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انجاز دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية سليانة تحت إشراف اإلدارة العامة بالتهيئة الترابية االسكان  وزارة التجهيز وبادرت 

 : والتي يمثلـــــــــهاللتهيئة الترابية ، 

 

     المديــــــر العام للتهيئة الترابــيـــة:  كمال الدوخالسيد  -

 رئيس المشروع –مخطط مدن رئيس : السيد مجدي الفريحي  -

 

 :يتركب فريق الخبراء الذي انجز هذا العمل من 

 مدير مشروع : وليد معروف بلحاج علي  

  جغــرافــــــي: عـدنان حيدر  

 في االقتصاد خبيرة: حاجة طالب  

 مختص في النقل واألنظمة: مصطفى كهـرمان  

 اختصاص نظم المعلومات الجغرافية –جغـرافي : رشــا السالمي  

 

 

:الفريـــــق التقــــنـــي   

.و ريم سحــنوني و دمحم علي الوهيبي آمنة الشعانبي  
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 مقدمة عامــة 

 

يخص  فيماالتي تحققت في مجال الدراسات  لإلنجازاتمواصلة دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية سليانة تمثل 

العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية باإلشراف على هذه  اإلدارةوقد قامت . التهيئة الترابية

 .الدراسة

ترابية تهيئة  للعشرية المقبلة، إنها أداة واألولويات الجهويةترسم أهم التطلعات  ةاستراتيجيإن المثال التوجيهي يمثل وثيقة 

 وتنمية واليةيهدف المثال التوجيهي لتهيئة  .ترابي مشترك مختلف المتدخلين حول مشروع وتراضي بين ووثيقة اتفاق

 .ةواالجتماعي االقتصاديةالقطاعات المعنية بالتنمية  والمتوسط والبعيد لمختلفالى اقتراح نظرة على المدى القصير سليانة 

في طريق  فيه الدولةوفي الواقع انخرطت  اقتصادي واجتماعي خاص ظرفضمن التهيئة يندرج المثال التوجيهي للتنمية و

االنتقالية المرحلة على المستوى االقتصادي، تتميز . واليات الجهات الداخلية في يتميز بالبحث عن تنمية مندمجة خاصة

كما تتميز بقرارات هامة تّم اتخاذها على المستوى الوطني . قتصاديابضعف النمو وبصعوبة تحقيق توازنات كبرى ا

 . لتدارك عدم التوازن بين الجهاتوتخص مجهودات 

إذ . "هو وثيقة اتفاق وتراضي بين مختلف المتدخلين والفاعلين الجهويين سليانةان المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية 

تمتد آفاقه إلى المدى ". ت الدولة والجامعات الترابية والمؤسسات الوطنية للجهةيمّكن من تأمين ترابط منطقي بين سياسا

كما يعتبر أداة لتحديد مواقع التجهيزات األساسية، والخدمات ذات إشعاع وطني وكذلك كل ما يخص التنمية  0202البعيد 

 .وث الطبيعيالعمرانية ويلعب دورا هاما في تأهيل المناطق لالندماج ويحرص على حماية المور

 

 سليانة وتنمية واليةاألهداف الخاصة للمثال التوجيهي لتهيئة 

 :حول وتنمية الواليةتتمحور أهداف المثال التوجيهي لتهيئة 

  تدعيم ودفع مشاركة الجهة في تحقيق التنمية االقتصادية للبالد بتحسين التنظيم الترابي الجهوي والتصرف المحكم

 .في الموارد المحلية

  دعم المجهودات الوطنية الندماج البالد في منظومة االقتصاد العالمي بانفتاح التراب الجهوي وخلق عالقات تبادل

 .التجارية مع الخارج وتدعيم المبادالتبين أهم التجمعات العمرانية، 

 عية وبيئية مة باالعتماد في مختلف مستويات القرار على معايير اجتماااالنخراط في منهجية التنمية المستد

 .واقتصادية

 تنويع القاعدة االقتصادية للجهة، بتثمين اإلمكانيات والكفاءات البشرية والمساعدة على الترفيع في عروض الشغل. 

  بتجهيزها بمختلف البنى التحتية الضرورية والتكنولوجيات الحديثة التي تتالءم  للجهةتحسين القدرات التنافسية

 (.الخ..تكنولوجي،قطب للتكوين، قطب )وتنسجم مع متطلبات االقتصاد الحديث 

  تدعيم التنسيق بين مختلف واليات الجهة االقتصادية الواحدة مع التأكيد على ضرورة خلق عالقات تكامل مع

 .الجهات األخرى

من ثالث مراحل وهي  سليانة وتنمية واليةتتكون دراسة المثال التوجيهي لتهيئة  المرجعية،بقا لما جاء في الضوابط ط

 :كالتالــــي
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إلى تقديم وإبراز مميزات وإمكانيات الجهة والعوائق والى تحديد اإلشكاليات القطاعية والمجالية،  تهدف المرحلة األولى

 اقتصاديا يغطي فضاء" كوحدة ترابية"لوالية المرحلة األولى أداة للتعريف با ويعتبر تقرير. ئةووضع التوجهات العامة للتهي

 .التهيئة والتنمية للوالية ووضع فرضيات إيكولوجيةفعاال وكذلك فضاء لتهيئة 

مخّطط برنامج ب وسيكون المثال متبوعا. وتنمية الواليةفتعتمد باألساس على وضع استراتيجية تهيئة  أما المرحلة الثانية

 .ويضم المخطط البرنامج مختلف البرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها مع تحديد مداها وكلفتها والمتدخلين .وأدوات تنفيذه

 

في مرحلة أولى تم تقديم الملف التمهيدي  :مرحلتينمن هذه الدراسة، إعداد الملف النهائي قد تم على  في المرحلة الثالثة

الموسعة، لقد تم  االستشارةفي مرحلة ثانية التي تلي هذه . ية بمشاركة مختلف االدارات الجهوية المعنيةعلى مستوى الوال

  .مالحظات وتوجيهات السلط الجهوية في إعداد هذا الملف االعتباراألخذ بعين 

 

 : أجزاء أربعةمن  الملف النهائيتقرير يتكون ملخص 

 . حوصلة التشخيص الترابي:  1الجزء  

 . استراتيجية التهيئة والتنمية:  2الجزء  

 الملفات القطاعية االستراتيجية:  3الجزء  

 :المثال التوجيهي للتهيئة والتنمية :  4الجزء  

o المخطط البرنامج 

o  خريطة المثال 
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 والتشخيص الترابي اإلشكاليات العامة للتنمية :األولالجـزء 
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رغم موقعها  االستقطاب محدودةجهة  :للتنميةاإلشكاليات العامة  -2

 ومؤهالتها الطبيعية واالقتصادية االستراتيجي

 

المناطق  تتوافق هذه. تحديد بعض المناطق ذات اشكاليات متجانسة منمّكن التشخيص الذي تم انجازه على مستوى الوالية 

صائص الوسط أي المناطق التي تجمع فيها السكان بطريقة خاصة حسب خ ومجالية،مع وحدات اقتصادية واجتماعية 

 :التاليةالوحدات الترابية  الجنوب،وبالتالي يمكن أن نميز من الشمال إلى . الطبيعي

 كما تمثل منطقة . والكريب بورويسسيدي وديات بوعرادة وقعفور مالمنطقة الترابية بالشمال والتي تتكون من معت

 .عبور هامة

 المنطقة الترابية الوسطى بسهل سليانة وجبل برقو. 

 كثر وكسرىمالمنطقة الترابية الجنوبية والتي تتكون من معتمديات الروحية و. 

تهيمن عليها ها تساهم في النظرة التي تتصورها لوالية سليانة أي أن تمثل جهة ضمكل الوحدات والمناطق الصغرى التي ت

يرتبط باألساس  هام،ذات تاريخ  ،منعزلةكما تمثل أيضا منطقة . المشاهد الفالحية والغابية واألمطار السخية ومناخ صحي

المنطقة العازلة تتمثل باألساس . تتميز بالتماسك االجتماعي تجمعات بشريةضمن  الذي يتهيكلبالتضاريس وبطابع السكان 

 .إلى الواليات المجاورة للعبور دودةفي حدود المجال مع قدرة مح

 صعبة،تضاريس  قاس،مناخ  :ذات جاذبية محدودةالنظرة تحوصل مجموع العوامل التي تجعل من الوالية منطقة  هذه

عزلة داخلية وبالتالي إضافة إلى العوامل الداخلية فإن والية سليانة تجد  للوالية،صعوبة النفاذ  ضعيفة،عبور  حركية

 تزويد :الكبرى تونس :للبالدجهة الشمال الشرقي  يدعمفهي تمثل جغرافيا المستوى األعلى الذي . صعوبة لتصبح جذابة

 ,022ساكن بين  12222وفقدان  (سنويا %  24,0)نسبة نمو سلبية  هجرة،)بالمياه وباليد العاملة  الفالحية،بالموارد 

 . ,021و

هي مدعمة تاريخيا بتوسع الملكيات الحضرية على أفضل األراضي الفالحية للوالية في مرحلة أولى من النظرة العامة  هذه

لم تمثل قط الوالية مركز لمجال بل إنها . التي تحيط بها من طرف كبار المالكين العقارين ثانية وفي مرحلةطرف البايات 

البنى التحتية التي تتوفر  بل انوبالتالي لم تتمكن من جذب اإلستثمارات . لطالما كانت ضاحية لجهة الشمال الشرقي للبالد

نحو مواني بنزرت ( غابيةالمنجمية ، الفالحية وال)بهدف جلب الثروات  و التي تم انجازها االستعمار فترةالى بالجهة تعود 

 . السكك الحديدية ثّم االستغناء عنها خطوط الموارد المنجمية والعديد من استنفاذاليوم تّم . وخاصة تونس
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 الوســط الطبيعي  -1

 

 المناخ

بفصل  المجموعة الجهوية الوحيدة من البالد التونسية التي تتمتع ، و التي تضم والية سليانة،جهة الشمال الغربي تعتبر

 .للمناخ القاري الصعبالتأثيرات المباشرة  إلى وترجع هذه الخاصية الى موقعها الذي يتعّرض. طيلة السنة رطب

 

أهم المصادر  على الجهة الرطبة التياراتتأثير و الطبوغرافيةوتعتبر خصوصيات التضاريس الجبلية والمجموعات 

 :متعددة وحساسة للمفارقات المناخية المحلية وهي 

 .شبه رطب: منحدرات الضفة الغربية لمجردة وتضاريس التل العالي  

 .نصف رطب: مجردة، سهول وهضاب التل العالي  جنوب وادي 

 الكبرى للجهــة  التشكيالت التضاريسية
 

الجبال والسهول الساحلية لخمير، و جبال : وهي كاآلتي  تتكون تضاريس والية سليانة من مجموعتين أوروغرافيتين

 .مجردة والتل العالي التي تحتل المنطقة الوسطى واديالظهر، و 

 .قعفور –م ويشمل خط الكاف  0221,22يتميز بارتفاعه : التل العالي  

. م1113م و 1021م، 1030م، 1000جبال الظهر و التي تتكون من جبال برقو و السرج و بالوطة و كسرى بارتفاع   

 .الى جبال سكارنة و جبال برقو و جبل القصافير و جبل بني حباس تنتميفي جنوب الوالية اهم المرتفعات 

الشمال، الوسط، )ينتمي الشمال الغربي إلى الجهة الكبرى الشمالية لتونس والتي تعد من المناطق الثالثة التي تكون البالد 

 (.الجنوب

ال الظهر، وتتميز على بقية المناطق األخرى بخصوصيات جوهرية في التربة وطرق استغاللها، إذ يحدها جنوبا سلسلة جب

 . نجد بها أجود األراضي اعتبارا للظروف المناخية

 

التل الشمالي ويشتمل : وتتكون هذه المنطقة من ثالث جهات طبيعية تختلف في نوعية التربة، التضاريس واألمطار وهي 

 .قعد، منطقة التل العالي ووادي مجردةعلى جبال خمير وم

 

  المائيةالمنظومات 
تتميز والية سليانة بكثافة الشبكة الهيدروغرافية و التي تتكون من عدة اودية كوادي سليانة و وادي تيسة  اللذان  يتشعبان 

و وادي مرق الليل و وادي من الضفة الشرقية لوادي مجردة، و اودية الحطاب و وادي مليان و وادي نبهانة و وادي دريجة 

 .خالد

مليون م ,0تقدر ب  باستيعاسدود ذات قدرة  0كما تتمتع والية سليانة ب 
0
مليون  13تقدر ب  تعبأةطاقة  ذات ومائدة مائية 

م 
0
 . 

 

  الغابيةد الموار
 تتكون اهم الموارد الغابية من

 والتل العاليخاصة بجبال الظهر  تتواجدوالتي  هك 11222على مساحة  والذي يمتدالبلوط االخضر  أشجار 

 .م022التي تفوق  ويتواجد بالمرتفعاتالصنوبر الحلبي يتميز بحالته الجيدة  
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 المخاطر الطبيعية

تعدّ ظاهرة االنجراف هامة والية سليانة وهي متعددة  بواد و  مظاهـــر االنجـــراف و عواقبها على البنيات المائية أهمها

 .و مالق و على ضفاف سد مالق و نابور مليز، تيسة

 
يهدد خطر االنزالقات  .مدينة سليانة و يمكن ان يصبح هاما اذا لم تتخذ التدابير الالزمة لحماية المدينة الفيضاناتيهدد خطر 

و لما ( منحدرات، قلة الغطاء النباتي، امطار غزيرة)االرضية كامل تراب الوالية تقريبا و ذلك لهشاشة الوسط الطبيعي

 .يتعرض له من مخاطر مثل االنجراف المائي

 

 البشــري الوسط -3

 

 .إال قليال ,022و ,100ولم يتطور التقسيم اإلداري بين . منطقة 11بلديات و  12معتمديات و  11تضم والية سليانة 

 

   على المستوى الجغرافي ، يحدّ والية سليانة من

 والية جندوبةالشمال والية باجة و من الشمال الغربي  

 الغرب و الية الكاف 

 الشرق واليتي زغوان و القيروان 

 الجنوب واليتي سيدي بوزيد و القصرين 

 

كلم 0,0,تمسح الجهة قرابة 
0

بلغ عدد السكان  ,021من المساحة الجملية للتراب الوطني و في سنة  % 0، وتمثل 

 . % 00.20أما نسبة التحضر فهي ال تتجاوز . ساكن 00,030

 

النمو الديمغرافي فهو في انخفاض دائم  ، لذلك بقيت والية سليانة تعاني دائما من مشكلة الهجرة المتواصلة بالرغم من أما 

سنة  % 3.00وقد انخفض الوزن الديموغرافي في الجهة من . المجهودات المتوخاة لتنميتها خالل العشريات المنقضية

 .,021من مجموع السكان لسنة  % 0.00إلى  1013

 

ويالحظ في التوجهات منذ االستقالل وخاصة خالل الثالث عشريات المنقضية التحوالت الديموغرافية وكثافة الهجرة الى 

 .خارج الجهة مما أدى الى نسبة نمو ديموغرافي في إنخفاض لمختلف واليات الجهة

 

 تطور نسبة النمو السنوي       

 2881-2898 2881-2888 2888-2881 2888-1001 

 12000- 9142- 1700- 9200- سليانة

00022 الشمال الغربي  10022  10022  ,000,  

% 25.1 9.3 25.5 26.5 

 المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر 

 

 رةـــة للهجــالحديث  االتجاهات
تطور عدد السكان حسب الوسط خالل العشرية المنقضية يعكس أهمية الهجرة الداخلية الراجعة باألساس إلى النزوح من  إن

وتتجه هذه النسبة من السكان المهاجرين إلى باقي التراب الوطني . الريف إلى المدينة وكذلك من المدينة إلى المدن المجاورة

 .ب السكانبإعتبار أن الجهة في مجملها ال تستقط

 ان التوجهات الحديثة للهجرة تتميز بغالبية الهجرة الداخلية على شكل عائالت وكذلك هجرة من اجل البحث عن شغل 
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 أغلبية ريفية: السكـــان 
، وانخفضت هذه النسبة ,100سنة  % 02ويعتبر عدد سكان الريف مرتفعا رغم أهمية الهجرة الداخلية، إذ كانوا يمثلون 

من  % 00ورغم هذا التطور بقيت نسبة التحضر منخفضة، إذ أن سكان الحضر ال يتجاوزون . ,021سنة  % 00لتصبح 

 مجموع السكان ويؤمون مدنا في غالبيتها صغيرة 

 (نسبة مائوية لكل معتمدية)تطور سكان الحضر 

 المعتمدية 1994 2004 2014

 برقو 27,67 33,33 33,83

 بوعرادة 45,03 58,85 59,74

 بورويس 19,02 23,57 24,74

 الكريب 31,00 36,28 37,21

 قعفور 44,84 52,22 57,92

 كسرى 12,77 14,04 15,18

 العروسة 0 26,53 29,63

 مكثر 39,69 41,48 42,57

 الروحية 13,54 14,33 17,56

 سليانة الشمالية 67,30 63,60 66,94

 سليانة الجنوبية 0 25,94 27,14

 الوالية 32,18 36,03 38,09

 إنتاج  إنطالقا من معطيات المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر  

 

  التركيبة السكانية
 :يبين تطّور السكان انخفاض مختلف العناصر الديموغرافية، وتترجم باختالفات في البنية السكانية 

 : ,021و  ,022تتميز البنية السكانية بين 

 .سنة ,21للفئة العمرية   % 0.1انخفاض  

 .%0.0سنة ب   1330ارتفاع الفئة العمرية للنشطين  

  %1.0سنة وأكثر ب  02ارتفاع الفئة العمرية  

 :على مستوى المعتمديات أظهرت التركيبة السكانية ما يلي 

 
 1001-2881تطــور التركيبة السكانيــــة بين 

و اكثر 02 المجموع سنة 1330  سنوات ,21     

 سليانة 42,5 51,2 6,3 100

 جهة الشمال الغربي 39,5 53,8 6,7 100 ,100

 الوطني 39,7 53,6 6,7 100

 سليانة 35,8 55,3 8,9 100

 جهة الشمال الغربي 33,9 56,7 9,4 100 ,100

 الوطني 34,8 56,9 8,3 100

 سليانة 27,7 61,6 10,7 100

الغربيجهة الشمال  26,1 62,4 11,5 100 ,022  

 الوطني 26,7 64 9,3 100

 
 ,022 نتائج إنطالقا من معطيات المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر 

 

 :بــ  ,022و 1013مسكن ، وقد تميزت الفترة بين  31213يتوزع عدد السكان الجملي على 

 .مسكن إضافيا 3001تطّور عدد المساكن  

 .السنوي لألفرادمعدل النمو السنوى للمساكن أكثر من معدل النمو  
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 األنشطة االقتصادية والتشغيل والبطالـــة 
 .,022في  0.0,وقد تطورت هذه النسبة لتبلغ  % 0,.1, ، ,100يمثل عدد السكان النشطين سنة 

نشيطا وهو ما يعكس   122,01إلى  ,0000أن عدد المشتغلين قد تطور من  ,100,022وقد أثبتت اإلحصائيات بين 

بروز عدة بلديات )ذولة لبعث مواطن شغل جديدة نتيجة برامج التنمية وتأثير تطور التقسيم اإلداري الجديد المجهودات المب

 (.ومعتمديات

 

 توزيع المشتغلين حسب قطاعات األنشطة االقتصادية 
 نحو تدعيم قطاع الفالحة وذلك بتعزيز الصناعات 1000و  ,100تطورت تركيبة المشتغلين حسب قطاع النشاط بين 

 .الغذائية وتنويع الصناعات التحويلية

 

 :ما يلي  ,022حسب قطاع النشاط تبرز التركيبة لسنة 

 02.00من المشتغلين يليه قطاع الخدمات االجتماعية و الثقافية بــ  % ,,هيمنة القطاع الفالحي الذي يستأثر بــ  

 . %  12.10ثم قطاع البناء ب  %

 .البنوك والطاقة والمناجم والخدمات العقارية تتوفر على أقل نسب من المشغلين قطاع 

 

 البطالــــــــة 
فإن نسبة البطالة سجلت انخفاض و تبقى هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع باقي الجهات  ,022حسب آخر اإلحصائيات 

مقابل معتمدية كسرى  و برقو و العروسة ( %13)تسجل معتمدية الروحية اعلى نسبة بطالة . األخرى والمعدل الوطني 

 .التي تسجل ادنى النسب

 التقديـــرات السكانيـــة 
ساكنا باالعتماد على الفرضية األولى المسايرة  أي انخفاض  010322قرابة  0202عدد السكان بوالية سليانة سيبلغ بحلول 

على الفرضية الثانية الدعم الداخلي فسيبلغ عدد  أما باالعتماد. 0202و  ,021ساكن بين سنة  11122عدد السكان ب 

 (. 0202و  ,021ساكنا بين  1000تقدر الساكنة االضافية ب )ساكنا اين سيستقر عدد السكان  003322السكان 

 :على فرضيتين  0202وقد تم احتساب السكان االضافيون إلى حدود سنة 

  (Tendancielle)الجهة اآلن  اعتمدت على مسايرة ما هو موجود في: الفرضية األولى   -

 .اعتمدت على الدعم الداخلي: الفرضية الثانية  -

 :إن اإلسقاطات السكانية حسب الفرضية األولى تبين 

معتمديات الروحية و سليانة الشمالية و الجنوبية و مكثر تحتكر اكثر من نصف الساكنة و ترتكز الساكنة االضافية  

 روحيةفي معتمديات سليانة الشمالية و ال

تتضاعف الساكنة الحضرية  بنسق أسرع من الساكنة القروية وترتكز باألساس بمعتمديات  بوعرادة و مكثر و  

 (.من الساكنة الحضرية للوالية % 0,)سليانة الشمالية 

 :إن اإلسقاطات السكانية حسب الفرضية الثانية تبين 

 الشمالية و الروحية ترتكز الساكنة االضافية في معتمديات سليانة 

تتضاعف الساكنة الحضرية  بنسق أسرع من الساكنة القروية وترتكز باألساس بمعتمديات  بوعرادة و مكثر و  

مقابل معتمديات كسرى و العروسة التي تحتكر ( من الساكنة الحضرية للوالية % 01)سليانة الشمالية و قعفور 

 (.%0.11و  0.00)نسب ضعيفة من الساكنة الحضرية 
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 2131اإلسقاطات السكانية للمثال التوجيهي لتهيئة و تنمية والية سليانة لسنة 
 

 التقديرات السكانية حسب

   Tendancielleالفرضية األولــى    Renforcement interneالفرضيـــة الثانية  المعتمدية

 الحضر الريف المجموع الحضر الريف المجموع

 برقو 44,55 55,45 111 34,13 65,87 111

 بوعرادة 79,10 20,90 111 61,24 38,76 111

 بورويس 33,56 66,44 111 26,35 73,65 111

 الكريب 46,39 53,61 111 38,89 61,11 111

 قعفور 69,17 30,83 111 66,86 33,14 111

 كسرى 17,61 82,39 111 17,07 82,93 111

 العروسة 34,78 65,22 111 34,44 65,56 111

 مكثر 45,61 54,39 111 44,22 55,78 111

 الروحية 19,02 80,98 111 23,51 76,49 111

 سليانة الشمالية 74,27 25,73 111 72,13 27,87 111

 سليانة الجنوبية 36,08 63,92 111 29,03 70,97 100

 والية سليانة 44,48 55,52 111 41,57 58,43 100
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 التنميــــة االقتصاديـــة -4

 
 الفالحــــــة ( أ)
 

 األراضـي

 (. هك 01122,) من األراضي الفالحية الصالحة للزراعة   3%تحتكر والية سليانة على     

هك من االراضي الصالحة للزراعة ما عدى معتمديات قعفور و سليانة  02222تتمتع معتمديات والية سليانة بمعدل 

 هك3222,مساحة االراضي الصالحة للزراعة  الجنوبية و الروحية فتتوفر تفقوق

من مساحة االراضي الصالحة للزراعة و تمتد  % 10.0هك اي بنسبة  010222على  les terres labourablesتمتد 

 .من مساحة االراضي الصالحة للزراعة %3.3هك ما يعادل  0,222المراعي على مساحة 

 

 الموارد المائية 

مليون م 130.0تقدر الموارد المائية المعباة ب . شاريع الري في تطور الفالحة السقويةلقد ساهم انجاز العديد من م
0
منها  

تكون . من المياه المطهرة 0مليون م 2.3من المياه الجوفية و  0مليون م 00.3تتاتى من المياه السطحية و  0مليون م 100.0

 .دي سليانة و وادي الكبير و وادي الخماس و وادي الحطابمن الموارد المائية و التي تتاتي من وا % 10المياه السطحية 

 موارد المساحات السقوية 

توزع االراضي حسب نوع . تعتبر الفالحة السقوية حديثة بوالية سليانة و يتزامن ظهورها بانجاز المدار السقوي بالخماس

 . و االبار العميقة المرتبة الثانية و الثالثةتحتل االبار السطحية . من االراضي %54الري يبين اهمية السدود و التي تهم 

 الهيكلة االستغالل الفالحي

 تتوزع الهيكلة عقارية بوالية سليانة كما يلي 

 هـكـ ، 3من المستغلين لهم أراضي تقل مساحتها عن  %2,أكثر من  •

 هـكـ ، 12من المستغلين لهم أراضي تقل مساحتها عن  %02أكثر من  •

 هك ،02من االراضي لها مساحة تفوق  10% •

 .هك 02و  12من االراضي تتراوح مساحتها بين  11.0% •

 .ترتكز اهم المستغالت الصغرى بمعتمديات مكثر و كسرى و الروحية •

 االنتاج النباتـــي

 اهمية المساحات المخصصة للقمح •

 0210سنة  1,222الى  0220هك سنة  11022تتطور المساحات السقوية من  •

 ور قطاع االشجار المثمرة خاصة تتطور المساحاتتتط •

 زراعة الحبوب

. هك02من االراضي لها مساحات تقل عن  %02الزراعات خاصة في المساحات الفردية الصغيرة،  هذهتمارس 

من المساحات المخصصة للقمح خاصة بمعتمديات بوعرادة و العروسةو  %2,تتوفر المعتمديات الشمالية على 

 .ب و بورويسقعفور و الكري

 

 

  الزراعات العلفية
.تعتمد على الزراعات العلفية و المراعي و الموارد و بعض من المنتوجات الفالحية   

سليانة الجنوبية و )معتمديات الوسط . تنتج المعتمديات المتواجدة بشمال الوالية على اكثر من نصف الموارد العلفية للجهة 

.من المنتوج العلفي %12من المنتوج اما معتمديات الجنوب فهي تساهم باقل من  %03الشمالية و برقو تنتج اكثر من   

 

 األشجار المثمرة 

 labourablesمن االراضي  %02هك اي  00222مليون قدم تحتل  0.0أشجار الزيتون تحتل مكانة هامة   •
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المساحات المخصصة لزراعة التفاح و االجاص و المشمش و اللوز . تتطور هدا القطاع خالل السنوات االخيرة •

 .طن 1022هك و  0102تحتل معتمدية الروحية المرتبة االولى بمساحة . هك 11122والتين بلغت 

 

:الخضـــــروات   

 .تتطور هدا القطاع خالل السنوات االخيرة و دلك للتطور المدارات السقوية  و المردودية العالية باالسواق المحلية •

 االنتاج الغابي 

م 0030بلغ انتاج الخشب . اكثر من نصف الموارد الغابية تتواجد بمعتمديات كسرى و مكثر و الروحية و برقو •
0
 

 تربية األبقار

عنصر هام في االنتاج الفالحي بوالية سليانة و قد تعرض هدا القطاع الى العديد من التحوالت تعتبر تربية االبقار  •

 .تحت تاثير العديد من العوامل و لعل من اهمها المناخ و توفر العلف و تحول منظومة االنتاج و تاطير الدولة

من الماشية  %32ي تستاثر ب ترتكز تربية الماشية بمعتمديات الكريب و بورويس و سليانة الجنوبية و الت •

 .من العدد الجملي لالبقار بوالية سليانة %02االصيلة و التي تمثل 

 

 تربية األغنام والماعز

عدد . تغدية الماشية ترتكز باالساس على المراعي. تمارس تربية االغنام و الماعز بطريقة مكثفة بوالية سليانة •

 .ة و مكثر و الروحية يفوق معدل الجهةاالبقار بمعتمديات لسيانة الشمالية و بوعراد

 

 انتاج الحليب و اللحوم الحمراء  

تسجل معتمدية سليانة . طن بكل معتمدية 0222طن اي بمعدل  00222بلغت كمية الحليب المنتجة بوالية سليانة  •

 .الوالية يعتبر انتاج الحليب ضعيف مقارنة بمؤهالت. الجنوبية و الكريب و  بورويس انتاج يفوق معدل الجهة

معدل االنتاج يقدر ب . 02110210من النتاج الوطني خالل  %3.0طن اي  10032انتاج اللحوم الحمراء بلغ  •

كل المعتمديات سجلت اننتاج يفوق المعدل ما عدى معتمديات سليانة الجنوبية و . طن بكل معتمدية 1022

  .الشمالية

 

 

 انتاج اللحوم البيضاء

طن و تتواجد اهم المراكز االنتاج  132ما يقارب  0211يعتبر هدا االنتاج محدود بوالية سليانة و بلغ سنة  •

 .بمعتمديات سليانة و برقو

 االنتاج البيولوجي

هةه الزراعات مخصصة للزيتون . هك من المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية 3110تضم والية سليانة 

.هك مخصصة لالعشاب الطبية 12222باالضافة الى ( هك 110)ثمرة و االشجار الم( هك3022)  

 

 الصناعــــــة ( ب)

 يتميز قطاع الصناعة بمحدودية االستثمار الخاص رغم المؤهالت الضريبية و المالية الموفرة من طرف الدولة •

 معظم المشاريع الصناعية تتمثل في صناعات صغيرة تشغل عدد محدود من االشخاص •

انعدام الثقة في ما يخص التصرف، حدر البنوك و   : فشل المبادرات السابقة لها تاثير سلبي على عدة مستويات •

 المستثمرين المحليين و االجانب

 . ثغرات كبيرة في قطاع التعليم العالي في مجال ريادة األعمال •

 .عدم وجود دعم ورصد المشاريع •
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 الصناعات التقليدية  ( ت)

اعات التقليدية باعتبار الصعوبات التي يواجهها لم يعد قادر على تسويق منتوجات الصناعة المرصد الوطني للصن •

 التقليدية خاصة منتوج الزرابي

 عدم وجود مساحة لعرض و بيع منتوجات الصناعات التقليدية •

 تأهيلالوحدات الصغيرة تواجه صعوبات تصرف مما يستوجب توفير برنامج تكوين و  •

 

 السياحة  ( ث)

والية سليانة بمؤهالت هامة على مستوى السياحة الثقافية و االيكولوجية التي يمكن استخدامها في تنمية تتميز  •

 مشاريع السياحة االستشفائية و الصيد

الفقر و المستوى االجتماعي و االقتصادي المتدني للسكان بالمناطق القروية تمثل عقبة لتنمية مناطق استقبال  •

 الثريةسياحية و تثمين المناطق ا

  .عدم وجود انفتاح على العالم الخارجي لتطوير و التعريف بخصائص الجهة •

 

 البنى التحتيــــة  -5

 

 شبكة الطرقات  -

من الطرقات   % 00من الطرقات الجهوية و  % 0,من الطرقات الوطنية،  % 03كم منها  110تتكّون شبكة الطرقات من 

 هذهوتظهر . من مجموع السكان  % 0من مجموع الكيلومترات لكامل الجمهورية مقابل  %0.0وتتمتع الوالية بــ . ,المحلية

 .الوضعية تغطية مالئمة إال أن تشخيص حالة الطرقات تنم عن وضعية سلبية

 

 شبكة السكك الحديدية -

قطارات  0. فرمسا 12222تقدر ب  باستيعاكم و تربط بوعرادة ببورويس و لها طاقة 30شبكة السكة الحديدية تمتد على 

 (.اسمدة و حبوب و اسمنت)قطارات مخصصة لنقل البضائع  0تضمن نقل المسافرين و 
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 التجهيـــزات األساسيـــة -6

 

  التجهيـــزات التربويــــة 

تعكس حالة التعليم االبتدائي، على مستوى الوالية، المجهودات المنجزة لتطوير وتمكين الجهة من التجهيزات وكذلك في 

إال انه رغم تعدد التجهيزات وتطورها من سنة إلى . وتنطبق هذه النتائج على التعليم الثانوي. مستوى اإلشراف والتأطير

على مستوى   %00.0على المستوى الوطني  % 10ى مستوى الوالية، مقابل عل % 00.0أخرى بقيت نسبة األمية مرتفعة 

 .الشمال الغربي

  التكويــــــــن 

( 0)والمراكز الخاصة ( 0)مقعدا تتوزع بين المراكز العمومية  11,3ها بمراكز تكوين بلغت طاقة استيعا 10تضم الوالية 

 .0210سنة 

 

 التعليم العالـــــي 

 .طالب ,101مؤسستين يؤمها  تحتوى سليانة على

 

  التجهيزات الصحيــــــة 

تحتوى الوالية على مستشفى جهوي، متمركز بمدينة  سلياتة الجنوبية ، وتعتبر مؤشرات قطاع الصحة هامة إذ نجد سريرا 

 .% 00.1ساكن أما نسبة الوالدات المراقبة طبيا فتبلغ  0000ساكن وطبيب لكل  1322لكل 

 

 الطفل والرياضة والثقافة التجهيزات الخاصة ب 

معتمدية سليانة الجنوبية  ماعدادار للشباب للثقافة فهي تتواجد كبل المعتمديات   عمومية، اماتوجد بجميع المعتمديات مكتبة 

.و كسرى و مكثر و الكريب  

 
 

 الهيكلـــــة العمرانيـــة  -9

 

ات مختلفة على المستوى الوظائفي، الحجم، مستوى مدن تتميز بخاصي 12تتكون الشبكة العمرانية لوالية سليانة من 

 .,021ساكن سنة  02222التجهيزات، تمثل مدينة سليانة  اهم مدينة ال يتجاوز عدد السكان 

 ،,021ساكن سنة   00002و  ,100ساكن سنة  100222يبلغ عدد سكان الوسط الحضري 

 من مجموع الساكنة الحضرية لوالية سليانة، % 02بما يقارب  ,021ساكن سنة  00001تضم البلديات العشر   -

 ساكنا و التي تعتبر مدينة متوسطة 00222تعتبر سليانة المدينة الوحيدة التي تضم  -

 ساكن  10222و  12في المرتبة الثانية مدن مكثر و بوعرادة و قعفور يتراوح عدد سكانها بين   -

ساكنا و تتمثل في مدن  1222و  3222ان بها بين أما المستوى الثالث فيتكون من مدينتين تتراوح عدد السك  -

 .الكريب و الروحية

 ساكن  3222حجم باقي المدن ال يتجاوز  -
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 فرضيات المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية سليانة .2

 

  الحاضرةاستقطاب : فرضية مسايرة 

 ,021 المدن
معدل النمو 

022,021, 
 المثال التوجيهي لتهيئة الجهة ,020سكان     

 (1)االقتصادية للشمال الغربي 
المثال التوجيهي لتهيئة و  ,020سكان 

 (0)تنمية والية سليانة 
ساكنة 
 اظافية

 1الفارق بين 
0و   

 2541 2240 28564 31106 0,82 26324 سليانة

 91 32 13006 13097 0,02 12974 مكثر

 2414 234 12737 15150 0,19 12503 بوعرادة

 2844- 843 10985 8140 0,80 10142 قعفور

 1777 29- 7753 9531 0,04- 7782 الكريب

 315 18- 4511 4826 0,04- 4529 برقو

 2311- 1767 7455 5144 2,74 5688 الروحية

 1325 100 3898 5223 0,26 3798 بورويس

 388- 211 3030 2643 0,73 2819 العروسة

 5- 138 2760 2756 0,52 2622 كسرى

 3044 5143 94324 97368 0,56 89181 المجموع

 

 فرضية الدعم الداخلي 

 ,021 المدن

 معدل النمو

 022,

021, 

المثال التوجيهي لتهيئة الجهة  ,020سكان     
 (1)االقتصادية للشمال الغربي 

المثال التوجيهي لتهيئة و تنمية  ,020سكان 
 (0)والية سليانة 

ساكنة 
 اظافية

 1الفارق بين 
 0و 

 1241 3541 29865 31106 1,27 26324 سليانة

 91 32 13006 13097 0,02 12974 مكثر

 1243 1404 13907 15150 1,07 12503 بوعرادة

 2844- 843 10985 8140 0,80 10142 قعفور

 926 823 8605 9531 1,01 7782 الكريب

 159 138 4667 4826 0,3 4529 برقو

 2311- 1767 7455 5144 2,74 5688 الروحية

 697 728 4526 5223 1,77 3798 بورويس

 388- 211 3030 2643 0,73 2819 العروسة

 5- 138 2760 2756 0,52 2622 كسرى 

 1439- 9626 98807 97368 1,02 89181 المجموع

 

 

 

 التراث األثـري و الثقافي والطبيعــي -8

 

  المناطق التاريخية 

. على قمم الجبال و بدون حصن ابانتصابهتضم والية سليانة على مدن بربرية من اهمها كسرى و مكثر و التي تتميز 

 .تتالقى المحاور االساسية في ساحة مركزية مجهزة بمنبع مياه

 المناطق االثرية الرومانية 

 تضم والية سليانة على آثار المدن الرومانية في حالة جيدة مثل مكثر 
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 الملفــات القطـــاعيـــة: الجـــزء الثــــانـــــــــي 
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 العموميةالبنى التحتية الكبرى والخدمات  دعم:  2الملف 

 مع شبكة  البنية التحتية للنقل كوسيلة إلدماج الوالية إلى عجلة التنمية وذلك بشبكة طرقات كثيفة لدعم التواصل المحلي

 . السكك الحديدية كعامل لإلدماج االقتصادي على الصعيد الوطني

من المقرر إدراج إجراءات ذات أولوية في استراتيجية توزع شبكة الطرق وآفاق التكامل اإلقليمي بين الوالية والمناطق 

 :المجاورة

وفي هذا اإلطار، يقترح . نس والكافالذي يربط بين تو A4 يتعلق اإلجراء األول بتهيئة وصلة من الطريق السيارة

المنهجية العامة المعتمدة في الفرضيات الثالثة هي في المقام األول في الحفاظ . المثال ثالثة فرضيات يستوجب دراستها

 : وتتمثل أساسا في. على المناطق ذات المؤهالت الزراعية الهامة

 تجاوز المناطق السقوية والمناطق المشجرة ، -

 بط مباشر مع أقرب مدينة ،ضمان ترا -

 تجنب قدر اإلمكان المعابر على الوديان ، -

 إتباع تضاريس المجال، -

 : هناك ثالثة فرضيات مقترحة في إطار هذا المثال -

 بمدينة بوعرادة .RR4 وينتهي في RR28 منحدر من الطريق السريع ، بموازاة الطريق الجهوية: 1الفرضية  -

بعد التوسعة والتهذيب  RR73 ، يؤدي إلى الطريق الجهوية RN5 السيارة وشرقمن الطريق : 0الفرضية  -

 .والتي تؤدي مباشرة إلى مدينة سليانة

عند المدخل الغربي ( 0)في مدينة قعفور والثاني ( 1)يتضمن مقترحين فرعيين ينتهي األول : 0الفرضية  -

 لمدينة العروسة

رة الذي يربط تونس بسليانة عبر الفحص، التي ال تزال قيد اإلنجاز، إلى ويتعلق اإلجراء الثاني بتمديد الطريق السيا

والتي ( مكثر والروحية وكسرى)الهدف من هذا التمشي االستراتيجي هو فك عزلة جنوب الوالية . الروحية عبر مكثر

اتصال على المدى ومع ذلك، سوف تكون هناك حاجة إلى . تعاني من محدودية الوصول للغاية والتي تؤثر على تنميتها

 .البعيد بسبيبة في والية القصرين إلكمال المخطط

قلعة خصبة من أجل تحسين النقل  فيما يخص شبكة السكك الحديدية، يقترح المثال إعادة تأهيل وتعديل الخط تونس

 بالسكك الحديدية وتطوير محطات حديثة جديدة في بوعرادة والكريب وعروسة وسيدي بورويس

  العمومية الصبغةالخدمات ذات  : 

 .تعميم انتشار شبكة المياه الصالحة للشراب وخاصة بالمناطق الريفية -

ودعم الطاقات  )أنبوب الغاز الطبيعي تونس قبالت (ترشيد استهالك الطاقة وذلك بالربط بالغاز الطبيعي -

 .المتجدّدة

لحماية البيئة والحفاظ على تحسين نسبة ربط التجمعات السكنية بشبكات التطهير وتعميم خدمات التطهير  -

 .الموارد المائية

 .تنمية االتصاالت الالسلكية وخدمات االنترنات -

 .تطوير الخدمات اللوجستية كوسيلة لتنمية الوالية ودعم قدراتها التنافسية -



 الملف النهائي ملخص –المثـــال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية سليانة 

2018 URAM مكتب الدراسات للتهيئة والتعمير       

21 

في  سليانة في مواجهة تغير المناخ وجفاف سد لتزويد الوالية بالمياهإعطاء األولوية  المثال تندرج ضمن استراتيجية

 .يقترحها المثالفإن االستراتيجية التي  األخيرة،السنوات 

 .في الشمال في والية جندوبة بربرة بالمياه الزائدة لسد تزويد الوالية وسد سليانة -

 "منطقة عطش"الكريب المصنفة على أنها  معتمديةتعزيز إمدادات مياه الشرب خاصة في  -

 عيد وأوالد نصر من قبل شبكة مياه الشرب نظرا لقربهم من مدينة سليانةوسيدي س الونيريةمناطق  تزويد -

  المثالفيما يخص تزويد الوالية بشبكة الكهرباء، يقترح  -

البنى التحتية )تزويد الهياكل المستهلكة ذات الجهد العالي  الروحية لتحسين تهيئة محطة توليد كهرباء في -

 (والصناعات الكبرى

 ء في المناطق الريفية من معتمدية برقو وكسرىتوسيع شبكة الكهربا -

 

 حماية البيئة والموارد الطبيعية:  1الملف 

 

 السقويةالرشيدة للموارد المائية لصالح المناطق  الحوكمة 

 مليون متر 100تقدر موارد المياه السطحية والمياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية العميقة التي يمكن تعبئتها بنحو 

تهدف االستراتيجية . مليون متر مكعب 130.0 ،0210 سنةبلغت الموارد التي تم حشدها واستغاللها في . مكعب سنويا  

 :إلى المثال في المقترحة

 .الري اإلضافي في حالة الجفاف لتمكينزيادة الطاقة االستيعابية لسد سليانة  -

 سيدي بورويس معتمديةفي  على وادي تاسابناء سد  -

 في معتمدية مكثر وكسرى ة ثالثة سدود تليةتهيئ -

  العاطلين عن العمل في المنطقةاألراضي الدولية الفالحية من طرف  استغاللدعم 

شكل  فيالتي كانت موضوع برنامج إعادة الهيكلة  الفالحيةهكتار من أراضي الدولة  00130سليانة  واليةتضم 

 الصادرة فيها إسقاط حق شركات إحياءفإن العديد من  ذلك،ومع . الشبانمقاسم فنيين ومقاسم للفالحين  ،إحياءشركات 

ال يمكن  الواقع،وفي . العمل في المنطقة العاطلين عنوالجامعات  ة توفر العديد من الفرص للشباب خريجيبعد الثور

فعالة مع األخذ في االعتبار  استغاللها بطريقةوالمسترجعة لألراضي  حتى بصفة وقتية لديوان األراضي الدولية تحمل

غير القانونيين يفقدون الدولة إمكانات كبيرة للحد  المستغلينفإن العديد من  ذلك،باإلضافة إلى . المعنية المساحاتأهمية 

 :بشكل أفضل تعني األراضي الدولية الفالحية استغاللفإن استراتيجية  وبالتالي، .من البطالة في المنطقة

ات اإلحياء المسترجعة إلى مقاسم للفالحين الشبان وتخصيصهم للعاطلين عن العمل بالجهة من إعادة هيكلة شرك 

 حاملي الشهادات العليا

في الحاالت التي توجد فيها إمكانيات للتنمية لوحدات التعاضد واالنتاج الفالحي  إرجاع العمل بالمنظومة القانونية 

 . الزراعية
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 تكثيف المنظومة الزراعية 

 :إلى المثالفي المقترحة  االستراتيجيةتهدف 

هكتار و  010على ( سليانة)الرمل  المنطقة السقوية بسدفي وفود قاعور ، بارجو ،  السقويةتطوير المناطق  -

 على وادي تاسا هكتار 1322ضمنسيدي بورويس  بمعتمدية هكتار و 030: آبارتتضمن  مناطق 3

 سليانة برقو مكثر  معتمديةفي  الموجودة السقويةإعادة تأهيل المناطق  -

بالمناطق السقوية بقعفور، العروسة،  كم 00.3للوالية عل طول السقويةفي المناطق  تحسين المسالك الفالحية -

 .الرمل ولخماس

  دعم األنشطة الفالحية للوالية 

 تسهيل ودعم االستثمارات الفالحية  -

 .تكثيف زراعة الخضر وتطوير الزراعات البيولوجية -

 حماية األراضي الفالحية ذات المردودية العالية -

 بيئية من المخاطر حماية المدخرات العقارية والمؤهالت ال 

 المثال التوجيهي يوصي ،الوالية مستوىالمخاطر البيئية على  الحماية منفي إطار االستراتيجيات الرامية إلى 

 البيانات،خريطة المخاطر التي تغطي كامل والية سليانة ويدمج نطاقات متعددة من  إلنجازباستراتيجية إلطالق دراسة 

بما في ذلك بما في ذلك المناخ والجيومورفولوجيا ، لتحديد المناطق وطبيعة المخاطر على المستوطنات البشرية والبنية 

 .التحتية والمشاريع االقتصادية

 

 خدماتاألنشطة الصناعية و السياحية وال:  3الملف 

 

  المثال التوجيهياستراتيجية التنمية الصناعية في 

على  تهيئة مناطق صناعية عصرية مجهزة بالغاز الطبيعي ومرتبطة بشبكة كهرباء ذات ضغط عالي -

وتوطن  استقبالالبلديات على حافة الطرق الوطنية بغاية وعلى مستوى ( شمال البلدية) مستوى مركز الوالية

 التعاقد المشترك تاألنشطة الصناعية ذا

وسليانة  قعفور الصغيرة في المناطق الصناعية في المهنتشييد المباني الصناعية لتأجير وتوسعة منطقة  -

 الشمالية

تطوير مناطق صغيرة مجاورة للمناطق الصناعية القائمة لالستعانة بمصادر خارجية ألنشطة الصيانة  -

 .للمؤسسات الصناعية الناجعوالمناولة الالزمة للنمو والتشغيل 

  السياحة البيئية الناشئة األنشطةتطوير ل المثال التوجيهياستراتيجية 

 .ديناميكية ذات سياحة طبيةلتركيز بوسعدية مثل عين دعم التصرف والتثمين العيون الجيوحرارية -

 مرحلة في مدينة كسرىفي مواقع السدود بما في ذلك  الفالحيةتعزيز السياحة  -



 الملف النهائي ملخص –المثـــال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية سليانة 

2018 URAM مكتب الدراسات للتهيئة والتعمير       

23 

جبل سرج ، كهوف  والمتنزهات الطبيعية  على مستوى المحميات البيئيةتهيئة مناطق ومسالك للسياحة  -

 (معتمدية برقو)عين الذهب 

 مجمع ثقافي ورياضي وسياحي في جبل السرج تهيئة -

 كسرىمجمع رياضي وسياحي في  تهيئة -

  المثال التوجيهي لدعم الخدمات والمؤسسات الصغرىاستراتيجية 

من الضروري  ،سليانةعلى مستوى والية النظر إلى فشل بعض السياسات الهيكلية المركزية في تخفيض حجم البطالة ب

. لإلحاطة بالمؤسسات الصغرى المنظومة االنتاجية للوالية لمنحها الفعالية الالزمة لدعم قطاع الخدمات ومراعاة 

 :يجب اتخاذ اإلجراءات التالية وبالتالي،

 والخدمات؛تطوير تشخيص إقليمي لتحديد العوامل المسببة لضعف النسيج اإلنتاجي  

 والتدريب؛منح صالحيات للجهات الفاعلة المحلية في وضع الخطط اإلقليمية للتوظيف  

للقطاعات اإلنتاجية  اليد العاملةلتحديد االحتياجات من  الواليةتطوير الدراسات االستقصائية السنوية على مستوى  

 الخدمات؛خاصة و

 الصغرىلتعزيز المشاريع  الباعثين الشبانوضع خطة عمل سنوية كجزء من نهج تشاركي يشمل  

أرضية  ،الموازي االقتصادالضعيفة التي تعمل في  االجتماعيةإنشاء حد أدنى من الحماية االجتماعية للفئات  

 ؛(الصحية أمن الدخل والحصول على الرعاية)االجتماعية  التغطية

من الدخول بسهولة إلى القطاع الرسمي والنجاح في االنتقال من أنشطة  الموازي االقتصادفي ين العاملين تمك 

 أعلى؛ عائداتكسب الرزق المتدنية األداء إلى أنشطة أخرى ذات 

 .الواليةفي  الصغرىإنشاء صندوق لتطوير المشاريع  

 بـ   الجهوي دعم النسيج االقتصادي: 

 .وبعث المؤسسات في القطاع الصناعيتسهيل فرص االستثمار  

 .السياحة البيئيةتثمين قطاع  

 . دعم قطاع الخدمات والمؤسسات الصغرى وذلك لتوفير موارد رزق متعددة ومتنوعة للحدّ من البطالة 

 .دعم فرص الشغل للمرأة الريفية 

 .تطوير الخدمات النوعية في مركز الوالية والمدن المتوسطة 

 

 المرافق العمومية  و التجهيزات:  1الملف 

 

المثال التوجيهي في دعم توزع متجانس التجهيزات العمومية بالقدر الكافي لتوفير إطار عيش لسكان  استراتيجيةتتمثل 

 .المفرط من طرف مركز الوالية خاصة فيما يخص التجهيزات األساسية االستقطابالمراكز العمرانية ولتجنب 

 التجهيزات التربوية 

 على مستوى مدينة سليانة نموذجي واعدادية نموذجيةتهيئة معهد  
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 سليانة واليةالمعدات الرياضية على مستوى تجهيز المدارس واالعدادية ب 

 تجهيزات التكوين المهني 

 المستثمرين في بلدية سليانة بصغاراإلحاطة ومركز تدريب للخريجين العاطلين عن العمل  تهيئة 

ومن منظور عرض  الجهويخاصة على المستوى  ،بسليانةالحرف المعهد العالي للفنون وتعزيز قدرات  

 .السياحة المعدلة

 بوعرادة وبرقو مراكز التدريب المهني في بلديتي تهيئة 

 التجهيزات الجامعية 

 على مستوى بلدية سليانة للمهندسينإنشاء مدرسة عليا  

 على مستوى بلدية سليانة عالي للبيولوجيا والجيولوجياإنشاء معهد  

 تجهيزات الصحة العمومية 

 في بلدية مكثر ) ب( جهوي صنف مستشفى تهيئة 

 مركز إقليمي للطب المدرسي والجامعي على مستوى بلدية سليانة تهيئة 

 لبرقو والروحية الجهويةفي المستشفيات  أقسام استعجالية تهيئة 

 التجهيزات الثقافية 

 :التالية التدخالتلتحسين األنشطة الثقافية تنص على  المثال التوجيهي استراتيجية

 وبرقوفور ، سيدي بورويس دور الثقافة في قع 3 تهيئة 

 و مكثر  الثقافة بكسرى دار توسعة 

 الشماليةالمكتبة في سليانة  توسعة 

 المدينة بسليانة الدراميةمركز الفنون  تهيئة 

 العروسة وسليانة الجنوبيةللشباب في  دار تهيئة 

 :الثقافيةإعادة تأهيل المرافق 

  دور الثقافة بالروحية والعروسة 

 العمومية ببرقو وبوعرادةالمكتبات  

 :الثقافيةوإعادة تأهيل المرافق  لتوسعةمشاريع مختلفة 

 دار الثقافة بسليانة 

  المكتبات العمومية بقعفور، بوعرادة والروحية 

 التجهيزات الرياضية 

 :باإلجراءات التالية لتنشيط القطاع الرياضي في سليانة المثال التوجيهي من هذا المنظور ، يوصي

 بناء المدرجات وإعادة تأهيل ملعب سليانة
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 العروسة و مكثر و الروحية والكريب وبوعرادة و قعفورو بكسرىوتأهيل المالعب  تهيئة

 لأللعاب الرياضية في بلدية سليانة قاعة تهيئة

 

  1030السكان فـــي أفق  : 5الملف 

 

  في السنة % 2400أي نسبة  الجمهوريةالوالية تتميز بأضعف نسبة نمو في. 

  اإلسقاطات للفرضية المعتمدة ، تعتمد على نمّو حضري والتحكم في نمو السكان الريفيون : 

o 0,1222  في الوسط الريفي 03,,0ساكن في الوسط الحضري و 1,0003ساكن متوزعين بين .  

o 0202في سنة  % 01إلى  ,021في سنة  % 0,ة نمّو حضري التي ستتطور من نسب. 

o  ريفيون 0,222حضر و  30222ساكن بين  00222عدد سكان إضافي بـ . 
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 المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الوالية:  الثــــالثالجـــزء 
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 التوجيهي لتهيئة وتنمية والية سليانة أهــــم محـــاور المثــــــــــال  -2

 

التشاورات على المستوى المركزي " التشخيص واإلشكاليات والتوجهات العامة وفرضيات التهيئة"بعد المرحلة األولى 

 :والجهوي تهم فريضتين للتهيئة والتنيمة وتتمثل في 

  االنفتاح واإلشعاع متعدد األقطاب:  1فرضية 

  تنمية جهوية مندمجة :  0فرضية 

 .الفرضية خالل هذه المرحلة هذهفتم اختيار الفرضية الثانية مع اضفاء بعض التعديالت ، مع تحسين 

حسب هذه . التي تم اختيارها بعد التشاور والتي تفرض االنفتاح وإدماج التنمية" تنمية جهوية مندمجة"هذه الفرضية 

حوالت بفضل األخذ بعين االعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تمثل عوامل الفرضية تستند الوالية إلى الت

 .تنمية

 : تتمثل في " تنموية لوالية سليانةالنظرة ال"المحاور االستراتيجية التي يمكن أن تنبني عليها 

 اشكاليات التنمية والتي تترجم في شكل رهانات ومحاور تنمية خاصة. 

 الناتجة عن تحوالت وتغييرات المجاالت التوجهات الهامة. 

 أغراض اعداد التراب والتي تشرح مشروع سياسي لتنمية الوالية. 

هذه المقاربة " أساس التكامل والترابط بين األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية"يرتكز مشروع تنمية التراب على 

باستثناء الجوانب المتعلقة بالربط . د ووالية سليانة بالخصوصتنطلق من تحوالت السابقة والظروف التي تمر بها البال

بالخدمات العمومية التجهيزات االجتماعية ، تنظيم الهيكلة الحضرية والريفية تظهر كأساس لتغطية متناسقة لخيارات التنمية 

 .ةالتي تم اعتمادها بالمثال والتي تعتمد هي كذلك على تصميم الهيكلة والتواصل داخل الوالي

لى سياسة اوبالتالي في صالح تنمية مندمجة ، النظرة التي تم تبنيها تعتمد على مجهودات التدارك التي تعتبر هامة اإلضافة 

التشخيص والديناميكية المالية . ة من طرف الدولة في ما يخص البنى التحتية والربط وفك العزلة الداخلية لوالية سليانةاديإر

 : ث مناطق تنموية تمثل ركيزة نظرة التنمية المندمجة بالوالية اللمجال يتكون من ثوالتكاليف جعلت من هذا ا

  الكريب –منطقة التنمية بالممر الصناعي بوعرادة . 

  برقو –منطقة التنمية المركزية سليانة . 

  مكثر والروحية  –منطقة التنمية الجنوبية كسرى 

 

  الكريب –منطقة التنمية بالممر الصناعي بوعرادة 

المدعوة إلى التوسع والسكة الحديدية التي تعبر الوالية في جزئها  1,تتهيكل هذه المنطقة حول الطريق الجهوية رقم 

يعتمد مشروع . تجمع هذه المنطقة مدن بوعرادة والعروسة وقعفور والكريب وبورويس. التحديثالشمالي والمدعوة إلى 

هام مع جهة ال هارتباطال. طة الفالحية بالتوازي مع تعصير وتنظيم الصناعةالمنطقة حول تكثيف وتثمين األنش هذهالتنمية ب

الشمال الشرقي وتونس الكبرى ، هذه المنطقة موجهة على المدى البعيد أن تكون في المستقبل محور صناعي كامتداد 

 . لمحور بئر مشارقة والفحص
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جنوب خيار استراتيجي يربط الممر حسب محور شمالفي أعلى هذه المنطقة الروابط مع مركز الوالية تظهر من اآلن ك

الخيارات االستراتيجية يجب أن تأخذ بعين االعتبار تحسين وخلق . الذي سيقوم بفك العزلة وخلق شبكة داخلية هامة بالوالية

 . بسليانةومنطقة التنمية الثانية الذي سيشع منها القطب الجهوي ( على مستوى الكريب)محاور جديدة للنقل بين الممر 

 

 برقو  –سليانة  ةمنطقة التنمية المركزي

برقو هي تنفتح على الساحل الشمالي الشرقي ، هي عبر تعتبر المنطقة التي يشع عليها مباشرة القطب الجهوي سليانة و

 المنطقة التي ترتكز بها كما تمثل. منطقة موجهة إلى أن تكون متعددة الوظائف بتضمنها خدمات ووظائف اقتصادية

ستهم دعم عرض السكن وتوسع المدن بصفة  لتهيئةاالستثمارات خاصة العمومية وتقوم بانتاج قيمة مضافة عالية برامج ا

المنطقة حول مدينة برقو كواجهة بيئية  هذهسترتكز . عامة ، انشاء صناعات تحويلية ترتبط بتحسين عرض الخدمات

 .التراث الطبيعي المحلي ودعم قدرة االستقبال الشبه منعدمة بالمركز للوالية مع خلق هياكل استقبال التي ستمكن من تثمين

برقو ومنطقة تنمية  –كذلك مع منطقة التنمية الممر الصناعي ، تّم اقتراح ربط مهم مع منطقة التنمية المركزية سليانة 

 . مكثر والروحية –الجنوبية كسرى 

 

 الروحية  –مكثر  –منطقة التنمية الجنوبية كسرى 

روابط مركز سليانة مع  مجنوب يمر بسليانة ومكثر ويدع تعتبر هذه المنطقة مجال منعزل لذا تم اقتراح محور شمال

المنطقة  هذهكذلك امتداد السكة الحديدية من قعفور إلى مكثر ستساهم على المدى البعيد من فتح آفاق جديدة ل. جنوب الوالية

سياسة تسويق مجالي لتثمين  و اعتماد الصناعات التقليدية بالمراكز الريفية ،حيث اقترح المثال خلق نواة صناعية ودعم 

 . المؤهالت األثرية والسياحية البيئية

مشروع تنمية مجال والية سليانة سيمكن من بروز وحدة مجالية تتمتع بهيكلة حضرية ترتكز حول مراكز ذات مستويات 

حقق تهذه الظروف ست. ة المدن والقرىيخيار يترجم بتحسين ظروف جاذبهذا ال. مختلفة وعلى مثال تبادالت مندمج ومدعم

حسب مستويين من التدخل ، مستوى على المدى القصير لدعم قدرات المدن ومستوى على المدى المتوسط والبعيد لتجهيز 

 . المجال بمشاريع مهيكلة
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 مخطط البــــرنـــــــــامج ال -1

 

مثال )مخطط البرنامج هو مجموع التدخالت والتدابير مع تحديد الفاعلين والموارد المالية المدرجة حسب المدى القصير 

سيعرض هذا المثال لكل تدخل األهداف الخاصة  (.0203)والمدى البعيد ( 0202)و المدى المتوسط ( 02020203التنمية 

 .، مناطق التدخل ، رزنامة االنجاز ، المتدخلين والكلفة التقديرية

خيارات الوالية كوحدة على المستوى القصير تّم ادماجها بمخطط البرنامج ومدة انجازه يمثل الجزء الفاعل في المثال 

فهو يمثل وسيلة . مكن من التصرف في مختلف المشاريع الهيكلية المبرمجةوتنمية والية سليانة ووسيلة ت لتهيئةالتوجيهي 

 . لتهيئةعمل لتنسيق التدخالت والتدابير القطاعية ل

تتضمن أعمال مخطط البرنامج مقترحات البرامج الهيكلية المقترحة من طرف السلطات المحلية والتي تم تحديدها في إطار 

 . 02020203انجاز مخطط التنمية 

 

10)  لكلفة التقديريةا
6
 نوعية التدخل  (

 واالقتصاديالمجالي  االندماج 341,5

 المجاالت واستقطابالعمرانية  المنظومةإعادة هيكلة  593,577

 تثمين المشاريع المهيكلة للوالية 71,045

 تجديد وتنافسية: النسيج االقتصادي 922,359

 الطبيعيةالمحافظة على البيئـة والموارد  446,648

 المجموع العام 2375,129
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 اإلندماج المجالي واإلقتصادي .2
 

 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

(20
6

مدى قصير  (د 

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

 دعم النقل متعدد الوسائط 

 االمنانتاج الجودة وتعزيزات  

 التحكم في الطاقة 

تأهيل الشركات والمؤسسات  

 العمومية لتحسين المردودية

الشركة  –وزارة النقل  x x x النجاعة و التنافسية االقتصادية  مجموع الوالية

 الوطنية للسكك الحديدية

34222  

معتمدية قعفور،  تعصير شبكة النقل الحديدي  

 الكريب والعروسة

اقتصاد مردودية : استراتيجية تثمين وسيلة نقل  

 .والمحافظة على البيئة

 x x  الشركة  –وزارة النقل

 الوطنية للسكك الحديدية

024222 

أنبوب نقل الغاز  شبكة غاز طبيعي 

الطبيعي قبالت 

 سليانة

 مناطق صناعية عصرية  

 التحكم في الطاقة المتوفرة  

 جاذبية المستثمرين 

x x x 0224222 وزارة الصناعة 

تهيئة وصلة ربط من الطريق  

 السيارة تونس الكاف إلى سليانة

معتمديات 

بوعرادة، العروسة 

 وقعفور

فك عزلة الجزء الشمالي من والية سليانة  

 وتحسين عالقتها بتونس العاصمة

 x   وزارة التجهيز واالسكان

 والتهيئة الترابية

30,000 

تزويد الوالية بالماء الصالح  

 واليةللشرب من سد بربرة في 

 جندوبة

الشركة الوطنية الستغالل   x  تحسين مستوى التزويد للماء الصالح للشرب  مجموع الوالية

 وتوزيع المياه

1,500 

المركز الجهوي  االتصاالت ومراكز البريد 

بسليانة والمراكز 

 المحلية

فك عزلة ، رفع نجاعة األنشطة المنتجة  

 والخدمات والمالئمة مع تقنيات العمل الحديثة 

 تحسين كثافة الهاتف 

 x x  وزارة تكنولوجيا االتصال

 واالقتصاد الرقمي

124222 

بوعرادة : بلديات  تهيئة مناطق صناعية عصرية 

، الكريب (هك 12)

،سليانة (هك 12)

،العروسة (هك 11)

 (هك 02)

  324222 الوكالة العقارية الصناعية x x  ستقبال وحدات تعاون فرصة ال 

المناطق التي  تهيئة مناطق للمهن الصغرى 

تسجل نسبة بطالة 

 مرتفعة

وظائف متكاملة مع المناطق الصناعية  

 المبرمجة

x x x 34222 البلديات 
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 المجاالت واستقطابالعمرانية  المنظومة هيكلة إعادة .1

 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

بوعرادة، : بلديات  تهيئة محطات عصرية للنقل البري 

قعفور وسيدي  العروسة،

 بورويس

النقل البري لخط السكك  ربط منظومة 

 الحديدية العابرة للوالية

 x  8,000 وزارة النقل 

مدينة  استقطابالمساهمة في دعم   مدينة سليانة تهيئة مركز فني للنقل البري 

 سليانة على المستوى الجهوي

 x  1,500 وزارة النقل 

 تهيئة شبكة طرقات مصنفة 

في طور )تهذيب الطريق الجهوية  

 (االنجاز

و  000الطريق المحلية رقم 

( كلم 1340) 110رقم 

 02الطريق الجهوية رقم 

تحسين الروابط مع والية الكاف  

 والروابط المحلية الداخلية بسليانة

x    وزارة التجهيز واالسكان

 والتهيئة الترابية

04200 

 1,الطريق الجهوية رقم  أشغال تحسين الطريق 

 والتي تربط بوعرادة بسليانة

الطريق والحد من مخاطر صيانة  

 الحوادث

وزارة التجهيز واالسكان    

 والتهيئة الترابية

0 

في طور )تهذيب الطريق المحلية  

 (االنجاز

 000الطريق المحلية رقم 

 كلم 0143على طول 

وزارة التجهيز واالسكان     تحسين الربط بين سليانة والعروسة  

 والتهيئة الترابية

04100 

 المصنفةدعم شبكة الطرقات  

 ,الطريق الوطنية رقم 

والطريق ( كلم0040)

والطريق  110المحلية رقم 

 .11الجهوية رقم 

دعم الروابط المحلية الداخلية بسليانة  

وتطوير الروابط بين واليتي القصرين 

 .وسليانة عن طريق سبيبة

x    وزارة التجهيز واالسكان

 والتهيئة الترابية

 

سليانة الطريق الجهوية 

أ المنطقة 3 – 1,رقم

الوسطى الشرقية بالجهة 

 (كلم 10)

وزارة التجهيز واالسكان    x الربط مع والية باجة ودعم التبادالت 

 والتهيئة الترابية

 

وزارة التجهيز واالسكان   x  دعم الترابط بين قعفور وبرقو  174الطريق الجهوية رقم 

 والتهيئة الترابية

3,500 

 ,الطريق الوطنية رقم   تعصير شبكة الطرقات المصنفة 

 مكثر سليانة

الطريق الجهوية رقم  

 الوسالتيةسليانة 10

الطريق الجهوية رقم  

 كلم 1,على طول  0,

الطريق الجهوية رقم  

 كلم 12على طول  02

 دعم العالقات: الربط مع والية باجة  

 دعم الربط مع مركز والية سليانة 

حركة نقل المسافرين  دعم استمرارية 

 والبضائع

x  x  وزارة التجهيز واالسكان

 والتهيئة الترابية

004222 

وادي : على مستوى   إنجاز منشآت للعبور 

 معتمدية الكريب( المالح

، وادي لحمر، وادي  )

تحسين التواصل بين معتمديات  

 الوالية

 x   وزارة التجهيز واالسكان

 والتهيئة الترابية

12,000 
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 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

معتمدية سليانة ) سليانة 

، وادي (الجنوبية

منصورة، وادي 

حورية، وادي اللحم 

 (معتمدية برقو)

إعادة تأهيل خط السكك الحديدية  

السرس على قعفور   تونس

 وتصحيح مساره

معتمديات الكريب، قعفور 

 والعروسة

إضفاء النجاعة للنقل الحديدي على  

 مستوى شمال واليات سليانة

 x   الوطنية للسكك الشركة

 الحديدية التونسية

5,000 

تمديد الطريق السريعة تونس  

 سليانة 

من والية  الجنوبيفك عزلة الجزء   مدينة مكثر والروحية

  بمركز الوالية وتحسين عالقتها سليانة

 x   وزارة التجهيز واالسكان

 والتهيئة الترابية

20,000 

والصيانة لتسهيل حركة المرور الدعم   مراكز المعتمديات الطرقات الحضرية 

 الحضرية

x x x  وزارة التجهيز واالسكان

 والتهيئة الترابية

 

تحسين الربط بشبكة الكهرباء   مدينة الروحية إنجاز محطة توليد موصلية للكهرباء

للمؤسسات والهياكل بحاجة إلى 

 الضغط العالي

 x   الشركة التونسية للكهرباء

 والغاز

20,000 

الشركة التونسية للكهرباء  x x x تحسين ظروف عيش السكان  الوسط الريفي الكهرباءشبكة 

 والغاز

14222 

دعم شبكة المد بالمياه الصالحة  

دراسة توزيع الموارد : للشرب 

من المياه الصالحة للشرب مرتبطة 

 بتطور الوالية

المناطق الحضرية 

والتجمعات الريفية حسب 

 األولوية

تطوير وتوسيع شبكات المياه الصالحة  

 :للشرب بالبلديات 

 تزويد المناطق الريفية  

االستجابة لكل طلبات مد المياه  

 الصالحة للشراب

x x x  المندوبية الجهوية للتنمية

الشركة الوطنية  –الفالحية 

 –الستغالل وتوزيع المياه 

 الهندسة الريفية

14022 

منطقة  –معتمدية الكريب  المد بالمياه الصالحة للشراب 

 تعطش حسب األولوية

 تحسين ظروف عيش السكان  

 تحسين الظروف الصّحية 

x    24330 

1402, 

بالمياه  المناطق الريفيةمد سكان  

 الصالحة للشراب

 –سيدي سعيد  الونايرية  

معتمدية سليانة )أوالد نصر 

 (الشمالية

 x    24330 

إنجاز مركع تكوين للعاطلين عن  

العمل من حاملي الشهادات العليا 

 ولتأطير الباعثين الصغار

تأمين المتابعة لحاملي الكحدة العليا  مدينة سليانة

 وتحسين القدرات عل االندماج المهني

x    2,000 

وتنوع  دعم مدينة سليانة كقطب جهوي مدينة سليانة بعث مدرسة عليا للمهندسين 

  التكوين الجامعي

x    6,000 

وتنوع  دعم مدينة سليانة كقطب جهوي مدينة سليانة بعث معهد علي للبيجيولجيا 

 التكوين الجامعي

x    6,000 

 دعم قدرات االندماج المهني لطلبة 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

دعم القطاعات التقنية وعالقة بانفتاح   مدينة سليانة 

 الجهة 

x    وزارة التعليم العالي والبحث

 العلمي

24322 
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 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

والمعهد العالي  والتكنولوجيات

 للفنون والحرف

 .تكوين تقني على مستوى عالي 

 ربط التكوين باقتصاد الجهة 

 مركز الطب الرياضي  

 مسبح مغطى 

  04222 وزارة الشباب والرياضة   x دعم دور القطب الجهوي بسليانة  بلدية سليانة

خلق تواصل بين التعليم والتكوين   بلديات برقو وبعرادة مراكز تكوين مهنيبرمجة  

 (ليصبح التعليم رمز للمعرفة والخبرة

x x x 134222 وزارة التربية والتعليم 

معهد ومدرسة : تجهيزات تربوية  

 اعدادية نموذجية

تحسين المستوى المدرسي وتثمين   القطب الجهوي بسليانة

 القدرات الحالية

x   14222 وزارة التربية والتعليم 

 خلق مراكز جديدة 

 التحكم في السكن العشوائي 

 تحسين جاذبية المدن   بلديات سليانة

 تحسين ظروف العيش 

x x x  وزارة التجهيز واالسكان

وكالة  –والتهيئة الترابية 

 التهذيب والتجديد العمراني

024222 

دمج األحياء وتحسين ظروف عيش   مختلف بلديات الوالية تهذيب األحياء العشوائية 

 السكان

x x x  وكالة التهذيب والتجديد

 العمراني

114222 

وضع أمثلة لحركة المرور  

 العمرانية وانشاء نقل حضري

 24032 وزارة النقل –البلدية   x x تحسين التنقل  مركز الوالية

 برمجة مناطق سكن ومرافق  

 عرض مدخرات عقارية مهيئة 

 التحكم العقاري في توسع البلديات   المحليةسليانة والمراكز 

 تكثيف األنسجة العمرانية 

x x x 

 –الوكالة العقارية للسكنى 

شركة النهوض بالمساكن 

الشركة  –االجتماعية 

الوطنية العقارية للبالد 

 التونسية

1224222  

تأهيل وتطوير القطب الجهوي  

 والمراكز المحلية

 مدينة سليانة تنافسية  سليانة ومراكز المعتمديات

 التحكم في النمو الحضري  

دعم الدوراالقتصادي للقطب الجهوي  

 والمراكز المحلية

x x x  وزارة التجهيز واالسكان

البلديات  –والتهيئة الترابية 

 اإلدارات الجهوية –

24022 

 جذب مستثمرين خواص   مجموع مراكز المعتمديات برمجة عمليات تعمير  

 استقرار األطر المحلية 

x x x  وزارة التجهيز واإلسكان

الوكالة  –والتهيئة الترابية 

 البلديات –العقارية للسكنى 

024222 

 التحكم في القار الحضري 

خلق مدخرات عقارية خارج  

 مناطق أمثلة التهيئة العمرانية

مجموع مدن الوالية خاصة 

سليانة ومكثر وبعرادة 

 وقعفور

توقع احتياجات التطور الحضري  

 لوسائل حماية األراضي الفالحيةوفقا 

x x x  وزارة التجهيز واإلسكان

وزارة  –والتهيئة الترابية 

 الداخلية

124222 

انطالق ومراجعة أمثلة التهيئة  

 الريفية 

المناطق غير المغطاة بأمثلة 

 التهيئة الريفية

 دعم الهيكلة الحضرية  

استقرار السكان الريفيون ودعم  

 الهيكلة الريفية

تحسين مستوى التجهيزات األساسية  

( مراكز بريد –صحة  –مدارس )

x x x  وزارة الداخلية ووزارة

التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية 

24022  
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 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

المياه الصالحة للشراب والكهرباء 

 (والسكن واألنشطة

معتمديات جنوب الوالية لها  تحديد مناطق للمهن الصغرى 

 األولوية

خلق مواطن شغل واستقرار السكان ،  

تثمين الموارد البشرية والمؤهالت 

 المحلية

x x x  المندوبية الجهوية للتنمية

ديوان تنمية  –الفالحية 

القطاعات  –الشمال الغربي 

 المعنية

24022 

البرنامج الخصوصي للسكن  

 االجتماعي قسط أول

مسكن صنف فردي و  30   قعفور

 مسكن صنف جماعي 00

x    وزارة التجهيز واإلسكان

 والتهيئة الترابية

12,200 

البرنامج الخصوصي للسكن  

 االجتماعي قسط ثاني

وزارة التجهيز واإلسكان   x  مسكن 335   كامل الوالية

 والتهيئة الترابية

33,500 

برنامج التهذيب واالدماج  

 10(الشعبية  لألحياءاالجتماعي 

 )حي شعبي

الشمالية، سليانة : معتمديات 

سليانة الجنوبية، الروحية، 

كسرى، سيدي بوروويس، 

برقو، قعفور، العروسة 

 وبوعرادة

حي  10تحسين إطار العيش في  

 شعبي

 x   وزارة التجهيز واإلسكان

 والتهيئة الترابية

35,200 
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 تثمين المشاريع المهيكلة بالوالية .3

 الكلفة التقديرية المتدخلين االنجاز رزنامة التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

تحسين مستوى الخدمات الصحية   مدينة مكثر تهيئة مستشفى جهوي صنف ب 

 العمومية

 x  0,700 وزارة الصحة العمومية 

تهيئة مركز جهوي للصحة الجامعية  

 والمدرسية

تحسين مستوى التأطير الصحي   بلدية سليانة

الجهوي في الهياكل الجامعية 

 والمدرسية

 x  5,000 وزارة الصحة العمومية 

المستشفيات الجهوية في  تهيئة قسم استعجالي 

 برقو والروحية

 0,600 وزارة الصحة العمومية  x  دعم البنية التحتية الصحية 

 :القضائيةاإلدارة  

 محكمة جنائية تهيئة 

 تهيئة محكمة تعقيب 

 10,000 وزارة العدل   x دعم المدينة كقطب عمراني جهوي  مدينة سليانة

سيقع تحديد )قاعدة لوجستية ثانوية  

 (الموقع الحقا

وزارة الداخلية ووزارة التجهيز  x x  دعم عوامل تنافسية المدينة والوالية  بلدية سليانة

 واإلسكان والتهيئة الترابية
34222 

 تهيئة مناطق ومسالك للسياحة البيئية

 تثمين قطاع المياه االستشفائية 
 والسياحة الطبية

تثمين المؤهالت الطبيعية والثقافية   عين بوسعدية وكسرى

 والتاريخية واألثرية بالجهة

السياحة الثقافية  –السياحة  –الفالحة  

 والالمادية

التنمية  –تنوع المنتوج السياحي  

 المحلية وتثمين عمل المرأة

x x x  وزارة الثقافة والمحافظة على

وزراة البيئة والتنمية  –التراث 

وزارة السياحة  –المستدامة 

 البلديات –والصناعات التقليدية 

024222 

تثمين التراث التاريخي ودعم  

 السياحة الثقافية

المسالك للمواقع األثرية 

 بمعتمدية مكثر

مناطق تجمع المياه الجبلية  )المزدرعية)تثمين السياحة الفالحية  

( السدود والبحيرات الجبلية)

 كسرى منطقة و

 المحميات والحدائق الطبيعية تهيئة مناطق ومسالك للسياحة البيئية 

ومغارات  جبل السرج -

 )معتمدية برقو)عين الذهب 

تهيئة مركب ثقافي، رياضي  

 وسياحي

تنوع العرض للمنتوج السياحي المحلي   )معتمدية برقو)السرج  جبل

 وتثمين الموقع الطبيعي جبل السرج

 x   وزارة السياحة والصناعات

 التقليدية
3,000 

تنوع العرض للمنتوج السياحي المحلي   منطقة كسرى تهيئة مركب رياضي وسياحي 

 منطقة كسرى وتثمين

 x   وزارة السياحة والصناعات

 التقليدية
1,500 

انجاز مشروع تهذيب وتهيئة الموقع  

 "قرية زاما"األثري 

وزارة السياحة والصناعات    x دعم العرض في السياحة الثقافية  بلدية سليانة

 التقليدية
1,000 

متحف أثري جهوي مع مسرح في  

 الهواء الطلق

 بلدية سليانة 

 (توسع)بلدية كسرى ومكثر 

الجهوية دعم األنشطة السياحية  

 والوطنية

x    وزارة الثقافة والمحافظة على

 التراث
04022 
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 الكلفة التقديرية المتدخلين االنجاز رزنامة التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

 : إنشاء  

 دور ثقافة 0 

 توسيع دار الثقافة 

 توسيع المتحف بمكثر 

 توسيع المكتبة بسليانة الشمالية 

 مركز الفنون الدرامية 

 

 برقو –بورويس  –قعفور 

 كسرى

 مكثر

 سليانة الشمالية

 بلدية سليانة

تمكن السكان من دعم التجهيزات التي  

 بلوغ الثقافة

x    34022 وزارة الثقافة –إدارة الثقافة 

 تهذيب التجهيزات الثقافية 

 دوري الثقافة 

 مكتبتين عموميتين 

مختلف مشاريع التوسع وتهذيب  

 التجهيزات الثقافية

 الروحية

 العروسة

 بوعرادة –برقو 

 24033 وزارة الثقافة –إدارة الثقافة     تحسين حالة التجهيزات الثقافية 

تجهيز هياكل الثقافة بوسائل  

 اإلعالمية

 دار الثقافة  

 مكتبات 0 

 سليانة

 بوعرادة  –قعفور 

 الروحية

تعصير الخدمات التي تمكن من  

 االنفتاح

x   24,32 وزارة الثقافة 

  24022 وزارة الشباب والطفولة    x تحسين الخدمات ودعم تأطير الشباب  مجموع هياكل الثقافة دعم وسائل التأطير 

  وزارة الشباب والطفولة   x تحسين الخدمات ودعم تأطير الشباب مجموع مراكز المعتمديات تهذيب وتجديد دور الشباب  

 14112     تحسين الخدمات ودعم تأطير الشباب سليانة الجنوبية  –العروسة  انجاز دار الشباب  

  04322     الخدمات ودعم تأطير الشباب تحسين سليانة انجاز دار الشباب 

بناء مدارج وإعادة تأهيل الملعب  

 المعشب بسليانة المدينة

 1,500     تحسين الخدمات ودعم تأطير الشباب بلدية سليانة

انجاز تجهيزات رياضية بالمدارس  

 يةلتهيئةاو

 1,500     تحسين الخدمات ودعم تأطير الشباب مجموع الوالية

 بمركز معتمديات كسرى وتهذيب المالعبانجاز  

 بوعرادةالكريب قعفور

 العروسة مكثر الروحية

 3,500     تحسين الخدمات ودعم تأطير الشباب

 14012     تحسين الخدمات ودعم تأطير الشباب سليانة  مشروع قاعة جمباز  
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 تجديد وتنافسية  :االقتصاديالنسيج  .1

 
 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الخاص  الهدف المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

إعادة هيكلة شركة اإلحياء والتنمية  

الفالحية المسترجعة بموجب إسقاط 

 حق إلى مقاسم للفالحين الشبان

تمكين الفالحين الشبان من الجهة   والية سليانة

 في القطاع الفالحي االستثمار

x     وزارة الفالحة

 / والصيد البحري
وزارة أمالك 

الدولة والشؤون 

  العقارية

باإلطار القانوني  إرجاع العمل 

العقارات  الستغاللللتعاضديات 

 الدولية الفالحية

 تمكين الفالحين الشبان من الجهة  والية سليانة

لتوفير النجاعة  االستثماراتلتجميع 

 والربحية للنشاط الفالحي

x     وزارة الفالحة

 / والصيد البحري
وزارة أمالك 

الدولة والشؤون 

  العقارية

والتعبئة  استيعابزيادة طاقة  

 للموارد المائية

دعم مخزون المياه الصالحة للشرب   سد سليانة

 وتوفير الموارد المائية للري التكميلي

 x    وزارة الفالحة

 والصيد البحري

دعم مخزون المياه الصالحة للشرب   معتمدية سيدي بورويس تهيئة سد على وادي تاسا 

 وتوفير الموارد المائية للري التكميلي

 x    وزارة الفالحة

 والصيد البحري

دعم مخزون المياه الصالحة للشرب   معتمديات مكثر وكسرى سدود جبلية 0تهيئة  

 الموارد المائية للري التكميليوتوفير 

 x    وزارة الفالحة

 والصيد البحري

 معتمديات قعفور وبرقو تهيئة مناطق سقوية 

المنطقة السقوية تابعة لسد 

على ( سليانة)وادي الرمل 

مناطق  3هكتار و 010

 تابعة البار سطحية

هكتار على وادي  1322

تاسا بمعتمدية سيدي 

 بورويس

وتثمين الموارد من تكثيف االنتاج  

المياه المعبئة وخلق مواطن شغل 

وتحسين الموارد واستقرار السكان 

 النشطين

x x   وزارة الفالحة والصيد

المندوبية الجهوية  –البحري 

مستثمرين  –للتنمية الفالحية 

 خواص

24302 

الفالحية دعم استدامة المستغالت   سليانة –برقو  –مكثر  تهذيب المناطق السقوية الموجودة 

 المتوسطة

 التنمية الريفية المحلية  

 خلق مواطن شغل وتحسين الموارد 

x x   المندوبية  –وزارة الفالحة

 الجهوية للتنمية الفالحية

024222 

تكثيف قطاع الزراعات الكبرى  

 عن طريق الري التكميلي

في المناطق السقوية وفي 

المناطق المالئمة للزراعات 

 البعلية بكامل الوالية

وعلف ( القمح)ضمان األمن الغذائي  

الماشية مع تأثيرات على الصناعات 

 التحويلية والتخزين والتعبئة والتغليف

x x x  وزارة الفالحة والصيد

المندوبية الجهوية  –البحري 

مستغلين  –للتنمية الفالحية 

 خواص

104222 

  04222المندوبية الجهوية للتنمية  x x xتشجيع التصدير والتحويل خاصة   السقوية ببرقوالمناطق تعصير قطاع الخضروات وادخال  
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 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الخاص  الهدف المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

مدى البعيد 

1032-1035 

المنتوجات البيولوجية الموجهة لقطاع ) الزراعات البيولويجة

 ( السياحة

 توظيف عالي 

 الفالحية

تهيئة وترصيف المسالك الفالحية  

 والريفية

معتمديات الوالية خاصة 

 (في طور االنجاز)الروحية 

 تحسين أداء األنشطة الفالحية وغيرها  

 فك عزلة التجمعات الريفية 

x x x  إدارة التجهيز واإلسكان

 والتهيئة الترابية

,24222 

تهيئة المسالك الفالحية بالمناطق  

 السقوية

فعالية في إدارة الزراعات وتسويق   (كلم 0043)والية سليانة 

 المنتوجات الفالحية 

x x   والصيد وزارة الفالحة

 البحري

004012 

مراكز المعتمديات والقرى  خلق مناطق أنشطة اقتصادية 

 الهامة

المساعدة على تحقيق فرص العمل  

 وتحسين ظروف عيش السكان

 تطوير المهن الصغرى الحضرية 

 خلق فرص العمل 

 تكثيف النسيج االقتصادي 

x x x  الوكالة العقارية الصناعية– 

 البلديات

104222 

مندمج في طور  مشروع فالحي 

 :االنجاز 

 مؤسسات صغرى ومتوسطة  

 مشاريع فالحية للمرأة الريفية 

 مهن صغرى 

 مشاريع صناعات تقليدية 

 مشاريع مندمجة  قعفور

 خلق مواطن شغل 

 دعم أنشطة الصناعات التقليدية 

    14322 

 تهيئة بناءات صناعية 

 توسيع مناطق المهن الصغرى  

المنطقة الصناعية بغعفور 

 وسليانة الشمالية

 تطوير األنشطة الصناعية  

 تثمين المنتوجات المحلية  

 خلق مواطن عمل لألطر 

x    24000 

24,11 

تهذيب وتوسيع المؤهالت العقارية  

 الصناعية

 دعم مدار بوعرادة 

 الكريب

 المناطق الصناعية الموجودة

 على طول الطرق الوطنية

 :تثمين المؤهالت الصناعية  

 جاذبة 

 اقتصادية حيوية 

تثمين الموارد األولية المحلية وخلق  

 مواطن شغل

x x x 024222 الوكالة العقارية الصناعية 

تعصير جمع وتوزيع المنتوجات   سليانة مركز الوالية تأهيل السوق الجملة 

 الفالحية

x x   وكالة التهذيب والتجديد

 العمراني

04222 

وكالة التهذيب والتجديد   x  تعصير أنشطة الذبح  سليانة مركز الوالية تهذيب وتوسيع المسلخ 

وكالة التنمية  –العمراني 

 الفالحية

24002 

 –مكثر  –بوعرادة  –سليانة  تهذيب سوق الماشية 

 الكريب

 14122 وزارة التجارة –البلديات   x x تعصير أنشطة تسويق الماشية 

 –مكثر  –بوعرادة  –سليانة  برمجة أسواق بلدية 

 الكريب

مسالك التوزيع على مستوى  تنظيم 

 الوالية

x x   14122 وزارة التجارة –البلديات 
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 المحافظة على البيئـة والموارد الطبيعية .5
 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

البعيد  مدى

1032-1035 

إنشاء مركز قيادة جهوي لمجابهة  

 اإلرهاب والمخاطر الطبيعية

تنسيق الجهود لتأمين إقليم الشمال   مدينة سليانة

 الغربي

x   
 وزارة الدفاع –وزارة الداخلية 

5,000 

شبكة تطهير المياه المستعملة ومياه  

 األمطار

أحياء ومراكز المعتمديات 

 غير المجهزة

تحسين مستوى : األحياء تهذيب  

التجهيزات والنظافة وجودة الحياة 

 والتنمية الحضرية

x x  
وزارة التجهيز واالسكان 

وكالة  –والتهيئة الترابية 

 –التهذيب والتجديد العمراني 

 الديوان الوطني للتطهير

04222 

إرساء منظومة تصرف في  

 :النفايات المنزلية 

وحدات معالجة على مستوى  12 

 البلديات

مصبات مراقبة على استوى  12 

 المجالس القروية

البلديات والمجالس القروية 

 بالوالية

تنظيم التصرف ومعالجة النفايات  

المنزلية والحد من ضاهرة المصبات 

 العشوائية

x x  
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

5,000 

مدينة مكثر، العروسة  محطات تطهير 3تهيئة  

 وبوعرادة

 المستدامة وجودة الحياةالتنمية  

 حماية الموارد الطبيعية 

 x  
وزارة الشؤون المحلية 

 الديوان الوطني للتطهير/والبيئة

10,000 

 التنمية المستدامة وجودة الحياة  مدينة سليانة تهذيب وتوسعة محطة التطهير 

 حماية الموارد الطبيعية 

x   
وزارة الشؤون المحلية 

 للتطهيرالديوان الوطني /والبيئة

8,200 

 التنمية المستدامة وجودة الحياة  وبوعرادة مدينة سليانة تهذيب شبكة التطهير 

 حماية الموارد الطبيعية 

x   
وزارة الشؤون المحلية 

 الديوان الوطني للتطهير/والبيئة

1,800 

مدينة الكريب، برقو،  تهيئة شبكات تطهير 

 كسرى، مكثر والروحية

 الحياةالتنمية المستدامة وجودة  

 حماية الموارد الطبيعية 

x   
وزارة الشؤون المحلية 

 الديوان الوطني للتطهير/والبيئة

20,000 

: محطة تطهير المياه المستعملة  

 تهذيب وتوسيع وانجاز

 –مكثر  –قعفور  –بوعرادة 

 العروسة 

 تنمية مستدامة وجودة الحياة 

 المحافظة على الموارد الطبيعية 

x x   الديوان الوطني للتطهير– 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

 البلديات –

004222 
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 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

البعيد  مدى

1032-1035 

 المحافظة على المياه والتربة 

 انجاز سدود 

 تغذية المائدة المائية وتهيئة األودية 

 تعبئة المياه والري المحلي   كامل الوالية

 تغذية الموائد الجوفية 

 المحافظة على التربة من الفياضانات 

x x x  وزارة الفالحة والصيد البحري

المندوبية الجهوية للتنمية  –

 الفالحية

304222 

انطالق )انجاز أربعة آبار  

 (الدراسات

 –برقو  –سليانة الشمالية 

 الروحية –كسرى 

وزارة الفالحة والصيد البحري    x البحث لتحسين تعبئة الموارد 

المندوبية الجهوية للتنمية  –

 الفالحية

24,0, 

تم انجاز )سهل بوعرادة  التربة حماية 

 (الدراسة

وزارة الفالحة والصيد البحري    x الحماية من االختناق 

المندوبية الجهوية للتنمية  –

 الفالحية

242,0 

وزارة الفالحة والصيد البحري    x تثمين مياه سـد أرقون  الكريب تهيئة منطقة سقوية 

المندوبية الجهوية للتنمية  –

 الفالحية

,4110 

 تنمية ريفية 

الربط بين تنمية الوالية والتنمية  

 المحلية وتهذيب المناطق الريفية

مناطق ذات : كامل الوالية 

المناطق التي تفتقر : أولوية 

إلى تجهيزات ومواطن 

الشغل والمناطق التي تشكو 

 من البطالة والهجرة

 تنمية مندمجة 

 تحسين المداخيل 

 تحسين مستوى التجهيزات األساسية 

 تحسين ظروف االنتاج  

المحافظة واالستغالل األوفر  

 والمقتصد وجودة الموارد الطبيعية

x x x  المندوبية العامة  –المعتمديات

ديوان تنمية  –للتنمية الجهوية 

 الشمال الغربي

324222 

المحافظة واإلستغالل المحكم في  

األوساط الطبيعية والموارد 

 الطبيعية

 :مجموع الموارد الطبيعية 

مياه السدود والموائد 

 الجوفية والغابات

 حماية األنظمة البيئية 

 التنمية المحلية المستدامة 

المحافظة على الموارد الطبيعية  

 وتثمين المنتوجات الغابية

 حماية موارد التربة 

x x x وزارة الفالحة والصيد البحري 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة
60,000 

اقتصاد المياه وتثمين االستثمارات   سليانة ومراكز المعتمديات المرسكلةمعالجة واستغالل المياه  

وري الزراعات البعلية والمناطق 

 الخضراء

x x x وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

وزارة الفالحة والصيد  –

وزارة التجهيز  –البحري 

 واإلسكان والتهيئة الترابية

04222 

والتصرف  تهذيب المناطق السقوية 

 في المياه الفالحية

تثمين المتر مكعب للهكتار   المناطق السقوية الموجودة

 واالستثمارات المنجز

 اقتصاد المياه 

x x x وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

وزارة الفالحة والصيد  –

وزارة التجهيز  –البحري 

 واإلسكان والتهيئة الترابية

34222 

:  الدراسة تنمية المناطق الغابية 

 عنصر االنتاج وعنصر السكان

حماية الموارد المائية والمحافظة على   برقو

 المؤهالت الغابية

 التوازن البيئي 

 تثمين المنتوجات الغابية 

x x x 1224222 وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

تطوير السكن الريفي ودعم القرى  

 الريفية المندمجة

التجمعات الريفية 

 بالمعتمديات

تثمين اليد العاملة النسائية وتحسين  

 ظروف عيش المرأة ومداخيل األسر 

x x x  وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة التجهيز واإلسكان  –

 والتهيئة الترابية

024222 
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 الكلفة التقديرية المتدخلين رزنامة االنجاز التأثيرات/ الهدف الخاص  المـوقع نوع التدخل

مدى قصير  (د 206)

1010-1015 

مدى متوسط 

1016-1030 

البعيد  مدى

1032-1035 

 تجمع السكان الريفيون 

حماية السكان والبنى التحتية والمدن   سليانة وبوعرادة الفيضاناتمقاومة  

 وتأثيراتها من الفياضانات

x x x وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

وزارة التجهيز واإلسكان –

 والتهيئة الترابية

034222 

تثمين ضفاف وادي سليانة ومسوج  

 والذي يمثل حزام للمدينة

حماية ضفاف الوادين وتحسين   سليانة

 ظروف عيش السكان

x x  وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

 البلديات –
24022 

إنجاز دراسة الخريطة للمخاطر  

تقنيات  باستعمالالطبيعية والبشرية 

 النمذجة

تحديد مجاالت وطبيعة المخاطر على   والية سليانة

المستوطنات البشرية والبنية التحتية 

 والمشاريع االقتصادية

x    وزارة التجهيز واإلسكان

 والتهيئة الترابية
0,200 
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