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 .لتهيئة وتنمية والية سيدي بوزيد التوجيهيالمثال  دراسةهذه الوثيقة ملخص ل تمثل

 

هيئة والت واإلسكانوزارة التجهيز انجزت هذه الدراسة من طرف اإلدارة العامة للتهيئة الترابية تحت اشراف 

 :الترابية

 

 إلدارة العامة للتهيئة الترابية: افريق عمل 

 

 ،مدير عام التهئية الترابيةمهندس معماري عام، : فتحي بن عيسىالسيد  • 

 .معماري رئيس، رئيس مشروع: مجدي فريحيالسيد  • 

 

 

 :GEOMATIXمكتب الدراسات فريق عمل 

 

 ،مختص في التخطيط العمرانيعلي محجوب: السيد  •  

 ،بالحاج علي: دكتور في علوم البيانات الجغرافيةعاطف السيد  • 

 ،ياسين تركي: اخصائي في النقلالسيد  • 

 ،وي: اخصائي في مجاالت االجتماع واالقتصادرفيق الميساالسيد  • 

 ،الجغرافيةعلوم ألفة حورية بوزيان. اخصائية في السيد  • 

  .في الجغرفة الرقمية محمد علي الصغير: خبيرالسيد  • 

 

 

 :المساعدة الفنية

 

 مختص في التخطيط العمرانيخبير : السيد لطفي مصلح •  
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 :واإلشكاليات التشخيص
 

 :المادي و الطبيعى االطار .1
  

 :لتشكيل طبقات المياه الجوفية مالئمةبيئة مادية و طبيعية   -1.1

تضاريس بالسباسب العليا والصحراء. وتتميز الوالية هاما يقع بين تحتل والية سيدي بوزيد موقعا محوريا 

 والهضاب والسهول. ،تتعاقب فيها الجبال ،متنوعة

ير غ ومتنوعة وذات فائدة في تطوير صناعة مواد البناء والخزف والبلور. أساسيةتحتوي المنطقة على مواد 

 ها.ومردوديت األوليةوجودة المواد  إجراء دراسات و استكشافات معمقة قصد تقييم أهمية المقاطع أنه من الضروري

ئة موارد مالية تعب لىتستند ع األوليةالمواد تثمين في المقابل فإن المشاريع الصناعية الكبرى التى تعتمد على و

د لذا من الضروري إجراء دراسات قص ،مستهلكة للطاقة وذات طاقة تشغيلية محدودة ولها تأثير سلبي على البيئةو

 بالجهة. األوليةاريع تثمين المواد والبيئية لمش واالقتصادية االجتماعيةتحديد التأثيرات 

 هاأهمتعتبر أراضي والية سيدي بوزيد إجماال أراضي خصبة ولكنها مهددة بالتدهور نتيجة عدة عوامل كما 

   المتأتي من ضعف الغطاء النباتي. االنجراف

 :مناخ جاف وموارد مائية مهمة -2.1 

جاف الشبة لفي حين ال يغطي المناخ ابمناخ جاف  لبيتهاغا تقع والية سيدي بوزيد بوسط البالد التونسية وتتميز

درجة  29.1يبلغ متوسط الحرارة السنوي  .المبار والمغيلةوجبل الفوفي  على غرارمن تراب الوالية    %1سوى 

 .سنويا مم 111و  297بين  كمياتالحيث تتراوح  خرآإلى  موسممن  األمطار عدم انتظام  وتشهد مائوية

مثالن وجودة التربة اللتين توالية سيدي بوزيد بوفرة المياه  تتميز ،الطبيعيةمن كل هذه المؤشرات رغم بالو

 .وتعصيره في تطوير قطاع الفالحةعنصرين أساسين 

 :واالقتصادي االجتماعياإلطار  .2
 

 :ضعف النمو الديمغرافي -1.2

 من سكان البالد % 1.9 ساكن أي حوالي 119921 ،1021سنة ل السكني تعدادالحسب الوالية بلغ عدد سكان 

وبالرغم  .%67.1مقابل معدل وطني يساوي  % 17.01 نسبة التحضر كما بلغت .% 0.11قدرت بــنسبة نمو بو

 0.71ين ب تتراوح ةنمو سنوي نسبةسكان المدن داخل المعتمديات  فقد سجل عددالنمو الحضري من انخفاض نسبة 

 .% 1.5و %

 :ضغط قوي على سوق الشغل  -2.2

ما  ،1021سنة  217100إلى  1001سنة  22000 سنة إلى ما فوق( من 25) النشيطينالسكان  عددتطور 

 شط.ان 77000يمثل زيادة قدرها 

في خلق فرص الشغل  %19.6الفالحة بنسبة  عقطاع مشغل في الوالية, حيث يساهم قطا ثانيوتمثل الفالحة 

 .تراجع عدد النشيطين في قطاع الصناعةمقابل ، في الوالية

 

 :األنشطة االقتصادية .3

  

 :الفالحة -1.3

 52971المساحات السقوية حوالي  كما بلغت هكتار  166017األراضي الصالحة للزراعة حوالي  مساحة تبلغ

 هكتار.
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ة واألشجار المثمرالحبوب واألعالف قطاع  ،الخضراواتقطاع : التي تميز الوالية  الفالحيةاألنشطة ومن أهم 

يشهد قطاع إنتاج اللحوم  كما من األراضي الصالحة للزراعة. % 61هكتار أي حوالي  191115التي تغطي حوالي 

 الحمراء والبيضاء والبيض والحليب تطورا هاما.

 :الصناعة -2.3

أجيرا,  1175مؤسسة تشغل  11أكثر حوالي  أوعمال  20 ذات طاقة تشغيليةالصناعية يبلغ عدد المؤسسات 

 من األجراء على الصعيد الوطني. % 0.7والمؤسسات الصناعية  عدد من % 2 وهو ما يمثل

 %15.2 بنسبةو %11.2 االخرى وذاك بنسبةالصناعية على مختلف أنواع األنشطة  الصناعات الغذائية هيمنت

من  %17.6المؤسسات و  عدد من %27.5ــ بصناعات النسيج والمالبس  تقدر نسبةمن مواطن الشغل. في حين 

 مواطن الشغل.

 :الخدمات -3.3

في مواطن الشغل داخل الوالية مقابل  %1.7ـشط ويساهم بان 1701والية سيدي بوزيد بيشغل قطاع النقل 

 .بالواليةخدمات النقل العام شركة القوافل  تغطي. %1.1معدل وطني ب 

أهم وسائل النقل التي يقع اعتمادها من طرف سكان الوالية النقل الريفي و سيارات اللواج تمثل سيارات 

 داخل الوالية. الخصائص العمرانية والسكانيةتتالئم مع باعتبارها 

 

 :التجهيزاتمستوى  .4
  

 :التعليم والتكوين -1.4

يشهد كما , اتلميذ 16660مدرسة ابتدائية يؤمها حوالي  115 ،1021سنة ل اإلبتدائية بالوالية بلغ عدد المدارسي

 .ملحوظا الذي يفسر بتشتت هذه المدارس انخفاضاأعداد التالميذ في المرحلة االولى من التعليم األساسي 

من مجموع سكان  % 1.51تلميذا ) 21611مدرسة إعدادية يؤمها  11 بلغ عدد المدارس اإلعدادية، ماك

انخفاظا  ايضا التالميذشهد أعداد يو .(من مجموع سكان الوالية %1.7تلميذا ) 29112معهدا يؤمها  16الوالية( و 

 هاما.

: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية, وهم الالمركزية الجامعيةفي اطار  مؤسسات جامعية 1تم بناء كما 

 المعهد العالي للفنون و الحرف و كلية للعلوم والتقنيات.

 مرسمون بالمعهد العالي للعلوم التكنولوجية. %50طالب منهم  2071ويبلغ عدد الطلبة حوالي 

 متدرب. 2590ب  تقدر طاقة استيعاب ذاتمراكز تكوين مهني  1الوالية تحتوي 

في البناء واألشغال العامة و الميكانيك و الكهرباء. أما مركز التكوين الفالحي بسيدي منها يختص مركزان و

في أنشطة  يختص مركز الفتيات بالمكناسي في حين جار المثمرة و تربية المواشي.األش في مجالبوزيد فيوفر تكوينا 

 الخياطة.

 :الصحة -2.4

مركز صحة أساسية.  226مستشفيات محلية و 1وعلى مستشفى جهوي  1021سنة  تحتوي والية سيدي بوزيد

ة حيث يتوفر بواليلمستشفيات المحلية. لسرير بالنسبة  262سرير و 105لمستشفى الجهوي اوتبلغ طاقة إستعاب 

 شخص. 1515كل مركز صحة لسيدي بوزيد 

هياكل الصحة األساسية فان الوالية تشكو من  ومختلف المحلية للصحة المراكز ورغم هذا العدد الهام من

 .صعوبة النفاذ لمصالح العالج
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 :التجهيزات الثقافية و الرياضية -3.4

في مسارح  جل المس نقصرغم المراكز المعتمديات على الثقافية والشبابية والرياضية نسبيا  لتجهيزاتا تتوزع

 الهواء الطلق و القاعات المغطاة

 على: 1021، سنة إذ تحتوي الوالية

 

 دور شباب 7

 مسارح هواء طلق 1

 عمومية مكتبة 21

 ملعب رياضة 21

 قاعا ت مغطاة 1

 دار شباب 21

 

 :البنية التحتية .5
 

  :البنية التحتية للنقل -1.5

التي تضم الطريق رقم كم  121.1 على الطرقات الجهويةتمتد  كم و 111.9 على شبكة الطرقات الوطنية تمتد

بئر الحفي( والطريق –)لسودة 215والطريق رقم )المزونة الصغيرة(  19والطريق رقم الفائض( –)نصر هللا 71

( 117وهي تربط الرقاب بسيدي بوزيد )رقم  كم 111.6المحلية والطرقات المكناسي( –)سيدي بوزيد 11رقم 

 .(119وأوالد حفوز والرقاب بسوق الجديد )رقم ( 901والرقاب بالمكناسي )رقم 

 :الماء الصالح للشراب -2.5

نظمة مستقلة مرتبطة بآبار أو عبر قنوات أبالمياه الصالحة للشراب بواسطة سيدي بوزيد يتم تزويد والية 

 الرئيسية.القناوات تبطة بتحويل مر

لغ وتب الجوفية.السطحية و ئد المائيةأساسا من الموا ىتتأت ³مليون م 112.9بـة طقفي المن ةوتقدر الموارد المائي 

وتبلغ نسبة  .³م م1.19كة استغالل وتوزيع المياه حوالي بكمية الماء الصالح للشراب المستهلك من طرف مشتركي ش

 .%56مقابل نسبة وطنية بـ %17.6بشبكة المياه حوالي ربط العائالت الريفية 

 :شبكة الكهرباء و االتصاالت -3.5

 ديتزويقع كما  العالي الموجود بالمكناسي. ضغطك ف يزود مركز ال 115يجتاز المنطقة خط كهربائي بطاقة 

يربط المكناسي بمدينة  سيدي  الذي ك ف 250بطاقة الضغط العالي خط  عن طريقمدينة  سيدي بوزيد  بالكهرباء 

 .لضغطامن خطوط متوسطة ومنخفضة التي تربط مراكز التزويد بالمشتركين  تتكون شبكة التوزيعو بوزيد.

على الصعيد  209.6ساكن مقابل  200خط لـ 50.1نسبة الربط بالهاتف فقد بلغت قطاع االتصاالت ل بالنسبة

  من المشتركين على الصعيد الوطني. %0.9نسبة أي  1111. وبلغ عدد مشتركي االنترنات الوطني

 :التطهير -4.5

نسبة  تتراوححيث في المجال الحضري  % 61، 1021حسب تعداد سنة شبكة التطهير بنسبة الربط  تبلغ

وتبقى نسبة الربط بشبكة التطهير ببلدية سيدي بوزيد.  % 91ببلدية أوالد حفوز الى  % 17الربط بالتطهير بين 

 تلوث.للمصدر من  هتمثلوما  ضعيفة جداالمناطق الريفية ب

 

  :ة )العمرانية(الحضريهيكلة ال .6
 

 ،ساكن 11111والتي تعد مركز الوالية المدينة ومن سيدي بوزيد  لوالية سيدي بوزيد تتكون الشبكة الحضرية

 أوالد حفوز.ب 1191و  المكناسيب 21771 بينسكانها عدد تراوح ي وعشرة مدن مختلفة األحجام

 :والتراث البيئة والموارد الطبيعية .7
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 :تدهور الموارد الطبيعية -1.7 

 زراعةوسع ت أألراضيفي تغيير استخدام  بوالية سيدي بوزيد الفالحة قطاع  ات التي شهدهاتطورالتتمثل أهم 

 .الحيوانات علفانحسارالمراعي ونقص في ، ووزراعة الحبوب توسع المناطق السقوية ،األشجار المثمرة

 166000تبلغ حوالي حيث من مساحة الوالية  %10حوالي واألراضي غير المستغلة والمراعي  الغاباتتغطي 

لفائدة عمليات األحياء  المراعي في األربعين سنة األخيرةمساحة هك من  110000 قرابةالمنطقة  فرطت كما هك.

 .الفالحي

مياه السطحية الشهدت نوعية  لنشاط الفالحيلوالتطور المستمر  المنزليةغياب معالجة الفضالت والنفايات  وفي

 .من حيث الكمية والنوعية تدهورا كبيرا

  :جودة المحيط -2.7

جهيزات تتركيز العديد من ال بواسطةمن استثمارات في مجال حماية المدينة من الفيضانات مدينة ما شهدته رغم 

 مهددة  بالفيضانات بفعل التغيرات المناخية.إال انها ما تزال  مياه األمطارقنوات تصريف و

تتراوح نسبة الربط ، كما تطهيرال دمات ديوانخبلديات  1بلديات من أصل  1تتوفر بـ ،في ما يخص التطهير

ثيرة مسالخ بسيدي بوزيد موضعية ال وتعتبر ببلدية سيدي بوزيد. %91إلى ببلدية الرقاب  %19 منبشبكة التطهير 

 النفايات والمراقبة الصحية.   التخلص من خاصة من حيث

ات سلبا على الغراس يؤثرالذي  انبعاث األتربة والغبار مصدرا للتلوث على غرارنشاط المقاطع  يمثل ماك

 .والتجمعات السكنية المجاورة
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 :استراتجية التهيئة والتنمية
 :إلىوالية سيدي بوزيد  المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية يهدف

 ،اطينش اقطب الوالية جعل•  

 ،ولويةاأل التشغيل منحو مختلف القطاعاتب النهوض•  

 ،القتصاد جديد عصريةبنية تحتية ب الوالية تجهيز•  

 خلق ظروف معيشية أفضل.• 

 صالحلما مختلف معالتهيئة والتنمية وذلك في اطار استشارة  إلستراتيجيةتصوران تم إعداد وفي هذا االطار 

حيث  .واآلراء الواردة المالحظات مختلف المركزية والجهوية. حيث تم األخذ بعين االعتبارذات العالقة  العمومية

دمج مع  مل التنمية عوالالتطورات المستقبلية  ذلك باستشرافللتنمية، و اجديد انموذج يجسم  تأليفيسيناريو اعداد  تم

 المدى القصير للمنطقة. على هاأولويات

 :ليات التهيئة والتنميةااشك .1

 ترابيا على مراكز واليات البعيدة األراضي عن طريق ضم مختلف 2971والية سيدي بوزيد سنة  احداثتم  

 الى ظهور بدايةالمنذ  دىأمتوازن  وهو ما جعل منها مجاال ترابيا غير صفاقس والقيروان وقفصة والقصرين. 

 .تنميةالعديد من عوائق ال

 (.٪15) التحضرنسبة تمثل  حيث. ومندمج متجانسكمجال وظيفي  البروزلم تنجح والية سيدي بوزيد في  و

ادية التنمية االقتصويعود ضعف . الجهويمجال للكامل استقطاب  مركز الوالية ستطيعاألدنى وطنيا.  كما لم يوهي 

 بقيت ويستند االقتصاد في المنطقة بشكل رئيسي على الفالحة؛ اذ لوالية سيدي بوزيد إلى عدة عوامل خاصة هيكلية. 

 .مع شبه غياب للخدمات الكبرى مرحلة بدائيةالصناعة في 

 :عمارتنظيم اال اشكالية -1.1

ا في البالد.  فالتوزع مدن؛ وهي المنطقة األقل ت1021سنة  ٪71الريف في منطقة سيدي بوزيد سكان  نسبةمثل ت

ن يجهوبالتالي نالحظ تو لوضع  االقتصادي وظروف المعيشةبا كثيراتأثر تي وديناميكية سكان الريف ترابال

 :ن يحمالن مخاطر عديدة ومهمين لمسار التحول الحالييمتناقض

تغلة ومس محدودة طبيعية إمكانات ماديةالتي تمتلك  األول هو هجرة السكان من المناطق الريفية الشاسعة  -

  ان بصورة مفرطة.في بعض األحي

 ل قمودة. وبسه ةصاوخطة يالنش ة يالفالح المناطقسكاني ب والثاني هو اكتظاظ -

 :الريفي التراب تهيئةاشكالية  -2.1

 قلة المرافقتتميز بو والحجممحدودة من حيث العدد  في والية سيدي بوزيد ان أغلب التجمعات الريفية 

األنشطة أن تكون سندا قريبا من السكان وبمما ال يسمح  األنشطة االقتصادية ويرلتطالبنية التحتية ضعف والخدمات و

 . االقتصادية

 :التنمية الحضريةاشكالية  -3.1

ضعف  مع بعضها البعض بسبب غير متفاعلةمن مدن صغرى، في والية سيدي بوزيد  ةالحضري تتكون الهيكلة

من قبل المراكز الحضرية الكبرى كصفاقس وسوسة  لواليةا سكان ستقطابالى تفاقم ا مما أدى تجهيزات النقل

 الوالية. سلبا على هذا التعدد لالستقطاب ينعكس  والقيروان. فان
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 :شبكة البنية التحتية للنقلاشكالية  -4.1

البالد  تصل مختلف جهات عبور منطقة تمثلوالية سيدي بوزيد فان نظرا لموقعها الجغرافي في وسط البالد،   

 .غير مباشرة مع العاصمة وتتصل بطريقة ، ببعضها البعض

 :الفالحة دعماشكالية  -5.1

 عبئةتالفالحة إحدى الركائز األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية لوالية سيدي بوزيد. ولكن تكثيف  تمثل 

التملح،  ئية،الما بدرجات متفاوتة في النظم اإليكولوجية )استغالل مفرط للمواردوسلبا  أثرتفي الموارد الطبيعية 

 .التقلص الغابي، وغيرها(

 :التصنيعاشكالية  -6.1

فان تطوير القطاع الصناعي أصبح ملحا  في لعب دور قاطرة للتنمية الجهويةلفالحة ا قطاع  نظرا لمحدودية 

 .ط الصناعيانشالاليد العاملة الريفية الى  وجهة من خالل تحويل

 :السياحة والخدماتاشكالية  -7.1

ة يسياحلشبه االسياحية والتجهيزات حيث تكاد  السياحي، االستقبالجهزة من نقص في أسيدي بوزيد تعاني والية 

 :محاور أساسيةوالية سيدي بوزيد على ثالث بالتنمية السياحية اشكالية منعدمة بالوالية. وتتمحور 

 ،الخدمات لدى المؤسسات ـ تطوير

 ،تنظيم مسالك التوزيعـ 

 .النقل وتطوير خدماتتنظيم ـ 

 :البيئة وحماية الثروات الطبيعيةاشكالية  -1.1

تعبئة  سا فيتتمثل أسا التنمية المستدامة ديناميكية تؤثر علىوالية سيدي بوزيد مشاكل بيئية يمكن أن تواجه 

ة األراضي الخصبمساحات شاسعة من فقدان التربة و انجراففي سبب  مما لموارد الطبيعية في الفالحةكاملة ل

 المراعي.وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي، وخاصة 

 

 :ة والتنميةئتوجهات التهي .2

العمرانية وغياب الهيكلة  أهمها ضعف  المشاكل والصعوبات التي تعرفها الوالية  بهدف تدارك وإصالح

واقتصارها على النشاط الفالحي الذي أصبح  جاذبية ترابية تمكنها من اإلشعاع على المستوى الجهوي والوطني 

لترابية لتهيئة ااتوجهات تركز  غير قادر على دفع عجلة التنمية ومجابهة التحديات االقتصادية لوحده، من المهم أن 

 :بالوالية على العناصر التالية

 

 تعزيز نموذج مختلف للتنمية؛•  

 تسريع التحول الحضري؛•  

 الوطنية ؛ اتوربط الجهة بالشبكاستكمال الشبكة الجهوية • 

 هيكلة التهيئة الترابية الريفية؛•  

 الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الحالة البيئية.• 
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 :تعزيز نموذج مختلف للتنمية-1.2

والتوظيف كقاطرة اساسية في مجال التنمية  نظرا لبلوغ قطاع الفالحة مستوياته القصوى من االستغالل 

 يتميز بتطوير قطاع الصناعة إلى جانب القطاع الفالحي،، جديد تنموي نموذج الضروري اعتماد من بالوالية أصبح

 .التنمية عاالعتماد عليه في دفيمكن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي لديه القدرة على تحفيز النمو االقتصادي والذي ف

 :تسريع التحول الحضري -2.2

 من خالل:للوالية وذلك  الجهوي واإلطار الحضري   أصبح من الضروري العمل على دعم

خدمات عالية المستوى، وتنويع الصناعات والمنشآت  عن طريق تركيز جهويالوالية كقطب دعم •  

 الجامعية والبحوث المشتركة في قطاعات اإلنتاج؛

هدفه بتطوير قطب جهوي فرعي وتجهيزه  يتمثل فيو النهوض بالقطب الحضري للجهات الفرعية:•  

 قترحيفانه على المستوى االقتصادي، اما  . في اطار مناطق ترابية مهيكلة ومتناسقة على معتمديات هاشعاع

 ؛لترابيةعلى مختلف هذه المناطق اتجهيز المراكز الجهوية الفرعية بقاعدة صناعية لتنويع االقتصاد وتوزيع النمو 

 زئتهاتجض الخدمات التي ال يمكن ولتجميع عر وتخصص تلعب دور الوسيطريفية،  أقطابإنشاء •  

 أساسا. جدوىألسباب تتعلق بال

 تطوير األنشطة ذاتبهدف  حسب المستوى المطلوبالخدمات تقريب  تلعب دورعلى المستوى االقتصادي، 

 حتاجها السكان.يالصلة بالفالحة وتوفير المعدات التي 

 بالمسالك الوطنية الكبرىشبكة الجهوية وربط المنطقة الاستكمال  -3.2

على التنوع  كز أساسامرتالتنمية ال جللنقل وذلك لالستجابة للطموحات المتعلقة بتطوير نموذ التحتية ةالبنيتعزيز 

 :والدي يهدف إلىوالتصنيع  االقتصادي

جنوب شرقي ال، بما في ذلك مناطق ومختلف مناطق التراب الوطني لواليةبين ا روابطتعزيز ال• 

 شمال شرقي. الو

لي بن سيدي ع -الفرعية للوالية: خاصة بين بئر الحفي الحضرية المناطق مباشرة بين  روابطإقامة • 

 منزل بوزيان.مع عون والرقاب و

 ية.لوالالمدن  سيمكن من ربط أفضللمسار المختار ا فانفي ما يخص الطريق السريعة المبرمجة و •

 :ة لألراضي الريفيةهيئهيكلة الت -4.2

مة افي التهيئة والتنمية المستد اأساسي امحورير ادو لعبمن  الريفية تأمين الظروف الالزمة لتمكين المراكز

 للفضاءات الريفية وذلك من خالل:

 المعيشة؛ اطارتحسين •  

 الموارد الطبيعية؛المتعلقة ب مثل إلمكانياتاأل تثمينالحفاظ وال• 

 .ل واالقتصاد الريفىشغع وتنمية التنوي• 

 :الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الظروف البيئية -5.2

قيق حماية الوالية من المخاطر البيئية وتحول وضعية صعبة وخطرة والية سيدي بوزيد بالوضع البيئي  يعرف

 :أساسية على ثالث ركائزمن الضروري االعتماد 

 مكافحة التلوث وتحسين نوعية الحياة للسكان. -

 تدهور الموارد ؛الطبيعية لعوامل المكافحة  -
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 .وتعزيزها الطبيعية للمنطقة االمكانيات علىالحفاظ  -
 

  :استراتيجية التهيئة والتنمية .3
 

 :سيناريوهات التهيئة والتنمية -1.3

 رضيةوالتنمية لوالية سيدي بوزيد تم اعداد ف سيناريوهات التهيئةالتي تم تنظيمها حول  االستشاراتاستنادا الى 

 :  ذات التوجهات التالية تجمع بين مزايا الفرضيتان ثالثة

وتنمية الهياكل األساسية وتحسين  احداث مواطن شغلقصد  دعم اإلجراءات  :على المدى القصيرـ 

 ظروف العيش. 

 الربط وتدعيم نسبةووتطوير الخدمات  تلوجياولتكناتعزيز القدرات، وتحسين  :على المدى المتوسطـ 

 قدراتوتطوير ال قتصاداال تأهيلقصد  األساسيةتعزيز العوامل في مرحلة اهم هذه الستس. نية التحتيةبالمع 

  :من خالل ،داخل الوالية المعيشي تحسين اإلطار والبشرية 

  اإلقتصادي. نموها وتطورها متابعةلمراقبة  مرجعية سيدي بوزيد  من وثيقة واليةتمكين 

 ية، التخطيط الحضري والجودة الحضر وثائق انجاز درجةتحسين قصد وتنفيذ استراتيجية عقارية  اعداد

 وتعزيز التنسيق بين القطاعات وتجسيد برامج التنمية؛

  م اعدادها يت التي استراتجية للتنمية المندمجة  تضبطتمكين المنطقة من أمثلة تهيئة وتنمية محلية

 المحليةوالمصادقة عليها من قبل األطراف الفاعلة 

  نمية الحضريةالجهات الفاعلة المحلية في استراتيجيات التاشراك جميع.  

  ية.وممعالجماعات ال من طرفاتخاذ القرار  علىو الفني دعمهيكل للك بين البلديات للتعميروكالة احداث 

 :محاور استراتيجية التهيئة والتنمية -2.3

 :تاليةال إستراتيجيةستة مجاالت  في المحاور االستراتيجية لتهيئة وتنمية والية سيدي بوزيد تتمثل

 : التنمية الحضرية السريعة والمركزة.2المحور •  

 : التهيئة الريفية المهيكلة.1المحور •  

 لعمل.لخلق فرص ب ومتنوع ويسمح مندمج: اقتصاد 1المحور •  

 : شبكة جهوية للبنية التحتية للنقل.1المحور •  

 على الصعيدين الوطني والدولي ؛ المنطقة : انفتاح5المحور •  

 بيئة.الالطبيعية والمحافظة على الموارد  :6المحور •  

وصول إلى أهداف محددة موجهة نحو تحقيق قصد ال تم تقسيم األهداف المرتبطة بكل محور استراتيجيوقد 

 .المرجوةلتنمية ا

 

  :القطاعية لهذه االستراتيجية المتطلبات .4

 :الهيكلية الترابية -1.4

 : يةأساس ثالثة مبادئ على والية سيدي بوزيد بتنمية الالترابي األفضل للنهوض بيرتكز التنظيم 

تجهيزات لوااالستقطاب الترابي من خالل التمركز الجغرافي المتزايد للسكان واألنشطة االقتصادية  -

 ؛ العمرانيةقطاب األساسية باأل

 ،  يطهمح يشع فيها على كل قطب  الخدمات بما يتفق مع االحتياجات الترابية. تحديد االولويات و -

 للسكان وتحسين نوعية الخدمات واالنتفاع النفاذ لها ييسرمما  للخدمات تنظيم فاعل -
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  :البنية التحتية للنقل -2.4

الة دون أن تتم معالجة ح) تحسين البنية التحتية للنقل في الواليةالمبرمجة  من مشاريع الطرقات  ستسمح

 .(كاملةانحصار المدن واشكالية تفاعلها مع بعضها بصورة 

منزل  -ة المزون -لتحسين جودة المياه في منطقة المكناسي مقترحةمشاريع ضخمة توجد  ألشرببالنسبة لمياه 

بوزيان ومن خالل الدراسة للخطة الرئيسية إلمدادات المياه الصالح للشرب بمنطقة سيدي بوزيد سوف يتم تأمين 

 هذين القطبين. لإمدادات 

الحفاظ على و لمنطقةل وجلب المستثمرين للطاقة عاليالذات االستهالك  لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات

بالغاز الطبيعي  1026سنة تزويد سيدي بوزيد والغاز  الشركة الوطنية للكهرباء برمجتالمنشآت الصناعية القائمة ، 

 التونسي الجزائري الذي يمر شمال الوالية. االنبوب من خط

 :البيئة، الموارد الطبيعية والفالحة المستدامة -3.4

الفالحي وحماية  متطلبات التنمية بالقطاعتحدي بيئي كبير يتمثل في تحقيق معادلة بين والية سيدي بوزيد تواجه 

 الموارد المائية والتربة عن طريق توظيف التكنولوجيات الحديثة  التحكم األمثل فيالموارد الطبيعية من خالل 

 . وتحقيق التنمية المستدامة إدارة المشاريع حسن  في ومساهمة الفالحين

 :األنشطة السياحية والخدمات -4.4

 دنهابمختلف مخدمات االستقبال  تطويرمن المهم أن تعمل والية سيدي بوزيد على فيما يتعلق بالسياحة، 

محمية بالسياحة البيئية تطوير والمدن المجاورة عن طريق تدعيم العالقات والتنسيق مع سياحة العبور تطوير و

 .مسالك الريفيةتوظيف الو في سيدي علي بن عون بوهدمة

 :التجهيزات الهيكلية -5.4

 تعزيز القدرة التنافسية للمدن. في اتجاهالبرمجة الحضرية والتهيئة الترابية  تطوير

 

 :ة التنفيذيخطة البرنامج وآل .5

 :خطة البرنامج -1.5

ستة  على ةوزعممشروعا   71 ويتكون من 1010سنة الى غاية  25على مدى  البرنامجط خطم يمتد

 : التاليةمحاور 

 اطقتكثيف المدن والمنالعمل على و ةالجهويودعم األقطاب القطاع األول على التنظيم الترابي  يرتكز -

يم تنظاحكام الالى  المبوبة ضمن هذا العنصرحد عشر مشروعا هدف األيو .ودعم قدرتها التنافسيةالعمرانية 

ن الرئيسية وإنشاء اآلليات المناسبة للتنسيق بيتعزيز الروابط بين األقطاب ووالتشغيل  العمرانية ةالهيكلو

  لتنمية الجهوية.لالتخطيط االستراتيجي دعم ولألنشطة القطاعية،  الترابيالتناسق و القطاعات

هدف تدعيم بأهم األقطاب الرئيسية ب لجهةوربط امشاريع البنية التحتية إلى تدعيم الثاني  القطاع يهدف -

الى المشاريع المختارة  وترمي شبكة الطرق الجهوية. أهيلتعن طريق  الدوليالجهوي والوطني ولتبادل ا

لمراكز تأهيل ا عن طريقاالقتصاد الريفي من جهة  وتالفي عزلة المناطق الريفية وتيسير اندماجها بالنهوض 

في هذا المصنفة المشاريع ان  ماك .تنظيم مستويات تجهيز المرافق العمرانية وتطويرهاوالحضرية والعمرانية 

خدمات عامة  إلى امكانية النفاذتحسين بالتالي و عالية الجودة تجهيزاتبتعزيز القطب الجهوي بتسمح سالقطاع 

 .أحسن

طبيعية مشاريع لحماية وتثمين الموارد الو بالبيئةتتعلق البيئي وتثمين التراث  مشاريع  م القطاعضي -

 في الوالية مستدامة تنميةضمان تهدف إلى  مشروعا أساسيا 21مجموعها والفالحة المستدامة تخص ومشاريع 

  م د .1171،2 التكلفة الجملية لخطة البرنامج تبلغ حيث 



 اإلدارة العامة للتهيئة الترابية

 ملخص للمثال التوجيهي للتهيئة و التنمية لوالية سيدي بوزيد
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الوطني  التماسكالتضامن و عملياتالدولة أن تدعم  بهدف نجاح هذا المخطط من المهم : مقاربة مؤسساتية -

المثال التوجيهي  يقترحفي هذا االتجاه و .محدودة تنمية ذاتمناطق  داخلمن خالل آليات الدعم والتعويض 

 .بوالية سيدي بوزيد إنشاء وكالة جهوية للتنمية وبنك جهوي للتهيئة والتنمية

والتهيئة  ريوالتحكم العقا خاصة فيما يتعلق بالتخطيط، المحلية الجماعات صالحياتينبغي تعزيز : الالمركزية -

الكفيلة  اتاإلمكانيونقل المهارات  إلى جانب البشرية والتقنية.وية لتعزيز اإلمكانيات الما يدعو الىمما  الترابية

 فيذها. نتب

 اتتوفيراألدوالمثال التوجيهي للتهيئة و التنمية لوالية سيدي بوزيد  تنفيذ  يتطلب: التهيئة الترابية حوكمة -

 والمتابعة. اإلشارفتنظيم لوتنسيقها، فضال عن هياكل  في العملالمناسبة لوضع الشراكة 

نمية لوالية سيدي يقترح مثال التهيئة والتالمثال التوجيهي للتهيئة و التنمية وتقييم متابعة لتنفيذ و: لوحة القيادة -

ابعة لبرنامج ومتا مخططجميع المعلومات المتعلقة بمشاريع ت تهدف إلى متابعةأداة ك لوحة القيادة  بوزيد اعداد

 : ــتسمح ب و زمنياتطورها 

 وضع مراقبة مركزية للبيانات  -

 ينعملاستخدم واجهة بسيطة وظيفية للمست -

 الحصول على نموذج بيانات موحد ودقيق. -

 

 


