69و %1.11على التوالي ) لبقالطةاالفي المنستير و  %1.1وتتجاوز 
 2102سنة  حسب المعتمديةو  ان حسب الجنستوزع السكّ  : 9جدول 

 مؤشر االنوثة السكان المعتمديات

   المجموع إناث ذكور

  101 104535 52493 52042 المنستير

  98 21814 10808 11006 الوردانين

  99 27449 13679 13770 الساحلين

  102 29733 14990 14743 زرمدين

  98 13869 6853 7016 بني حسان

  100 65420 32750 32670 جمال

  98 32555 16107 16448 بمبلة

  99 89277 44488 44789 المكنين

  97 17850 8767 9083 لبقالطةاال

  99 37485 18608 18877  طبلبة

  102 49376 24909 24467 قصر هالل

  100 34576 17257 17319  قصيبة المديوني

  108 24889 12904 11985 بوحجر -لمطة-صيادة

  100 548828 274613 274215 المجموع

 1114،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

ع التوزّ  نّ أ إال .(9 إلناث )جدولل % 50.23 مقابل %11.11تصل نسبة الذكور إلى  حيث متوازنا توزع السّكان حسب الجنسيعتبر 
 (.14الذكور يظهر تباينات هامة بين المعتمديات)الخريطة  بعددر عدد االناث مقارنة مؤشّ لالمجالي 

 
 1834المصدر المعهد الوطني لالحصاء 

 2112سنة  المنستيرتباين مؤشر االنوثة في والية  : 02خريطة 
اجتماعية واقتصادية بوالية المنستير )خريطة و  كان له دالالت ديمغرافيةو  عدد االناث لكّل مائة رجل من معتمدّية إلى أخرى يختلف مؤّشر

 في. و المنستيربمعتمدّية  111و قصر هاللو  بزرمدين 111 ،بوحجرو لمطة و بمعتمدية صيادة  111( وبلغ هذا المؤشر 14عدد 
 التباين المجالييفّسر  (.14 عدد )الخريطةبمبلة و  بني حسانو  بالوردنين 91و لبقالطةة االبمعتمدي 91الى  لمقابل ينخفض هذا المؤّشرا

ال سيما في صناعات ا اقتصادي انمو التي تشهد معتمدّيات الف الخارجية،و  بعامل الهجرة الداخلّية المنستيرر بين معتمدّيات والية في المؤشّ 
 وبذلك تشهد. الوالياتالفقيرة والمهمشة أو غيرها من  المعتمدياتمعظم النساء المهاجرات من تجذب النسيج والمالبس وصناعة األغذية ، 

قليلة تجذب بعض المناطق مصدر الهجرة تضخما لسكانها اإلناث مقارنة بالذكور على عكس المناطق التي تستقبل المهاجرين. في أحيان 
، استفادت والية المنستير من رصيد هجرة داخلي إيجابي بلغ  1114و 1119بين عامي  .المناطق المهاجرين اإلناث أكثر من الذكور

ا بين %11.1امرأة ) 4619مهاجر ا ، منهم  1161 ( %41) 4111مهاجر ا ، بما في ذلك  11113( وشبكة هجرة داخلية إيجابية أيض 
مثل  مرتفعالذات مؤشر األنوثة  المعتمدياتمن و  (.% 11.1و % 13.6من القيروان والقصرين معظمهم من اإلناث )على التوالي  قدموا

 .زرمدين ووقصر هالل  بوحجرو  لمطةو صياده 
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 التوّزع السّكاني حسب الوسط 2.0.2

لن و  الواليةمنذ إنشاء  حضريونالسكان  كل حيث أن، كبرى أهمية هالفي والية المنستير ليست الوسط دراسة توزيع السكان حسب ان  
 الرائدفي  1116مايو  11المؤرخ  43في جميع أنحاء الجمهورية التونسية بعد ظهور المرسوم رقم  معنى تذا اتالدراس هكون هذت

 .بلدية 311إلى  التونسي الترابقسم كامل ي الذي(، JORTللجمهورية التونسية ) يالرسم

 الخارجّيةو  الّداخليةالهجرة  2.2

تعطي خصائص الهجرة، الداخلية والخارجية، في مكان معين مؤشرات على الحياة الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية. تشير الهجرة  
أو الوطنيين أو حتى األجانب. يوفر  الجهويينالصافية اإليجابية إلى الرخاء االقتصادي الذي يستقطب جزء ا من السكان المحليين أو 

االزدهار االقتصادي في كثير من األحيان فرص عمل مهمة ومستوى معيشة أفضل يجذب المهاجرين وينتج عنه توازن هجرة إيجابي 
 ستفيد منه المناطق التي تستقبل المهاجرين.ت

 اخليةالهجرة الدّ  0.2.2 

استثمارات هامة في العديد من المجاالت خاصة في البنية التحتية والمنشآت الصحية والتعليم استفادت والية المنستير مند عقود من 
السياحة مما جعلها قطبا اقتصاديا جاذبا للمهاجرين من و  الصناعةو  العالي

  .(15 عدد اغلب الواليات التونسية )خريطة

 11113فائضا يقدر بـ  1114-1119اذ سجل الحاصل الهجري بين 
( 11 عدد )خريطة .11916 المغادرينو  14119غ عدد الوافدين مهاجر بل

ولم يكن سالبا اال  13والية من بين  11سجل الحاصل الهجري فائضا في 
 419-وبن عروس ) (مهاجر 611-في المناطق الراقية مثل اريانة )

تستقطب والية المنستير النازحين من و  مهاجر(111-مهاجر( ومنوبة )
نازح  119نازح ، سيدي بوزيد  1111، القصرين نازح  3441القيروان 
  .نازح 1311وكذلك من العاصمة  1664المهدية 

اما من ناحية الحاصل الهجري الداخلى سجلت والية المنستير حاصل 
 عدد مهاجر)جدول 1161بلغ  1114 1119هجري ايجابي يبن سنتي 

 1361-التي سجلت حاصل هجري سلبي ) لبقالطة( وباستثناء اال11
اذ ان  مهاجر( سجلت بقية المعتمديات فائض كبير في الحاصل الهجري

بـ  مهاجر تليها زرمدين 3116الحاصل الهجري بمدينة المنستير بلغ 
 .(11 )خريطة 1311ن بـ يوالساحل 1411

)جدول عدد  3.11منستير وال 4.11ساكن ثم تليها الساحلين بـ  111نازح على  1تعتبر مدينة زرمدين االكثر استقطابا للنازحين بمعدل 
 111نازح على  1.61-التي تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية عميقة قدر معدل المهاجرين بـها ب  لبقالطة( في حين ان مدينة اال10

 .(16 عدد ساكن )خريطة

 
 1114، المعهد الوطني لإلحصاء المصدر:

 2102و 0999توزع الهجرة الداخلية حسب المعتمديات بين  :05خريطة 
( ففي سنة 10 )جدول عدديبدو توزع الهجرة الداخلية حسب الجنس بوالية المنستير لصالح االناث  على عكس اغلب واليات الجمهورية

ذكور اما  4149و اناث 4619مهاجر اذ بلغ عدد المهاجرين على التوالي  411تجاوز عدد المهاجرين االناث عدد الذكور ب 1114
مهاجرة  143معتمدية( وخاصة معتمدية جمال + 13 من اصل 11)على مستوى المعتمديات فان اغلبها يجذب االناث اكثر من الذكور 

 19-) لبقالطةفان الحاصل الهجري لالناث كان سلبيا في اال اتمعتمدي. اما بالنسبة لبقية ال14الساحلين+  116لمديوني +، قصيبة ا
 اقتصادية ة(. ان ما يجلب االنتباه بوالية المنستير هو ان المعتديات التي تشهد انتعاش11-زرمدين )و  (13-مهاجرة( وقصر هالل )

الصناعات الغذائية تجذب االناث اكثر من الذكور. وفي المقابل تجذب المعتمديات التي تعاني ازمة و  خاصة من ناحية صناعة النسيجو 
المعتمديات الثالثة التى جذبت اليد العملة من االناث )جمال قصيبة المديوني  اقتصادية المهاجرين من الذكور ومثاال على ذلكو  اجتماعية
( مقابل بمدينة 31والساحلين ) (41( وقصيبة المديوني )61المؤسسات ففي جمال )زيادة في عدد  1111سنة  سجلت (الساحلين

 ( مؤسسة بزرمدين. 11)و (6) لبقالطةاال

 مقارنة المنستيرالحاصل الهجري لوالية  :06خريطة 
2102 - 2119 ببقية الواليات سنة  
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أهمية القطب الجامعي في والية المنستير يمكن أن تفسر أيضا جاذبية المنطقة للمهاجرات. في الواقع ، جذبت هذه المجموعة المؤلفة من 

 من اإلجمالي. %61 اي،  ةطالب   9113طالب ا ، من بينهم  14131،  1111/1111مؤسسة جامعية في  11

 2102المنستير حسب الجنس داخل والية و  : توزع المهاجرين حسب المعتمديات10جدول 

 صافي الهجرة المجموع إناث ذكور  المعتمدية
 الناتج الناتج المغادرون الوافدون الناتج المغادرون الوافدون ساكن 011لـ

 3.72 3886 1961 3865 5826 1925 3660 5585 المنستر

 0.87 190 118 363 481 72 303 375 الوردانين

 4.82 1322 698 428 1126 624 370 994 الساحلين

 4.95 1471 725 340 1065 746 237 983 زرمدين

 0.37 51 53 216 269 2- 193 191 بني حسان

 1.06 695 419 876 1295 276 716 992  جمال

 1.10 359 199 329 528 160 273 433 بمبلة

 0.68 606 319 1035 1354 287 855 1142  المكنين

 7.65- 1365- 727- 1058 331 638- 980 342 لبقالطةاال

 0.50 188 113 523 636 75 432 507  طبلبة

 0.39 195 86 1101 1187 109 907 1016 قصر هالل

 2.10 726 421 340 761 305 254 559 قصيبة المديوني

-لمطة–صيادة 
 1.78 444 234 428 662 210 342 552  بوحجر

 1.60 8768 4619 10902 15521 4149 9522 13671 المجموع

 1114، المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 
 

(. ترجع معظم الهجرات إلى والية المنستير إلى 11 عدد للمهاجرين )الجدولوالية المنستير جاذبيتها  أخير ا ، توضح أسباب الهجرة داخل
لمنطقة الساحل ، وال سيما مدينة المنستير ، كقطب اقتصادي وأكاديمي  الواليةهذه  اهميةلم شمل األسرة والزواج والعمل ، مما يدل على 

 1119حسب الفئة العمرية والجنس بين عامي  الواليات. يشير توزيع صافي الهجرة بين (والية المهديةجزء من الساحل ) بينها، باكملها
ا بالهجرة إلى والية المنستير ، لكال الجنسين ، هي الفئة. 6عدد  رسم) 1114و سنة. يتوافق  14-11( إلى أن الفئة العمرية األكثر اهتمام 

 (.16 عدد وسط غرب البالد )الخريطة والياتبشكل رئيسي من  الوافدين الشباب من وعمال النسيج الطلبةبشكل رئيسي مع  السن هذا

 2102-2119 سنة الهجرة في سببالوالية حسب  لالمهاجرين داخ: توزع  11جدول 
 % عدد المغادرون أسباب الهجرة

 29.74 6074 مصاحبة العائلة

واج  25.66 5242 الز 

 16.96 3464 العمل

 14.71 3004 عيشالظروف تحسين و السكن

 8.83 1803 الدراسة

 4.10 837 أسباب أخرى

 100 20424 المجموع

1114، المصدر: المعهد الوطني اإلحصاء   
 
 

 

 

 

 

 1114 ،المعهد الوطني لإلحصاءالمصدر: 
 2102و 2119بين الواليات حسب الفئات العمرية والجنس بين  يحاصل الهجر ال: 6رسم 

 

 

  الهجرة الخارجّية 2.2.2 

( وتحتكر 12مليون دينار في شكل حوالت بريدية مرسلة من الخارج )الجدول عدد  31اكثر من  2017 استفادت والية المنستير سنة
 اما بالنسبة لمعتمدية ( من مجموع الحوالت البريدية بالوالية1/3أي )مليون دينار  11.6 معتمدية المنستير النصيب االوفر الذي قدر بـ

 مليون دينار )الجدول عدد 1.6بوحجر بـ -لمطة –مليون دينار ثم تليها صيادة  3.1مكنين فان المبالغ الواردة من الخارج وصلت الى 
12  ) 

عدد مليون دينار )جدول  31.1الى  11.1من  يعني تحولت % 11.3الى  1111و 1111ارتفعت المبالغ الواردة من الخارج بين سنتي 
بطبلبة  حيث نالحظ اكثر نسبة من الحواالت البريدية ذات القيمة المرتفعة بلغت ( وتختلف قيمة الحوالت المالية من منطقة إلى أخرى12

 (17 د)الخريطة عد % 4.1في حين ان اضعف نسبة نجدها بقصر هالل  % 31.4وبني حسان حسان  % 43.3

 2107و 2105من الخار  بين سنتي  الواردةالحواالت البريدية  : نموّ  12جدول 

 المعتمديات
 (%التطور) ف دينار(لألبامن الخارج) الواردة الحواالت البريدية

5102 5102 5102 5102-5102  

 29.0 10670 8983 8274 المنستر

 27.9 1152 1052 901 الوردانين

 9.7 2129 1947 1941 الساحلين

 23.6 2662 2378 2154 زرمدين

 35.4 688 483 508 بني حسان
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  بشـــــــــريال ارـــــــطإلا

 20.3 2580 2201 2145  جمال

 7.4 1001 1022 932 بمبلة

 10.9 3264 2925 2943  المكنين

 5.2 898 795 854 لبقالطةاال

  43.3 989 726 690  طبلبة

         4.5 2384 2088 2281 قصر هالل

             15.0 1668 1403 1450 قصيبة المديوني

            23.7 2696 2397 2180  بوحجر-لمطة–صيادة 

            20.3 32781 28400 27253 المجموع

 1111 ،المصدر: الديوان الوطني للبريد/ اإلدارة الجهوية للبريد

 
  1111 ،للبريداالدارة الجهوية  / الديوان الوطني للبريدالمصدر:

 )بااللف دينار( 2012الحواالت الواردة من الخار  سنة : 17 خريطة
 

  ةغرافيّ و لبنية الديما 3.2

 عمارألانية حسب االبنية السكّ  0.3.2

  
 إرتفاع حجم الفئة العمرّية للكهولكما هو الحال في أماكن أخرى في تونس ،  ،1114و 1114شهد سكان والية المنستير بين عامي 

خالل  %6.9سنوات التي شهدت تطورا  إيجابيا  بنسبة +  4-1الفئة العمرية  ان. ما يلفت االنتباه مقارنة بالفئات العمرّية الشاّبة والشيوخ
من المحتمل أن هذه الزيادة في نسبة المواليد الجدد ترجع إلى تغير حديث في سلوك الزواج  (.13 عدد )الجدول 1114-1114العقد 

والخصوبة ، أو إلى الهجرة الكبيرة إلى والية المنستير من فئة الشباب ومعظمهم من اإلناث. بالنسبة لكال الجنسين ، شهدت الفئات 
(. 13 عدد )الجدول 19-11( في الفئة العمرية %11.1يث بلغت حدها األقصى )إيجابي ا كبير ا ح تطوراعام ا  31العمرية التي تزيد عن 

( 1114-1114سنوات ) 11لمدة  %11.1-و %11.1-على التوالي  19-11و 14-11من ناحية أخرى ، فقدت الفئتان العمريتان 
 (.13)الجدول 

إلناث في حين يتقّلص هذا الفارق اشاّبة هي أكبر من نسبة يوضح توزيع الفئات العمرية حسب الجنس أّن نسبة الذكور للفئات العمرّية ال
. تشير دراسة الذي يكون دائما اعلى عند االناثعند الوالدة  بامل الحياةهذا  ويرتبط( 13 عدد مع تقدم السن )جدوللفائدة فئة اإلناث 

،  1114( ، إلى أن قاعدة الهرم ، التي تضخمت نسبيا  في عام 8 و 7عدد  الرسم) 1114و 1114مقارنة لألهرامات العمرية لعامي 
من  , والشيوخ وهو ما يدل على بداية تهرم السكان داخل الوالية تضّخم فئة الكهوللصالح القمة ، مما يشير إلى  1114ضاقت في عام 
عطي األمل لتجديد قاعدة الهرم ي وهو ما ، مما يشير إلى زيادة في معدل المواليد ، ا، إيجابي 4-1الفئة العمرية  ورتطتناحية أخرى، 

 (8عدد  الرسم) 1114 يالعمر 

 2102و 2112ر الفئات العمرية بين : تطوّ  13جدول 
الفئة العمرّية 

 )بالسنوات(
 (5102 -5112)  نسبة النّمو 5102 5112

 المجموع اإلناث الّذكور اإلناث الّذكور اإلناث الّذكور

 4-0 9.5 9.1 10.3 9.6 8.2 5.5 6.9 

9 - 5 9.5 9.1 8.9 8.3 -6.4 -8.6 -7.5 

10- 14           10.3 9.9 8.3 7.6 -19.3 -22.8 -21.1 

11- 11           10.8 10.7 8.8 8.7 -18.3 -19.0 -18.7 

10- 11           20 20.3 18.4 19.3 -8.1 -5.0 -6.5 

30- 31           14.2 14.3 14.5 15.4 2.1 7.2 4.7 

40- 41           11.9 11.4 12.3 11.9 2.9 4.6 3.8 

10- 11           6.2 6.7 10.0 9.6 61.9 43.1 52.5 

 12.6 12.9 12.2 9.6 8.5 8.5 7.6      سنة فما فوق 60

 0 0 0 100 100 100 100 المجموع

 1114 ،المعهد الوطني اإلحصاء المصدر:
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  بشـــــــــريال ارـــــــطإلا

 

 

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني اإلحصاء
  2112 : هرم األعمار سنة7رسم 

 

 

 
 1114 ،المصدر: المعهد الوطني اإلحصاء

 2102: هرم األعمار سنة 8سم ر 
 

كبيرة بالنسبة  دالالت له (9رسم ) 1114فما فوق حسب مستوى التعليم والجنس في عام أعوام  11إن توزيع السكان الذين تبلغ أعمارهم 
من اكثر  %16.14) فهو يهم االناثاألمية على المستوى الوطني ،  رغم تراجع نسبة. 1114للسلوك التعليمي لسكان المنستير في عام 

عون في المراحل االولى طينقفي دراستهن في المستويات المتقدمة ، على عكس الرجال الذين غالب ا ما  االناث، تستمر ( %1.14) الذكور
(. لم يعد الكثير من 9رسم ) لالناث % 13.31، مقابل  يواصلون دراستهم بالتعليم العالي % 11.11االبتدائي أو الثانوي وفقط  من

في السنوات األخيرة ، وخاصة بين المنقطعين  ينظرون إلى التعليم كوسيلة للتقدم االجتماعي واالقتصادي ، ولهذا السبب زاد عدد الطلبة
 المهيكل. غيراللقطاع لالذين يفضلون تلقي التدريب المهني أواالنضمام مبكر ا  الذكور

 

 
1834 ،المصدر المعهد الوطني لالحصاء  

 2102الجنس سنة و  سنوات حسب المستوى التعليمي 01توزع السكان االكثر من : 9سم ر 
 

 

 

  ت العائليةحاالالان حسب ة السكّ يبن 2.3.2
٪ مطلق )الجدول 1 ٪ أرمل وحوالي4.6٪ متزوجين ، 16.1٪ مقابل 31.4، بلغ معدل العزوبة في محافظة المنستير  1114في عام 

    الرجال والنساء بسبب التعليم المتقدم ونقص الموارد للشباب الخريجين  تاخر سن الزواج لدى(. يمكن تفسير ارتفاع معدل العزوبة ب14
 ، مثال٪ في المدن الكبرى 41تجاوز عتبة ، فإن معدل العزوبة هذا مرتفع نسبيا  وي جهويمستوى الالو صعوبة العثور على وظائف. على 

الستقاللية لنظرا الطالق في المدن الكبيرة  نسب ترتفع ( ، حيث تكون تكاليف الزواج مرتفعة بالنسبة للشباب. كما%41.11المنستير )
( في %1في المنستير( ، مقابل معدالت منخفضة نسبي ا )أقل من  %1.44)المالية للمراة وكذلك للغياب النسبي لسلطة العائلة 

 (.41عدد مشة ، بفضل التقاليد والعادات العائلية )الجدول المه المعتمديات
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 المعتمديات حسب لة المدنيةاالح توزع : 14جدول 
 (%) المطلّقين (%) األرامل (%) المتزوجون (%) العزوبة لمعتمدّيةا

 1.44 3.85 52.89 41.82 المنستر
 1.26 5.28 57.94 35.53 الوردانين
 1.05 4.45 57.39 37.10 الساحلين
 0.97 5.07 55.99 37.96 زرمدين

 1.70 5.33 59.65 33.32 بني حسان
 1.05 4.74 57.35 36.86  جمال
 0.84 3.86 58.59 36.71 بمبلة

 1.04 5.16 57.68 36.11  المكنين
 1.11 5.55 58.09 35.25 لبقالطةاال

 0.84 4.81 59.05 35.30  طبلبة
 1.28 4.66 57.72 36.34 قصر هالل

 1.12 4.58 58.14 36.15 قصيبة المديوني
 1.22 4.99 56.80 36.99  بوحجر-لمطة–صيادة 

 1.16 4.64 56.80 37.40 المجموع

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 

 

 ظروف العيشو  رــــسألا 2.2

 حجمهاو  رــــع األستوزّ .0.2.2

 
وعلى خالف (. 18 عدد أسرة )خريطة 14911 بأسرة وجمال  19114بأسرة ، تليها المكنين  19111 بالمنستير  معتمدية تستأثر
 1163و 4613و 3411 بلغ على التوالي،  سرلألعدد ادنى التاريخ في نفس  الساحلينو  لبقالطةاالن ابني حس معتمديات، سجلت  ذلك

 (.18 عدد عائلة )الخريطة

األسر  على الفالحيةاألنشطة  تعتمدالمناطق الريفية ، حيث ب يرتفعو  ىالمدن الكبير يحجم األسر  ينخفض،  السكانيةعلى عكس الكثافة 
ا ،  3.11حوالي  1114سنة  المنستير معتمديةبحجم األسرة  بلغ (.18)الخريطة الحجمكبيرة   3.11 ب تليها معتمدية الساحلينشخص 

شخص /  4.41 ب زرمدينفرد / أسرة ، تليها  4.11 عدد الفراد االسرة بمعدلخالفا لذلك تعد معتمدية المكنين اعلى و  شخص / أسرة.
 (.18 عدد أسرة )خريطة

 

 1114، المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
 2102 سنة المعتمدية فيو  توزع األسر حسب الحجم : 08خريطة 

 

 

 اكنـــــــالمس 2.2.2

اي  أسرة 133191 بــــ عدد األسرو  مسكنا 164611ــــــــحيث قّدر عدد المساكن ب بقليل عدد األسر المنستير تجاوز عدد المساكن بوالية
توقف  عكس ذلك علىو  / األسرة. منزل 1.16، لم يتجاوز هذا المتوسط  1114(. في عام 15 عدد منازل / أسرة )الجدول 1.13 بمعدل

شخص / مسكن في عام  3.33إلى  1114 سنةفي  3.11 انطالقا منفترة نفسها ، خالل ال عن التراجععدد األشخاص في المسكن 
 مستوى العيش بوالية المنستير.و  إلى تحسن مستمر لظروف السكن ، المقاييس انفة الذكر (. يشير تطور15 عدد )الجدول 1114

 

 



 

 

 
العامة للتهيئة الترابية اإلدارة 2019 32                             

 

والية المنستير طلسأ  

 

  بشـــــــــريال ارـــــــطإلا

 2102-2112سنتي تطور ظروف السكن بين  : 15جدول 
  5112 5102 

 1.23 1.16  عدد المساكن لألسرة

 3.33 3.88 عدد األفراد بـالمسكن

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

مسكنا( ،  31113المنستير ) احتكرت معتمديةو  تباينا كبيرا 1114توزيع المساكن في والية المنستير في عام  شهدمثل السكان واألسر ،
 الوردانينن ابني حس نجد معتمديات(. في أسفل القائمة ، 16مساكن( )الجدول  19111) مالجثم  مسكنا( 13191المكنين ) تليها

الى سيطرة معتمديات لعدد المساكن / األسر  المجالي يشير التوزيع. مسكنا 6316و 6311و 4191 التوالي ب على لبقالطةاالو 
أقل  بمبلةسجل ت(. 11 عدد مسكن / أسرة )الخريطة 1.19و 1.31و 1.31والمنستير )على التوالي  بوحجر -لمطة  -وصيادة لبقالطةاال

غير ، حيث الظروف المعيشية  لبقالطةبمعتمدية اال الحاصلأهمية هذا  هواالنتباه  ان ما يجلبمسكن / أسرة فقط ،  1.13بنسبة 
 (.11عدد )خريطة  الحاصل الهجري السالب بهذه المنطقةمن خالل  ذلكوربما يفسر  المالئمة

 2102: المساكن في  16جدول 
 عدد االفرا/مسكن عددالمساكن/اسرة عدد المساكن المعتمديات 

 2.78 1.29 37553 المنستر
 3.46 1.22 6312 الوردانين
 3.33 1.16 8234 الساحلين
 3.54 1.27 8410 زرمدين

 3.02 1.33 4592 بني حسان
 3.42 1.28 19108  جمال
 3.92 1.13 8295 بمبلة

 3.87 1.17 23092  المكنين
 2.81 1.38 6356 لبقالطةاال

 3.57 1.15 10507  طبلبة
 3.44 1.18 14340 قصر هالل

 3.62 1.19 9558 قصيبة المديوني
 2.99 1.37 8330  بوحجر-لمطة–صيادة 

 3.33 1.23 164687 مجموع الوالية

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 
نسبة المساكن  تهيمن 1114سنة وعدد المتساكنين. ففي  عدد الغرفأحجامها من حيث و  نوعّية المساكنبظروف عيش األسر  و ترتبط

الفاخرة في  كناالمس يهيمن هذا النوع منو  (.11 عدد من إجمالي عدد المساكن الموجودة بالوالية )جدول %11.1 ـــــمن نوع الفيال ب
هذا النوع من  يعود تركز ،من إجمالي عدد المساكن% 31.1و %31.1 ،%31.1 إلى بالتوالي صلاذ ي طبلبة وبني حسان، لبقالطةاال

مهاجر  1191الفاخرة بمعتمديات نسبيا غير محظوظة إلى المهاجرين للخارج من أصول هذه المعتمديات خاصة وأن أكثر من  المساكن
. على سبيل المثال، تطور عدد الحواالت المستخلصة من الخارج في معتمدية 1114و 1119أصيلي والية المنستير قد زاروا البالد بين 

نستير متجاوزة كل المعتمديات األخرى منها معتمدية الم % 31، تتبعها بني حسان ب+1111و 1111بين سنتي  % 43طبلبة ب+
ات الوردانين، بنبلة وجمال فإن تطور الفيالت أّما بمعتمديّ  (.19 عدد خريطة) الفترة نفس خالل % 19+ التي شهدت تطورا ال يزيد عن

(. ال تتجاوز نسبة السكن التقليدي 19 عدد خالل نفس الفترة )خريطة % 1.1و+ % 1.4، +% 6.1يعتبر ضعيفا ال يتجاوز بالتوالي +
( بنسبة تفوق بكثير % 11.1بمعتمدية المنستير أين تعتبر نسبة التحضر عالية وأين يهيمن نوع السكن في شكل شقق وأستوديو )  % 1

 .(11)جدول عدد  اامعتمديات األخرى

 
 
 
 

 عدد بالمنستير )جدول % 11.1بلغت نسبة المساكن نوع فيال  1114اما بنسبة لنوعية المساكن فهي تعود الى المستوى المعيشي ففي 
ومعظم هذه المساكن على  % 31.1وبني حسان  %31.1وطبلبة  % 31.1 لبقالطة( وتعتبر من افخر المساكن وتوجد خاصة باال17

 % 31وبني حسان  % 43ففي طبلبة  1111و 1111خالل الحواالت البريدية الوافدة من الخارج بين ملك مواطنين بالخارج ويتبين من 
في حين الحظنا ان نسبة الفيالت كان ضعيفا خاصة  1111-1111من الحوالت البريدي بين  % 19كما شهدت المنستير تطورا بنسبة 

( اما بالبنسبة للمساكن العادية تفسر بارتفاع نسبة 20 عدد الخريطة) %1.1وجمال  %1.4وبمبلة  %6.1بالمناطق التالية بالوردانين 
  .التحضر

 

 (%بالنسبة المائوية ) 2102 سنة : أصناف المساكن 17جدول 
 

سكن  فيال أو طابق فيال او استوديو شقة سكن بدائي المعتمدية
 متوئم

سكن 
 تقليدي

 المجموع

 100 8.0 57.8 11.9 22.1 0.3 المنستر

 100 17.2 75.7 6.8 0.1 0.2 الوردانين

 100 13.6 68.7 13.0 4.4 0.3 الساحلين

 100 52.8 23.6 23.1 0.0 0.4 زرمدين

 100 55.9 11.5 32.1 0.2 0.4 بني حسان

 100 27.2 63.3 8.8 0.3 0.4  جمال

 100 20.3 69.8 8.4 1.2 0.3 بمبلة

 100 53.3 24.3 21.1 0.9 0.4  المكنين

 100 41.1 17.6 37.2 3.7 0.5 لبقالطةاال

 100 34.7 28.7 35.1 1.3 0.2  طبلبة

 100 29.1 44.4 22.5 3.8 0.2 قصر هالل

 100 45.9 28.1 24.1 1.6 0.3 قصيبة المديوني

-لمطة–صيادة 
  بوحجر

0.4 3.4 28.0 27.1 41.0 100 

 100 30.1 44.7 18.5 6.3 0.3 مجموع الوالية

 1114 المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
في حين ال تختلف المنازل  (17)الجدول عدد  % 11.1وزرمدين  %13والمكنين  %11.1تمثل في بني حسان  اما المنازل التقليدية

 .وبني حسان وطبلبة ويعود هذا الرفاه الى العائدات المتأتية من المواطنين بالخارج لبقالطةالعادية والفيالت في شكلها ورفاهيتها في اال

 األسر من نسبيا   المرتفعة النسبة إلى( %1.41) الوطني المعدل تتجاوز التي( %9.11) المنستير مدينة في الثانوية المساكن نسبة تشير
 (17 عدد الجدول) الدراسة منطقة في الغنية
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 1114، المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
 2112توزع المساكن حسب الوسط في : 09خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1114، المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
 2112أصناف المساكن سنة و  حجم :21خريطة 
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 2102المساكن حسب اإلستعمال سنة ع : توزّ  18جدول 
 تونس المنستير نوع اإلقامة

 84.6 84.6 مسكن مشغول

 5.0 4.3 مسكن ثانوي

 10.4 11.1 مسكن شاغر 

 100 100 المجموع

 1114، المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 

 

من إجمالي عدد  %41غرف حيث يستأثر هذا النوع بحوالي  3يظهر توّزع المساكن حسب عدد الغرف هيمنة المساكن ذات  كما
ن المساكن الفاخرة التي أفي حين . %31.6 الذي ال يفوق على من المعدل الوطنيأ(. وهي نسبة 19 عدد جدول) بالوالية المساكن

 .% 1.1من المعدل الوطني  أكبروهي نسبة  %9.1ال تمثل سوى  1يتجاوز عدد غرفها 

 (%)2102: توزع المساكن حسب عدد الغرف سنة  19جدول 
 تونس المنستير عدد الغرف

1 3.70 3.22 

2 21.22 20.70 

3 40.88 43.29 

4 24.64 24.06 

5 9.56 8.73 

 100 100 المجموع

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 على حد السواء وهي تغطي تقريبا مناطقالريفي و  بالوسط الحضريربطها  ى مستوىلالتي تعتبر هامة عو  الكهرباء اتستثناء شبكإو ب
 أو من وسط إلى اخر إلى أخرى من معتمدية بوضوح تتباين التطهير(و  )الغاز الطبيعي بباقي الشبكات الربط. فان نسبة المنستيروالية 

 بالوالية من مجموع المساكن %13.1الى حيث تصل  هم مؤشر يظهر هذا التباينأ الغاز الطبيعيبشبكة الربط تعد نسبة و  (.20 جدول)
في حين  معتمدية المنستيرفي  %49.1ليصل الىهذا المعدل يرتفع و  (.20 عدد )جدول %31.3طني بلغ و في حين ان المعدل ال

 (32.3 ,%37.7% %32.7بوحجر وقصر هالل حيث بلغت على التوالي )-لمطة -الساحلين صيادة تامعتمديب 1/3ينخفض الى 
 (21 عدد خريطة)الوردانين و  زرمدين بمعتمديات بني حسان % 4بشبكة الغاز الطبيعي تنخفض الى  نسبة الربطغير أن  (.11 خريطة)

 .سب التحضر من معتمدية الى اخرىنالتطهير بتباين و  يفسر هذا التباين المجالي في نسب الربط بشبكة الغاز الطبيعي

 (%) 2102: نسب ربط المساكن بشبكات البنية التحتية سنة  20جدول 
 شبكة التطهير ماء صالح للشراب غاز طبيعي كهرباء المعتمديات

 96.7 96.1 49.8 98.5 المنستر
 88.8 92.9 4.7 95.8 الوردانين
 92.3 95.8 37.7 98.1 الساحلين
 58.5 94.7 4.0 97.1 زرمدين

 55.5 91.7 4.8 94.5 بني حسان

 84.6 94.2 9.2 97.3  جمال
 94.8 96.0 18.3 98.4 بمبلة

 66.7 93.5 12.7 97.7  المكنين
 71.5 95.6 11.1 98.4 لبقالطةاال

 72.8 95.8 11.0 98.3  طبلبة
 86.9 94.4 32.3 97.7 قصر هالل

 90.8 94.8 9.5 97.7 المديوني قصيبة
 88.7 95.8 32.7 98.5  بوحجر-لمطة–صيادة 

 83.3 94.9 23.7 97.8 مجموع الوالية

 82.3 94.7 30.3 98.5 تونس 

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
 

 
 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 

 2102نة س بشبكة الغاز الطبيعينسب الربط  :20خريطة 
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  بشـــــــــريال ارـــــــطإلا

 األسر تجهيز 3.2.2
بين سنتي هيز األسر مختلف انواع تج شهدت حيث. هدته الوالية من حيث تجهيز األسرشر الذي ة التطوّ أهميّ  11 عدد الرسم يبّين

من  1114و 1114بين سنتي  طةنق 11وعرفت هذه االخيرة تراجعا ب  .باستثناء الخطوط الهاتفية القارةتطورا مهما  1114و 1114
ويمكن القول ان تراجع استعمال الهاتف القار يمكن ان يكون اكثر  (21 عدد )جدول %41.1نسبة التراجع  حيث %14.1لى إ 41.9%

ئالت وهذا النوع من االتصال في زيادة مستمرة خصوصا مع ارتفاع عدد العا .(ADSLحدة لوال ضرورته لالتصال بشبكة االنترنت )
بلغ منها باالنترنت، بينما  %33.11من العائالت جهاز حاسوب كما ترتبط  %39.41تمتلك  1114المجهزة بالحواسيب. ففي سنة 

يعود تراجع الهاتف القار الى االستعمال  (.22)جدول عدد  % 31.19و % 43.11على التوالي  بالبالد التونسية المعدل الوطني
 % 16( الهاتف الجوال في حين لم تتجاوز هذه النسبة % 91.1)تستعمل اغلب العائالت  1114المتزايد للهاتف المحمول ففي سنة 

المنزلية هو استخدام اإلنترنت ،  على مستوى التجهيزاتالتطور األكثر أهمية  لكن .% 14.6 ب إيجابي ( اي تطور11)رسم 1114سنة 
ا  معدات تتطور كما  سنوات. 11في  % 131.1الذي زاد بنسبة  (. تختلف نسبة األسر التي 22 عدد )الجدول %19.6السيارات أيض 

ثلث األسر  كثر منااذ بلغ الساحلية  المعتمدياتفي مختلف  % 31تجاوز حيث ت(. 22)خريطة  ىإلى آخر  معتمديةسيارة من  تمتلك
 (.22 عدد )خريطة بمبلة معتمديةفقط من األسر التي تملك سيارة في  % 11.1المنستير ، مقابل  معتمدية( في % 34.6)
 
 (%) 2102و 2112نسبة تجهيزات األسر بين سنتي  : تطور 21جدول  

قار هاتف التجهيزات محمول هاتف   سيارة انترنات 

1004 41.9 56.0 9.8 22.9 
1014 24.2 97.8 33.1 29.7 
 29.6+ 237.8+ 74.6+ 42.2- 1014-1004تطور 

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء 

 

 1114، المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
 2102-2112: تطور تجهيز األسر بين 01رسم 

 2102: نسبة تجهيز األسر في سنة  22جدول 
 (%مستوى تجهيز األسر ) التجهيزات

 تونس  المنستير

 96.79 97.03 ثالجة

 77.98 79.54 جهازطبخ يحتوي على فرن

 81.60 82.91 لة غسيل مالبسأ 

 27.21 24.19 هاتف قار 

 98.08 97.83 هاتف جوال 

 43.02 39.45 حاسوب

 37.89 33.11 األنترنات 

 35.09 32.32 مكيف

 31.42 29.65 سيارة  

 95.84 95.86 جهاز تلفاز

 9.41 6.87 مكيف مركزي

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء  
 2102 سنة نسب األسر التي تمتلك سّيارة في :22خريطة 
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  بشـــــــــريال ارـــــــطإلا

 المعتمدياتالمنستير هو التباين اإلقليمي بين  والية، فإن ما يميز توزيع السكان والمعدات المنزلية في مايمكن إستنتاجه في الختام 
ا للواليةالداخلية  والمعتمدياتالساحلية   معتمديةمن الرخاء االقتصادي ، باستثناء  وتنعمأكثر تطورا   تبدو المعتمديات الساحلية. عموم 

المعتمديات شخص. أما  111/  مهاجر -1.61 ناتجة عن حاصل هجري سلبييعاني من أزمة اجتماعية اقتصادية  التي،  البقالط
 المعتمديات الداخلية للوالية.أقل تطورا  وتعاني من صعوبات اقتصادية ، مع وجود تباينات بسيطة بالتأكيد بين مختلف  الداخلية فهي

 

 اإلطار اإلجتماعي 2.2.2
زاد في هذا العدد من العائالت غير ان  من العائالت المعوزة التي تحتاج إلى المساعدات اإلجتماعية عدد متواضع المنستيرتضم والية 

بحثا عن  تعتبر وجهة مفّضلة لعدد كبير من المهاجرين من الوسط والوسط الغربي للبالد التونسية، الفترات االخيرة الن والية المنستير
عائلة محتاجة استفادت من منح من وزارة الشؤون  6311ة المنستير بإيواء قامت والي 1111ففي سنة  ظروف معيشية أفضل

من  % 11.6أسرة ، أو  1113 ب تقدر التي المعوزة، أكبر عدد من األسر  الواليةفي  فقرا، األكثر  معتمدية البقلطةضم تاالجتماعية. 
   111 بالمديوني تأتي في المرتبة األخيرة  ة قصيبةمعتمدي( ، في حين أن % 11.1) معوزةأسرة  111 بزرمدين  تليهاالمجموع ، 

معتمدية ، يصبح التوزيع أكثر أهمية ويظهر أن  المعوزة لألسر المجالي(. إذا درسنا التوزيع 23 عدد ( )الجدول%4فقط ) معوزةاسرة 
بني حسن  تليها معتمدية (،%11.1)جميع األسر ¼ التي تضم أكثر من  المعوزةحتل المرتبة األولى في عدد األسر الزالت ت لبقالطةاال

(. في نهاية 23 عدد من إجمالي األسر )الخريطة % 14التي تحتل المرتبة الثانية من حيث العدد اإلجمالي مع  ()بدال  من زيرمدين
من األسر. في عام  % 1.4مع  المنستير بدال  من قصيبة المديوني التي تحتل المرتبة األخيرة في العدد اإلجمالي معتمديةالقائمة ظهر 

(. إن التوزيع المكاني 23 عدد أسرة رعاية بأسعار مخفضة )الجدول 1611أسرة من الرعاية المجانية وتلقى  6 613، استفادت  1111
ا أن   اعلى مبالغ االعاناتحصل على التي تتو  فقرااألكثر  هي لبقالطةمعتمدية االللميزانيات المخصصة للمساعدات المالية يظهر دائم 

 عدد ألف دينار )خريطة 46بـ  المديوني قصيبةمعتمدية و  ألف دينار ، 146بمبلغ  تليها زرمدين،  1111ألف دينار في عام  113بمبلغ 
23 ) 
 2107سنة  المنستيرعية لسكان والية االخاصيات اإلجتم:  23 جدول

العائالت  المعتمديات
 المعوزة

 

ميزانية 
االعاناة 
 د0111

العالج 
 المجاني

 

العالج 
بالتعريفة 
 المنخفضة

  

 عدد المعوقين 
 

 جمعيات المعوقين

 4 2053 1260 400 71.6 398 المنستر
 2 780 492 438 75.9 422 الوردانين
 3 1600 2038 645 112.5 625 الساحلين
 0 786 1118 861 145.9 811 زرمدين

 0 513 684 517 87.1 484 بني حسان
 0 1184 1234 395 70.9 394  جمال
 1 672 638 330 58.3 324 بمبلة

 2 1440 1493 420 74.7 415  المكنين
 3 2417 4754 1326 212.9 1183 لبقالطةاال

 1 1054 720 401 63.0 350  طبلبة
 0 452 859 290 51.6 287 قصر هالل

 0 618 390 250 46.4 258 قصيبة المديوني
 0 849 620 410 72.7 404  بوحجر-لمطة–صيادة 

 16 14418 16300 6683 1143.9 6355 المجموع

 1111، المنستيرللشؤون اإلجتماعية باإلدارة الجهوية المصدر: 
 

يتوزعون بصفة موازية للعدد الجملي للسكان بكل معتمدية، مع العلم أن المعدل الجهوي  معوق 14418ل  أما فيما يخص التوزع المجالي
رغم  لبقالطةاال معتمديةلمعوقين بان ما تجدر االشارة اليه هو العدد المرتفع لساكن.  111معوق لكل  1.6في نفس السنة قد بلغ 

مقارنة هذا العدد بعدد (، لكن 23بالوالية )خرىطة عدد جملة المعوقين  من %16معوق أي  2417حيث نجد بها  دودية عدد سكانهاحم
 ساكن 111معوق لكل  1.6ال يتجاوز  في حين ان معدل الوالية ساكن 111معوق لكل 13 مرتفع للغاية السكان نالحظ أن المعدل

 1111، المنستيراإلدارة الجهوية للشؤون اإلجتماعية بالمصدر:   
 2107توزع المعوقين حسب المعتمديات سنة  :23خريطة 

 

منتفع. وقد بلغت اإلعتمادات  131، 1119جوان  31حضيت والية المنستير بالعديد من برامج تحسين السكن إستفاد منها إلى غاية 
دينار. وتتوزع برامج تحسين السكن منذ سنة  ألف 161.4ألف دينار وبقي منها  114.6ألف دينار استهلك منها  1141المرصودة 

. 1111منتفعا في كل سنة إلى غاية سنة  116إلى العديد من األقساط إستفاد منها  1113
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  زاتـــــــــيـهـتجـوال ةــــــــيـتـحـتـال ةـــــــــيـنـبـال

  التجهيزاتو  التحتية البنية .5

 البنية التحتية 0.5 
 مرورحركة الو  الطرقات 0.0.5 

 .أنواع من الطرقات بستة المنستيرتتميز شبكة الطرقات بوالية 

وتم تمديدها الى مناطق الجنوب التونسي . المنستيرويربط منطقة الساحل ب الواليةغرب  (A1) يمتد طريق سريع: الطريق السيارة
 ، ثم قابس ومدنين وأخيرا  باألراضي الليبية ، عبر نقطة عبور رأس جدير. بصفاقس(. ربطت المنستير أوال  11 عدد )الخريطة

كم( من محول البرجين  31وأهم عناصرها مدركة الساحل ) كلم 61.4ويبلغ طولها الجملي بكامل الوالية : السريعة والمهيكلة قاتالطر 
كم( وطريق  1.1كم( ومنعرج الساحلين ) 11.6كم( ومنعرج مدينة قصر هالل )11.1)خنيس( ) 91إلى حدود الوالية ومنعرج ط ج 

  .(1119كم( )عبد المجيد العايب،  3.6القطب التكنولوجي )
 موازية للطريق السيارة .(11 عدد خريطة)واحدة وطنية طريق بوجود  المنستيرئيسية بوالية ر تتميز شبكة الطرقات ال : الطرقات الوطنية

 من تونس  و تربط المنطقة بالشمال عبر العاصمة المنستيربالجنوب التونسي عبر ( تربط الوالية 1دد )ط وـ1الطريق الوطنية عـ
ن وتؤمّ ( 111 ط.ج 111ط.ج 91 ط.ج 94 ط.ج 93ط.ج 91ط.ج 91 ط.ج 11 ط.ج 11 ط.ج) تسعةوعددهم  الجهويةالطرقات 
 .المنستيرالية داخل و قات ربط مختلف التجمعات السكنية هذه الطر 

وتربط هذه الطرقات  111ط.م 119ط.م 131ط.م 139ط.م  111ط.م 114ط.م 116ط.م  111ط.م ) 11ا دده: وع الطرقات المحلية
 الصغرى بشبكة الطرقات المحلية والجهوية والوطنية.المدن 

 (.24 عدد جدول، )1111 ةم سنلك 678دة، فالمسالك المعبدة تتجاوز : أغلبها مسالك فالحية غير معبّ المسالك
 %41ل وتمثّ م لك 111إذ تبلغ  افة هي األوفر حظّ أن الطرقات المصنّ  ،(14 عدد )جدول ريقع شبكة الطرقات حسب نوع الطّ توزّ ن ــيبيّ 

الجهوية والمحلية( و  بين األنواع الثالثة )الوطنية غير متوازنارة(.هذه الطرقات تتوزع بشكل ستثناء الطريق السيّ إمن إجمالي الشبكة )ب
من شبكة  ل النسبة المتبقيةّـ (. وتمث%4كم ) 11 (%41م )لك 113.4 (%14)م لك 111والي والذي يبلغ نصيب كل منها على التّ 

، ثاني أكبر مساحة بعد  المكنينالتوزيع المجالي لشبكة الطرقات فإن معتمدية  اما دة.( المسالك الفالحية المعبّ %611.1) الطرقات
كم بمعتمدية  19من المجموع. في حين ال يتجاوز هذا الرقم  % 11.9ل دة، وهو ما يمثّ كم بين طرقات ومسالك معبّ  319 تعدّ  زيرمدين،
خام اكثر تعبيرا على العكس طولها على  كثافة شبكة الطرقات تعتبر(. 14 عدد جدولمن المجموع ) %1.1. وهو ما يمثل الساحلين

 هي تيال في زرمدين 1م/كم 144تجاوز تفي حين ال  بقصر هالل 1م/كم 1111تبلغ ذروتها بــــــــإذ  مدى تجهيز كل معتمدية بالطرقات،
 (.24 عدد خريطة) هاتطوير شبكة طرقات مزيد في حاجة إلى

 2107لسنة م لشبكة الطرقات بالك : 24جدول 
 المعتمدية 

 
 المجموع دمسلك فالحي معبّ   طرقات

 محلية جهوية وطنية
 67.8 21.9 12.9 33.0 0 المنستر

 59.4 40.5 10.5 8.4 0 الوردانين

 29.6 7.8 7.9 13.9 0 الساحلين

 183.7 123.0 30.7 19.0 11 زرمدين

 156.4 120.1 14.8 21.5 0 بني حسان

 155.3 90.5 31.3 29.5 4  جمال

 59.6 25.5 12.3 21.8 0 بمبلة

 211.4 108.4 30.9 72.1 0  المكنين

 56.7 35.7 11.2 9.8 0 لبقالطةاال

 41.4 24.5 12.0 4.9 0  طبلبة

 49.7 24.2 16.7 8.8 0 قصر هالل

 40.2 6.4 10.3 23.5 0 قصيبة المديوني

 68.1 50.4 11.9 5.8 0  بوحجر-لمطة–صيادة 

 1179.2 678.8 213.4 272.0 15 المجموع

  1831 ،(المنستير(التجهيزو لنقللاالدارة الجهويّة المصدر: 

   

 
   1831التجهيزو لنقللاالدارة الجهويّة المصدر: 

 2107 سنةحسب المعتمدية و  النوعتوزع الطرقات حسب  :22خريطة 
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  وإلسكان والتهيئة الترابية وزارة التجهيز المصدر:

الطرقاتخريطة  : 25خريطة 
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والمنشآت الفنية كتجهيزات عمومية بشبكة الطرقات وهي مهمة كأهمية الطرقات بحد ذاتها. وتتوفر والية  تعتبر الجسور والمحوالت

 4( ينقسمون إلى 25جسرا )جدول عدد  16، 1111المنستير على شبكة كبيرة من المنشآت الفنية والجسور بلغ عددها الجملي سنة 
 اصناف :
حيث  1جسور( الطريق السيارة أ 1جسرا ويهم أغلبها ) 11ا الجملي : وعدده(ponts à poutresالجسور العارضات ) -

 (.25تمكن هذه الجسور العارضات من ربط عدة مسالك وطرقات محلية )جدول 
الطرقات الجهوية، خصوصا الطريق الجهوية عدد جسرا وتهم كلها 19(: وعددها الجملي ponts dallesالجسور المسطحة ) -

 ا مسطحا.جسر  11والتي تضم لوحدها  11
جسرا وتهم جلها  31(: وتعتبر أكبر مجموعة من المنشآت الفنية بعدد جملي يبلغ (ponts préfabriquésالجسور الجاهزة  -

منها  1جسر(، كما يهم  11) 91جسر( والطريق الجهوية عدد  14) 111الطرقات الجهوية خاصة الطريق الجهوية عدد 
 محول الساحلين.

 . (25)جدول  جسور تهم كلها ايضا الطرقات الجهوية 3(: وعددها محدود ال يتجاوز ponts composésالجسور المركبة ) -
 2108لسنة  توزع المنشآت الفنية حسب الطرقات : 52 جدول 

 الطريق أو المسلك
 

 المنشآت الفنية

 جسور العارضات
Ponts à poutres 

 جسور مسطحة
Ponts dalles 

 جاهزة جسور
Dalots préfabriqués 

 جسور مركبة
Ponts composés 

 - - - 3 0طريق وطنية 

 3 3 33 - 25طريق جهوية 

 3 - 1 - 22طريق جهوية 

 - - 1 - 01طريق جهوية 

 - - 2 1 05طريق جهوية 

 - - 2 - 03طريق جهوية 

 - 3 - - 02طريق جهوية 

 - 33 - - 02طريق جهوية 

 3 3 - - 011طريق جهوية 

 - E011 3 - 3طريق جهوية 

 - 34 1 - 020طريق جهوية 

 - 3 3 - 000طريق جهوية 

 - 1 - - محول الساحلين

 - - - 3 )مسلك الفرادة( 0أ

 - - - 3 )مسلك أوالد جابر( 0أ

 - - - 3 )مسلك المزاوغة ( 0أ

 - - - 3 )مسلك ليزم( 0أ

 - - - 3 (0225)مسلك  0أ

 - - - 3 )مسلك الربايعة( 0أ

 - - - 3 (223)طريق محلية  0أ

 - - - 3 (222)طريق محلية  0أ

 2 25 52 25 المجموع

  1831المنستير(، (االدارة الجهويّة للنقل والتجهيزالمصدر: 

ضانات تعتبر دراسة األودية العابرة للمدن والتطرق إلى مشاريع التهيئة التي شهدتها ضمن تدخالت إدارة المياه العمرانية لحماية المدن الفيا
 ذات أهمية كبرى للتوقي من مخاطر األمطار الغزيرة التي إزدادت وتيرتها مع التغيرات المناخية. كما تسهل دراسة األودية العابرة للمدن

النجدة واإلنقاذ عند حدوث فيضانات. وتعبر األودية أغلب بلديات والية المنستير، عمل الهياكل واإلدارات الجهوية والمحلية عند عمليات 
(. ويوجد ببعض البلديات قنال لحماية المدن من الفيضانات مثل مدينتي جمال 26بلدية )جدول  31بلدية من ضمن  11حيث تعبر 

 .ن يعبرهما وادي حردوب أين وقع تركيز قنال لكل منهما لحمايتهما وكذلك تركيز قنال بكل من منزل النور وبني حسانوزاوية قنطش اللتي

 lits majeursوتعبر األودية عديد المدن وتشكل خطرا كبيرا على المتساكنين خصوصا في مجاري األودية الدورية واإلستثنائية )
périodiques et épisodiques) طق منخفضة تغمرها المياه عند األمطار الغزيرة ووقع بناءها غالبا من طرف عائالت ذات وهي منا

مستوى إجتماعي متدني وذلك دون الخضوع لترخيص مسبق. ومن هذه المدن التي تعبرها األودية وتشكل خطرا عليها مدينة زرمدين 
، المصدور )وادي المالح(، المكنين )وادي الغسيل(، طوزة )وادي )وادي البير(، الوردانين )وادي القلتة(، منزل كامل )وادي الهواري(

      الشرقي(... وتصب معضم هذه األودية شرقا في البحر.

 2107لسنة  توزع األودية حسب البلديات : 26جدول 

 أسماء األودية البلدية العدد أسماء األودية البلدية العدد

ريالمنست 1  وادي عمر بلقاسم+ وادي محرز قصيبة المديوني 17 - 

بوضر-بنان 18 وادي خنيس خنيس 1  - 

 وادي الشراقي+ وادي كشبورة طوزة 11 وادي الغسيل المكنين 3

 وادي الغسيل قصر هالل 10 - عميرة الفحول 4

 - طبلبة 21 وادي الزريبة عميرة الحجاج 1

لبقالطةاال 11 - عميرة التوازرة  6  - 

 وادي الصكلي صيادة 13 - الشراحيل 7

 وادي الربيعي بوحجر 14 وادي سيدي نعيجة منزل فارسي   8

 وادي السوق+ وادي زعفران لمطة 11 وادي سيدي بنور سيدي بنور 1

معتمر-الساحلين 16 وادي حردوب+قنال جمال  10  - 

مسجد عسى-سيدي عامر 17 وادي الهواري منزل كامل 11  - 

 وادي القلتة الوردانين 18 وادي حردوب+قنال قنطشزاوية  11

المنارة-بلةنب 11 وادي الشب+ وادي البير زرمدين 13  وادي عبود 

 وادي يوسف خوجة+قنال منزل النور 30 وادي الغنادة الغنادة 14

منزل حرب-المصدور 31 - منزل حياة 11  وادي المالح )المصدور( 

    وادي سيدي أحمد+قنال بني حسان 16

  1831المنستير(، (االدارة الجهويّة للنقل والتجهيزالمصدر: 

 
وللتوقي من األودية العابرة للمدن بوالية قامت السلطات المعنية بإنجاز العديد من المشاريع لحماية المدن من الفيضانات بلغت كلفتها 

مليون دينار تم إنجازها في سنوات  6.4وقد إستأثرت مدينة جمال بأعلى اإلستثمارات ب  (.27مليون دينار )جدول  11الجملية أكثر من 
مليون دينار وتأتي مدينة بوحجر في آخر  3.4مليون دينار ومدينة المكنين ب  3.6تليها مدينة زرمدين ب 1911-1114-1111

 (.27)جدول  1116ألف دينار أنجزت سنة  311الترتيب ب
 حماية المدن من الفيضانات بوالية المنستير :27جدول 

 سنوات اإلنجاز الكلفة )ألف دينار( المدن

لبقالطةاال-صيادة  400 1111-1000  

1001-1114 3400 المكنين  

الوردانين-الساحلين  1116 1111-1001  

1018-1004-1181 6400 جمال  

المنارة-بلةنب  1100 1118 

 1116 610 بني حسان

1018-1001 3600 زرمدين  

لبقالطةاال  700 1111-1000  
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 1181 800 قصيبة المديوني

1010-1001 1000 القطب التكنولوجي بالمنستير  

 1016 310 بوحجر

  51222 المجموع

 1831المنستير(، (االدارة الجهويّة للنقل والتجهيزالمصدر:  

 

مليون دينار لكل  3لحماية مدينتي المكنين وبني حسان من الفيضانات بكلفة  1111-1116كما تم ترسيم مشروعين ضمن المخطط 
وهي تهيئة وادي عين  1119مشاريع ضمن ميزانية سنة  3. كما توجد %11منهما وقد تقدم مشروع بني حسان في اإلنجاز بنسبة 

تهيئة وادي وكذلك  1119دأت األشغال بشهر أكتوبر والذي تم تعيين المقاولة الخاصة به وب مليون دينار 1الربيعي بمدينة بوحجر بكلفة 
مليون دينار. كما توجد مشاريع  4مليون دينار ومشروع تصريف مياه األمطار بمدينة خنيس بكلفة  1.1المهراس بقصيبة المديوني بكلفة 

 ألف دينار. 11في طور الدراسة بمدن المنستير وبنان وزاوية قنطش بكلفة جملية تقدر ب

 

 2108-2106بالساحل )المنستير( بين الشركة الجهوية للنقل نشطة أتطور  :28جدول 

 النقل الجهوي وبين المدن النقل الحضري  

5102 5102 5102 5102 5102 5102 

 68 50 38 80 72 68 الحافالتعدد 

 1.3 2.2 2.3 19.1 18.9 18.2 )بالمليون(ن يالمسافرعدد

 35 35 34 75 64 64 عدد الخطوط

 3.3 3.0 2.8 3.4 3.2 3.1 عدد الكيلومترات )بالمليون(

 69.4 68.1 67.8 117.0 112.5 110.8 (عدد السفرات)باأللف

 1111 ،التخطيط و  بالساحل ادارة الدراساتالشركة الجهوية للنقل  المصدر:
 

على مستوى المردودية نتيجة التطور الهام في الموارد من  تطورا هاماالشركة بالمنستير خالل الثالث سنوات األخيرة نشاط إقليم  شهد
مما ساهم في تعزيز عرض  1116مقارنة بسنة  1111سنة  % 39معدات وموارد بشرية. وقد عرف أسطول الشركة تطورا بنسبة 

 6.1إلى  1116مليون كم خالل سنة  1.9 الشركة من خالل إحداث بعض الخطوط وتعزيز أخرى. وتطورت المسافات المقطوعة من
حيث  1111و 1116بين سنتي  %11.1. وتبعا لذلك شهد عدد المسافرين تطورا هاما بنسبة (28)الجدول  1111 مليون كم خالل سنة

بين األنشطة الحضرية  النقل . تختلف أنشطة1116مليون مسافر سنة  13.3مقابل  1111مليون مسافر سنة  16.1بلغ عددهم 
النقل الحضري عدد أكبر ببين المدن. في الواقع ، مع وجود عدد أكبر من الحافالت مقارنة بالنقل اإلقليمي وبين المدن ، يوجد و  اإلقليميةو 

من و  ، (خط(. 31مقابل  11الخطوط ) من ناحية عددو (، 1111مسافر سنة  مليون 1.1 مقابل مسافر مليون 19.1بكثير من الركاب )
( الف رحلة 69.4مقابل  الف رحلة 111الرحالت ) عدد حيث منو  كم( مليون 3.3مليون كم مقابل  3.4) المسافة المقطوعة بالكم ةناحي
 (.11رسم )

 

 1111 ادارة الدراسات والتخطيطشركة النقل بالساحل  المصدر:

  1111-1116بالساحل الشركة الجهوية للنقل  )نقل حضري( نشطةأتطور  : 11رسم 

 

وسيارات األجرة  تاكسي ، يتكون من شبكات سيارات األجرة جيديساهم أسطول النقل البري الخاص ، بدوره في خدمة المسافرين بشكل 
 الفردي تاكسي، بلغ عدد التراخيص الممنوحة لشبكة سيارات  1111حتى عام  والنقل الريفي.  )لواج( الى جانب التاكسي الجماعي

ا  111ـ و،  رخصة 1111 (. 29 عدد )الجدول رخصة نقل ريفي 91رخصة تاكسي جماعي و 111و )لواج(سيارات األجرة لترخيص 
 باقي تاستفاد فيما .% 11.9 اي، فردي تاكسيرخصة  191 ب( والساحلين)المنستير والمكنين  واليةالباستفادت المدن الكبرى 

 11جر )حبو - طةلم-يادة صو  قصر هالل و، (رخصة 11) طبلبةمعتمدية  االولىالمرتبة  جد فين و( رخصة 461) المعتمديات ب
ا 41 زرمدين وبني حسان ب، استفادت الجماعي التاكسيلكل منهما(. بالنسبة لشبكة سيارات  ترخيصا  %19.1، أي لكل منهما ترخيص 

ا ، أي  44))تليها جمال ب ، أي  %11.1أما رخص النقل الريفي فتستأثر معتمدية المكنين بنسبة  (.29 عدد )الجدول %19.3ترخيص 
 رخصة لكل الوالية. 91رخصة من جملة  11ب
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 2107قطاع النقل البّري سنة لالرخص الممنوحة :29جدول 

 

 نقل ريفي سيارات األجرة التاكسي الجماعي الفردي التاكسي المعتمدية

 0 75 4 353 المنستر

 0 15 17 60 الوردانين

 0 25 11 14 الساحلين

 1 29 41 0 زرمدين

 1 21 41 0 بني حسان

 17 69 44 0  جمال

 1 33 1 71 بنبلة

 11 86 10 143  المكنين

 1 13 0 41 لبقالطةاال

 0 43 0 81  طبلبة

 1 55 0 80 قصر هالل

 0 28 36 43 قصيبة المديوني

 0 36 0 80  بوحجر-لمطة–صيادة 

 01 528 552 0122 المجموع

 1111 ،لنقل البّريلاالدارة الجهوية  المصدر:
 

 يوالجوّ  الحديدي قلالنّ  2.0.5
 

 النقل الحديدي 3.1.3.2 

بسنة مسافر )الركاب الخارجون(. مقارنة   1111191، بلغ عدد المسافرين عبر القطارات في مختلف محطات المنستير  1111في عام 
خالل نفس الفترة.  المفرغة. كما انخفضت كميات البضائع % 11.1 - ايمسافر ا ،  111،111، انخفض هذا العدد بمقدار  1111

(. على مستوى 30 عدد )الجدول % -1.1 ايطن  9411 ب المفرغة( ، انخفضت البضائع 1111-1111خالل هذين العامين )
 11.1-بنسبة  بقصيبة المديوني 1111مقارنة بعام  1111في عام  المفرغة، سجل أكبر انخفاض في البضائع  يةمحطة السكة الحديد

لنقل البضائع بين عامي  حصيلة ايجابية لبقالطةاالو  المكنين . سجلت محطتا% 13.1-تليها محطة جمال للسكك الحديدية بنسبة  %
 (.30عدد ل )الجدو  %11.1+ و %11.1على التوالي +  1111و 1111

 )طن( 2107-2105البضائع المفرغة سنة  تطور : 30جدول 

 )الطن(المفرغة  البضائع الميناء

  2015 2017  (%)   5122-5122التطور  

 13.7- 36720 42560 جمال

 12.8 33520 29720 المكنين

 11.1 20480 18440 لبقالطةاال

 52.1- 8690 18160 قصيبة المديوني

 8.7- 99410 108880 المجموع

  1111 ،الشركة الوطنّية للسكك الحديدّيةالمصدر: 
 
على ، تليها القطارات  1111في عام  سفرة 14191 ب)قطارات الركاب في الضواحي( أكبر عدد من حركة المرور  11سجل الخط  

عدد )الجدول  سفرة في نفس الفترة 116( البضائع شحن)قطارات  11 كما سجل الخط عدد سفرة 1141( مع UAGL) الخطوط البعيدة

 زائدلقطارات الشحن إلى  %1.3 زائد، من من ناحية عدد السفرات، سجلت جميع أنواع القطارات تغيرا  إيجابيا   1111(. مقارنة  بعام 31
 (.31 عدد )الجدول الخطوط البعيدةلقطارات  41.6%

 2107و 2105بين سنتي ي حدديدال عدد الرحالت للنقل: تطور 31جدول 

 2015 2017  (%)   5122-5122التطور  

 6.5 14895 13986 (11قطارات األحواز )خط 

 47.6 2048 1388 قطارات الخطوط البعيدة

 2.3 706 690 قطارات البضائع

 1111، الشركة الوطنّية للسكك الحديدّية : المصدر

 

 الجوي النقل 1.3.21. 

)صورة  كم من الجهة الغربية 1يبعد على مدينة المنستيرو هكتار  199.1ويمسح  1961وقع تاسيس مطار المنستير الحبيب بورقيبة سنة 
داخل البالد وصلت الى  ( اما السفرات29)جدول عدد  9611111سفرة وبلغ عدد المسافرين  1116سجل  1111وفي سنة  .(1

 (4111فيها المنتظمة ) %61.6اي بنسبة  1116من جميع السفرات اما السفرات خارج البالد زصلت الى  % 31.4وهي تمثل  4111
 ( 1941وغير منتظمة )

 بتراجع عدد المسافرين كما  (% -13.1) بلغ( 32 عدد )جدولمهما تراجعا  1111و 1111ما بين عرفت السفرات الداخلية والخارجية 
عدد لكنها شهدت تراجعا في  % 16.4 بارتفاعا السفرات الداخلية  سجلت ولئن (%- 91.6) ( وتراجعت السلع إلى%- 11.1)

من األسباب التي جعلت من مطار المنستير يعيش هذه الوضعية هو إنشاء مطار النفيضة  % -111والسلع  % -11.1المسافرين الى 
 .1111الحمامات في 

 

 2107و 2101الحبيب برقيبة بين سنتي  -المنستيرتطور النقل الجوي بمطار  :32جدول 

 الحركة الداخلية الدولية الحركة الحركة

   غير منتظم منتظم

 (%النمو ) 5102 5101 (%النمو ) 5102 5101 (%النمو ) 5102 5101

 13,7- 4575 5300 84,9- 2941 19475 13,7- 4575 5300 الرحالت

 20,2- 537758 673912 84,7- 427271 2787258 20,2- 537758 673912 المسافرين

 97,6- 3237 136211 100,0- 0 20500 97,6- 3237 136211 ائع )كغ(ضالب

 3271 ،المطاراتو وان الطيران المدنييد المصدر:
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  الحبيب برقيبة -المنستيربمطار  : 5 صورة

 الماءو  الكهرباء 3.0.5

 ء الكهربا 3.1.3.2

 ساعة/طكيلوا مليون 163.1منها  ساعة/طواكيل مليون 111.1 حوالي 1111 سنة المنستير والية الكهربائية الطاقة إستغالل بلغ
 الطاقة تؤمنو  .(33 عدد جدول) المتوسط الضغط من (% 63) ساعة/طـواكيل مليون 441.4و المنخفض الضغط من( 11.4%)

 مليون 11.6) الصناعيةللمناطق و  ، ساعة/  كيلوواط مليون 111.1بـ المنزلي اإلستعمال حتياجاتإ المنخفض الضغط ذات الكهربائية
 حصة وبلغت. التحويلية الصناعات وخاصة ، االقتصادي النشاط عن عامة فكرة عطيت هذه الطاقة الموجهة للصناعة(. ساعة/  كيلوواط
/  كيلووات مليون 39.1 بـ مقارنة ، 1111 عام في المتوسط الصغط ذات الكهرباء من( %91.3) ساعة/  كيلوواط 419.3 الصناعة

 (33 عدد الجدول) %1.1 أي ، للخدمات فقط ساعة
 2107سنة ( المتوسطو  الضغط المنخفض) الكهربائية ستهالك الطاقةإ: 33جدول 

 المعتمدية
 *غط المتوسطالضّ  *غط المنخفضالضّ 

 النسبة المجموع الخدمات الصناعة ستعمال منزليإ الصناعة

 9,96 44,7 21.81 22.87 60.14 0.20 المنستر

 1,01 4,6 0.52 4.03 8.06 0.06 الوردانين

 7,98 35,8 5.25 30.55 12.96 0.39 الساحلين

 5,60 25,1 1.37 23.75 12.78 0.21 زرمدين

 14,55 65,3 0.27 64.99 6.93 0.04 بني حسان

 12,44 55,8 1.39 54.39 29.52 0.73  جمال

 12,16 54,5 1.25 53.28 13.19 0.26 بمبلة

 8,47 38,0 2.47 35.51 29.35 1.90  المكنين

 0,71 3,2 0.15 3.03 8.12 0.62 لبقالطةاال

 7,23 32,4 0.26 32.18 17.60 2.66  طبلبة

 7,89 35,4 3.64 31.73 23.50 2.99 قصر هالل

 7,21 32,4 0.51 31.84 15.16 0.43 قصيبة المديوني

-لمطة–صيادة 
  بوحجر

1.12 14.80 21.15 0.25 21,4 4,77 

 100 448,4 39.14 409.30 252.11 11.61 لمجموعا

    ساعة/طـواكيل مليون*                        1111 ،الغازو  لشركة التونسية للكهرباءا المصدر:

(. 26 عدد خريطة) %46.1 تستهلك والتي المنخفض الضغط ذات الكهربائية الطاقة استهالك على( والجمال والمكنين المنستير)تهيمن  
البقية للمناطق  وتخصص(. % 91.6)المحلي لالستهالك مخصصالضغط المنخفض  ذات الكهربائية الطاقة من كبير جزءحيث ان 

 بني فان منطقة المتوسط الضغط ذات الطاقة استهالك لتوزيع بالنسبة أما.(26 عدد الخريطة)الصناعية قصر هالل وطبلبة ومكنين 
 األدنى الحد لبقالطةالوردانيين واالكل من  تستهلك حين في ،( %49.1)والمنستير يستهلكون النصيب االكبر  لبقالطةوجمال واال حسان

 .(33 عدد الجدول) % 1.1 تتجاوز ال التي من هذه الطاقة

 

                         1111 ،الغازو  لشركة التونسية للكهرباءا المصدر:

 2107المتوسط الضغط( سنة و  ستهالك الكهرباء )المنخفضإ:  26خريطة 
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 بارللشّ  الحالصّ  الماء 1.1.3.2

وهذه الكمية من المياه  مكعب متر مليون 31.63 حوالي 1111سنة  المنستير والية في الصالحة للشرب الموزعة المياه ت كمياتبلغ
 1.13و( %3.16) محلية فقط مكعب متر مليون 1 منها .في توفير الكمية الالزمة لعجز المنطقة نظرا اخرى مدعمة من طرف مناطق

ارتفع  ( دعم من مياه الشمال ومياه القيروان.% 93.11مليون متر مكعب ) 19.6مياه نبهانة و دعم من  (%3.3) مكعب متر مليون
(  %1.9)+  الذي كان مرتفعا المنزلي االستخدامفي  تطورحيث سجلنا  ، 1111و 1111 عامي بين %6.1 بنسبة المياه استهالك تطور
 .(34 عدد الجدول) (%1.1-) الصناعي الستخداما تراجع طفيف في مقابل

مكنين  % 11.6قصر هالل  % 11.1 بمبلة 1111 في بعض المناطق في سنة ةمهم صناعيلة لالستهالك االموجه المياه تكان 
وجمال  % 1.9 لبقالطةوتنخفض نسبة استهالك الماء الموجه للصناعة في كل من اال (27)خريطة عدد  % 11.1والمنستير  % 11.1
 .كميات المياه مستخدمة في النشاط المنزلي معظم حيث كانت % 3.9والوردانيين  % 3.1

 

+  ،الوالية أنحاء جميع في إيجابي هو 1111و 1111 عامي بين المياه استهالك من والصناعي المنزلي ستخداماال لتطور بالنسبة أما
 فإن ،المناطق مستوى على لكن(. 34 عدد الجدول) %1.1 - في تراجع طفيف واما الصناعي فه بالنسبة لالستغالل المنزلي 1.9%
الموجه  االستهالكاما ( وبني حسان جمال) %1 فقطو  لبقالطةاال %41.1 تطور ب المنزلي االستهالك أن إذ متباين التطور هذا
 (.11 عدد خريطة( )بني حسان) %41.4+ و لبقالطةاال %19- فتطور ب ةصناعلل

 

لف مباأل) 2017و 2015ستهالك الماء الصالح للشراب بين إتطور : 34جدول 
2

) 

 صناعيالاالستعمال  منزليالاالستعمال  المعتمدية

 
 التطور 2017 2015 التطور 2017 2015

 8,2- 1055 1149 2,7 4169 4060 المنستر

 24,0 31 25 9,9 764 695 الوردانين

 8,8- 62 28 6,1 1053 111 الساحلين

 10,4- 163 182 1,5 1003 988 زرمدين

 47,4 28 19 1,0 492 487 بني حسان

 11,4- 69 11 1,0 2145 1314  جمال

 15,4 420 124 3,5 1037 3881 بمبلة

 20,1 760 211 6.5 2893 1131  المكنين

 59,0- 25 23 41.5 1320 111 لبقالطةاال

 18,0- 100 311 14.5 1459 3114  طبلبة

 4,9 450 411 5.3 1637 3224 قصر هالل

 20,6- 77 11 24.6 1416 3312 قصيبة المديوني

 12,8- 150 311 7.6 888 112  بوحجر-لمطة–صيادة 

 0,2- 3390 2222 7.9 20276 28282 المجموع

 3* الف متر  2017 ،اقليم المنستير ،المياهتوزيع و  ستغاللإللشركة الوطنية ا المصدر:

 

 

 

 

 
 1111 ،الوطنية الستغالل وتوزيع المياها الشركة المصدر:

 2107الك مياه الشرب سنة ع إستهتوزّ  : 27خريطة 
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 التطهير شبكة 2.0.5

 لاجم ، بوحجر - ةطمل - صيادة ، مكنين ، الوردانين ، الساحلين ، نةالفري) تطهير محطات 1 من المنستيربوالية  التطهير شبكة تتكون
 المنارة-لةنبب ، المنستير) بلديات ألربعة المستعملة المياه محطة التطهير الفرينا تعالجو  .(35 عدد جدول) ضخ محطة 11( حسان وبني ،
 .(28 عدد خريطة) المنستير بلدية في محطة 11 ذلك في بما ، ضخ محطة 11 تضمو  (حرب منزل-دورصالم ، خنيس ،

 
                        

 
 2107 التطهير لسنةو  خضّ توزيع محطات ال : 28خريطة 

 

 

 

 2107لسنة  حسب البلدية لضخاو  توزع محطات التطهير :35جدول 

 محطة التطهير محطة الضخ المدينة البلدية
 7 المنستير المنستر

 ةالفرين
 1 المنارة-بلةنب بلةنب

 3 خنيس خنيس

 2 منزل حرب-المصدور منزل حرب-المصدور

 8 معتمر-الساحلين الساحلين
 الساحلين

 2  مسجد عسى-سيدي عامر سيدي عامر

 الوردانين 3 الوردانين الوردانين
 2 المكنين  المكنين

 المكنين
 4 طبلبة طبلبة

لبقالطةاال لبقالطةاال  2 

 4 قصر هالل قصر هالل

 1 صيادة صيادة

 بوحجر-لمطة-صيادة

 1 لمطة  لمطة

 0 بوحجر بوحجر

 1 بوضر-بنان بنان

 3 قصيبة المديوني قصيبة المديوني

 0 جمال جمال

 جمال
 3 زرمدين زرمدين

 0 زاوية قنطش  زاوية قنطش

 2 منزل النور منزل النور

 3 بني حسان بني حسان
 بني حسان

 2 طوزة طوزة

 7 54   المجموع

 1111، المنستيرب اإلدارة الجهوية ،لتطهيرل يx vن الوطنديواال
 

 واالتصاالت البريد 5.0.5

 . وتتوزع هذه القيمة بين1111 سنة دينار مليون 391قيمتها و  المنستير واليةب البريدية األنشطة مجموع نافذة 114و مكتب 11 نؤمّ ي
 (%1.3مليون دينار ) 31.1و مستلمة حواالت( % 41.6دينار ) مليون11.1 و مرسلة حواالت % 46.1 دينار مليون 111.1
موجودة بمدينة المنستير مكنين  (%41.1مكتب ) 11كما نالحظ ان اغلب مكاتب البريد  (.36 عدد جدول) الخارج من مستلمة حواالت
 1 ال تحظى سوى بالساحلين وطبلبة وقصر هالل  معتمدية حينفي  المكنينو  توجد في المنستير %16اي مكاتب  1 من بينهاوجمال 
  (29الخريطة عدد )منهم لكل  % 3.6 أيمكاتب 

ساكن  11111مكتب لكل  1.16تحتكر بني حسان المرتبة االولى ب  معتمديةال كل سكان عددب البريد مكاتب عدد قارنا إذا وعموما 
في  قصر هاللو  طبلبةو  للساحلينتبقى و  ساكن 11111مكتب لـ 1.61 لبقالطةساكن واال 11111مكتب لـ  1.13الوردانيين  تليها

  .ساكن 11111مكتب / 1.41و 1.13و 1.13 المراتب االخيرة على التوالي ب

 



 

 

 
العامة للتهيئة الترابية اإلدارة 2019 45                             

 

والية المنستير طلسأ  

 

  زاتـــــــــيـهـتجـوال ةــــــــيـتـحـتـال ةـــــــــيـنـبـال

 

 3271، االدارة الجهوية للبريد المصدر:

 2107البريد سنة  مكاتبتوزع  : 29 خريطة
 

بنسبة  األنشطة من األوفر النصيب المدينة المنستير تحتكر إذ. 1111نة سل البريد ألنشطة المجالي التباين بوضوح 11 عــدد الرسم يبين
، الخارج من المستلمة الحواالت قيمة من% 31.4 بنسبةو  المستلمة الحواالت قيمة من% 11.1و المرسلة الحواالت قيمة من% 11.4

 (.12تكاد تكون مغيبة وغير موجودة )رسم عدد  لبقالطةاالو  حسان بنيفي حين نالحظ ان كل من 

بلغ عدد  1111كما يبين عدد المشتركين بالهاتف القار وطاقة استعاب الشبكة مدى اهمية البنى التحتية لالتصاالت بالوالية. ففي سنة 
(. وقد فقدت شبكة 36 عدد خط )جدول114111مشترك في حين تقدر طاقة إستيعاب الشبكة بحوالي 11166المشتركين بالهاتف القار 

نوات الهاتف القار تدريجيا نسبة كبيرة من حرفائها لفائدة وسائل اإلّتصال االخرى مثل الهاتف النقال واالنترنت التي شهد استعمالها في الس
 .% 33.1ولالنترنت ب  %.91.1بـتقدر نسبة إمتالك األسر للهاتف الجوال  1114األخيرة تطورا كبيرا. ففي سنة 

 

 

 2107في سنة تجهيزات وانشطة مكاتب البريد : 36دول ج

 )الف دينار(  5102النشاط  5102التجهيزات لسنة  المعتمدية

 حواالت مستلمة من الخارج حواالت مستلمة حواالت مرسلة عدد النوافذ مكاتب البريد  

          

 10670 39383 49999 25 8 المنستر

 1152 7286 11472 6 4 الوردانين

 2129 10806 10540 6 2 الساحلين

 2662 9573 5626 7 4 زرمدين

 688 4787 2750 4 3 بني حسان

 2580 21477 33920 11 7  جمال

 1001 11400 7189 6 5 بمبلة

 3264 20000 13813 14 8  المكنين

 898 4430 5379 5 3 لبقالطةاال

 989 10847 10802 6 2  طبلبة

 2384 17473 17908 9 2 قصر هالل

 1668 11005 3647 7 4 قصيبة المديوني

-لمطة–صيادة 
 بوحجر

3 8 9467 11793 2696 

 32781 180260 182512 114 55 المجموع

 1111 ،االدارة الجهوية للبريد المصدر:
 

 
 3271 ،االدارة الجهوية للبريد المصدر:

 2107: توزع خدمات البريد سنة  02رسم 
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 3271بالمنستير  االدارة الجهوية لالتصالتالمصدر: 

 2100كثافة الشبكة سنة و  المشتركون في الهاتف القار:  31خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2107 سنة الشبكةستيعاب اطاقة و  المشتركين في الهاتف القار :37جدول 

 طاقة استيعاب الشبكة الهاتف القار المعتمدية

 49104 16635 المنستر

 5424 1779 الوردانين

 6876 2770 الساحلين

 5216 1672 زرمدين

 3072 748 بني حسان

 14380 5091  جمال

 5352 1811 بلةنب

 16298 4637  المكنين

 4917 1437 لبقالطةاال

 9599 4069  طبلبة

 17169 5297 قصر هالل

 9285 3173 قصيبة المديوني

 8030 3747 بوحجر-لمطة–صيادة 

 154722 52866 المجموع

 .3271بالمنستير  االدارة الجهوية لالتصالت المصدر:

 

في حين ان عدد المنخرطين في خطوط  % 31.4أي بنسبة  16631بلغ عدد المنخرطين في خطوط الهاتف القار  1111 سنة في
اذا درسنا كثافة  .(37مشترك في بني حسان )الجدول عدد  114 مثال يبلغ الهاتف القار في بقية مناطق الوالية منخفض وفي تراجع

وتصل في صيادة ساكن 11.9/111بالهاتف القار  خطوطلكثافة فان معتمدية المنستير تحتكر اعلى  بعدد السكان هااقارنو  الهاتف القار
/  1.4( في حين ان بقية المعتمديات التابعة لوالية المنستير لم تتجاوز  30  عدد ساكن )خريطة 111/ 11.1ولمطة وبوحجر الى 

 .(30 عدد )خريطةمكنين الب ساكن 111/  1.1 و ساكن في بني حسان 111
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  التجهيزات 2.5

 المهني والتكوين التعليم 0.2.5 
  األساسي والثانوي التعليم 3.3.1.2 

 61431 يدرسون مربي 3111وتشغل (. 38 الجدول) قاعة 1111 تحتوي على ،اعدادية مدرسة 111 نجد ، 1111حسب احصائيات 
 التعليم من األولى المرحلة تجهيزات توزع يبدو , اللحظة حتى المدروسة واإلقتصادية اإلجتماعية المعطيات أغلب عكس وعلى. تلميذ

 المنستير في الداخلية المناطق تجهيز تم لتشبيث السكان بمناطقهم والحد من النزوحو  ,المناطق الداخلية من والية المنستير فائدةل األساسي
حيث تتركز (. 31 ةعدد  خريط) للمناطق الساحلية %31.1 اي، فقط مدرسة 11 مقابل ، المجموع من %61.1 اي ، مدرسة 116 بـ

 . يندزرمّ  في مدرسة 14و جّمال في مدرسة ابتدائية 11و ، مكنين في مدرسة ابتدائية 31

 في حين نجد ،1كم 11-14 لما بين مدرسة 1 حوالي المنستير من النائية المناطق في المدارس كثافة متوسط ،1111 عام في وسجلنا
 .بوحجر -مطةل -صيادةب 1كم 1لكل  مدرسة 1و المنستيرب 1كم 3 لكل مدرسة 1

 2107سنة  لى من التعليم االساسيو مؤشرات المرحلة اال و  تجهيزات :38جدول 

 المؤشرات طاقة االستيعاب التجهيزات المعتمديات

 عددالتالميذ/قاعة عددالتالميذ/مربي المنقطعون تالميذ مربين قاعات مدارس  

 28.0 17.9 30 9247 516 197 20 المنستر

 26.2 18.5 14 2465 133 49 7 الوردانين

 27.7 18.4 6 2741 149 61 6 الساحلين

 24.5 19.4 10 3187 164 84 14 زرمدين

 24.1 20.9 5 1591 76 38 6 بني حسان

 28.9 22.0 39 7840 357 158 17  جمال

 27.9 21.4 13 3852 180 81 10 بمبلة

 26.5 21.4 54 11372 531 215 35  المكنين

 23.7 19.6 1 1799 92 40 7 لبقالطةاال

 28.9 23.4 11 4390 188 92 8  طبلبة

 28.2 19.7 17 5096 259 117 11 قصر هالل

 28.3 19.6 9 4297 219 92 10 قصيبة المديوني

 26.9 16.9 14 2558 151 57 6 بوحجر-لمطة–صيادة 

 27.3 20.0 223 60435 3015 1281 222 المجموع

 1111 المنستيراالدارة الجهوية للتعليم ب المنستيرالجهوية للتعليم ب االدارة المصدر:

 11الواحد حوالي  للمدرسةحيث بلغ معّدل القاعات  ،مدرسة كل داخل لقاعاتمن اهام عدد  بناءيتم المدارس  عددفي  تالفي النقصلو 
 كل من زرمدين وبني حسانفي  الواحدة قاعة بالمدرسة 6حين لم يتجاوز  في طبلبة ، قصر هالل الساحلين والمنستيرفي قاعات 

قاعة /المدرسة في طبلبة  11.1( اما على المستوى المحلي فان معدل القاعات بالمدرسة ارتفع الى 31)خريطة  لبقالطةالمكنين واالو 
فهو يتوقف على حجم المدرسة اي على ( اما بالنسبة لعدد المدرسين لكل مدرسة 31 عدد )خريطة لبقالطةقاعة / المدرسة اال 1.1مقابل

 .رمدينز ب لكل مدرسة مدرس فقط 11.1بمعتمدية المنستير مقابل مدرس  11.1 حوالي المربين لكل مدرسة عدد القاعات. بلغ معدل

  

 
 1111 ،المنستيراالدارة الجهوية للتعليم  المصدر

 2107األولى من التعليم األساسي سنة  تجهيزات المرحلة :30خريطة 
 

المعّدل لكّن هذا  اتلميذ 11.9 مكن ان يصل الىيالواحد  القسم عدد التالميذ داخلالكبرى، فإّن معدل  بالمدنرا الرتفاع عدد التالميذ ظنو  
 (.32 عدد خريطة) ات اخرىيمعتمدفي  لكل قسم تلميذ 13.1 ينخفض إلى

نسبة تعتبر و  من مجموع التالميذ، % 1.3هو ما يمثل و  تلميذ 131ب 1111سنة  عن الدراسة ينعدد التالميذ المنقطع كما قّدر
 حيث المنستيرتنمية بظهير حظا في الأساسا المعتمديات األقّل  االنقطاع يشملو  التعليميفي هذا المستوى  ضعيفة ةسرااالنقطاع عن الد

 (.32 عدد خريطة)بالوردانين  تلميذ 1111منقطع/1.61 اقصاهيبلغ و  تالميذ 11 تلميذ 1111 يتجاوز عدد المنقطعين لكلّ 
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 1831 ،المنستيراالدارة الجهوية للتعليم 

 2107ؤشرات المرحلة األولى من التعليم األساسي سنة مو  عدد التالميذ : 32خريطة 
 
 

معهد و  مدرسة إعدادية 16 تضمّ  التي بالوالية التعليم الثانويو  من التعليم األساسي الثانيةيزات المرحلة ـالتوزع المجالي لتجه و فيما يخص
اي  مؤسسة 36تحظى بالمعتمديات ذات الكثافة العالية باكثر عدد من هذه التجهيزات اذ انه بالمنستير والمكنين وجمال  ستأثرّ ت ،ثانوي
 تلميذ 49111ستيعاب تبلغ.إقاعة بطاقة  1119سات التعليمية هذه الموسّ  وتضمّ . (عدد 39جدول ) من جملة المؤسسات % 41.3

 .طار تدريسإ 4111و

وعموما تعاني المؤسسات التربوية بمختلف مراحل التعليم من إهتراء بنيتها التحتية لتقادمها وقد بلغ النقص في تجهيزات المؤسسات 
للتالميذ. أما النقص في تجهيزات  1للمدرسين و 39مجموعة صحية منها  46مطعم مدرسي و 13قاعة و 111التربوية اإلبتدائية 

قاعة مراجعة، حيث تبلغ نسبة المؤسسات التربوية  41ملعبا رياضيا و 11قاعة و 114ية والثانوية فقد بلغ المؤسسات التربوية اإلعداد
 كما تعاني المؤسسات التربوية بمختلف مراحلها من نقص حاد في الموارد . % 41.3اإلعدادية والثانوية التي ال توجد بها قاعات مراجعة 

 

عامل في شكل دعم بعامل ثاني. أما بالنسبة للمرحلتين  31عامال منهم  11البشرية. ففي قطاع العملة بلغ النقص بالمرحلة اإلبتدائية 
 مرشدا تطبيقيا للتربية.  33قيما و 111عامال و 113اإلعدادية والثانوية فيقدر النقص ب

 

 

 

 2107سنة  التعليم الثانويمؤشرات و  تجهيزات :39جدول 

 المعتمدية
  

 المؤشرات طاقة االستيعاب التجهيزات

 اإلعداديةدارس مال
 المنقطعون التالميذ المربين القاعات

 عدد التالميذ عدد التالميذ

 مربي/ قاعة/ والمعاهد

 12.5 27.7 696 10402 835 293 13 المنستر

 11.6 23.6 258 1677 145 62 3 الوردانين

 11.9 24.6 330 2040 172 68 3 الساحلين

 12.0 23.7 343 2516 210 97 4 زرمدين

 12.1 22.2 84 1133 94 40 3 بني حسان

 13.0 27.1 477 6497 499 191 9  جمال

 11.7 23.7 303 2585 221 88 4 بمبلة

 12.7 26.2 830 7753 610 233 14  المكنين

 12.1 24.5 154 1448 120 46 2 ةلبقالطاال

 12.3 26.2 264 3485 284 101 5  طبلبة

 12.0 26.4 274 4088 341 121 6 قصر هالل

 11.8 24.8 271 3268 277 97 6 قصيبة المديوني

-لمطة–صيادة 
 بوحجر

4 82 204 2310 256 23.6 11.3 

 12.6 25.8 4540 49202 4012 1519 76 المجموع

 1111 ،المنستيراالدارة الجهوية للتعليم ب المصدر:
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  1831 ،المنستيراالدارة الجهوية للتعليم ب المصدر:

 2107: تجهيزات التعليم الثانوي سنة  33خريطة 
ففي  مؤسسة/  معلم 61 من أكثر إلى صلي حيث(.33 خريطة)المعتمديات مرتفعا  ببقية مقارنة بالمناطق الساحلية المعلمين يبقى معدل

 أما .المؤسسات/  المعلمين من 31.1نجد في بني حسان  مقابلال معلم / مؤسسة بالمنستير في 46.1معلم / بالمؤسسة و 61 لبقالطةاال
 13.3 بـ مقارنة ، مؤسسة/  غرفة 14.3 بمعدل األولى المرتبة يحتل البقالطا منطقة فإن ، القاعات عدد حيث من المنشآت لحجم بالنسبة
 (.33 عدد الخريطة) ناحس بني في مدينة مؤسسة/  غرفة

الى  ( ويعود هذا39 عدد من مجموع التالميذ )جدول % 9.1تلميذ أي بنسبة  4141ب 1111قّدر عدد المنقطعين عن الدراسة سنة 
التعليم لم يعد يوفر مورد الرزق وكذلك التفكير في التكوين المهني والذي يوفر اكثر فرص للعمل او تفكير العديد من االولياء الى ان 
شخص من  111نشطة الفالحية حيث ان عدد المنقطعين عن الدراسة بالمنستير يصل الى االفي  دةاالدماج في الحياة المهنية كالمساع

 ( 34)خريطة عدد  يذتلم 1111من  161اما بالساحلين يصل الى حدود  1111

 

 
 1831 ،المنستيراالدارة الجهوية للتعليم ب المصدر:

 2107مؤشرات التعليم الثانوي سنة و  : التالميذ 32خريطة 

 التّعليم العالي 1.3.1.2

 قبل من 1116 عام في المنستير جامعة تصنف وقد اإلداريين الموظفين من 111و مدرس ا 1619 طالب 14131 سجلنا بوالية المنستير
 مؤسساتاما بالنسبة لل. العربية الجامعات بين من 11 المرتبةو  تونس في ةالثالثفي المرتبة  العالمي والتقرير لألخبار األمريكي المركز

 طالبا   1111 تخرج 1111 - 1111ففي السنة الدراسية ( معاهد 6و مدارس 1 ، كليات 4) 11 هاعددف ، المنستير والية في الجامعية
وقد بلغ عدد الطلبة الجدد (. 40 عدد جدول) دون اعتبار المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل التخصصات جميع في

وقد بلغ عدد الطلبة بالتعليم العالي الخاص سنة  طالبة. 1111طالبا بينهم  3114،  1111-1111المسجلين في السنة الجامعية 
طالب بالمدرسة العليا الخاصة  111طالب بالمدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير و 169طالبا منهم  316، 1111-1111

 متعددة التقنيات بالمنستير. 

 المعاهد تليهاثم  ، %11.1 بنسبة طالب ا 1119 تجمع التي الكليات في المرتبة االولى يضع الجامعية المؤسسة حسب الطلبة توزيع إن
 %11 بمعدل طالب ا 1114 تضم التي العليا والمدارس %31.1 بنسبة 1191وعدد طالبها  العليا
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 في ، طالب ا1119 بالمنستير الصيدلة كلية تليها ثم، طالب ا 1141 من حيث عدد الطلبة األولى تحتل المرتبة العلوم كلية وقد الحظنا ان

لمهن  العالي المعهدطالبا ب 114 جدنوفي المرتبة االخيرة  فقط طالب 139 تضم ة بالمنستيرالصح وتقنيات لعلومالعليا  المدرسة أن حين
 (.40عدد  جدول) .بالمنستير الموضة

 إشراف تحت سريرا   4341و ،وفر ديوان الخدمات الجامعية  1111- 1111ففي ، الجامعية الخدمة في الطلبة المنستير جامعة ساعدت
 (.2017 ، وزارة التعليم العالي) 1111-1111 في وجبة مليون 16 حوالي وزعت والتي ، المنستيرب الطالبية الشؤون إدارة

 الطالبات معدل ، 1111-1111الفاصلة  الفترة فقد وصل في ،ما يجلب االنتباه ككل الجامعات ان نسبة االناث اكثر من نسبة الذكور 
. العمل سوق في الطلب انخفاض مع األكاديمية المؤسسات في يزداد الطالبات عدد أن 13 الرسم ويبين. %61 إلى المنستير جامعة في
كلية ثم  %91.1 بنسبة التطبيقية للعلوم ريستالمن جامعة هايتل ، الحيوية للتكنولوجيا العالي المنستير معهد في %91.1 األنوثة معدل بلغ

 الطلبة عدد فيها يبلغ التي الوحيدة الجامعية المؤسسة فإن ، أخرى ناحية ومن .%11.6 بنسبة للعلوم الصحية بالمنستيرالدراسات العليا 
 طالب ا 496 مقابل( %13.6) بنسبة أي طالب ا 111 + المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير هي اإلناث من اكثر الذكور
  .(13عدد  رسم( )%46.4)بنسبة 

 2108-2107نة سالمؤسسات الجامعية  :40جدول 

 المجموع النسبة االناث النسبة الذكور المؤسسة الجامعية
 1627 9.9 977 13.4 650 بالمنستير كلية الطب

 2847 18.3 1802 21.5 1045 كلية العلوم بالمنستير

 1526 11.7 1158 7.6 368 كلية طب األسنان بالمنستير

 1779 12.7 1257 10.7 522 كلية الصيدلة بالمنستير

 539 4.8 472 1.4 67 ة بالمنستيرالصح و تقنيات علومالعليا ل المدرسة

 1215 6.9 685 10.9 530 بالمنستير ينهندسمالمدرسة الوطنية لل

 1068 5.0 496 11.8 572 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

 761 7.1 699 1.3 62 تكنولوجيا بالمنستيربيوالعالي للالمعهد 

 918 6.5 642 7.1 345 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل

 730 6.1 599 2.7 131 بالمكنين المطبقةالمعهد العالي للغات 

 1131 6.2 613 10.7 518 والرياضيات بالمنستير لإلعالميةالمعهد العالي 

 524 4.8 476 1.0 48 المنستيرب العالي لمهن الموضةمعهد ال

 14732 100.0 9872 100.0 4858 المجموع

 1111-1111 ،المنستيرجامعة  ،وزارة التعليم العالي : المصدر
 

ففي  الّطلبة الّذكور.بلّطالبات مقارنة المرتفعة ل نسبةال هو تونس باقي جامعات مثل ما هو الّشأن في المنستيريجلب االنتباه بجامعة و ما 
أّن نسبة الّطالبات  13 عدد الّرسم يبّينو  .بكامل البالد % 61.6 المنستيربجامعة  %11.1بلغت نسبة الّطالبات  1111-1111سنة 
إلى االناث نسبة تصل اذ  في سوق الّشغل.االختصاصات االقل طلبا داخل المؤّسسات الجامعّية التي تحتوي على  اهاأقصى تبلغ

 ـــالعلوم اإلنسانية بو  كلّية اآلدابف %11.4ب  لمهن الموضةالمعهد العالي  هيلي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير 11.3%
لى و  ات الصحةتقنيّ و  بالمدرسة العليا للعلوم %11.1تنخفض هذه الّنسبة إلى  في المقابلو  .11.1% بالمعهد العالي للّدراسات  %33.1ا 

 ولقلة الخيارات امامهن تواصل الطالبات دراستهن بينما ينقطع الكثير من الطلبة الذكور ليأسهم من الحصول  (.13 عدد التكنولوجّية )رسم

 

 

القطاع العمومي أو حتى الخاص. سيكون في راينا المستقبل افضل للنساء النهن سيستفدن من شهاداتهن الجامعية في  على وظيفة في
 المهنية.االنتدابات وفي الترقيات 

 

 
 1111-1111 ،المنستيرجامعة  - وزارة التعليم العالي : لمصدرا

 2107-2108حسب الجنس سنة و  ؤسسة الجامعيةع الطلبة حسب المتوزّ  :03رسم 
 

 

 

 

 

 

 التّكوين المهني 1.3.1.2

 3411 بتكوين المراكز هذه قامت(  41 عدد جدول)متربصا 1111 علىو  عموميمهني  تدريب مركز 11 على المنستير تحتوي والية
 المهني تكوينلل التونسية الوكالة قامت. %11.4 نجاح بنسبة حصلوا على شهائدهم 911 بينهم من ، 1111-1111 سنتي بين متكون

(ATFP )أما(. 41 عدد الجدول)متكونا 111 منهم تخرج( تم تكويينهم في مراكز تكوين عمومية ممن %94.1) متكونا 3131 تكوينب 
 .متكون 1 911 تبلغ جمليةبطاقة إستيعاب  ، 1111-1111 الفترة في إختصاص 111 فهناك ، الخاصة التكوين لهياكل بالنسبة
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 الصحة 2.2.5

 

بإعتبار مراكز رعاية األم  19) ساسي اأ صحي ا ز اکرم 14و ، مستشفی 11 لعامةا لصحةا قفرام سجلنا العديد من ، 1111 معا في
 في بما ، سريرا   1161 من أكثر لمرضاهم توفر العامة الصحية المرافق هذه(. 41 دوللجا) لفطلوا تاهلألم صحة زکرام 1و والطفل(

 (.%11.1) المنستير مدينة في المستشفيات في سريرا   111 ذلك
 

 2108-2107 سنة العموميون المتدخلين حسبمؤشرات التكوين المهني   :41جدول 

 عدد اإلختصاصات ونلالمتدخ
 

 الناجحون المتكونون طاقة االستعاب

 7 مركز التكوين المهني للمالبس بالمنستير
 

1000 870 274 

 5 مركز التكوين المهني للمالبس ببنبلة
 

500 70 19 

 7 هاللمركز التكوين المهني للنسيج بقصر 
 

700 419 107 

 6 مركز التكوين المهني بخنيس
 

1200 875 128 

 6 مركز التكوين المهني لمهن الخشب بالمنستير
 

400 119 65 

 3 مركز التكوين المهني الفالحي بالمنستير
 

200 209 50 

 9 مركز التكوين المهني الفالحي بالمكنين
 

650 596 211 

 0 بالوردانينمركز التكوين المهني الفالحي 
 

0 0 0 

 2 مركز التكوين المهني الفالحي بطبلبة
 

160 74 23 

 3 مركز التكوين في الصيد البحري بطبلبة
 

60 48 32 

 4 المدرسة السياحية بالمنستير
 

250 134 61 

 50 المجموع
 

5120 3412 970 

 1111-1111، الجهوية المندوبية العامة للتنميةالمصدر: 

 

لـ  بإعتبار مراكز رعاية األم والطفل( 11) مركز صحي 11مكنين الومتوزعة كاالتي بوالية المنستير بلصّحة األساسّية اكز امر  تتعدد
 بإعتبار مراكز رعاية األم والطفل( 9أساسية ) مراكز صحية 1مواطن وزرمدين  1161لـ  أساسية مراكز صحية 9مواطن وجمال  1111

بالوالية في  من مجموع المراكز الصحية % 46.4مواطن كل هذه المراكز تمثل  1113حية لـ مراكز ص 1مواطن وبني حسان  1111لـ 
وكذلك إلى وجود عدد كبير  مستشفيات الجامعية بهذه المناطقالبالمنستير والساحلين وذلك لوجود تنخفض اعداد المراكز الصحية  حين

 (.42 الجدول) من أطباء الممارسة الحرة

 5122 سنة التجهيزات العمومية للصحة :42جدول 

 مستشفى جامعي، جهوي  المعتمدية
 أو محلي

مراكز الصحة 
 االساسية

 مراكز رعاية
 االم والطفل 

 المخابر عدد االسّرة

 5 880 1 8 1 المنستر
 1 ـ 1 4 1 الوردانين
 2 - - 3 1 الساحلين
 1 6 1 8 1 زرمدين

 1 ـ - 5 - بني حسان
 1 65 - 9 1  جمال
 1 - - 6 1 بمبلة

 1 98 1 17 1  المكنين

 1 6 0 4 1 لبقالطةاال
 1 6 1 6 1  طبلبة

 1 100 - 6 1 قصر هالل
 1 - - 4 1 قصيبة المديوني

 1 - - 4 1 بوحجر-لمطة–صيادة 
 18 1161 5 84 12 المجموع

 1111 ،المنستير االدارة الجهوية للصحة : لمصدرا

 

 (9جمال )و  بإعتبار مركز رعاية األم والطفل( 11) (11بالمكنين) ، خصوصاالمنستير اكثر بظهيرمراكز الصحة األساسية تنتشر 
 %46.4مركزا اي  39 هو ما يمثل مجموعو  مركزا للصحة األساسية( 1) بني حسان ،بإعتبار مركز رعاية األم والطفل( 9) (1) زرمدين

اذ بلغ على معدل عدد السكان لكل مركز للصحة االساسية يبقى منخفضا بهذه المعتمديات  فان لذلك( 35)خريطة من مجموع المراكز 
 تحديدا بالمنستيرو  المناطق الساحلية في(.35، )خريطة لكل مركز صحة اساسية ساكن  1113,و 1111,1161,3116 التوالي

الجامعّية، فان عدد السكان لكل ستشفيات الم مثل ر فاعلّيةتجهيزات صحّية أكثحيث تتوفر  عيفضالساحلين يبدو عدد المراكز الصحية و 
 .(35 عدد ساكن لكل مركز( )خريطة 13066) بالمنستيرساكن ويبلغ اقصاه  9111مركز صحة اساسية يرتفع الى اكثر من 

 أساسية:وعموما يمكن اإلشارة إلى أن البنية التحتية الصحية بوالية المنستير تنقسم إلى ثالثة خطوط صحية 
 

 الخط األول: مجموع المستشفيات المحلية ومراكز الصحة التابعة لها. -
 الخط الثاني: ويضم كال من المستشفى الجهوي بالمكنين والمستشفى الجهوي بقصر هالل. -
، الخط الثالث: ويضم المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بموقعيه )نهج غرة جوان( ومركز التوليد وطب الولدان بالعمران -

 .1111كرسي أسنان سنة  113ويضم كذلك مصحة طب وجراحة األسنان والتي توفر 
 

    وجميع هذه الخطوط الصحية الثالثة تتكامل فيما بينها لتوفر خدمات صحية جيدة لجميع المتساكنين.  
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 1111 ،المنستيراالدارة الجهوية للصحة بالمصدر: 

 2107توزع مراكز الصحة األساسّية سنة  : 35خريطة 
 

 فني من 699و صيدلي ا 46و عام ا طبيبا 114و طبيب مختّص  111 بينهم ،1111 سنة طبيب ا 316 منيتكّون اإلطار الطّبي العمومي 
ا 1111و  العامين األطباء عدد حيث من المنستير معتمديةهيمنة  حسب المعتمديات األطباء توزيع خريطة تظهر(. 43 الجدول) ممرض 
 (واليةال إجمالي من %11.9) عام طب 11 منهم ،( الوالية إجمالي من %61.4) 141 العامين األطباء عدد بلغ(. 36 الخريطة)
 باستثناء ،لوالية المنستير الداخليةفي المناطق  غائبا يكاد يكون ان طب االختصاص(. الوالية كامل من %14.1) اختصاصي 113و

 .(36 عدد خريطة(. )11) ومكنين( 31) هالل قصر
 

 2107 سنة العمومي : االطار الطبي43جدول 

 ةمساعدو الصح عدد الممرضين السامون الفنيون صيادلة طب االختصاص طب عام ةالمعتمدي
 21 811 493 34 213 27 المنستر

 2 25 8 1 0 5 الوردانين

 1 25 8 1 0 5 الساحلين

 3 28 7 1 0 4 زرمدين

 1 13 0 0 0 3 بني حسان

 1 87 30 1 5 10  جمال

 2 28 10 1 1 6 بمبلة

 31 146 51 3 14 13  المكنين

 2 23 8 0 0 2 لبقالطةاال

 2 54 16 1 0 6  طبلبة

 38 147 54 2 19 12 قصر هالل

 2 25 6 1 0 6 قصيبة المديوني

 4 27 8 1 0 5 بوحجر-لمطة–صيادة 

 212 1507 699 42 252 104 المجموع

 1111 ،المنستيرب االدارة الجهوية للصحة : لمصدرا
 

 
   31 ،المنستيرب لمصدر االدارة الجهوية للصحةا

 2107:أطّباء القطاع العمومي سنة  36خريطة 
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 111عيادة )طب عام ومختص( ، 311مصّحات،  1، 1111أما فيما يخص التجهيزات الصحية الخاصة فتعّد والية المنستير سنة 
 191و طب عام 114طبيب بينهم  311(، أّما اإلطار الطبّي الخاص فيتكّون من 44مخبر )جدول  11كز لتصفية الدّم امر  1صيدلّية، 

 (.44 عدد صيدلي )جدول 111و طبيب مختّص 
معتمدية المنستير اذ يبلغ نصيب معتمدية المنستير  الصحّية الخاّصة في مقارنة بالّتجهيزات الصحّية العمومّية تتركز معظم الّتجهيزات

فان عدد  ،1111 عام في هالل قصربالنسبة ل .(36 عدد من االطباء المختصين )خريطة %41.1من إجمالي األطّباء  39.1%
وخالفا  .(45 عدد جدول) (المتخصصين من% 19.4) اختصاص 11 ذلك في بما ،(اإلجمالي من% 11.1) طبيبا 11 االطباء بلغ

 (خاص طبيب/  نسمة 641) المنستيرلمعدل عدد السكان لكل طبيب عمومي فان معدل عدد السكان لكل طبيب خاص يكون منخفضا ب
ساكن لكل طبيب مختص(. يمكن القول أّن األطّباء الخواّص  6934على عكس ظهير المنستير حيث يكون هذا المعدل مرتفع جدا )

قصر هالل بينما يضطر البعض منهم الى العمل بالمستشفيات الجهوية و  المدن الكبرى، خصوصا في المنستير يحّبذون العمل في
 (.31 عدد يخفض فيها الكثافة بعدد السكان لكل طبيب عمومي)خريطةوالمحلية في ظهير المنستير وهو ما 

 1111 سنة التجهيزات الصحية الخاصة :44جدول 

 مخابر تصفية الدم صيدلية عيادة مصحة المعتمدية

 10 3 30 149 1 المنستر

 1  3 5  الوردانين

 1  9 13  الساحلين

   6 5  زرمدين

   3 2  بني حسان

 3 1 14 36   جمال

   7 14  بمبلة

 2 1 17 30   المكنين

   3 7  لبقالطةاال

 2  7 23   طبلبة

 2  9 77 1 قصر هالل

   7 13  قصيبة المديوني

   6 7  بوحجر-لمطة–صيادة 

 21 5 121 381 2 المجموع

 1111 ،المنستيرب االدارة الجهوية للصحة : لمصدرا 

 2107 سنةالموارد البشرية الطبية بالقطاع الخاص  :45جدول 

 عدد الصيادلة طب االختصاص الطب العام المعتمدية
 30 96 53 المنستر

 3 ـ 5 الوردانين

 9 3 10 الساحلين

 6 ـ 5 زرمدين

 3 ـ 2 بني حسان

 14 17 19  جمال

 7 2 12 بمبلة

 17 12 18  المكنين

 3 ـ 7 لبقالطةاال

 7 8 15  طبلبة

 9 58 19 قصر هالل

 7 1 12 قصيبة المديوني

 6 ـ 7 بوحجر-لمطة–صيادة 

 121 197 184 المجموع

 1111 ،المنستيرب االدارة الجهوية للصحة :لمصدرا

 

 

 
 1111 ،بالمنستير االدارة الجهوية للصحة : لمصدرا 

 2107:أطّباء القطاع الخاّص سنة  37خريطة 
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 الثقافةو  الطفولة ،الشباب ،الرياضة اتقطاع 3.2.5

قاعة عمومّية  11و قاعة خاّصة 16و ملعب رياضي 11) ارياضيا فضاء 131أساسا في  المنستير واليةتتمّثل الّتجهيزات الرياضّية ب
 ملعب( 16)المنستير  يكون توزعها المجالي كالمعتاد لصالحو  (.46 عدد )جدول امنخرط 13113 تضمّ معّية رياضّية ج 131و للرياضة(

 ةرياضي مالعب 4باقل من مجهزة ف المعتمديات بقية كل من أّما. (31 عدد )خريطة بالوالية من اجمالي المالعب % 31.3وهو ما يمثل
 عددمن جهة أخرى يرتفع معدل  .(46 عدد )جدول مالعب(1جمال ) و مالعب 6التي تحتوي على  قصر هاللمعتمدية  باستثناء
 معتمديةو  31.1بمبلة  بوحجر - ةطمل - صيادة معتمديةب ساكن 1111منخرط لكل  49.9الى رطين بالجمعّيات الرياضّية المنخ

كما تتوفر والية المنستير على عديد  (.38 عدد )خريطة ر، لبقالطةباال ساكن 1111منخرط/ 1.1إلى  الكثافةتنخفض هذه و  المنستير
 4بوحجر( و-لمطة-بصيادة1بجمال و 1بالمنستير و1مالعب تنس ) 3بالمنستير( و 1)الرياضية العمومية مثل المسابح  الفضاءات

 بمعتمدية المنستير وكذلك مركز لسباق الخيل بالمنستير. 1مالعب للكرة الحديدية منها 

 

  1111 الطفولة،و  الرياضةو  للشبابلمندوبية الجهوية ا لمصدرا
 2107سنة  الرياضية والجمعيات المالعب توزع : 38خريطة 

 . 
 أعلى األعضاء عدد كان(. 47 عدد الجدول) عضو 4616 وقد انخرط بهم للشباب مركز ا 11 ،1111 سنة المنستير والية ضمت  

 انخفاض أكبر ،المعتمديات مستوى على ولكن بأكملها، للوالية% 31.4-وتراجع  عضوا 1311حيث كان عددهم  1116 عام في بكثير
 عدد الجدول% ) 14.9- الساحلين وفي%  11.1- وفي الوردانيين ،%111- تراجع بوحجر-مطةل-والصياد هالل قصر ن،احس بنيب

 اما بالنسبة الى بقية المناطق. للشباب مراكز 3 لةبنوفي ب ، للشباب قاعات دور 4الى بالمكنين والمنستير الشباب وتتوزع دور(. 47
 بالنسبة أما(. 39 عدد خريطة) لكل جهة واحد للشباب مركز وقصر هالل وصيادة لمطة بوحجر وطبلبة لبقالطةواال الساحلينو  الوردانيين

 مراكز من نسبيا الكبير للعدد نظرا ،(نسمة 1111/  عضوا 11) أوال بنبلة يبدو نسمة، 1111 في الشباب مراكز في عضوية للكثافة
 1111/  عضو 11.6والمنستير  13.3وبمكنين  ،( 1114في  31111 في) نسبيا صغير سكانها عدد يبلغ يتعلق فيما( 3) الشباب
. كما ةنسم 1111 لكل أعضاء وجود عدم مع القائمة أسفل في بوحجر-ةطمل-يادةصو  هالل وقصر حسان بني مناطق تظهر(. نسمة
 لبقالطة(، ومركزين للتخييم واإلصطياف باال47بمعتمدية المنستير )جدول  11فضاءا ترفيهيا خاصا لألطفال والشباب منها  63يوجد 

 وطبلبة ومركب شبابي بالمنستير.

 2107 سنة الخاصةو  تجهيزات الرياضة العموميةال :46جدول 

 الجمعيات الرياضية المدنية الرياضيةالفضاءات  المعتمدية

 مراكز التربصات وتكوين القاعات العمومية القاعات الخاصة عدد المالعب  
 الرياضيين )خاص(

 المنخرطين العدد

 3425 37 31 3 13 16 المنستر

 425 6 1 1 1 1 الوردانين

 454 6 1 0 5 2 الساحلين

 381 3 3 0 5 1 زرمدين

 350 3 8 0 4 1 بني حسان

 1436 14 2 1 4 8  جمال

 1107 8 2 0 4 3 بمبلة

 1542 16 2 1 10 4  المكنين

 76 1 1 0 3 1 لبقالطةاال

 970 5 2 1 6 2  طبلبة

 1122 10 38 1 9 6 قصر هالل

 836 11 1 0 8 3 قصيبة المديوني

 1399 11 1 3 4 3 بوحجر-لمطة–صيادة 

 13523 131 62 11 76 51 المجموع

 1111، الطفولةو  الرياضةو  لمندوبية الجهوية للشبابا : درالمص
 31و نادي طفولة 31روضة و 366حيث نجد  لالطفال اللذين تتراوح اعمارهم بين فترة الوالدة والبلوغ مرفق 434توفر والية المنستير

 % 44.1 أينادي طفولة  11منها في مدينة المنستير و 16االطفال الخاصة نجد  ض( ومن بين ريا48 عدد حضانة خاصة )جدول
روضة لكل منطقة كالمنستير ومكنين وجمال اما في بقية المناطق تنخفض  11من المجموع كما نجد في المعتمديات الكبرى اكثر من 

( تبلغ كثافة الروضات حسب السكان 48 عدد جدولببني حسان ) 11و لبقالطةباال 11و بالوردانين 11رياض اطفال  11الى حدود 
 .(40 عدد )الخريطة ساكن / روضة اطفال 1116ساكن / روضة اطفال وتنخفض النسبة بقصيبة المديوني الى  1111

 

 



 

 

 
العامة للتهيئة الترابية اإلدارة 2019 55                             

 

والية المنستير طلسأ  

 

  زاتـــــــــيـهـتجـوال ةــــــــيـتـحـتـال ةـــــــــيـنـبـال
 

 

 

 

 

 2107 : دور الشباب بوالية المنستير سنة47جدول 

 المعتمدّيات
والشباب فضاءات ترفيهية لألطفال 

 )خواص(
 دور الشباب

-5102التطور

5102 (%) 

  5102المنخرطون 5102المنخرطون العدد   

 26,0- 1312 1772 4 11 المنستر

 58,8- 145 352 3 1 الوردانين

 14,9- 166 195 1 2 الساحلين

 36,2- 308 483 2 8 زرمدين

 100,0- 0 92 2 3 بني حسان

 39,5- 279 461 2 1  جمال

 17,2- 652 787 3 4 بمبلة

 27,9- 1185 1643 4 1  المكنين

 45,5- 120 220 3 4 لبقالطةاال

 57,3- 150 351 3 2  طبلبة

 100,0- 0 343 1 2 قصر هالل

 44,3- 289 519 2 8 قصيبة المديوني

 -لمطة–صيادة 

 بوحجر

3 1 140 0 

-100,0 

-37.2  4606 7358 22 62 المجموع  
 1111 ،الطفولةو  الرياضةو  الجهوية للشبابلمندوبية ا : لمصدرا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 1111 ،الطفولةو  الرياضةو  لمندوبية الجهوية للشبابا: لمصدرا

 2107سنة  المنستيرالشباب بوالية  دورتوزع  :39خريطة 
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 1111 ،الطفولةو  الرياضةو  لمندوبية الجهوية للشبابا: لمصدرا

 2107 توزع رياض االطفال لسنة : 21خريطة 
 

(. في حين نجد بقصيبة المديوني 49 عدد دار للثقافة )جدول 11مكتبة عمومية  11تتكون الّتجهيزات الثقافّية بوالية المنستير من 
 4 المديوني قصيبةالعمومّية بالوالية ب للمكتباتالتوّزع المجالي قصر هالل. ويظهر و  دور ثقافة لتغيب بطبلبة 3وصيادة ولمطة وبوحجر 

 ن،احس بني الساحلين، منطقة فية ديوحنجد مكتبة  في حين مكتبات عمومية لكل منطقة 3 بوحجر-مطةل-الصيادو  المنستيرو  مكتبات،
 (. 41 عدد الخريطة) هالل وقصر طبلبة ،لبقالطةاال

يرتبط بعدد السكان، حيث يصل هذا المؤشر بمعتمدّية قصيبة المديوني ذات الكثافة ويبدو مؤشر عدد السكان لكل مكتبة ذا معنى النه 
 49376إلى  يتجاوز المعدلفي حين  1644 يبلغ مكتبات عمومية يعني ان عدد الساكن /مكتبة 4ساكن( التي تحتوي على  34116)

 (.  41 ةعدد  )خريط قصر هاللساكن لكل مكتبة بمعتمدّية 

 

 2107سنة  المنستيرفضاءات الطفولة بوالية  :48جدول 

 المحاضن الخاّصة رياض األطفال نوادي األطفال المعتمدّيات
 16 56 17 المنستر

 0 10 1 الوردانين

 1 23 1 الساحلين

 0 18 1 زرمدين

 2 12 1 بني حسان

 2 54 3  جمال

 0 22 1 بمبلة

 3 55 4  المكنين

 1 11 1 لبقالطةاال

 3 31 1  طبلبة

 2 24 3 قصر هالل

 0 34 1 قصيبة المديوني

 0 16 3 بوحجر -لمطة–صيادة 

 30 366 38 المجموع

 1111 ،الطفولةو  الرياضةو  لمندوبية الجهوية للشبابا : لمصدرا

 
 1111، الطفولةو  الرياضةو  لمندوبية الجهوية للشبابا لمصدرا
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 2101سنة  المنستيربوالية  توزع المكتبات العمومية : 20خريطة 

 

 2107 سنة لتجهيزات الثقافيةا :49جدول 

 دور الثقافة المكتبات العمومية المعتمدية

 1 3 المنستر

 1 2 الوردانين

 1 1 الساحلين

 1 2 زرمدين

 1 1 بني حسان

 1 2  جمال

 1 2 بمبلة

 1 2  المكنين

 1 1 لبقالطةاال

 0 1  طبلبة

 0 1 قصر هالل

 3 4 قصيبة المديوني

 3 3 بوحجر -لمطة–صيادة 

 15 25 المجموع

 1111 ،الطفولةو  الرياضةو  لمندوبية الجهوية للشبابا : لمصدرا
 
 
 
 

 ومشاريع التنميةالمراكز الحضرية  3.5

 المراكز الحضرية 0.3.5

 
المنجزة سنة  J. Pelletier et Ch. Delfanteعلى اعمال  الحضرية وهياكل المدن في والية المنستيرمراكز اعتمدنا في دراستنا لل

 هاأن حيث جهوية حاضرة الواليةعلى مقر  تحتوي التي مدينة المنستيرتعتبر . البلدان عديدالمدن والتخطيط الحضري في  حول 1111
 المناطق المحيطةوتقدم الخدمات لسكانها وسكان  مجالها المجاور(، وتنظم 1114 سنةنسمة في  93316نسمة ) 111111حوالي تضم 

 .. إلخ..والثقافة معدات الصحة والشباب والرياضةالغلبية او التعليم العالي  مؤسساتغلبية امدينة المنستير على  تحتكر .(41)خريطة 
لهتين المدينتين . و 1114 سنة ساكن 11111و 11111على التوالي  ماسكانه بلغ عدد،جهويين مركزينل االمكنين وجمتي نتشكل مديو 

، وهي  جهوية-تحت  معتمديات مراكز مراكز 1تعتبر المنستير. والية مدن بقية من  اشعاعاأكثر هما و  المجاور تاثير واضح على المجال
في حين تمثل  جر.حبو  -طةلم–، وصيادة  طبلبة،  بمبلة، الساحلينمديوني ، ال قصيبةدين ، رمورودانين ، وز المدن قصر هالل ، 

 .(42 عدد دمات عادية )خريطةرة اين تقدم خحليين لهما اشعاع محدود على المناطق المجاو مي حسان مركزين بنو  لبقالطةاال

 

 
 1111وزارة التجهيز،  :لمصدرا

 والبنية التحتية المراكز الحضرية : 22خريطة 

 مشاريع التنمية 2.3.5

 مشروع التنمية المندمجة بزرمدين 21.1.3.

 
في خلق ديناميكية اقتصادية قائمة على األنشطة التي تقدر الخصائص لمشروع التنمية المندمجة بزرمدين تتمثل األهداف الرئيسية 

ي المنطقة. قدرت التكلفة اإلجمالية لهذا المحلية واإلقليمية في المنطقة ، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات التنمية ف
مليون دينار ،  4.31ماليين دينار( ، والبنية التحتية ) 3إلنتاجية )لمليون دينار ، تم تقاسمها بين المكونات الخاصة  9.41المشروع بـ 
 .(50 عدد دينار( )الجدولمليون  1.1ة )المرافق العامفي حين كان نصيب مليون دينار للبنية التحتية ،  4.11بما في ذلك 
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  زاتـــــــــيـهـتجـوال ةــــــــيـتـحـتـال ةـــــــــيـنـبـال
 زرمدينالتنمية المندمجة لمعتمدية  مشروعالهيكلة المالية ل :50جدول 

 التكلفة المكونات 

 3000 المنتجة الخاصةالعناصر 

 900 مشروعا فالحيا30احداث 

 650 غرىص اتمؤسس 10 احداث

 1000 مشروعا في المهن الصغرى 40 احداث

 450 مشروعا في الصناعات التقليدية 10احداث 

 4050 البنية األساسية المنتجة

 700  إحداث منطقة سقوية بمنطقة العاللشة

 600 إحداث منطقة للصناعات التقليدية بمنطقة منزل حياة

 2750 إحداث منطقة إقتصادية بزرمدين

 320 البنية االتحتية

 320 بالتيار الكهربائي )ضغط مرتفع( تزويد طريق المالحة )سبخة المليشات(

 2100 التجهيزات العمومية

 900 قاعة رياضة مغطاةبناء 

 1200 إحداث منتزه عمومي

 9470 المجموع 

 1111 ،المندوبية العامة للتنمية الجهوية :المصدر

 (MFCPOLEالفجة ) -قطب القدرة التنافسية بالمنستير 21.1.1.

 

وتقوم على مبدأ  1116( تأسست في أكتوبر S.A، هي شركة خاصة محدودة ) MFCPOLEالفجة ،  -القدرة التنافسية بالمنستير قطب
مليون  41إلى  1113 سنةمليون دينار  11إلى  1116 سنةالشراكة بين القطاعين العام والخاص. تم تغيير رأسمالها من مليون دينار 

 الفجة: -القدرة التنافسية بالمنستير طبق. تتكون 1116دينار في ديسمبر 

تستند إلى تركيز وتفاعل األجهزة والجهات الفاعلة من البحث  (NEOTEX Monastir TECHNOPARK)مجموعة نسيج  .1
هكتار مقسمة بين مساحة التدريب  11والصناعة والتدريب العاملة في قطاع النسيج والمالبس ومواد النسيج. ويغطي مساحة 

 المعهد العالى(، EDNIM  ،IS3M) الجامعيةوالمختبرات ومراكز التدريب والمؤسسات  Neotex Start'upوالبحث والتجديد )
 NEOTEX Monastirالنسيج  قطب..(. تغطي .ومنطقة إنتاج )المناطق الصناعية .هالل ، كلية العلومبقصر 

TECHNOPARK  (6)صورة  هكتار 11مساحة. 

المجمع الصناعي الجديد بالمنستير ، "نيوبارك المنستير" ، التابع إلقليم بلدية ساحالين المخصص لجميع الشركات التي ترغب   .1
 61و 1113منذ عام  مهياة هك 11، بما في ذلك  هك111في تنفيذ نشاط أو خدمات إنتاجية غير ملوثة. ويغطي مساحة 

 .مليون دينار 31يل استثمارات تزيد عن قيد التطوير. تم بيع عدة عقود وتم تسج هك

 UPTEXشريك من بينهم شركاء دوليون من فرنسا ) 111، والتي تضم اليوم أكثر من  In'Texشبكة شركاء . 3
يطاليا )IFTHو Marseille Innnovationو TECHTERAو سبانيا TEXCLUBTECو CLUSTER...( وا  ...( وا 
(LEITAT  ،AITEX و )... وبلجيكا...، ألمانيا من 

 

 
: http://www.mfcpole.com.tnالمصدر  

 باركتكنوالمنستير -القطب التكنولوجي نيوتاكس : 6 صورة

 

 المشاريع الممولة من البنك الوطني للتضامن 21.1.1.

 
 عدد مليون دينار )الجدول 11.1ائتمانات ، بقيمة إجمالية قدرها  6،696،  31/11/1111( حتى BTSمنح بنك التضامن التونسي )

فرصة عمل في جميع أنحاء محافظة المنستير. يتم منح نصف االعتمادات والوظائف  16111(. تهدف هذه االستثمارات إلى خلق 51
٪  1.1و ٪ فقط من االعتمادات 11.9اخلية في والية المنستير على الد معتمدياتحظا من الاالكثر المنستير ومكنين. حصل  لمعتمديتي

٪ من الوظائف  1و ٪ من االعتمادات 1.1( لم تتجاوز بوحجر -مته ل-ل( ، في حين أن الفئات المحرومة )صيادهامن الوظائف )جم
 (.51 عدد )الجدول

 31/12/2107التونسي للتضامن إلى حدود بنك الالممولة من قبل  األنشطة: 51جدول 

 عدد مواطن الشغل كلفة المشاريع عدد القروض المعتمدية

ر(باأللف دينا) 30/05/5102الممنوحة إلى    المحدثة 

 426 3525 200 المنستر

 97 440 60 الوردانين

 52 530 30 الساحلين

 43 360 21 زرمدين

 37 310 16 بني حسان

http://www.mfcpole.com.tnالمصدر
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 103 640 76  جمال

 42 470 25 بمبلة

 210 2020 130  المكنين

 70 420 38 لبقالطةاال

 49 580 30  طبلبة

 57 720 33 قصر هالل

 32 310 21 قصيبة المديوني

 25 410 16 بوحجر -لمطة–صيادة 

 1243 10735 696 المجموع

 1111،التونسي للتضامنبنك ال :المصدر

 طرف بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاريع الممولة من 21.1.4.

ا بقيمة إجمالية  31، بتمويل  1111 سنةالصغيرة والمتوسطة  المؤسساتقام بنك تمويل  (. 52 عدد مليون دينار )الجدول 11.1مشروع 
 11.9مشاريع ) 1من  معتمدية طبلبة تفي جميع أنحاء محافظة المنستير. استفاد موطن شغل 611تهدف هذه االستثمارات إلى توفير 

مديوني من مشروع واحد القصيبة  معتمدية ت٪ من الوظائف(. من ناحية أخرى ، استفاد 16.4) موطن شغل 111و ٪ من المشاريع(
 (.مواطن الشغل٪  1.6) مواطن شغل 4و ٪ من المشاريع( 1.1فقط )

 2107المتوسطة سنة و  مشاريع الصغرى: المشاريع الممولة من قبل بنك تمويل ال52جدول 

 عدد مواطن الشغل )باأللف دينار(القروض المسندة )باأللف دينار(كلفة المشاريع المشاريععدد  المعتمدية

 52 298 727 4 المنستر  

 6 74 294 1 الوردانين

 82 2050 3530 4 الساحلين

 64 853 1562 4 زرمدين

 9 140 770 1 بني حسان

 105 442 764 4  جمال

 18 300 620 3 بمبلة

 43 428 1925 1  المكنين

 22 1250 4300 2 لبقالطةاال

 172 1577 1945 7  طبلبة

 37 569 1682 3 قصر هالل

 4 30 100 1 قصيبة المديوني

 36 230 355 2 بوحجر -لمطة–صيادة 

 650 8241 18574 37 المجموع

 1111، المنستيرفرع  ،المتوسطةو  المصدر: بنك تمويل المشاريع الصغرى

 اكثر كلفة( ، يمكن مالحظة أن 43 عدد لكل مشروع )خريطة الشغل مواطنمن خالل حساب متوسط تكلفة كل مشروع ومتوسط عدد 
ل من الناحية اإلحصائية من بين اعلى سبيل المثال ، تعد مشاريع جم .من ناحية التشغيلالمشاريع ليست بالضرورة أفضل المشاريع 

المشاريع في متوسط تكلفة / مشروع(. توجد أغلى  موطن شغل 16.3) تشغيالألف دينار / مشروع( واألكثر  191األقل تكلفة )

في معتمدية / مشروع فقط ، مما يدل على الطابع االجتماعي للمشروعات  موطن 11 يوفرمليون دينار / مشروع(  1.11) لبقالطةاال
 (.43 عدد )خريطة لبقالطةالا

 

 1111، المنستيرفرع التونسي للتضامن، بنك ال :المصدر

 30/02/2107إلى حدود  بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطةالممولة من قبل  المشاريع: توزع  43خريطة 
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــشــاألن

 االقتصادية األنشطة  .6

 التشغيل 0.6
 

من النشيطين بمعني أن نسبة النشاط تعادل  111416بينهم  .1114سنة  ةنسم 141111بلغ العدد الجملي للسكان بوالية المنستير 
 مستوى النشيطين على المستوى الوطنيمتجاوزة بذلك سنة  11ذلك بالنسبة للسكان الذين تساوي أعمارهم أو تفوق و  % 11.39

في حين بلغت هذه النسبة على  % 1.3ب  1114و 1114على عكس ذلك تراجعت نسبة النشاط بوالية المنستير بين و  (49.16%)
 وبنسق أسرع لصالح %11.4ب  1114و 1114لكن ارتفع السكان النشيطين بوالية المنستير بصفة عامة بين  %1.1المستوى الوطني 

( كان النتعاشة صناعة النسيج بوالية المنستير تأثير مباشر على ارتفاع 53عدد  لللذكور( )جدو  %+11.3( مقابل %+13.4اإلناث )
 .1114و 1114ذاك بين و  عدد السكان النشيطين من اإلناث

 

 2102و 2112: تطور السكان النشيطين بين سنتي 53جدول 

*5102 2004 السكان النشطون  5102ــــ  5112نسبة النمّو  

 10.3 121908 110445 ذكور 

 13.4 66518 58647 إناث

 11.4 188426 169092 المجموع  

 1.3- 51.39 52.1 نسبة السكان النشطون % 

 7.8 49.16 45.6 الوطني% نسبة النشطون على المستوى 

 ن(و ن المشتغلو النشط * )السكان 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 

 العمرية والفئة الجنس حسب النشطين السكان توزيع دراسة خالل من المنستير والية اقتصاد في النسائية العاملة للقوى الهام الدور يتأكد
 سنة 19-11 العمرية للفئة بالنسبة خاصة ، الذكور العمال وزن من أكبر العامالت وزن يكون حيث .(14عدد  مرس) 1114 في
 الفئة من العامالت تعتبر (رو ذك 39161 مقابل إناث 41116) سنة 39-31 العمرية والفئة (الذكور من 11414 مقابل إناث 11966)

 فإن لكلذ ، المنستير محافظة في واسع نطاق على منتشرة وهي ، النسيج لصناعة جذب ا الفئات أكثر 39-31و 19-11 بين ما العمرية
وهو ما  ، الواليات بين الهجرةب أيضا   النسائية العاملة القوة من كبير جزء يفسر( 14 عدد الذكور لنفس الفئة.)رسمأعداد  من أعلى أعدادهم

 .بالدلل يغربال وسطال واليات من معظمها ويأتي ، عاما   41و 11 بينأعمارها  تتراوح شطةان أغلبية وفر لوالية المنستير

 

 

 

 

 
 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 2102السكان النشيطون سنة  :02رسم 
 

 بتدائيا األغلبية الساحقة ذات مستوى تعليمي أن 1114لسنة  (54 عدد الجدول) التعليم مستوى حسب المشتغلة العاملة القوى توزيع يبين
 % 64.1نسبة  يتجاوزون الذين الرجال أن األغلبية منهم لصالح الجنس حسبيبين توزعهم و  (.%11.1 أي نسمة 141119) يوثانو 
 النساءف. التعليم مستوى حسب الجنسين توزيع إلى نظرنا إذا وضوحا أكثر العمل في المرأة ضد زيبدو التميي .العاملين األشخاص من

 يناألمي مستوى على المشتغلين الذكور عدد من يقتربن لكنهن ، التعليم مستويات من مستوى أي في األغلبية يشكلن ال المشتغالت
 عدد الجدول) والثانوية االبتدائية المرحلتين في( المائة في 41.1) الرجال نصف يبلغن مل فهن (.مشتغال 6134 مقابل مشتغلة 1141)

 (.%41.4 أي ، عامال 19131 مقابل ةعامل 11111) أقلية ن يمثلنزل ما نلكنه ، ى التعليم العاليو في مست نهيتوضع تحسنتو  (.54

 

 2102: السكان المشتغلون حسب المستوى التعليمي سنة 54جدول 

 5102السّكان المشتغلون سنة  المستوى التعليمي

 المجموع % اإلناث % الّذكور  
 11783 7.89 5248 5.36 6534 أمي ون

 63243 29.74 19782 35.65 43460 ابتدائي

 78546 38.58 25663 43.38 52884 ثانوي

 34854 23.79 15825 15.61 19030 تعليم عالي

 188426 35.3 66518 64.7 121908 المجموع

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــشــاألن
 2102سنة  النشاطالسكان المشتغلون حسب  :55جدول 

 % العدد الحالة المهنّية

 4.65 8767 الصيد البحريو الفالحة

 0.74 1395 الطاقةو المعادن

 37.04 69792 عمليةلمالصناعات ا

 12.60 23738 االشغال العامةو اتءالبنا

 11.63 21919 التجارة

 4.26 8035 النقل

 18.84 35496 الخدمات االداريةو التربية الصحة

 10.04 18922 خدمات اخرى

 0.19 361 غير مصرح به

 100 188426 المجموع

 1114 ،المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 من %31.14يسيطر على  الذيالمعملية  صناعةلل المهيمن الوزن إلى 1114 سنة اتالقطاع حسب العاملين السكان توزيع يشير
 والخدمات والصحة التعليم قطاع يحتل(. 55 عدد الجدول) 111416 إجمالي مشتغل من 11.111 حوالي يأ المشتغلين، السكان
 %11.6 بنسبة التوالي ، على التجارة وقطاع العامة واألشغال البناء قطاع يليه ، المشتغلين من %11.14 بنسبة الثاني المركز اإلدارية

 (.55عدد  جدول). الوالية في المشتغلين السكان عدد إجمالي من %11.63و

 
 1114، المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 2102حسب القطاعات االقتصادية سنة و  توزع السكان المشتغلين حسب المعتمديات :05رسم 

 

 قطاع هو ، عامليناألكثر جذبا لل قطاعال فإن ،( 15رسم عدد ) النشاطو  حسب المعتمدية المشتغلين للسكان المجالى للتوزيع بالنسبة أما
خاصة صناعة النسيج مثل معتمديات و  التي سعت إلى تطوير أنشطتها الصناعيةيهم بصفة خاصة المعتمديات و  التحويلية اتالصناع

تقريبا على نصف اليد العاملة الشغيلة اذ بلغت النسب على  زرمدين بني حسان قصر هالل وطبلبة أين يسيطر قطاع الصناعات المعملية
 األكثر تحضرا المعتمديات رئيسي بشكل والصحة والتعليم اإلدارة قطاع ( يهم% 45.21و % 48.09 ،% 48.33 ،% 50.53)التوالي

مشتغل. أما من  31496من جملة  11111قرابة  أي من مشتغلي القطاعات المذكورة.%31.1 ستقطبت تيال المنستير مثل معتمدية
 %36.6المشتغلين بهذا القطاع السكان  1/3طبلبة تستقطبان لوحدهما أكثر من و  لبقالطةالصيد البحري فان معتمديتي االو  ناحية الفالحة
 (15 عدد بالقطاع. )رسم 1161مشتغل من جملة  3111وهو ما يمثل 

 العمل عن عاطال   1114 مقابل ، 1114 عام في شخصا   11116 فأكثر سنة 11 أعمارهم تبلغ الذين العمل عن العاطلين عدد لغب
لها  ليس األعداد بين المقارنة هذه(. 56 عدد جدول) 1114لسنة السكنى و  حسب التعداد العام للسكان ،سنة 19-11 العمرية الفئةب

 عتمدت العمل عن العاطلين أعداد ألنبل  ،( سنة 11-11و فأكثر سنة 11) مختلفة عمرية فئات يتبنيان التعدادين ألن فقط ليس ،ىمعن
 بين تتراوح ،1114و 1114 بين زيادة ويظهر في هذه الحالة له معنى البطالة معدلف. التاريخين بين النشطين السكان تطور علىأيضا 
 .الفترة نفس خالل % 14.1 إلى % 13.9 من ارتفعت والتي الوطني، المتوسط من النسب ادني هذهوتبقى  .% 9.1 إلى % 1.1

 وتلك الساحلية المعتمديات بين الصارخ التناقض عن كشفي اتالجامع يخريجي بطالة ومعدالت العمل عن للعاطلين المجالي التوزيع إن
 المدن في مهم 1114 سنة العمل عن العاطلين ديعتبر عد ، الواقعفي  (.44 عدد الخريطة) الوالية من الداخلية المناطق في الموجودة
 الجامعات لخريجي البطالة معدلوعلى عكس ذلك يبدو . السكان من كبير جزء بها يتركز حيث منطقي أمر وهو ، لواليةا في الكبرى
 رتفعي أنه حين في( % 8.69بوحجر ) - لمطة–صيادة و  (% 8.39أين يبلغ أدناه بمعتمدية المنستير ) الساحلية بالمعتمديات محدودا
  (.44 عدد خريطة( )%11.13) حسان وبني( %11.11) زرّمين معتمدية أي ،للوالية الداخلية المعتمديات في نسبيا  

ا االنتباه بليج ماإن   نصف تفوق العمل عن العاطالت النساء نسبة أن الذي يبين ، الجنس حسب العمل عن العاطلين توزيع هو أيض 
 بالمعتمديات الداخلية للوالية من الذكور للعما نع نليطلعاا نسبةترتفع  بينما ، الساحلية بالمعتمديات( الجنسين كال) العمل عن العاطلين

 (.44عدد  ةطيرلخا) ، الفالحي طلنشاا زدهري أين ،

 

 2102و 2112تطور عدد العاطلين بين سنتي  :56جدول 

  
2004 5102 

 سنة فما فوق 02 سنة  20- 02 

كور  9487 7819 الذ 

 9319 3725 اإلناث

 18806 11544 المجموع

 9.1 7.2 % المنستيرنسبة البطالة بوالية 

 14.8 13.9 %نسبة البطالة على مستوى وطني 

  1119 ،المعهد الوطني لإلحصاءالمصدر: 
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 1114، المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

 2102نسب البطالة سنة و  عدد العاطلين : 44خريطة 

 الفالحة 2.6

 توّزع األراضي حسب االستعمال 0.2.6

 % مقابل% 11.9اضي غير المحترثة التي تبلغ ر اذا قارنا والية المنستير ببعض واليات الوسط الشرقي نالحظ ان النسبة الهامة لال 
طابق مع هك تت16111التي تمسح و  المحترثة ( هذه االراضي غير57 عدد المراعي)جدولو  للغابات % 6.4لالراضي الفالحية  79.5

  .(16 عدد هك )رسم4111اال تغطي سوى و  المراعي تبدو محدودةو  الغاباتخاصة سبخة المكنين في حين ان و  المساحت المبنية

 

 

 

 

 

 2107سنة  المؤهالت: توزيع األراضي حسب 57جدول 

 % المساحة بالهكتار  

 79.5 81400 أراضي مزروعة

 15.9 16285 أراضي غير قابلة للحراثة

 4.6 4700 مراعيوغابات 

 100.0 102385  مجموع األراضي

 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 
 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 (%) 2107سنة  المؤهالتتوزع األراضي حسب  :06رسم 
 

( ففي معتمدية المنستير التتجاوز 41 عدد )خريطة % 93الى اكثر من  %11.1المعتمديات من تختلف نسبة االراضي الفالحية بين .
االراضي  يعود ذلك الى التمدد الحضري الكبير وعلى خالف ذلك فان نصيبو  للتعتمدية من المساحة الجملية % 11.1هذه النسبة 

 من مساحتهما الجملية.  % 93جمال يتجاوز و  الفالحية بمعتمديتي الوردانين

المكنين اللتان تمثالن اكبر و  شاسعة مقارنة بالمساحة الجملية لمعتمديتي زرمدينو  تعتبر نسبة االراضي الصالحة للفالحة ممتدة
هو ما و  % 13.1و % 11.3على العكس ال تتجاوزان على التوالي و  هك( 11463و هك11611ت من ناحية المساحة الخام )ياالمعتمد
  .(41 عدد جزء من سبخة سيدي الهاني.)خريطةو  الى شساعة المساحات التي تحتلها السباخ مثل سبخة المكنينيعود 
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 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
 )هك( 2107حسب االستعماالت سنة و  توزع األراضي حسب المعتمديات: 25خريطة 

هك على وجه االستغالل وهو ما يمثل نسبة عامة لالستغالل تقدر ب 11161هك من األراضي الفالحية فقط  11411فمن بين مجموع 
 الغالب في المستغلة األراضي هذه تغطيبوالية المنستير مرتفعا.  بذلك يعتبر استغالل األراضي الفالحيةو  (58عدد )جدول  % 91
( %1.3) والعلف( %3.1) والحبوب( %4.1) الخضروات بين ةمشترك المساحة المتبقيةو  (.%91.1هك أي  1،119) شجار المثمرةاأل
هك اشجار مثمرة تجد 11119. اذ انه من بين تستحوذ الزياتين على الجزء األكبر من المساحات المستغلة لألشجار المثمرة (.58 جدول)

 هك 19353 معتمدية زرمدين ضمت ، المعتمديات مختلف بين ينمقارن ، ذلك من أبعد إلى ذهبنا إذا .% 19.3هك زياتين اي 63311
 منها ، هك16789 ب معتمدية المكنين تليها ، % 91.6 اي ، اشجار مثمرة هك 11911 بينها ، المستغلة الزراعية األراضي من

 المكنينب (% 11.1) و بطبلبة (% 11.1) التي في جزؤها االكبر مروية تمثل ، اما الخضروات (11 الرسم) اشجار مثمرة % 11.1
وهو ما  ، لحبوبل من االراضي المخصصة 13.1زرمدين على و  تستحوذ معتمدية المكنينو  (.58 الجدول) حسان بنيب (% 14.1)و

 (.17عدد  رسم) هك 1111و هك 1191 التوالي على ، يعادل

 

 )هك( 2107ة سنة األراضي المستغلّ  عتوزّ  :58جدول 

 المجموع  الحبوب   األعالف الخضروات   أشجار مثمرة   المعتمدية

 1216 50 0 53 1113 المنستر

 4166 70 0 80 4016 الوردانين

 3156 35 3 162 2956 الساحلين

 19353 1100 28 300 17925 زرمدين

 8273 111 38 467 7657 بني حسان

 9811 59 60 128 9564  جمال

 3310 88 21 122 3079 بمبلة

 16789 1195 38 658 14898  المكنين

 3040 0 0 331 2709 لبقالطةاال

 1509 0 0 669 840  طبلبة

 2072 11 4 65 1992 قصر هالل

 3672 11 5 80 3576 قصيبة المديوني

 898 10 3 51 834 بوحجر -لمطة–صيادة 

 77265 2740 200 3166 71159 المجموع

 1111 ،المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 
 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
 )هك( 2107سنة  حسب المعتمديات األراضي الفالحية اتمساحتوزع  : 07رسم 

 

 



 

 

 
العامة للتهيئة الترابية اإلدارة 2019 64                             

 

والية المنستير طلسأ  

 

 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــشــاألن
  راضيأل إستعمال ا 2.2.6

وتترك مكانها الى الزراعات الشاسعة كلما اقتربنا من مختلف التجمعات الحضرية  األراضيإستعمال خريطة على  غلب غراسات الزياتينت
بوالية المنستير المساحات المبنية التي تحمل  األراضيإستعمال خريطة ( ان ما يجلب االنتباه في 46 عدد لوسط والية المنستير )خريطة

تمديات الوالية. هذه المدن ذات االحجام المتوسطة والصغيرة تكون شبكة عاللون االحمر والتي تبين اهمية توسع المدن في مختلف م
بصفة خاصة جنوب مالحة الساحلين وغرب مدينة  تمتد المراعيحضرية حول مدينة المنستير وحول مدينتي المكنين وقصر هالل. 

 .لبقالطةاالبطبلبة و في المناطق المروية  لزراعة الخضروات مطرد نالحظ توسع (.46 عدد جمال )خريطة

 

 
 لوالية المنستير طة الفالحيةيالمصدر: الخر 

 الفالحية ياستعماالت األرضخريطة :  46 خريطة
 

 المساحات الّسقوية 3.2.6

بئر  11و بئر سطحية 1913يتم ري هذه المساحات عن طريق و  1111هك سنة  1391 المنستيربوالية  المساحات السقوية بلغ اجمالي
اذا قارنا حجم  .(59 عدد جدول)( %31) خاصةهك 933 مقابل( %61) عموميةهك  1461وتتوزع المساحات السقوية بين  .ارتوازية

كان اكثر اهمية بالمناطق السقوية العمومية و  % -14.3تراجع بلغ النالحظ ان معدل  1111و 1111المساحات السقوية بين سنتي 
اذ يتراوح بين يتباين بقوة،  ،على مستوى المعتمديات تطور المساحات السقوية لكن .بالمناطق الخاصة (% - 43.1)و (%-19.3)

الى  1111و 1111سنتي  راجع الواضح للمساحات السقوية بينيعود هذا الت. بطبلبة() % - 61.1و ()بقصيبة المديوني % - 11.1
 نسبة ت، حيث كان ةالخاص لمناطقهم السقويةإلى االستغالل األمثل  بالفالحين، مما دفع  ةجاف  سنة  1111 سنةعتبر ت .العوامل المناخية

 )جمال( %31ال تتجاوز اذ ات المياه الجوفية الخاصة بها ، التي تعاني من اإلفراط في استغالل طبقالمعتمديات في  ضعيفةاالستغالل 
 336و في زرمدين % 164(. من ناحية أخرى، تجاوز معدل استغالل المناطق المروية الخاصة لبقالطةباال) %13و (طبلبة) %41و ،

  (47 عدد )خريطة ينفي الساحل %

 

 

 2107و 2105 تيسن العمومية والخاصة بين السقوّيةالمساحات تطور : 59جدول 

 النموّ  (%) 5102 -5102 5102 المساحات المروية 5102 ا لمساحات المروية المعتمديات

 المجموع ةالخاص ةالعمومي المجموع ةالخاص ةالعمومي المجموع ةالخاص ةالعمومي

 65.3- 0.0 65.3- 43 0 43 124 0 124 المنستر

 37.7- 16.3- 40.8- 241 41 200 387 49 338 الوردانين

 58.8- 53.5- 67.4- 154 107 47 374 230 144 الساحلين

 64.0- 18.3- 91.3- 105 89 16 292 109 183 زرمدين

 59.0- 58.1- 59.3- 266 75 191 648 179 469 بني حسان

 58.3- 48.8- 74.0- 135 103 32 324 201 123  جمال

 48.7- 36.9- 52.4- 139 41 98 271 65 206 بمبلة

 51.5- 55.0- 50.3- 455 113 342 939 251 688  المكنين

 49.3- 38.2- 55.5- 323 141 182 637 228 409 لبقالطةاال

 65.5- 60.4- 66.1- 343 44 299 994 111 883  طبلبة

 20.5- 20.5- 0.0 58 58 0 73 73 0 قصر هالل

 12.7- 19.7- 166.7 69 61 8 79 76 3 قصيبة المديوني

 -لمطة–صيادة 
 بوحجر

20 76 96 4 60 64 -80.0 -21.1 -33.3 

 54.3- 43.4- 59.3- 2395 933 1462 5238 1648 3590 المجموع

 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 

 

 

 



 

 

 
العامة للتهيئة الترابية اإلدارة 2019 65                             

 

والية المنستير طلسأ  

 

 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــشــاألن

 
  1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 2102ع المساحات السقوية سنة : توزّ 47 خريطة
 

 

 الفالحة البيولوجية 2.2.6 

 1141تعتبر الفالحة البيولوجية في والية المنستير متواضعة نسبيا. إذ لم تتجاوز المساحة البيولوجية المصادق عليها في كل الوالية 
معتمدية (. وتستأثر 60 عدد طن من المنتوجات الفالحية األخرى )جدول 161طن من زيت الزيتون و 1111إنتاج هكتار مكنت من 

(. في حين تحتل معتمدية الوردانين المرتبة %39.1( ومن اإلنتاج )%36.1زرمدين بالنصيب األكبر من المساحات المصادق عليها )
 11(. أما اإلنتاج البيولوجي الحيواني فيتمثل في 60 عدد من اإلنتاج )جدول %1.1من المساحات المصادق عليها و %9األخيرة ب

  كلغ من العسل. 311اجها جبح فقط ال يفوق إنت

 

 

 2108-2107في والية المنستير في موسم  الفالحة البيولوجية: 60جدول 

 اإلنتاج بالطن  المصادق عليها بالهكتارا لمساحات  المعتمديات

 المجموع مختلفات زيت زيتون   

 136 0 136  454  الوردانين

 653 110 543  1850  زرمدين

 341 18 323  1085  بني حسان

 357 20 337  1100   جمال

 181 20 161  551  المكنين

 1668 168 1500  5040  المجموع

 1111، المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 

 الفالحينتا  إل ا 5.2.6

 

 نتاج النباتيإلا 1.22.3.

 

 17556قرابة   1111سنة  الغالل نتاجإبلغ . الحبوب و األعالف ،الخضروات ،الغراسات ،ساسيةأأربعة أقسام  إلىينقسم االنتاج النباتي 
بالوردانين زرمدين جمال والمكنين تركز االنتاج أساسا  يبين توزعها المجالي حسب المعتمدياتو ( % 31.1طن زيتون ) 6184، بينها طن

شهد انتاج الغالل تراجعا هاما بين (.  61 عدد جدول) %61.3اإلنتاج الجملي للغالل أي بما يعادل  طن من11111التي تمثل مجتمعة 
 %- 91.1انطالقا من   لكن بدرجات متفاوتة(. شمل هذا التراجع كل المعتمديات 61 عدد )جدول %11.1-بلغ  1111و 1111سنتي 

طن زياتين  61141طن بينها  11139حوالي  1111ببني حسان. بلغ االنتاج الجملي للغالل سنة  % - 91.3بالساحلين وصوال الى 
( مقابل صابة استثنائية للزياتين سنة 1111وهو ما يعود الى تراجع محاصيل صابة الزياتين خالل موسم الجفاف ) % 11.3اي 

1111. 

 169111وذلك بانخفاض االنتاج من %  -41.4 بنسبة 1111و 1111ا عاما بين سنتي تراجع زراعة الخضراوات بدورهاكما سجلت 
% من 11 طن اي ما يعادل 11111بني حسان بانتاج و  المكنينو  طبلبةاستأثرت كل من  (. وقد61 عدد طن )جدول 19311طن الى 

 اجمالي انتاج الخضروات.

+  93.1وذلك ببعض المعتمديات وصوال الى  1111و 1111ايجابيا بين  اتطور  على عكس الغالل والخضروات شهد انتاج األعالف 
)المنستير الوردانين  %111-ويمكن ان يصل الى  % - 41.1ببني حسان. شهد االنتاج على مستوى والية المنستير تراجعا بلغ  %
 .(61 عدد )جدول (لبقالطةاال
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 )بالطن( 2107و 2105تطور االنتا  النباتي بين  : 61جدول 

 األعالف )طن( خضروات )طن(  أشجار مثمرة )طن( المعتمديات

  5122 5122 )% نسبة التطور   ( 5122 5122 )% نسبة التطور   ( 5122 5122 )% نسبة التطور   ( 

 100,0- 0 57 66,5- 1484 4432 85,6- 261 1816 المنستر

 100,0- 0 150 69,7- 2240 7396 45,0- 3847 6996 الوردانين

 13,8 66 58 56,4- 4536 10395 91,1- 399 4486 الساحلين

 22,3- 616 793 25,2- 8400 11234 78,5- 3244 15107 زرمدين

 93,5 836 432 38,4- 13543 21989 91,3- 728 8356 بني حسان

 41,1- 1320 2242 61,1- 3584 9224 30,5- 2402 3455  جمال

 44,2- 462 828 58,8- 3416 8289 73,3- 653 2449 بمبلة

 59,4- 836 2059 35,0- 18424 28334 88,9- 2319 20880  المكنين

 100,0- 0 564 64,3- 9268 25995 69,3- 1359 4422 لبقالطةاال

 - 0 0 47,6- 18939 36125 56,8- 1236 2862  طبلبة

 - 88 0 - 1820 0 82,3- 333 1878 قصر هالل

 - 121 0 13,7 2240 1970 82,5- 571 3272 قصيبة المديوني

 84,9- 77 511 66,9- 1428 4319 80,8- 204 1060 بوحجر -لمطة–صيادة 

 42,5- 4422 7694 47,4- 89322 169702 77,2- 17556 77039 المجموع

 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 
 

 

 االنتاج الحيواني 1.22.1.

 ابقاررأس  1111ورأس أغنام  11111من  يبقي االنتاج الحيواني بوالية المنستير متواضعا مقارنة بواليات الوسط الشرقي يتكون القطيع
 (.62)جدول رقم  1111سنة  مليون وحدة للدواجن 1.3و خلية نحلمليون  1111و ماعزرأس  1111و

 11111المكنين و  جمال زرمدين تحتكر حيث( 18 عدد عديد الفوارق المجالية )رسم 1111لسنة حسب المعتمديات توزع القطيع  يكشف
انثى منتجة اي اكثر من نصف قطيع  6111ب  المكنيناألبقار بمعتمدية  تتركز تربية في المقابلو  من المجموع %63.1 اي رأس أغنام

 رأس إبل(. 91من  31) الساحلين اغلبهاأما تربية االبل فهي محدودة جدا وتحتكر معتمدية  (.18 عدد االبقار بوالية المنستير )رسم
 المكنينبمعتمدية  %11.4 الى جانب منها %16.6لوحدها  تجمعحيث  بقصيبة المديونيحول المدن، خاصة  تتركز تربية النحلو 

 (.62 عدد )جدول

 

 

 

 

 

 

 2107تربية الماشية في سنة : 62جدول 

 )رأس( الماشية دواجن  أرانب نحل المعتمديات

 أبقار أغنام ماعز إبل  بـاأللف وحدة()  (وحدة) (جبح)

 280 2350 120 15  106  120 210 المنستر

 420 2500 360 5  86  180 400 الوردانين

 200 2500 230 35  98  250 180 الساحلين

 780 17500 380 0  27  200 430 زرمدين

 740 7800 340 0  35  180 330 بني حسان

 980 18000 300 8  67  1250 1200  جمال

 500 4000 120 0  98  150 350 بمبلة

 6200 15500 460 10  226  250 575  المكنين

 850 2200 70 0  107  140 300 لبقالطةاال

 450 1300 30 3  81  150 400  طبلبة

 150 1700 80 0  4  100 50 قصر هالل

 200 3100 130 0  345  400 550 قصيبة المديوني

 250 1550 80 14  15  530 25 بوحجر -لمطة–صيادة 

 12000 80000 2700 90  1295  3900 5000 المجموع

 1111 ،المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
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 1111 ،المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 االناث المنتجة() 2107تربية الماشية سنة  : 08رسم 
الحمراء طن من اللحوم  3535انه من بين حيث بين مختلف المعتمديات.  والحليب مو نتاج اللحإالتوزع المجالي للقطيع على توزع  رثّ أ

طن من اللحوم 11311بين  من % 31.1و %41طن أي 1450تحتكر معتمدية المكنين  1111سنة التى انتجت بوالية المنستير 
اللحوم الحمراء كلما اتجهنا من /إرتفاع حاصل اللحوم البيضاء وهذا ما يفّسر.(63 عدد )جدول بنفس السنةنتاجها إ وقعالبيضاء التي 
 (.48 عدد خريطة) الساحليةمعتمدّيات الإلى  الداخليةالمعتمدّيات 

 )طن( 2107: اإلنتا  الحيواني سنة 63جدول 

 لحوم حمراء لحوم بيضاء حليب صوف بيض عسل المعتمديات 

( بيضة ألف ) 

 120 430 1150 4.7 0 2 المنستر

 140 770 1300 5.0 0 3 الوردانين

 90 440 500 5.0 18500 2 الساحلين

 350 150 2000 34.0 0 4 زرمدين

 265 715 3500 15.6 0 3 بني حسان

 370 340 4000 38.0 0 9  جمال

 170 690 3150 8.0 6000 3 بمبلة

 1450 4030 31900 32.0 0 3  المكنين

 210 1570 5000 4.4 10500 3 لبقالطةاال

 130 340 2700 2.6 0 3  طبلبة

 60 25 500 3.4 0 1 قصر هالل

 100 1750 900 6.2 0 3 قصيبة المديوني

 80 100 500 3.1 0 2 بوحجر -لمطة–صيادة 

 3535 11350 57100 162 35000 40 المجموع 

 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

من  %11.1األبقار تنتج  قطيعمن  %11تمتلك التي  المكنينفمعتمدية  ،التوزع المجالي لقطيع األبقاربكذلك نتاج الحليب إيرتبط  
على التوالي  حتلتللقطعان،  المجالي توزعبال فال يرتبط العسلو  البيضو  نتاج الصوفإ أما .(63 عدد ية الحليب )جدولجمالي كمّ إ

من ناحية (. 63 عدد من العسل( )جدول % 11.1جمال )و  من البيض( % 11.1الساحلين ) (% 13.4جمال)معتمدية  المراتب االولى
منذ  تراجعي بدا انتاج الحليب( 19 عدد )رسم 1111الطفيف لسنة قبل التراجع  1111منذ  ارتفاعا متواصالانتاج الحليب  سجلأخرى، 
 من الخارج للمحافظة على توازن العرضما أجبر الدولة على استيراد كميات هامة مأزمة الحليب  ذا التراجع من بين أسبابه 1111سنة 

 .الطلبو 

 

 

 
 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية  

 2100انتا  اللحوم سنة توزع : 48 خريطة 
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 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

 )بالطن( 2107و 2102الحليب بين  إنتا  تطور  :09رسم 

 الصيد البحري 3.6 

تمتلك مختلف الموانئ سنة و  كم. 31تعد والية المنستير منطقة مهمة النشطة الصيد البحري نظرا الستفادتها من امتداد سواحلها على 
 6(. تتوزع انشطة الصيد البحري على 64  عدد طن.)جدول 31111تنتج و  عامل 1119وحدة تشغل  1116اسطوال يتكون من  1111

من اجمالي  % 11.6خنيس. يحتكر ميناء طبلبة و  قصيبة المديوني لبقالطةميناء طبلبة المنستير صيادة اال موانئ موجودة بوالية المنستير
طن. كان تطور انتاج 1611ميناء صيادة ب و  طن 3141يليه ميناء المنستير ب 1111طن سنة  11444انتاج الصيد البحري اي 

  .ئفي كل الموان 1111و 1111الصيد البحري ايجابيا بين سنتي 
 2107: قطاع الصيد البحري سنة 64جدول 

 شغلمواطن ال األسطول إنتاج الصيد البحري بالطن  الميناء 

  5102 5102 5102  5102  5102  

 270 66  2422 1308 1341 البقالطة

 2701 484  22444 20631  24488 طبلبة 

 939 223  2650 209 266 صيادة

 110 38  59 64  58 المديونيقصيبة  

 100 34  65 72 65 خنيس

 899 261  3241 2879  1937 المنستير 

 5019 1106  30881 25163 28115 المجموع 

  1111 ،المندوبية الجهوية للتنمية الفالحيةالمصدر: 

 

 
 1111تربية األسماك، و  المصدر: االدارة العامة للصيد البحري

 (بالطن) 2107 2105تطور إنتا  الصيد البحري بين سنتي  : 21رسم 
 

 

ميناء ، إذ يستأثر يجعلنا نؤكد على ثالثة موانئ اساسية  بالواليةاليد العملة حسب الميناء و  البحري الصّيد السطولالتوّزع المجالي  ان 
 166و مركب 161يليه ميناء المنستير ب  موطن شغل 1111يوفر و  مركب صيد 414البحري بطبلة باكبر اسطول يتكون من الصّيد 

 قصيبة المديونيو  لبقالطة( في حين ان ميناء اال49 عدد موطن شغل )خريطة 939و مركب 113موطن شغل ثم ميناء صيادة ب 
 (.11 عدد رسمخنيس ليس لها وزنا كبيرا. )و 
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 1111 ،المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية  

 2100سنة  المنستيرأهم الموانئ بوالية  : 29خريطة 
 

 الصناعة 2.6

 مواطن الشغلو  القطاعات:  الصناعات المعملية 0.2.6

المصرح ، بلغ عدد المشاريع الصناعية  1111صناعي ا مهم ا ، ال سيما في صناعة النسيج والمالبس. حتى عام  قطباتعد والية المنستير 
،  1114(. مقارنة مع 65وظيفة )الجدول  1111مليون دينار من االستثمار وخلق  131.3مشروع ا ، األمر الذي يتطلب  331بها 

شركة  114من  متاتياانخفض عدد المشاريع الصناعية التي تم إنشاؤها ، وفرص العمل واالستثمار. جزء من هذه المشاريع الصناعية 
( ، % 94.1شركة ، أو  141تقريبا أوروبية ) 114(. جميع هذه الشركات الـ 21عدد  رسمن رأس المال األجنبي )تمول كليا أو جزئيا م

(. الشركات غير األوروبية الموجودة في والية المنستير ال % 11.4شركة بلجيكية ) 11و (% 44شركة فرنسية ) 111بما في ذلك 
 (.21عدد  رسمالمغاربية )من البلدان  6شركة ، بما في ذلك  13تتجاوز 

 

 2112حسب الجنس سنة و  مواطن الشغل الصناعي حسب القطاعتوزع  :65جدول 

  5102 5102 5102 5102 

 337 347 332 380 عدد المشاريع الصناعية

 232327 127330 168885 134635 األستثمارات )ألف دينار(

 5051 4821 5488 5543 مواطن الشغل

 1111 ،وكالة النهوض بالصناعةالمصدر: 
 
 
 

 
   1831 المصدر: وكالة النهوض بالصناعة،

 2108سنة المؤسسات الصناعية األجنبية بوالية المنستير  أصول : 21رسم 
 
 

( ، تليها الصناعات % 11.1أو  شركة ، 419النسيج والمالبس ) مؤسساتهيمنة  النشاطحسب  الصناعيةمؤسسات ال توزع يبين
ول على التوالي )الجد 4و 9(. يقتصر عدد الشركات العاملة في صناعة الخشب والجلود على 33( والصناعات الكيماوية )43الزراعية )

بعض مواطن الشغل في و  توزع اليد العاملة حسب القطاعات هو عدم التطابق بين عدد المؤسسات فيما يجلب االنتباه و  (.67
 الصناعات الغذائيةكماهو الشان من الشركات ،  %فقط  11.1مقابل  اليد العاميةمن  %11ب للصناعات ، مثل المنسوجات التي تجا

 (.66 عدد من الشركات )الجدول %6.1مقابل  اليد العاملةفقط من  %1.1ر ثالتي تستأ
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  2107ومواطن الشغل الصناعية حسب القطاع سنة : المؤسسات66جدول 

 النسبة (%) عدد مواطن الشغل النسبة (%) عدد المؤسسات الصناعات

 2.2 1272 6.7 43 الصناعات الغذائية

 7.2 4232 4.0 26 مواد البناء 

 4.0 2342 4.2 27 الصناعات الميكانيكية

 4.3 2536 3.1 20 الصناعات الكهربائية

 3.6 2119 5.1 33 الكيميائية الصناعات

 75.0 44129 71.5 459 المالبسو صناعة النسيج

 0.9 547 1.4 9 صناعة الخشب

 0.5 306 0.6 4 األحذيةو صناعة الجلود 

 2.3 1344 3.3 21 الصناعات األخرى 

 100.0 58827 100.0 642 المجموع 

 1111المصدر: وكالة النهوض بـالصناعة، 
 

 ، 1111(. في عام 67 عدد )الجدول المعتمدياتوالصناعة التحويلية تفاوت ا كبير ا بين  لليد العاملة المجاليأخير ا ، يظهر التوزيع 
حين  في(. %11الصناعية ) اليد العملةو  (%11.1المؤسسات الصناعية تقريب ا )¾ ركزت  المعتمديات التي تحتوي على مناطق صناعية

غير بشكل بدوره ،  المنستير اليد العاملة بظهيرزع تتو  (.11( )خريطة 641شركة فقط )من أصل  193جلبت بقية مناطق الوالية 
في توزيع  اليد العاملة/ نسبة المؤسسات لمعرفة دور الحاجة إلى  اليد العاملةمتناسب مع عدد الشركات. وقد أدى بنا ذلك إلى استخدام 

 بالمناطق الداخلية منتفضل االستقرار  ملةااليد العالتي تتطلب المزيد من  المؤسسات(. نالحظ أن بعض 50 عدد )خريطة المؤسسات
يرتفع بالمعتمديات / المؤسسات  اليد العاملة وهو ما جعل الحاصلالوفيرة نسبي ا واألرخص ،  ملةااليد العو  القتراب من المواد الخامل الوالية

 (.50 عدد )خريطة موطن شغل/مؤسسة( 131مثل زرمدين بني حسان )اكثر من  داخليةال

 اليد العاملةلعدد مؤشرات  قيما مرتفعةالمؤسسات الصناعية  التي يتركز بها اكثرو  التي تضم عدد ا أقل من السكان المعتمدياتسجلت 
 1111/  عامل صناعي114.3)الساحلين نسمة( ، تليها  1111/  عامل صناعي 239.7)بمبلةنسمة ، مثل  1111الصناعية لكل 

 (.51 عدد نسمة( )خريطة 1111/  عامل صناعي 13) لبقالطةاالالمهمشة مثل  المعتمديات(. هذا المؤشر منخفض جد ا في نسمة

 

  

 

 

 

 

 2107أشخاص( سنة  01المشّغلة ألكثر من )المؤسساتو  لمواطن الشغل الصناعيع المجالي : التوزّ 67جدول 

 عدد مواطن الشغل عدد مواطن الشغل مواطن الشغل في المؤسسات المعملية المؤسسات المعملية المعتمديات

 بـكل مؤسسة ساكن 0111لكل المجموع أخرى صناعات المالبسو النسيج كهرباءو ميكانيك المجموع صناعات أخرى المالبسو النسيج كهرباءو ميكانيك

 93.5 45.6 4767 768 3308 691 51 11 34 6 المنستر

 77.4 74.5 1625 99 1458 68 21 3 16 2 الوردانين

 79.0 184.3 5059 1254 3241 564 64 28 30 6 الساحلين

 135.8 127.9 3802 1981 1541 280 28 12 15 1 زرمدين

 135.2 195.0 2704 360 2327 17 20 5 14 1 بني حسان

 83.5 98.2 6426 1244 4249 933 77 11 60 6  جمال

 94.0 239.7 7802 949 6117 736 83 15 59 9 بمبلة

 90.7 67.0 5983 405 5152 426 66 16 45 5  المكنين

 41.0 23.0 410 85 325 0 10 4 6 0 لبقالطةاال

 78.4 121.3 4546 570 3684 292 58 9 46 3  طبلبة

 123.3 162.3 8016 756 6469 791 65 11 50 4 قصر هالل

 87.4 134.0 4632 1231 3337 64 53 9 41 3 قصيبة المديوني

 66.3 122.5 3048 111 2921 16 46 2 43 1 بوحجر -لمطة–صيادة 
 91.6 107.2 58820 9813 44129 4878 642 136 459 47 المجموع

 1111، المصدر: وكالة النهوض بـالصناعة
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 1111، المصدر: وكالة النهوض بـالصناعة

 (2100قطاع االنتا  )و  المعملّية حسب المعتمدّيات الصناعات : توّزع مؤسسات 51خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1111، النهوض بـالصناعةالمصدر: وكالة 
 (2100قطاع االنتا  )و  : توّزع مواطن الشغل الصناعي حسب المعتمدّيات 50خريطة 
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 التنظيم المجاليو  ناعية: التوزعالمناطق الص 2.2.6

وتغطي مساحة  مقسم 144(. تشمل هذه المناطق الصناعية 52 عدد )خريطة 1111 سنةوالية المنستير تسع مناطق صناعية بتوجد 
نيوبارك( وقصر )والساحلين  ر )نيوتاكس(المناطق الصناعية في المنستي تعتبر(. 68 عدد هكتار )الجدول 196.1تبلغ مهيئة  إجمالية

يع المناطق الصناعية ، فإن بالنسبة لتوس اما(.22عدد  رسم)هالل االكبر على االطالق وتحتوي على اكثر المؤسسات الصناعية. 
 111و 161التوالي  حيث تمسح على،  يحتويان على المناطق الصناعية االكثر امتدادا)نيوبارك(  الساحلينو  قصر هالل معتمديتي
استغالال   االحسنوكالة النهوض بـالصناعة هي  تشرف عليها(. يبقى أن نقول إن المناطق الصناعية القديمة التي 23عدد  رسمهكتار )

تمت برمجة منطقة صناعية ببلدية تجدر اإلشارة إلى أنه  .(68عدد )الجدول  %111غالب ا ما تصل إلى  بهاالتي تباع  المقاسموأن 
 .عميرة الفحول حسب مثال التهيئة العمرانية الذي يخصها لكن لم يقع إحداثها وال تهيئتها بعد

 
 
 

 2108)المساحة والمقاسم سنة )المناطق الصناعية المهيأة من قبل الوكالة العقارية الصناعية: 68جدول 

 عدد   المساحة المعتمدية المنطقة الصناعية
 المقاسم

 المباعة المساحة  المباعةالمقاسم 
  (هك) أو المكرية المهيأة )هك( (هك) المكريةو أ 

 0.76 1 93 2.5 المنستير نيوتاكس 

 24 234 - -  المنستير البلدية المنستير

 0.05 1 125 50 الساحلين 1نيوبارك قسط 

 2.51 8 116 60 الساحلين 1نيوبارك قسط

 8 53 54 10 جمال جمال 

 2.4 3 3 2.6 بنبلة بنبلة

 7.3 32 32 8.7 المكنين المكنين 

 2.6 7 7 2.7 قصيبة المديوني بنان

 - - 414 160 قصر هالل قصر هالل البلدية 

 47.62 339 844 296.5 - المجموع

 1111وكالة العقارية الصناعية، الالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2012المصدر: وكالة النهوض بالصناعة،

 توزع المناطق الصناعية المهيأة من قبل الوكالة العقرية الصناعية  :52خريطة 
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 1111 ،بالصناعةالمصدر: وكالة النهوض 

 2108سنة  الصناعية المهيأة من قبل الوكالة العقارية الصناعية المنطقة توزع المؤسسات الصناعية حيب:  22رسم 
 

 
  2018،المصدر: وكالة النهوض بالصناعة
  رية الصناعيةاالوكالة العقمن قبل مهيأة الصناعية المناطق المساحات  : 23رسم  

 المناجمو  الطاقة 5.6

على اتباع استراتيجية إلدارة الطاقة، وخاصة  الجهويةجبر السلطات اتعد موارد التعدين والطاقة في والية المنستير متواضعة للغاية ، مما 
خصوصي لترشيد على التسجيل في برنامج  المؤسساتفي قطاع الصناعة. في الواقع ، تشجع إستراتيجية إدارة الطاقة في قطاع الصناعة 
 .الطاقة من خالل اعتماد الطاقة المتجددة والتقنيات التي تحد من استهالك الطاقة

 التي يمكن تثمينهاو  االمالحو  الطينو  تتمثل في الرمالو  بني حسانو  تجدر االشارة الى وجود امكانيات طاقية هامة بمعتمديتي زرمدين
 مواد التجميل.و  خاصة بالمواد الصيدليةشاريع استغاللها في مو 

 الصناعات التقليديةو  السياحة 6.6

 السياحة 0.6.6 

 14613 ،1119سنة  الجملية ستيعابوتبلغ طاقة االوحدات مغلقة  6و وحدة مصنفة 39منها  ةسياحيّ  مؤسسة 11تعد والية المنستير 
. وتتوزع المؤسسات السياحية المصنفة إلى وحدتين من فئة خمس (69 عدد )جدولغير مستغلة  3199مستغلة و 11114منها  سرير

 1وحدات من صنف  4وحدات مغلقة( و 3نجوم )منها  3وحدة من صنف  16نجوم )منها وحدة مغلقة( و 4وحدة من صنف  14نجوم و
  (.  69نجوم ووحدتين من صنف نجمة واحدة )جدول 

 2109: المؤشرات السياحية بـوالية المنستير في سنة 69جدول 

 طاقة اإلستيعاب العدد الجملي الصنف

 غير مستغلة مستغلة مغلق مفتوح

 1* 1 0 1101 0 

4* 13 1 7131  413 

3* 13 3 8160 1111 

1* 4 0 1713 0 

1* 1 0 164 0 

 0 114 0 3 إقامة سياحية

 0 11 0 1 دار ضيافة 

 0 116 0 1 شقق فندقية 

 1114 331 1 6 أصناف أخرى

 3200 50122 2 22 المجموع

 1119المصدر: المندوبية الجهوية للسياحة، 
 1مطاعم من صنف شوكتان و 11شوكات و 3مطعما منها مطعم واحد من صنف  11ويبلغ عدد المطاعم السياحية بوالية المنستير 

ستيعاب الجملية للمطاعم اإلمطاعم من صنف شوكة واحدة ومطعم في شكل نادي رقص ومطعم بصدد إعداد الملف الفني. وتبلغ طاقة 
سائحا. وتعد والية المنستير عددا هاما من وكاالت األسفار التابعة للمندوبية الجهوية  1141شوكات  3 من صنف شوكة واحدة إلى
. وتبلغ فروع وكاالت األسفار التابعة من صنف ب 14من صنف أ و 39وكالة أسفار منها  13، 1119للسياحة بلغ عددها سنة 

 لديات الوالية. فرعا موزعة على أغلب ب 11للمندوبية الجهوية للسياحة بوالية المنستير 



 

 

 
العامة للتهيئة الترابية اإلدارة 2019 74                             

 

والية المنستير طلسأ  

 

 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــشــاألن
متحف  و متحف للفنون االسالمية و (1)صورة رباط المنستيرالعديد من المتاحف والمواقع التاريخية أهمها  وتضم والية المنستير

إضافة إلى ضريح ومتحف الزعيم الحبيب بورقيبة وقد وقع التطرق بصفة أشمل لهذه ثريين بالمكنين و بلمطة أمتحفين و لمالبس التقليدية ل
 .المتاحف والمواقع األثرية بمحور اإلطار التاريخي والثقافي لوالية المنستير

هكتارا وتشمل إنجاز وحدات فندقية وسكنية  11على مساحة تقدر ب لبقالطةأخيرا تجدر اإلشارة إلى أن هنالك منطقة سياحية مبرمجة باال
للبحر مع تركيز شبكة التنوير العمومي والشبكة الرئيسية لجلب المياه ومقاسم ترفيهية حيث تم إنجاز الطريق الحزامية والممرات المؤدية 

 الصالحة للشراب.

 
 ar.wikipedia.orgالمصدر: 

 كرنيش المنستير : 7 صورة
 

 الصناعات التقليدية 2.6.6

في  11114شهد عدد الحرفيين المقبلين على إستخراج وصل تسجيل حرفي خالل الثالث سنوات األخيرة إرتفاعا ملحوظا ليصل إلى 
حرفي بالجهة وذلك نتيجة  11111من مجموع حوالي  (70 عدد )الجدول 1111 موفىبطاقة في  11119 مقابل 1111موفى سنة 

خاصة من خريجي مراكز التكوين والتدريب المهني والمؤسسات الجامعية ذات العالقة على اإلستثمار في القطاع وهو ما إقبال الشبان 
صناعة منتوجات الحلي واإلكسسوارات، حرف الخشب واألثاث، ، نلحظه خاصة في اختصاصات ومهن معينة كاإلكساء والخياطة التقليدية

 قليدية في معتمديات المكنين والمنستير وقصر هالل وجمال لكثافتها السكانية وتواجد مناطق اإلنتاج صناعة الحلويات ومنتوجات األكلة الت

 
المناطق السياحية وارتفاع عدد الخريجين من الجامعة أو مراكز التكوين بها. كما أن ارتفاع المؤسسات والمواد األولية باإلضافة لقربها من 
 63بة المؤسسات التي تصدر منتوجات الصناعات التقليدية بالخارج وخاصة الفخار والفوطة ليتجاوز الحرفية هو نتيجة حتمية الرتفاع نس

 .مما أدى الى ارتفاع هام في الصادرات 1116مؤسسة سنة  31مقابل  1111مؤسسة سنة 
 مجموع البطاقاتمن  %19.1بطاقة ، أي  3111 ب المهنيةمن البطاقات  هاماجزء ا  المكنين تحتكر،  المعتمدياتعلى مستوى 

من إجمالي البطاقات.  %1.61، فقط  مهنيةبطاقة  114أكثر من بن ابني حس معتمدية تنتفع(. من ناحية أخرى ، لم 53)الخريطة 
 عدد ( )الجدول%13.9حرفي ا ) 1161المالبس التقليدية بـ  تليه،  %64.1 يحرفي ا ، أ 1111غالبية الحرفيين بـ  ويج اليدينسال يشغل
70.) 
 

 2107و 2105تي سن بين المنستير: تطور أهم مؤشرات الصناعات التقليدية في والية 70جدول 

 البطاقات المهنية الحرفيين حسب اإلختصاص المعتمديات

 )%)التطور  5102 5102 مهن أخرى المالبس التقليدية الخياطة اليدوية  
 15,1 1591 1382 275 523 661 المنستر

 30,0 728 560 88 213 392 الوردانين

 10,7 197 178 32 34 104 الساحلين

 8,8 296 272 17 52 213 زرمدين

 4,2 174 167 8 45 77 بني حسان

 55,1 352 227 71 105 60  جمال

 4,7 513 490 32 29 424 بمبلة

 10,1 3070 2789 167 579 1161  المكنين

 15,3 361 313 62 144 66 لبقالطةاال

 12,7 267 237 49 140 22  طبلبة

 9,3 929 850 137 78 575 قصر هالل

 3,1 1511 1466 65 78 1328 قصيبة المديوني

 6,1 540 509 26 47 445 بوحجر -لمطة–صيادة 

 11,5 10529 9440 1029 2067 5528 المجموع 

 1111، الوطني للصناعات التقليديةللديوان الجهوية  اإلدارةالمصدر: 
 

. وينعكس هذا 1111سنة في السنوات األخيرة بعد أزمة عميقة منذ بداية  انتعاشة نسبية الصناعات التقليديةو  السياحة عرف قطاعي
)الجدول  1111و 1111البطاقات المهنية بين عامي  من ناحية عدد % 11.1االزدهار النسبي في االتجاه العام اإليجابي بنسبة + 

فقط في قصيبة  %+ 3.1 ل إلىافي جم % +11.1 ، والتي تختلف من تطور إيجابي باينات اقليمية هامةتمعدل ال هذا يخفي(. 70
 (13 عدد )خريطةالمديوني 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Monastir_Corniche.jpg
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 1111المصدر: المندوبية الجهوية للسياحة،   

 2107: توزيع البطاقات المهنية الصادرة سنة  53خريطة 
 

 

 

 

 

 

  ارةـــــتجــــــلـا 7.6
 التجارة الداخلية 0.7.6 

 

تشغل تجارة  .المشتغلين مجموع السكانمن  %11.63ل ــــــــهو ما يمثو  1114عامل سنة  21919المنستيرتشغل األنشطة التجارية بوالية 
 1111نقطة سنة  1141حيث بلغ عدد نقاط البيع بالجملة  (71عدد  السكان المشتغلين باألنشطة التجارية )جدو نسبة كبيرة من الجملة

 سوى  والية المنستيرظهير  ظىال يحو  .(24 عدد رسم) %41.1جمال اي ما يمثل و  نقطة بكل من المنستير المكنين 1114 منها تتركزو 

 

يعني ما يمثل  بيع يالجملة طةنق 14اذ ال يتجاوز نصيب معتمدية بني حسان  تجارة الجملة بالوالية نقاط من اجمالي بعدد محدود من
 .بمدينة المنستير %11.1فيما تصل هذه النسبة إلى  المنستيرتجارة الجملة بوالية من مجموع نقاط  % 1.6

 

 عدد نقطة بيع )جدول 1141الى  1196انتقل من  بكامل الوالية حيث 1111و 1111بين  %11.1تطور عدد نقاط البيع بالجملة ب 
حيث تراجع  لبقالطةباال % - 9.1بالوردانين الى  %+  44.1تطور نقاط البيع بالجملة من ( لكن على مستوى المعتمديات اختلف 71

 (.24 عدد رسم) 1111فقط سنة  بيع بالجملة نقطة 16الى  1111سنة  91عددها من 

 

 2100 سنة : تجارة الجملة71جدول 

  5102-5102التطور   عدد نقاط التجارة بالجملة المعتمدية

 5102 5102 (%) 

 20,2 453 377 المنستر

 44,4 65 45 الوردانين

 16,4 128 110 الساحلين

 26,9 66 52 زرمدين

 16,7 14 12 بني حسان

 13,7 332 292  جمال

 22,4 131 107 بمبلة

 16,6 239 205  المكنين

 9,5- 86 95 لبقالطةاال

 26,0 184 146  طبلبة

 23,5 284 230 قصر هالل

 14,3 144 126 قصيبة المديوني

 22,2 121 99 بوحجر -لمطة–صيادة 

 18,5 2247 1896 المجموع

 )المركز الجهوي للجباية بالمنستير( 1111 ،االدارة الجهوية للتجارة : المصدر
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 1111، االدارة الجهوية للتجارة : المصدر

 2107و 2105 تيسن تطورها بينو  المعتمدياتب حس وبالتفصيل توزع نقاط البيع بالجملة : 24رسم 
 

وجمال والتي بثالثة معتمديات االكثر سكانا بوالية المنستير. حيث تتركز بمعتمديات المنستير المكنين و تتركز تجارة التفصيل بدورها 
واذا  .(72 عدد جدول)%46.3يعادل  اي ما 1111سنة  11113من اصل  نقطة بيع بالتفصيل 1919 من سكان الوالية %41.1تمثل 

 تحظى به معتمدية بني حسانساكن  1111لكل  اعلى تركز لنقاط البيع بالتفصيلقارنا عدد نقاط البيع بالتفصيل بعدد السكان نالحظ ان 
في  % 11عدد نقاط البيع بالتفصيل بنسبة تطور . ساكن 1111نقطة بيع بالتفصيل لكل  31و 11.1قصر هالل على التوالي ب و 

لكن  (.24 عدد )رسم نقطة بيع بالتفصيل 11113الى  11411حيث ارتفع عدد نقاط البيع من  1111و 1111جميع انحاء الوالية بين 
اذ انخفض  % - 6.1بزرمدين  بالتفصيل في بني حسان الى تراجع نقاط البيع %  14.6+ ختلف تطورها منيعلى مستوى المعتمديات 

وقد بلغت أعلى نسبة ارتفاع  .(54عدد )خريطة  1111نقطة سنة  141الى 1111نقطة سنة  111يل من صعدد نقاط البيع بالتف
         . (72 عدد )جدول %16.1نقطة اي بنسبة تطور بلغت  141الى  114بمعتمدية الساحلين حيث ارتفع عدد نقاط البيع بالتفصيل من 

 
 1111، االدارة الجهوية للتجارة : المصدر

 2100القطاع التجاري سنة  حسبو  المعتمديات: توزع نقاط البيع بالتفصيل حسب  52خريطة  
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 2107تجارة التفصيل سنة  :72جدول 

  5102-5102التطور   عدد نقاط التجارة بالتفصيل المعتمدية

 5102 5102 (%) 

 11,2 2810 2528 المنستر

 17,4 391 333 الوردانين

 26,7 740 584 الساحلين

 6,7- 541 580 زرمدين

 24,6 395 317 بني حسان

 16,5 1410 1210  جمال

 16,3 790 679 بمبلة

 8,5 1699 1566  المكنين

 9,6 353 322 لبقالطةاال

 15,2 790 686  طبلبة

 7,4 1475 1374 قصر هالل

 14,8 728 634 قصيبة المديوني

 10,5 651 589 بوحجر -لمطة–صيادة 

 12,0 12773 11402 المجموع

 )المركز الجهوي للجباية بالمنستير( 1111، االدارة الجهوية للتجارة : المصدر
 
 

 الخارجيةالتجارة  2.7.6

مليون دينار  1469.6مليون دينار مقابل  1133.3رقم معامالت يناهز  1111في مجال التصدير خالل سنة  المنستيرحققت والية 
هي السمة  1111و 1111التراجع في أرقام المعامالت بين ف. % 11.1، وهو ما يعني تراجعا هاما بنسبة 1111 خالل نفس الفترة من

نموا إيجابيا على التوالي  واالذين سجلوسائل النقل و  الجلود واألحذية، ما عدى النسيج والمالبس االقتصادية الغالبة لكل القطاعات
. % 16.4تليه الصناعات الكهربائية ب  % 11.3مشتقاته أكبر تراجع بنسبة و  الفسفاطوسجل قطاع .  % 11.4و 13.6، 16.1ب
 . %1.1ذكر أنه على عكس الصادرات الجهوية سجلت عائدات الصادرات الوطنية نموا إيجابيا بنسبة ي
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 المحيط وحماية وضعية

  تهاوحماي البيئة ةوضعيّ  .7

  الوضع البيئي 0.7 

 التلوث  أشكالو  مصادر 0.0.7

(. تلوث الّتربةو  تلوث هوائيو  متفاوتة على البيئة )تلوث بحري أضرارفي تسّبب حسب طبيعتها تو  المنستيرتتعّدد مصادر التلوث بوالية 
 وتلقى في المحيط بشكل مباشر أو غير مباشر. ،أساسا في أنواع عديدة من الّنفايات، في معظمها غير مراقبة هذا التلّوث لتمثّ وي

 الصلبةالحضرية والنفايات  3.3.3.1

 تنقسم النفايات الصلبة بوالية المنستير إلى نوعين : نفايات منزلية ومشابهة ونفايات صناعية منها نفايات غير خطرة ونفايات خطرة.

اء مصب مراقب بمنطقة المنزلية والمشابهة تم، ضمن البرنامج الجهوي للتصرف في النفايات بوالية المنستير، إنشالنفايات  للتصرف في
هكتار وتقّدر طاقة  14كم عن والية المنستير و يمسح 11وهو يبعد حوالي   1111وقد تم االنطالق في استغالله في أوت منزل حرب 

 مكنينو  جمال و طبلبة و قصر هاللمراكز تحويل النفايات المنزلية وتتوزع بكل من  6مع إنجاز  ألف طن سنويا 111استيعابه بحوالي 
. 1114مارس  16.  لكن إثر غلق متساكني جهة منزل حرب للمصب المراقب يوم بلدية 11وتنتفع منها  منزل فارسي ومنزل حياةو 

ونتيجة لهذه الوضعية وبسبب الوضع البيئي المتردي الذي أصبحت عليه العديد من المناطق بالوالية خاصة بعد لجوء البلديات إلى 
المنستير مما تسبب في تشكيات  في استغالل للمصب العشوائي بطريق الوردانين في مستوى مطارالمصبات العشوائية، تم الشروع 

في استصالح هذا المصب وذلك في إطار  1114نوفمبر  1منذ تم الشروع   مستمرة من طرف مستعملي المطار والمنطقة السياحية.
غطية اليومية للنفايات بمواد الردم وال يزال استغالل هذا المصب الصفقة في التصرف في المصب ومراكز التحويل ويتمثل التدخل في الت

نة إلى اليوم إلى أن يحل اإلشكال بإيجاد موقع جديد لتركيز وحدة تثمين النفايات بالوالية، علما وأن كمية النفايات الواردة على المصب س
ستصالح المصبات العشوائية  للتصرف في النفاياتكما قامت الوكالة الوطنية  (.73 عدد )الجدول طن 146141بلغت  1111 بغلق وا 

مصب وقامت ايضا بالتدخل للقضاء على النقاط السوداء وأهمها المصبات العشوائية بمنزل كامل وبالطريق  11الصغرى وعددها 
  الحزامية ببني حسان.

تولت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالتعاون مع  الغير خطرة مثل النفايات البالستيكية صناعيةال النفايات وبالنسبة للتصرف في 
ية البلديات بعث نقاط للتجميع بكافة واليات الجمهورية. وقد بلغ العدد الجملي للنقاط لتجميع ورسكلة النفايات البالستيكية للمنظومة بوال

طن سنة  111طن و  111بوالية اامنستير حوالي  1111نقاط بينما بلغت الكميات المجمعة والواردة على نقاط إيكولف سنة  1المنستير 
1111. 

عيد الوطني تركيز منظومات تتولى التصرف في النفايات الخطرة والخاصة مثل تركيز أما بخصوص النفايات الخطرة فقد تم على الص 
 إيكوبطريات".منظومة التصرف في زيوت التشحيم المستعملة "إيكوزيت" ومنظومة التصرف في البطاريات المستعملة "

االحذية وخاصة تلك المتواجدة بالمناطق غير و  الجلودو  المالبسو  وخاصة تلك الناتجة عن صناعة النسيج كما توجد نفايات صلبة أخرى
مثل قصر هالل. تشكل مقاطع الطين في بني نقاط سوداء من بينها  بالمصبات غير المراقبةو  المهياة حيث تلقى النفيات في المحيط

التي توفر مواد اولية لصنع االجر مصدرا للتلوث الن المواد المنقولة تمر عبر المدن وال سيما زرمدين وهو ما اصبح و  جمالو  حسان
 .مصدر قلق لسكان المنطقة

 بقايا االسمدة التي وقع إستعمالها في االنشطة الفالحية وخاصة في زراعة الخضرواتو  تكمن النفيات الفالحية في مبيدات الحشرات
  نقطة لجمع النفيات الفالحية وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستير. 49تم تركيز  األشجار المثمرة.و 

 النفايات السائلة  1.3.3.1

بلغت كميات المياه المعالجة  1111النفايات السائلة من المياه المستعملة في المجالين الصناعي والمنزلي. ففي سنة جزء هام من تكون ي
موزعة على العديد من  محطات تطهير 1 من خاللتتم معالجة هذه الكميات من  (.73 عدد جدول) بمتر مكعّ  42800يومّيا حوالي 

وفي هذا  (.55عدد  ل وبني حسن( )خريطةا، جم بوحجر-مطةل-الوردانين ، المكنين ، صياده الساحلين، ،)المنستيرمعتمديات الوالية 
 (.70 عدد جدول) 1111سنة  %91.4اإلطار بلغت نسبة الربط بشبكة التطهير بالوسط البلدي 

 
  ،1831 FTDSالمصدر 

 نفوق أسماك نتيجة تلوث مياه البحر بقصيبة المديوني : 8 صورة
 

ا تستجيب لمواصفات السكب بالمحيط المتلقي وذلك بالنسبة لخمس محطات )الساحلين والفرينة والوردانين مياهتفرز معالجة المحطات  ان
بوحجر والمكنين( فيتم العمل على تسجيل أرفع مردوديات معالجة -لمطة-وبني حسان وجمال(. واما بالنسبة للمحطتان المتبقيتان )صيادة

ل منهما ويتم، لتجاوز هذه اإلشكاليات، التقدم في مشلريع إنجاز محطات أخرى ذات قدرة ممكنة وذلك نظرا لتجاوز طاقات اإلستيعاب بك
تصميمية تمكن من ضمان نجاعة المعالجة. يتم سكب المياه المعالجة إما في األودية )محطات التطهير جمال والوردانين والساحلين وبني 

بوسيالة( او في البحر مباشرة )محطات التطهير الفرينة وصيادة( أو في السباخ  حسان وهم تباعا: واد المالح وواد القلتة وواد حمدون وواد
سكب المياه المعالجة بالوسط المتلقي الطبيعي جزئيا بالنسبة للمحطات المعنية بإعادة إستعمال مياهها يكون )محطة التطهير المكنين(. 

وذلك لتزويد المنطقة السقوية بالوردانين( او في  1111سنة  %11غت في المجال الفالحي )على غرار محطة التطهير الوردانين بنسبة بل
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 المحيط وحماية وضعية

(. تتم متابعة الوحدات الصناعية المرتبطة بالشبكة 1111سنة  %61المجال السياحي )على غرار محطة التطهير الساحلين بنسبة بلغت 
مع المواصفات المعمول  مياهها الصناعية المفرزةالعمومية للتطهير دوريا من قبل مصالح الديوان الوطني للتطهير والتثبت من تطابق 

  خطورةشكل وهو ما يإلقاء المياه غير المعالجة مباشرة  في البحر )على سبيل المثال في خنيس( في بعض األحيان  يتمبها. غير أنه 
 (.8)الصورة  الحياة البحريةعلى 

لعدد ل نظراو  سلبية على المحيط، وخاصة على المائدة المائية السطحيةخاصة المرجين فلها إنعكاسات و  أما النفايات الفالحية السائلة
وشبكة  والسباخالمائية  المجاريالسائلة مباشرة في األراضي الزراعية و  النفياتهذه  الفالحون، يصب  المائيةالمحدود من األحواض 

 الوكالة الوطنية لحماية المحيطالمعتمد من قبل  )واد الجبس( الوردانينجد حوض ن،  المرجين. من بين أهم األحواض لجمع التطهير
 والمصب البلدي بطوزة ،لرفض متساكني الجهة مواصلة إستغالله 1111وقد وقع إغالقه سنة  متر مكعب 41111والذي تبلغ سعته 

متر  41111ومصب مسجد عيسى بطاقة إستيعاب متر مكعب  11111بسعة والعديد من المصبات الخاصة أهمها مصب بني حسان 
 .وهو قابل لإلستغالل بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية مكعب

وتحتاج مادة المرجين إلى إحداث مصبات جديدة مراقبة لتجميع والتحكم في هذه المادة الملوثة. كما تحتاج إلى بحوث معمقة لتثمينها، 
   في تسميد أشجار الزياتين وذلك برش كميات مدروسة من المرجين في الحقول.إلنتاج الوقود الحيوي أو إستعمالها كأن يقع إستعمالها 

 2107سنة  المنستيروالية بمؤشرات البيئة : 73جدول 

 5102 المؤشرات

 التصرف في النفايات
 

 1 مصبات مراقبة

 6 النفايات تحويلمراكز 

 323 )بالطن( حجم الكمية المجمعة من قبل مراكز الرسكلة

  معالجة المياه المستعملة 

 7 التطهير محطات

 92.4  %)) نسبة الربط بشبكة التطهير داخل المناطق البلدية

 42800 لكل يوم 3 مـ كميات المياه ب

 42800 لكل يوم 3مـ كميات المياه المعالجة ب

  استعمال المياه المعالجة في الري

 0.168 3م بحساب مالكميات 

 75 3م 1000استعمال المياه في الري بحساب 

  المناطق الخضراء

 15.28 /لكل ساكن²م بـحساباء لكل ساكن في المناطق البلدية المناطق الخضر

 1 المنتزهات الترفيهية في المناطق البلدية

 30 )هك(المساحة الجملية 

 4 )هك(المساحة المهيأة 

  التنوع البيولوجيو الغابات

 700 )هك( غابيةتات انب

 1700 )هك( مراعي

  اإلستغالل الفالحي

  "اإلقتصاد في الماء" بمنظومة المستغالت الفالحية المجهزة

 4789 هك() المساحات الفالحية

 81 النسبة 

 5040 )هك( البيولوجية مساحة األراضي الفالحية

 1111 ،المنستيربالمصدر: المندوبية الجهوية للتنمية 

 أشكال التلوث  2.0.7 

 التربة السائلة، في حين يرتبط تلّوث النفاياتب ي مرتبط اساساالبحر  فالتلوث، التي وقع ذكرها اعاله مصادرالترتبط أشكال التلوث ب
. متحّركو  ثابت : ئى فهي تصّنف الي صنفينهواتلوث المصادر ال مراقبة. أماصبات غير مبالنفايات الصلبة التي تتراكم عشوائيا في 

من الطرق البرية والسكك الحديدية والحركة البحرية ، في حين أن مصادر التلوث الثابت هي  المتحركيتكون مصدر تلوث الهواء 
 وما إلى ذلك. المقاطعالمصانع و 

 حماية المحيط 2.7

والية المنستير على التدخل من خالل عدة مشاريع لتحسين حالة بأجبرت مصادر التلوث وأشكاله المتعددة السلطات الوطنية والمحلية 
المساحات الخضراء  معدلإلى زيادة المساحات الخضراء عن طريق تحسين  المشاريعالبيئة والظروف المعيشية للمواطنين. تهدف هذه 

. 1111في عام  هك31الخضراء  يةالجمل . ولم تتجاوز المساحات1111متر مربع / ساكن في عام  11.11تجاوز تال التي  لكل فرد
 (.9محمية طبيعية لسكان بلدية المنستير )صورة  "الفاالز"الحديقة الحضرية تعتبر 

 
 http://www.mestir.net/t6097, 2016المصدر : 

 فالز المنستير : 9 صورة
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 المحيط وحماية وضعية

 

 

 

 وحمايتهاوضعية البيئة  : 55خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريط الساحليحماية  3.7

كم شاطئ بحري )شواطئ المنستير وقصيبة المديوني وصيادة وطبلبة  64كم تتوزع بين  119يمتد الشريط الساحلي على طول 
المعتمديات الكائنة ( محددة بأمر حسب لبقالطةكم سباخ متصلة طبيعيا وسطحيا بالبحر )سباخ الساحلين وخنيس واال 41( ولبقالطةواال

متر خارج مثال التهيئة. وتتكون  111متر داخل مثال التهيئة وب 11. وحددت اإلرتفاقات ب(APAL, 2014) على الشريط الساحلي
 موانئ صيد بحري ومن ميناء ترفيهي تتوزع كما يلي: 1التجهيزات العمومية البحرية من 

 ميناء الصيد البحري بالمنستير. -
 بالمنستير. الميناء الترفيهي -
 ميناء الصيد البحري بقصيبة المديوني. -
 ميناء الصيد البحري بصيادة. -
 ميناء الصيد البحري بطبلبة. -
 .لبقالطةميناء الصيد البحري باال -

وقد تم إنجاز مشروعين للتهيئة والحماية من اإلنجراف البحري وهما القسطين األول والثاني من فالز المنستير وجزء من شاطئ الشرف 
 .لبقالطةببلدية اال
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 ملّخص حسب المعتمديّات
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 المعتمديات حسب ملخص .8

 المنستير 0.8 

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 المنستير: معتمدية  56خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 المنستير: مؤشرات معتمدية 74جدول 

 السنة  الوالية المنستير مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014  548828 104535 السك ان

 2014  274215 52042 عدد الذكور

 2014  274613 52493 عدد اإلناث

 2014  164687 37553 عدد المساكن

 2014  1.23 1.29 عدد األفراد لكل  أسرة

 2014  3.33 2.78 عدد األفراد لكل  مسكن
اني ة  2014  125.73 1725 الكثافة السك 

 السنة  الوالية المنستير أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 60.59 ²المساحة بالكلم

 2017  79 9 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 96.1 نسبة التزو 

د بشبكة   2017  97.8 98.5 الكهرباءنسبة التزو 

 2017  83.3 96.7 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي

 2017  55 8 عدد مكاتب البريد

 2017  15 1 عدد دور الثقافة

 2017  25 3 عدد المكتبات العمومي ة

 2017  38 17 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 764 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار

 2017  1462 43 المساحات السقوي ة بالهكتار

 2017  17556 261 مساحة الزياتين بالهكتار

 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 880 عدد األسر 

 2017  84 8 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 453 نقاط البيع بالجملة

 2017  642 51 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 20 عدد المعاهد الثانوي ة

 2017  76 13 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 2053 عدد المعوقين

 2017  6355 398 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 400 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 

 أهم خاصيات المعتمدية
 مركز الحاضرة واألعمال والتجهيزات والخدمات الرفيعة هي. 
 .قطب جامعي وصناعي وتجاري وسياحي 
 .تضم جل المؤسسات السياحية بالوالية 
 الحبيب بورقيبة الدولي.-تضم مطار المنستير 
 التجارية.و  تشهد تركزا هاما لألنشطة الصناعية 
  سكان الوالية اجماليمن  % 19 ساكن أي قرابة 104535تتميز بحجم سكاني هام. 
 .نسيج صناعي هام خاصة بإحتوائها على المنطقة الصناعية نيوتاكس 
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 الوردانين 2.8 

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 الوردانين: معتمدية  57خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوردانين: مؤشرات معتمدية 75جدول 

 السنة   الوالية الوردانين  مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 21814 السك ان
 2014  274215 11006 عدد الذكور
 2014  274613 10808 عدد اإلناث

 2014  164687 6312 عدد المساكن
 2014  1.23 3.94 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 3.46 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 425 الكثافة السك 

 السنة   الوالية الوردانين أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 51.30 ²المساحة بالكلم
 2017  79 5 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 92.9 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 95.8 نسبة التزو 

 2017  83.3 88.8 قنوات الصرف الصحينسبة اإلرتباط بشبكة 
 2017  55 4 عدد مكاتب البريد
 2017  15 1 عدد دور الثقافة

 2017  25 2 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 1 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 4633 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار
 2017  1462 200 المساحات السقوي ة بالهكتار

 2017  17556 3847 الزياتين بالهكتار مساحة
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 - عدد األسر 
 2017  84 4 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 65 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 21 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 3 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 7 المدارس اإلبتدائي ة عدد

 2017  14418 780 عدد المعوقين
 2017  6355 422 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 492 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 

 أهم خاصيات المعتمدية

  من جملة الزياتين  %11 هك ما يعادل 3141أهمية غراسة الزياتين بالمعتمدية إذ تصل المساحة المخصصة لهذه الغراسات
 .من مساحة الوالية %1وذلك رغم محدودية المساحة الجملية للمعتمدية التي ال تتجاوز 

 غراسة األشجار المثمرة مهمة أيضا في المعتمدية. 
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  الساحلين 3.8 

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 الساحلين: معتمدية  58خريطة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساحلين: مؤشرات معتمدية 76جدول 

 السنة  الوالية الساحلين مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 27449 السك ان
 2014  274215 13770 عدد الذكور
 2014  274613 13679 عدد اإلناث

 2014  164687 8234 عدد المساكن
 2014  1.23 1.16 لكل  أسرة عدد األفراد

 2014  3.33 3.33 عدد األفراد لكل  مسكن
اني ة  2014  125.73 649 الكثافة السك 

 السنة  الوالية الساحلين أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 42.28 ²المساحة بالكلم
 2017  79 5 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 95.8 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباءنسبة   2017  97.8 98.1 التزو 

 2017  83.3 92.3 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي
 2017  55 2 عدد مكاتب البريد
 2017  15 1 عدد دور الثقافة

 2017  25 1 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 1 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 3629 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار
 2017  1462 47 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 399 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 - عدد األسر 
 2017  84 3 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 128 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 64 الصناعي ةعدد المؤسسات 

 2017  157 3 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 6 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 1600 عدد المعوقين
 2017  6355 625 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 645 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 

 أهم خاصيات المعتمدية

  هك من المساحات المهيأة للصناعة، أي  111بإحتوائها على المنطقة الصناعية نيوبارك التي تضم نسيج صناعي هام خاصة
 من جملة المساحات المهيأة للصناعة في كل الوالية. %31ما يقابل 

 
 .أهمية نسبية لزراعة الخضروات بالمعتمدية 
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 زرمدين 2.8 

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 زرمدين: معتمدية  59خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زرمدين: مؤشرات معتمدية 77جدول 

 السنة  الوالية زرمدين مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 29733 السك ان
 2014  274215 14743 عدد الذكور
 2014  274613 14990 عدد اإلناث

 2014  164687 8410 عدد المساكن
 2014  1.23 1.27 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 3.54 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 120 الكثافة السك 

 السنة  الوالية زرمدين أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 248.68 ²المساحة بالكلم
 2017  79 5 عدد العمادات

د بشبكة مياه  2017  94.7 94.7 الشرب نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 97.1 نسبة التزو 

 2017  83.3 58.5 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي
 2017  55 4 عدد مكاتب البريد
 2017  15 1 عدد دور الثقافة

 2017  25 2 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 1 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 18607 األراضي المزروعة بالهكتارمساحة 
 2017  1462 16 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 3244 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 6 عدد األسر 
 2017  84 8 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 66 بالجملةنقاط البيع 
 2017  642 28 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 4 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 14 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 786 عدد المعوقين
 2017  6355 811 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 861 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 

 خاصيات المعتمديةأهم 

  (.%14.6أي ما يقارب ربع مساحة الوالية ) 1كلم 141أكبر معتمدية من حيث المساحة إذ تمتد على أكثر من  
  الزياتين وزراعة الحبوبأنشطة فالحية هامة خاصة غراسات. 
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 بني حسان 5.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 بني حسان: معتمدية  60خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بني حسان: مؤشرات معتمدية 78جدول 

 السنة  الوالية بني حسان مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 13869 السك ان
 2014  274215 7016 عدد الذكور
 2014  274613 6853 عدد اإلناث

 2014  164687 4592 عدد المساكن
 2014  1.23 1.33 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 3.02 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 161 الكثافة السك 

 السنة  الوالية بني حسان أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 86.30 ²المساحة بالكلم
 2017  79 5 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 91.7 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 94.5 نسبة التزو 

 2017  83.3 55.5 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي
 2017  55 3 عدد مكاتب البريد
 2017  15 1 عدد دور الثقافة

 2017  25 1 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 1 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 8769 بالهكتارمساحة األراضي المزروعة 
 2017  1462 191 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 728 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 - المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 - عدد األسر 
 2017  84 6 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 14 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 20 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 3 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 6 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 513 عدد المعوقين
 2017  6355 484 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 517 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 أهم خاصيات المعتمدية

  محلي ضعيف اإلستقطاب داخل الوالية.مركز حضري 
 وزن إقتصادي ضعيف. 
 التجهيز.و  المعتمديات األقل حظا في التنمية واحدة من 
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 جمال 6.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 جمال: معتمدية  61خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جمال: مؤشرات معتمدية 79جدول 

 السنة  الوالية جمال مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 65420 السك ان
 2014  274215 32670 عدد الذكور
 2014  274613 32750 عدد اإلناث

 2014  164687 19108 عدد المساكن
 2014  1.23 1.28 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 3.42 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 418 الكثافة السك 

 السنة  الوالية جمال أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 156.53 ²المساحة بالكلم
 2017  79 9 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 94.2 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 97.3 نسبة التزو 

 2017  83.3 84.6 قنوات الصرف الصحي نسبة اإلرتباط بشبكة
 2017  55 7 عدد مكاتب البريد
 2017  15 1 عدد دور الثقافة

 2017  25 2 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 3 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 11272 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار
 2017  1462 32 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 2402 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 65 عدد األسر 
 2017  84 9 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 332 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 77 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 9 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 17 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 1184 عدد المعوقين
 2017  6355 394 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 395 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 أهم خاصيات المعتمدية

 مركز حضري جهوي مهم. 
 ( نظرا إلحتواءها 1ساكن/كلم 411تتميز بكثافة سكانية مرتفعة نسبيا )حة( ارغم مساحتها الكبيرة )ثالث معتمدية من حيث المس

  ى مركزين حضريين كبيرين جمال ومنزل كامل.عل
  هكتار( 1411)أنشطة فالحية هامة خاصة غراسات الزياتين. 

 



 

 

 
العامة للتهيئة الترابيةاإلدارة  2019 88                               

 

والية المنستير طلسأ  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ملــــخـــــص

 بنبلة 7.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 بنبلة: معتمدية  62خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنبلة: مؤشرات معتمدية 80جدول 

 السنة  الوالية بنبلة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 32555 السك ان
 2014  274215 16448 عدد الذكور
 2014  274613 16107 عدد اإلناث

 2014  164687 8295 عدد المساكن
 2014  1.23 1.13 األفراد لكل  أسرةعدد 

 2014  3.33 3.92 عدد األفراد لكل  مسكن
اني ة  2014  125.73 666 الكثافة السك 

 السنة  الوالية بنبلة أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 48.91 ²المساحة بالكلم
 2017  79 6 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 96.0 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 98.4 نسبة التزو 

 2017  83.3 94.8 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي
 2017  55 5 عدد مكاتب البريد
 2017  15 1 عدد دور الثقافة

 2017  25 2 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 1 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 4147 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار
 2017  1462 98 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 653 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 - عدد األسر 
 2017  84 6 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 131 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 83 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 4 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 10 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 672 عدد المعوقين
 2017  6355 324 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 330 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 

 أهم خاصيات المعتمدية
 هك مهيأة. 1.1صناعية محدودة المساحة ب منطقة 
 مساحات سقوية هامة. 
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 المكنين 8.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 المكنين: معتمدية  63خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكنين: مؤشرات معتمدية 81جدول 

 السنة  الوالية المكنين مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 89277 السك ان
 2014  274215 44789 عدد الذكور
 2014  274613 44488 عدد اإلناث

 2014  164687 23092 عدد المساكن
 2014  1.23 1.17 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 3.87 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 453 الكثافة السك 

 السنة  الوالية المكنين أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 197.26 ²المساحة بالكلم
 2017  79 13 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 93.5 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 97.7 نسبة التزو 

 2017  83.3 66.7 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي
 2017  55 8 مكاتب البريد عدد

 2017  15 1 عدد دور الثقافة
 2017  25 2 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 4 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 17463 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار
 2017  1462 342 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 2319 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 98 عدد األسر 
 2017  84 1 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 239 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 66 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 14 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 35 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 1440 عدد المعوقين
 2017  6355 415 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 420 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 أهم خاصيات المعتمدية

  من سكان الوالية. %16ساكن أي  19111مركز حضري جهوي مهم يبلغ عدد سكانه 
  من مساحة الوالية %19أي  1كلم 191ثاني أكبر معتمدية من حيث المساحة ب. 
 عمادة 13أكبر معتمدية من حيث عدد العمادات ب. 
  هك من المساحات المهيأة. 1.1منطقة صناعية تمتد على 
 .انشطة فالحية مهمة منها الزراعة السقوية وتربية األبقار 
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والية المنستير طلسأ  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ملــــخـــــص

 البقالطة 9.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 البقالطة: معتمدية  62خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البقالطة: مؤشرات معتمدية 82جدول 

 السنة  الوالية البقالطة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 17850 السك ان
 2014  274215 9083 عدد الذكور
 2014  274613 8767 عدد اإلناث

 2014  164687 6356 عدد المساكن
 2014  1.23 1.38 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 2.81 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 406 الكثافة السك 

 السنة  الوالية البقالطة أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 43.99 ²المساحة بالكلم
 2017  79 4 عدد العمادات

د بشبكة مياه   2017  94.7 95.6 الشربنسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 98.4 نسبة التزو 

 2017  83.3 71.5 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي
 2017  55 3 عدد مكاتب البريد
 2017  15 1 عدد دور الثقافة

 2017  25 1 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 1 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 3498 األراضي المزروعة بالهكتارمساحة 
 2017  1462 182 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 1359 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 6 عدد األسر 
 2017  84 4 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 86 بالجملةنقاط البيع 
 2017  642 10 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 2 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 7 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 2417 عدد المعوقين
 2017  6355 1183 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 1326 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 خاصيات المعتمديةأهم 

 جتماعية عميقة لبقالطةأغلب المؤشرات تؤكد أن معتمدية اال  .تعيش ازمة إقتصادية وا 
  1مؤسسة بكامل الوالية أي اقل من  641مؤسسات من جملة  11عدد المؤسسات الصناعية ال يتجاور%. 
  أكبر عدد من و  معوقا( 1411المعوقين )خصائصها اإلجتماعية هي األصعب مقارنة بباقي المعتمديات. تضم أكبر عدد من

 العائالت المعوزة. 
 (.1114عائلة سنة  4613عائلة معوزة من جملة  1113ربع العائالت بالمعتمدية هي عائالت معوزة ) من أكثر 
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 طبلبة 01.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 طبلبة: معتمدية  65خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبلبة: مؤشرات معتمدية 83جدول 

 السنة  الوالية طبلبة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 37485 السك ان
 2014  274215 18877 عدد الذكور
 2014  274613 18608 عدد اإلناث

 2014  164687 9826 عدد المساكن
 2014  1.23 1.15 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 3.57 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 1925 الكثافة السك 

 السنة  الوالية طبلبة أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 19.47 ²المساحة بالكلم
 2017  79 5 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 95.8 نسبة التزو 
د بشبكة   2017  97.8 98.3 الكهرباءنسبة التزو 

 2017  83.3 72.8 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي
 2017  55 2 عدد مكاتب البريد
 2017  15 0 عدد دور الثقافة

 2017  25 1 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 1 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 1912 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار
 2017  1462 299 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 1236 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 6 عدد األسر 
 2017  84 6 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 184 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 58 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 5 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 8 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 1054 عدد المعوقين
 2017  6355 350 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 401 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 أهم خاصيات المعتمدية

 من  % 1.1) 1كلم 19.41ويعود ذلك لصغر مساحة المعتمدية التي ال تفوق  1ساكن/كلم 1911كثافة سكانية عالية تقدر ب
 مساحة الوالية(.

  من جملة المساحات السقوية العمومية بالوالية %11هكتار أي  199مساحات سقوية عمومية مهمة تقدر ب. 
  من إنتاج كامل الوالية.  %11ما يفوق  1111طنن سنة  11444يقدر بأكبر ميناء صيد بحري بالوالية بإنتاج جملي 
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 قصر هالل 00.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 قصر هالل: معتمدية  66خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصر هالل: مؤشرات معتمدية 84جدول 

 السنة  الوالية قصر هالل خاّصة بالسّكان مؤشرات 

 2014  548828 49376 السك ان
 2014  274215 24467 عدد الذكور
 2014  274613 24909 عدد اإلناث

 2014  164687 14340 عدد المساكن
 2014  1.23 1.18 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 3.44 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة الكثافة  2014  125.73 2243 السك 

 السنة  الوالية قصر هالل أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 22.01 ²المساحة بالكلم
 2017  79 4 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 94.4 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 97.7 نسبة التزو 

 2017  83.3 86.9 الصحينسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف 
 2017  55 2 عدد مكاتب البريد
 2017  15 0 عدد دور الثقافة

 2017  25 1 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 3 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 2095 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار
 2017  1462 0 المساحات السقوي ة بالهكتار

 2017  17556 333 بالهكتارمساحة الزياتين 
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 100 عدد األسر 
 2017  84 4 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 284 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 65 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 6 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 11 اإلبتدائي ة عدد المدارس
 2017  14418 452 عدد المعوقين

 2017  6355 287 عدد العائالت المعوزة
 2017  6683 290 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 أهم خاصيات المعتمدية

  بكل الوالية 1ساكن/كلم 111مقابل معدل  1ساكن/كلم 1143المعتمدية األعلى كثافة سكانية ب. 
  هكتار 161صناعية هامة تمتد على مساحة مهيأة تقدر بمنطقة. 
  من المؤسسات الصناعية بالوالية. %11أكثر من 
 .قرابة نصف مساحة المعتمدية هي مناطق حضرية 
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 قصيبة المديوني 02.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 المديونيقصيبة : معتمدية  67خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصيبة المديوني: مؤشرات معتمدية 85جدول 

 السنة  الوالية قصيبة المديوني مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 34576 السك ان
 2014  274215 17319 عدد الذكور
 2014  274613 17257 عدد اإلناث

 2014  164687 9558 عدد المساكن
 2014  1.23 1.19 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 3.62 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 131 الكثافة السك 

 السنة  الوالية قصيبة المديوني أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 37.12 ²المساحة بالكلم
 2017  79 5 عدد العمادات

د بشبكة مياه الشرب  2017  94.7 94.8 نسبة التزو 
د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 97.7 نسبة التزو 

 2017  83.3 90.8 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي
 2017  55 4 عدد مكاتب البريد
 2017  15 3 عدد دور الثقافة

 2017  25 4 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 1 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 3592 المزروعة بالهكتارمساحة األراضي 
 2017  1462 8 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 571 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 - عدد األسر 
 2017  84 4 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 144 نقاط البيع بالجملة
 2017  642 53 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 6 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 10 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 618 عدد المعوقين
 2017  6355 258 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 250 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 أهم خاصيات المعتمدية

  هك من األراضي المهيأة 1.1تحتوي على منطقة صناعية ببنان تمتد على مساحة. 
  من المؤسسات الصناعية بالوالية %1أكثر من. 
 انشطة فالحية مهمة منها غراسة الزياتين. 
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 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ملــــخـــــص

 بوحجر-لمطة-صيادة 03.8

 
 المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 بوحجر-لمطة-صيادة: معتمدية  68خريطة 
 

 

 

 بوحجر-لمطة-صيادة: مؤشرات معتمدية 86جدول 

 السنة   الوالية بوحجر-لمطة-صيادة مؤشرات خاّصة بالسّكان 

 2014  548828 24889 السك ان
 2014  274215 11985 عدد الذكور
 2014  274613 12904 عدد اإلناث

 2014  164687 8330 عدد المساكن
 2014  1.23 1.37 عدد األفراد لكل  أسرة
 2014  3.33 2.99 عدد األفراد لكل  مسكن

اني ة  2014  125.73 1947 الكثافة السك 

 السنة   الوالية بوحجر-لمطة-صيادة أخرى مؤشرات

 2017  1027.23 12.78 ²المساحة بالكلم
 2017  79 4 عدد العمادات
د   2017  94.7 95.8 بشبكة مياه الشربنسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2017  97.8 98.5 نسبة التزو 
 2017  83.3 88.7 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحي

 2017  55 3 عدد مكاتب البريد
 2017  15 3 عدد دور الثقافة

 2017  25 3 عدد المكتبات العمومي ة
 2017  38 3 عدد فضاءات الطفولة

 2017  81400 1019 مساحة األراضي المزروعة بالهكتار
 2017  1462 4 المساحات السقوي ة بالهكتار
 2017  17556 204 مساحة الزياتين بالهكتار
 2017  12 1 المحلي ةو عدد المستشفيات الجهوي ة

ة  2017  1161 - عدد األسر 
 2017  84 7 عدد مراكز الصحة األساسي ة

 2017  2247 121 بالجملةنقاط البيع 
 2017  642 46 عدد المؤسسات الصناعي ة

 2017  157 4 عدد المعاهد الثانوي ة
 2017  76 6 عدد المدارس اإلبتدائي ة

 2017  14418 849 عدد المعوقين
 2017  6355 404 عدد العائالت المعوزة

 2017  6683 410 عدد المستفيدين من العالج المجاني

 
 خاصيات المعتمديةأهم 

  من مساحة الوالية( وهو ما يفسر الكثافة السكانية العالية  %1) هك 11.11أصغر معتمدية من حيث المساحة التي ال تفوق
 .1ساكن/كام 1941والتي تفوق 

 .ميناء صيد بحري مهم 
 



 وضعية وحماية المحيط
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