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 مقدمة عامة

 

 

والتجهيزات طة الوطنية للبنية التحتية من دراسة " الخار لثةير المرحلة الثامثل هذه الوثيقة ملخص لتقرت

 ." 2030فاق آالجماعية الكبرى 

ملخص )بالعربية  الثالثة،تقرير المرحلة  والمتضمن:الملف النهائي للدراسة  من المرحلة الثالثةوتتكون  

، األطلس الخرائطي 2030والتجهيزات الجماعية الكبرى آفاق  التحتية(، الخارطة الوطنية للبنية والفرنسية

  باللغتين.مصاغة  "power point»للعرض مخصصة  وأخرىقة رقمية ملتيميديا ثيوو)نسخة ورقية ورقمية( 

مجمل بعد األخذ بعين االعتبار  ،مرحلة ثانية ال مراجعة و تحيين لمحتوىويعتبر محتوى ملف المرحلة الثالثة 

 وي من خالل استشارة موسعة على المستوى المركزي والجه هاو المالحظات التي أثيرت حولالمقترحات 

 أيضا جلسات عمل باإلدارة العامة للتهيئة الترابية وخاصةو( 2018بين شهري جانفي وماي المتراوحة لفترة با)

 اتوبحضور ممثلي اإلدار بمقر اإلدارة العامة للتهيئة الترابية 2018 فيفري 15بتاريخ  المنعقدة جلسة العمل

ومن خاللها تم تحديد اهم المالحظات و  الياتميع الوممثلي جو واإلسكان والتهيئة الترابية للتجهيز  الجهوية

 .المقترحات التي تندرج ضمن أهداف الضوابط المرجعية للدراسة

 :أجزاء ةثالث من الملخص ويتكون هذا

 وركيزة للمقترحاتمقترحات للأساس ك ،االستراتيجيةيتعلق بتحديد الرؤية وضبط  :الجزء األول -

 .المهيكلة

 

وتحقيق أهداف التراب الوطني المقترحة بغية تجهيز  تدخالتوال تإلجراءال يخصص :الجزء الثاني -

 .ةاالستراتيجي

 

 .مكونات البرنامج التنفيذي للتدخالت يلخص :الجزء الثالث -
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 الوطنية لتنمية البنية التحتية والتجهيزات الجماعية االستراتيجية :األولالجزء 

 2030 فاقالكبرى آل

 

I. يالتراب تنمية التجهيز علة في مجالراف الفادور األط  

 الترابي.تجهيز الالتنمية و ةاستراتيجيمن الضروري تحديد دور األطراف الفاعلة في تنفيذ 

 دور الدولة .1

يتطلب إعادة  2011محدوديته ونقائصه قبل  والتي برزتواالجتماعية  والتنمية االقتصاديةحوكمة السياسية القديم لل إن المنوال

ن العام مع تشريك المواط العدالة والتضامن والحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة الشأنعلى أسس جديدة تحترم مبادئ ياغة الص

 .بالمجال

في  اواستراتيجيدورا رياديا  منح الدولة موسعة، قد تواستشاراثمرة عمل  والذي يعد 2020-2016للتنمية  المخطط الخماسيإن 

لهذا المخطط والتقليص من الفوارق االجتماعية والجهوية.  ومن ضمن األولويات  مقاومة الفقر وأهمها ةعيتناول المسائل االجتما

خارجية جديدة  واقتحام أسواقعلى حصصه بالسوق المحلي  استوجب اإلبقاءوالذي  القطاع الخاصو دور ه التي وقع التركيز عليه

 .العالية ةضافالم ذات القيمةمع العمل على التوجه نحو القطاعات 

 ع دور الدولة بين خيارين متضادينيتموق إجماليا

في وضع التراتيب ومراقبة الظروف التي تتم ينحصر دورا القوانين المهيمنة تمنح للدولة  اين الخيار الليبرالي المتطرف -

 فيها التنمية.

 اولهالمالئمة الطرق إيجاد بالتخطيط وم الدولة الحاضرة بقوة والتي تساهم بصفة تكاد تكون كلية في عملية التنمية فتقو -

 .المنتج والمعدل للسوقدور 

أصبح  حديثة،ففي إطار تونسي خاص ناتج عن ظروف . وسطيمنوال أو إدراج  المتضادين، يستوجب إيجادبين هذين الخيارين 

ر بالتنمية االقتصادية معنية أكث في الجهات ودعائم الالمركزيةبمراحل  ومجدية مدعمةتجديد الدولة ومهامها لتصبح قوية  ضروري

 واالجتماعية وتعمل في كنف الشفافية والعدالة من أجل رفاهة المواطنين.

 وتجهيز المجالبتجديد وتحديث البنى التحتية  مضى، بااللتزاممن أي وقت  أكثر مطالبة،التونسية  الراهن، فالدولة الوضعوفي هذا 

 الترابي.

 دور القطاع الخاص .2

الحافز  لدورهاعتبارا األساسي  التوجه االستراتيجيالتجديد يبقى  في وكفاءات وقدرات هامةبشرية بموارد  ميزالمت الخاصقطاع ال

الخاص  ، فالقطاعهنشاطاتمطالبة بخلق إطارا مالئما لتنمية القطاع الخاص وصيرورة  وعليه فالدولة االقتصادي والمحرك للنمو

 مطالب بـ:

 العالية.يمة المضافة ة وذات القعات المجددالتوجه نحو القطا -

 .جديدة أسواق خارجيةحجم وقيمة الصادرات باالنفتاح نحو  رفع -

 .ة البضائع والخدماتدتحسين طرق العمل والتصرف داخل المؤسسة وتحسين جو -

 ظا.ح األقلفي تنمية الجهات المشاركة بصفة فعالة  -

 ي.وين المهنكومؤسسات التالعمل بانسجام وتنسيق مع الجامعات  -
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 دور الجماعات الترابية .3

كآلية جديدة للحوكمة الترابية التي تتطلب المزيد من  سياسة الالمركزية على تبنيآثرت  تونسف ،2014لما نص عليه الدستور  وفقا

 والمحليةكبيرة في التنمية الجهوية  يساهم بدرجةمستويات الجماعات الترابية. إن نجاح مسار الالمركزية  والقدرات لمختلفالقوى 

فاإلدارة . الترابيذات عالقة مباشرة بالوضع األصعدة  وعلى جميعيتم اتخاذها في كل الميادين  القرارات التي أن إلى نظرا

 .وتقييم الحاجيات المحليةالقدرة في بعض األحيان على تحديد الوضع والظروف المركزية ليست 

وتحديد باستغالل أفضل للموارد الخصوصية المتاحة كنها حييني  والمكاني مما يملها المقومات للتدخل ال الترابية المحلية فالجماعات

وضمان تغطية كافية للخدمات العمومية خاصة تلك القريبة من لمشاريع والفئات المستهدفة والتصرف في االعتمادات بشكل أحسن ا

 المواطن.

II.  إشكالية التنمية الجهوية 

التنموي الملحوظ بالجهات الداخلية له التأخير  خاصة في.2011وى أثناء وبعد ثورة جانفيأخذت مسألة التنمية الجهوية أهمية قص

  تم التطرق لـ : الجهوي،هذا التباعد  االجتماعي، ولمعرفة االستقرارانعكاس سلبي على 

 األسباب-1

الدور الذي  ري التأكيد على. لكن من الضروالتأخرأسباب إن الظروف المناخية وصعوبة الخصائص الطبيعية يفسر إلى حد ما 

 واالقتصادية القديمة والحديثة والتي أثرت على الوضع الجهوي. ةاالجتماعي تالديناميكياتلعبه 

توجيه إلى  إضافةظلت فقيرة. بالرغم من الثروات الطبيعية والفالحية التي تزخر بها إال أن هذه الجهة  :الشمال الغربي -

 الهجرة وخاصة إلى تونس العاصمة. إلى تفاقم ظاهرةأدى مما  الساحلية إلى الجهات مواردها

اإلداري  لعامل االرتقاء كان وقد الطبيعي اإلطار وصعوبةهي منطقة سباسبية تتميز بهشاشة الوسط البيئي  :الوسط الغربي -

ا على متنوعة ومرتكزة أساسوظلت القاعدة االقتصادية غير  واجتماعي اقتصاديلبعض التجمعات العمرانية انعكاس 

 الفالحة.

ساهمت في خلق  التي ما عدى المناطق الواحية الطبيعية وندرة المواردتعرف بظروف طبيعية قاسية  :الجنوبيةالجهات  -

حضرية. وقد كان الضغط الديموغرافي عامال في انطالق موجات هجرية قديمة الشبه مناطق سقوية وعددا من التجمعات 

 نحو تونس والخارج.

االنفتاح على الخارج ونمو أنشطة الصيد البحري والتجارة. وبالرغم من في موقعها الجغرافي ساهم  :ةالساحليالمناطق  -

 التوسع الحضري غير المنظم من ظاهرةحلية تعاني الجهات الساهاته الوضع االقتصادي واالجتماعي المالئم نسبيا إال أن 

 الموازية. والعشوائي والتجارة

 

 المنوال التنموي .1

" السوحلة"قد عمق من ظاهرة  منذ السبعينات تاح االقتصادي والعولمة والذي بدألي المتمثل في االنفج الليبراإن المنعر

(littoralisation)  1986وتوازيا مع ذلك تخلت الدولة عن دورها في االستثمار واعتمدت برنامج اإلصالح الهيكلي سنة 

لم يمكن من توزيع عادل لثروات النمو بين مختلف الجهات ولم  ،د ذاتهالسليم في ح التوجه،وانخرطت في اقتصاد السوق. هذا 

 .الجهوي ثار السلبية للتفاوتمن التقليص من اآل تتمكن سياسة التحويل االجتماعي والجهوي
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 الجهوية سياسات التنمية .2

إن استعراض البرامج والمشاريع الجهوية التي تمت خالل 

األساس المعتمدة هي بفترات متتالية تبين أن السياسات 

قطاعية وأن المشاريع التي أحدثت تستند إلى منطق 

 التشتيت الذي لم تكن له جدوى.

 الالمركزية الصناعيةسياسة  .3

مع  1975الصناعية منذ سنة  لالمركزيةبدأ التحفيز 

إحداث صندوق النهوض بالالمركزية الصناعية. في 

ات وقع تحديد مناطق تتحصل على امتياز 1977جويلية 

جبائية ومالية في إطار الالمركزية الصناعية. وقد تم 

يله تم تعد 1981إحداث تقسيم آخر للمناطق المنتفعة سنة 

أثرا . وقد كانت لسياسة المناطق الصناعية 1986سنة 

 على االستثمار الصناعي. محدودا

 إثرعلى بعودة إلى تقسيم الجهات  1994وقد تميزت سنة 

 التي أحدثت نظاما 1993نة صدور مجلة االستثمارات س

 جديدا للحوافز يعتمد على التنمية الجهوية.

 3الد إلى يقسم معتمديات الب 2008ن قانون أكما 

 ابلغته. أممجموعات بالنظر إلى مستوى التنمية الذي 

فهو يقسمها  2017لسنة  398الحكومي رقم  رمألبالنسبة ل

وكذلك  2017و 2008إجراءاتسنة . إن إلى مجموعتين

سبقتها لم تحقق الغاية المرجوة بما أن االستثمارات  التي

كلم  40)على بعد  كلم( أو قريبة من مدن الساحل الكبرى 70التي تمت كانت في مناطق قريبة من مدينة تونس )تبعد عنها أقل من 

 واليات الصناعية يكالعتبار الدينامين اقد فشلت ولم تحقق أهدافها ألنها لم تأخذ بع سياسة الالمركزية إنوهكذا يمكننا القول منها(. 

 للمؤسسات الصناعية.  ةالعوامل التي تؤثر على التوطين الصناعي والحاجيات األساسي

 االستثمارات أدفاقمن خالل  السياسة الجهويةتقييم  .4

ومن أهم نتائجها التي جهات. في ال والخاصة الجهوية من خالل دراسة توزيع االستثمارات العمومية السياسة باإلمكان القيام بتقييم

 يلي:ما  2010لى ا 1992تغطي الفترة الممتدة من 

 10وجهت إلى % 27من السكان( و %70والية ساحلية ) 14منها لصالح %73توجيه  تم تحقيقها،مليار دينار تم  94.56 -

 يبدو متوازنا نوعا ما خالفا لما هو متداول.الترابي داخلية. هذا التقسيم  واليات

موجه  الخاص فاالستثمار .النقاطوضح بعض ت خاص()قطاع عام وقطاع  االستثمار حسب القطاعتوزيع  ةيقطرإن  -

لالستثمار بوجود الترابي  جهات الداخلية. ويفسر هذا التوجهلل %23.3مقابل  %76.7باألساس إلى الجهات الساحلية 

 ؤسسات(مخدمات موجهة للخواص ولل ب،اسمنمناخ استثمار  مناولة،شركات  حرفاء، مزودون،عناصر قرب مفيدة )

 والتي تكون أكثر تواجدا وأكثر تنوعا في المدن الكبرى الساحلية.

 .ةالخاص اتاالستثمار السيما اتاالستثمارأكبر المستفيدين من أساسا  همواليات الشمال الشرقي وساحل سوسة  -

االنخفاض العام 2015-2011لفرد خالل الفترة عكس الخريطة الموزعة حسب المناطق لالستثمارات العامة والخاصة لت -

 .في حجم االستثمارات العامة والخاصة التي أثرت على جميع مناطق البالد

 جهوية توليالمفضلة" ضروري لبقاء االقتصاد التونسي، وفي الوقت نفسه تنفيذ سياسة "الجهات إعادة إحياء ديناميةإن  -

 .لصالح المناطق الداخلية اإيجابي اتمييز

 .ل ربحية رأس المال المستثمر )العام أو الخاص( جانبا أساسيا يضمن خلق الثروة والنمو والرفاهمثوت -
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 حاليا واالجتماعيالتفاوت االقتصادي  حقيقة .5

 :التفاوت الجهوي يبرز من خالل تمشييننسب إن 

 .لتنمية الجهويةل ةالتأليفي اتالمؤشرعلى األول يعتمد  -

كشف ي خرائطيالوطني عبر تحليل  الفضاء منظومةغال تاش فهم لمجالي من خاللاوت االتف يساهم بالتعرف علىالثاني  -

 مع المجاالت الخارجية. العالقات العالقات الجهوية الوطنية وكذلك

 

 للتنمية الجهوية التأليفيمن خالل المؤشر  الجهوي االجتماعيالتفاوت االقتصادي و .أ

الصحة  ،مؤشرات خاصة )التعليم 4في  ممتغير وقع تجميعه 17ت مستوى الوالياللتنمية الجهوية على  التأليفيالمؤشر  يتناول

 للتنمية الجهوية الطابع الريفي للوسط وكذلك لمتساكنيه.  التأليفيالعدالة والمساواة(. ويبرز المؤشر  والتشغيل،الثروة  ،والسكان

وال شك في أن تكوين هذا المؤشر يعد  .والمناطق الداخليةل تقابال بين الساح( 2015يظهر المؤشر التأليفي للتنمية الجهوية )لسنة 

لتجنب التحيز  لتكوينه. ةلمتناقضات الواقع التي يقللها في نهاية المطاف. هذا يدعونا إلعادة صياغة المعايير المختار مسألة حساسة

ة ترابية فاعلة توصيفات عامة حسب وحدالتي تترتب عن ذلك، من المهم دمج  والتفسيرات الخاطئةالذي يعرضه اختيار المتغيرات 

وتوصيف خاص حسب الوسط الجغرافي )كثافة ريفية/حضرية، تجهيزات  )الناتج الداخلي الخام، استهالك الطاقة، نسبة النشاط، ...(

 الجهوية. الى ان وجود نظام ثقل مناسب لكل متغير يمكن من احتساب المؤشر التأليفي للتنمية وتجدر اإلشارة...(. حضرية/ريفية

 المجال التونسي لمنظومة الوظيفيةالثنائية  .ب

مجموعة من الخرائط التي تبرز التوزيع الجغرافي لبعض  مقارنة بينإن المالمح العامة للنظام المجالي تتوضح بسرعة من خالل 

...(. وقد أظهرت هذه الخرائط  كية،البنالشبكات  األجنبية،المؤسسات  السياحية،التجهيزات  الصناعية،القطاعات الهامة )اليد العاملة 

مركز ثقله مدينة تونس ويجمع  في شكل مثلث "الدعامة" هتظهر هذاقتصادية ومالية تمتد من بنزرت إلى المهدية.  "دعامة"وجود 

واجهة األساسية للواجهة وكل التقاربات المفيدة للمؤسسات. ومن المعلوم أن  في مجال محدود ومنفتح على الخارج أغلب الوظائف

الد منفتحة على أخرى واجهة ب ومن جهةتتطور من جهة بين، مناطق نائية "متخلفة" مقارنة باالقتصاد العالمي،  الحاضرة البحرية

 االقتصاد العالمي. 

III.  ةاستراتيجيالحاجة إلى رؤية 

 في مفترق تحديات متباينة: التنمية الجهوية بقىت المزدوج،أمام هذا التشكل المجالي 

حقيقية تقتدي بذلك إلى "إدارة" ترابية  ويتحولعولمة: حيث تميل التهيئة الترابية لتحفيز المواقع الناشئة. مرتبط بالالتحدي ال -

 ."التنمية المستدامة" وبمبادئبمبدأ "الحوكمة" 

جالية من خالل لما جتماعيةالمظالم االمن التهيئة الترابية أن تساهم في تعديل  رالمجالية: المنتظ مساواةالتحدي المتعلق بال -

 االجتماعية الجماعية. ومتكافئ للمرافقتوزيع عقالني 

 طريق: وذلك عنبجميع الجهات  ولضمان التنميةلتعديل المظالم المجالية الملحوظة  المجالية أداة ةتعتبر المساوا 

 .المستدامةضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية واستغاللها وفق مبادئ التنمية  -

 ةاالستراتيجيحقيقية تضمن االستقاللية المالية ونقل الصالحيات مع احترام الخيارات  كيز المركزيةالعمل على تر -

 الوطنية.

 .واستنباط طرق جديدة في التصرف العموميتطوير العمل الجهوي بطريقة مناسبة ومدمجة  -

برامج خاصة تنموية وتهيئة المناطق ذات األولوية والتي تستوجب تفاديا لتشتت التدخالت يكون من األنسب تحديد  -

 وتجهيز.

 بإمكانيات مادية وبشرية.  الترابيةدعم الجماعات  -

جمع المعلومات لتوفير معطيات دقيقة ضرورية إلعداد المؤشرات التي تسمح بمتابعة تطور  ودعم وسائلتحسين  -

 األوضاع الجهوية.

 إمكانياتتوفير قى ضروريا لفائدة االقتصاد الوطني وة المنفتحة على االقتصاد العالمي يبدعم اقتصاديات الجهات الساحلي -

 من الضروري دعم بنيتها التحتية وقطاع اللوجستيك. التحويالت المالية لفائدة الجهات الفقيرة. لذا
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IV.  الوطني للترابرؤية جديدة 

إحكام التعامل معها لما فيه  وتاريخية يجب مادية أنها خاصية الساحلية والداخلية على يتعين تناول موضوع الفوارق بين الجهات

آخذة في الحسبان  الشرقإلى الغرب يقسم وفق أشرطة تمتد من  للتراب الذي" "عرضيةرؤية  يفترض الوضعهذا  مصلحة البالد

 4أنواعا متعددة من المجاالت تمتد من الحدود الجزائرية إلى ساحل البحر. وعلى هذا األساس نقترح تقسيم المجال الوطني إلى 

 :كبرى جهات

 

شمل تونس الكبرى تو الشمال جهة .1

 وبنزرت والوطنالغربيوالشمال 

 350 000القبلي أي ما مجموعه 

من مجموع  %48.7) ساكن 5

 .السكان(

 

شمل واليات تو الوسطجهة  .2

الساحل والقيروان والقصرين أي 

ساكن  2 000 650 ما مجموعه

)24.1% ). 

 

ضم واليات تو الجنوبجهة  .3

وزيد صفاقس وقفصة وسيدي ب

ساكن  1 830 000وتوزر ويعد

(16.7 %). 

 

ويشمل واليات قابس الجنوب عمق  .4

ومدنين وتطاوين وقبلي ويعد مليون 

 .( %9.1)ساكن 
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V. مة جهوية جديدةكحو 

 الالمحورية لمرافقة الالمركزية  حقيقية: ةال محوري .1

الالمحورية الموسعة في تمثل مهام تالتونسي. والترابي مجال لابتمثل الالمحورية اإلدارية إحدى المحاور الكبرى لتعصير اإلدارة 

 :النقاط التالية

 .إعطاء المصالح الالمحورية سلطات أوسع في أخذ القرار -

 .تشجيع على إسداء بعض التدخالت لفائدة الخواصال -

 .وإدماجها وذلك لمزيد التنسيق بينها التقليص من عدد المصالح -

 :آليات تنفيذ سياسة الالمحورية

 .ادارية بكل وزارة المحوريةلحداث لجنة اإ-

 .المركزية والكفاءات باإلدارةالكشف عن القدرات   -

 .تقييم حسن سير المصالح الخارجية  -

 .لإلدارة المركزية واإلداريةهمة تنسيق المعلومة الفنية م ةإضاف-

 .ملخص لقرارات اإلدارة التي يمكن تفويضها للخدمات الخارجية إنشاء -

 .تحديد شروط نقل الموارد البشرية والمادية لصالح الخدمات الخارجية -

 الت الترابية امرتبطة بالمج منظومة .2

 المحلية: واإلمكاناتالمحكم للقدرات مثلى لالستغالل المجال الترابي المحلي طريقة  االعتباراالخذ بعين  عتبري

 لتهيئة الترابيةادية واواالقتصالعمل بطريقة ثنائية بخصوص التقديرات االجتماعية  .أ

 :والتشاركيالتشجيع على التخطيط الالمركزي  .ب

 .توجهات العامة للدولةالتناغما مع  والمصالح المحورية ةراف من طرف الجماعات الترابيشالتصرف واإل -

 .العامة تالتوازناالتنمية والتحكم في  ةاستراتيجيتحديد  -

 .تبني المقاربة التشاركيةالمتدرجة مع العمل على  االحتياجاتتحديد  -

 :ومراحل التنفيذالطرق  .ت

 .جوانب الفضاءات للتنمية بمنظومة التخطيط عتبارالااالخذ بعين  -

 .والجهويةالمحلية  برامج التنميةإيالء مكانة هامة ل -

 .إنشاء منتديات ووسائل التشاور -

 :أصناف 4إلى  تيمكن تقسيم االستثمارا

 .رمجتها وانجازها على المستوى المركزي. وتهم المشاريع التي وقعت باستثمارات ذات الطابع الوطني -

 .استثمارات على مستوى اإلقليم وهي استثمارات تلبي حاجيات مجموعة من الواليات -

 إطاراستثمارات على مستوى الجهة وتهم الوالية وتكون اختيرت ووقعت دراستها من طرف الجماعات الالمركزية في  -

 .ات المخصصة لها على المستوى المركزيعتمادذلك االكالتوجهات و

ولوية استثمارات محلية وتتعلق بالبلديات حيث تقوم الجماعات المحلية بضبط مجموعة من المشاريع مصنفة حسب األ -

 ضبطت لها الموارد المالية والبشرية.

 بين مختلف المستويات والقطاعات.   في هذا اإلطار يتعين وضع إطار وطريقة النتقاء المشاريع ضمانا للتحكيمات الالزمة 
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  2030 وإجراءات وتدخالت آفاق، احتياجات: الجزء الثاني

 

 األساسية ىالبن :األولالباب 

I.  أفضل للمجال الترابي المشاريع من أجل تحقيق تنافسية تدعيمالبري: النقل 

 البنى التحتية  .1

 الطرقات .أ

تعتبر طيبة نسبيا. غير أن التفاوت  ²م/كلم 70الك ريفية. إن الكثافة الحالية تتألف شبكة الطرقات من شبكة مرقمة وأنهج بلدية ومس

الجهات الغربية والجنوبية. وتصنف الطرقات المرقمة ب²كلم/م 7.5و 3 إلى ما بينبين الجهات يعد هاما حيث تنخفض الكثافة 

 :كالتالي

 كلم 597: طرقات سيارة -

 كلم 3938: طرقات وطنية -

 مكل 5117: طرقات جهوية -

 كلم 2453: طرقات محلية -

 كلم.  13000 أهمية الطرقات الجهوية والمحلية التي يبلغ طولهانالحظ 

 الطرقات السيارة .ب

أن تتطور  ومن المنتظر. (3وجندوبة)أ ،(1)أس(، قاب4)أنحو بنزرت  :من تونس خطوط تنطلق3تتألف شبكة الطرقات السيارة من 

 يدة.شبكة الطرقات السيارة بعد انجاز توسعات جد

 الخارطة الوطنية  لدراسة ةاالستراتيجيالخيارات  .2

 :لألسباب التالية ةاستراتيجيتعتبر التنقالت عبر الطرقات ذات أهمية 

 من البضائع وفي نسبة هامة من تنقالت األشخاص.%80 تساهم شبكة الطرقات في نقل -

 .تمثل عامل إدماج اقتصادي -

 .من البالدأوفي سالمة و النائية عن المناطق تضمن التماسك المجالي وفك العزلة -

 .تعتبر المسالك الريفية الخيار الوحيد لفك العزلة على المستوى المحلي -

 الخارطة الوطنية دراسة توجهات .3

 ية لكافة حلقات اإلنتاج والتوزيع.إعطاء أهمية كبرى للنقل بواسطة الشاحنات. هذه الوسيلة للتنقل ضرور -

 .الروابط الجهوية( تدعيم) التدعيم واإلحداثخالل  ئة جديدة منعن طريق تهيالطرقات  النهوض بشبكة -

 يمثل أداة جيدة للتصرف.الذي وظيفي للطرقات  تصنيفالعمل على  -

محاور كممرات للتنمية االقتصادية  خلق :الداخليةتعزيز وربط ممرات اقتصادية ووظيفيه بين المناطق الساحلية والمناطق  -

 ة.بدعم من البنية التحتية الحديث

مدينة القيروان تدعيم  واالقتصادية تلعب دورا في المنظومة الحضارية هذه تعزيز المنظومة الحضارية سوسة القيروان. -

 الترابي.حسن استغالل المال  اقتصادياً وتمكين سوسة من
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II. الشبكة الحديدية 

 الشبكة .1

المتباين لحديدية على طابعها . وقد حافظت الشبكة اكلم في حالة استغالل 1941.7كلم منها  2393.3الحديدية يبلغ طول الشبكة 

وتقادمها ة كالشب عدم تجانسللشبكة ذات الخطوط العادية. إن  %13من الشبكة الوطنية مقابل  %66حيث أن الخطوط المترية تمثل

 الظروف. في أحسن الشبكةعمل  في سير يمثالن عائقا

 الحركة المرورية .2

هذا التراجع يعود  .2010مليون طن سنة  10من مقابل أكثر  2014في  مليون طن من المواد 4.8يساهم النقل الحديدي في نقل 

يتعلق بنقل  فيما االضطرابات واالحتجاجات االجتماعية المتكررة التي وقعت بعد الثورة. الفسفاط نتيجةإنتاج  حاد في إلى انخفاض

 34.5لكنه يعتبر هاما بالنسبة للنقل داخل المدن حيث بلغ  ،مليون مسافر( 5.5األشخاص فهو يعد متواضعا خاصة بين المدن )

 مليون مسافر.

الوطنية للسكك الحديدية التونسية المحتكرة لهذا القطاع. وقد تراجعت مداخيل  إن أزمة النقل الحديدي تؤثر سلبا على مداخيل الشركة

 .2011و 2010ما بين  %57الشركة بنسبة 

 ركود القطاع ومنافسة الطريق .3

 :أنواع من األنشطة 3لنقل الحديدي أساسا ي ايغط

 .قفصة إلى معامل وموانئ صفاقس وقابس والصخيرة نقل فسفاط -

 .نقل البضائع العامة والمتمثلة أساسا في حديد البناء والحبوب واألسمدة والكبريت -

 .نقل المسافرين سواء بين المدن أو داخل المدن -

 ات القطاعجهتو .4

النقل ال يمكنها التغافل عن العوامل التي تؤثر على القدرة التنافسية للقطاع وخاصة منافسة الجديدة  ةاالستراتيجيإن الخيارات 

 :البري

ؤثر على حسابات الشركة الوطنية يحجم المواد المنقولة في الظروف العادية( 2/3) ةاالرتباط الكبير لنقل المواد األولي -

 اط.اج الفسفللنقل الحديدي التونسية في حالة هبوط فجئي إلنت

 تعطي األنشطة االقتصادية التونسية األفضلية الستعمال الشاحنات. -

سواء للبضائع أو للمسافرين. ومن الصعب توقع تحسن للقدرة نظرا لصغر مساحة البالد فان المسافات تبقى قصيرة  -

في  همنقولة وتزداد مردوديتلمواد الخاصة وأنه يتالءم أكثر مع الحجم الكبير ل حالته،إذا ظل على  الحديدي،التنافسية للنقل 

 المسافات الطويلة.

 الخارطة الوطنيةمقترحات  .5

)خطوط عادية في قطاع النقل الحديدي توحيد الشبكة القصوى في برمجة خطوط حديدية جديدة، تبقى األولوية  قبل التفكير مستقبال

 ندا من النجاعة والرفع ممزي وكذلك لكسبهابل  موحدظام جعل الشبكة الحديدية ذات نهذا التوجه ضروري ليس فقط ل لكل الشبكة(.

أوال وقبل كل شيء  الخارطة تهدف مقترحات لتحسين القدرة التنافسية للقطاع. اهام يعتبر السرعة التجارية للقطارات. هذا العنصر

دة فتح الخطوط المغلقة )تتضمن هذه وهي تتعلق أساًسا بتعزيز وتحديث الطرق الحالية وإعا جهات وداخلها،بط بين الاالر ثمينإلى ت

 .الشمال الشرقي( والياتوابط السكك الحديدية بين المقترحات أيًضا ر

 وهذا ،واحدة حزمةإنجازها  باإلمكان بينها متكاملة مكون 15 على تحتوي (12) المشاريع من جملة الخريطة تقترح اإلطار افي هذ

 .(ةزمالال االعتمادات توفر حسب) مراحل على أو أفضل،
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 .وقابس تونس بين الحديدي الخط مضاعفة: 1ع المشرو -

و بن قردان و الثاني  جرجيسمدنين ثم تفرعها الى خطين: األول باتجاه و قابس بين الحديدي الخط انجاز: 2المشروع  -

 باتجاه تطاوين.

 .الدماء وغار تونس بين الحديدي الخط مضاعفة: 3المشروع  -

 .قردان بن وتونس وتونس الدماء وغار بين ديانالحدي الخطان كهربة :4 المشروع -

 .المهدية-سوسة الحديدي الخط ومضاعفة تأهيل :5 المشروع -

 .وطبرقة ماطر بين الرابط الخط فتح إعادة :6 المشروع -

 .بنزرت تونس الخط مضاعفة :7 المشروع -

 وبالتحديد شبكة تونس طبرقة. الحديدية الشبكة كهربة :8 المشروع -

 .القطارات محطات وتعصير تأهيل :9 المشروع -

 .السريع المغاربي للقطار (12) جديدة محطات إحداث :10 المشروع -

 .القديمة الورشات وتأهيل والتعهد للصيانة جديدة وورشات مبانئ انجاز :11 المشروع -

 .جديدة نقل وسائل شراء :12 المشروع -

ً تنفيذ مشاريع أخرى على المدى البعيد مثل: تمديد خط ال توزر إلى الجزائر عبر نفطة وحزوة؛ إقامة  سكة الحديد منيمكن أيضا
خط حديدي بين والياتي قبلي وقابس؛ تطوير خطوط المترو في المنستير عن طريق إنشاء خط يربط مدينة جمال بمدينة المنستير 

 ومحيطها.

III. الجماعيالنقل  نظامالنهوض ب 

 رى للبالدحواضر الكبمواي في الاوخطوط تر راقيةخدمات  مستوىخطوط للحافالت ذات 

 "الحافالت ذات مستوى خدمات راقية" تقديم وسيلة النقل .1

 .تهيئة ممر خاص على طول الخط أو على جانب كبير منه -

 رحالت.وفي األوقات المستغرقة في ال في أوقات مرور العربات االنتظام -

 .أول رحلة وآخر رحلةبين وهي مدة عمل الخط  :فترة االشتغال -

 .بين مرور حافلتين. يرتفع نسق التواتر في أوقات الذروة يقضقت المنهو الو :التواتر -

 .الخروج منها يكون سهال وسريعا وفي متناول كل الفئات أوالدخول إلى الحافلة  :النفاذية -

 .تعطى آنيا اتمعلوم :عالماإل -

 .احيطهمتهيئة خاصة للممرات ول -

، مما يجعلها تلعب دورا في الحد مواياالنجاعة تضاهي التر من مستوى هذه الخصائص العديدة لهذا النوع من الحافالت تجعلها في

 مشكلة النقل الحضري وتشكل أفضل بديل للسيارة الخاصة.

 ظروف االستغالل .2

 .تتأقلم مع كل األوضاع وخصوصيات ورهانات المدن الكبرىوبإمكانها أن جيدة  رالوسيلة للنقل العمومي تعتبإن هذه 

الموجودة.  الجماعيفي منظومة النقل  راقيةمستوى خدمات  ذاتام الحافالت ظنينصهر ن أقترح بالنسبة لمدينة تونس ن -

  الحافالت ستدعم النظام الموجود وتؤمن تغطية شاملة للتراب وتكمل نقائص وسائل النقل الجماعي األخرى. ههذ

ط الحافالت ذات مستوى خدمات ن المدينة ال تحتوي على منظومة نقل جماعي. خطوأبالنسبة لمدينة صفاقس نالحظ  -

 .كبيرة ةبنسب ري داخل المدينةضمشاكل المرور الح ستساهم في تقليص المزمع إنجازها مواياوخطوط التر راقية

مترو الساحل الذي يربط مدن الجهة، حاضرة سوسة ال تملك نظاما للنقل الجماعي الذي يربط  ابالنسبة لمدينة سوسة ما عد -

 ينة بالمدن المجاورة.األجزاء الداخلية للمد

 بلديات. 5خط ترامواي سيمكن من ربط مجموعة حضرية متكونة من  إحداثحمامات -أخيرا بالنسبة لنابل -
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 المشاريع المقترحة .3

 .نجاز خط من الحمامات الجنوبية إلى المعمورةإ .أ

 .في سوسة الكبرى مستوى خدمات راقيةخطوط للحافالت ذات  4نجاز إ .ب

 )في مرحلة أولى(.في صفاقس الكبرى مواي اوخط للترمستوى خدمات راقية ات خطوط للحافالت ذ 3نجاز إ .ت

مواي ستتم برمجتها في مرحلة ثانية بعد نقل المحطة الحالية للقطارات خارج اوخطان للترللحافالت خطوط أخرى  4ك وهنا 

 المدينة.

 في تونس الكبرى. مستوى خدمات راقية خطوط للحافالت ذات 4تهيئة  .ث

IV.  ية البحريةالمينائالشبكة 

 موانئ كلها تحت تصرف ديوان البحرية التجارية والموانئ. 7تتألف الشبكة المينائية البحرية من 

 القطاعتوجهات  .1
 المدى القصيرعلى ( ونجاعة جودة)بالقطاع  االرتقاء .أ

 وتشجيعالنهوض وتنمية األسطول البحري الوطني من خالل إجراءات مساندة  .ب

 بحريةتعصير وتدعيم البنى ال .ت

 الخارطة توجهات  .2
من أجل تجنب التكاليف اإلضافية الناتجة عن إضاعة الوقت واالزدحام عقلنة وتحسين ما هو موجود على المدى القصير  -

 .داخل الفضاءات المينائية

 .والتجاريةاإلجراءات اإلدارية تبسيط  -

 .دعم السالمة البحرية والحفاظ على الوسط البحري -

 ملين في النقل البحري.والكفاءات المهنية للعاتحسين مستويات التكوين  -

 الوطني من خالل الدعم والتشجيع. تنمية األسطول البحري -

 :تعصير ودعم البنية التحتية البحرية من خالل -

 .نجاز ميناء في المياه العميقةإ -

 .نجاز تجهيزات تكميلية للموانئ الحاليةإ -

V. النقل الجوي 

  .2م 335348مجهزة بمحطات جوية تمسح هي هك و 8845ات. وتمسح هذه المطارات والي 9مطارات دولية في  9توجد بتونس 

 هامة من المطارات مرتبطة بتعدد المناطق السياحية. ةبدو أن تونس تتميز بكثافيفي الوهلة األولى 

 ل الجويتحرير النقرهان  .1

 :ويةالج حرية المالحةمسار في تدريجية انخرطت تونس بطريقة  ،منذ بداية التسعينات

 .النقل الجوي العالمي من وزن 2/3نشاط النقل الجوي بواسطة شركات النقل الخاصة أصبح محررا وهو يساهم اليوم في  -

 .1993منذ  للمبادرة الحرةقطاع نقل البضائع أصبح ممكنا  -

 .وقع إعالن مطاري طبرقة وتوزر مفتوحان لكل أنواع الرحالت 2005منذ  -

 ط القارة من طرف الشركات الخاصة.بعض الخطوالستغالل وقع السماح  2005منذ  -
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 .وفي الوقت نفسه، فإنها تجنبت إلى حد كبير التزامات الخدمة العامة .تحتفظ تونس للطيران بمكانتها كشركة وطنية

ثناء رات، باستلجميع المطا 2017مارس  01هذا النظام يعمل منذ  ،فيما يتعلق باعتماد االختيار المنهجي ل "السماء المفتوحة"

 .قرطاج، من أجل تعزيز السياحة في المناطق الداخلية تونس

 لهذا القطاع  ةاالستراتيجيالتوجهات  .2

أن تونس تتمتع  الواضح ( فمن2013-2004) مليون مسافر 11نظرا إلى أن حركة نقل المسافرين قد استقرت في حدود  -

 .(%58عاب االستياالستغالل لطاقة  )نسبة بإمكانيات هامة من طاقة االستيعاب

 

 ي السنة.فمليون مسافر  7يتطلب بلوغ  فإنه قرطاج-مطار تونستطور الحركة الجوية المدعم ل بخصوص -

الداعم لحركة النشاط نجاعة النقل الجوي  الوحيد لتحسينالجوية الضامن  تنشيط الحركةالفاعلة في  تنمية األقطاب تعتبر -

 وليس العكس.السياحي 

قد  1996. ومن ناحية ثانية فان تحرير األسعار منذ %80بنسبة مع بلدان االتحاد األوروبي الحركة الجوية تتم باألساس  -

قلم مع التطورات التي نتج عنه انخفاضا ملحوظا في األسعار. ويتمثل مستقبل الطيران الجوي التونسي في قدرته على التأ

ق جديدة وكذلك من ذلك يتطلب البحث عن أسواشركات الطيران الكبرى و تاستراتيجيامتطلبات يشهدها القطاع ومجابهة 

. إن حل مشكلة النفاذ إلى األسواق من شانه أن يخلق أن تقوم بها الشركة التونسية للطيرانالتي ينبغي  اإلصالحاتخالل 

 ينشط السوق. على الطلب و ةديناميكي

يتطلب الحفاظ على الخطوط الترابي ل للتنقالت الجوية ليست لها آفاق واعدة. غير أن تشكل المجا الداخليةالسوق  إن -

في غياب وسائل نقل أخرى منافسة )في الوقت الحالي( مثل النقل  توزر،-تونس ،صفاقس-تونس جربة،-الداخلية تونس

 السريع على الخطوط الحديدية.

 المبرمجة بالقطاع  المشاريع .3

 إن مستقبل قطاع النقل الجوي مرتبط بعودة النشاط السياحي.

 ةتعصير المحط في هو مشروع ضروري وتتمثل أهم األعمال التي يمكن القيام بها :قرطاج-سر ميناء تونتوسعة وتعصي -

 ومرابض السيارات.تنظيم مداخل المطار الطائرات، إعادة وقوف  فضاءاتتهيئة الجوية، إعادة 

 :(2020 - 2016المخطط )ب مبرمجةالمشاريع دعم البنية التحتية  -

 وصيانته من خطر الفيضاناتجرجيس  -ةجربمطار تأهيل  -          

 القصر -تأهيل مطار قفصة  -          

 تينة -توسعة مربض الطائرات بصفاقس  -          

 دعم مسالك إقالع الطائرات في مطار توزر -          
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 الشبكات المختلفة :الباب الثاني

I. الطاقة 

 إمكانيات الطاقة األولية .1

 البترول إمكانيات .أ

 4/5حيث أنها تساهم بقيمةمواقع اإلنتاج أهم  تعتبر البرمة وعشتارت. 2015مليون طن سنة  2.3اإلنتاج الوطني للبترول الخام  بلغ

ويتم ( %74ما يعادل )الشركة التونسية لألنشطة البترولية مليون طن تنتجها  1.7طن،مليون  2.3. ومن جملة الوطني اإلنتاج من

 منحت لها. التي تراخيصالبفضل  وذلكموقع  24استخراجها من 

 ات الغازيإمكان .ب

 . %68ـ الشركة التونسية لألنشطة البترولية ب. وتساهم 2015مليون طن مكافئ نفط سنة  2.5بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 

ريخ بداية اتوهو  1972منذ  متواضعةقد تطور بصفة الغاز إنتاج  عشريات، فإن 3قد شهد تراجعا منذ  إنتاج البترول إذا كان

أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بجنوب ايطاليا  البرمة، ثم عن طريق في حقول أوال هاستغالل الغاز الطبيعي. وقد بدأ استغالل

 .1996لغاز حصلت منذ بدأ حقل عشتارت البحري في اإلنتاج منذ سنة . لكن الزيادة الهامة إلنتاج ا1983منذ مرورا بتونس 

 الطلب على الطاقة   .2

 البترولإنتاج في العجز  .أ

. وبما أن اإلنتاج 2000األولية الذي يتجاوز الموارد المتاحة قد أدى إلى عجز طاقي منذ سنة  إن تطور الطلب الوطني على الطاقة

 من الحاجيات(. %60)ما يعادل  صبح ضروريان اللجوء إلى التوريد أبالحاجة فإالوطني ال يفي 

مليون طن )سنة  2.7النفط ومشتقاته تلتجئ إلى توريد  تكريرن الشركة التونسية ل، فإات البترولولمجابهة الطلب الوطني على مشتق

. إن إنشاء محطة جديدة لتكرير النفط طاقة إنتاجها بين و البنزين الخالي من الرصاصوالوالفيول ( خاصة من مادتي الغاز2014

احتياطيها من حيث األراضي  نظرا ألهمية هذه المحطةء شانإل الصخيرة األنسب موقع ويعد .اضروري أصبحطن  مليون 6و3

 ميناء نفطي بها. ولوجود

 تراجع إنتاج الغاز  .ب

إن .2014سنة  %42إلى  1962سنة  %19من  تالمستهلكة على المستوى الوطني قد تطور إن مساهمة الغاز في مجموع الطاقة

ن تراجع إنتاج الغاز فإالقطاع الغازي. ونظرا لتطور استهالك الكهرباء و ةلديناميكيعتبر الدافع األول العالقة بين الغاز والكهرباء ت

 الميزان الطاقي يشكو عجزا.

 للكهرباء ةالوطني الحصيلة .3

 14117منها  ،جيغوات ساعة17677إلى الكهرباء تصل  إنتاجبين أن طاقة ت 2014لسنة للكهرباء  ةالوطني الحصيلةإن دراسة 

. وتمثل شراءات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من (%94األساسي من الغاز ) مصدرهارباء والغاز تنتجها الشركة التونسية للكه

 من إنتاج الكهرباء.% 20ما يعادلIPPالشركة الخاصة

سنة  %99.8إلى  1962سنة  %20المشتركين من  نسبة االستهالك حيث تطورت في إنتاج الكهرباء بارتفاع رالتطور الكبييرتبط 

2015. 
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 النقل وشبكات التوزيع .4

 النقل .أ

اج الكهرباء بمواقع محطات إنتكل ( تربط مستويات 4على شبكة من الخطوط الهوائية ذات الضغط العالي )يستند نقل الكهرباء 

 .2014كلم سنة  6029بلغ طول هذه الشبكة االستهالك. و

عي وتم إحداث مشر قد نهعلما وأ 2014و 1984ي خالل سنتتدعيمه  متو 1969فالمشروع قائم منذ  ،الجزائربخصوص الربط مع 

 من األشغال. االنتهاءلكن لم يدخال حيز التشغيل منذ  2003ربط مع ليبيا سنة 

 شبكة التوزيع .ب

الكوابل تحت األرض. يبلغ طول هذه الشبكة كف(، أما في المدن الكبرى يقع ردم  30تتألف أساسا من خطوط هوائية )ذات 

ر االشارة الى أن تطور كلم من الخطوط ذات الضغط المنخفض. وتجد 105855ت الضغط المتوسط وكلم من الخطوط ذا 55049

 طول الشبكة تتبع بشكل وثيق منحنى عدد المشتركين.

ام لتأهيل شبكات التوزيع من أجل تحقيق هدفين: التحسين ببرنامج ه 2000وقد قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ سنوات 

 لخدمات والتخفيض من الضياع الفني.من جودة ا

 وسيناريوهات القطاع ةاالستراتيجيالخيارات  .5

 الصناعة.سيناريوهات التي وضعتها وزارة برى للكمن المفيد التذكير بالخطوط ال ،ةبالطاق المتعلقة لكي نتمكن من تحديد اإلشكاليات

 الحالي وزيعاإلبقاء على الت :السيناريو األول •

هنا االشارة إلى محدودية توفر الغازعلى الصعيد  وتجدر. التعويل على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباءاصل في هذه الحالة يتو

 مضطرة إلى توريد حاجتها من الغاز سواء من الجزائر أو من بلدان أخرى. تبقى ن تونسفإ وبالتاليالوطني 

 الطاقات المتجددةالتوجه نحو  :السيناريو الثاني •

ضعيفة وال تتجاوز في إنتاج الكهرباء ن كانت مساهمة الطاقات المتجددة طبيعي هام حتى إ تتمتع تونس بمخزون ،في هذا المجال

في سنة %30الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة إلى حدود بهدفوضع برنامج " المخطط الشمسي التونسي" 2012. وفي سنة 3%

ن تونس شمسية المركزة(. وفي نفس الوقت فإللطاقة ال% 5ووتوفلتائيةللطاقة الشمسية الف% 10 ،للطاقة الريحية% 15) 2030

 مطالبة بتحسين النجاعة الطاقية.

 الفحم الحجري :الثالث السيناريو •

إال أن نسبة اإلدماج ضعيفة متوفر،  العالمي واالحتياطي نسبيا منخفضة حيث أن أسعار الفحم الحجري هذا الخيار له ايجابياته

 ة على البيئة هامة.والتأثيرات السلبي

 الطاقة الذرية :السيناريو الرابع •

 ةمنياألالمشعة( والبيئية )إنتاج الفضالت  انذكر منه :أكثر حدةكلفة كما أنه يخلق إشكاليات  راألكث ، هو مما ال شك فيه،رهذا الخيا

 لبالد.  بعية الطاقية والتكنولوجية لوتزيد الطاقة الذرية من الت تكاد تكون منعدمةكما أن نسبة اإلدماج  )حماية المنشئات(.

 :وقع تحديدها تتمثل في والتيالمتعلقة بالطاقة  األهدافن فإ ،اعتبرنا الحاجيات من الكهرباء إذا

 .والتقليص من الحاجة إلى الطاقات األحفورية 2030في حدود الحاجيات  من %30تطوير الطاقات المتجددة إلى مستوى  -

 المدخرات غير مضمونة. اليابسة أو في البحر حتى وان كانيعي سواء على تكثيف البحث عن الغاز الطب -

 دعم المجهود في ميدان النجاعة الطاقية وترشيد استهالك الكهرباء. -
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 الطاقةب من طرف المؤسسات المكلفةالبرامج المقترحة  .6

 :أصناف 3ن تصنيف المشاريع إلى كيم ،في التفاصيل دون الخوض

 الحالي. وغير التقليدي اإلنتاج التقليديتنمية  -

 البديلة.مشاريع الطاقات  -

 .في شبكات النقل والتوزيع راالستثما -

 المشاريع المقترحة بالخارطة .7

سيتم مشروًعا لمحطات طاقة الرياح  لتقليل االعتماد الحالي على الطاقة األحفورية وتنويع مصادر إمدادات الطاقة تقترح الخارطة

 برمجته. يتعلق األمر بتركيب:

 طبرقة ونابل فيو مزارع الرياح على الساحل الشمالي لبنزرت -

 محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء األراضي الوطنية وخاصة في جنوب البالد -

 

II. التزود بالماء الصالح للشرب 
 الوضعية الحالية .1

 الموارد المائية المتاحة .أ

مياه من ال وفي الزمن. وتبلغ الكميات الممكن استغاللها )تفاوتة في المجوموزعة بصفة م الموارد المائية في تونس محدودةإن 

 :موزعة كالتالي مليون متر مكعب 4840سطحية ومياه جوفية( 

 (. %44) جوفيةالمياه من ال سنة/مليون متر مكعب2140 -

 (. %56) سطحيةمن المياه ال سنة/مليون متر مكعب 2700 -

. أما بالنسبة للموائد المائية العميقة 2030سيتم استغاللها بالكامل في أفق %90تقارب  سبةبن حالياالمستغلة  السطحية إن المياه

هي بصدد االستغالل المفرط  فمن المحتمل أن تصل إلى حدود االستغالل، ذلك أن الموائد الجوفية األقل عمقا والمتجددةاألحفورية 

قادمة إذا لم يقع تغيير كبير في مواقف ن تزداد خطورة في السنوات الهذه الوضعية المتأزمة يمكن أ لعديد من جهات البالد.في ا

 المواطنين. وتصورات المسؤولين عن القطاع وكذلك لدى 

ة بطريق من ميدان العرض إلى ميدان الطلب، إذينبغي استغالل الموارد المائية لذا فان التوجه االستراتيجي الهام يجب أن يتحول

انين المعمول بها  و تعزيز الحمالت الداعية لحماية الموارد المائية و ن خالل تقييم و إصالح القوعقالنية واقتصادية و ذلك م

 .تشريك المواطنين في إنشاء استراتيجيات التنمية

 وجودة الماءاستغالل  .ب

 :إن استغالل الماء في تونس موزع كالتالي

 .موجهة نحو الفالحة المستغلةالموارد المائية من % 83 -

 ..ي.والصناع لالستهالك المنزلي والسياحي موجهةرد المائية المستغلة مواال من17% -

 ملوحة من مياه الشمال. هي أكثرفان مياه الوسط والجنوب  ،عموما تختلف نوعية المياه حسب الموقع الجغرافي و

 أثير التغيرات المناخية على الموارد المائيةت .ت

والجفاف...( في كامل جهات البالد  تنار وخطورة الظواهر المناخية الحادة )الفيضاالمرجح أن تزيد التغيرات المناخية من تواتمن 

 وخاصة في الوسط والجنوب وهي مناطق تشكو من تباين قوي في التساقطات. 
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لغذائي تفاقم حدة الوضع ا الفالحية وبالتالي فية اإلنتاجيخسائر في  المناخية تساهم بصفة غير مباشرة في ن التغيراتبأ الواضحمن 

تمثل في تحسين قدرة األنظمة الفالحية على مجابتها من خالل اعتماد طرق تغيرات تالتأقلم مع هذه ال خيارات إنوعليه فبالبالد 

 :وتقنيات تتفاعل مع هذا العنصر المناخي مثل

 الفالحية. ةالزمني ةإعادة النظر في الجدول -

 .والحرارة ائياالجهاد الممع  تتكيفإنتاج أنواع جديدة من المشاتل  -

 .(السطحيةري بواسطة المياه  تكميلي،ري )فالحية  توضع طرق للتصرف في الماء لغايا -

 الري الصيفي. والحد من متأخرة( مبكرة أو) مكيفة سقويةتطوير زراعات  -

 المياهاالقتصاد في  .ث

 لرهاناتا •

الحقيقي يكمن في االقتصاد في الماء الهدف فإن  ليلتاوبا .ةفي االستراتيجيكليا المياه تتطلب تغييرا  نقصإن الوضعية المتمثلة في 

 .عقلنة استغالله وفي

 للماء  فالحياالقتصاد ال •

التقنيات مقارنة بمن المياه %50 ثر منكأ توفيرقطرة تقنية تمكن من -يمثل الري قطرة ،ه الريامحكم لميالستغالل االتقنيات من بين 

فإلى جانب الكلفة الباهظة لتجهيز األرض والتي تتحمل الدولة قسطا من  شكاليات،هذا النظام يطرح بعض اإل التقليدية. غير أن

 (.بمعدن الحديد الغنية المياه وخاصة) المياه كل أصناف والمع فان هذه التقنية ال تتالءم مع كل أصناف التربة ،تكاليفه

 االقتصاد المنزلي للماء •

 وبالتالي من .%7بالزيادة السنوية لالستهالك المنزلي معدل يقدرلمياه، حيث يمثل االستعمال المنزلي ثاني أكبر عنصر مستهلك ل 

استعمال ممكن  وتحقيق أفضلمن خالل الحفاظ عليها لة المائية األهمية التي تستحقها، وذلك الضروري أن يعطي المواطن المسأ

في المنازل وحتى في المنشآت  وصهاريج اتقيفسعدة آليات تسمح من اقتصاد كميات كبيرة من الماء من أهمها بناء  لها. هناك

 .ستهالك الماءللتشجيع على االقتصاد في ا فة جديدةالتوجه اآلخر يتمثل في إيجاد تعري العمومية لجمع مياه األمطار.

 مقاربة جديدة لالقتصاد في الماء •

أصبحت  وقد، خاصة ه في كل االستعماالتمن الضروري اليوم أن تتحول الرهانات إلى مسألة االقتصاد في الماء وطريقة استغالل

االقتصاد في  ةاستراتيجياعتماد "  الوطنية تقترح الخارطة. للوصول إلى هذه الغاية حالة االجهاد المائي تزداد حدة يوما بعد يوم

 التالية:ها في النقاط روامح " وتتمثلالماء

 .منح مساعدة مالية مشروطة لالقتصاد في الماء -

 .المستدامةنمية لماء في إطار التالتصرف المندمج ل -

 .الطرق التي تمنع من التبذيرإلى  وإرشادهمتنظيم حمالت تحسيسية لالقتصاد في الماء لكافة المستعملين وإعالمهم  -

 .باعتماد مقاربة تشاركية مع كل األطراف ةاالستراتيجيأهداف  تحقيق -

في  %15حاليا إلى  %30ياع من ى التقليص من نسبة الضالتقليص من الكميات الضائعة من الماء في القنوات والسعي إل -

وذلك بتكثيف حمالت المراقبة واعتماد تقنيات جديدة تمكن من التعرف على أماكن الضياع مع المتابعة  2030حدود 

 الدائمة وتعصير الشبكة وتغيير القنوات القديمة.

 ل الجهات.من نسبة االستهالك لكل فرد في كاألقل  على% 10تقليصالعمل على  -

 زيادة القلق المائي.تسوده في ظرف  والمال الماء في كبيرإن بلوغ هذه األهداف يمكن من اقتصاد  
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الذي يهدف إلى تثمين وإعادة استخدام  171-2018يمكن دعم استراتيجية االقتصاد في الماء اعتمادا على ما ورد بالمرسوم رقم 

فيفري  19المؤرخ في  171-2018األمر الحكومي عدد مائية. يندرج الموارد المياه األمطار في المدن والتصرف المستدام في 

، والذي يتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه األمطار المجمعة من 2018

ه تركيز هذه الخزانات كما يحدد شروط استغالل ميا، في هذا السياق. ويضبط هذا األمر شروط بناء وأسطح البنايات غير المتاحة

األمطار المخزنة. يمكن تجهيز العديد من المشاريع بمثل هذه الخزانات ونخص بالذكر مشاريع البنايات المدنية والسياحية والترفيهية 

الجماعي. تجدر اإلشارة إلى ما يمكن إدراجها بالمآوي ذات الطوابق وبالسكن والصناعية واللوجستية والتجارية والخدماتية، ك

سبق لدراسة جدوى وفقا للمعدل السنوي لكميات األمطار في مختلف الواليات. بصرف النظر عن دور البنايات ضرورة االعتماد الم

 يساهم أيضا في تحسين التصرف في السيالن. المجهزة بشبكة مزدوجة في االقتصاد في الماء، فإن تركيب مجمعات مياه األمطار

عمال مياه األمطار المخزنة لعدة أغراض مثل االستعمال الصناعي أو المنزلي )استعماالت داخلية وخارجية(، ولكن ال است يمكن

المراحيض وتنظيف يمكن استعمالها للشرب وإلعداد المواد الغذائية ولالغتسال. تقتصر االستخدامات الداخلية المحتملة على تزويد 

خدام آخر ال يتطلب معالجة مسبقة للمياه. بالنسبة لالستعماالت الخارجية، فيمكن لمياه االمطار استأي  األرضيات وغسل المالبس أو

المجمعة أن تستعمل في غسل السيارات أو سقي الحدائق العمومية والمناطق الخضراء )ينصح باختيار الري مباشرة على مستوى 

 ورات المياه(.طريقة الري قطرة مع تجنب الرش أو استعمال ناف األرض على

 بالخارطة المشاريع المقترحة  .2

 المائية في الحوض األعلى لمجردة التهيئة .أ

 :التاليةالتدخالت نقترح وضع برنامج للتهيئة المائية يقوم على 

 .³مليون م 120تبلغ طاقة استيعابها  السوفي( الجرف، مليز،واد على روافد مجردة ) سدود 3بناء  -

 .³ممليون  30اقة استيعابها بحيرات جبلية تبلغ ط 6تهيئة  -

 التقليص من عدد المنعطفات لوادي مجردة قبل وصوله لمدينة جندوبة. -

 :هذه االنجازات تمكن من

 .هكتار من المناطق السقوية 6000انجاز  -

 .خطر الفيضانات وبوسالم منحماية مدن جندوبة  -

 تلبية حاجة مدن المنطقة من الماء الصالح للشراب. -

 والذهيبةن بن قردان تهيئة ممر أخضر بي .ب

 :يلي فيمااألعمال المقترحة وتتمثل 

 .كلم( 130والذهيبة )تهذيب وإصالح الطريق الرابط بين بن قردان  -

 .ألف هكتار 24000كلم في كل جانب تبلغ مساحتها  1على طول وعلى جانبي الطريق بعمق  سقوية اطقإحداث من -

 .ألف متر مكعب في اليوم 160مياه تبلغ طاقة إنتاجها الإحداث محطة لتحلية  -

 .ألف ساكن 60قرية ومدينة جديدة تستوعب  20إحداث  -

 .الطاقة الفوتوفلتائية إلنتاجمحطات  4نجازإ -

 :ديدة وتتمثل فيإن أهداف المشروع ع

 .تنمية هذه المنطقة القاحلة وتنويع االقتصاد المحلي القائم أساسا على نشاط التهريب -

 .( مما يسمح من حل مشكلة البطالةفرصة عمل 25000خلق عدد كبير من فرص العمل ) -

 .المراقب وغيرالقانوني  والتسلل غيرالحد من عمليات التهريب بتأمين المنطقة وذلك  -
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 وبرج الخضراء تهيئة ممر أخضر بين الذهيبة .ت

  :يلي فيما المقترحة االعمال تتمثل

 البالد جنوب أقصى في الخضراء وبرج بالذهيبة الحدودي المركز بين الرابطة 19 عدد الوطنية الطريق إعادة تأهيل -

 كم(. 200)

 .الموجودة اآلبار وحول الطريق هذه من بالقرب (هكتار 37000) سقوية مناطق تهيئة -

 اقتصاًدا بالضرورة تتبع مستدامة بطريقة المياه استهالك يكون أن يجب ولكن الجوفية المياه على الواحات هذه ري يعتمد  -

 الري تقنيات ،زار ببئر المياه تحلية محطة :المقترحة اإلجراءات) استخدامها وإعادة تدويرها إعادة سيتم حيث دائريًا

 (.... إلخ ،الذكية

 .نسمة 2000 الواحدة القرية تضم حيث ،جديدة قرى 10 إحداث -

 .الفوتوفلتائية الطاقةمحطات إلنتاج  4إنجاز  -

 :مستدامة طبيعة وذات ةمتعدد الممر هذا إلى الموكلة األهداف فإن وبالتالي،

 .القديمة الواحات على الضغط وتخفيف البالد من القاحلة المنطقة لهذه المساهمة في التنمية الزراعية -

 وغير مباشرة وظيفة 37000 حوالي خلق على األخضر الممر هذا سيساعد إجماالً  الوظائف، من آالف عدة إنشاء -

 .مباشرة

 .للمنطقة والثقافية الطبيعية البيئة مع والمصالحة يشيةمعال توطين السكان الرحل وتحسين البيئة -

 .الجزائرية أو الليبية التونسية الحدود من والمهربين اإلرهابيين تسلل الحد من -

 .جديدة واحات إنشاء مكافحة التصحر من خالل -

 برج بيستور، ربئ ،(مشجيج حصن) مشجيج تيارت، زار، بئر ،(جنين حصن) جنين :الثقافيتعزيز التراث الطبيعي و -

 (.الخضراء برج حصن) الخضراء

 اإلجراءات المؤسساتية :ةاالستراتيجيالتوجهات  .3

 االقتصاد في استعمال الماء محور استراتيجي .أ

المائية الضعيفة قبل البحث عن موارد  وتثمين مواردهافي تطوير قدراتها على المحافظة بالنسبة للبالد  المستقبلي التحدييكمن 

 المياه:لتالية هي تذكير لبعض النصائح لعقلنة استعماالت احات ااالقتر جديدة.

 البحث عن تسربات المياه بين العدادات والصنابير. -

 منها: العديد من الفوائد الحل له هذا تجميع مياه األمطار في صهاريج مدفونة أو في حاويات من اإلسمنت المسلح. -

 ـ التقليص من استهالك المياه.

 ة.وارد طبيعية نادرـ المحافظة على م

 الستعماالت مستقبلية.ـ تجميع مياه األمطار 

 .الخيار هذا تبني على لتشجيعهم هذا المياه توفير نظام مستخدمي دعم للدولة يمكن

 مراجعة تعريفة الماء من طرف الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه .ب

بالفئات االستهالكية األولى. هذه التعريفة تعتبر من أضعف يتعلق  افيمإجماال يحظى سعر الماء بدعم كبير من طرف الدولة خاصة 

من الحصول على مياه الشرب  واقتصادية متواضعة التعريفة لألسر التي لديها ظروف اجتماعية وتسمح هذه التعريفات في العالم.

 الكاملة لتكلفةويدفع فاتورة الماء التي توافق افان المستهلك ال ينتفع بأي دعم  ،الرابعة االستهالكية وبداية من الفئة بسعر منخفض.

ي تتمتع ن الدعم الذم بذلك في تمويل قسط موبداية من الفئة الخامسة يدفع المستهلك تعريفة تتجاوز سعر التكلفة الحقيقية للماء ويساه

 به الفئات االستهالكية األولى.
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 وضع برنامج طموح لتحلية مياه البحر .ت

 محدودة البالد في الشرب مياه إمكانات ألن ضروريًا أمًرا البحر مياه لتحلية استباقية بسياسة لتزامالا يعد الحاضر، الوقت في

الكميات المتوفرة من المصادر التقليدية أصبحت ال تفي بالحاجة  (.الطلب) باستمرار المستخدمين احتياجات تتزايد بينما( العرض)

حة. وتمثل تحلية مياه البحر الحل المعجزة كونه مورد ال يعرف النفاذ بشرط وأصبحت عاجزة على تغطية حاجيات السكان والفال

لية مياه البحر أصبحت أكثر كفاءة وذات تكلفة في انخفاض . تجدر هنا االشارة الى أن تقنيات تحالتمكن من تحليته بتكاليف مقبولة

 مستمر.

 الموارد المائيةحوكمة جديدة للتصرف في  .ث

. المسألة األولى تتعلق بموضوع الترسبات وجودة المياهاالستدامة  لضمان هناك مسألتان ة المياه السطحية،بئتع برنامجيتعلق ب فيما

 في السنة. من المياه مليون متر مكعب 20التي تتراكم في السدود والتي تؤدي إلى خسارة تقدر ب 

 . السطحية مياهتعبئة الشاريع تبار في مبعين االعالجوانب البيئية واالجتماعية أخذ المسألة الثانية تتعلق بعدم 

ألهم األحواض الساكبة  "وكاالت األحواض"إحداث  ضرورة ،رحها والتي بإمكانها معالجة هاتين المسألتيننقتمن بين الحلول التي 

اظ على الموارد في البالد. وتهدف هذه الوكاالت إلى ضمان حالة جيدة للمياه وذلك بالتقليص من تأثيرات األنشطة البشرية والحف

توفير التخطيط و وإنشاء وتطوير أدواتالتدخالت المالية يق هذه األهداف من خالل يمكن تحق المائية وتلبية حاجيات المستعملين.

 التقييم(. التصرف، النوعية، الكمية،المعطيات المائية )

III. والتنمية المستدامة التصرف في النفايات الصلبة، التطهير 

 ستعملةمعالجة المياه الم .1

. وتوازيا مع ذلك ازدادت كميات المياه المستعملة التي تتطلب خالل السنوات االخيرة ما فتئ استهالك الماء في تونس يتطور

سواء  من األعمال التي يتعين القيام بها لكن يبقى الكثير .في سياسة تطهير المياه المستعملة طيبةنتائج المعالجة. وقد سجلت البالد 

بقيت فيها نسبة الربط بالشبكات  مدنين التيمن ذلك بعض المدن الكبرى على غرار مدينة الحضرية تجمعات السكنية على مستوى ال

أو في المناطق الريفية والمدن الصغرى التي ( %25)حيث أنه تم تسجيل أدنى نسبة ربط تقدر ب  التابعة لديوان التطهير متواضعة

 تتطلب عناية مضاعفة.

 ديةتعميم الحلول الفر .أ

فان محطات تطهير المياه تصبح أحيانا غير ناجعة. في هذه الحالة يتعين التفكير  ،حين تكون الكثافة السكنية ضعيفة والسكن مشتت

 تطهير شبه جماعي أو فردي.للفي نظام 

 حلول مالئمة للوسط الريفي .ب

أغلب األحيان إلى محطات معالجة المياه من السكان في تونس يقيمون في الريف أو في تجمعات صغيرة تفتقر في  %30من أكثر 

تجهيز هذه المناطق بمحطات صغيرة الحجم تكون مالئمة ب في هذا الخصوص، ننصح الديوان الوطني للتطهير المستعملة.

 . إنشاء قسم تابع للديوان الوطني للتطهير بالمناطق الريفيةأن يقع  ومن المرغوب .والمشتتة للتجمعات السكنية الصغرى

 مياه األمطار  ف في التصر .2

سببها تساقط كميات كبيرة من األمطار في وقت وجيز تؤدي إلى فيضانات متكررة وركود مياه األمطار في بعض إن المشاكل التي ي

آتية من خارج محيط المدينة. أما الفيضانات التي تسببها األمطار تلك الناجمة عن مياه  هي خطورة والفيضانات األكثرأحياء المدن. 

 لنازلة فوق المدينة فهي محدودة زمنيا ومجاليا.ا

 ه األمطاراالتصرف الحالي في مي .أ

بالنظر إلى الديوان الوطني للتطهير فان شبكة  لة( في بعض المدن الكبرى والراجعمياه مستعم أمطار+باستثناء النظام الموحد )مياه 

وتكون النتيجة مشاكل في المتابعة والتعهد حيث يلقي  .واطنغير معنية باستخالص يدفعه الم في المناطق الحضرية مياه األمطار

 لتطهير،البلدية،لكل طرف بالمسؤولية على الطرف اآلخر. فاألطراف المعنية بهذا الموضوع عديدة وتتمثل في الديوان الوطني 

 .ووزارة الفالحةوزارة التجهيز 
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لتسهيل التخلص من مياه  ودعمها عم للبنية التحتية وتوسيع الشبكةأما اإلشكاليات األخرى فتتمثل في توسع المدن وما يتطلبه من د

 .السيالن

 في مياه األمطار المستقبلي رطة للتصرفااقتراحات الخ .ب

التصرف في مياه األمطار من مشموالت البلدية وبذلك يصبح هناك طرف مؤسساتي وحيد نقترح أن يكون  ،في إطار الالمركزية

 لكل االخالالت الناتجة عن تعدد وتداخل األطراف. األمطار ويمثل ذلك حالمكلف بموضوع التصرف في مياه 

 التصرف في النفايات الصلبة .3

 جديدة:في النفايات والتي يغطي نشاطها كامل تراب الجمهورية مشاريع  للتصرف برمجت الوكالة الوطنية

 جديد. مصب مراقب 13تهيئة  -

 .صفاقس وسوسة برمجة محطتين لتثمين الفضالت العضوية في كل من -

 .إنشاء وحدتين للتصرف في النفايات بقابس وقبلي مع إنشاء وحدة مشتركة بين مدنين وتطاوين -

 مصب عشوائي. 300تأهيل غلق أو  -

 مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية .4

من عنصرا أساسيا في نقترح إنشاء مراكز جهوية لمكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية: ينبغي على السلطات الجهوية أن تعتبر األ

تهددها: الكوارث الطبيعية، حرائق يمكن أن التخطيط والتنمية. على كل جهة أن تكون قادرة على مواجهة المخاطر المتعددة التي 

الغابات، التغيرات المناخية، اإلجراءات الوقائية، الفيضانات، موجات الحرارة، الجفاف وما إلى ذلك. وسترتكز المهمة الرئيسية 

 ذه المراكز على جمع كل القوى المتنقلة والسريعة والمجهزة لمواجهة التهديدات الطبيعية.له

ي لمكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية" مهما وينبغي أال يخص إنجازه جهة دون غيرها من الجهات، لذا يعتبر إنشاء "مركز جهو

 ائق والكوارث الطبيعية:مراكز جهوية لرصد والتحذير من الحر 6تعتمد الخارطة على إنشاء 

 بالنسبة لمنطقة الشمال الشرقي، تقترح الخارطة مركًزا في بنزرت -

 شمال الغربي، تقترح الخارطة مركًزا في جندوبةبالنسبة لمنطقة ال -

 بالنسبة لمنطقة الوسط الشرقي، تقترح الخارطة مركًزا في سوسة -

 ًزا في القصرينبالنسبة لمنطقة الوسط الغربي، تقترح الخارطة مرك -

 بالنسبة لمنطقة الجنوب الشرقي، تقترح الخارطة مركًزا في تطاوين -

 غربي، تقترح الخارطة موقعًا في توزربالنسبة لمنطقة الجنوب ال -

 

ستقوم هذه المراكز بتوجيه التدخالت وتمكينها من اتخاذ القرارات وتنسيق التدخالت. تحت سلطة الحاكم ودعم الرؤساء الجهويين 

والمحليين )كجزء من عملية الالمركزية(، سيكونون مسؤولين عن التخطيط لمكافحة الكوارث، وسيكونون مطالبين بوضع 

 استراتيجيات جهوية لمكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية والمد بالموارد البشرية والمادية الضرورية.
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 التجهيزات الجماعية الكبرى :الباب الثالث

I. اليالتعليم الع 

 رطة الجامعيةاالخ .1

منها  263.817في مؤسسات التعليم العالي العمومي  المسجلين 2016-2015بلغ عدد الطلبة والطالبات في السنة الجامعية 

مما يعطي نسبة تأطير )عدد األساتذة  2017-2016 في السنة الجامعية 22846طالبة. وبلغ عدد أساتذة التعليم العالي  170.236

محاضرات( أساتذة  أساتذة،نسبة األساتذة المنتمين إلى الصنف أ ) تتجاوزوهي نسبة ضعيفة.  %8.6( 100ضارب  ةعلى عدد الطلب

في السنة  1731نالحظ تطورها إذ مر عدد أساتذة الصنف أ من من مجموع األساتذة وهي أيضا نسبة ضعيفة لكن  10%قليال 

في نفس 57923العمومي  التعليم العالي داتهالمتحصلين على ش.وقد بلغ عدد ا2017-2016سنة في  2531إلى  2009-2010

لم يتمكن من الحصول على شغل. فهناك عدم تطابق واضح بين التكوين وحاجيات سوق التشغيل عددا كبيرا منهم  أنالسنة. غير 

 من ناحية إضافة إلى تدني مستوى وكفاءات أصحاب الشهادات العليا من ناحية ثانية. 

 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي   ةيجيتراتاالسالتوجهات  .2

أهداف  5" يتألف من 2025-2015 أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "مخطط استراتيجي لتطوير التعليم العالي

 ؤشرات.مواألنشطة الواجب القيام بها والالنتائج المرتقبة  ينص على فرعي وكذلك هدف 100وخاص هدف 27ورئيسية

 .جودة التكوين الجامعي وتشغيلية أصحاب الشهادات : تحسين1العام دف اله -

 .البحث والتجديد تطوير :2الهدف العام  -

 .المحكم في المواردتفعيل الحوكمة الرشيدة والتصرف : 3العام الهدف  -

 .مراجعة الخريطة الجامعية من أجل إيجاد توازنات جهوية :4الهدف العام  -

 البيداغوجي لألساتذة. كوينالت : تطوير5العام الهدف  -

 رطةامقترحات الخ .3

ن عدد الطلبة الجامعية للسنوات القادمة خاصة وأ يخص البنية التحتية فيماإن المؤسسات الموجودة حاليا كافية لتلبية الحاجيات 

التعليم العالي. ية في النوع الكيف أو إلى منطقمطردا. فالظرف الحالي مالئم جدا للتحول من منطق الكم  والطالبات يشهد تراجعا

المدى المتوسط على برمجة صنفين من في فإننا نرى من الضروري االقتصار  2030سنة وبما أن آفاق الدراسة تمتد إلى 

 :من االمتياز أساسي يتمثل في تحقيق مستوى عال مبدأعلى المؤسسات الجامعية تتفقان 

 .سوسة( اقس،فص تونس،المدن الكبرى للبالد )أقطاب امتياز جامعية في  -

 .مدن داخلية 3تكنولوجية في  أقطاب -

 

 أقطاب االمتياز الجامعي .أ

جامعية في كل من تونس وصفاقس وسوسة لبعض االختصاصات الهامة. ففي عالم يتميز بالتحديث واالمتياز امتياز إحداث أقطاب 

 لها شأن. والتفوق أو التالشي يصبح من الضروري بروز أقطاب امتياز خاصة في الميادين التي 

 االمتياز إطار •

 التصنيفات العالمية. مختلفمن جامعاتها في من الضروري االنخراط في هذا التوجه ذلك أن تونس لم تتمكن من وضع أي 

 تحقيق االمتياز •

 :شروط أساسية 3البد من توفر  ،لتحقيق االمتياز

 .الرفع من االعتمادات -

 .تنمية االستقاللية -

 .اللجوء إلى الحوافز -
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 يازاالمت مؤشرات •

 :أقطاب االمتياز تتمثل في أغلب إن المؤشرات المعتمدة والمطبقة في

 .االمتياز العلمي واألكاديمي -

 :التعاون -

 .تعاون بين الجامعات أو مؤسسات عمومية أو خاصة -      

 .الشراكة على المدى البعيد تنظيم -      

 .هياكل ناجعة للتصرف -      

 تميز الحياة الطالبية. جودة عاليةية والتجهيزات في حالة جيدة للبنية التحتإلى جانب شروط أخرى تتمثل 

 إلنجاح خيار االمتيازمقترحات  •
 

 .وضع سياسة انتقائية للطلبة -

 .( تخصص للطلبة األجانب%20نسبة هامة من الطلبة )ال تقل عن  االنفتاح على الخارج: -

 .مرتفعةنسبة تأطير للطلبة  -

 .القتصاديةاالنفتاح على المؤسسات ا -

البرامج باستمرار حتى يكون محتوى التكوين منسجما مع التطورات  تراجع أن يجب . كمااإلنجليزيةالتدريس باللغة  -

 التقنية والمستجدات العلمية والفكرية.

 اقتراح برمجة أقطاب امتياز  •

 :أقطاب امتياز موزعة كالتالي 6نقترح انجاز 

 ي تونسلرياضيات واإلحصاء فمعهد عالي للعلوم وا - :تونس وما جاورها
 مدرسة دولية للحقوق في تونس -
 مدرسة للتجارة والتصرف في المؤسسات في تونس -
 معهد للفالحة والصناعات الغذائية في مقرن -

 مدرسة للمهندسين بصفاقس - :صفاقس
 مدرسة الطب في سوسة - :سوسة

 ضمانا لجودة التكوين.  طالب( 1500لى إ 500)من  اعدد الطلبة في أقطاب االمتياز محدود يجب أن يكون

 معاهد العلوم التطبيقية والتكنولوجيا .ب

 يا ومعهد مختص في العلوم البيئية:نقترح إنشاء معهدين للعلوم التطبيقية والتكنولوج

، سيكون مختصا في األنشطة التي لها عالقة بالصناعة )الصيانة الصناعية معهد للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة -

 رقمي، ...(.الميكانيك، اإللكترونيك، الروبوتيك، األساليب الجديدة، اإلنتاج ال

، سيختص في األنشطة التي لها عالقة بالعلوم اإليكولوجية، بالموارد الطبيعية معهد للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في مدنين -

 بالتنوع البيولوجي، بعلوم األرض، بالتنمية المستدامة ...(.

سيكون مختصا في العلوم األساسية المرتبطة بالمحيط الطبيعي  لبيئة والحفاظ على األوساط الطبيعية بطبرقةعلوم امعهد ل -

والبحرية، التنوع مثل دراسة األنظمة اإليكولوجية الطبيعية، علوم األرض، الحفاظ على األوساط والموارد البرية 

 البيولوجي، ...(.

 ولها أقطاب امتيازن اعتبارها بمثابة كتعطي أهمية للبحث التطبيقي ولتربصات مختارة. ويمستكوين جيد وستقترح هذه المعاهد 

 طالب. 1500نفس الشروط والخصائص. ال يتجاوز عدد الطلبة لكل معهد 
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II. التكوين المهني 

 التشخيصعناصر  .1

 توجيهية وثيقة :المهنية للتكوين وزارة التكوين المهني والتشغيل بإعداد دراسة "إصالح المنظومة الوطني قامت 2013في سنة 

لكن بالرغم من كل المحاوالت اإلصالحية فان األهداف المرسومة لم يتم تحقيقها. فاإلشكاليات . "(2018-2014عملية ) وخطة

 :التاليةاألساسية للقطاع تتمحور في النقاط 

 .غياب رؤية مشتركة لتنمية الموارد البشرية -

 ت واألشخاص والجهة والبالد بصفة عامة.ى مجاراة تطورات حاجيات المؤسساضعف تفاعل القطاع وعدم قدرته عل -

قيادة وتطبيق البرنامج الوطني للتكوين المهني ال يسمح بحوكمة تمكن من تلبية الحاجيات االقتصادية واالجتماعية على  -

 المستوى الوطني والجهوي.

 وتوصيات الخارطةمقترحات  .2
 التكوين المهني مجالية .أ

 :لمراكز التكوين المهني يتعين للتوزع المجالي النجاعة العامةين تحسجل من أ

 .المحلية والجهوية للخاصيات الملقنةمالءمة االختصاصات  -

 .الداخليةالجهات بفي المدن الكبرى  التقنيين تكويندعم طاقة  -

 .اقتصاد ديناميكي اتذ البحث عن انسجام أكبر بين التكوين والتشغيل على مستوى شهادة التأهيل المهني في أماكن -

بتركيزها في األماكن التي يكون فيها الطلب على  وذلكز التكوين المهني للمستوى االساسي مراك وتشتتتفادي تضاعف  -

 هذا النوع من مستوى التأهيل مهما.

 األوساط المهنية في التكوين المهني تشريك .ب

 :في عدة ميادينينبغي أن يتم تشريكهم 

 .ناتالحضور في لجان االمتحا -

 .استقبال وتكوين الشباب في المؤسسات -

 .والمهنيالمساهمة في تمويل التكوين األساسي التكنولوجي  -

في تمويل التكوين هذا النظام على وجوب مساهمة المؤسسات  المستمر. ويستند المهني أيضا في التكويناألوساط المهنية كما تساهم 

 .لمأجوريهاالمستمر 

 إنشاء نظام تكوين من خالل التعلم .ت

وهو ما يسمى بالتكوين بالتناوب، ذلك أنه يجمع بين التكوين لدى صاحب العمل بالشركة والتدريس في مركز التكوين المهني خالل 

 يشرف على تلقينه و علمم مسؤولية تحت وضعه يتم حيث( %75 و 60 بين) الشركة في يقضي المتعلم وقتل أطولساعات العمل. 

 .اتوالمسئولي المهام بعضب يكلفه كذلك

 يعترف بالمكتسبات والخبرةإرساء نظام تكوين  .ث

إن االعتراف بالمكتسبات والخبرة يتيح الحصول على شهادة مهنية اعترافا بالكفاءة والمعارف التي تحصل عليها الشخص أثناء 

ن لم يقم الشخص بكل المراحل التي على شهادة حتى وإح المجال للحصول أم ال. فهو وسيلة تفت مأجوراقيامه بنشاط سواء كان 

 علينا أن نؤسس له. ويتعينار ال يوجد ببالدنا هذا المس تؤدي إلى الحصول عليها.

 تطوير التكوين المستمر .ج

كنولوجية يمكن من متابعة التطورات الت كما أنهيعتبر التكوين المهني المستمر رافعة لإلنتاجية وعامال مهما في التجديد والنمو. 

 المهنية ودعم تشغيليتهم.من األشخاص من تحسين كفاءتهم  سنة آلالفكل سمح يو والتنظيمية
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 مزيد من الحرفية في التكوين .ح

وين حرفية أكبر عن طريق التكوين كبصفة متنامية في أوساط العمل والتكوين. يتعين إكساب الت يتأكدكفاءة"  حرفية،" الزوج أصبح

 تصديق الشهادات، ،الكفاءة)ن وضع آليات لتقييم التكوي التكوين،ساهمة أوسع للمهنيين في إعداد برامج م التربصات، ،المتناوب

 معايير الجودة(.

 إرساء نظام التكوين المهني في مرحلة التعليم الثانوي .ه

من اكتساب الكفاءات التي  التكوين المهني غير موجود حاليا في التعليم الثانوي بالرغم من أهميته إذ يمكن عددا هاما من الشبان

 تمكنهم من العمل في مهن ذات مستوى وتتميز بأجور محترمة.

مجموع تالميذ هذه المرحلة. في من %20إن عدد الموجهين نحو التكوين المهني في مرحلة التعليم الثانوي ال يجب أن تقل عن 

 .% 37فرنسا مثال ترتفع هذه النسبة إلى 

 ت اإلدماج المهني للشباب وكذلك طرق تطبيقهاتقييم وتحسين أدوا .ن

 :إن اآلليات الموجودة حاليا تستند إلى عدة منطقيات

 .المعارف المتحصل عليها تحديثكتساب تكوين جديد أو المنطق التأهيل ويسمح للباحثين عن شغل استغالل فترة بطالتهم  -

 .الشغل المتاحة لعروض الفورية االستجابةمنطق  -

في  كبيرة صعوبة يجدون الذينلهم مستوى تكوين أساسي محدود الجتماعي والمهني بالنسبة للذين ا اإلدماجمنطق  -

  الحصول على عمل.

III. الحوكمةوالتخطيط المجالي  :الصحة 

 إذا ما اعتمدنا هذا التفاوت يمكن الحد من يشهد نظامنا الصحي زيادة التفاوت المجالي واالجتماعي في التمتع بالخدمات الصحية. 

 اربة مجالية لمعالجة المرضى.مق

 التخطيط الصحي .1

تنمية منسجمة مجالية ووظيفية لطاقة المؤسسات االستشفائية والى توزيع عادل للخدمات  ضمان يهدف التخطيط الصحي إلى

 الصحية على كامل تراب البالد.

 الخارطة الصحية  .أ

 الصحية إلى: الخارطةة. وتهدف العروض الصحيتنظيم التخطيط و معاييرهي عبارة عن وثيقة فنية تحدد 

 .الفاعلة طرافاأل مختلف بين التنسيق ونقص المبادرات لتشتت تركها يمكن ال والتي عقلنة التنمية الصحية في البالد، -

 تحديد اإلطار األمثل لتنمية التجهيزات على المدى المتوسط وكذلك التجهيزات الثقيلة والموارد البشرية. -

 يل وتنمية العروض الصحية.تكوين إطار قانوني لتعد -

أما بالنسبة إلجراءات إعداد الخارطة الصحية، فيجب أن تخضع هذه األخيرة إلجراء تشاوري على مستويات صنع القرار المختلفة 

 .ممكن قدر بأكبر التوافق يتم بحيث

 رهانات التخطيط الصحي .ب

ية وسياسية. وقد بقيت على اقتصادية، إدار-، اجتماعيةتتم عملية التخطيط الصحي في تونس إلى اليوم وفق معطيات ديموغرافية

 تشخيص أفضل بإجراء يسمح وحده ألنه الجهوي الصحي التخطيط في الشروع ينبغيالمستوى الوطني ولم تصبح جهوية بعد. 

الجهوي ينبغي . إلنجاح التخطيط الصحي ةجهال في الصحية للحالة وتقييم و الجهوية المحلية الرئيسية الفاعلة طرافلأل مشترك

 هياكل جهوية للصحة مثل الوكاالت الجهوية للصحة بحيث تكون لها استقاللية مالية واستقاللية على مستوى أخذ القرار.وضع 
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 العرض والحاجيات الصحية .ت

ت صحية يتمثل العرض الصحي في مجموع البنى التحتية والتجهيزات والموارد ووسائل النقل واألدوية التي تساهم في تقديم خدما

 العرض الصحي هو تلبية الحاجيات الصحية وحل مشاكل الصحة. فالهدف منلفائدة المواطنين سواء كانت وقائية أو عالجية. 

 للصحةإشكالية التقسيم المجالي  .ث

ة في للمقاربة المجاليإن تقسيم المجال الوطني لمستويات مجالية صحية ضروري لزيادة نجاعة النظام الصحي. تتمثل نقاط القوة 

 كونها تتناول الصحة بطريقة شاملة وعرضية متجاوزة بذلك المنطق القطاعي المركز على العناية.

 األحواض الصحية الجوارية •

أو مستوصف يضم على األقل طبيب عام  ةللصحة األساسي اوم بتنظيم اإلسعافات األولى. قد يكون مركزتمثل المستوى القاعدي. تق

 5000ساكن )من  5000لكي نضمن تغطية مجالية مناسبة ينبغي أن يكون الحد األدنى للسكان  وطبيب أسنان وممرض وصيدلية.

 .ساكن( 10000إلى 

 المستوى الثاني •

 تقدم الجوارية. يتوسط مجموعة من األحواض الصحية واالسعافية االستشفائية والعالجيةالتنسيق بين العروض الوقائية  إيجادمهمته 

المحلي  للمستشفىل حاليا وهو الدور الموك .ية متعددة االختصاصاتالطب ومن الرعاية الطوارئ لحاالت ستقبالاالحد األدنى من 

 ساكن. 50000إلى 30000والذي يهم حوض حياة للسكان من 

 قطاع الصحة •

لتوافق ا ينتج عن تحديد قطاع الصحة إنألف ساكن وهو الدور الذي يقوم به حاليا المستشفى الجهوي.  100 000يضم يهم مجال 

 بين الحاجيات البشرية والظروف اإلدارية والسياسية.

 اقتراحات الخريطة .2

 اجراءات لتحديد السياسة الصحية .أ

 .لضمان اختيار أفضل وتقييم األنشطةتحسين المعرفة  -

 .يوالعمل الشبكإدماج وتنسيق السياسة الصحية مع السياسات العمومية األخرى االندماج بين السياسات العمومية: دعم -

الجوارية في المناطق التي  الصحية ويتمثل ذلك أساسا في تحسين الخدمات العرض الصحي مع حاجيات السكان: مالئمة -

 تفتقر اليها.

 ، نذكر منها:هذه العملية تشمل عدة أوجه تعصير طرق العمل: -

 بين العاملين في الصحةدعم العالقات  •

 تنمية التربية الصحية •

 عدتحسين التعامل مع الطب عن ب •

 مرافقة رجال الصحة في تحسين وسالمة اإلسعافات  •

لعدة سنوات تحدد األهداف والموارد وكذلك عقود لتحسين الجودة والتنسيق في الخدمات  تعاقدية: عقودتنمية سياسة  -

 االستشفائية.تعميمها في المؤسسات العمومية  والتي يجب الصحية

لى الخارج وتصدير الخدمات الصحية لدعم مكانة تونس كوجهة عالمية مالئمة هدفها االنفتاح ع ةاستراتيجيالتوجه نحو  -

 في السياحة الطبية.

 المجالي أدوات جديدة للتخطيط الصحي .ب

 3إن المثال الجهوي للتنظيم الصحي التي تقترحه الخريطة يمثل إحدى أدوات التخطيط الصحي. غير أن انجازه يتطلب توفر 

 ة تقوم بها الدولة:شروط سابق

 .المجال الوطني وتقسيمه إلى قطاعات صحية تنظيم -
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 .إحداث وثيقة مرجعية تمكن من التصرف في طلبات الترخيص الحداثات جديدة -

 إعداد قانون ينظم طريقة انجاز المثال. فغياب منهجية وطنية يمثل عائقا أمام انجاز المثال الجهوي للتنظيم الصحي. -

 وكاالت جهوية للصحة إحداث .ت

تبدو إعادة الهيكلة المجالية  ي في تونس بمستوى طيب. لكن هناك فوارق وتفاوت بين مختلف واليات البالد.يتميز النظام الصح

سوء  ولمجابهةللنظام الصحي ضرورية لمجابهة االستجابة التي تكون غير كافية في بعض األحيان لتلبية الحاجيات الصحية 

 هتونس. هذتمثل الحل المناسب لتنظيم مجالي جديد للصحة في  للصحةنعتقد أن الوكاالت الجهوية  لذا، فقات.التصرف في الن

 هياكل جديدة جاءت لتعزيز اإلدارات الجهوية للصحة الموجودة حاليا في كل والية و ال لتحل محلها. إذا هيالوكاالت 

ية في أخذ القرار. وفي انتظار وزارة وتتمتع باستقاللية مالية واستقاللالمباشر لل اإلشرافمؤسسات تبقى تحت عن  وستكون عبارة

 :وكاالت جهوية للصحة 8فإننا نقترح بعث  ،التقسيم اإلداري حسب الجهات الكبرى

 : تونسوبنزرتمنوبة(  عروس،بن  أريانة، تونس،تونس الكبرى ) -

 لناب :(الشمال الشرقي )نابل وزغوان -

 جندوبة :(سليانة الكاف، جندوبة، باجة،الغربي )الشمال  -

 نالقصري :(بوزيدسيدي  القصرين، القيروان،) الوسط الغربي -

 ةسوس :(الساحل )سوسة، المنستير، المهدية -

 سصفاق :صفاقسجهة  -

 ةقفص :(قبلي ،توزر ،الجنوب الغربي )قفصة -

 نمدني :(تطاوين ،مدنين ،)قابس يالجنوب الشرق -

المتمثل في  الوطنيي تندرج ضمن الهدف للصحة تتطلب وضع سياسة الالمركزية حيز التنفيذ. وه الجديدة الجهويةهذه الهيكلة 

 تحسين خدمات وجودة النظام الصحي في تونس.

 تجمعات استشفائية مجالية  ثإحدا .ث

خدمات صحية ذات جودة عالية  مقديبفضل هذه التجمعات االستشفائية المجالية باإلمكان إحداث التنسيق بين المستشفيات ضمانا لت

إلى تنافسية  ةاستراتيجيظرف يتميز بشح الموارد العمومية يصبح من الضروري االنتقال من  لكل المواطنين وبأقل التكاليف. ففي

 :المجالية تتيحشبكة والتركيز على حاجيات المرضى. ألجل هذا فان التجمعات االستشفائية التعاونية والعمل ضمن  ةاستراتيجي

والحوض الذي  الصحية االحتياجات حسب لطبيةا االستراتيجيات وتطويروضع نظام للتدرج في العالج االستشفائي  -

 .تتواجد به

 .التقليص من التفاوت في الحصول على خدمة صحية بفضل مقاربة مجالية -

 .تطابق بين الحاجيات والعرض في قطاعال -

 المستشفياتلتأهيل برنامج  إطالق .ج

بالنظر إلى مقاييس محددة ومضبوطة من أجل يتمثل التأهيل في مجموعة من المبادرات تسمح بالقيام بتقييم خارجي للمستشفيات 

. الجودة إجراءات لتعزيز رافعة بمثابة يكون التأهيل المنتظمة، الزيارات خالل منالتحسين المتواصل لجودة القطاع الصحي. 

 جودة لضمان معًا العمل طريقة تحسين: مشترك هدف حول نموظفيال جميع يحشد أساسيًا عماًل  ضمنًا يعني التأهيل فإن ،وبالتالي

 .الطبية الرعاية وسالمة

 دعم دور ومهام المستشفى العمومي .ح

يقوم المستشفى العمومي بدور هام لكل المواطنين وباألخص لألشخاص ذوي الدخل المحدود أو من هم في خصاصة. يتعين إدخال 

ألف بطاقة(. من  850م )حوالي مزيد من التنظيم في عملية إسناد بطاقات العالج المجانية. فعدد أصحاب هذه البطاقات ها

ستفيد من هذا النظام إال ذوي الحاجة. كما يتعين وضع نظام المعرف الوحيد لكل مواطن ي ال الضروري التقليص من هذا العدد لكي

 تونسي مثلما هو معمول به في عديد البلدان.
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 :يلي فيمالعمل المستشفيات الناجحة  ةاالستراتيجيوتتمثل 

 .ما هو موجود وتأهيله إدخال تحسينات على -

 .اعتماد مقاييس الجودة -

 .النتائجالمطالبة بتحقيق أفضل  -

 .وضع آليات للتحفيز والتشجيعات وتقدير المجهود -

على التراب  غير موزعة بطريقة حسنةتبقى  أسرةالمستشفياتالتيتعتبركافيةولكنإعدادتراخيصعقالنيةعلىالدولةأنتديربشكألكثر

 .الوطني

 6على منها ال يعمل إال لمدة يوم  %45أن  حيث 2104ى تتعلق بمراكز الصحة األساسية التي يبلغ عددها هناك إشكاليات أخر

وذلك بغلق تدريجي  العقالنية. ال يمكن لهذه الوضعية أن تستمر ويتعين إدخال مزيدا من أيام 6على  6فقط منها تعمل  %19وأيام

 .عملها بشكل دوري ضمانللمراكز التي ال تتمكن من 

 من طاقتها.%20كما أن المستشفيات المحلية غير موزعة بصفة جيدة والكثير منها يعمل بنسبة ال تتجاوز 

وتتمثل ن في الجهات الداخلية لم يجد طريقه إلى الحل. وجود أطباء مختصي عدم هناك أيضا مشكل قائم منذ سنوات ويتمثل في

 :يلي فيماالتي تقترحها وزارة الصحة  الحلول

 .م منحة إضافية لألطباء )ألف دينار في كل شهر(ام عمل دوري في المستشفيات الداخلية مع تقديإقرار نظ -

 .تخصيص سنة للخدمة المدنيةار األطباء الذين أنهوا دراستهم على إجب -

 .اللجوء إلى الطب التلفزي في بعض التدخالت -

 .اإلقامةإحداث جهاز امتياز للطلبة منذ مرحلة  -

 وتنفيذ مشروع نجاز، فمن بين الحلول الممكنة إالعمل داخل المؤسسات االستشفائية والذي يشكو عديد النقائصيتعلق بسير  فيماأما 

 .سنوات 5لمدة  مستشفى لكلمؤسسة 

 للسياحة الطبية صحية برمجة أقطاب .خ

تواها خاضعة لبعض تتمثل األقطاب الصحية المخصصة للسياحة الطبية في مناطق مهيأة لهذا الغرض تكون مساحتها وموقعها ومح

المستوى العالمي هناك عدة عوامل ساهمت في تطور السياحة الطبية. وبإمكان تونس أن تصبح قطبا عالميا للسياحة  ىالمقاييس. عل

 الطبية لما تحتوي عليه من كفاءات طبية عالية المستوى ومن مزايا تفاضلية وتنافسية.

 مع الواليات المتحدة األمريكية 10إلى  1ومن  مقارنة بالبلدان األوروبية 3لى إ 1 من تمثل في تونس الخدمات الصحية تكاليفإن 

هذه  وتقوم السياحة الطبيةلتدويل عامة  وطنية ةاستراتيجيتونس مطالبة بوضع  بالتالي، فإن .في حين أن الجودة تكاد تكون متقاربة

 :على جانبين االستراتيجية

 .قدوم األجانب المرضى بصفة مؤطرةتنظيم  -

 .النظام الصحي وكذلك الكفاءات الطبية في الخارج إشعاعتنمية  -

 :ينبغي القيام بها إجراءات اكهن األول الجانبلتحقيق 

 .متطلبات السياحة الطبيةيلبي  على اإلطار التشريعي أن :اإلطار التشريعي مالئمة -

 .توسيع إطار الخدمات التي يحتاجها الوافد األجنبي -

 .اإلنجليزيةاللغة  الصحة وخاصةعند العاملين في قطاع إتقان اللغات األجنبية  -

 .الشفافية التامة في كل المعامالت مع السائح األجنبي -

 .تجهيز المصحات والمستشفيات بمصالح ترجمة لتسهيل التخاطب مع الحرفاء -

 .بيةصناديق التأمين على الصحة في البلدان األجنإمضاء اتفاقيات ثنائية مع  -

 .في وزارة الصحة تسهر على السياحة الطبيةإحداث إدارة خاصة  -

 .إحداث خلية في وزارة السياحة مكلفة بالسياحة الطبية وتعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة -

 .القيام بحمالت تسويقية واسعة النطاق والبحث على أسواق جديدة -

 

 خارج البالد. واالستشارات الطبية خدمات الصحيةبالترويج لليتعلق  الثاني الجانب
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من بين المحاور المهمة التي تؤكد عليها هذه 

صحية  وإحداث أقطابنذكر برمجة  االستراتيجية

تنظيم جديد يتمثل في  وهذامختصة في السياحة الطبية. 

قريبة  وتكونهكتارات  10و 5تمسح بين  طبية منطقة

سياحة من المطار توجد فيها كل األنشطة المرتبطة بال

 صحي قطب 12داث الطبية. وتقترح الخريطة إح

 :مختص في السياحة الطبية وهي

 .طبرقة -

 .هرقلة -

 .المنستير -

 .صفاقس -

 .جربة -

 .الحمامات -

 .توزر -

 .الحامة )قابس( -

 .قبلي -

 .عين دراهم )جندوبة( -

 .تطاوين -

 .سبيطلة )القصرين( -

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. التجهيزات الثقافية 

 د ضروريا لضمان التواصل والتفاعل مع الجماهير.أنشطة جديدة. هذا االنفتاح يععلى الدوام الحقل الثقافي واسع ويستقبل 

 عناصر التشخيص .1

في تونس. فالمسألة ال تتعلق فقط بتشييد البناءات والتجهيزات التي تبقى في معظمها من  امحدود العمومي يبقى العرض الثقافي

 ،عن السياسة الثقافية في البالد مشموالت الدولة بل هناك مسائل أخرى عديدة تمثل تحديات تنتظر اهتماما من طرف المسؤولين

 :منها

واالنبهار للشباب وحتى غير الشباب بتكنولوجيا االتصاالت "اإلقامة الجبرية للمواطنين" ونعني بها االهتمام الكبير  -

بشبكات التواصل االجتماعي والجاذبية التي يفرضها جهاز التلفاز. كل هذه السلوكيات تمثل خطرا على الممارسات 

 واالجتماعية التي تتم في الفضاء الخارجي. الثقافية

 ومتكاملة مشتركة اتكيدينامي إقامة الضروري من يجعل الحالي السياق فإن لذا. ةيالمعيش بعض الفضاءات اندثار خطر -

 .الخصوص وجه على الريفية شبه أو الريفية والمناطق الكبيرة المدن بين المختلفة، الجغرافية واألحواض الهياكل بين

 موحد. نة الثقافة حيث تتحول إلى منتوج واسع االنتشار واالستهالك الردئ الذي يفرض ثقافة مهيمنة وفكر سلع -

 منيبقى التصرف في التجهيزات الثقافية من المشموالت المباشرة للسلطات العمومية  الثقافية، المرافق بإدارة يتعلق فيما -

 معظم في ولكن المستخدمين، قبل من بعضها تغطية فيتم التشغيل ليفلتكا بالنسبة أما ،ثقافةلل االدارات الجهوية خالل

 .التشغيل تكاليف معظم لتغطية عام دعم توفير يلزم الحاالت،

التردد على المنشآت ودور الثقافة محتشم اعتبارا لعدد السكان وخاصة فيما يتعلق بدور السينما التي لم يبقى منها إال  -

 القليل.
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 التوجهات المستقبلية .2

 شر الثقافة لكل الجماهيرن .أ

 تطوير يتوافق .والشخصي المهني التطوير إلى حاجتهم مع يتناسب بما الثقافي نيكوالت إلى بالوصول للجميع من الضروري السماح

  .الجماهير مختلفل ةعنوالمت االحتياجات تلبي ألنها التطور من النوع هذا مع الثقافية المراكز

 لمحافظة على تنوعها فعليها إيجاد التوازن بين عدة عناصر:إذا أرادت المراكز الثقافية ا

 .العالم على االنفتاحثقافة و التقليدية الثقافة بين توازنال -

 التوازن بين الثقافة الشعبية وثقافة النخبة. -

 التوازن بين اإلنتاج الراقي وسوق اإلنتاج الثقافي. -

 أو المعاصرة للفن. ةيكيالتوازن بين الممارسات الفنية للهواة واالشكال الكالس -

 الثقافة في متناول الجميع جعل .ب

المشاركة في اإلبداع الثقافي والوصول إلى الموروث الثقافي حسب مبدأ المساواة في الحقوق. غير أن هذا ن الحق في طلكل موا

والذي تطلب التعلم يماته اهتما إحدىإن جعل الثقافة تقوم بدور هام في حياة المواطن وتصبح  الحق يفترض حرية اختيار قصوى.

 يبدأ منذ الصغر خاصة في المؤسسات التعليمية.

 ية حقوق اإلنتاج الفكري والفنيحما .ت

اإلنتاج  ،م(، األفال... مقاالت صحفية مسرحيات، قصائد، قصص،اآلثار األدبية )عديدة: التي تقتضي حقوق التأليف  األعمالإن 

 النات االشهارية وغيرها.اإلع والتماثيل،اللوحات والرسوم  الموسيقي،

 .لة تتناول كل المسائل الثقافيةيتعين أن تكون دقيقة وشامإن النصوص القانونية والفصول الترتيبية التي تحمي حقوق التأليف 

 توصيات الخارطة  .3

 .إعادة النظر في دور التجهيزات الثقافية -

 .تكثيف اللقاءات بين المبدعين والمستهلكين -

 .ووزارة الثقافةوزارة التربية ربط عالقة متينة بين  -

 .إعطاء مزيد من اإلشعاع لمتحف باردو -

 .متنوعةالجماهير الالتجديد ومالئمة العرض الثقافي لحاجيات  -

 .إعطاء دور الثقافة تميز وخصوصية ذاتية مع المحافظة على هوية المكان -

 إرساء تصنيف واضح ودقيق لمختلف التجهيزات الثقافية. -

 

 مقترحات الخارطة  .4

 الثقافية التجهيزات توزيعإحداث منظومة ل .أ

 تجهيزات ثقافية كبرى 6إحداث  .ب

 في بنزرت بالنسبة للمنطقة الشمالية الشرقية -

 في جندوبة الغربية،بالنسبة للمنطقة الشمالية  -

 في سوسة األوسط،بالنسبة لمنطقة الشرق  -

 القصرين األوسط فيبالنسبة لمنطقة الغرب  -

 تطاوين الشرقي فيجنوب بالنسبة لمنطقة ال -

 في توزر الغربية،بالنسبة للمنطقة الجنوبية  -
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 نشطة المنتجةاالقتصاد واأل الرابع:الباب 

I. الفضاءات اللوجستية 
 يعرف قطاع اللوجستيك اهتماما متزايدا من قبل المؤسسات.

 الرهانات الحالية للوجستيك .1

ئع وذلك من خالل الجمع بين النقل والرفع واللف وتحضير الشراءات وتنظيم يهتم اللوجستيك بالتصرف في أدفاق المواد والبضا

 إلى ويهدف التسليمات والتصرف في المخزون وكل العمليات المادية واإلدارية والمعلوماتية والتنظيمية المرتبطة بهذه األعمال.

 تأخير أو تعطيل أي بها والتسويق اإلنتاج اتتتحمل عملي لن التي للشركات فعالةتصرف  أداة بحويص. دفاقلألالتصرف األمثل 

  .دفاقلأل

 للخارطة  ةاالستراتيجيالتوجهات  .2

 ومواكبة لتطورومندمجةمتماسكة التي تسمح بوضع سياسة  ةاالستراتيجيبعض التوجهات  قترحنطالقا من هذه الرهانات نا

 اللوجستيك.

 لتنمية األنشطة اللوجستية ةاستراتيجيرؤية  .أ

فضاء اللوجستي. ال موقع اختيار اللوجستية في منطقة معينة وذلك للتمكن من نشطةاأل نميةلت استراتيجية وضع الضروري من

 ويتعين العناية بالعناصر التالية:

 .نفاذية مناسبة -

 .نوعية األنشطة المزمع تركيزها -

 .السياسة العامة للنقل -

 .االستقبال والبيئية لمناطقاالجتماعية  القيوددراسة  -

 المجاالت المجاورة. التنسيق مع -

 المستدامة  والتنمية ةلوجستيال .ب

 ةاستراتيجي. فالتحكم في أدفاق نقل البضائع ووضع أنشطة لها تأثير كبير على البيئة خاصة نقل البضائع ةقطاع اللوجستي يضم

 .نضروريا انللتنمية المستدامة يصبح

 أنظمة المعلومات  تطورات مالئمة األنشطة اللوجستية مع .ت

المعلومات. وفي الواقع يعود  أدفاق قد غيرت تماما من طريقة التصرف في عن بعد ات التكنولوجية للمعلومات واالتصاالتالتطور

 للسلع الجغرافي الموقع فيمذهل لقطاع اللوجستيك والتي مكنت من التحكم لتقدم الفي الهذه الثورة المعلوماتية إلى حد كبير الفضل 

 تنقالتها. أثناء

 متعدد الوسائطدعم النقل  .ث

 المنقولة،نوعية البضائع  البضائع،أخرى غير الطريق مرتبط بعوامل عديدة مثل أماكن خروج واستقبال  نقل طرقإن اللجوء إلى 

 وتصورات وانتظارات المستعملين لنجاعة النقل الحديدي. للسلع،إمكانية إعداد أحجام كبيرة 

 مواصلة ترشيد استعمال الطريق  .ج

. هذا النوع يمثل الحلقة األهم في سلسلة النقل متعدد الوسائط حيث أن باستعمال الطريق التي تنقل تتم (%90) إن أغلب السلع

يتعلق  فيماالطرقات هامة سواء عبر  بصورة كلية عبر الطريق. فالرهانات المرتبطة بنقل البضائع تقريبا تمة" تاألخير تراتمولي"الك

 بالتنمية المستدامة أو بالتنافسية.
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 المقترحات والعناصر المرتبطة باختيار مواقع الفضاءات اللوجستية .3

 المقترحةفضاءات اللوجستية الختيار ال المعايير المعتمدةتقديم  .أ

 :هيومعايير10تم اختيار  ،في إطار هذه الدراسة

 الحجم الديموغرافي للمدن .1

 كثافة األنشطة االقتصادية وخاصة النسيج الصناعي .2

 حتية للنقلالبنية الت وتنوعجودة  .3

 سلع داخل وخارج الجهةأهمية أدفاق ال .4

 المجال بالنسبة للحدود البحرية والبرية تموقع .5

 طلب افتراضي كبير من طرف مستعملي الخدمات اللوجستية .6

 توفر ونوعية المدخرات العقارية وكذلك سعر األرض .7

 النجاعة الطاقية والبيئية .8

 وجود وكفاءة يد عاملة مختصة في اللوجستيك .9

 المرور والنفاذ للفضاء اللوجستي سهولة .10

 :أعطى النتائج التالية مما 10ر المعاييلكل من هذه وقد وقع منح عدد لكل موقع 

 المعيارالمنطقة/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 المجموع الرتبة المساحة )هك(

 ميناء رادس 10 9 9 10 9 10 2 3 10 3 75 5 30

 ديحلق الوا 10 9 9 10 8 10 6 8 10 8 88 1 40

 بير مشارقة 9 9 6 8 6 6 7 7 6 5 69 6 60

 بنزرت 7 7 7 6 6 7 5 7 7 7 67 7 50

 بلي 7 7 9 7 6 6 10 8 7 10 77 4 40

 جندوبة 6 3 6 5 8 5 7 7 4 6 57 10 30

 صفاقس 8 8 8 8 8 8 8 7 9 8 80 2 60

 سوسة 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 78 3 60

 المنستير 7 8 6 7 6 8 7 7 8 7 71 7 40

 قابس 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 58 9 40

 قفصة 5 3 4 5 5 3 6 6 5 5 47 12 30

 جرجيس 5 3 6 3 8 3 7 6 4 3 48 11 30

 القيروان 5 3 3 4 4 4 6 6 3 4 42 13 20

 القصرين 4 3 3 3 6 3 6 6 3 3 40 14 20

 بالنسبة. الفضاءاتبقية  عن بوضوح لكت بذوتميز مهم قد حصلت على مجموع األولىالفضاءات اللوجستية الستة  أن نالحظ

 .أفضلمجالي  ترابط أجل من عليها الحفاظ المناسب من أنه الحظنا نسبيًا، امنخفض مجموعا تسجل يتال رةاألخي فضاءات للثالث

 وتجدر اإلشارة الى ان هذه الفضاءات يجب ان تعمل في كنف التناغم وان تحقق تكامال فيما بينها.

. دراسات 2030هك نعتبرها كافية لسد الحاجيات لحدود سنة  550تهالغ مجموع مساحيبفضاءا لوجستيا و 14اقترحت الخارطة 

 تبقى مهمة قبل تحديد الموقع النهائي السوق،دراسة  المقدمة،نوعية المؤسسات والخدمات  اللوجستية،معمقة تتعلق بنوعية األنشطة 

 وكذلك المساحة. للفضاءات اللوجستية

 اللوجستينشاط تصنيف جهوي لل .ب

 يمكن تقسيم المجال الوطني حسب أهمية األنشطة اللوجستية.

 جهة مركزية •

من ضمنها(. تتميز هذه بير مشارقة بلي والفضاءات اللوجستية بالحمامات )-تضم واليات تونس الكبرى وكذلك مدينة بنزرت ونابل

 آلخر موجه لبقية جهات البالد.هذه األدفاق يهم إقليم تونس وامن  وجزءيلة المدى باتجاه أوروبا والعالم الجهة بأهمية األدفاق طو
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 الوسطىالجهة  •

 والمنستير،غير متالصقة. هذه المجاالت تضم سوسة  ولكنها البعض قريبة من بعضهااللوجستية ال مجاالتال العديد من تضم

 فضاءات لوجستية. 5وهي تضم أيضا  الجهة المركزيةمن  حضوراقابس وميناء جرجيس. هنا األنشطة اللوجستية أقل  صفاقس،

 األحواز جهات  •

جندوبة(. بين  القصرين،من الحدود )نظرا لقربها قفصة( أو  القيروان،تتميز بكثافة لوجستية ضعيفة مرتبطة بمدن كبيرة نوعا ما )

 بقية المجال يكاد يكون خاليا من األنشطة اللوجستية.هذه الفضاءات اللوجستية 

 اإلجراءات المصاحبة .ت

لمساندة النشاط اللوجستي هناك 

يتعين  ضرورية إجراءات

 :اتخاذها

وضع قوانين تنظم  •

 النشاط اللوجستي

فراغ  إنه يوجدالقول  باإلمكان

تشريعي يهم النشاط اللوجستي 

في تونس. هذه الوضعية تفسر 

من فذا لبحداثة هذا النشاط. 

 .هالضروري سن قوانين تنظم

تنمية التكوين في  •

 مهن اللوجستيك

 الوظائف المختصة يبقى عدد

 محدودا األنشطة اللوجستيةفي 

. إن غياب أشخاص في بالدنا

لهم كفاءة يمكن أن يكون عائقا 

 ور قطاع اللوجستيك.أمام تط

 فرص يمكن أن تتوفر وبالتالي،

 معاهد وجود شريطة عمل

 في متخصصة كوينت

 وعددك ذات جودة اللوجستي

 .كاف
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 ة المؤسساتية واالقتصادية بأهمية أنشطة اللوجستيكتحسيس األطراف الفاعل •

إلى حد اآلن لم نالحظ اهتماما جديا بأهمية األنشطة اللوجستية سواء لدى السلطات العمومية وحتى لدى الناشطين االقتصاديين 

لذا من الضروري القيام  بالرغم من أهمية هذا القطاع الذي يمثل عامال مهما في الرفع من مردودية وتنافسية االقتصاد الوطني.

ف الفاعلة ولدى المؤسسات االقتصادية عن طريق االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بحمالت تحسيسية لدى األطرا

 .حتى يقع إدماج النشاط اللوجستي في مخططاتهم االستراتيجية طنة التونسيةاالمؤسسات المو ةوكنفيدراليالتقليدية 

II. المجاالت الصناعية 

 هيل المناطق الصناعيةتأ .1
 المناطق الصناعيةرهانات تأهيل  .أ

. بالنسبة للمناطق القديمة يبقى الرهان الكبير مقبول كون في مستوىتيجب أن  ،سواء القديمة أو الحديثة ،إن تهيئة المناطق الصناعية

المناطق القديمة بل أن نتمكن من إصالح قة التقليص من االحداثات الجديد عمله هو . ما يتعينالعزوف عنها هو تأهيلها قبل أن يقع

 المتدهورة.

 :تأهيل المناطق الصناعية أهداف رئيسية تنير السبيل في موضوع 3في هذه الحالة هناك 

 .دراسة الوضع الحالي للمناطق الصناعية -

 .القيام بعملية المونتاج القانوني والمالي وإعداد المشروع الفني -

 تأهيل.في عمليات التهيئة أو ال التطرق إلى دور القطاع الخاص -

 :مسائل جوهرية 3وهكذا يقع تناول موضوع تأهيل المناطق الصناعية بالنظر إلى 

 طق الصناعيةاويكون العمل الدافع هو تراجع قدرة استقطاب المن ،ةاالستراتيجين التشخيص إلى ماالنتقال  -

 :دراسة مشاريع وعمليات التأهيل. وتكون األهداف -

 التأهيلعوامل نجاح عملية  تحديد ومعرفة •

 تحديد طريقة التأهيل حسب خصوصية المنطقة الصناعية •

 الدروس واالستخالص من عملية التأهيل •

 :الخدمات ونوعية عمليات تأهيل المناطق الصناعية وتتمثل األهداف في -

 إبراز أهمية موضوع الخدمات الموجهة نحو المؤسسات واألشخاص •

 ذات الجودة وجاذبية المنطقة الصناعية التهيئات ةالتأكيد على أهمي •

 تأهيل المناطق الصناعية .ب

السلطات العمومية واعية بأهمية رهانات تأهيل المناطق الصناعية. لذلك انطلق برنامج للتأهيل إضافة إلى برنامج مقرر للسنوات 

 الية.و 16هك موزعة على  1605تمسح  33القادمة. إن عدد المناطق التي تم تأهيلها يرتفع إلى 

 هك. 1576وتمتد على مساحة  60هناك مناطق صناعية أخرى تستدعي تأهيال عاجال يبلغ عددها 

 للخريطة ةاالستراتيجيالتوجهات  .ت

مع حاجيات المؤسسات في بعض المناطق الصناعية هي إشكاليات تهدد  المالئمةفضاءات صناعية مهملة وعدم  إن تقادم ووجود

مبدأ االستهالك  فقفكير في تأهيل المناطق الصناعية قبل اللجوء إلى التوسعة أو االحداثات الجديدة والت مستقبلها. لذا من المستحسن

 المحكم للمجاالت.

 إدماج خدمات ووظائف جديدة ،تنويع األنشطة •

ية يبقي الوحدات الصناعويتمثل الهدف في خلق محيط اقتصادي وعمراني مالئم في المناطق الصناعية الحالية من شأنه أن 

 المتواجدة ويستقطب وحدات أخرى.
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 إيجاد حلول مجددة لتمويل عملية التأهيل •

الدولة والجماعات المحلية مضطرة إلى إن المناطق الصناعية المهيأة حسب عناصر الجودة الحضرية والمشهدية لها كلفة عالية. ف

منذ البداية  الخاصة ارة في تشريك المؤسساتتصور صيغ مجددة للتمويل. ويتمثل دور الجماعات المحلية وغرف الصناعة والتج

 .في عملية التأهيل

 زيادة المؤسسات المنتصبة في المناطق الصناعية •

فقط متواجد داخل المناطق الصناعية ( %33.8) الدراسة أن ثلث المؤسساتبين التشخيص الذي تم في المرحلة األولى من هذه 

 ري وغير خاضعة لتهيئة مسبقة.المهيأة. أما البقية فنجدها داخل النسيج الحض

في المائة من المؤسسات تكون موجودة في مناطق مهيأة عوض الثلث حاليا. هذا  50إن الهدف المؤمل هو الوصول إلى نسبة 

منذ البداية في  الصناعية حقيقه خالل العشرية القادمة إذا تمكنا من تحسين عمليات التهيئة وإذا أشركنا المؤسساتالهدف يمكن ت

 ليات تأهيل أو إحداث مناطق جديدة.عم

 تحسين التصرف في المناطق الصناعية •

المؤسسات ليست لها الخبرة من الصعب التصرف في المناطق الصناعية دون اللجوء إلى صيغة جماعية تهم كامل المنطقة. ف

 للمنطقة الصناعية. هالالزمة وكذلك الموارد البشرية والفنية والمالية الالزمة لوضع برنامج تصرف متعدد األوج

 نجاح عمليات تأهيل المناطق الصناعية •

يتعين اليوم إدماج المنطقة . لجماعات المحلية من تثمين المناطق الموجودة في مجالها البلديليسمح تأهيل المناطق الصناعية 

عدد الوظائف داخل المنطقة الصناعية في المدينة وذلك بإضافة وظائف حضرية وتجهيزات وخدمات مالئمة. فهناك حاجة ملحة لت

 ...( مع مراعاة المالئمة والتكامل الوظيفي.مهني، مراكز تكوين  خدمات، السكن،الصناعية )

 الجديدةتهيئة المناطق الصناعية  .2

الصناعية في إطار االستعمال المحكم لألرض واحترام متطلبات التنمية المستدامة وإحداث  األنشطة برنامج تهيئة مناطقدخل ي

 ل مهيأ يستقطب االستثمارات المحلية واألجنبية ويلبي حاجيات المؤسسات الصناعية.مجا

 ةاالستراتيجيالتوجهات  .أ

 :طق الصناعية والتوطين الصناعي للمؤسساتامواضيع تهم المن 4هناك 

 .الصناعيةالالمركزية  -

 .المناطق الصناعية اختيار مواقع تشتت -

 .توطين المناطق الصناعية -

 .طقة الصناعيةعوامل نجاح المن -

 

 الالمركزية الصناعية •

اهتمت السلطات العمومية بمسألة الالمركزية الصناعية منذ بداية الثمانينات في إطار التوطين والتوزيع المجالي للمناطق الصناعية. 

نحو المناطق األكثر والمفروض أن تكون التهيئة الترابية في خدمة التنافسية الصناعية. ألجل هذا فان االستثمارات يجب أن توجه 

 سياسة تشتيتها في كل المجاالت خاصة في وضعية تتميز بندرة موارد الدولة. جدوى والتخلي عن 

في إطار  والتي تندرج سوسة( صفاقس، تونس،تعطي كل الفرص للحواضر الكبرى )الصناعية الناجحة هي التي  ةفاالستراتيجي

 لفائدة على كامل المجال الوطني.با والتي تعوداالنفتاح على االقتصاد العالمي 

ثم التنمية الذاتية  أولىإلى جر بقية المناطق نحو التنمية المصاحبة والمدعمة في مرحلة  ةاالستراتيجيومن ناحية أخرى تسعى نفس 

 لبالد.التنموي لمسار الفي مرحلة ثانية بطريقة تجعل كل الجهات مساهمة في 



 

 40  ةلثالمرحلة الثاملخص  :نهائيال ملفال – 2030في أفق  الكبرى للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الخارطة الوطنيةدراسة 

. فمن غير بمعنى طاقة المؤسسات التونسية إلى النفاذ تحو األسواق األجنبية ى التنافسية الدوليةوجوبا عل ةاالستراتيجيينبغي أن تبنى 

عكس االقتصادية في البالد تحت عنوان التوازن الجهوي الذي ال معنى له بل على ال لألقطابالمعقول التقليص من الدور الريادي 

. وفي نفس الوقت العمل بجدية على تحسين ظروف فسة األجنبية المتزايدة حدةالوحيد لمجابهة المنا ألن ذلك هو السبيل يتعين دعمها

 .حتى تصبح بدورها مستقطبة لالستثمارات المحلية واألجنبية استقبال المؤسسات الصناعية في المدن الداخلية

 االبتعاد عن التشتيت الصناعي •

هك لكل منطقة. وقد الحظنا أن المناطق الصناعية  23.7 هك أي بمعدل 4427سح تممنطقة  187عدد المناطق الصناعية حاليا 

 هك. 40ة أكثر من المناطق الصغيرة. لذلك نقترح مستوى أدنى ال يقل عن حذات المساحات الهامة ناج

ومن هنا فإن إعادة  التوسع.من ناحية أخرى، في حالة الرغبة في توسيع المنطقة الصناعية، يتعين تأهيل الموجود قبل الشروع في 

 التأهيل تبقي المصانع في أماكنها شرط الحد من خلق فرص أرض جديدة في المجال.

 إشكالية توطين المناطق الصناعية •

 ن البعد المجالي للتنمية أصبح رهانا أساسيا سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو بالنسبة للمؤسسات الصناعية. إ

قدر  أكبرمنافسة بين الدول والجهات والمؤسسات وذلك قصد الحصول على يتمثل في "المنافسة" أي ال الموضوع األساسي اليوم إن

 ممكن من حصص األسواق التي أصبح الظفر بها ليس باألمر الهين.

ال وأصبح المج اإلنتاجفالعولمة االقتصادية وما صاحبها من فتح الحدود فسحت المجال للمؤسسات في التحرك وتغيير مواقع 

 الذي يسمح بتحقيق مزايا عديدة مالية واقتصادية وظروف عمل مالئمة.المثالي بالنسبة لها ذلك 

 عوامل نجاح المنطقة الصناعية .ب

روف نجاح المناطق الصناعية الجديدة وضمان استقطابها للمؤسسات هناك عدد من القواعد لتوفير ظ الطلب،لتقريب العرض من 

 ومة المناطق الصناعية.ضمانا لنجاح وديموالشروط التي يتعين أخذها بعين االعتبار 

 اختيار الموضع •

كافيا في نجاح أو  ويكون سبباغالبا ما نصرف االهتمام عن اختيار مواقع تركيز المنطقة الصناعية. غير أن ذلك يعد عامال أساسيا 

 فشل المنطقة الصناعية وكذلك النتائج المرتقبة للمؤسسات العاملة فيها.

 الموقع •

 ة ومن حوض الشغل.ية نفاذية جيدة وتكون قريبة من المدينيجب أن تتوفر للمنطقة الصناع

 الصناعية ومساحة المنطقةبرمجة  •

 ،هك مما يعرضها إلشكاليات عديدة )ارتفاع تكاليف التهيئة والتصرف 2هناك بعض المناطق الصناعية التي ال تتجاوز مساحتها 

هك مما يسمح  40الصناعية عن غي أن تقل مساحة المنطقة ...(. لذلك ال ينب، المؤسسات لالنتصاب فيها عزوف ،غياب التمظهر

إمكانية  بخلق اقتصاد التجمع ويرفع من سمعة وصورة المنطقة الصناعية. وبالطبع من شأن هذا التوجه إقصاء المدن الصغيرة من

 وجود منطقة صناعية بها.

 البنية التحتية والشبكات المتنوعة •

 كهرباء، ،للصناعة تتطلب وجود مختلف الشبكات )مياه صالحة لك مختلف الخدمات المقدمةإن السير الطبيعي للنشاط الصناعي وكذ

 ...(.اتصاالت، شبكة  ،شبكة تطهير

 النسيج الصناعي •

 من المستحسن أن تكون المؤسسات الصناعية المتواجدة متنوعة وذات أحجام مختلفة أو تكون ضمن قطاع واحد.
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 صورة وتمظهر المنطقة الصناعية •

 اإلشهارفان  روالمناطق الصناعية بصفة أخص نجدها في وضعية تنافسية لجلب المؤسسات. في هذا اإلطااالت بصفة عامة المج

بالتعريف بمجالهم ومعرفة حاجة المستثمرين المحليين واألجانب لفاعلين المحليين لالمجالي أخذ أهمية متزايدة وأصبح أداة تسمح 

 ثمرين في جهتهم.ف استقطاب المستتهد ةاستراتيجيمما يمكنهم من وضع 

 التنظيم الداخلي للمنطقة الصناعية •

 توزيع األنهج السيارات،أماكن وقوف  الخضراء،المساحات  والخدمات،األنشطة  عالصناعية، توزيويتمثل ذلك في مقاسم المنطقة 

ن بارزا على لوحة توجد في مدخل عالمات التوجيه واإلشهار. ويضبط مثال التهيئة كل هذه العناصر والذي يكو والشوارع،

 المنطقة الصناعية. 

 التصرف البيئي للمنطقة •

. كما تحاول المؤسسات إيجاد صيغ للمشاكل هناك رغبة من طرف المستثمرين لمنطقة نظيفة ومهيأة وبها خدمات عصرية

 بأقل التكاليف الممكنة. التصرف في النفايات والحراسة وتنظيف أماكن العمل وصيانة المناطق الخضراءالمطروحة مثل 

 البيئية احترام مواصفات والمستلزمات •

تتحول المنطقة الصناعية إلى نقطة سوداء والى مصدر للتلوث واإلحراج للعاملين فيها وللجوار فمن الضروري أن تكون  لكي ال

 المؤسسات الصناعية نظيفة وغير ملوثة وتحترم المواصفات البيئية.

 لمؤسساتلحاجيات ا تلبية مستديمة •

مرين. فوجود منطقة وظيفية تسمح اإلنتاج والتنقل بيسر أصبح محيط مالئم وخدمات للمؤسسات هي حاجيات منتظرة من قبل المستث

. فعوامل استقطاب المستثمر عديدة. وحتى تلبى هذه االنتظارات من الضروري تشريك بال يكفي إلقناع المؤسسات باالنتصا

 اد وتصور المنطقة الصناعية ثم بعد ذلك مشاركتهم في التصرف فيها.المؤسسات منذ البداية في إعد

 جة مناطق صناعية جديدةبرم .ت

 :صناعية جديدة من الضروري معرفة طقاقبل التفكير في إحداث من

 .يتعلق بطاقة االستيعاب المتوفرة فيماالوضع الحالي للمناطق الصناعية. يتعين القيام بالتشخيص المجالي  -

 .المؤسسات الموجودة في مناطق صناعية قريبةمدى ردود فعل  -

 .المنطقة الموجودة بلغت ذروتهاهل أن طاقة إيواء  -

صناعية جديدة في عالقة مع المناطق التي اختارتها وزارة  منطقة 26من هذا المنطلق رأينا أنه من األفضل االكتفاء ببرمجة 

 اءات اللوجستية.الصناعة وليست كلها وكذلك مع البرمجة التي اقترحناها للفض

هك  52في المائة تقع في المناطق الداخلية مما يعطي معدل  30أي  هك 410منها هك  1356تبلغ المساحة الجملية لهذه المناطق 

 للمنطقة الواحدة.

 وأن مئات الهكتارات خاصة 2030هذه المناطق المقترحة وكذلك المساحات المخصصة لها كافية لتغطية حاجيات البالد آلفاق 

 شاغرة في المناطق الصناعية الموجودة.

 المصاحبة لتنفيذ المقترحاتاآلليات  .ث

 .نقترح اعتماد مقاربة التنمية المستدامة واستعمال مؤشرات تمكن من متابعة تنفيذ هذه السياسة

 الصناعيةطق اوضع رهانات التنمية المستدامة عند البرمجة والتصرف في المن •

 تتعلق بالنواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية. يل مبادئ التنمية المستدامة والتي تتناول مسائلوهي مجاالت تسمح بتنفيذ وتفع 
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 التصرف المستدام للمناطق الصناعية •

فالمناطق الحالية قديمة وقليلة أو منعدمة التعهد والصيانة. كما أن هذه المناطق وقع انجازها حسب توفر العقار مع غياب النظرة  

 خاصة بها. والمندمجة والرغبة في منح كل بلدية منطقة صناعية التنسيقية

 المصاحبة اإلجراءات  .ج

 ة التهيئة الترابية والتعمير الجديدة إجراءات ترتيبية تخص مناطق األنشطة الصناعية في مجل •

ة مناطق األنشطة الصناعية بمناسبة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير يتعين تخصيص جزءا من التراتيب والفصول تهم مباشر

 :من ذلك مثال

 .الوضع القانوني لمنطقة األنشطة الصناعية -

 .تأهيل المناطق الصناعية القديمة -

 .مقاسم في المناطق الصناعيةتهيئة وبيع  بإمكانهاالمنظمات والقطاع الخاص التي  -

 ....(مرخصة، غير  بشروط،مرخصة  مرخصة،) استعماالت األرض االستغالل، أصناف -

 .إدماج التنوع الوظيفي داخل المنطقة الصناعية -

 .احترام مبادئ التنمية المستدامة -

 لة االستثماراتإدماج مناطق األنشطة الصناعية في مج •

لم يقترح المشروع الجديد لمجلة االستثمارات إجراءات خاصة تتعلق بمناطق األنشطة الصناعية خاصة حق المستثمر الخاص في 

 المناطق الصناعية.اسم. وفي كل الحاالت تبقى الوكالة العقارية الصناعية مسؤولة على منح رخص انجاز التهيئة وفي بيع المق

 الخدمات واألنشطة المصاحبة •

سير الطبيعي للنشاط الصناعي يستدعي وجود خدمات وأنشطة لها عالقة به وتسانده. هذه الخدمات المرافقة يجب أن تكون إن ال

 كاملة ومتنوعة.

 التكوين المهني والبحث العلمي لعالي،االتعليم  •

ومخابر للبحوث ومراكز  هناك عالقة كبيرة بين التطور الصناعي والتقدم العلمي. لذا وجود معاهد عليا ومعاهد فنية مختصة

 من شأنه أن يطور الطاقات العلمية والفنية واإلنتاجية للموارد البشرية. داخل المنطقة الصناعية للتكوين المهني

III. داث سوق جملة جديد لتونس الكبرىإح 

 الوضعية الحالية لسوق الجملة ببئر القصعة .1

سنة الماضية أدى سوق الجملة ببئر القصعة الوظائف  40. وخالل 1985سنة  منذ بدأت أنشطة سوق الجملة ببئر القصعة

 خيرة.والخدمات التي من أجلها وقع تأسيسه. غير أن عديد اإلشكاليات بدأت تظهر في السنوات األ

 ةاالستراتيجيالتوجهات  .2

 .األخذ بعين االعتبار تطور المحيط الخارجي للسوق -

 .في بلدان أخرىاالستئناس بالمستجدات الحاصلة  -

 .إدماج التحوالت االجتماعية والصحية -

 .تقليص المخاطر التي تؤثر على أنشطة السوق -

 .إدماج مبادئ التنمية المستدامة في نشاط السوق -
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 لة جديدبرمجة سوق جم .3

بعملية التأهيل وقد خصصت ؤثر سلبا على نشاط سوق الجملة الحالي الذي عليه القيام يإن نشاط السوق الجديدة ال ينبغي أن 

 اعتمادات لهذا الغرض.

 أهداف السوق الجديدة .أ

 :هناك عدة أهداف ترافق انجاز السوق الجديد للجملة

 .انجاز فضاء عصري لسوق الجملة للمواد الطازجة -

 .ئمة العرض مع الطلب وتمكين بيع اإلنتاج في حال وجود أزمة وضمان تزويد تجار التفصيل بالمواد الطازجةمال -

 .تأمين وظيفة التوريد والتصدير والتوزيع على مسافات بعيدة -

 .جمع كميات هامة عند التوريد والتزويد -

 .اإلشهار ،ضمان جودة البضاعة اللف، :جديدةإيجاد صيغ تجارية  -

 .منتوج ذي الجودة العاليةتثمين ال -

 .أسعار معقولة والمساهمة في معطيات تهم األسعار الرسمية للمواد نويكت -

 .الذي يستقبله السوق وتنويع مجاالت تدخله اإلنتاجتنويع  -

 .تطوير المنتوج المصنف ذي الجودة العالية وإدخال التصنيفات الصحية الغذائية -

 .متدخلين جددتطوير مهنة الوسطاء والمساهمة في ظهور  -

 .القانون األساسي بحيث يخصص قسم من رأس مال الشركة إلى القطاع الخاصتطوير  -

 .تعصير أدوات وطرق التصرف لتكون منسجمة أكثر مع المتطلبات المحلية والعالمية للنشاط -

 عناصر التقييم وتصنيف المواقع المقترحة .ب

عناصر تمكن من إبراز مزايا ومساوئ  8سوق جملة جديد لتونس الكبرى  جازإلنوتصنيفنا للمواقع المقترحة لقد اعتمدنا في تقييمنا 

 :المقترحة وهي 7 المواقع

 .سيدي ثابت -

 .بلي )الوطن القبلي( -

 .جبل الوسط -

 .الجديدة -

 .المرناقية -

 .سليمان -

 .باجة -

 :يللعناصر األكثر أهمية والمتمثلة فهناك عناصر رئيسية وأخرى أقل أهمية لذلك وقع إسناد عدد أكبر 

 .القرب الجغرافي .1

 .نفاذية المنطقة .2

 .الوضعية العقارية .3

 .االرتباط بشبكة النقل .4

 .المشاريع الكبرى المهيكلة الموجودة أو المبرمجة .5

 .تأثير السوق الجديد على سوق بئر القصعة .6

 .التأثير البيئي واالقتصادي لسوق الجملة .7

 .كلفة التهيئة .8

 :المتحصل عليها على النحو التاليتصنيف المواقع المقترحة حسب األعداد وقد تم 

 .نقطة 77:بلي

 .نقطة 65 :سليمان

 .نقطة 63 :وباجة جبل الوسط

 .نقطة 62 :الجديدة

 .نقطة 61:سيدي ثابت

 .نقطة 56 :المرناقية
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 .قطةن 12الموقع الجديد المقترح في الدراسة هو بلي بالوطن القبلي وهو يتقدم على موقع سليمان المصنف الثاني في الترتيب ب 

IV. سالسل القيمة 
قامت وكالة النهوض  أخرى فاعلة، عناصرو وبالشراكة مع مدينة العلوم بتونسمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  بالتعاون مع

يهدف تنظيم هذه (. 2017نوفمبر  30و 29للمنتجات المحلية )بتاريخ  المناظرة التونسية األولىبتنظيم باالستثمارات الفالحية 

 لمنتجات الغذائية والزراعيةاالوصول إلى أسواق  )بدعم من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في إطار مشروعظرة المنا

 المحلية( إلى تثمين المنتوجات المحلية التونسية وتيسير وصولها الى األسواق الداخلية والخارجية. 

 السل قيمة المنتوجات المحلية التونسيةالتوجهات االستراتيجية للخارطة من أجل تحسين التصرف في س .1

اختفت تماماً  في طريقها الى االختفاء أو المنتجات المحلية بعض إذ أن ،مراجعةيتطلب الوضع الحالي للمنتجات التونسية المحلية 

باإلضافة إلى  وجود منتجات أكثر تنافسية في األسواق. مع وضعف هيكلة سالسل القيمة الخاصة بها ينمثبسبب االفتقار إلى الت

خاصة بها تكاد تكون غائبة. من إلحياء بعض المنتجات أو تطوير سالسل القيمة ال التي تهدففإن األبحاث واالستراتيجيات  ذلك،

قمنا بصياغة ثمانية توجهات استراتيجية رئيسية تهدف إلى إنشاء سلسلة قيمة  المحلية،أجل تنظيم سالسل القيمة للمنتجات التونسية 

 لكل قطاع إنتاجي: مستدامة

 .القيمةالفاعلة في سلسلة  عناصرالتنظيم المهني لل -

 .االبتكارتشجيع  -

 .في العمل المرأةل وإشراك تشجيع خلق فرص العم -

 .األخضراحترام البيئة وتشجيع اإلنتاج  -

 .وأصالتهاحماية تفرد المنتجات المحلية  -

 .المنتجاتإدارة الجودة وتحسين تغليف  -

 .إعادة تنظيم التسويق -

 .ياتالمؤسس التأطير -

 مقترحات الخارطة .2

لمنتجات الغذائية والزراعية االتي تمت صياغتها وعلى ضوء مشروع الوصول إلى أسواق  االستراتيجيةاستناداً إلى التوجهات 

 جهات:لسالسل القيمة على مستوى ا ينمثفي تونس، فإننا نقترح ت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية نظمته الذي المحلية

 للقيمة:سالسل  7نقترح تطوير : بالنسبة لجهة الجنوب -

لحم الجمل من قابس؛  ؛من قابس ن(؛ الرمانور من توزراللة قد قابس،رشدي من  حأو األصناف األخرى )بل مورالت 

 .التمور من قبلي وتوزر "ربو" حليب الجمل من دوز

 للقيمة:سالسل  7نقترح تطوير  :بالنسبة لجهة الوسط -

سيدي بوزيد  فيدارا قاللفت من  بوزيد؛وسيدي  والقصرينمن القيروان التين الشوكي  ؛لوز سيدي بوزيد ؛القصرين فستق 

 .الورد من القيروان ءوما

 سالسل قيمة: 7نقترح تطوير  :بالنسبة لجهة الشمال -

 .الساقية بالكاف كسرى والكاف؛ جوز عسل فرنانة وبرقو؛ زقوقو باجة؛ من االغنامأجبان وشتاتة؛ الفراولة من 

V. األقطاب التكنولوجية 
 األهداف .1

 .تنمية كفاءات ذات مستوى عالي قادرة على التعامل مع المشاريع الجديدة -

 .مساندة البحث العلمي في ميادين تتمتع بأولوية وطنية -

 .تطوير التحديث التكنولوجي -

 .تنمية المشاريع المجددة ذات القيمة المضافة العالية -

 .ل خاصة لحاملي الشهادات العلياالشغ دفع احداثات -
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 .تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية -

 .تطوير الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام -

 .دفع االستثمارات األجنبية المباشرة -

 2020-2016التوجهات االستراتيجية  .2

 حداث إطار للتشجيع على االستثمار في قطاع صناعات الجيل الجديد.إ -

قات الشراكة والتعاون بين ميادين اإلنتاج والبحث العلمي واالبتكار التكنولوجي في قطاعات ذات قيمة مضافة ير عالتطو -

 عالية.

 مهما في التنمية االقتصادية. وراتطوير قطاعات استراتيجية مصدرة ومحدثة لمواطن شغل والتي ستلعب د -

المهني  نحداث شركات في مراكز التكويإتشجيع على المشاريع شراكة واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر، تنمية  -

 العلمي.  ومراكز البحث

 وفي القيروان في بلي ينتكنولوجي ينبرمجة قطب .3

 :الموقع االستراتيجي لمدينة بلي مناسب إلحداث قطب تكنولوجي في الصناعات الغذائية يهدف إلى

 .الغذائيةتجميع األنشطة المرتبطة بالصناعات  -

 .الترابية بتنمية قطب مندمج سهل الوصول اليه وجذابتنسيق العروق  -

 .ترويج التعليم العالي والبحث العلمي في منظومة الصناعات الغذائية -

الغربي والتنوع البيولوجي ، نظرا لقربها من جبلي وسالت بالغرب والسرج بالشمال قطب تكنولوجي بالقيروان بعثكذلك نقترح 

 والمحافظة علىلعلوم البيئة  وذلك مع إنجاز معهد  تحتضنها إضافة الى امكانياتها الزراعية. الخالبة التيوالمناظر الطبيعية 

وطرق تحسين األنواع الزراعية والتطوير في مجال المنتجات الغذائية )   ؛ تشجيع التعليم العالي والبحث العلمياألوساط الطبيعية

دفع التنمية المستدامة المرتكزة على الجانب البيئي )بيوتكنولوجيا البيئة: الى إضافة  المنتجات الزراعية، ترشيد الري، الخ...( تحويل

 ممة بطريقة إيكولوجية، إلخ...(.تثمين الطاقة، إزالة التلوث، االبتكار وتطوير المواد والمنتجات المص

VI. المناطق الحرة االقتصادية 
 حاليا منطقتان حرتان في كل من بنزرت وجرجيس.. توجد 1992أوت  3احدثت المناطق الحرة االقتصادية بموجب قانون 

 48هك منها  60. تمتد على مساحة 1996وبدأ نشاطها سنة  1994سبتمبر  13في جرجيس تأسست شركة للتنمية والتصرف في 

 :مؤسسة 49مستغل من طرف 116مقسم منها  112هك مستغلة وهي مقسمة إلى 

 .صناعية مشاريع 9 -

 .مؤسسة في قطاع الخدمات 30 -

 .شركات في التجارة الدولية 8 -

 .200 التي تم بعثها لشغليبلغ عدد مواطن ا

. من جهتنا نعتبر نقصعدم ربط المنطقة بالغاز الطبيعي وقد تقرر تالفي هذا ال من قبل المستثمرين من بين اإلشكاليات المطروحة

 أن ربط المنطقة وكذلك ميناء جرجيس بالسكة الحديدية أمرا ضروريا.

هك  30مواقع: موقع يمسح  3هك موزعة على  81تمتد على مساحة  .1993سنة  االقتصادية حدثت المنطقة الحرةأ في بنزرت

شركة مصدرة بالكامل. منذ إنشائها،  60هك بمنزل بورقيبة. تحتوي هذه المنطقة على  51ببنزرت وموقعين تبلغ مساحتهما 

مليون دينار  700ت الصادرات فرصة عمل. سجل 4000ها أكثر من وتولد عنمليون دينار  600تجاوزت االستثمارات الصناعية 

 .2016و 2015بالمائة مقارنة بسنتي  15بزيادة تقدر بحوالي  2017في 

بخصوص النواقص بالمنطقة الحرة االقتصادية ببنزرت، فإن المخاوف تدور حول بطء اإلجراءات المينائية اإلدارية )ميناء رادس( 

 ة المتعلقة بالنقل.وكذلك المشاكل اللوجستي
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VII. نحو مناطق داخلية لها إمكانيات طبيعية وثقافية التوجه :السياحة 

 االتجاهات الكبرى للتنمية السياحية في العالم .1

 السياحة والتنمية المستدامة .أ

 السياحة عنصر لتنشيط وتنويع النظام االقتصادي •

مواطن الشغل وتنمية المداخيل في القطاعات . فهي تساهم في خلق إن المشاريع السياحية من شأنها خلق ديناميكية لالقتصاد المحلي

 مثل الفالحة والبناء والخدمات والصناعات التقليدية. منه ذات العالقة بالنشاط السياحي وكذلك األنشطة القريبة

 للتنمية االجتماعية واالقتصاديةالتراث رافعة  •

 :التراث وتنمية األنشطة الثقافية يمكن أن يكون له تأثيرانء. إن تأهيل مبادئ وينمي الشعور باالنتماال في نشر التراث يساهم

 .هناك آفاق لنمو مشاريع جديدة والحد من هجرة الشباب المحليين، للسكانبالنسبة  -

أن المجال بإمكانه االنخراط في االقتصاد العالمي وتنظيمه وتوفير على هناك إشارة  المنطقة،بالنسبة للذين يعيشون خارج  -

 حياة مقبولة.وعية ن

تسهل عملية تصنيف المعالم  قانونية وضع تراتيب إلىن تجديد القرى يساهم في تحسين صورة الجهة. وهذا يدفع إفالمسار، في هذا 

 األكثر أهمية وصيانة التراث.

 اومن آثاره مصادر اإلزعاجالحد من  •

 :ناقضينبين رهانين مت يجب أن يتموقع إن التثمين السياحي للتراث الطبيعي

 .التقليص من عدد الزائرين وبالتالي تكون المداخيل محدودة -

استقبال عدد كبير من الزوار مما يسمح بمضاعفة المداخيل لكن ذلك يمثل خطرا على المواقع التي ال تتحمل هذا الضغط  -

 وتفقد أهميتها.

 :لذا يتعين اتخاذ القرارات التالية

 .اثالثقافة والتر ،الحفاظ على طابع الحياة -

 .البيئيةالمحافظة على المحيط والتوازنات  -

 .توزيع مناسب لمداخيل السياحة -

فالسياحة المستدامة هي إذن "سياحة تأخذ في االعتبار اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية ملبية حاجيات 

رض من شأنه إبراز جمالية المنطقة وطبيعتها والمحافظة على المهنيين والمجموعات المستقبلة". وهكذا فان تنمية الع الزائرين،

في التنمية الجهوية من حيث توفير مواطن الشغل وتشجيع االستهالك المحلي ترافقا مع المحافظة على  لمساهمةااألنظمة البيئية و

 طاقة استيعاب األوساط الطبيعية والبشرية.

 االتجاهات األخرى .ب

 .في نمو أصبح ة"ن "آخر دقيقإبفضل االنترنت ف

 .انتظارات الحرفاء أصبحت هامة -

 .المجموعاتعودة لسياحة  -

 .رغبة أكبر من السواح لالندماج مع السكان المحليين -

 .البحث عن وجهات جديدة -

 .نمو عدد السواح خاصة من البلدان الصاعدة -
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 2016الوطنية للسياحة آلفاق  ةاالستراتيجي .2

 المكونات األساسية .أ

 :وهي تشمل عدة أوجهالتنفيذ بصدد  هي 2010لوطنية للسياحة التي تم إعدادها سنة ا ةاالستراتيجيإن 

 .تنويع وتجديد العرض السياحي -

 .وجهة سياحيةلتونس كترويج ال -

 .تعصير القطاع وإعادة هيكلة إطاره المؤسساتي -

 .هيكلة ديون القطاع -

 .دعم السياحة عبر االنترنت وكذلك السياحة الراقية -

 ة الجديدةالمناطق السياحي .ب

 الجهات السياحية •

سياحية كبرى. هذا التقسيم هو بصدد  جهات 3ومنه وقع تحديد السياحية جاالتقامت وزارة السياحة بإعداد تقسيم جهوي جديد للم

من خالل اكتشاف منتوجات سياحية جديدة باالعتماد على  لهذه الجهات الجديد إلى دعم العرض السياحي ويهدف التقسيم المصادقة.

 .للبالد والطاقات التي تزخر بها الجهات الداخلية إلمكانياتا

 خريطة السياحة الثقافية والطبيعية •

 :تهدف هذه الخريطة إلى

 .استغالل التراث في كامل جهات البالد وتنمية السياحة المستدامة ،تنويع المنتوج -

 .النشاط السياحي على المستوى الوطنيتعميم  -

 :طبيعيةالثقافية واحة الللسيجهات  10الخريطة  تقترحو

 .العاصمة، تونس قرطاج جهة .1
 .جبل زغوان-الوطن القبلي جهة .2
 .المنخفضة باسبالس-الساحل جهة .3
 .نهققر-صفاقس جهة .4
 .الجفارة والظاهر جهة .5
 .قصى الجنوبأالعرق الشرقي و جهة .6
 .ونفزاوةالجريد  جهة .7
 .الظهرية وحدودها جهة .8
 .التل والتل العالي جهة .9

 .التل البحري جهة .10

 الوطنية للسياحة ةاالستراتيجيآراء حول  .ت

 :وخاصة النقاط التالية ةاالستراتيجيينبغي تطبيق عناصر هذه 

 .الخدمات جودة يتعلق بتدني فيمادعم مكانة السياحة الشاطئية مع تالفي النقائص وخاصة  -

 تشجيع وتطوير وتجديد هياكل وأدوات الترفيه -

 تطوير الهياكل الخفيفة لإليواء.  -

بحث عن ال البيئة،الحفاظ على  التفرد،نويع من شأنه االستجابة إلى اتجاهات جديدة في االستهالك )الحاجة إلى هذا الت -

 الحرية والمجاالت الواسعة(.

وجه األمثل. ينبغي تثمين الموارد المتنوعة للمجاالت تحتوي تونس على مخزون ثقافي هائل لكنه غير مستغل على ال -

 واعدة.بهدف تلبية حاجيات أسواق 

 .النزل وأهم المواقع األثرية( المطارات،تأمين سالمة مناطق اإليواء ) -
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 توصيات  .3

يتعين التوجه نحو مرحلة جديدة للتنظيم والتخطيط االستراتيجي للتهيئة السياحية للمجال من أجل مالئمة التهيئات مع متطلبات 

فيد التذكير بأن هذا هيئة مجموعة من "المجاالت السياحية". ومن المالسوق وتثمين أفضل للموارد والتراث. في هذا االتجاه نقترح ت

زمع انجازها أكثر ماألعمال ال إكساب إلىلكنه في المقابل يهدف المقترح يتناغم تماما مع التقسيم الذي اقترحته السلطات المعنية 

 عملية.

 :المجاالت السياحية

 .المجال السياحي بالقصور .1
 .لجبالالمجال السياحي لواحات ا .2
 .عرباطة -المجال السياحي السند .3
 .سبيطلة -المجال السياحي الشعانبي .4
 .الوسالتية -برقو -المجال السياحي كسرة .5
 .مالق -مجردة-خمير -المجال السياحي مقعد .6
 .المدن األندلسية -المجال السياحي مجردة .7
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 يواإلقصاء االجتماع الهشاشة وطنية لمقاومة ةالباب الخامس: استراتيجي

 تسليط الضوء على التوزع الترابي للفقر .1

ن معرفة مدى الفقر في بالدنا وتطوره على مر الزمن أمر بالغ األهمية من أجل معرفة أثر مختلف السياسات االقتصادية إ

الوسط )خاصة  البالد جهاتفي البيئة الريفية وفي بعض  ويتركز هذا األخير .واالجتماعية على مستوى المعيشة والحد من الفقر

 .المساواة شعورا بالظلم، وهو مصدر لعدم االستقرار االجتماعي ويخلق عدم (.والشمال الغربي

ويبدو من  .وتحديد األولويات الجهوية، فإن قياس الفقر على الصعيد الجهوي يجعل من الممكن تحسين برامج التنمية وبالتالي

 .ق إدخال تقنيات جديدة لقياس الفقرحتى ذلك الحين عن طري المطبقةالمناسب مراجعة المنهجية 

 توجهات واستراتيجية مكافحة الفقر .2

 تنمية القدرات البشرية .أ

تنمية قدراتهم تخاطب وتتوجه نحو عدد من لمقاومة الفقر التي من ركائزها إتاحة المجال للتونسيين والتونسيات  ةاستراتيجيإن 

 ا:، نذكر منهالشركاء وتحدد بعض األنشطة في ميادين مختلفة

 .الخلية األساسية لتنمية األشخاص والمجتمع :دعم العائلة -

 .دعم الشباب -

 .دعم المسنين -

 الحماية االجتماعية واالقتصادية آلياتدعم  .ب

 .تحسين مستوى األجر األدنى المضمون لألشخاص والعائالت الفقيرة -

 .باتأداة لإلدماج واالستقرار لألشخاص الذين يعانون من الصعو جعل السكن االجتماعي -

 تحسين فرص الحصول على شغل وتثمين العمل .ت

 .إلى وظائف ذات جودة والحفاظ عليها للوصولالتدريب، وقدرة الناس  -

 أولية.تشجيع إدماج األشخاص األبعد عن سوق الشغل الذين يحتاجون إلى مساعدة  -

 .احتياجاتهم من اجل تلبية االعتراف بخصوصية فئات معينة، بما في ذلك المرأة، وتعديل عرض الخدمات -

عوائق )الصبية والفتيات دون خبرة في العمل والسجناء زيادة قدرة المؤسسات االقتصادية المجموعات التي تعاني من  -

 .السابقين والمعوقين وغيرهم( بمنحهم مزايا ضريبية

 .دعم تكييف مكان العمل مع االحتياجات الخاصة لمجموعات مثل األشخاص ذوي اإلعاقة -

 لمجتمعتعزيز التزام ا .ث

 .تعزيز مشاركة المواطنين -

 .دعم المبادرات المحلية والجهوية -

 .ستراتيجية للتنمية الريفيةوضع ا -

 .تثمين المؤسسات المسؤولة اجتماعيا -

 الجتماعي امقاومة الفقر واإلقصاء  ةاستراتيجيشروط نجاح  .3

 :تستند على محاور ثالثة ةاالستراتيجيهذه 

 مقاربة جديدة تستند إلى .أ

 .ع للمجتمع المدني والمنظمات المنتخبةمشاركة أوس -

 .فهم طبيعة وأسباب الفقر -
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تعين وضع آليات ناجعة تساعد على إدماج الفقراء في الحياة االقتصادية وإنشاء خاليا ي ،للعمل على التقليص من نسبة الفقر -

 إنصات لمشاكلهم.

 ترتكز على النتائج ةاستراتيجي .ب

مع ضبط نتائج ملموسة ومؤشرات تبين أن السياسات المسطرة  الفقر،للحد من  بعيدوال يتعين وضع أهداف على المدى المتوسط

 صحيحة واالنجاز يتم بطريقة ناجحة مع متابعة دقيقة.

 عامة ةاستراتيجي .ت

نمو اقتصادية هامة وسريعة. فالتوازنات االقتصادية الكبرى واإلصالحات  ن القضاء على الفقر دون تحقيق نسبمن غير الممك

 .والقضاء على الفقر ة واالستقرار االجتماعي مسائل ضرورية للدفع بالبالد في طريق التنمية المستديمةالهيكلي

 المقترحات .4

 الفقرضمان مداخيل قارة لفائدة األشخاص والعائالت الفقيرة التي تعيش تحت عتبة  .أ

 لتمويل موارد التضامن ومشاريع أخرى نإحداث صندوق للتضام .ب

يتعين إحداث صندوق للتضامن "الصندوق الوطني للتضامن" يقوم بتمويل مداخيل التضامن لية هامة لكي نتحصل على موارد ما

لى الفقر وتحسين ظروف عيش ارة ولتمويل أنشطة أخرى تساهم في القضاء عقالتي ستوزع على الفقراء والعائالت الفقيرة بصفة 

 (.االجتماعي، ...ج اإلدما التشغيل، الصحة، التعليم، االجتماعي،الفقراء )السكن 

ولتمويل هذا الصندوق نقترح تغيير دور ومهام "صندوق التعويض" الحالي وتحويل موارده لفائدة صندوق التضامن الوطني حتى 

 .تعيش تحت عتبة الفقرون سندا للفقراء فقط وللعائالت التي كي

 وضع آليات لتنمية التشغيل التضامني .ت

الذين ال يتمتعون  بتطوير الشغل التضامني الموجه إلى فئات معينة من األشخاص والشباهناك عدة آليات يمكن وضعها إلحداث و

 نعقوبتهم، ...( ويكواجين قضوا مس التعليم،انقطاع عن  تعسفي،طرد  فنية،بكفاءات مهنية أو مستوى تعليمي ألسباب عديدة )بطالة 

ي ضمان مداخيل قارة حتى وان كانت متواضعة ألشخاص هدف الشغل التضامني إحداث أكبر قدر ممكن من فرص العمل وبالتال

 يعيشون بطالة مزمنة ويرغبون في العمل.

 للتنمية الريفية ةاستراتيجيإعداد  .ث

في الموارد الطبيعية تمثالن أهم األنشطة وأساس اقتصاديات تمثل التنمية الريفية قطاع هام جدا. فالفالحة والتصرف المحكم 

 المجتمعات الريفية.

 :الريفية الى ةاالستراتيجيالمناطق الريفية عنصرا هاما في المشهد الجغرافي وعامال مهما في هويتنا. وتهدف وتمثل 

 .مردودية القطاعات الفالحية وتربية الماشية واستغالل الغابات والمراعي وأنشطة أخرىتحسين  -

 .تصرف أفضل في الموارد الطبيعية والبيئة والمشهد الريفي -

 .وف الحياة في الوسط الريفي والتشجيع على تنويع االقتصاد الريفيتحسين نوعية وظر -

 إعداد مرصد لمقاومة الفقر واإلقصاء االجتماعي .ج

 متابعة وضع المؤشرات التي تقيس التطور الحاصل واألهداف المرسومة -

ك تقدم المشاريع حصر كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمناطق الريفية وخاصة المناطق الفقيرة والنائية وكذل -

 طق الريفيةاالمبرمجة لفائدة المن

 يخص قدرتنا للتصدي لهذه الظاهرة. يمافتطوير أدوات البحث عن أسباب ونتائج الفقر وتطوير معلوماتنا  -
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الجزء الثالث: تنفيذ المشاريع
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   االنجاز توزيع رزنامة - 2030الخريطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى آفاق 

   البرامج   العدد التدخالت الموقع الخماسية األولى الخماسية الثانية الخماسية الثالثة المجموع

 1 النقل بواسطة الشاحنات دعم وطنية 50     50

 النقل عبر الطرقات

القطب األول: تجهيزات البنى 
 التحتية الكبرى

  

   2 رقات وتوسعتهاتدعيم شبكة الط وطنية 000 3 500 3 500 3 000 10

   3 تصنيف الطرقات وطنية 000 4 000 3 000 3 000 10

   الحديديةالشبكة  4 تأهيل وتعصير وكهربة الشبكة الحديدية وطنية 000 22 000 22 500 10 500 54

 5 المعمورة –إحداث خط للترامواي الحمامات الجنوبية  نابل الحمامات 240 240   480

  النقل الجماعي

  

   6 خطوط للحافالت ذات الخدمات العالية بسوسة الكبرى 4إحداث  سوسة 100 220   320

   7 العالية بصفاقس الكبرىخطوط للحافالت ذات الجودة  3إحداث  صفاقس 200 270   470

   8 خطوط للحافالت ذات الجودة العالية بتونس الكبرى 4إحداث  تونس 50 342   392

   التجهيزات المينائية 9 إدماج الشبكة المينائية بين بنزرت وسوسة بنزرت، تونس، سوسة 500 500   000 1

 10 مراكز إلنتاج الطاقة الريحية بالشمال إحداث جندوبة، بنزرت، نابل 600 000 1 800 400 2
 الطاقة

 القطب الثاني: الشبكات المختلفة

  

   11 الشمسية بالجنوب داث مراكز إلنتاج الطاقةإح واليات الجنوب 000 2 000 2 000 4 000 8

 12 األعلىمثال مديري للتهيئة المائية في مجردة  جندوبة، الكاف، سليانة 100 300 300 700

 الماء الصالح للشرب

  

   13 إحداث ممر أخضر بين بن قردان والذهيبة بن قردان، الذهيبة 700 700 650 050 2

   14 إحداث ممر أخضر بين الذهيبة وبرج الخضراء  ذهيبة، برج الخضراءال 800 1000 400 200 2

   15 الماءاستراتيجية وطنية لالقتصاد في  وطنية 50     50

 16 برنامج لمعالجة المياه المستعملة في المناطق الريفية وطنية 825 000 1 000 1 825 2
 التطهير

  

   17 مطارتصرف جديد لمياه األ وطنية 10     10

  التصرف في النفايات الصلبة 18 إعداد سياسة جديدة للتصرف في النفايات الصلبة وطنية 40 120  160

   التنمية المستدامة 19 مراكز لمكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية إحداث جهوية 180    180

 20 أقطاب امتياز6إحداث  تونس، صفاقس، سوسة 30 70 50 150
 العالي التعليم

 القطب الثالث: التجهيزات الجماعية

  

   21 التكنولوجية ومعهد عالي للبيئةمعاهد للتطبيقات  2إحداث  قفصة، مدنين، طبرقة 40 40 40 120

 22 برنامج لمجالية التكوين المهني وطنية 10     10
 التكوين المهني

  

   23 ين المهنياعداد استراتيجية لتطوير التكو وطنية 50 100 100 250

 24 إحداث وكاالت جهوية للصحة وطنية 10 10   20

 الصحة

  

   25 تجمعات استشفائية مجاليةإنشاء  وطنية 10 10   20

   26 برنامج لتأهيل المستشفيات العمومية وطنية 10     10

   27 دعم دور ومهام المستشفى العمومي وطنية 10     10

   28 للسياحة الطبية قطب صحي 12 إحداث وطنية 300 450 450 1200

 29 التجهيزات الثقافيةإحداث منظومة لتوزيع  وطنية 0,2     0,2
 الثقافة

  

   30 تجهيزات ثقافية كبرى 6 إحداث جهوية 100     100

 31 لتنمية قطاع اللوجستي رؤية استراتيجية وطنية 0,5     0,5
 الفضاءات اللوجستية

 لرابع: االقتصادالقطب ا

  

   32 إحداث فضاءات لوجستية وطنية 40 50 50 140

 33 تأهيل المناطق الصناعية الموجودة وطنية 50 80 29 159
 الصناعة

  

   34 إحداث مناطق جديدة لألنشطة الصناعية وطنية 50 120 100 270

   التجارة 35 إحداث سوق ذو بعد وطني بلي 45     45

65     65 
قابس، توزر، دوز، قبلي، القصرين، سيدي بوزيد، 

 القيروان، وشتاتة، باجة، فرنانة، برقو، كسرة، الكاف
 سالسل القيمة 36 إحداث سالسل قيمة مستدامة ومتكاملة 

  

   األقطاب التكنولوجية 37 جديدان تكنولوجيان إحداث قطبان بلي، القيروان 30     30

105     105 
، تمغزة، ميداس، السند عرباطة، مطماطة، تطاوين

 الشعانبي سبيطلة، كسرة برقو، الوسالتية، مقعد، خمير
 السياحة 38 اعداد مثال مديري لتهيئة المناطق السياحية

  

 الهشاشة مقاومة  39 واإلقصاء االجتماعي الهشاشةاستراتيجية وطنية لمقاومة  اعداد وطنية 0,5     0,5
 مقاومة الهشاشةالقطب الخامس: 

   واإلقصاء االجتماعي
                   

924 98  24969 37122 36 014    المجموع العام 

100% 25% 38% 37%             

 


