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  مقدمــــة
ح ویسعى هذا التقریر إلى طر , تمثل هذه الوثیقة ملخص تقریر المرحلة الثانیة من المثال التوجیهي لتهیئة وتنمیة والیة الكاف

استراتیجیة تهیئة وتنمیة الوالیة باإلعتماد على مقومات وعوائق الجهة، وكذلك باألخد في اإلعتبار مالحظات المسؤولین على 
على تذكیر بحصیلة تشخیص الوضع " الملخص"وتحتوي هذه الوثیقة . المستوى الجهوي والمركزي حول تقریر المرحلة األولى

  .   البرنامج-ي لتهیئة وتنمیة والیة الكاف، وینتهي بطرح المخططالحالي ویعطي ملخصا للمثال التوجیه
تقع والیة الكاف في منطقة التل األعلى ویحدها من الشمال والیة جندوبة، من الشرق والیة سلیانة، من الجنوب والیة وللتذكیر، 

كلم من تونس العاصمة  165والیة وتبعد ال. كم 100المنطقة الحدودیة حوالي طول بلغ یالقصرین ومن الغرب الجزائر حیث 
٪ من 23كم مربع أي حوالي  5081والیة مساحة التغطي و  .كلم من الجزائر 95كیلومترا عن المطار الدولي بطبرقة و 201و

  .٪ من المساحة الجملیة للبالد3,1و  مساحة منطقة الشمال الغربي
  

  حصیلة وتشخیص المجال الترابي والقطاعي . 1
  

   مالئمة ظروف طبیعیة. 1.1
 

تشكل الوالیة جزءا من وحدة جغرافیة للسباسب العلیا التي تتمیز بتضاریس جبلیة تتكون من ثالثة سالسل : الخصائص الطبیعیة
وتوجد بالشمال جبال ورغة والكاف، وتوجد بوسط الوالیة جبال الحوض ومسوج أما  جنوبا . شمالي شرقي/باتجاه جنوبي غربي

  .... وتتخللها سهول الكاف والزوارین و القلعة الخصبة وعبیدة . متر 1000ي على ارتفاع یتجاوز فتوجد جبال الظهر التونس
ویجعلها موقعها البعید عن البحر عرضة لحاالت سقوط الجلید حیث . ویتمیز المناخ بطابع شبه رطب شماال وشبه جاف جنوبا

ساقط األمطار بالعشوائیة وخصوصا بقوة التهاطل وفجائیته ویتمیز نظام ت. تكون درجات الحرارة منخفضة جدا في فصل الشتاء
  .مم بالجنوب 350مم بالشمال و  450حیث یتسبب في انجراف التربة، و یتراوح معدل تساقط األمطار بین 

ا انها الغنیة بالكلس ونسبیا غنیة بالمواد العضویة، كم Texture fineوتحتوي الوالیة على تربة تغلب علیها التركیبة الرقیقة 
  . تربة متوسطة العمق بما یؤهلها أن تكون خزانا مائیا مهما

وتوجد بالوالیة مخزونات غابیة مهمة مما یعطیها قدرات على تنمیة السیاحة البیئیة، كما تعتبر الموارد الطبیعیة من تربة ومیاه 
  Surpâturageوامل الرعي الجائر مهمة إال انها عرضة لعوامل اإلنجراف بالعدید من مناطق الوالیة كما تخضع إلى ع

 . وأشكال اخرى من الضغط البشري
 

  بنیة مجالیة إشكالیة . 2.1
  
  

  

من  ٪21 وهو ما یمثل، )2014( نسمة 243156حوالي والیة الكاف ب یقدر عدد السكان في:  الخصائص الدیمغرافیة 
 %0,62- ، تراجع عدد سكان الوالیة بنسبة 2004مقارنة بـ و . من عدد سكان البالد ٪2,2مجموع سكان الشمال الغربي و

قبل خالل العشریة المسجلة  ٪0,51- ؤكد منحى التفقر الدیمغرافي مقارنة بنسبة ی، بما )2014- 2004(خالل العشریة األخیرة 
  . 1994- 1984خالل العشریة  ٪1,03إیجابیة بـ هذه النسبة بعدما كانت وذلك  ،)2004-1994( األخیرة 
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إلى تواصل ظاهرة الهجرة نحو تونس الكبرى والساحل من أجل البحث عن بوالیة الكاف لنمو الدیمغرافي ویعزى ضعف نسق ا
شخص  7898- إلى  2004- 1999شخص خالل  12195- من السلبي الهجرة صافي انتقل فقد . عمل ومحیط عیش أفضل

  .لغربيجهة الشمال ابالسلبي من مجموع صافي الهجرة  ٪22أي ما یعادل  2014- 2011خالل 
وهو ما یمثل نسبة نشاط  نسمة   83791ن بحوالي و یقدر السكان النشط، 2014حسب التعداد العام للسكان والسكني لسنة و 

من أعلى النسب بالبالد  بالوالیة نسبة البطالةوتعتبر . على المستوى الوطني ٪46,6و بجهة الشمال الغربي 48مقابل  ٪44 بـ 
  . على المستوى الوطني %14,8مقابل  ٪19,1إلى إذ تصل 

  
  

إذ ال تمثل نسبیا  Hiérarchisé ة، متراتباوالیة الكاف، على ضعف بنیتههیكلة النظام العمراني بتعتبر :  التراتبیة العمرانیة
، كما أن )مؤشر جیفرسونحسب ( من حجم ثاني مدینة وهي تاجروین 2,5أكبر مدن الوالیة حجما وهي مدینة الكاف سوى 

وهكذا، مما یضفي على النظام العمراني  ، أال وهي الدهماني،من حجم المدینة الثالثة 1,3الثانیة ال تمثل إال  هذه المدینة
 . ن المدینة والتي تلیها حجمابتراتبیة منتظمة ال وجود فیها لهیمنة مفرطة أو اختالل كبیر بشبه بالوالیة 

  :ما یلي معضلة هذا النظام العمراني في لخص وت
عمقتها ظاهرة الهجرة التي شملت الوسطین الریفي حیث ٪ 50التعمیر عموما حیث ال تتجاوز ضعف نسبة  - 

ما یعیق تركیز البني التحتیة م، والحضري، یقابلها تشتت في السكان بالریف وضعف شدید في شبكة التجمعات الریفیة
  .والتجهیزات الجماعیة الكافیة

والیة حیث ال یساهم في جذب النشاطات الا لبعث دینامیكیة عمرانیة بقعائالذي یعتبر مراكز العمرانیة الصغر حجم  - 
 Effetsامل دفع و القیمة المضافة العالیة والقادر على إحداث ع واإلقتصادیة وال یحفز اإلستثمار خصوصا ذ

d’entraînement . 
ت ما عصب الحیاة غلق العدید من المناجم حیث كانت تشكل في وقأزمها ضعف الدینامیكیة اإلقتصادیة التي  - 

یعتبر ضعف القطاع و . دون اٌإلستعداد لبدائل تحول اقتصادي ...)والقلعة الخصبة الجریصة وقلعة سنان(اإلقتصادیة 
 . الصناعي ثم السیاحي المشكلة األهم في ضعف البنیة العمرانیة للوالیة

  

  : یلي  تتلخص أهم الخصائص الوظیفیة لندن والیة الكاف في ما: الخصائص الوظیفیة 
من الوحدات الصناعیة بالوالیة،  %45وتأوي المدینة . مع منحى متوسط باتجاه التصنیع داریةإمركز والیة ذو وظیفة : الكاف  -

 .2000وحدة انتصبت بعد سنة  13وحدة صناعیة منها  20أي 
وحدات صناعیة في قطاع  8: ن ثاني مركز عمراني من الناحیة الدیمغرافیة بعد الكاف، یتمیز بطابع صناعي مهیم: تاجروین  -

 .صناعات مواد البناء والخزف والبلور
 .هي مدینة فالحیة ذات قابلیة ألن تصبح مدینة متمیزة في الصناعات الغذائیة: الدهماني  -
هي تمر و  .)...حدید وزنك (مجموعة من المناجم  استغاللأین وقع "  استعماري"مدینة منجمیة قدیمة ذات منشأ : الجریصة  -

 .بصعوبات نتیجة أزمة قطاع المناجم
 ).فالحة وتجارة حدودیة ونقطة عبور سیاحي نحو طاولة یوغرطة(مدیة ذات اقتصاد متنوع : سنان قلعة  -
 .ومع ذلك تمتلك مقومات تنمیة حدودیة ات اقتصاد ضعیفذمدینة : سیدي یوسف  ساقیة -
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 2وحدات في صناعة مواد البناء والخزف والبلور و  3وحدات صناعیة منها  6:  تصنیعالمدینة فالحیة وتنحو نحو : القصور  -
 .وواحدة في صناعة مواد الكهرباء واإللكترونیك ائیةوحدات في الصناعات الغذ

 .مدینة صغیرة ذات مقومات في مجال السیاحة البیئیة: نبر  -
وهي  .البدیلة االقتصادیةوضعف المقدرات ) منجم الفسفاط(اني منها قطاع المناجم مدینة تعوقها األزمة التي یع: الخصبة القلعة  -

 .اإلنتاج البعلي في مجالمدینة فالحیة 
ها في تنمیة مشاهد طبیعیة خالبة یمكن تثمیننظرا لموقعها وسط مجاالت غابیة، تمتلك هذه المدینة الصغیرة : الطویرف  -

   .مالق-نبربمنطقة  باالرتباطالسیاحة البیئیة 
   .مركز صغیر لصناعة النسیج إلىجمیة قدیمة تحولت نوهي قریة م یري صغنمركز عمرا: سالم سیدي  -

  قطاعات اقتصادیة ضعیفة . 3.1
 القطاع الفالحي

في مستوى أصوله المنتجة من تشتت الملكیة الزراعیة وصغر حجمها كما القطاع الفالحي یعاني : شتتة ممنتجة ضیعات * 
  . تنحو نحو التشتت بفعل عوامل اإلرث والنفور من العمل الزراعي خصوصا لدى الشباب

هك سنة  16100لسقویة حیث لم تتجاوز المساحات اوبالرغم من وفرة الموارد المائیة، ال تزال المساحات المرویة ضعیفة 
منها  2001هك سنة  11500مناطق سقویة خاصة مقابل  10515هك مناطق سقویة عمومیة و  5555منها قرابة  2015
من مشاكل تنعكس في  يكما یعاني القطاع السقو  ،مناطق سقویة خاصة 9370هك مناطق سقویة عمومیة و  2130قرابة 

ومن أهم هذه  .2001٪ سنة 86,6مقابل  2015سنة  ٪70 1معدلها العام التي تدهورت ولم یتجاوزالتكثیف نسبة ضعف 
 :المشاكل 

 جزء هام منها قنیة منها تعطل شبكات الري نتیجة قدممشاكل ت - 
  المدیونیة العالیة و التشتت العقاري  - 
  توزیعالتموین و المسالك  ضعف - 
  ضعف مجامع التنمیة الفالحیة  - 
  دم المستغلین المالكین في السنعزوف الشباب عن العمل الفالحي في ظل تق - 

حافظت والیة الكاف على معدالت عادیة من اإلنتاج الفالحي في ظروف مناخیة تتمیز باضطراب وتواتر  : فالحياإلنتاج ال *
المناخیة وخصوصا األمطار على  الظروفتأثیر إلعطاء صورة عن مدى و . سنوات جفاف مع سنوات متوسطة وعالیة الرطوبة

الف طن  271,3خیرة الل الخمس سنوات األخبلغ الحبوب مثال انتاج معدل أن  ، بینت البیاناتاإلنتاج السنویةتغیر مستویات 
بلغ معدل انتاج الحلیب خالل  ومن جانبه،. ٪70ما یعادل الف طن أي أقل  189,9قرابة  2015بینما كان اإلنتاج سنة 
  . ٪75أي ما یعادل الف طن  17,5قرابة  2015 الف طن بینما كان اإلنتاج سنة  23الخمس سنوات األخیرة 

مستوى نجاعة القطاع وطبیعة  Rendement moyen، مثل متوسط المردود تعكس المؤشرات المتعلقة باإلنتاجهذا و 
فاوتا كبیرا سواء على مستوى التطور تسجل مردود مختلف النشاطات الفالحیة النباتیة والحیوانیة جهها، حیث االمعوقات التي یو 

  :  الكمي أو على مستوى التفاوت الجغرافي بین مناطق اإلنتاج 

                                                   
  على المساحة السقویة المستغلة) باعتبار التداول الزراعي(نسبة التكثیف العام ھو معدل قسمة المساحة المزروعة السقویة الجملیة   1
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هك سنة /طن 9الى  2001هك سنة /طن 0,19من : حسب الظروف المناخیة عدل مردود الزیاتین مذبذب ت - 
 . مدیات شمال الوالیة افضل النتائجتمع لوتسج. 2015

هك سنة /طن 0,12ة حیث ارتفاع من األشجار المثمرة مع تطور مساحات الغراسات الجدید عدل مردودتحسن م - 
وتسجل معتمدیات الوالیة معدالت متقاربة باستثناء تاجروین التي تسجل . 2015هك سنة /طن 1,23الي  2001

 .معدل مردود ضعیف
 .سجلت الزراعات الكبري، خصوصا الحبوب والبقول، معدالت متذبذبة نتیجة لتقلبات المناخ - 
سنة  هك/طن 6سجل مغجل المردود ارتفاعا من تحسن ا في المناطق السقویة، أما الخضر التي یقع انتاجها غالب  - 

  .ات الجنوب والشرق معدالت افضلیمدتوتسجل مع. 2015سنة  هك/طن 34الى  2001
  

  :أما على مستوى اإلنتاج الحیواني، تسجل المالحظات التالیة 
یعرف قطاع تربیة و . التي تنحو نحو اإلرتفاعیشهد قطاع تربیة الماشیة تحسنا نسبیا انعكس على مستوى مردودیته  - 

ثر تجاریة وتبادل حدودي كبیر كما تؤ  خصوصا األغنام التي تشهد حركیة Mobilitéالمجالي قطیعه تنقل الماشیة ب
   .العوامل المناخیة وحالة المراعي على أعداده التي ترتفع في سنوات الخصوبة وتنخفض في السنوات العجاف

، في ظرف تمیز بارتفاع الطلب على السوق، یمكن أن 2015و  2001بین بقار الحلوب تقلص قطیع األرغم  - 
البقرة إلى /طن 1,2متوسط مردود الحلیب من رتفع انعكست على مردودیته حیث اشهد نجاعة القطاع یأن نستنتج 

 .اع بطئالمؤصلة رغم أنه إرتف، وذلك نتیجة إلرتفاع قطیع األبقار البقرة خالل نفس الفترة/طن 1,8
ونسبة تصنیع بـ من اإلنتاج % 35یعاني قطاع الحلیب من ضعف طاقة التجمیع التي تبقى محدودة ال تتجاوز  - 

وذلك للكلفة الباهظة التي یتكبدها المجمعون في ظل غیاب وحدات تصنیع الحلیب وضعف المسالك الفالحیة  ،32%
 .نبیوأحیانا تشتت المر 

ویمكن أن . 2015ألف طیر سنة  23إلى  2001ألف طیر سنة  117,5من تراجع قطاع الدواجن بشكل كبیر  - 
ارتفاع درجات الحرارة في الصیف وانخفاضها الشدید في الشتاء مما یرجع ذلك إلى تأثیر العوامل المناخیة، خصوصا 

 . یثقل تكلفة التكییف ویضعف مربوحیة القطاع
  القطاع المنجمي 

وصلت ذروة استغاللها نشائیة للعدید من المواد اإلهائال  "منجما"دیمة والحدیثة الكاف تاریخیا عبر العصور القجهة شكلت 
فرص االستغالل ، خصوصا بالمناجم المكتشفة حدیثا، إال أن هامةاإلستغالل إمكانیات وال زالت خالل حقبة اإلحتالل الفرنسي، 

غالق ال وتضم المنطقة الیوم  .انخفاض القیمة المضافةمناجم مع عدید من الآخذة في االنخفاض بسبب نضوب االحتیاطیات وإ
العدید من المواقع المحتملة للمواد المنجمیة حسب معطیات الدیوان الوطني للمناجم والتي یمكن استغاللها وقد حددت الدراسات 

  .موقعا منها 53موقعا في والیة الكاف تحتوي على مواد منجمیة تم إجراء دراسات أولیة في  79
 الرخام نصف الصناعيو  الرخامو  صناعة اإلسمنتو  صرا ورتانستخراج الفسفاط با رص االستثماریة قطاعاتفوتضم هذه ال

 .معالجة الرمل السلیسيو  مواد البناء كاآلجرو 
، كما Effet d’entraînement ا ذو قیمة مضافة عالیة وذو قدرة كبیرة على إحداث عوامل دفع اقتصاديوباعتباره قطاع

دورا حاسما واستراتیجیا في تنمیة والیة ومشتقاته الكیمیائیة سیلعب قطاع الفسفاط باشرة  من طرف الدولة، یخضع إلى إدارة م
التي تعتمد كلیا على المبادرة الخاصة في بیئة منفرة وتفتقد إلى الكاف خصوصا في ظل فشل كل المقاربات السابقة للتنمیة 

لىمحیط اعمال جذاب ومحفز    .تقالید مقاوالتیة وإ
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  القطاع الصناعي 
  : یعاني من عوائق أهمها حیث  اضعیفبالوالیة یبقى القطاع الصناعي وحدة،   51بعدد مؤسسات صناعیة ال یتجاوز 

المؤسسة، وذلك  إذا ما /عامل 22معدل حجم المؤسسة  المؤسسة الصناعیة نفسها حیث ال یتجاوز ضعف هیكلة - 
وهو حجم ال یسمح للمؤسسة باإلشعاع من خالل . المؤسسة/عامل 100التسع مصانع التي یتجاوز حجمها استثنینا 

 .  تراكم رأس المال والتوسع وغزو األسواق الخارجیة في ظل محدودیة السوق الداخلیة
 ةضعف البنیة التحتیة من طرقات جعلت الوالیة شبه معزولة عن محاور النمو، كما تفتقر إلى مناطق صناعی - 

، حیث بعد قرابة نصف قرن من اإلستقالل ال توجد بالوالیة إال ةإلتصال الحدیثعصریة مجهزة ومرتبطة بشبكات ا
هك،  120هك بمدینة الكاف و ومنطقتین  بصدد اإلنجاز على مساحة  34.5ناعیة واحدة مهیأة تمسح صمنطقة 

 .كما برمجت مناطق صناعیة بالسرس و ساقیة سیدي یوسف و نبر و الجریصة
وتطویر  Innovationحفز انتصاب مؤسسات قویة وفعالة من حیث اإلبتكار غیاب محیط أعمال یمكن أن ی - 

  . Economie d’échelle استراتیجیات وتحالف وربما اندماج لتحقیق درجات في اقتصاد السلم
 وهو مامؤسسات منذ ذلك الحین،  9أي بانقراض مؤسسة،  60كان  2010فإن عدد المؤسسات الصناعیة سنة ولإلشارة 

  .على الجهة بدوره د والذي انعكسالصناعي بالبال االقتصاديالمناخ  رتدهو  یعكس
 القطاع السیاحي

من آثار عبر مختلف تاریخها الغائر في القدم وما تركه رغم و الكاف، التي تزخر بها والیة السیاحیة بالرغم من المقومات 
تي تنمو ، بقي القطاع السیاحي على هامش المسالك السیاحیة الة والقرطاجنیة والرومانیة واإلسالمیةیالعصور البدائیة والفینیق

العدید من النقائص الهیكلیة وتعاني السیاحة في والیة الكاف من . )طبرقة وعین دراهم( بالجهة وخصوصا بمنطقة خمیر
  : الخصوصیة 

 350(جعلها محطة عبور ولعدد محدود نسبیا من الوافدین، حیث ال تحفز هذه الطاقة مما یطاقة اإلیواء  ضعف - 
ماد والیة تأصحاب وكاالت األسفار العالمیة، التي تهیمن على التدفقات السیاحیة الدولیة، على اع) سریر فقط

الذي كان مفترصا  عین دراهم-یاحة بطبرقة، وهو نفس اإلشكال الذي یعیق تطور السوجهة سیاحیة لإلقامةكالكاف 
ویعزى ذلك بدوره إلى نقص شدید في تثمین المقومات من مواقع . أن یشع على السیاحة بكامل جهة الشمال الغربي

وغیاب محطات سیاحیة تتالئم والحاجیات الجدیدة للسیاح , تاریخیة وأثریة  وتقالید اجتماعیة أصیلة و مواقع بیئیة
  ....)یعة والهدوءالبیئة والطب(

یربط كل المواقع السیاحیة الموجودة لیس داخل مدینة الكاف  Thématiqueسیاحي موضوعي  شبه غیاب لمسلك - 
 مواقع تاریخیة:  )القصرین(الشمال الغربي والوسط الغربي  جهةعلى مستوى كامل  بل) المسلك السیاحي(فحسب 

 ...وجیولوجیة وتقلیدیة وبیئیة  وأثریة
ها ضمن طریق سیاحي متكامل وذو موضوع تاریخي وتجسید طالعدید من المواقع التاریخیة واألثریة وربعدم إحیاء  - 

 .نحتي
اهمها حمام مالق وحمام  العدید من الینابیع الساخنة، والتيبالرغم من وجود السیاحة اإلستشفائیة عدم تطویر  - 

  .البزاز
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 القطاعات الخدماتیة األخرى
والتجارة تأمین شركات البنوك و من ذلك نجد ال. قتصادیة المحركةالبالقطاعات اترتبط من نشاطات تتكون بقیة الخدمات عادة 

  ).فالحة وصناعة(وهي نشاطات تتطور بتناسب مع دینامیكیة القطاعات المحركة .. 
لسیاسي واإلجتماعي نظرا لموقع الوالیة الحدودي، نشأت منذ القدم حركة تبادل تجاري تداخل فیها العامل امن ناحیة اخرى، و 
  :مع اإلقتصادي في شكله المنظم وغیر المنظم خارج القانون ...) وروابط مصاهرة ضد االستعمارمقاومة مشتركة (

اإلنتاج الصناعي  ض، خصوصا انطالقا من حو السوق الجزائري إلى تصدر والیة الكافففي إطار التجارة المنظمة،  - 
، كما تستورد من قلعة سنانباإلسمنت وذلك مرورا بالمعبر الحدودي  یصة، منتوجات منجمیة أهمهاالجر - تاجروین

       .منتستونیت المستعملة في صناعة اإلنالجزائر مادة الب
لتهریب، فتشمل العدید من البضائع كالمحروقات والمالبس اأما التجارة الغیر قانونیة والتي اصطلح علیها بتجارة  - 

بوطة من حیث تقدیر التدفقات المهربة، وهي شدیدة الضرر باإلقتصاد الجهوي وهي غیر مض ...المنزلي واإللكترونیك
  .والوطني

 
  البنیة التحتیة والتجهیزات

و بجهة الشمال  بالرغم من التطور اإلیجابي المسجل في مؤشرات البنیة األساسیة والتجهیزات الجماعیة على المستوى الوطني
   : إلى العدید منها تفتقروالیة الكاف ، الزالت الغربي عموما

  الذي یستقطب) 6.و.ط(جندوبة - باجة-الوالیة في شبه عزلة عن المحاور النشطة بالجهة كمحور تونسظلت  - 
وعلى ما یبدو ستزداد هذه . سیارة یومیا 5000 )5.و.ط(یومیا بینما ال یتجاوز أهم محور بالوالیة  سیارة 11600

المبرمجة بین بوسالم والجزائر وهو ما یطرح بإلحاح فكرة طریق سریعة  العزلة تحت تأثیر الطریق السیارة المغاربیة
  .تربط الوالیة بالطریق السیارة

حیز اإلستغالل، كما  صرا ورتانیكتسي خط السكك الحدیدیة أهمیة بالغة مستقبال مع توقع دخول مناجم الفسفاط ب - 
الخط ال یزال یشكو من صعوبات تتعلق أساسا إال أن هذا . سیلعب دورا فعاال في حركة نقل المسافرین والبضائع

  ....برداءة مساره وضعف عرضه مما یحد كثیرا من أي مجهود للرفع من طاقة الحاویات والعربات 
  

  : النقائص التالیة سجل توفي ما یتعلق بالتجهیزات الجماعیة، 
اإلطارات والتجهیزات  ونقص في مدینة قلعة سنانبمحلي خاصة غیاب مستشفى (صحة ال قطاعنقص في مستوى  - 

هذا وینخفض مستوى الخدمات الصحیة أكثر في .  .).. االختصاصالطبیة بكل مستشفیات الوالیة ونقص في طب 
 . بین تجمعاتهمغیاب ربط فعال المناطق الریفیة إضافة إلى تشتت السكان و 

كما توجد كثیرة للوصول إلى مدارسهم كذلك الشأن بالنسبة للتعلیم االبتدائي حیث یجد التالمیذ الریفیون صعوبات و   - 
أضف إلى ذلك، عدم استقرار اإلطار التربوي ونظام الفرق  .الهجرة السكانیة بالریف ةمدارس أخرى شبه مهجورة نتیج

 .في جل المدارس الریفیة
وجودة الم االختصاصاتبل من جانب نوعیة  االستیعابمراكز التكوین المهني بالوالیة لیس من حیث طاقة محدودیة  - 

  .والتي ال تستجیب لحاجیات صناعة متطورة وعصریة
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المناطق الحضریة وال توجد عموما ب أما باقي الخدمات التي تتعلق بشبكات الكهرباء والماء واالتصاالت ، فهي جیدة - 
ماعدى نقص في شبكات ومحطات التطهیر وجمع ومعالجة الفضالت المنزلیة ببعض  مشاكل كبیرة في هذا الجانب

 ...في میاه الشرب بالمناطق الریفیةیسجل نقص شدید  كما . نالمد
 

ستراتیجیة وفرضیات ت اإشكالی. 2  هیئة والتنمیةتالوإ
  

   األساسیةجالیة الم اتاإلشكالی. 1.2
  

التضاریس الجبلیة والغابیة  اهالشمال الغربي للبالد وتغلب علی تقع والیة الكاف في :   محكوم بالجغرافیامهمش و مجال  - 
كّل جعلت وقد  .من حركة النقلذلك  حیث یحدّ جزائري قطر الال مع كما تقع بمنطقة حدودیة .ا موارد مائیة غزیرةما توجد بهك

حیث تخضع إلى معادلة مستقطبا كثیرا من طرف تونس الجاذبیة و ضعیف معزول شبه من هذه الوالیة مجاال هذه العوامل 
العدید من المنتوجات  transfertعكسه ظاهرة تحویل  وهو ما ی. الشرقیة والشرقیة مالیةتبادل مختلة مع الواجهة الساحلیة الش

  ).هجرة(عاملة الید المیاه و الو ...) فالحیة، مواد إنشائیة،(الخام 
غم من مقدراتها الطبیعیة:  تنافسیة ترابیة في تدهور -   تبدو والیة الكاف من أكثر الوالیات تهمیشا في جهة الشمال الغربي بالرّ

ا استراتیجیا للحبوب نحو روما إلى جانب جندوبة وباجة لم تنجح الوالیة في ... خصوصا المائیة والمنجمیة وبعد أن كانت منبعً
  .االنتقال نحو اقتصاد صناعي وخدماتي ذو قدرة عالیة على إنتاج الثروة والرفاه

قطاع االدارة : یمنة من حیث عدد مواطن الشغل هي هذا و بینت نتائج تحلیل التنافسیة الترابیة للوالیة أن القطاعات المه
العمومیة وهي تركیبة جّد هشة تعرض االقتصاد  واألشغالوالقطاع الفالحي وقطاع البناء ) القطاع العمومي(والتعلیم والصحة 

ا قطاعات غیر منتجة  ا لكونها إمّ مثل قطاع (األمد  أو ذات إنتاجیة متفرقة وبعیدة) القطاع العمومي(الجهوي إلى الضعف نظرً
  ).مثل قطاع الفالحة(أو ذات قیمة مضافة ضعیفة أصال وخاضعة لتقلبات الظروف المناخیة ) العمومیة واألشغالالبناء 

بل ویسجل تراجع تنافسیتها من . وفي ظل هذه الهیكلة االقتصادیة الهشة لم تنجح الوالیة في تطویر صناعة قویة ومشغلة
والفالحة والنسیج مقابل نمو كبیر لقطاع الصناعات الكیمیائیة إال أن المشكلة تظل في ضعف  خالل تراجع قطاعات المناجم

قدرته التشغیلیة المرتبطة بمحدودیة عدد المؤسسات بهذا القطاع وصغر حجمها وذلك مقارنة بالخدمات العامة والتجارة وغیرها 
موطن  5600و  العمومیة واألشغالللبناء ل موطن شغ 9500للفالحة و موطن شغل  15100موطن شغل مقابل  495(

  ...).للتجارةشغل 
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 2التموقع التنافسي:  Shift & Sharesنتائج نموذج 

 
  2014من خالل معطیات المعهد الوطني لإلحصاء  إنجاز من قبل أفق لإلستشارة: المصدر 

ة ایجابیةظلت البنیة العمرانیة للوالیة ضعیف: لبنیة العمرانیة وعجز عن التطور ضعف ا -  ا یبشر بحركیّ . ة حیث لم تشهد نموّ
ل من اقتصاد ریفي زراعي رعوي إلى اقتصاد حضري تنافسي، شهدت أغلب المدن تقهقرا من  عنوأمام عجز الوالیة  التحوّ

والذي تزامن مع  ،لساحلاتونس ثم من طرف المزدوج شدید لذلك كان االستقطاب ال .خالل تراجع عدد سكانها نتیجة الهجرة
كة ،یاب مشروع ترابي معبئغ   .عامال عطل من تنمیة بنیة عمرانیة قویة ومحرّ
رغم وجودها على واجهة حدودیة مع الجزائر ومن ثمة مع المجال المغاربي لم تفلح الوالیة في تنمیة : بعد مغاربي محدود  - 

نین المستوردة من طرف مصنع اسمنت تو نما عدى بعض األطنان من االسمنت المصدرة والب( تبادل كبیر مع الجار الجزائري 
  .وذلك باستثناء تجارة التهریب التي ازدهرت بین البلدین) أم الكلیل

  
  
  

  األساسیة اإلشكالیات القطاعیة. 2.2
  

ة وضعف یتجزئة وتبعثر الملكیات العقاریة الفالح: تعاني الفالحة من العدید من المشاكل: فالحة في وضع انتقالي صعب  - 
ونیة العالیة للفالحین ونفور الشباب من العمل صناعي غذائي والمدیتحویل  توغیاب وحدا اویة مساحة وتكثیفالمناطق السق

الفالحي في ظل تقدم المستغلین في السّن ووجود جزء كبیر من المیاه القابلة للتعبئة ضمن مصبات مشتركة بین تونس والجزائر 
وتزاید  ذات حاجیات مائیة هائلةبالوالیة وبرمجیة مشاریع مستقبلیة ذا المجال في هوهو ما یطرح إشكالیة التنسیق بین البلدین 
  .حاجیات الجهات األخرى للبالد لمیاه الشمال

ظل القطاع ...) مناجم ومقاطع ومنتوجات فالحیة (رغم أن الموارد الصناعیة متوفرة بالجهة :  صناعة هزیلة وشبه تقلیدیة - 
دد المؤسسات أو نوعیتها أو من حیث عدد مواطن الشغل وباستثناء معمل االسمنت لم تفلح الصناعي ضعیفا سواء من ناحیة ع

                                                   
نظر ألن لإلحداثیات الحقیقیة كبیرة تخرج  Indicativesداثیات الكویرة التي تبین التموقع التنافسي لقطاع الصناعات الكیمیائیة ھي احداثیات تبیانیة اح 2
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  .الموجودة Filières extractivesاالستخراجیة الشعب الصناعة بالوالیة في تطویر قاعدة تحویلیة لتثمین 
  
 

عائقا أساسیا أمام  لوالیةمحفز با Environnement d’affaires" محیط اعمال"غیاب شكل  : ضعف عقلیة المقاولة  - 
، وهذا لیس ظهور نخبة من الباعثین الصناعیین حیث ظل نسق الصنیع محدودا وقائما على نشاطات بسیطة وشبه تحویلیة

وفي والیة الكاف، ینحدر عموم الصناعیین من أصول ریفیة فالحیة . )من بنزرت إلى قابس(الحال بالمراكز النشطة بالساحل 
" الفشل والنجاح"أو " التجربة والخطأ"التجارة، حیث یتعلمون مهنة الصناعة على عین المكان وفق مقاربة أو عائالت امتهنت 

  .وتحصرهم في نشاطات بسیطة وقلیلة المخاطرة انتقائیة جدا ال تتیح ظهور باعثینوهي مقاربة 
 

محفز، تضخ الموارد " یط أعمالمح"مرة أخرى، بسبب غیاب  : " Vache à lait البقرة الحلوب"تواصل نمط اقتصاد  - 
الطبیعیة والمنتوجات الفالحیة القابلة للتحویل إلى خارج الوالیة، حیث یقع تحویلها بجهات أخر مما یفوت على الوالیة قیمة 

یخص المنتوجات التي یقع ما أما في . مضافة صناعیة كبیرة ویمنعها من تحقیق تراكم لرأس المال قابل لإلستثمار بالجهة
  .   Chaîne des valeursنها حالیا بالجهة، فهي عادة ما ترتبط بأسواق خارجیة تحتل مواقع متقدمة في سلسلة القیم تثمی

  

غیر أحیانا و  ةوبطیئ ةمركزی-ةبنكي بالجهة بیروقراطیتمویل الال ومةظمنعتبر ت : ةجهعوائق في منظومة التمویل بال - 
حاطة إال في نطاق به تعق تمویل مشروع ما، التوفر وعندما ی. ةمجدی استخالص القرض ویبقى باعث إجراءات متابعة وإ

ویجد . فشل في غضون خمسة سنواتالإلى به وغالبا ما یعاني المستثمر صعوبات تتراكم وتنتهي . المشروع وحیدا مع مصیره
مویل اإلستثمارات اإلیجار المالي وقروض قصیرة المدى لت لنفسهم ضمن عقود قروض مشطة الثمن مثأبعض المستثمرین 

  .متضامنا مع حرفاءه الباعثین عند مرورهم بصعوباتالحالي لذلك ال یبدو النظام البنكي . دورة اإلنتاج، إلخلدعم ولیس 
 

الطماطم المركز من منافسة عالمیة  ایعاني قطاع المصبات الغذائیة وخصوص :ضعف إنتاجیة قطاع الصناعات الغذائیة  - 
روبا ذاتها، و ونتیجة لذلك، یعاني قطاع مصبرات الطماطم أزمة منافسة في أ .صیني شروطها في السوقكبیرة یفرض المنتوج ال

ویعزى ). صلصة وغیرها(حیث یعمد الصناعیین األروبیین إلى تورید المركز الصیني كمادة أولیة لصنع منتوجات مشتقة أخرى 
هك بینما ال یتجاوز /طن 600إلى  400ذا البلد، حیث یبلغ انخفاض اسعار مركز الطماطم الصیني إلى ارتفاع اإلنتاجیة به

بینما ترى النقابات / لذلك یبقى سعر الطماطم، للمنتج بوالیة الكاف، مشطا. هك/طن 40وفي افضل األحوال  20في تونس 
في اإلنتاجیة و لذللك یبقى الرهان ه. الفالحیة أن سعر الطماطم هو أقل بكثیر من هامش الجدوى للفالح وهي تخدم الصناعي

  .وفي تنظیم القطاع
  

جه بعض الصناعیین في والیة الكاف، خصوصا في قطاع الصناعات ایو  :الصناعیة  "المنظوماتا"صعوبة حوكمة  - 
فهم یواجهون صدا : الغذائیة، مشاكل عویصة عندما تتوفر إرادة إلعادة هیكلة وتنظیم القطاع وحوض اإلنتاج الذي یعملون فیه 

وشكل مصنع عبیدة إلنتاج مصبرات الطماطم . عاونیات الفالحیة وحتى البنوكتالحین والمجمعین ومن طرف المن طرف الف
م حوضه اإلنتاجي والنتیجة خسرانه لثقة الفالحین بما یشجع على تكوین مجمعین موازیین یتنظمثاال حیث لم یفلح البتة في 

رة عن وسیط بین الفالح والصناعي یسبب ارتفاعا في سعر الطماطم وهو عبا) سوق تجمیع وبیع بالجملة" (المنشر"ضمن نظام 
اكثر مقدرة ) القبلي طنالو (ویحدث اضطرابا في التحویل بالوالیة بما یضع القطاع في منافسة مع مصانع بالجهات األخرى 

یرة بالوالیة ما فیها شعبة لذلك تعاني شعبة الصناعات الغذائیة من مشاكل كب. على استیعاب ذلك اإلنتاج باألسعار المفروضة
 .  زیت الزیتون
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ات صناعلل Mono-activitéالنشاط األحادي هیمنة تشكل  :الصناعي  Mono-activitéمخاطر أحادیة النشاط  - 
حیث تعتبر الصناعات الغذائیة نشاطا  ،ور عائقا للتنمیة الصناعیة بالجهةات مواد البناء والخزف والبلّ عصنالأو الغذائیة 
ور ، في بیئة ال یتوفر فیها رأس المال، Capitalistique مرسمال نشاطا كما یعتبر قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبّل

یلیة ال تتجاوز تشغفي مقابل طاقة  )2014بأسعار (ملیون دینار  60فإن مركزیة حلیب تكلف كمثال، و  .ضعیف التشغیل
طاقة (عامال  350ملیون دینار لتشغیل  450ما یتكلف مصنعا لإلسمنت ، ك)سنة/ملیون لتر 120بـ إنتاج طاقة (عامال  350

 100000بـ إنتاج طاقة (فقط عامل  80و  70شغل بین یلدینار ملیون  12، ویتكلف مصنعا لآلجر )یوم/طن 4000إنتاج بـ 
 .Haut contenu technologique  مرتفعلوجي و ات محتوى تكنذالسائد، فإن هذه الصناعات وخالفا لالعتقاد . )سنة/طن

   . 3من رؤوس أموال وتكنولوجیا وید عاملة ماهرة دهذه الموار كل وتفتقد الوالیة إلى 
 

كما تعاني المناطق . تعرف الوالیة نقصا في المناطق والفضاءات الصناعیة :غیاب البنیة التحتیة الصناعیة والتكنولوجیة  - 
تفتقد الجهة إلى بنیة تحتیة وتكنولوجیة متطورة من طرقات سیارة ومسالك و . في بنیتها التحتیة الالموجودة على قلتها، ترهّ 

ویبقى العنصر العقاري، عند  .ومناطق وفضاءات صناعیة وقطب تكنولوجي إلخفالحیة ونقل حدیدي سریع وشبكة اتصاالت 
الكهرباء  لات الحیویة مثغیاب رسوم عقاریة، اهم عائق إلحداث المناطق والفضاءات الصناعیة دون إغفال سوء حالة الخدم

  . بالمصانع حیث تعاني من انقطاع متواتر للكهرباء
موروث تاریخي روماني ومشهدة طبیعیة (بالرغم من مقدراته السیاحیة الكبیرة :  سیاحي ضرفي وذو طابع عبوريقطاع  - 

 350اقل من (یة التحتیة الفندقیة سواء في مستوى البن ، بقي القطاع السیاحي ضعیفا...)وبیئیة ومناطق رطبة ومیاه حراریة
, %40وبنسبة استغالل قصوى للفنادق ال تتجاوز . أو في ما یخص مستوى اإلستغالل) سریر لفنادق مصنفة 170سریر منها 

  ". وبمعدل لیلة واحدة مقضات لكل سائح، یكتسي النشاط السیاحي بالجهة طابعا عبوریا صرفا
انب العقاري في بعض الحاالت العائق الرئیسي الذي عطر مسار التنمیة وانجاز شكل الج :" العویص"المشكل العقاري  - 

بسبب عدم توفر المدخرات العقاریة أو " أجهضت"اإلستثمارات بكامل جهات البالد وكثیر هي المشاریع التي تعطلت وأحیانا 
 .بسبب احتجاجات اجتماعیة على األرض

ویرجع النظر للدولة لوضع . ظرا لكونه مشكال عاما یشمل كل الجهات بالبالدویكتسي حلحلة اإلشكال العقاري بعدا وطنیا ن
  " .سیاسة مالئمة تمكن من تنشیط السوق العقاریة واضفاء مرونة علیه

  

  ستراتیجیة وفرضیات التهیئة والتنمیة ا. 3.2
  
  

   سس اإلستراتیجیة  األ - 

  نوعةومتالمتجددة " أقطاب التنمیة: " ضرورة استلهام رؤیة جدیدة 
ا عن أزمة السیاسات التنمویة التي راهنت على القطاع الخاص 2011جانفي  14في مرحلة كانت فیها ثورة   كفاعل  ،تعبیرً

وحید حان الوقت إلعادة النظر في هذه المقاربة التنمویة عندما یتعلق الشأن بالجهات والمناطق الداخلیة التي و اقتصادي منتج 
وترتكز . كن تعبئتها بنجاعة اقتصادیة واجتماعیة إال عن طریق الّدولةمقدرات تنمویة ال یم ا عندما توجدتعاني عزلة خصوص

قویة بالمنطقة بحیث یمكن  effet d’entraînementقدرة دفع  ذو ر قطاع اقتصادي أو أكثر یتسیبالفكرة على تكفل الّدولة 

                                                   
)2014التعاون الفني األلماني،  وكالة(الخطة الجھویة للبیئة والتنمیة المستدیمة بوالیة الكاف : المصدر   3  
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ك للنشاط والمبادرة  Environnement d’affairesإلى جانب البني التحتیة والتجهیزات من خلق وتطویر محیط أعمال   محرّ
ف الّدولة حیث تستطیع هذه  .الخاصة وهذا ما یتوفر بالكاف حیث توجد موارد فسفاطیة هائلة خاضعة بطبیعتها إلى تصرّ

تهمه التنمیة  األهداف المنشودة لتنمیة الجهة ودون التأثر بحسابات القطاع الخاص الذي ال فقاألخیرة توجیه طریقة استغالله و 
وتملك الدولة في هذا اإلطار كّل الحریة لضبط قواعد اللعبة بین القطاع العام . إال في حدود ما تحققه له من ربح مالي مباشر

المبادرة الخاصة وبعث المشاریع ذات القیمة المضافة  فیزلتح بما یحرك قدرة الدفع ویطور محیط األعمال الضروري الخاصو 
  .العالیة

لى الیوم لتؤكد أن االقتصاد الحرّ عاجز عن حّل كّل  هذا وقد جاءت األزمات االقتصادیة العالمیة خالل سنوات األلفین وإ
اضطرت إلى النفاذ من جدید إلى القطاع ) الوالیات المتحدة األمریكیة(مشاكل التنمیة وأّن البلدان األكثر لیبرالیة في العالم 

 .التنافسي لسیره النقاذ االقتصاد
  

  اتیجیة مثمنة للمنتوجات األولیة موذج تنمیة استر ن
اقتصاد هش لم یفلح في إظهار عالمات التطور والتنافسیة كان لزاما التفكیر في دعم عمومي إرادي یتجاوز الوصفات ضمن 

ع وفي هذا اإلطار یر قطاعات تجاریة استراتیجیة ذات قدرة عالیة على الّدفیالتحتیة وذلك بتس ىفي البنثمارات التقلیدیة من است
 Pôle de croissance"قطب نمو متجّدد"تطرح وجوبیة هیكلة النشاط االقتصادي حول مركز اقتصادي ضخم أو 

renouvelé وهو ما یشبه األقطاب االقتصادیة في ستینات القرن الماضي مع اختالفات جوهریة بین النموذجین مرتبطة بـ:  
  .هي المتدخل االقتصادي الوحید في عملیة االنتاجالدولة لیست : طبیعة النظام االقتصادي  - 
تخضع إلى قواعد النجاعة والربح الصارمة والتصرف  ،هامنخصوصا البشریة  ،توظیف الموارد: نمط التصرف - 

  .باألهداف
  ).دائم ومتوالد ذاتیا ضمن أجل محدد(أعمال إستراتیجي  محیطوهو تطویر : الغایة من تدخل الّدولة  - 

  

استثمارات (المنشود كّل المبادرات الّدولیة والخاصة والمحلیة واالجنبیة ) أو القطب االقتصادي(قتصادي ویجمع المركز اال
  :واإلندماج وفق ما یبینه الرسم التالي  وذلك لبعث مؤسسات كبرى ذات قدرة عالیة على الّدفع) مباشرة

  

  األعمالعلى الدینامیكیة اإلقتصادیة وعلى محیط " قطب النمو المتجدد"تأثیر 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

   إنجاز من قبل أفق لإلستشارة: المصدر 
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ت .امتیازا"التي تسند ، یتنزل دور الدولة في مستوى صیاغة القوانین الالزمة )12الفصل (لذلك، وفي إطار الدستور التونسي 
صناعیة الفسفوكیمیائیة بالوالیة من أجل شراءااتها من خالل الصفقات العمومة التي ستصدر من طرف المؤسسات ال" إیجابیة

ویتعلق ذلك ...). صیانة فنیة و بحث وتنمیة لتطویر الوسائل الصناعیة والخدمات البیئیة ورسكلة المواد والتزود(من الخدمات 
ا المؤسسات ضمن مقاییس تقییم العروض بكراس الشروط الخاص بطلبات العروض التي تصدره Bonusتحدیدا باسناد مزایا 

المنتصبین بالوالیة وهو ما من شأنه أن یخلق ویدفع محیط األعمال الضروري الصناعیة العمومیة الكبرى لفائدة المشاركین 
   .  لجلب المستثمرین

  

   التحوالت الدیمغرافیة المتوقعة    - 
  

 :ة لفمختة ینزماحل مر ثالثة للنمو الدیمغرافي لوالیة الكاف ضمن ثالثة أنساق یمكن تحدید 
 2004- 1994و 1994- 1984(ة األخیر  ات الثالثةتتعلق بنسق النمو المسجل خالل العشری: الفرضیة األولى  - 

وهو نسق متوسط بالنظر إلى معدل النمو   %0,1- ، حیث كانت نسبة النمو الدیمغرافي في حدود )2014- 2004و
لفرضیة على التطورات الثقیلة المرتقبة وتعتمد هذه ا. %0,62- وهو بـ السلبي المسجل خالل العشریة األخیرة 

ات وبدایة نمتوسط الحدة من طرف الساحل الشمالي الشرقي من خالل إعادة تفعیل دینامیكیة أواخر الثمانی  استقطاب(
 .وال تتبنى استراتیجیة تنمویة هجومیة...) التسعینات

وهي  2014- 2004و 2004-1994 تینخیر األتین تعتمد على نسبة النمو المسجلة خالل العشری: الفرضیة الثانیة  - 
إال . تعكس تواصل اإلستقطاب الحاد للوالیة من طرف تونس وتدخل إرادي حكومي متواضع %0,57- نسبة سلبیة بـ 

لذلك وقع اإلستغناء عن . أن هذه الفرضیة تعارض حاجیات الجهة للتنمیة والتزام الدولة للعنایة الجدیة بالجهات الداخلیة
 . هذه الفرضیة

ال، حیث تنبع من طموح مشروع لقلب المنحى السلبي للنمو الدیمغرافي وهي التي تبدو األكثر قبو : الفرضیة الثالثة  - 
نسبة نمو سنوي (  2014- 2004و) %0,51-نسبة نمو سنوي بـ ( 2004-1994خصوصا ذلك الذي سجل خالل 

قلب أو على األقل وقف الهجرة وهیكلة التراب و  االقتصادیةدفع الدینامیكیة : ، وذلك على كل األصعدة ) %0,62-بـ 
لذلك، بین نسبة نمو سنوي . ، وذلك ضمن سیاسة الدولة الرامیة إلى التحكم في النمو الدیمغرافي)إلخ(وتحسین تنافسیته 

، )2014و 2004مسجلة بین ( %0,62- نسبة نمو سنوي دنیا بـ و ) 1994و 1984مسجلة بین ( %1,01قصوى بـ 
هذه  وسیقع تحقیق... 2004و  1984وهي النسبة المسجلة بین  %0,25النمو المثلى المرجوة بـ یمكن ضبط نسبة 

ذي قدرة فسفوكیمیائي منجمي و صناعي متنوع وقطب نمو قطب من خالل تفعیل برنامج تنموي متمحور حول  النسبة
 . یاحة البیئیة والخدمات المرافقةوتنمیة الفالحة المكثفة والس Effets d’entraînementعالیة على إحداث عوامل دفع 

 
یمكن رسم معالم الهیكلة العمریة السكانیة لوالیة ، )2004- 1984(للنمو الدیمغرافي وباإلعتماد على الفرضیة الثالثة 

  :كما یلي  2030 الكاف في أفق
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 )2014معطیات المعهد الوطني لإلحصاء ( لالستشارةإنجاز من قبل أفق : المصدر 

، من المنتظر خالل العشر سنوات القادمة أن یتطور عدد السكان بوالیة الكاف بالنظر 2030 رضیة ضمن أفقووفق هذه الف
تساع قمة الهرم العمري حیث یؤشر ذلك على تزاید نسبة الكبار في السن وتهرم السكان، ا) أ(: إلى ثالثة معطیات أساسیة 

الحد من التزاید تواصل جدوى مما یدل على  بالعشریات الفارطة مقارنة )األطفال(تقلص القاعدة الهرمیة تراجع في و ) ب(
واتساع شریحة األعمار الشباب والكهول الذین ) ج(السكاني وانخفاض نسبة الخصوبة بنسق أسرع من انخفاض نسبة الوفایات، 

یتعلق  یرة تحدیات في ماوتطرح هذه التحوالت العمریة الكب. سنة وهي الشریحة األكثر نشاطا 50و  35یتراوح اعمارهم بین 
بتلبیة الحاجیات من تعلیم وتكوین وتشغیل وكذلك التغطیة اإلجتماعیة خصوصا للمسنین وذلك في والیة تشكو صعوبات تنمویة 

  .  عویصة
  

  فرضیات المعتمدة  ال - 
 

الثانیة مقسمة إلى  من بین الفرضیتین المطروحتین ضمن تقریر المرحلة األولى من الدراسة، مع اإلشارة إلى أن الفرضیة
، وقع اعتماد الصیغة الثانیة من الفرضیة الثانیة مع تعدیالت مهمة وقع تبنیها على أساس المالحظات Variantesصیغتین 

وتقوم الفرضیة المعتمدة على فكرة أن المجال متعدد األقطاب هو األكثر مالئمة في  .التي تقدم بها أعضاء لجنة متابعة الدراسة
وهو یندرج ضمن مبدأ العدالة والتوازن بین المراكز . اإلستقطاب الحاد من طرف متروبوالت تونس والساحل مقابل فرضیة

لذلك، تعمل الفرضیة على قلب اإلستقطاب الحاد . التي تشع علیها العمرانیة ذاتها وبین المراكز العمرانیة والمناطق الریفیة
امیكیة محلیة قادرة على الحد من الهجرة وضخ الموارد لتثمینها خارج الوالیة ة من طرف الجهات الشرقیة للبالد وبعث دینیللوال

لذلك، یطرح استغالل الفسفاط بمنطقة صرا ورتان كمحرك حیوي لالقتصاد والتنمیة بالجهة، إال أنه لیس . ودفع اإلستثمار
جود عامل مهیكل ذو قدرة كبیرة على ودون أن نشكك في أهمیة البنى التحتیة وجودة الخدمات العمومیة وضرورة و . الوحید

محفز تحتاجه المناطق   Environnement d’affaires" محیط أعمال"بما یتیح ظهور  Effet d’entraînement" الدفع"
الداخلیة عموما وجهة الكاف خصوصا، فإننا یمكن أن نتوافق مع نتائج دراسة إستراتجیة تنمیة وبعث المدن الصغرى 

على أن الصناعة بدرجة أولى ثم السیاحة بدرجة ثانیة هما القطاعین ) 2014العامة للتهیئة الترابیة،  اإلدارة(والمتوسطة 
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للنهوض بمثل هذه الجهات الداخلیة التي تخضع تحت وطأة استقطاب حاد   Secteurs locomotivesالمحركین الرئیسین 
للقطاعات األخرى غیر الصناعیة، الفالحیة والخدماتیة وال تعني هذه الرؤیة انتقاصا . من طرف متروبوالت تونس والساحل

 منها، بل یتعلق األمر بالبحث عن تركیبة اندماجیة تمكن كل هذه القطاعات من النهوض وتغذیة بعضها البعض
Synergiquement  لى الیوم، ال یمكن أن تتطور . وهذا ممكن بوالیة الكاف إال فالفالحة كنشاط رئیسي بالوالیة منذ القدم وإ

صناعیة وتوفیر مواطن -اندماج شعب فالحیة(بوجود قطاع صناعي قادر على مساندتها مباشرة عندما تكون صناعة غذائیة 
و أو بطریقة غیر مباشرة من خالل إحداث مواطن شغل وتثبیت السكان وتوزیع مداخیل یحتاجها الفالحون لتمویل ....) شغل 

" یفر"لماذا : قه هذه المعادلة، یكفي أن نطرح ونجیب على السؤال البدیهي التالي ولكي نف).  تمویل ذاتي(نشاطهم اإلنتاجي 
 1994بین  %0,51-وكانت   2014و 2004بین  %0,62-للتذكیر نسبة النمو الدیمغرافي (؟  السكان من الوالیة

 ) ...2004و
  
  ، ضروري ولكنه لیس الوحید"قطاع الصناعة كمحرك"

في العادة، تأتي المشاریع الصناعیة عندما تعبّر المدینة أو الجهة . راتیجیة صناعیة بوالیة الكافلم تتوفر إلى غایة الیوم است
 Environnement" مناخ أعمال"في الغرض دون حاجة كبیرة إلى " طلب"عن رغبة في اإلستثمار من خالل وجود 

d’affaires .نفتح بعضه على بعض حیث تكون رؤوس األموال إال أن هذه المقاربة لم تعد متالئمة مع محیط دولي تنافسي وم
فباإلضافة إلى . هذا "مناخ األعمال"لذلك، تكون الدولة هي الشریك األقدر على تنمیة . Volatilesواإلستثمارات شدیدة التبخر 

سوى حول ، وجب خلق محیط مقاولة ال یكون محفزا )إلخ(الطرقات الجیدة والمناطق الصناعیة المجهزة واألقطاب الجامعیة 
تحت إدارة الدولة وهي الجهة الوحیدة القادرة على تحمل أقدار من  Entraînementو قدرة عالیة على الدفع ذقطب صناعي 

محیط أعمال یجذب المستثمرین ویحفز على نشوء في النشاط اإلنتاجي الذي تدیره وذلك بغرض نجاعة نقص المربوحیة وال
یة وجهو اقتصادیة كیة یدینامبروز  وال یمكن لهذه األخیرة أن تنشأ فجأة أو من العدم أو بمجرد قرار إداري، بل تتطلب . یةمحّل

  .   زمنا ونسقا متواصال یشتغل فیه القطاع الصناعي على إنتاج فرص اقتصادیة لصالح المؤسسات اإلقتصادیة
یة والمشاریع الصناعیة الغذائیة زوایا ولكي تتجسد هذه المقاربة، سیكون لمشروع فسفاط صرا ورتان و لمشاریع المواد اإلنشائ

  .اإلقتصادي بالوالیة  مثلث اقتصادي ذو قدرة عالیة على النمو الصناعي و الدفع
  نحو هیكلة متعددة القطبیة : التراتبیة العمرانیة 

مجال  للمؤسسات اإلقتصادیة، إلى تشكل Délocalisationتفضي هذه الفرضیة، القائمة على إعادة اإلنتصاب المجالي 
  .یضفي على الوالیة أكثر توازنا وتخصصا Polycentriqueمتعّدد القطبیة 

ك نموّ   ،(NGE)متشكال حول نواة من المؤسسات الصناعیة الكبیرة  Moteur de croissanceوأنطالقا من نشأة محرّ
  :عدة أقطاب بالوالیة تظهر س

ل یضم خدمات راقیة تشع على كامل الوالیة وخارجها مدینة الكاف وهو القطب اإلداري والمركز الجهوي من المستو *  ى األوّ
كما یمكن للمدینة أن تأوي بعض أو كّل المقرات اإلداریة لشركة فسفاط ...) جامعة ومراكز بحث(من خالل بعض الخدمات 

  .صرا ورتان وبعض الشركات الخدماتیة األخرى المرتبطة بها
ر القلب النابض للحوض المنجمي المرتقب حیث سیفتك المحور الثاني الجریصة الذي یعتب–القطب الصناعي تاجروین* 

عادة انتصاب مؤسسات قائمة بحثا عن تخفیض . لمثلث األقطاب بالوالیة وستتدعم وظیفته الصناعیة بتركیز مؤسسات جدیدة وإ
قطاع الفسفاط واالنتاج وتكون هذا المؤسسات مرتبطة إما ب d’échelle Économieكلفة اإلنتاج وعن هوامش اقتصاد السلم 
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  ...).صناعات غذائیة ومواد البناء والسیرامیك والبلور والنسیج (الكیمیائي أو بشعب صناعیة آخرى 
وهو المحور الذي یضمّ مناجم صرا ورتان حیث سیكون له وظیفة منجمیة إلى جانب وظیفته : القصور  -قطب الدهماني* 

  .الفالحیة المعروفة
على قطاع فالحي مكثف وذو مردودیة عالیة بما یؤدي إلى  باالعتمادص في الصناعات الغذائیة المتخص: قطب السرس * 

 ..تحقیق اقتصاد سلم وانخفاض تكالیف اإلنتاج وبالتالي الرفع من تنافسیة المنتوج الصناعي الغذائي
  :ومن استتباعات هذا الخیار الثاني 

  .تعّددة االختصاصات تغلب علیها الخدماتذو وظیفیة م Pôle régionalمدینة الكاف قطب جهوي  - 
أساسیین، األول ذو وظیفة صناعیة والثاني  Sous-régionauxمدینتي تاجروین والدهماني هما قطبین تحت جهویین  - 

  .ذو وظیفة صناعیة وفالحیة
ریة ثانویین األول ذو وظیفة تجا Sous-régionauxمدینتي ساقیة سیدي یوسف والسرس هما مركزین تحت جهویین  - 

  .والثاني ذو وظیفة فالحیة) عبوریة(حدودیة 
 .Centres relaisفهي تحتل مرتبة مراكز تناوب ) مركز معتمدیة أو بلدیة(أما باقي المدن  - 

  

  :شبكة طرقات تعكس قدرة على اإلندماج  
جنوب لربط / برمجة محاور سریعة تفتح الوالیة على الطریق السیارة المرتقبة وطرقات تربطها بسلیانة وطریق شمال - 

 .الحوضین المنجمیین بكّل من الكاف وقفصة وذلك لتكثیف تبادل الخبرات والتكنولوجیا وتنشیط المحور الحدودي
ربطها بشبكة االتصاالت الحدیثة  : كما یجب تهیئة مناطق صناعیة جدیدة وتعصیر المناطق الصناعیة الموجودة  - 

  .وشبكة الغاز الطبیعي) األلیاف البصریة(
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 )2الخیار الثاني من الفرضیة (الفرضیة المعتمدة  خارطة



  18  ملخص   /اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة / وتنمیة والیة الكاف المثال التوجیھي لتھیئة 

HORIZON CONSULTING   2017 نوفمبر  

  

  نتائج القطاعیة لدالالت واوالتنمیة وال لتهیئةا إستراتیجیة. 3
 
  

انطالقا من نتائج التشخیص الموضوعي والعوائق والمقومات التي تمیز والیة الكاف تتمحور توجهات التهیئة والتنمیة حول 
  : العناصر التالیة

  تصادي وآلیات الدفع تنمیة النشاط االق - 
  ببروز تراب متعدد األقطاب  إعادة هیكلة المجال وتنمیة الشبكة العمرانیة - 
  تدعیم البنیة التحتیة والخدمات الجماعیة  - 
 التصرف في الموارد الطبیعیة واالجراءات البیئیة الوقائیة - 

 
  النشاط االقتصادي تنمیة. 1.3

 
 :تعریف لوظیفیة فالحیة مجالیة لوالیة الكاف - 
مع وجود منطقة رطبة علیا في أقصى (شبه الجاف األعلى في الشمال : والیة الكاف تحت تأثیر ثالثة طبقات مناخیة ترزح 

مم، وشبه الجاف المتوسط بالجنوب الشرقي بمعدل أمطار بین  500و  400بمعدل أمطار یتراوح بین ) الشمال الغربي للوالیة
مم، وشبه الجاف السفلي بالجنوب  350و  300وب الغربي بمعدل أخطار بین مم وشبه الجاف السفلي بالجن 400و  350

هناك اختالل من  أنویبین تحلیل التوزیع الجغرافي للنشاطات الفالحیة النباتیة . مم 350و 300الغربي بمعدل أمطار بین 
  :ها كما یلي لذلك وجب استغالل المناطق حسب مقدرات. حیث عدم تالئمها مع المقدرات الحقیقیة للتربة

 
   تصلح )نبر وساقیة سیدي یوسف والكاف الشرقي وشمال السرس( یهیمن المناخ شبه الجاف العالي / بالشمال ،

 .التربة للزراعات الكبرى
 مناطق سقویة(الزراعات المكثفة  ، أین یخیم المناخ شبه الجاف المتوسط، تتالءم المنطقة معالشرقي للوالیة بالجنوب (

نتاج اللحوم الحمراءوتربیة األبقا  .ر الحلوب وإ
  غالل وزیاتین(بالجنوب الغربي األقل رطوبة تحت المناخ شبه الجاف السفلي ، تتالءم المنطقة مع الغراسات.( 
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  للقطاع السقوي التكثیف الفالحي  - 
ا في %100یمثل تحسیّن نسبة استغالل وتكثیف المناطق السقویة التي ال تمثل أكثر من   إستراتیجیة التنمیة یؤدي  محورا مهمّ

  .إلى تحسین اإلنتاجیة للقطاع السقوي بالوالیة
ستحتل المناطق السقویة أهمیة كبیرة في النشاط الفالحي من خالل التكثیف الفالحي الذي یجب أن یؤدي إلى الزیادة في و 

  ). خصوصا بالمناطق السقویة(االنتاجیة وفي تنمیة التكثیف 
سّد مالق األعلى وسد تاسة وسد ( هك حول السدود المبرمجة بالوالیة  11000على مساحة ووجب إحداث مناطق سقویة 

ات ات على مساحة متد وست .)وادي سرّ موزعة بین ثالثة معتمدیات هي تاجروین  هك 4500المنطقة السقویة حول سّد سرّ
، علما وأن الغرض من بناء 4هك 20000بة قراي مالق األعلى دعلى واة السقویة وتمسح المنطق. والقلعة الخصبة وقلعة سنان

أما بالنسبة لسد تاسة، , لحالي الذي انجز منذ نصف قرن ولم بعد صالحا لإلستغاللمالق اهو استبدال سد  مالق األعلىسد 
  . هك 2500فمن المتوقع احداث منطقة سقویة على 

یة وتطویر نشاطات فالحیة نباتیة وحیوانیة ذات قدرة وستذلل المشاكل المتعلقة بالترویج من خالل تطویر قاعدة صناعیة تحویل
كما وجب دعم الفالحة ذات الطابع االجتماعي من خالل مشاریع تنمیة فالحیة . عالیة على اإلندماج والتحویل الصناعي

  .وجهویة
  

  

                                                   
  ستمكن دراسة الجدوى من تحدید المساحات المرویة  4
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  إحداث غراسات مثمرة وزیاتین  - 
مع ذلك . المالئمة للغراسات Unités complexesالمركبة یتمیز المجال الجنوبي الغربي للوالیة بهیمنة التربة ذات الوحدات 

ومن اجل تثمین هذه المقدرات . هك 42000فهو غیر مستغل كما یجب حیث ال تتجاوز المساحة الجملیة للزیاتین 
هك من األشجار  3000هك من الزیاتین و  7000بالمعتمدیات الحدودیة یطرح المثال التوجیهي للتهیئة والتنمیة غراسة 

  ...). تفاح(هك أشجار مثمرة أخرى  1000هك لوز و  2000لمثمرة منها ا
  

  تنمیة قطاع تربیة الماشیة المكثف - 
 حالیا یتالءم عدد قطیع األبقار بالوالیة مع المقدرات الفالحیة الموجودة إذ ال یتعدى القطیع:  تربیة األبقار الحلوب* 

تاج الحلیب ضمن اندماج بین قطیع األبقار الحلوب وتطرح تنمیة قطاع إن. بقرة حلوب 9000رأس بینها  18707
حداث مركزیة حلیب بما یمكن من تشكیل دورة كاملة لهذا المنتوج مع ( والمناطق السقویة وتنمیة مسالك تجمیع الحلیب وإ

 .)سنة/ملیون لتر 37مقدرات حوض حلیب تبغ 
والیة بالرغم من انه قطاع استراتیجي إلنتاج البروتینات الحیوانیة ، ظل هذا النشاط متواضعا جدا بال:  قطاع الدواجن* 

مكانیة تطویر إنتاج األعالف الحیوانیة الفالحیة منها والصناعیة فال یتجاوز عدد منتجي . بالرغم من أهمیة إنتاج الحبوب وإ
مندمجة تتضمن أنتاج  Filière" شعبة"أو " منظومة " وحدات فقط لذلك تُطرح تنمیة هذا القطاع ضمن مقاربة  5الدواجن 

 200أن نتوقع انتاج یبلغ ویمكن  ).مسالخ وتكییف( نیة الصناعیة وتربیة الدجاج والتحویل الحبوب و إنتاج األعالف الحیوا
 )ملیون بیضة 320الف وحدة دجاج لحم في الدورة و 

  

 الغابیة المندمجة - التنمیة الفالحیة - 
بالمناطق المعزولة والمهمشة والتي تفتقد الى نشاطات اقتصادیة غیرالرعي والنشاطات المنزلیة والتهریب یبدو ان بعث الفالحیة 

نشاء المرافق الجماعیة والطرقات هي الك لذلك، . فیلة بتثبیت السكان وتحسین ظروف عیشهم بهذه المناطق المهمشةالعائلیة وإ
من المنتظر أن یقع بعث مشروع تنمیة فالحیة غابیة مندمجة باالعتماد على مقاربة تشاركیة تدرج فیها عناصر فالحیة منتجة 

رشاد وتكوین عناصر تحسین ظروف العیش(  مسالك فالحیة وتزوید بمیاه ( غراسات وزراعات وتربیة ماشیة ومناطق سقویة وإ
  ..).المحافظة على المیاه والتربة ومقاومة التصحر( وعناصر بیئیة ...الشرب وتنویر

  

 التنمیة الفالحیة المندمجة  - 
بهدف تدعیم مكتسبات مشاریع التنمیة الفالحیة المنجزة، خاصة مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بمناطق الجنوب الغربي، 

نمیة الریفیة المندمجة، یستوجب انجاز مشروع تنمیة فالحیة مندمجة بالمعتمدیات األربعة بالجنوب الغربي وهي ومشروع الت
وتمثل المكونات األساسیة لهذا المشروع ذات المكونات للمشاریع الشبیهة التي . تاجروین والجریصة وقلعة سنان والقلعة الخصبة

عیة وخصوصا للمقاومة التصحر وهي ظاهرة تضرب هذه المنطقة ذات الهشاشة أنجزت مع اعطاء عنایة أكبر للموارد الطبی
  ....)ترمل وتملح التربة(البیئیة العالیة أمام ظاهرة التصحر 

  

 تنمیة اإلنتاج الغابي  - 
وهي صنف ) %95(هك صنوبر حلبي  62440منها  66000تمسح الغابات و ، هك 102000في مجملها تمسح الغابات 

، باإلضافة إلى دوره البیئي، ینتج الصنوبر )خصوصا معتمدیة نبر(الجبال ذات الرطوبة الهامة بالوالیة  غابي یتماشى مع
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المطلوب لدى المستهلك التونسي والذي شهد أسعاره ارتفاعا في السوق وهو ما یعكس ارتفاعا في " الزقوقو"الحلبي ثمار 
هك بمعتمدیات نبر وساقیة  2000ساحات الصنوبر الحلبي بغراسة ویقترح ضمن هذا المثال التوجیهي أن تتوسع م. االستهالك

كما یطرح المثال التوجیهي مقاومة . هك 86000 سیدي یوسف والسرس بما سیمكن من الرفع في المساحة الجملیة إلى 
 .الحرائق بالغابات بوضع مركز إطفاء بنبر مجهز بما فیه الكفایة

  

 الفالحة البیولوجیة قطاع دفع  - 
لم تصل والیة الكاف الى تثمین مقدراتها الفالحیة البیولوجیة، بالرغم من أنها جهة فالحیة متجذرة هك،  1600حة تقدر بـ بمسا

  .لذلك وجب اعتماد خیار تنمیة الفالحة البیولوجیة كنشاط ذو قیمة مضافة عالیة. في التاریخ كانت مطمورا غذائیة لروما
  

  لما ال ؟ :األسماك  تحفیز ظهور نشاط تربیة - 
لذلك یطرح المثال التوجیهي للتهیئة والتنمیة توجهین في هذا . تعتبر المقدرات الموجودة لتربیة األحیاء المائیة هامة بالجهة

  :الصّدد 
تحیین اإلستراتیجیة الوطنیة لتربیة األحیاء المائیة وذلك إلدراج السدود الكبرى الثالثة المزمع إحداثها في الوالیة ضمن * 

 .اتهتوجه
  .تهیئة ثالثة مراسي للزوارق الصغیرة بالسدود الثالثة* 
  .بعث مركز تكوین في تقنیات الصید بالبحیرات وتربیة األحیاء المائیة* 

 

  ساسي للتنمیةأمحرك دفع الصناعة ك - 
ي عموما في بعث قاعدة المحلیة، لم تفلح والیة الكاف وجهة الشمال الغرب) الطبیعیة والبشریة( بالرغم من الموارد االقتصادیة 

وحدة وهي في مجملها ضعیفة ینشط اغلبها في  60صناعیة ذات شأن، إذ ال یتجاوز عدد الوحدات الصناعیة بالوالیة 
 .صناعات بسیطة

ونظرا لدور القطاع الصناعي المهیكل لوالیة الكاف وللجهات الداخلیة عموما، كما أكدته إستراتیجیة تنمیة المدن الصغرى 
یقع تدعیم القطاع الصناعي بالوالیة من خالل تنمیة  أن، كان لزاما )2014اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة، (ة والمتوسط

حداث  ئیة والصناعات الفوسفوكیمائیة واستخراج االورانیوم وصناعات مواد البناء وتهیئة المناطق الصناعیة وإ الصناعات الغذا
 :قطب تكنولوجي 

  

نظرا للطابع الفالحي الشامل للوالیة، واعتبارا لمواردها المائیة الكبیرة، تبدو الصناعات الغذائیة : الصناعات الغذائیة * 
ل و كأحد القطاعات الواعدة، حیث تمكن من تثمین اإلنتاج الفالحي محلیا وتساهم في تذلیل العدید من الصعوبات التي تح

ومن أجل تثمین المقدرات الصناعیة لذلك، ...). م بیضاءطماطم وحلیب ولحوم حمراء ولحو (تطویر النشاط الفالحي ون د
مكن تشخیص الوضع الحالي من تحدید الغذائیة بالجهة، وجب إحداث قاعدة صناعیة تحویلیة متكونة من الوحدات التالیة، 

  :مجموعة من المشاریع في الغرض منها 
 یوم/الف ل 600بطاقة تحویل تقدر بـ  مركزیة حلیب بالسرس, 
  بطاقة تحویل تقدر بـ  بالدهماني أو بالسرس...) مركز الطماطم وهریسة ومعجون غالل(ات غذائیة مصنع مصبر

 ,یوم/طن 1200
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  5)بالكاف وتاجروین(تأهیل مسلخین 
 2 ساعة لكل واحدة/وحدة 1000( مذابح دواجن وتكییف اللحوم البیضاء یمكن انتصابه بالقرب من مدینة الكاف(, 
 س/قارورة 8000بطاقة  ,)عین أم البعیر و عین ببوش و عین العجمي(نیة مصانع لتعلیب المیاه المعد ( 
 یوم/طن 5بطاقو تحویل بـ  مصنع لتصبیر الخضر, 
 یوم/طن 2بطاقة تصنیع بـ  ...)كتشاب(ات الطماطم قمصنع إلنتاج مشت .  
 %14ملیارات طن خام ب  5تقدر مدخرات الفسفاط الموجودة بمنطقة صرا ورتان بقرابة :  صرا ورتانالفسفاط ومشروع * 

P2O5 .مالیین طن من الفسفاط  4الستغالل الفسفاط یقدر إنتاجه السنوي ب  ولتثمین هذه المدخرات، یتوقع إحداث مشروع
اي ما یعادل نصف الكمیة المنتجة حالیا من طرف  P2O5ملیون طن من  1التجاري المخصب وهو ما ینتج بدوره 

شركة فسفاط قفصة والمجمع الكیمائي التونسي وشركة تیفارت التونسیة الهندیة واذا ما (بالد الشركات الثالثة التي تنتجه بال
فترة استغالل  صرا ورتانیمكن ان تتیح مناجم ) سنة/ملیون ط 8.1اعتمدنا على معدل اإلنتاج بالحوض المنجمي بقفصة

موطن  3000استخراج وتخصیب الفسفاط ب وتتكون منظومة استخراج واستغالل الفسفاط من وحدة. تدوم قرابة ستة قرون
طاقة التحویل  موطن شغل حسب 1500الى  1000شغل ومن وحدات إنتاج األسمدة الكیمائیة حامض الفوسفور بمعدل 

 :المعتمدة كما یلي 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 Effet d’entrainement االقتصادي ومن ناحیة أخرى، برهن الفسفاط على انه نشاط مهیكل وذو قدرة عالیة على الدفع
لذلك سیشكل هذا النشاط رافدا من راوفد التنمیة  .وذلك بفضل استهالكه الكبیر للمواد وللخدمات المندمجة معه أفقیا وعمودیا

مهیكلة حول القطاع الفوسفوكیمیائي بدایة،  (NGE6)االقتصادیة بالوالیة من خالل إحداث نواة من المؤسسات الكبرى 
بفضل قیمته المضافة العالیة وقدرته على تراكم رأس المال بما  « Pôle de croissance" قطب نمو"مقومات یكتسي

  .مالئم لجذب االستثمار الخاصEnvironnement d’affaires یمكن إحداث مناخ أعمال 
                                                   

  ).2010مارس  5یتاریخ  19الرائد الرسمي عدد ( 2010مارس  1بتاریخ  360-2010بمقتضى األمر عدد   5
6 Noyau de Grosses Entreprises 

استخراج وتخصیب 
ملیون  4 : الفسفاط 

 سنة/طن

تحویل الفسفاط 
 1: المخصب 
  سنة /ملیون طن

لموطن شغ 1500  

ترحیل الفسفاط المخصب 
 إلى جھات اخرى للتحویل

...) : الصخیرة , قابس(
)1000-x (سنة/طن  

1ر الخیا  

2الخیار   

مجموع تحویل 
: الفسفاط المخصب 

x سنة /ملیون طن  
 1000إلى  500

 موطن شغل
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 :صناعات مواد البناء والخزف والبلور * 
ن احداث مشاریع في قطاع المواد اإلنشائیة ومواد تحتوي والیة الكاف على العدید من التشكیالت الجیولوجیة التي تمكن م

 :البناء
   كلم من الزوارین نحو السرس 02مصنع اسمنت سیجلب مواده األولیة من موقع كدیة لحدیقة الذي یقع على بعد. 
  خام الذي یمكن أن ینتصب بتاجروین أو بقلعة سنان جبل (في احدى المواقع الموجودة  ،مصنع استخراج وتحویل الرّ
ه على بعد ا   ...).كلم غرب مدینة الّدهماني أو جبل لحمایمیة او بمواقع أخرى 1بّ
  مصنع إلنتاج اآلجر بأنواعه انطالقا من مقاطع جبل سالطة وكدیة نصر حواس بتاجروین. 
   مصنع معالجة الرمل السیلیسيSilice  بالشمال الشرقي ) سیلیس %98اكثر من (انطالقا من مقطع عین جّزة

 .اجروینلمدینة ت
  تأهیل اإلستغالل المنجمي للحدید وذلك لدفع قطاع إنتاج اإلسمنت. 
ینعكس ضعف النشاط الصناعي بالوالیة في محدودیة مساحات المناطق الصناعیة :  فضاءات اإلنتاج الصناعي* 

منطقة (تسعینات المهیأة، حیث ال تُوجد سوى منطقتین صناعیتین مهیأتین من طرف الوكالة العقاریة الصناعیة منذ ال
مل مهیأة على  17هك على الطریق الوطنیة  10صناعیة بالكاف تسمح   .)2012هك منذ سنة  10وأخرى تسمى وادي الرّ

مناطق صناعیة مبرمجة بوالیة الكاف ، كما أن هناك  6وفي إطار البرنامج الوطنیة لتهیئة المناطق الصناعیة هناك 
) 2014ماي  6بتاریخ  36الرائد الرسمي عدد ( 14-2013ر القانون عدد مّدخرات عقاریة صناعیة مبرمجة ضمن إطا

وساقیة سیدي یوسف ) هك للتهیئة 45منها  هك 53(ومحطة المحامید ) هك 10توسع على (الكاف : لفائدة أربعة مناطق 
هیئة مناطق ولتعویض النقائص بهذا البرنامج یتبنى المثال التوجیهي ت). هك 78(والسرس ) هك200(عین الكرمة  - 

  :صناعیة أخرى
  لتحفیز بروز صناعات غذائیة مثل مركزیة ) هك 20(والدهماني ) هك 55(منطقتین صناعیتین بكل من السرس

وستشع هذه الصناعات على الفالحة بالمناطق . حلیب ومصانع تعلیب زیت الزیتون وصناعات اعالف حیوانات، إلخ
 .نظر لقربهما الجغرافي الغربیة لوالیة سلیانة وشمال والیة القصرین

 موجهة خصوصا لصاناعات مواد البناء والسیرامیك والبللور ) هك 45(محامید قرب تاجروین منطقة صناعیة بال
 .وللخدمات المرافقة للصناعة....) جلیز ومواد انشائیة (
  آالف متر مربع بالمعتمدیات التي ال تملك مدخرات عقاریة 10تمسح منشآت ومباني صناعیة. 
 برمجت "القرب"أجل احداث مواطن شغل لحرفیي الصناعات التقلدیة الموجهة نحو اإلحتیاجات المنزلیة وانتاج  من ،

 .مناطق حرفیة بكل من الكاف وتاجرین والجریصة والدهماني والسرس والقصور ونبر
 نطقة صناعیو بغرف الحفاظ على البیئة خصوصا وأنها منطقة فالحیة بامتیاز، زجب تركیز محطة تطهیر بكل م

   ).السرس والمحامید(هك وذلك لمعالجة أولیة للسوائل الصناعیة  30تتجاوز مساحتها 
   إذ توفر منطقة نبر موقعا مهما على الطریق السیارة المقترحة بین الكاف وبوسالم بما ) هك 10(منطقة صناعیة بنبر

 . یضفي علیها دور صناعي وجب استغالله
 الكاف وتاجروین والجریصة والّدهماني والسرس والقصور ونبر مناطق حرفیة بكل من مدینة. 
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یجمع القطب التكنولوجي فضاءا ومؤسسات أبحاث وصناعات وممولین عمومیین :  إحداث قطب تكنولوجي بالكاف* 
 Acteursوخواص ومؤسسات تكوین وذلك حول موضوع معین فهو عبارة عن معبر تالقي، بواسطة االبتكار، بین فاعلین 

  :تصادیین یهدف الى اق
  العام والخاص للبحث والتنمیة المبتكرة وذلك لمواجهة منافسة عالمیة مطروحة نإحداث مشاریع تعاونیة بین القطاعی. 
  المساهمة في إحداث مؤسسات وتنمیة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتشغیل بقطاعات واعدة. 
 

  ربط الوالیة بشبكة الغاز الطبیعي - 
. انطالقا من خط النقل الجزائري العابر لتونس CIOKسوى مصنع االسمنت بأم الكلیل بالوالیة از الطبیعي حالیا الغزود ال ی

) 2006المنجز من طرف الشركة التونسیة للكهرباء والغاز في (في إطار المخطط المدیري للغاز الطبیعي وسیقع ربط الوالیة 
نحو وتاجروین كاف مرورا بال 17طول الطریق الوطنیة هذه القناة الرئیسیة على  وستمتد. لربط والیات الشمال الغربيبقناة عبر 

  .وسیقع ربط اغلب مدن الوالیة بشبكة الغاز الطبیعي.القصرین 
  

ة -    نحو سیاحة بیئیة وثقافیة غیر موسمیّ
ورة سیاحیة وأن تصنع لنفسها والیة الكاف في نحت ص حلم تفل, العمق التاریخي والموروث التراثي والثقافي بالجهةبالرغم من 

 .وجهة لقوافل السواح الوافدة على البالد
السیاحة كما ونوعا باندماج الوالیة كحلقة من المسلك السیاحي الجهوي بكامل الشمال الغربي وذلك لالستفادة  حضوریرتبط و 

قة عین دراهم من خالل تنمیة من التكامل بین مختلف المنتوجات السیاحیة المتوفرة وسیكون لتصور السیاحة بجهة طبر 
ستشفائیة ببني إلاخصوصا التیلیفیریك والمحطة  السیاحیة البیئیة بعین دراهم والمحطة (نشاطات غیر شاطئیة وغیر موسمیة 

الوالیة ضمن هذا المسلك السیاحي یتم إدراج االشعاع الجید على القطاع السیاحي بالكاف على أن ...) مطیر وحمام بورقیبة
نجاز محطات استشفائیة بالمیاه الساخنة : المقدرات الموجودة وتثمین   ...ومتاحف بیئیة وأخرى أثریةإحیاء التراث األثري وإ

وافد اهمها    .السیاحة البیئیة والسیاحة الثقافیة: وتتأسس إستراتیجیة تنمیة قطاع السیاحة على مجموعة من الرّ
  

مات مهمّة لتنمیة السیاحة البیئیةتحتوي الجهة التلیة :  تنمیة السیاحة البیئیة*  ولكسب رهان هذا . لوالیة الكاف على مقوّ
 :القطاع یتعین انجاز العملیات التالیة 

   أكواخ ( إحداث محطة سیاحیة بیئیة مندمجة قرب الغابات والّسدود وستحظى هذه المحطة ببنیة هندسیة خفیفة
 .ومندمجة مع المحیط الطبیعي...) سیاحیة وفضاءات تنشیط

   المالئمة ومن تخطیط انجاز ) المساكن واالقامات(انجاز مخطط مدیري لسیاحة األكواخ یمّكن من تحدید المواقع
مسالك سیاحیة ومسارات تجوال مترجلین ودواب لربط االكواخ السیاحیة بعضها ببعض وانجاز مقاییس تصنیف لألكواخ 

 .الریفیة وصیاغة إطار تشریعي ینظم هذا النشاط
   شعب"وذلك لتثمین منتوجات الصناعات التقلیدیة وتنمیة " قریة ومنتوج" مفهوم تنمیة " Filières  تقطیر الزیوت

نتاج العسل البیولوجي    .طویرف وقلعة سنانو  بنبر وساقیة سیدي یوسف) الخ(وصناعة الصابون الطبیعي وإ
لذلك یتبنى المثال التوجیهي .  انها غیر مثمنةتعتبر الموارد الجیوحراریة بالمنطقة هامة اال:  تنمیة السیاحة الصحیة *

  .إحداث محطتین استشفائیتین بكل من حمام مالق وحمام بزاز وذلك لتثمین المیاه الحراریة في األغراض االستشفائیة
حیاء المواقع األثریة بعد جردها:  تثمین الموروث التاریخي والثقافي *   .وذلك بإحداث متاحف بالكاف وبالدهماني وإ

  



  25  ملخص   /اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة / وتنمیة والیة الكاف المثال التوجیھي لتھیئة 

HORIZON CONSULTING   2017 نوفمبر  

  التجاري والتوزیع   التبادلالخدمات المرافقة ومسالك  - 
تتشكل ذاتیا حسب ....) بنوك وشركات تأمین والصیانة الصناعیة (إذا كانت الخدمات المرافقة : تأهیل مسالك التوزیع * 

حسب الطلب ، فإن القطاع التجاري بدوره یتطور ذاتیا ولكن )وسیاحة) فالحة وصناعة(دینامیكیة القطاعات المحركة 
  .المحلي والجهوي الذي هو غالبا من النوع المنزلي

وفي هذا اإلطار، تعتبر المساحات التجاریة الكبرى قطاعا واعدا بالوالیة ال یمثل حالیا إال بفضاء واحد موجود بمدینة 
دفق السیاحي الكبیر من الت باالستفادةویمكن لمدینتي تاجروین وساقیة سیدي یوسف من احتواء فضاء تجاري وذلك . الكاف

  .للزوار الجزائریین ولطبیعة المواطن بالكاف المیالة إلى الشراء
سور واق (كما یجدر إحداث سوق جملة سواء بمدینة الكاف أو بالسرس و تهیئة اسواق الدواب بالكاف وتاجروین والدهماني 

حداث اسواق دواب بمدن الدهماني وساقیة سید...) وتعبید طرقات وتجهیزات   .ي یوسف وتدعیم اسواق المنتوجات الفالحیةوإ
  : وذلك بالقیام بالعملیات التالیة  اقتصادي لتنمیة التبادالت المغاربیة- تثمین بعدها الجیو* 

   إحداث مناطق حرة، واحدة بساقیة سیدي یوسف وأخرى بقلعة سنان وذلك لتمكین التجار والفاعلین االقتصادیین
  .اریة والقیام باستثمارات مشتركةبالبلدین من انجاز تبادالت تج

   مراكز الحدودیة الموجودة وذلك من اجل تذلیل النقائص الموجودة وتبسیط اإلجراءات الدیوانیة وبالتالي الحّد تأهیل ال
  .من التهریب

  يمقاومة التهریب بواسطة التعاون الدیواني الحدودي وكذلك بجملة من اإلجراءات المرافقة لتنمیة الشریط الحدود. 
  

  إعادة هیكلة المجال وتنمیة الشبكة العمرانیة. 2.3
  

   االقطاب ةمتعّددبنیة عمرانیة نحو  - 
تأثیرا مهما في صیاغة بنیة تنویع صناعي بالوالیة، قائم على الصناعات الغذائیة و المواد اإلنشائیة والفسفاط، سیكون لظهور 

لیة على الهیكلة سواء على اقدرة ع، على وجه التحدید، صرا ورتان ویحمل مشروع فسفاط. قویة وهیكلة المجال عموماعمرانیة 
دفعا لنمو مدینة تاجروین كثاني قطب  صرا ورتانوسیكون لمنجم . الصعید االقتصادي أو على الصعید الترابي والعمراني

كما  ....)والقلعة الخصباء قلعة سنان و الجریصة(على كّل مدن جنوب الوالیة  اإلشعاعاقتصادي بعد مدینة الكاف  قادرا على 
یحمل قطاع الصناعات الغذائیة الواعد بالسرس قدرة على جعل هذه المدینة قطبا مختصا في هذا النشاط یشع على كامل 

لذلك سیمكن إحداث قطبیة ثنائیة أو تعددیة بالوالیة من توزیع أكثر اتساًعا للتجهیزات والخدمات . المنطقة الشرقیة للوالیة
  : عمرانیة متكونة من المستویات التالیة  Armature، وذلك ضمن بنیة ر نجاعة للترابوتأطیر أكث

  

  قطب جهوي Pôle régional  :الكاف ، حیث یكتسي وظیفیة مزدوجة إداریة وصناعیة مع خدمات مرافقة. 
  اقتصادي حدودي( تاجروین وهو مركز صناعي وتجاري :  مركز جهوي.( 
  مراكز تحت جهوي Sous-régional  : الّدهماني وهو مركز فالحي وصناعي والسرس وهو مركز فالحي ذو وظائف

 .ودعم التحویل الصناعي الغذائي Interrégionauxتبادلیة تجاریة بین جهویة 
   مراكز التناوب الجهویةRelais régionaux  : تتضمن ساقیة سیدي یوسف، وهو مركز تناوب ذو وظیفة تبادل

القصور وهو مركز تناوب جهوي فالحي منجمي، والقلعة الخصباء وهو مركز تناوب جهوي حدودي وخدمات جماعیة، و 
 .خدماتي وتبادل تجاري مع الوسط الغربي، والجریصة وهو مركز خدماتي مرتبط بالمناجم والفالحة
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  یرف وهو مركز وتشمل نبر وهو مركز محلي متوجه نحو الفالحة و السیاحة البیئیة والطو : كز ذات دینامیكیة محلیة امر
 .متوجه نحو السیاحة البیئیة، والفالحة الغابیة، ومنزل سالم وهو مركز فالحي بعد أن كان مركز منجمي

  ةحراثة ومداوا(وهي موجودة من اجل توفیر الید العاملة الریفیة وبعض الخدمات المرافقة : القرى والتجمعات الریفیة الصغیرة 
س و سیدي أحمد صالح وعین الكرمة ومحجوبة وعقلة شارن وفج ثامر وعین مصریة الالّ ...) : النباتات وحصاد وتجمیع

 .وسیدي بن عرار وتل الغزالن
  

  طرقات واالنفتاحات ذات األولویة محاور ال - 
وربط الوالیة بالطریق السیارة جانبین ئر من خالل تطویر الطرقات بین الیمكن للوالیة االستفادة من الموقع الحدودي مع الجزا

كلم، وستأخذ هذه الطریق  110وقد تبنت وزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة فتح هذه الطریق السیارة على طول . المغاربیة
     . باتجاه ضواحي بوسالم) تونس الكاف( 5و ) جندوبة الكاف( 17بین الطریقین الوطنیتین مسارا 

من شأنه أن یسهل اندماج حوضي المناجم الفسفاطیة بكل من ) 17و 6الطرق الجهویة (جنوب /كما أّن تنمیة خط الربط شمال
  .وقفصة) الكاف( تانر و  صرا

ویطرح افق التنمیة المطروح ضرورة تأهیل محاور الطرقات الموجودة وخصوصا تلك التي تشهد حركة نقل كبیرة أو تلك التي 
  ...).,وفسفاط إنشائیةصناعات غذائیة ومواد (ستكون كذلك في المستقبل من خالل ظهور مراكز اقتصادیة بالوالیة 

لذلك وجب تطویرها كما وجب التفكیر  .الكیمیائي المرتقب –قطاع المنجمي ة أهمیة كبیرة للیهذا وتكتسي خطوط السكك الحدید
ذا ما استثنینا موانئ صفاقس وقابس  .في أي میناء سیكون نقطة ربط مع الوالیة لتصدیر منتوجات الفسفاط وفي هذا اإلطار، وإ

   .ناء رادس أو میناء سوسةمیناء بنزرت أو می: هناك ثالثة وجهات مطروحة في هذا الصدد وجرجیس نظرا لبعدها، 
 محاور الطرقات المهیكلة
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  تدعیم البنیة التحتیة والخدمات الجماعیة . 3.3
  تحسین مستوى التجھیزات والخدمات

ال یعتبر نقص البنیة التحتیة والخدمات الجماعیة، كما هو الحال في أغلب المناطق الداخلیة، عارضا جدیدا، بل هي حالة 
ولتذلیل هذا المشكل، یتطلب برنامج التنمیة المستقبلي للوالیة إعادة النظر في . ل التوازن الجهوي بالبالدتعبر عن معضلة اختال

أو في مجال الصحة العامة  واالتصاالتالمرفق العام سواء في مستوى نقل المسافرین وخدمات الكهرباء والماء والتطهیر 
التنمیة والتهیئة على تحسین المؤشرات ذات الصلة حتى تقترب من المعدالت  تعمل إستراتیجیة لذلك،.  والتعلیم والتكوین المهني

  .ةظو ظالوطنیة ولما ال معدالت الوالیات المح
  

  تذلیل الصعوبات العقاریة 
وباعتبار أنه مشكل ذو بعد وطني، قامت اإلدارة . كان المشكل العقاري أهم العوائق إلنجاز المشاریع سواء العمومیة أو الخاصة

امة للهیئة الترابیة بطلب عروض إلنجاز دراسة إستراتیجیة حول الجانب العقاري وذلك لمرافقة االنطالقة االقتصادیة المرتقبة الع
والى ذلك الحین، وجب على السلط المحلیة العمل على خلق ما . وخلق الظروف المالئمة لبعث اإلستثمار العمومي والخاص

   .    یتخذ فیها التوسع نسقا سریعاأمكن من مدخرات عقاریة المدن التي 
  

  البیئیة الوقائیة واإلجراءاتالتصرف في الموارد الطبیعیة . 4.3
  

  التصرف األمثل والمندمج للموارد المائیة - 
سد مالق الذي یوشك عمره على االنتهاء وكذلك هشاشة الموارد المائیة الجوفیة ضرورة  Envasementتفرض ظاهرة ترّدم 

ها إنجاز مخطط للتصرف المندمج في المیاه، وكذلك من خالل تعبئة میاه السیالن خصوصا عبر إنجاز القیام بإجراء ات أهمّ
ات   .سد مالق العالي وسد واد تاسة وسد واد سرّ

  

ح المواد المائیة  -   :مقاومة تمّل
ان ینصب المجهود على  ، وجب)%100(لمواجهة مخاطر تملح المواد المائیة نتیجة تجاوز نسبة استغاللها الحد األمثل 

تحسین منظومات الري ونجاعتها في إطار االقتصاد في میاه الري وانجاز برنامج تغذیة المائدة المائیة یكون أفق تفعیله مرتبطا 
وتغذیة آجلة للمائدة التي تشهد نسبة ) على األمد القصیر(تغذیة عاجلة للموائد األكثر استغالال : بنسبة االستغالل الحالیة 

  . تغالل ضعیفة أو هي دون اإلستغالل األمثلاس
  

 جمع ومعالجة النفایات  - 
تقدر كمیات النفایات التي وقع تقییمها ضمن االستقصاءات التي قامت بها الوكالة الوطنیة للتصرف :  النفایات المنزلیة* 

میع ومعالجة كل هذه وسیقع تج. سنة/طن 32000یوم أي بـ /طن 91ببلدیات والیة الكاف ب  ANGEDفي النفایات 
وفي هذا اإلطار وجب دعم وسائل الجمع خصوصا . الكمیات ضمن مشروع التصرف في النفایات بحوض وادي مجردة

  .نسمة 10000بالمدن التي یتجاوز عدد سكانها 
مصبات مرجین قرب حقول الزیاتین والمعاصر  4یتبنى المثال التوجیهي إحداث : النفایات الصناعیة والخصوصیة* 

حداث وحدة لمعالجة المواد الخطرة    ...).أدویة ومبیدات كیمیائیة(وإ
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 : النفایات المنجمیة الحالیة والمستقبلیة* 
  تان حیز االستغالل، سیتعلق الرهان البیئي في هذا الشأن ر و  بعد أن یدخل منجم صرا:  مخلفات مناجم الفسفاط

ها، حیث یجب اختبار الموقع المالئم لهذه األكداس یما یحّد التي سیخلف  Dépôts Stérilesبأكداس األتربة العقیمة 
  .كما یجب غراستها بأشجار لتثبیتها وتحسین مشهدها Paysageمن الضرر بالمشهد الطبیعي 

  تنتج عملیة تخصیب الفسفاط الخام في المغاسل كمیات كبیرة من المیاه :  لوث الذي سینجم عن مغاسل الفسفاطالت
إعادة رسكلة هذا وقد بینت ...). أودیة وسباخ(ة ئة خصوصا إذا كانت تصرف في المجاري الطبیعیالطینیة تضر بالبی

بمنطقة الحوض المنجمي بقفصة جدوى هذا الحّل سواء من  Digues à bouesهذه المیاه ضمن أحواض طینیة 
رسكلة میاه المغاسل ضمن اعتماد  لذلك سیقع .)رسكلة المیاه المستعملة(ناحیة الحّد من التلوث أو االقتصاد في الماء 

 .بالمنطقةوسط البیئي لحساسیة ال نظرااألحواض انتصاب ختیار مكان أن تسبقها دراسات معمقة إل أحواض طینیة على
تخلو عملیة تحویل الفسفاط المخصب النتاج االسمدة والمواد الكیمیائیة من مخاطر أیضا لعّل أكثرها تحّدیا هو  هذا وال 

  .انتصاب أكداس الفوسفوجیبسكیفیة ومكان 
  مقاومة التصحر وانجراف التربة - 

غابات الزیاتین (هاجسا جّدیا حیث برزت العدید من المؤشرات سواء من خالل انجراف التربة ظاهرة التصحر تشكل بدأت 
خذ التهیئة طابعا مطار الغزیرة هذا ویجب أن تأبمیاه السیالن خصوصا عند هطول األانجراف التربة أو ...) وحقول الحبوب

 .ذات الحساسیة العالیة للتصحرّ للمناطق وقائیا وعالجیا باالعتماد على مقاربة تشاركیة ومندمجة وستعطى األولویة 
  

   التطهیر والحمایة من الفیضانات - 
ة ثانیة في تبدو الوالیة في حاجة إلى تجهیزات التطهیر حیث ال تحتوي سوى على محطة تطهیر واحدة بمدینة الكاف، مع محط

ویعتمد المثال . طور االنجاز بالّسرس ومحطة ثالثة مبرمجة بالجریصة لتستقبل المیاه المستعملة من الجریصة وتاجروین
حداث محطات تطهیر بكل المدن التي یتجاوز عدد سكانها ) تأهیل وتوسعة( التوجیهي تدعیم محطة التطهیر بالكاف  وإ

وحسب دراسة الجدوى یمكن ربط القصور . والدهماني والسرس) محطة مشتركة(الجریصة  –نسمة وهي تاجروین  10000
 .والدهماني بمحطة مشتركة یقع تركیزها بین المدینتین

اما في ما یخص الفیضانات ، فتعتبر مشاریع الحمایة األكثر أولویة هي حمایة مدینة الكاف والقلعة الخصباء وساقیة سیدي 
  .یوسف

  

  ات المناخیة  الحد من تأثیر التغییر  - 
أن هناك تغییرات مناخیة  7بینت االستراتیجیة الوطنیة لتأقلم القطاع الفالحي التونسي والمنظومات االیكولوجیة للتغیرات المناخیة

وسترتفع هذا . في معدل األمطار ضانخفاع درجة الحرارة إلى اإلرتفاع م حیث تنحو 2050و 2030أفق  فيفي المتوسط 
  .٪ مقارنة بالوضع في القرن الماضي10إلى  5بمعدل  2070- 2011اخ خالل الفترة بین التقلبات في المن

،  أن الظواهر المناخیة القصوى HadCM3 Modèleوبینت التوقعات المناخیة بالنسبة لتونس، إعتمادا على نتائج النموذج 
وستترجم . سیما من خالل تعاقب سنوات جافة جداستشهد زیادة في التواتر والحدة، ال ...) جفاف وفیضانات وریاح قویة(والدنیا 

وستكون . التغییرات في تونس من خالل ارتفاع في متوسط درجات الحرارة وانخفاض في معدالت األمطار وتواترات في الطقس

                                                   
   ).GTZ )2007ي األلمانيوكالة التعاون الفن/ وزارة الفالحة والموارد المائیة  7



  29  ملخص   /اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة / وتنمیة والیة الكاف المثال التوجیھي لتھیئة 

HORIZON CONSULTING   2017 نوفمبر  

 ائقهناك آثارا إجتماعیة واقتصادیة سلبیة من ضیاع المحاصیل الزراعیة إلى التخلي عن بعض الزراعات وتزید مخاطر الحر 
    .)هناك أیضا تأثیرات في المجال البحري ال تهم الجهة(في المجال القاري 

ترتكز استراتیجیة تأقلم الفالحة التونسیة والمنظومات البیئیة مع التغییرات المناخیة على جملة من العملیات التي تشمل الطقس و 
 .)انظر التقریر الرئیسي(التي وقع إعدادها  والتعاون الدوليوالموارد المائیة والمنظومات البیئیة والمنظومات الفالحیة والبحث 
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     البرنامج-خططالم. 4
البرنامج في ما یلي جملة من المشاریع التي تتوافق مع المشاغل المطروحة وتعكس توجهات المثال التوجیهي - یحدد المخطط

في الدینامیكیة الجهویة وفي النظام والیة إدماج الالذي یهدف إلى تلبیة الحاجیات المتمثلة في وتنمیة والیة الكاف لتهیئة 
المشروع ومكان  اسموقد قدمت هذه المشاریع وفق محاور مقسمة بدورها إلى عناصر، بجدول یبین ). العولمة(العالمي الجدید 

  .طة بعهدتهاو انتصابه والرزنامة الزمنیة إلنجازه حسب المخطط الخماسي و تكلفته التقدیریة والمؤسسة المن
البرنامج بـ - وبعد تحدید مختلف المشاریع باإلعتماد على أهداف وتوجهات التهیئة والتنمیة، قدرت التكلفة الجملیة للمخطط

  ) :دون اعتبار المشاریع التي لم تحدد تكلفتها بعد(ملیون دینار موزعة حسب العنوان كما یلي  5561,2
 عناصرالبرنامج حسب ال- توزیع التكلفة الجملیة للمخطط

 العنصر )دینار 1000(التكلفة  %
 دفع النشاط االقتصادي . Iالعنصر  750 124 3 56,2%
 الفالحة . 1.1 000 971 17,5%
 الصناعة والطاقة . 2.1 000 871 1 33,6%
 السیاحیة . 3.1 950 151 2,7%
 النشاطات التجاریة. 4.1 800 130 2,4%

 نیة والریفیةالهیكلة العمرا. IIالعنصر  350 870 1 33,6%
 البنیة العمرانیة األساسیة. 1.2 600 288 5,2%

 تعصیر شبكة الطرقات. 2.2 000 454 1 26,1%
 تطویر النقل. 3.2 750 127 2,3%
 تنمیة الخدمات الجماعیة. IIIالعنصر  150 346 6,2%
 التعلیم  والتكوین المهني. 1.3 900 66 1,2%
 الصحة األساسیة. 2.3 250 51 0,9%
  والكهرباء میاه الشرب. 3.3 000 156 2,8%
 البرید واالتصاالت. 4.3 500 23 0,4%
 الریــاضـة والثـقــافـة. 5.3 500 48 0,9%
 التصرف في الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة. IVالعنصر  900 219 4,0%
 الوسط الطبیعي . 1.4 000 95 1,7%
 الوسط العمراني. 2.4 900 124 2,2%

 الجملة 150 561 5 100,0%
ملیوم دینار جد كافیة اذا ما علمنا أن المثال التوجیهي لتهیئة الجهة اإلقتصادیة للشمال الغربي قد  5561,2وتعتبر التكلفة 

  .ملیون دینار لكل والیة 1400ملیون دینار، أي بمعدل  5550حدد بالنسبة لألربع والیات باجة وجندوبة والكاف وسلیانة  
، یقترح المثال التوجیهي لتهیئة )2030 و 2016سنة بین   15(األفق الزمني للمخطط البرنامج  االعتبارذنا في ذا ما أخوإ 
بالتقریر وتعطي الجداول . ملیون دینار لكل مخطط خماسي 1854معدل اعتمادات خماسیة تقدر بـ تنمیة والیة الكاف و 

 .البرنامج- ططتفصیل لمختلف المشاریع المقترحة في إطار المخالرئیسي 
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  المخطط البرنامج
  التنمیة اإلقتصادیة المستدیمة. 1العنصر 

  الفالحة و الصید البحري . 1.1
تكلفة  رزنامة اإلنجاز     

المشروع 
)1000 

 )ت.د

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

-2016 التأثیرات
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

          رولوجیة تھیئة مائیة وھید
 واد مالق األعلى: سدود كبرى  2إحداث 

ملیون  44( ، وواد تاسة)3ملیون م 90(
  )3م

معتمدیات نبر والكاف 
  الشرقیة

تعبئة الموارد المائیة للسیالن والمساھمة في 
  تدعیم األمن المائي للبالد

یھدف سد مالق األعلى إلى استبدال سد مالق 
 الكليالحالي الذي شارف على الطمر 

X X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 381
اإلدارة العامة للسدود (

  )واألشغال المائیة  الكبرى

على وادي  1منھا : تلي سد  21إحداث 
على وادي السقیفة خالل  1األكحل و

الباقیة خالل  10، والـ 2020- 2016
2021 -2030    

كامل معتمدیات 
  الوالیة 

تعبئة ربة وحمایة المقدرات اإلنتاجیة للت
والحد من رطم الموارد المائیة للسیالن 

 السدود
 

X   

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 40
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

  )الفالحیة

ما (بكامل الوالیة   بحیرة جبلیة  18إحداث 
عدى القلعة الخصبة 

  )والجریصة

حمایة التربة من اإلنجراف وتعبئة میاه 
  )ري(ج الفالحي وتحسین اإلنتاالسیالن 

الحد من ترسبات وتملح السدود تحسین 
 عمرھا

X X  

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 10
شركة میاه الشمال (

  )والصوناد

 تینالعمیقتین مائدللحمایة تي إحداث منطق
بكل من سیدي مطیر ( عبیدةوشارن 
  )وعبیدة

تي معتمدیبشمال 
 تاجروین والدھماني

ذكورة بعد أن حمایة الموائد العمیقة الم
  وصلت نسبة استغالل مفرطة

 حمایة الموائد المذكورة من التملح
 X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  500 4
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

 )الفالحیة
          اإلصالح الزراعي

تجمیع قطع المستغالت الفالحیة على 
بالمناطق السقویة (ھك  8000مساحة 

  ) العمومیة والخاصة
  

تجمیع وضم قطع المستغالت الفالحیة  مل الوالیةبكا
قابلة فالحیة مستغالت  نتكویذلك بالمبعثرة و

وبشكل متناسق یسھل النفاذ إلیھ  للحیاة
 . ومتالئمة مع متطلبات اإلحیاء

X X X 

9 000   

          مشاریع فالحیة منتجة
إعادة تأھیل المناطق السقویة العمومیة 

ید القنوات تجد) : ھك 5500(الموجودة 
  **...والتجھیزات وتحسین التصرف 

تحقیق جدوى المنشآت المائیة وتحسین  بكامل الوالیة
اإلنتاج الفالحي المحلي وخفض تكالیف 

 الحیاة
 

X X X 

/ الوزارة المكلفة بالفالحة  000 15
  وكالة اإلصالح الزراعي
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تكلفة  رزنامة اإلنجاز     
المشروع 

)1000 
 )ت.د

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

-2016 التأثیرات
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

إحداث مناطق سقویة على السدود  وحول 
  )***ھك 20000حوالي ( اآلبار العمیقة

معتمدیات قلعة سنان 
 )بالسدود(ونبر 

تثمین الموارد المائیة الھامة التي تزخر بھا 
  الوالیة

تحسین االقتصاد الریفي وإحداث مواطن 
الشغل وتثبیت السكان وتحفیز انتصاب 

 صناعات غذائیة 

X X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 300
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

  )الفالحیة

معتمدیات نبر   )بئر 1000قرابة (ھربة اآلبار السطحیة ك
والسرس والقلعة 

 الخصبة والدھماني

  تثمین المقدرات المائیة للموائد السطحیة 
 تحسین مردود الزراعات 

 X  

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 13
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

الشركة التونسیة )/الفالحیة
  للكھرباء والغاز

بالمیاه المستعملة سقویة  ةمناطقإحداث 
  )ھك 100(المعالجة 

تاجروین  معتمدیات
أو الجریصة /و
محطة تطھیر (

 ) مشتركة

مطھرة في ري تثمین الموارد المائیة ال
  األشجار المثمرة والزیاتین واألعالف 

  X  تنمیة تربیة الماشیة المكثفة

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 2
تنمیة المندوبیة الجھویة لل(

  )الفالحیة

غراسة : األشجار المثمرة تنمیة قطاع 
في إطار  )لوز(زیاتین وأشجار مثمرة 

 مراجعة برنامج حمایة األراضي الفالحیة  

معتمدیات قلعة سنان 
والقلعة الخصبة 
وجنوب معتمدیة 

  ساقیة سیدي یوسف

تثمین التربة التي تتالئم مع الزیاتین واللوز 
  )بي للوالیةالمتمركزة بالجنوب الغر(

  X X  .تحفیز ظھور صناعات غذائیة لتحویل اللوز

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 53
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

  الخواص)/الفالحیة

تنمیة تربیة األبقار الحلوب الموجھة 
إدخال أصناف (للصناعات الغذائیة 

، مؤصلة وتحسین األصناف المحلیة
یم حداث مراكز تجمیع حلیب وتدع’

 مسالك توزیع األعالف واإلحاطة الصحیة
 (...  

معتمدیات والسرس 
 والدھماني والقصور

تثمین اإلنتاجیة العالیة للمناطق الرعویة 
  الغابیة 

تثمین المسالك الفالحیة والبنى التحتیة 
  الموجودة 

دفع الحركیة بالفضاءات الریفیة التي تعاني 
  إلى اآلن من العزلة 

قطب صناعي غذائي عث توفیر مادة أولیة لب
  بالسرس

X X  

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 7
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

  الخولص)/الفالحیة

مدخرات علفیة استراتیجیة  ثإحدا
غراسة الشجیرات العلفیة والھندي (

  ...)س ومعالجة المراعي باألمونیاك لماأل

نوات تأمین للموارد العلفیة خصوصا خالل س بكامل الوالیة
  والجفافالشح 

X X  

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 5
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

دیوان تربیة )/الفالحیة
 الماشیة
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تكلفة  رزنامة اإلنجاز     
المشروع 

)1000 
 )ت.د

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

-2016 التأثیرات
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

 التشاركیة مشروع التنمیة الفالحیة الغابیة
  المندمجة 

تحسین ظروف عیش السكان حول المناطق  الشمال الغربي للوالیة
وذلك بتحسین الخدمات األساسیة الغابیة 

  ...) صحة وتعلیم و مسالك عبور (
  

X* X**  

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 20
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

  )الفالحیة

 التشاركیة مشروع التنمیة الفالحیة
  المندمجة 

معتمدیات الجنوب 
تاجروین (الغربي 

والجریصة والقلعة 
 ) الخصبة وقلعة سنان

دمجة تدعیم مكتسبات التنمیة الریفیة المن
والمحافظة على الموارد الطبیعیة ومشروع 
التنمیة الفالحیة المندمجة بالجنوب الغربي 

  للوالیة 
وتحسین تحسین ظروف عیش السكان 

والحد من ...) صحة وتعلیم (الخدمات 
الھجرة نحو األقطاب الساحلیة ومقاومة 

  .التصحر

X X  

/ الوزارة المكلفة بالفالحة  000 20
  البیئةالوزارة المكلفة ب

 المندمجة مشروع التنمیة الفالحیة
  لمعتمدیات الشمال الغربي 

معتمدیات الشمال 
نبر وساقیة ( الغربي

سیدي یوسف 
والطویرف والكاف 

 ) الغربیة

وذلك بتحسین تحسین ظروف عیش السكان 
صحة وتعلیم و مسالك (الخدمات األساسیة 

  ...) عبور 
  مقاومة التصحر

X X  

لفة بالفالحة الوزارة المك 000 80
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

دیوان تنمیة /الفالحیة
  )الغابات بالشمال الغربي

ھك من الغابات من  5000غراسة 
  األصناف الطبیة

معتمدیات نبر وساقیة 
سیدي یوسف 

 والسرس

تثمین المخزون الغابي ذو اإلستعماالت 
  الطبیة 

احداث مواطن شغل بالمناطق المتاخمة 
  .للغابات

X X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 5
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

دیوان تنمیة /الفالحیة
  )الغابات بالشمال الغربي

تمكن من ) بیض ولحم(اریع مداجن مش
  : الرفع في طاقة اإلنتاج بـ 

  دجاجة بیض 20000 - 
   الدورة/دجاجة لحم 100000 - 

بكامل حوض اإلنتاج 
- الفالحي السرس

 الدھماني

فع من طاقة اإلنتاج وتثمین المقدرات الر
منطقة (الكبیرة إلنتاج أغذیة الحیوانات 

   X  ) حبوب

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 3
وكالة النھوض (

) / باإلستثمارات الفالحیة
  الخواص

األسماك بالبحیرات وتربیة تنمیة صید 
مراسي بالسدود  4تھیئة : والسدود 

 وفضاءات ظالل
 
  

مالق : بالثالثة سدود 
 األعلى وتاسة وسرات

النشاطات الجدیدة حول السدود و تنمیة 
  حسین إنتاج األسماك إحداث مواطن شغل وت

 X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  500 2
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

  )الفالحیة
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تكلفة  رزنامة اإلنجاز     
المشروع 

)1000 
 )ت.د

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

-2016 التأثیرات
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

مدن الكاف وتاجروین    خدمات مرافقة للفالحة 
والدھماني والسرس 

والقصور وساقیة 
 فسیدي یوس

الرفع من طاقة اإلنتاج وتثمین المقدرات 
منطقة (الكبیرة إلنتاج أغذیة الحیوانات 

   X  ) حبوب

الوزارة المكلفة بالفالحة  000 1
وكالة النھوض (

) / باإلستثمارات الفالحیة
  الخواص

. سیقع تأكیدھا مفي إطار دراسات جدوي ھك مناطق سقویة عمومیة 4500أشغال سد سرات على مشارف اإلنتھاء والدخول في طور اإلستغالل، وھو مخصص لمیاه الشرب ولري *  
 2500الذي سیمكن من احداث وبالنسبة لسد تاسة ). 2017بدایة (ھك مناطق سقویة عمومیة وستبدأ اشغالھ قریبا  20000سیمكن من احداث ) ملیون د 277(وبالنسبة لسد مالق األعلى 

  .ھك
أما باقي  المناطق السقویة العمومیة ). ھك 720حوالي (وسواري العبید والتریشة ودوار السند  2+1ق السقویة العمومیة بنبر وسیدي عبد الباسط المناط) : 2020-2016(قسط أولي ** 

  .ھك 10000وبالنسبة للمناطق السقویة العمومیة التي تتطلب تأھیال ضمن قسط ثان فستشملھا دراسة جدوى على مساحة ). 2025- 2020(فھي لقسط ثاني 
  .).تھیئة وتجھیزات ھیدرومیكانیكیة(ھك /دینار 20000مقدرة على أساس متوسط تكلفة بـ *** 
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  الصناعة والطاقة .2.1
تكلفة  رزنامة اإلنجاز     

المشروع 
)1000 

 )ت.د

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

-2016 التأثیرات
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

           الصناعة 
تنمیة األنشطة ذات المحتوى التكنولوجي   مدینة الكاف   إحداث قطب تكنولوجي 

  العالي
تحفیز انتصاب األنشطة ذات القیمة 

 المضافة العالیة 

X X  

/ الوزارة المكلفة بالصناعة 100000
  الوزارة المكلفة بالتعلیم العالي

تأھیل الوحدات الصناعیة الموجودة 
  )  كل القطاعات الصناعیةالتابعة ل(

بكل المعتمدیات التي 
  تأوي صناعات 

تنافسیة للمؤسسات القدرة الالرفع من 
اإلقتصادیة خصوصا تلك التي تصدر إلى 

  الخارج 
تحسین قابلیة الحیاة للمؤسسات التي تمر 

 بصعوبات 

X X  X  

الوزارة المكلفة  000 100
  الخواص/بالصناعة

منھا قطب إحداث وحدات صناعیة جدیدة 
مركزیة حلیب (في الصناعات الغذائیة 

ومسلخ نموذجي للحوم  ومصبرات غذائیة
ومصنع اسمنت ورخام وآجر  ...) الحمراء
  ...وسیلیس 

بكامل الوالیة  - 
القطب الصناعي (

  ) الغذائي بالسرس
تفضیل حوض  - 

  الدھماني-السرس

استثمار (تنمیة مناخ األعمال بالوالیة 
  ...)وتشغیل

نتوج الفالحي القابل للتحویل تثمین الم
وتثمین المدخرات الھامة من المواد 

 ....اإلنشائیة 

X X  X  

الوزارة المكلفة /  الخواص 800000
شركة فسفاط ( بالصناعة

قفصة من خالل صندوق 
تنمیة الحوض المنجمي صرا 

  )ورتان
 الكافتي مدین  تاجروي تأھیل مسلخي الكاف  و

  تاجروینو
  X X ة للحوم الحمراءحسین الظروف الصحیت

  الوزارة المكلفة بالصناعة 2500

صرا كیمیائي حول مناجم - بعث قطب فسفو
استخراج وتخصیب الفسفاط ( ورتان

  )*وتحویلھ

معتمدیات تاجروین 
  والدھماني والقصور

تركیز قطب اقتصادي ذو قدرة ھائلة على 
الدفع وذلك لتمكین بروز مناخ اعمال محفز 

 والتشغیل  لإلنتصاب واإلستثمار
X X  

  الوزارة المكلفة بالصناعة 750000

توسعة : إحداث مناطق صناعیة جدیدة 
) ھك 10(المنطقة الصناعیة بواد الرمل 

) ھك 55(السرس بوإحداث منطقة 
بن والمحامببد بتاجرو )ھك 10(والدھماني 

قابلى للتوسعة الى  ھك 5(بر نو) ھك 100(
  **)ھك 10

مدن الكاف 
 وتاجروین والسرس

  ونبر والدھماني

نویع القاعدة الرفع من تنافسیة المدینة وت
اإلقتصادیة المنتجة وتثمین المنطقة 

   X X الصناعیة الموجودة 

 الوزارة المكلفة بالصناعة 39000
  )الوكالة العقاریة الصناعیة(

على مساحة مغطاة صناعیة بناءات إحداث 
  *آالف متر مربع 10بـ 

ساقیة مدن الكاف 
ف سیدي یوس

والطویرف وقلعة 

نویع القاعدة الرفع من تنافسیة المدینة وت
اإلقتصادیة المنتجة وتثمین المنطقة 

  الصناعیة الموجودة 
 X X  

 الوزارة المكلفة بالصناعة 4000
الوكالة العقاریة (

  البلدیات/)الصناعیة
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سنان والقلعة 
  الخصبة والقصور

 وفیر محالت صناعیة جاھزة لالستغالل

عة المناطق الصناعیة وتوسذیب تھ
ھك تابعة  21(الموجودة بمدینة الكاف 

ھك تابعة  30للوكالة العقاریة الصناعیة و 
  )للمجلس الجھوي

تنافسیة للمدینة وتنویع القدرة الالرفع من   مدینة الكاف
القاعدة اإلقتصادیة اإلنتاجیة وتثمین 

   X المقدرات الصناعیة الموجودة

 اعةالوزارة المكلفة بالصن 2000
  )الوكالة العقاریة الصناعیة(

مدن الكاف وساقیة  )المھن الصغرى(إحداث مناطق حرفیة 
سیدي یوسف 

وتاجروین والسرس 
  والدھماني

تنمیة المھن الصغرى  وتثمین المعارف 
  X  في ھذا المجالوالمھارات المحلیة 

الوزارة المكلفة بالتنمیة  1800
  )دیوان تنمیة الشمال الغربي(

           التحتیة للطاقةالبنیة 
: الوالیة مشروع نقل الغاز الطبیعي لتزوید 

ربط المناطق الصناعیة ثم المناطق 
العمرانیة بالقرب من شبكة نقل الغاز 

  )كلم 160(

مدن الكاف ونبر 
وتاجروین 

والجریصة والسرس 
والدھماني والقرى 

  المحاذیة

توفیر طاقة في ظروف اقتصادیة ناجعة 
السكان خصوصا  وتحسین ظروف عیش

خالل الفصول الباردة وخفض تكالیف نقل 
 الغاز بالقواریر

X X X 

الوزارة المكلفة  60000
الشركة التونسیة (بالصناعة

  )للكھرباء والغاز

توزیع مولدات :  تنمیة الطاقات المتجددة 
والمؤسسات  )منزل 3000(طاقة شمسیة 

  .العمومیة

طني للتخفیض المساھمة في المجھود الو بكامل الوالیة
من تكلفة الفاتورة الطاقیة وتحسین ظروف 

عیش السكان خصوصا خالل الفصول 
  الباردة وخفض تكالیف نقل الغاز بالقواریر

 X X 

6500 
 
 

الوزارة المكلفة 
الشركة التونسیة (بالصناعة

  )للكھرباء والغاز

إنجاز خط نقل كھربائي ضغط عالي  
  ومحطة تحویل ضغط عالي

قریة بین الدھماني و
 الزوارین

منزلیة (تلبیة الحاجیات الطاقیة للجھة 
  X X  )واقتصادیة وصناعیة

5000 
 
 

  الوزارة المكلفة بالصناعة

توفیر إطار للتخطیط من أجل تنمیة التحكم  بكامل الوالیة  مخطط مدیري لتنمیة الطاقات المتجددة
  . في الطاقة بالوالیة

المساھمة في المجھود الوطني للتخفیض 
وتحسین ظروف كلفة الفاتورة الطاقیة من ت

عیش السكان خصوصا خالل الفصول 
  .الباردة

X   

200 
 
 

  الوزارة المكلفة بالصناعة

  ).ملیون د 300تكلفة (وصناعة إلنتاج األسمدة الكیمیائیة  والحاكض الفوسفوري ) ملیون د 7200تكلفة (استخراج وتخصیب الفسفاط بالمغاسل : ستركز القطب على نشاطین مندمجین * 
  .متر مربع للمباني الصناعیة/ملیون د 400ھك للمناطق الصناعیة و /ملیون د 300تكلفة  الوحدة بـ ** 

  
  



  37  ملخص   /اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة / وتنمیة والیة الكاف المثال التوجیھي لتھیئة 

HORIZON CONSULTING   2017 نوفمبر  

   ةاحــــــــــالسی .3.1
تكلفة المشروع   رزنامة اإلنجاز     

  )ت.د 1000(

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
  المشروع المتعھد صاحب 2030

           مشاریع سیاحیة مھیكلة
تھیئة منطقة سیاحیة بیئیة مندمجة 

  ) ھك 40(موجھة إلى السیاحة البیئیة 
قریة (قرب مدینة نبر 

  )مالق
وھو حلقة . ھذا المشروع ھو مقرر مسبقا

استراتیجیة للسیاحة بالمنطقة سیمكن من 
الرفع من طاقة اإلیواء الفندقي وتثمین 

ات السیاحیة البیئیة وتنویع المنتوج المقدر
 نبرالسیاحي وتنشیط مدینة 

 X  

الوزارة المكلفة بالسیاحة  75000
  )الوكالة العقاریة السیاحیة(

بكل  من حمام مالق    تیناستشفائیتین إحداث محط
 تيمعتمدی( وحمام البزاز

اقیة سالكاف الغربیة و
  )سیدي یوسف

ن سیمكن المشروع من تثمین المقدرات م
المیاه الحراریة ویشكل حلقة لتنویع 

   X X في الوالیة المنتوج السیاحي 

الوزارة المكلفة بالسیاحة  12000
  الخواص/

مشروع القطار السیاحي الرابط بین 
  تونس والقصرین والعابر لوالیة الكاف

مشروع عابر للجھات 
خط یربط تونس (

  )العاصمة بالقصرین

صوصا دفع الحركیة بالقطاع الفالحي خ
خصوصا (السیاحة الداخلیة بالوالیة 

 ...) المناجم األثریة
   

/ الوزارة المكلفة بالسیاحة  *
  الوزارة المكلفة بالنقل

تأھیل مؤسسات اإلستقبال واإلقامة 
وحدات فندقیة ومطاعم  5(السیاحیة 

  ) سیاحیة

تحسین خدمات اإلقامة والمطعمیة والرفع   مدینة الكاف
    X الفندقیةمن تنافسیة الوحدات 

  الخواص 8000

المسلك السیاحي داخل مدینة تنمیة 
  كلم  3الكاف طول 

مجھز محدد وبعث مسلك سیاحي   مدینة الكاف
ودعم  Thématiqueوموضوعي 

  الجاذبیة السیاحة بالمدینة 
 المحافظة على التراث الجھوي 

 X  

 /الوزارة المكلفة بالسیاحة  7000
  بالثقافة الوزارة المكلفة

مجھز محدد وبعث مسلك سیاحي   مدینة الدھماني   المدینة العتیقة بمدینة الدھماني ھذیب ت
ودعم  Thématiqueوموضوعي 

  الجاذبیة السیاحة بالمدینة 
 المحافظة على التراث الجھوي

 X  

 /الوزارة المكلفة بالسیاحة  3000
  بالثقافة الوزارة المكلفة

مسالك للمترجلین ولممتطي یئة تھ
  (Pédestres et équestres) الخیول

مسالك ) : في إطار تنمیة سیاحة الخیام(
و مراصد بلفیدیر و خیمات تنشیط 

إیواء وتقدیم وجبات تقلیدیة (تقلیدیة 
  ...)وساحات تنشیط 

بالمعتمدیات التي تأوي 
: غابات ومناطق رطبة 

  نبر وساقیة سیدي یوسف

تنمیة سیاحة منفتحة على السكان 
تنویع المنتوج السیاحي المحلیین وذلك ل

قح ثقافي مع السكان تجوال وأكواخ وتال(
  X  وتثمین المقدرات البیئیة..) المحلیین

الوزارة المكلفة بالبیئة  5000
  الوزارة المكلفة بالسیاحة/
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تكلفة المشروع   رزنامة اإلنجاز     
  )ت.د 1000(

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
  المشروع المتعھد صاحب 2030

جھوي موضوعي تھیئة مسلك سیاحي 
الموقع (یربط مختلف المواقع السیاحیة 

األثري بالمداینة وطاولة یوغرطة 
  ...)  امات الرومانیة والحم

تاریخیة ثمین المقدرات السیاحیة ال  بكامل الوالیة
 واإلجتماعیة والطبیعیة والبیئیة 

X   

  بالسیاحةالوزارة المكلفة  2300

إحداث خمسة قرى حرفیة في 
  الصناعات التقلیدیة

مدن الكاف ونبر وساقیة 
سیدي یوسف وقلعة سنان 

  والجریصة

الصناعات المعارف المحلیة في تثمین 
  X  وإحداث مصادر الرزق التقلیدیة 

  تجارة الوزارة المكلفة بال 2500

التاریخ الروماني (إحداث متحف أثري 
  )والوسیط

على الذاكرة الجماعیة وتدعیم المحافظة   مدینة الكاف
الموروث الثقافي وتنویع المزارات 

  السیاحیة
 

 X  

/ الوزارة المكلفة بالسیاحة  3000
  مكلفة بالثقافةالوزارة ال

واحد بمدینة نبر واآلخر   إحداث متحفین بیئیین
  بالطویرف

على الذاكرة الجماعیة وتدعیم المحافظة 
الموروث الثقافي وتنویع المزارات 

 السیاحیة
 X  

الوزارة المكلفة بالبیئة  3000
  الوزارة المكلفة بالسیاحة/

لى الذاكرة الجماعیة وتدعیم عالمحافظة   مدینة الجریصة  إحداث متحف جیولوجي منجمي 
الموروث الثقافي وتنویع المزارات 

  السیاحیة
 X  

الوزارة المكلفة بالبیئة  3000
 /الوزارة المكلفة بالصناعة/

  الوزارة المكلفة بالسیاحة
دھماني الولكاف امدینة   أثریبن  بنإحداث متحف

  ) موقع المداینة او بالالس(
تدعیم على الذاكرة الجماعیة والمحافظة 

الموروث الثقافي وتنویع المزارات 
  السیاحیة

 X  
/ الوزارة المكلفة بالسیاحة  3000

  الوزارة المكلفة بالثقافة

استكشاف وإحیاء المواقع األثریة 
مع إدماجھا ضمن المسلك (والتاریخیة 

  مواقع معتمدة 10) : السیاحي الجھوي

تنویع ة إحیاء المقدرات الثقافیة والتاریخی  بكامل الوالیة
 X X X المنتوج السیاحي 

/ الوزارة المكلفة بالسیاحة  20000
 الوزارة المكلفة بالثقافة

دراسة مخطط مدیري لسیاحة األكواخ 
تحدید شبكة األكواخ الریفیة وبرمجة (

مسالك مترجلین ودواب وتحدید مقاییس 
لتصنیف األكواخ والمتدخلین فنیة 

  ...)واإلطار التشریعي

تنمیة سیاحة منفتحة على السكان   بكامل الوالیة
المحلیین وذلك لتنویع المنتوج السیاحي 

تجوال وأكواخ وتالقح ثقافي مع السكان (
 ...)المحلیین 

X   

 الوزارة المكلفة بالسیاحة  150

برنامج حمالت اشھاریة للسیاحة 
  )ستراتیجیة اتصالیةإدراسة (بالوالیة 

  X X  X  وتحسین جاذبیتھا تنمیة السیاحة بالوالیة   بكامل الوالیة
الوزارة المكلفة بالسیاحة  5000

  الوزارة المكلفة بالثقافة 
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  النشاطات التجاریة . 4.1
    رزنامة اإلنجاز   

  /األھداف/المبررات  الموقع  المشروع
-2016 التأثیرات

2020 
2021-
2025 

2026-
2030 

تكلفة 
المشروع 

  )ت.د 1000(
  صاحب المشروع المتعھد

تجاریة مناطق إقتصادیة حرة  2إحداث 
  : بـ 
  )  ھك 50(ساقیة سیدي یوسف  - 
  ) ھك 50( قلعة سنان - 

مدینتي ساقیة سیدي 
  یوسف وقلعة سنان 

تنمیة اإلقتصاد الحدودي والتبادل التجاري مع 
وتمثل ھاتین المدینتین إلى جانب . الجزائر

  X X مجالھما المحیط فضاء للتنمیة الحدودیة 

المكلفة  الوزارة 80000
الوزارة المكلفة /بالتجارة

  بالصناعة

  ق جملة اسوأ 2تأھیل 
 

التوزیع للمنتوجات الفالحیة  مسالك تحسین  السرسو تي الكافنیمد
وضمان شروط التحكم في التكالیف واألسعار 

  . بالسوق
 بالمنطقة  تلبیة الحاجیات السیاحیة والسكانیة

X X  
  الوزارة المكلفة بالتجارة  2000

تاجروین  تينیمد ق جملةاسوأ 2داث إح
   X والدھماني

  الوزارة المكلفة بالتجارة  10000

تعدیل األسعار (بالتفصیل التوزیع مسالك تحسین   الجریصة مدن الكاف و  بلدي  إحداث سوق
  X  )وتحسبن الجودة وتسھیل المراقبة

/ الوزارة المكلفة بالتجارة  2000
 البلدیات

سور ومسالك و (تأھیل أسواق الدواب 
  ...)تجھیزات

مدن الكاف وتاجروین 
  والدھماني 

تحسین وظیفیة ھذه األسواق وتموقعھا ضمن 
   X ...)خفض اإلكتضاض(البنیة العمرانیة للمدینة 

/ الوزارة المكلفة بالتجارة  1000
 البلدیات

مدن السرس وقلعة   إحداث سوق دواب
  سنان

ة بالعبور تنمیة تجارة الدواب بالمعتمدیة في عالق
للمواشي والذي سیتدعم بالطرقات  يالحدود

 السیارة المغاربیة 
X   

/ الوزارة المكلفة بالتجارة 1500
  البلدیات

تجاریة  )فضاءات(مراكز إحداث ثالثة 
   كبرى 

مدن الكاف وتاجروین 
  وساقیة سیدي یوسف

تثمین الموقع الحدودي للمدن المعنیة وتلبیة 
بغرض التزود ائریین الطلب الكبیر للزوار الجز
 ومقاومة ظاھرة التھریب 

X   
  الخواص 30000

 تنظیم األسواق األسبوعیةتھیئة وإعادة 
سور ومرابض سیارات وتنظیم (

   ...)المداخل 

مدن تاجروین 
والدھماني والسرس 

وساقیة سیدي یوسف 
  وقلعة سنان

تنمیة التبادل التجاري بین المدینة والریف 
   X ظاظدینة والحد من اإلكتوھیكلة النشاطات بالم

/ الوزارة المكلفة بالتجارة  4000
 البلدیات

دراسة استراتیجیة لتنمیة التجارة 
  الحدودیة ومقاومة ظاھرة التھریب  

  فھم عمیق لرھانات التجارة الحدودیة والتھریب   بكامل الوالیة
  وضع حلول مالئمة لمقاومة ظاھرة التھریب 

 بالمناطق الحدودیة  تنمیة اإلقتصاد اإلجتماعي 
X    

/ الوزارة المكلفة بالتجارة 300
 البلدیات 

  
   



  40  ملخص   /اإلدارة العامة للتھیئة الترابیة / وتنمیة والیة الكاف المثال التوجیھي لتھیئة 

HORIZON CONSULTING   2017 نوفمبر  

  الھیكلة العمرانیة والریفیة. 2العنصر 
  البنیة العمرانیة األساسیة  . 1.2

تكلفة  رزنامة اإلنجاز     
المشروع 

 )ت.د 1000(

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

           مشاریع عمرانیة مھیكلة
إنجاز استراتیجیة تنمیة تشاركیة 

  2025لمدینة الكاف في أفق 
بما یعبئ استراتیجیة تنمویة وضع رؤیة   مدینة الكاف

فاعلین المحلیین الرسمیین وغیر كل ال
   الحكومیین 

  وضع مرجع معمق لتنمیة مدینة الكاف 

X   

  عدة وزارات أخرى/البلدیة 250

مشروع لتوأمة مدینة الكاف مع مدینة 
  سوق ھراس الجزائریة

  

إحداث إطار تعاون وتبادل خبرات بین   مدینة الكاف
المدینتین في ما یتعلق بالتنمیة البلدیة 

  والمحلیة
تحسین صورة الجھة والمدینة كوجھة 

 سیاحیة للجزائریین

X   

الوزارة المكلفة /البلدیة 500
 لخارجیة بالشؤون ا

تحوبل مكان السجن المدني والثكنة 
 العسكریة خارج مدبنة الكاف 

وفبر مساحات عمرانیة یمكن استغاللھا ت  مدینة الكاف
 X   في انشطة لدفع اإلقتصاد 

الداخلیة (ات المعنیة الوزار 10000
  ...)والمالیة 

تجھیز البلدیات الجدیدة المحدثة 
مقرات (والمدن مراكز المعتمدیات 

لبلدیات والقباضة المالیة ومختلف ل
 ...) الخدمات العمومیة 

مدن السرس ونبر 
   والطویرف

سین مستوى التجھیزات بھذه المدن تح
 لتلبیة الحاجیات من الخدمات الحضریة 

X   

الداخلیة (ات المعنیة الوزار 10000
  ...)والمالیة 

مراجعة مثال التھیئة العمرانیة لكل 
  ات المدن وذلك كل خمس سنو

والتحكم  تحیین الوضعیة العمرانیة بالمدن  بكل البلدیات 
   X في التوسع العمراني

/ الوزارة المكلفة بالتجھیز   500
  المجالس الجھویة/  اتالبلدی

) 05(دعم المراكز العمرانیة المحلیة 
قرى الریفیة  9(والتجمعات الریفیة 

مراجعة  :) تجمع ریفي صغیر 20و
انیة وامثلة التھیئة أمثلة التھیئة العمر

التفصیلیة والتزوید بالماء الصالح 
للشرب والكھرباء والخدمات 

  ....الجماعیة 

التحكم في التوسع العمراني لھذه   بكل المعتمدیات 
التجمعات وتحسین مستوى تجھیزھا 

 بالمرافق 
X   

وزارة ال/مجلس الجھوي ال 40000
 المكلفة بالتجھیز 

ي یزید للمدن الت( 21إنجاز أجندا 
  )نسمة 5000حجمھا على 

المدن التي یتجاوز حجمھا 
  ساكن 5000

 توفیر مرجعیة لتنمیة المدینة وتطویرھا
جودة تحسین إعادة تأھیل المدن ومتابعة 

 الحیاة بھا 
X    

  البلدیة 300
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تكلفة  رزنامة اإلنجاز     
المشروع 

 )ت.د 1000(

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

بكل بلدیات الوالیة وكذلك   * تھذیب األحیاء الشعبیة 
  قریة برج العیفة 

  األحیاءحسین جودة الحیاة بھذه ت
  إدماجھا في البنیة العمرانیة للمدینة 

 الحد من المشاكل البیئیة الصادرة منھا
X  X  

الوزارة المكلفة بالتجھیز  97000
وكالة التھذیب والتجدبد (

  البلدیات)/العمراني
الموجود وسط المدینة الحد من اإلكتظاظ   مدینة الكاف  مدینة الكافانجاز مخطط تنقل  ب

ھالك الطاقة والحد من والتحكم في است
  اإلنبعاثات الغازیة  

X   
 البلدیة/  نقل وزارة المكلفة بالال 50

           تطویر السكن
مدن الكاف وتاجروین   إحداث مدخرات عقاریة 

  والدھماني والسرس
ضمن العمراني ضبط مساحات للتوسع 

سیاق ندرة عقاریة وتعدد العوائق للتوسع 
اطق سقویة بحر و غابات ومن(العمراني 

 ...).وجبال

X   

40000 
 

الوزارة المكلفة بالتجھیز 
وكالة العقاریة ال(

  البلدیات)/للسكنى

بعث مشاریع للسكن اإلجتماعي 
البرنامج الخصوصي للسكن (

اإلجتماعي وبرنامج تحسین المساكن 
  )اإلجتماعیة

تمكین الطبقات االجتماعیة الضعیفة من   بكامل الوالیة
ئق بما یدعم الحصول على مسكن ال

  X   روابط التضامن االجتماعي

الوزارة المكلفة بالتجھیز  10000
المجلس /)اإلدارة الجھویة(

  الحھوي

مدن الكاف وتاجروین   تھذیب األحیاء الشعبیة 
  والدھماني

عمراني واجتماعي دماج نإتحقیق 
حسین الروابط تالشعبیة وألحیاء ل

اإلجتماعیة وتعبئة المتساكنین حول 
  . دینةمشروع م

  .العنیین تحسین ظروف عیش المتساكنین

X X  

الوزارة المكلفة بالتجھیز  15000
وكالة التھذیب والتجدید (

  )العمراني

برنامج لتسویة الوضعیة العقاریة 
خصوصا ( مناطق العمرانیةبال

  )األحیاء الموجودة باألراضي الدولیة

مشكل (بكل مدن الوالیة 
  )عام

الوضعیة استھداف المدن أین تشكل 
تسویة الوضعیة : العقاریة معضلة 

العقاریة من أجل تحفیز التوسع العمراني 
الرشید والمنظم وانتصاب المؤسسات 

 ).الخاصة والعمومیة(اإلقتصادیة 

X X  

الوزارة المكلفة بالشؤون  15000
عدوة /البلدیات/العقاریة

  وزارات اخرى

           التنمیة الجھویة والمحلیة
معتمدیات الكاف الشرقیة   یة المندمجة التنمبرنامج 

وساقیة سیدي والغربیة 
 یوسف وقلعة سنان

والقلعة الخصبة 
  والطویرف

  إحداق حركیة تنمویة بالمناطق المھمشة
 الحد من ظاھرة الھجرة

X X X 

الوزارة المكلفة بالشؤون  50000
عدوة /البلدیات/ةالعقاری

  خرىأوزارات 
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  والشرشة وبیر التالي والجیالنيیل والزیتونة والنور والصنوبر وأبھ قصور والزھور أفر 9أحیاء :  2020- 2016مخطط * 
  وبرج العیفة و بن خلیفة 1ماي وصافیة  12أحیاء الجمھوریة واللسعادة والشھداء والمركزیة و:  2025-2021مخطط   
  .وبورقیبة وبن لحمر والرعریر والویتونة والزیاتین وبسمة 1أحیاء التحریر وحروش وابن خلدون والقابل :  2030-2026مخطط   

  والسكك الحدیدتعصیر شبكة الطرقات . 2.2
تكلفة  رزنامة اإلنجاز     

المشروع 
)1000 

 )ت.د

 
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

-2016 التأثیرات
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

          المحاور المھیكلة
أو طریق یارة إنجاز طریق س

- سریعة تربط حوض الشغل الكاف
المغاربیة تاجروین بالطریق السیارة 

 110(بوسالم -في مستوى جندوبة
كلم بمنطقة  70على طول كلم منھا 
 )الدراسة

معتمدیات تاجروین والكاف 
  الشرقیة ونبر

لتحقیق مشروع مغاربي استراتیجي  - 
مع ندماج الإعبور سریع للطریق السیارة و

  المغاربي المحیط 
مع الكوریدور (تحقیق االندماج الجھوي  - 

Corridor  الصناعي الغذائي المرتقب
  )بلطة- فرنانة

 
 

X X  

الوزارة المكلفة بالتجھیز  710000
اإلدارة العامة للجسور (

 )والطرقات

) أو المدركة(تھیئة الطریق 
  كلم   83الحدودیة على طول 

  

معتمدیات ساقیة سیدي 
 یوسف وقلعة سنان 

فك عزلة الشریط الحدودي وبعث حركیة 
  X  تنمویة بھذا الفضاء

الوزارة المكلفة بالتجھیز  150000
اإلدارة العامة للجسور (

 )والطرقات
ذات تدعیم الطرقات المرقمة 

  : التالیة األولویة 
الحدود بین  17الوطنیة رقم   - 

 الشمالیة للوالیة والقلعة الخصباء 
مال شبین ال 5 الوطنیة رقم - 

وساقیة سیدي الشرقي للوالیة  
  یوسف

معتمدیات نبر والكاف 
الشرقیة والغربیة و 

  تاجروین والقلعة الخصبة 

تدعیم الحركة واإلندماج الجھوي والمحلي 
قفصة جنوبا - مع جندوبة شماال والقصرین(

  ).تونس شرقا-باجة- وسلیانة
یتمثل المشروع في إنجاز تھیئة لتوسیع 

رتفاقات ومنشآت الطریق المنعبدة واإل
ویتطلب الجرد التفصیلي ... عبور الودیة 

 .للطرقات القابلة للتھیئة دراسة تشخیص

X   

الوزارة المكلفة  15000
اإلدارة العامة (بالتجھیز

 )للجسور والطرقات

ثانویة تدعیم الطرقات المرقمة ال
  : )كلم 300قرابة ( التالیة

بین قلعة سنان  18الوطنیة رقم   - 
   و سلیانةوالسرس نح

الدھماني بین  12الوطنیة رقم  - 
  سلیانةوالیة وحدود الوالیة مع 

و  78و 72و  71و  60الجھویة  - 

  بكامل الوالیة 
  
  

تدعیم الحركة واإلندماج الجھوي والمحلي 
قفصة جنوبا - مع جندوبة شماال والقصرین(

  ).قاتونس شر-باجة- وسلیانة
یتمثل المشروع في إنجاز تھیئة لتوسیع 
الطریق المنعبدة واإلرتفاقات ومنشآت 

ویتطلب الجرد التفصیلي ... عبور الودیة 
 .للطرقات القابلة للتھیئة دراسة تشخیص

X X X 

الوزارة المكلفة  200000
اإلدارة العامة (بالتجھیز

 )للجسور والطرقات
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تكلفة  رزنامة اإلنجاز     
المشروع 

)1000 
 )ت.د

 
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

-2016 التأثیرات
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

 713المحلیة رقم و   173و  79
  750و 747و 742و
  

قناطر على محاور  3إحداث 
 72ج.ي مستوى طاإلنحراف ف

) مستوى سد مالق األعلى المبرمج(
وعلى  60ج.ط- وعلى وادي تاسة
  )2ك.ن( 78ج.ط-وادي سیدي عمر

معتمدیات نبر والكاف 
السرس وساقیة لغربیة و ا

 سیدي یوسف

تجنب حوض السد بمالق األعلى الذي 
و تدعیم أمن  72ج.سیغمر جزءا من ط

  X   .الجوالن بھذه الطریق

لمكلفة بالتجھیز الوزارة ا 15000
اإلدارة العامة للجسور (

 )والطرقات

بما فیھا تھیئة (تعیئة مداخل المدن 
 ) شوارع البیئة

مدن الكاف وتاجروین 
 وقلعة سنان نبرو والسرس

  تحسین جمالیة المدن
   X  تحسین جودة الحیاة بالمناطق الحضریة

 /الوزارة المكلفة بالتجھیز 17000
 بالبیئة الوزارة المكلفة

مدن الكاف وساقیة سیدي   إحداث طرقات حزامیة بالمدن 
یوسف وقلعة سنان 

وتاجروین والدھماني 
  والسرس

حداث و إخفض االكتظاظ بوسط المدینة 
حدود مادیة تمنع التوسع العمراني 

  X  خارج منطقة مثال التھیئة العشوائي 

الوزارة المكلفة بالتجھیز  65000
اإلدارة العامة للجسور (

 )قاتوالطر

         الطرق الثانویة والمسالك الفالحیة 
تھیئة المسالك الفالحیة بین القرى 

قرابة (الریفیة والطرقات المرقمة 
  )*كلم 100

بین المراكز تنمیة اإلندماج المحلي   بكل المعتمدیات 
 العمرانیة وفك عزلة القرى الریفیة

  X   المجاورة

الوزارة المكلفة بالتجھیز  50000
ارة العامة للجسور اإلد(

الوزارة المكلفة /)والطرقات
  بالفالحة

تھیئة المسالك الفالحیة بالمناطق 
كلم خالل  50قرابة ( السقویة 

كلم خالل  100و  2020- 2016
2021 -2025 

  لى المناطق السقویة إتحسین العبور من و  بكل المناطق السقویة
تحفیز أصحاب عربات النقل على نقل 

  X X اطق في ظروف سیر آمنةاإلنتاج بھذه المن

الوزارة المكلفة بالفالحة  30000
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

 )الفالحیة

كلم من المسالك  450دراسة وتھیئة 
ضمن  اكمیة وجب تحدیدھ(الفالحیة 

  *) دراسة استكشافیة

لى إفك عزلة ھذه القرى وتحسین الوصول   بكامل الوالیة
  ..)سة مستوصف ومدر(الخدمات األساسیة 

خصوصا تربیة (تحسین اإلنتاج وتجمیعھ 
الماشیة وإنتاج وتجمیع الحلیب والخضر 

  )المعدة للتحویل

X X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  45000
المندوبیة الجھویة للتنمیة (

 )الفالحیة

          خطوط السكك الحدیدة 
الوزارة المكلفة بالنقل  X X X 15000فائدة ة والنقل الحدیدي لیتأھیل السكك الحدیدمعتمدیات تاجروین تعصیر الخطوط الحدیدة الموجودة 
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تكلفة  رزنامة اإلنجاز     
المشروع 

)1000 
 )ت.د

 
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

-2016 التأثیرات
2020 

2021-
2025 

2026-
  صاحب المشروع المتعھد 2030

مقاطع وإحداث خطوط جدیدة 
 صرا ورتان وتاجرویناط بالفسف

  )**كلم 24(

طب األنشطة الصناعیة المستقبلیة بالق  والدھماني والقصور
الفوسفوكیمیائي والصناعات األخرى من 

  ..ااسمنت وغیرھ
تثمین البنیة التحتیة الحدیدة من خالل نقل 

 ...)اسمنت جلیز و(بضائغ أخرى 

الشركة الوطنیة للسكك (
 )الحدیدیة

إحداث خطوط حدیدیة جدیدة بین 
مقاطع الفسفاط بصرا ورتان 

: خطوط  2(المبرمجة وتاجروین 
واحد بین المقاطع والخط الموجود 

في مستوى القصور وآخر بین الخط 
الموجود في مستوى الجریصة 

  ) **ز المغاسلوموقع تركی

معتمدیات تاجروین 
  والدھماني والقصور

تلبیة حاجیات النشاط الفسفوكیمیائي 
...) مقاطع ومغاسل ومصنع تحویل(

 المستقبلي من خدمات النقل 
 X X 

الوزارة المكلفة بالنقل  65000
الشركة الوطنیة للسكك (

 )الحدیدیة

إحداث خط حدیدي جدید بین مقاطع 
مدینة الفسفاط بصرا ورتان و

  ) ***سیدي بوزید(المكناسي 

خط بین (معتمدیة القصور 
المقاطع والحدود الجنوبیة 

بالتوازي مع ) للوالیة
  71ج.ط

تلبیة حاجیات النشاط الفسفوكیمیائي 
...) مقاطع ومغاسل ومصنع تحویل(

المستقبلي من خدمات النقل باتجاه المیناء 
  )للتصدیر(البحري بالصخیرة 
بالنسبة لبقیة البضائع تشجیع النقل الحدید 

ثمین البنیة التحتیة ل...) جلیز واسمنت(
  الحدیدة 

تأثیر إیجابي من خالل احداث عوامل دفع 
الكاف (اقتصادي واإلندماج الجھوي 

 )والقصرین وسیدي بوزي

 X X 

الوزارة المكلفة بالنقل  70000
الشركة الوطنیة للسكك (

 )الحدیدیة

خط اعادة استغالل الدراسة جدوى 
  مع الجزائر عبر قلعة سنان حدیدي ال

تي قلعة سنان والقلعة معتمدی
  الخصبة

  دفع اإلندماج اإلقتصادي المغاربي 
تشجیع التصدیر وتحسین شروط اإلنتصاب 

  الصناعي بالوالیة 
 تثمین البنیة التحتیة الحدیدة

X   

الوزارة المكلفة بالنقل  2000
الشركة الوطنیة للسكك (

 )الحدیدیة

 .كلم بالمسالك األخرى الغیر معبدة/الف د 100كلم للمسالك بالمناطق السقویة و /الف د 200كلم من المسالح المعبدة و /ملیون د 0,5: الوحدة تكلفة * 
  .كلم/ملیون د 2,5: كلم واحداث /ملیون د 1: كلم و تھیئة وصیانة /ملیون د 6ة0: تدعیم : تكلفة الكلم الواحد من الخطوط الحدیدة ** 
كلم بین صرا ورتان ومدینة المكناسي من والیة  180كلم من جملة  28(البرنامج ال تھم سوى الخط بین المقاطع بصرا ورتان وحدود الوالیة الجنوب - التكلفة مدرجة ضمن المخطط ***

  . لحدیدي بین صرا ورتان والمكناسيوعلى الدولة اعتبار ھذه التكلفة كجزء من التكلفة الجملیة لكامل الخط ا). %16أیة ما یعادل , سیدي بوزید
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  تطویر النقل  .3.2
    رزنامة اإلنجاز     

  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع
 التأثیرات

2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

تكلفة المشروع 
  )ت.د 1000(

صاحب المشروع 
  المتعھد

           النقل البري
تأھیل المركز الحدودي بساقیة 

رب ومطعم مش: سیدي یوسف 
  ...وفضاء استراحة وتنویر عمومي 

مدینة ساقیة سیدي 
  یوسف

تحسین ظروف العبور الحدودي والحد من 
   X التھریب وتدعیم اإلندماج بین تونس والجزائر

الوزارة المكلفة  2000
الوزارة / داخلیةبال

  المكلفة بالتجھیز
تأھیل المركز الحدودي بقلعة سنان 

ومي مرابض عربات وتنویر عم: 
 ...وطرقات وتجمیل الطرق 

تحسین ظروف العبور الحدودي والحد من  مدینة قلعة سنان
   X التھریب وتدعیم اإلندماج بین تونس والجزائر

الوزارة المكلفة  2450
الوزارة / بالداخلیة

  المكلفة بالتجھیز
خدمات نقل متعدد (التنمیة االقتصادیة المرتقبة دعم   مدینة الكاف   منطقة لوجستیة ثانویة  إنجاز

محطة تناوب مع المنطقة اللوجستیة وكالوسائط  
المثال مندرج بمشروع وھو ). المبرمجة بجندوبة

 التوجیھي لتھیئة الجھة االقتصادیة بالشمال الغربي

 X  

  الوزارة المكلفة بالنقل  1200

مدن قلعة سنان   محطات نقل بري 4إنجاز 
قصور والجریصة وال

  ونبر

 سافرین بین المدن   تحسین نقل الم
 X  

  الوزارة المكلفة بالنقل  000 21

و ) نقل حضري(حافلة  75اقتناء 
و ) نقل بین المدن(حافلة مكیفة  30
 حافلة صغیرة  20

  تحسین ظروف نقل التالمیذ والطلبة كامل الوالیة 
   X  X  تشجیع الرحالت وتحسین نقل المسافرین بین المدن 

الوزارة المكلفة  40000
الشركة الجھویة (النقلب

  )للنقل
أھیل شركات نقل البضائع وبعث ت

 شركة جدیدة بالسرس أو الدھماني 
 مدن الكاف وتاجروین

والسرس  والجریصة
 أوالدھماني

توازي مع اإلرتفاع تلبیة الحاجیات من النقل بال
 المتوقع للنشاط اإلقتصادي بالوالیة 

 
X  X   

 الوزارة المكلفة بالنقل 6000
الشركة الوطنیة (ل بالنق

  )للسكك الحدیدیة
           النقل الحدیدي

حاویة نقل  100عربات و  4اقتناء 
 *حدیدي لنقل الفسغاط

كامل الوالیة 
الحوض المنجمي (

 )تحدیدا

مقاطع (تلبیة حاجیات النشاط الفسفوكیمیائي 
من خدمات النقل ...) ومغاسل ومصنع تحویل

وبین  )لتصدیرل(باتجاه المیناء البحري بالصخیرة 
تثمین النقل و الفسفوكیمیائيالمناجم والقطب 

 ...)جلیز واسمنت(منتوجات أخرى  بنقل يالحدید

X  X   

 الوزارة المكلفة بالنقل 55000
الشركة الوطنیة (بالنقل 

  )للسكك الحدیدیة

إنجاز مخطط مدیري للتنقل 
 الحضري 

 الوزارة المكلفة بالنقل X  100    مدینة الكاف
  دیةالبل/

    .ملیون د 25حاویة بتكلفة  100ملیون د و  30عربات بتكلفة  4* 
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  تنمیة الخدمات الجماعیة. 3العنصر 
   التعلیم  والتكوین المھني. 1.3
تكلفة  رزنامة اإلنجاز     

المشروع 
 )ت.د 1000(

صاحب المشروع 
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع  المتعھد

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

بما فیھا (لمركب الجامعي تدعیم ا
  )مبیتات جامعیة

 Filièresبتنمیة المنظومات تحسین الكفاءات   معتمدیة الكاف الشرقیة
واإلختصاصات الجامعیة وتطویعھا لحاجیات التحول 

 اإلقتصادي المستقبلي بالوالیة 
 X X 

الوزارة المكلفة  10000
  بالتعلیم العالي 

الي لتكنولوجیا عإحداث معھد 
  الصناعات الغذائیة 

الصناعات  Filièresبمنظومات تحسین الكفاءات   السرسمدینة 
   X الجدیدة وتدعیم قطب الصناعات الغذائیةالغذائیة 

الوزارة المكلفة  000 6
  بالتعلیم العالي

یة بالشعب والمنظومات الصناعتحسین الكفاءات   كافالمدینة   لمھندسین للیا عمدرسة إحداث 
   X واإلقتصادیة الجدیدة 

الوزارة المكلفة  000 10
  بالتعلیم العالي

تحقیق نوع من العدالة والتوازن الجھوي من ناحیة   كافالمدینة   ي ومبیت عھد نموذجمإحداث 
تقتصر (فرص التمیز الدراسي ذو الجودة العالیة 
و احداث ) المعاھد النموذجیة على المناطق الساحلیة

 فسیة للتمیز الدراسي دینامیكیة تنا

 X  

الوزارة المكلفة  000 6
  ربیة بالت

معتمدیات الكاف   معاھد ثانویة  5إحداث 
الشرقیة والكاف الغربیة 

وساقیة سیدي یوسف 
 وتاجروین والقصور 

تدعیم التعلیم وتقریب المؤسسات المؤسسات التربویة 
   X من التالمیذ

الوزارة المكلفة  10000
  بالتربیة

مرحلة (مدارس أساسیة إحداث  
  )ثانیة

تدعیم التعلیم وتقریب المؤسسات المؤسسات التربویة  بكامل الوالیة
   X من التالمیذ

الوزارة المكلفة  000 6
  بالتربیة

مرحلة (مدارس أساسیة  8إحداث 
  )أولى

تدعیم التعلیم وتقریب المؤسسات المؤسسات التربویة  بكامل الوالیة
  X X من التالمیذ

الوزارة المكلفة  10000
  بالتربیة

 11(بكامل الوالیة   تدعیم مكاتب التشغیل  
   )مكتب تشغیل

تحسین ظروف العمل وتدعیم وتطویر التأطیر لطالبي 
  X  الشغل

الوزارة المكلفة  400
  بالتكوین والتشغیل

تدعیم مراكز التكوین المھني 
  الموجودة

مدن الكاف وتاجروین 
  والدھماني

تي سیحتاجھا المنوال اإلقتصادي تأھیل الكفاءات ال
  X X  المقترح لتنمیة وتھیئة الوالیة 

الوزارة المكلفة  3000
  بالتكوین والتشغیل

إحداث مركز تكوین مھني 
  مختصة في الصناعات الغذائیة 

   X  توفیر ید عاملة كفئة في مجال الصناعات الغذائیة   مدینة السرس
الوزارة المكلفة  2500

  لبالتكوین والتشغی
إحداث مركز تكوین مھني 

تربیة األحیاء المائیة مختصة في 
  بالبحیرات

تحسین مھارات الصیادین والمربین في مجال   كافمدینة ال
 التصرف في مشاریعھم

  توفیر ید عاملة كفئة في مجال الصناعات الغذائیة 
X   

الوزارة المكلفة  2500
  بالتكوین والتشغیل
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  الصحة األساسیة . 2.3  

نامة اإلنجازرز      تكلفة  
المشروع 

 )ت.د 1000(

صاحب 
المشروع 

  المتعھد
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ركب إستشفائي جامعي إحداث مدراسة جدوى 
وجود المعھد العالي لعلوم (بمدینة الكاف 

تحویل المستشفى الجھوي إلى ( )التمریض
  )جامعيمستشفى 

إدراج الخدمات الطبیة المختصة والخاصة  مدینة الكاف
تحسین التأطیر بالمستشفیات الجامعیة و 

كامل جھة الشمال الغربي الصحي ب
 وتخفیف الضغط على تونس

X    

الوزارة المكلفة  250
الوزارة /بالصحة

المكلفة بالتعلیم 
  العالي

الرفع من طاقة (تدعیم المستشفى الجھوي بالكاف 
یواء وتدعیم التجھیزات واإلطار الطبي وشبھ اإل

  ) الطبي

 ن بالمدن اتحسین التأطیر الصحي للسك  مدینة الكاف
X   

الوزارة المكلفة  4000
  بالصحة

نمیة المستشفى المحلي بتاجروین وتحویلھ إلى ت
  جھوي مستشفى 

لبیة الحاجیات المتزایدة من الخدمات ت  تاجروینمدینة 
یف العبئ عن الطبیة بالمدینة وتخف

 مستشفى الكاف 
X X  

الوزارة المكلفة  10000
  بالصحة

الرفع من طاقة (تدعیم المستشفیات المحلیة بالوالیة 
اإلیواء وتدعیم التجھیزات واإلطار الطبي وشبھ 

  )الطبي

 والسرس مدن الدھماني
وساقیة سیدي ونبر 

   والقصوریوسف 

 ن بالمدناتحسین التأطیر الصحي للسك
X   

لوزارة المكلفة ا 3000
  بالصحة

معتمدیات التي ال تتمتع مستشفیات محلیة بالإحداث 
  بھا 

مدن الجریصة   والقلعة 
   الخصبة وقلعة سنان

   X ن بالمدناتحسین التأطیر الصحي للسك
الوزارة المكلفة  10000

  بالصحة
بالنسبة خصوصا تحسین التأطیر الصحي   ینة الكاف مد  ى مختص في طب األطفال مستشفإحداث 

كما أنھ مشروع مقترح في إطار . لألطفال
المثال التوجیھي لتھیئة الجھة االقتصادیة 

 بالشمال الغربي

X   

الوزارة المكلفة  3000
  بالصحة

صحة األساسیة ومراكز األم التدعیم مستوصفات 
  ..)طار شبھ طبيإتجھیزات و(والطفل 

ن خصوصا اتحسین التأطیر الصحي للسك  بكامل الوالیة 
   X بالریف 

الوزارة المكلفة  1000
  بالصحة

سرسر  50إحداث مصحة متعددة اإلختصاصات بـ 
  ) قابلة للتوسعة(

ة المختصة الصحیخدمات تحسین ال  مدینة الكاف
خصوصا الموجھة لمیسوري الحال 

  وللزوار الجزائریین 
تنویع الخدمات الصحیة على جانب 

 .اإلستشفاء بالمیاه الحراریة

X   

  لخواصا 20000
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  والكھرباء  لماء الصالح للشرابا. 3.3
  /األھداف/المبررات    

 التأثیرات
تكلفة  رزنامة اإلنجاز

المشروع 
 )ت.د 1000(

صاحب المشروع 
-2016  الموقع   المشروع  المتعھد

2020 
2021-
2025 

2026-
2030 

لوالیة  بمیاه الشرب بازوید تدعیم شبكة الت
   )*دراسة المشروع جاریة(

تحسین ظروف عیش المتساكنین    الوالیةكامل 
في الریف والمساھمة في بحث 
حركیة اقتصادیة ومن ثمة الحد 
من الھجرة الكبیرة نحو الجھات 

  المتروبولیة 
تدعیم شبكة الربط بمیاه الشرب 
بإحداث خزانات تلبي الحاجیات 

 الناجمة عن التوسع العمراني

X X  

الوزارة المكلفة  10000
/ بالفالحة 

مندوبیة /ونادالص
  الفالحة

  **الربط بشبكة الكھرباء 
  

قلعة سنان الكاف و معتمدیات
وساقیة سیدي والقلعة الخصبة 
   ونبر وتاجروین یوسف والقصور

تحسین ظروف عیش المتساكنین 
في الریف والمساھمة في بحث 
حركیة اقتصادیة ومن ثمة الحد 
من الھجرة الكبیرة نحو الجھات 

 المتروبولیة

X   

الوزارة المكلفة  6000
  )الستاغ(بالصناعة 

  : مبرمج وذلك لـ ) 2020- 2016(قسط عاجل . بما فیھا احداث آبار عمیقة* 
  .نساك 5740وھي تجمع كلھا ) تاجروین(وجزة ) ساقیة سیدي یوسف(واوالد الزانة والكل ) الدھماني(ودوار سرات حمایزیة ) الكاف الغربیة(تزوید المناطق الریفیة سركونة  - 
  ...والمناطق الصناعیة   تعھد شبكة التغذیة بمیاه الشرب لكل مدن الوالیة - 
وسیدي عمر ) القصور(واوالد زید وعفسة لحویالت والصبابحة ) تاجروین(قرن الحلفایة -الحوض وراس الحوض ویاقوم: تعھد شبكة التغذیة بمیاه الشرب للمناطق الریفیة التالیة  - 

 ).الكاف ونبر(وسیدي مدین والشتاتلة وغنیاتة ) الدھماني(والباطن والباطن الشرقي ) نبر(لھنشیر وعین ا) السرس(البخایریة 
  .  2020-2016مع اإلشارة غلى أن مشروع المحاور الكبرى لمیاه الشمال في طور الدراسة ضمن اطار مخطط التنمیة 

ومنطقة سیدي / ومنطقة بركة سیدي ثابت وقرباج الصید بالقصور / بالد جواودة و للة معیزة بنبر / وسف تجمعات اوالد یحي وھنشیر بوعصبانة وھنشیر بوكرلوت بساقیة سیدي ی** 
  و ھنشیر زبرة بالقلعة الخصبة/ وأوالد معلى بتاجروین / بورحانم بقلعة سنان 
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  البرید والمواصالت. 4.3
تكلفة  رزنامة اإلنجاز     

المشروع 
 )ت.د 1000(

صاحب المشروع 
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع  المتعھد

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

 تحسین خدمة البرید   بالقرى الریفیة بكامل الوالیة  قرى ریفیة  9ـ إحداث مراكز برید ب
X  X X 

الوزارة المكلفة  3500
باالتصاالت 

  )البرید(
مشروع توحید التعریفات الحدودیة لشبكة الھاتف 

مشروع وطني على (وال بین تونس والجزائر الج
  )مستوى كامل الحدود التونسیة الجزائریة

ساقیة (المعتمدیات الحدودیة 
  )سیدي یوسف وقلعة سنان

خفض تعریفة الھاتف الجوال 
بالمناطق الحدودیة والحد من 

التسربات الغیر قانونیة 
 للشبكة و تحسین الربط

X X  

الوزارة المكلفة  *
  باالتصاالت

مناطق صناعیة (ربط الوالیة بشبكة األلیاف البصریة 
  )وفضاءات إنتاج

المدن التي تأوي منطقة 
  صناعیة أو فضاء نشاطات

تحسین تنافسیة وجاذبیة 
 مناطق النشاطات اإلقتصادیة

 X X 

الوزارة المكلفة  000 20
/  باالتصاالت

 الوزارة المكلفة
  بالصناعة

  ...وتشمل تكالیف إنجاز ندوات علمیة ولجان فنیة وإنجاز دراسات واقتناء تجھیزات . دراسةتكلفة غیر محددة في نطاق ھذه ال*   
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  ـةوالثـقــافالریــاضة .  5.3
تكلفة  رزنامة اإلنجاز     

المشروع 
 )ت.د 1000(

صاحب المشروع 
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع  المتعھد

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

تدعیم مؤسسات تأطیر الشباب وتنمیة   مدن تاجروین والدھماني  إحداث مركب ریاضي لكرة القدم
 اضات الجماعیة والفردیة بالمدینةیالر

 )خصوصا كرة القدم(
 X  

الوزارة المكلفة  4000
  بالشباب والریاضة 

متعدد ( إحداث مركب ریاضي
  )الریاضات

نمیة تدعیم مؤسسات تأطیر الشباب وت  مدینة الكاف
وتثمین  اضات الجماعیة والفردیةیالر

األداء الریاضي الجید الذي عرفت بھ 
  الجھة في المنافسات والمباریات

X   

الوزارة المكلفة  6000
  بالشباب والریاضة 

كرة ) : البلدیة(تعھد المالعب الریاضیة 
  عدو قدم و

تدعیم مؤسسات تأطیر الشباب وتنمیة   بكل البلدیات 
وتثمین  عیة والفردیةاضات الجمایالر

األداء الریاضي الجید الذي عرفت بھ 
 الجھة في المنافسات والمباریات

X X  

الوزارة المكلفة  5000
  بالشباب والریاضة 

مدن نبر وساقیة سیدي یوسف    ریاضة مغطاةقاعات  4إحداث 
  والجریصة والقصور 

تدعیم مؤسسات تأطیر الشباب وتنمیة 
    X یة بالمدینةالریاضات الجماعیة والفرد

الوزارة المكلفة  5000
  بالشباب والریاضة

دعیم النشاك الثقافي وخصوصاإحداث ت  مدینة الكاف  إحداث مسرح بالھواء الطلق
قاعدة لنمو مھرجان الجاز الذي عرف 
نجاحا بتھرا خالل دورتھ األولى سنة 

2004 

 X  

الوزارة المكلفة  4000
  بالثقافة

مدن التي ال تحتوي دار كل ال  ثقافةالدور تدعیم 
  ثقافة

تحسین تأطیر الشباب وتنشیط الحیاة 
الثقافیة المحلیة مما یتیح من اكتشاف 

 الكفاءات 
X X  

الوزارة المكلفة  5000
  بالثقافة

دور : احداث مؤسسات موجھة للشباب 
بالجریصة ومنزل سالم (ثقافة 

ومركز اصطیاف وتخیم ) والطویرف
  . إقامةومراكز ) ساقیة سیدي یوسف(

بالجریصة ومنزل سالم 
وساقیة سیدي  والطویرف

  یوسف

تدعیم مؤسسات تأطیر الشباب وتنمیة 
  X X منشآت الترفیھ 

الوزارة المكلفة  6500
  البلدیات / ثقافة بال

مغطى بالكاف ومسبح   إحداث مسبح
  عادي بتاجروین وتعھد  المسبح بالسرس

مدن الكاف و تاجروین 
  والسرس

الترفیھیة والریاضیة  تدعم التجھیزات
   X تأطیر الشباب وتحسین 

الوزارة المكلفة  8500
 البلدیة/بالثقافة

ركب نموذجي للطفولة بطوبرف إحداث م
وثالثة فضاءات عائلبة بساقیة سیدي 

  الدھمانيقلعة سنان وو

قلعة سنان وبساقیة سیدي ن مد
  الدھمانيو

إحداث فضاءات ظروف العیش ب تحسین
  X  عائلبة

الوزارة المكلفة  4500
 البلدیة/بالثقافة
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  و حمایة البیئة  التصرف في الموارد الطبیعیة. 4العنصر 

    الوسط الطییعي . 1.4  
تكلفة  رزنامة اإلنجاز     

المشروع 
 )ت.د 1000(

صاحب المشروع 
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع  المتعھد

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

           مایة التربةح
محافظة على المیاه التھیئة ّأشغال 

ھك  40000والتربة على مساحة 
  * مصبات ھیدرولوجیة 8موزعة على 

المناطق (بكل الوالیة 
األولویة : )المھددة

بمعتمدیات الكاف الشرقي 
والسرس والدھماني 

والجریصة وقلعة سنان 
  والقلعة الخصبة 

میاه السیالن تعبئة و التربة  انتاجیة حمایة
والحد من رطم  والمحافظة على أدیم األرض

غدق تخفیض تو تملح السدود و
Eutrophisation المیاه الجوفیة  

 وحمایة البنى التحتیة من الفیاضانات

X X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  20000
  )مندوبیة الفالحة(

ات التي تملك معتمدیبال  انجاز منشآت تغذیة المائدة 
  غلة بإفراط موائد مست

  تغذیة الموائد المائیة المستغلة بإفراط 
تحسین تكثیف المناطق السقویة حول اآلبار 

 السطحیة
 

X X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  5000
  )مندوبیة الفالحة(

مشروع مندمج لمقاومة التصحر 
  بالجنوب الغربي للوالیة 

تاجروین (ات عتمدیم 4
والجریصة وقلعة سنان 

  ) والقلعة

مایة إنتاجیة التربة وحمایة المنشآت ح
والتجھیزات وجودة الحیاة بالمدن وبالمناطق 

 الریفیة من الترمل 
 

 X  

  الوزارة المكلفة بالفالحة 8000

إنجاز خارطة لمخاطر اإلنزالقات 
  تشھد مخاطر  التي األرضیة بالمناطق

معتمدیات نبر وساقیة سیدي 
یوسف و الكاف الشرقیة 

  والسرس

سكان من مخاطر اإلنزالقات وحمایة حمایة ال
التجھیزات والبنى التحتیة والمحافظة على 

   X ادیم األرض 

الوزارة المكلفة  300
الوزارة /بالتجھیز 

المكلفة بالفالحة 
  والموارد لمائیة

معتمدیات نبر وساقیة سیدي   ** تھیئة مقاومة اإلنزالقات األرضیة
یوسف و الكاف الشرقیة 

  والسرس

كان من مخاطر اإلنزالقات وحمایة حمایة الس
التجھیزات والبنى التحتیة والمحافظة على 

  X  ادیم األرض

الوزارة المكلفة  10000
الوزارة / بالتجھیز 

المكلفة بالفالحة 
  والموارد لمائیة

حمایة السھول من التغدق  
Eutrophisation  

ات الكاف الشرقیة معتمدی
  والسرس والدھماني 

  تربة ال انتاجیة حمایة
الحد من الفیاضانات على األراضي الفالحیة 

  وتلف اإلنتاج 
 

  X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  6000
  )مندوبیة الفالحة(
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إنجاز مخطط مدیري إلستغالل المقاطع 
  وإعادة تھیئة المقاطع المھجورة

التحكم وعقلنة استغالل المقاطع حسب    كامل الوالیة
  األولویات اإلقتصادیة  

 
X   

 /الوزارة المكلفة بالبیئة 200
  لتجھیز ابالوزارة 

           حمایة الغابات
حمایة الغابات و تھیئة و : تنمیة الغابات 

مساحات غابیة ) ھك 20000(غراسة 
وبر نالصھك من  5000(جدیدة 
البحث العلمي لتنمیة الغابات و)  الحلبي

  ..ووضع نظام لمقاومة الحرائق

معتمدیات ساقیة سیدي 
  والسرس نبریوسف و

غراسات جدیدة (تحسین الغالف الغابي 
) وإدخال أصناف متالئمة مع البیئة المحلیة
وتحسین التصرف في المجاالت الغابیة 

 والرعویة ومقاومة األمراض النباتیة والغابیة
X X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  20000
دیوان تنمیة الغابات (

والمراعي بالشمال 
  )الغربي

اضي الحساسة لالنجراف تشجیر األر
  والغابات التي شھدت حرائق

التي تعرت نتیجة مساحات التشجیر إعادة   معتمدیتي نبر وساقیة سیدي
 نجرافإلمن ا التربةوحمایة الحرائق 

 
X X X 

  الوزارة المكلفة بالفالحة 5000

ضمن (إحداث مركز لمقاومة الحرائق 
شبكة مراكز مرتبطة بالمركز الرئیسي 

  )ین دراھم من والیة جندوبةالمقترح بع

تدعیم قدرة المنطقة على مجابھة الحرائق   معتمدیتي نبر وساقیة سیدي
التي تمس الغابات والمناطق العمرانیة على 

  X  حد السواء

الوزارة المكلفة بالفالحة  5000
اإلدارة العامة (

الوزارة )/للغابات
  المكلفة بالداخلیة

           حمایة الموارد المائیة
معتمدیات تاجروین   نجاز منشآت تغذیة المائدة الجوفیة إ

والجریصة والدھماني 
  والسرس 

  تغذیة المائدة الجوفیة
  تحسین جودة المیاه الجوفیة 

تحسین نسبة تكثیف المناطق السقویة الخاصة 
 )حول اآلبار السطحیة(

 X X 

الوزارة المكلفة بالفالحة  10000
اإلدارة العامة للسدود (

األشغال و  الكبرى
  )المائیة

اضفاء مزید من النجاعة على التصرف في   مدینة الكاف   إحداث مقر لإلدارة الجھویة للبیئة 
الملفات البیئیة بالجھة وذلك ضمن منظور 

 الالمركزیة  
X   

الوزارة المكلفة بالفالحة  1000
  )مندوبیة الفالحة(

إحداث مقر لإلدارة الجھویة للدیوان 
  الوطني للتطھیر

اضفاء مزید من النجاعة على التصرف في   ینة الكاف مد
الملفات البیئیة بالجھة وذلك ضمن منظور 

 الالمركزیة  
X   

الوزارة المكلفة بالفالحة  4000
  )مندوبیة الفالحة(

           اعادة الھیكلة المؤسسانیة 
تدعیم الھیاكل المعنیة بالشأن البیئي 

إحداث إدارة تنطیم اداري و (بالجھة 
  ...)بیئة ھویة للج

اضفاء مزید من النجاعة على التصرف في   مدینة الكاف 
الملفات البیئیة بالجھة وذلك ضمن منظور 

 الالمركزیة  
X   

  الوزارة المكلفة بالبیئة 1000

  ....).اشجار مثمرة و نباتات رعویة وغابیة (سات رعویة وفالحیة وكذلك تدعیم ھذه األشغال بغرا... انجاز منشآت وطوابي میكانیكیة ویدویة واصالح األخادید والحبال من األحجار * 
  .یقع تحدید الكمیات وبالتالي التكالیف ضمن خارطة المخاطر التي وجب إنجازھا* *
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    الوسط العمراني  . 2.4

تكلفة  رزنامة اإلنجاز     
المشروع 

 )ت.د 1000(

  
  /األھداف/المبررات  الموقع   المشروع

 التأثیرات
2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

صاحب المشروع 
  المتعھد

           الوسط الحضري
موحد  مصب فضالت مراقب إحداث

  بین والیتي الكاف وسلیانة 
  

الحد من أي تلوث للمنظومات البیئیة الناجمة   جنوب مدینة السرس
  X X عن النفایات الصلبة 

الوزارة المكلفة بالبیئة  15000
صرف الوكالة الوطنیة لت(

  ) في النفایات
مراكز تجمیع وتحویل  10 إحداث

  ) دراسة وإنجاز(النفایات المنزلیة 
منزل بكل البلدیات ما عدا 

  سالم
الحد من أي تلوث للمنظومات البیئیة الناجمة 

   X عن النفایات الصلبة 
الوزارة المكلفة بالبیئة  7000

الوكالة الوطنیة لتصرف (
  )في النفایات

تثمین النفایات وع رسكلة وشرم
    منزلیة ال

واحدة من المعتمدیات ب
  ) الموقع حسب دراسة جدوى(

حمایة الوسط الطبیعي من التلوث الناجم عن 
  النفایات الصلبة 

 تثمین ھذه النفایات
 X  

الوزارة المكلفة  6500
الوزارة /بالصناعة

   المكلفة بالبیئة
للمیاه  محطات تطھیرإحداث 

  *المستعملة الحضریة 
  
  

مدن نبر وساقیة سیدي یوسف 
وقلعة سنان وتاجروین 

والجریصة  والدھماني
  والقصور والسرس

مصبات تصریف المیاه حمایة المدن و
Exutoires  )وبالتالي  ..).األودیة والسباخ

  .الموائد الجوفیة
منتزھات (تنمیة رسكلة المیاه المعالجة  للري 

وفق ) حضریة وأعالف واشجار مثمرة
 اریةالقوانین الج

X X X 

الوزارة المكلفة بالبیئة  24000
الدیوان الوطني (

  )للتطھیر

ن نبر وساقیة سیدي یوسف مد  تعھد شبكات التطھیر العمومي 
  وقلعة سنان والقلعة الخصبة 

..) اودیة وسباخ(حمایة المدن والمجاري 
  وبالتالي حمایة الموائد المائیة 

  تحسبن جودة الحیاة بالمناطق الحضریة 
X   

الوزارة المكلفة بالبیئة  17000
الدیوان الوطني (

  )للتطھیر
مشروع ربط المدن بشبكة التطھیر 

  العمومي 
ن الكاف والدھماني مد

  وتاجروین 
..) اودیة وسباخ(حمایة المدن والمجاري 

  وبالتالي حمایة الموائد المائیة 
  تحسبن جودة الحیاة بالمناطق الحضریة 

X   
البیئة الوزارة المكلفة ب 2000

الدیوان الوطني (
  )للتطھیر

مشروع تطھیر األحیاء الشعبیة بیر 
المشروع (الثلج ووادي العین 

  ) الخامس

..) اودیة وسباخ(حمایة المدن والمجاري   مدینة الكاف
  وبالتالي حمایة الموائد المائیة 

  تحسبن جودة الحیاة بالمناطق الحضریة 
X   

الوزارة المكلفة بالبیئة  1500
وان الوطني الدی(

  )للتطھیر
محطة  تطھیر  )توسعةو عھدت(تدعیم 

  الموجودة
اإلستعداد للتطور العمراني المرتقب تبعا   مدینة الكاف

 للنمو الدیمغرافي وتنمیة األنشطة اإلقتصادیة
 

X   
الوزارة المكلفة بالبیئة  6500

الدیوان الوطني (
  )للتطھیر
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  حمایة المدن من الفیاضانات 
  

والسرس  مدن الكاف
والدھماني ونبر والجریصة 

وساقیة سیدي  وتاجروین
  یوسف

تحسین جودة الحیاة بالمدینة وحمایة المشآت 
   X .العمومیة

الوزارة المكلفة بالتجھیز  11000
  )إدارة المیاه العمرانیة(

  تحسبن جودة الحیاة بالمناطق الحضریة   بكل البلدیات  إحداث منتزھات حضریة 
   X   خلق فضاءات للتنزه

  الوزارة المكلفة بالبیئة  7500

          )الصناعي(النشاط اإلقتصادي 
اعتماد منظومات متطورة لمعالجة 
ورسكلة المیاه المتأتیة من تخصیب 

یمكن لألحواض (الفسفاط بالمغاسل 
   )الطینیة أن تكون حال وقتیا ناجعا

ن مدینتي تاجروین القرب مب
  والجریصة

التلوث الناجم عن حمایة الوسط الطبیعي من 
  مواد تخصیب الفسفاط 

االقتصاد في الماء عبر رسكلتھ ضمن ھذه 
  )%50نسبة االقتصاد تبلغ (األحواض 

 X  

الوزارة المكلفة  10000
الوزارة /بالصناعة

المكلفة 
  **الخواص/بالبیئة

تھیئة مواقع لمكادس المواد العقیمة 
فضالت استخراج الفسفاط (

  والفوسفوجیبس) المخصب

ن مدینتي تاجروین القرب مب
  والجریصة

حمایة المحیط ضمن أفق تنمیة عمرانیة 
 X X  للمدن التي ستأوي ھذا النشاط

الوزارة المكلفة  2500
الوزارة /بالصناعة

المكلفة 
  **الخواص/بالبیئة

ربط المنطقة السیاحیة المقترحة بحمام 
مقترحة (مالق بمحطة النطھیر بنبر 

  )بدورھا

یة المدن والموارد الطبیعیة من التلوث حما  معتمدیة نبر
خصوصا األودیة والسباخ والموائد (

 ..)الجوفیة
 X  

الوزارة المكلفة  400
ني طالو نالدیوا/بالسیاحة
  للتطھیر 

إحداث محطات تطھیر خاصة بالمیاه 
  المستعملة الصناعیة   

بالمناطق الصناعیة التي تفوق 
السرس (ھك  30مساحتھا 
  ) والمحامید

ر أولي قبل سكب المیاه بالشبكة التطھیر تطھی
  العمومي

..) اودیة وسباخ(حمایة المدن والمجاري 
  وبالتالي حمایة الموائد المائیة 

  تحسبن جودة الحیاة بالمناطق الحضریة 

X   

الوزارة المكلفة بالبیئة  17000
الدیوان الوطني (

  )للتطھیر
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