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 :دمج للتنمٌة بوالٌة بنزرتننحو إرساء مخطط م: تذكٌر حول أهداف الدراسة
 

 : فً بعدٌها2030تقّدم هذه الوثٌقة خالصة صٌاغة إستراتٌجٌة مندمجة لتنمٌة والٌة بنزرت فً أفق 

 بعد التشخٌص التقٌٌمً للوضع االقتصادي واالجتماعً للوالٌة وتعرف اإلمكانٌات المتاحة والقابلة للتثمٌن عند صٌاغة  -

 .اإلستراتٌجٌة المطلوبة

 بعد تحدٌد التوجهات اإلستراتٌجٌة والبرامج العملٌة المالئمة على امتداد الثالث خماسٌات ومخططات تنفٌذها وكذلك تحدٌد  -

 .التؤثٌرات المرتقبة لهذه البرامج واألهداف المراد تحقٌقها من خاللها

 :تشخٌص الوضع االقتصادي واالجتماعً لوالٌة بنزرت

 

اهتم التشخٌص االقتصادي واالجتماعً لوالٌة بنزرت بمختلف قطاعات اإلنتاج والخدمات وكذلك البنى التحتٌة واللوجستٌة الداعمة 

 .لتنمٌة الجهة

تم تقدٌم الخصوصٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة لوالٌة بنزرت باعتبارها ممٌزات مثمنة للجهة و عوائق مإثرة على تنمٌتها و تتطلب 

 . الصعوبات و المشاكل المطروحةةوضع برامج للتحسٌن و ولمعالج

من خالل نقاط القوة ونقاط الضعف تم استحضار إمكانٌات النمو على كل من  المدى القصٌر والمدى المتوسط و المدى البعٌد وكذلك 

 .األخطار والصعوبات الكفٌلة بالحد من نمو الجهة وتؤخٌره

نقاط القوة ونقاط الضعف واالمكانٌات المتاحة والمخاطر المستنتجة من التشخٌص تمت بمساهمة كل األطراف الفاعلة وقد مّكن ذلك من 

تحدٌد التوجهات التنموٌة الممكن استغاللها لفائدة الوالٌة على الخماسٌات القادمة ومن تحدٌد رإٌة تنموٌة تمثل خارطة طرٌق لصٌاغة 

 .مخطط تنمٌة مندمجة

وقد تم عند صٌاغة مخطط األهداف اآلخذ بعٌن االعتبار الوسائل التنظٌمٌة والمعدات اللوجستٌة الفنٌة والمادٌة الواجب توفٌرها 

 .للحصول على النتائج المرتقبة

استغالل األراضً، شبكة المدن، وضع : أما الجزء الثانً من التشخٌص فقد تّم التطرق فٌه إلى خصوصٌات التنظٌم الفضائً الجهوي

 .الشرٌط الساحلً، التقسٌم لمناطق متجانسة

 :تم فً هذا الجزء إبراز التحدٌات األساسٌة التً تواجهها تنمٌة بالجهة

 حماٌة المحٌط والتراث -

 التحكم فً الضغط العقاري والمنافسة على األراضً -

 دعم االنفتاح واالندماج اإلقلٌمً -

 التنمٌة البشرٌة -

 العدالة االجتماعٌة والترابٌة -

 تعزٌز جاذبٌة الجهة -

 وغٌر ذلك -

 . 2030و فً النهاٌة وقع النظرفً التؤثٌرات المستقبلٌة المحتملة ذات الطابع االقتصادي و االجتماعً على تطور أوضاع والٌة بنزرت فً أفق 
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 الخصوصٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة األساسٌة لوالٌة بنزرت
 

 الخصوصٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة األساسٌة لوالٌة بنزرت

 568219: عدد جملً للسكان 

 ساكنا فً كم مربع151.3:كثافة سكانٌة  

 65.25نسبة تحضر % 

 0.81: معدل النسبة السنوٌة الرتفاع عدد السكان% 

 142532: عدد العائالت 

  1.22نسبة عدد المنازل بالنسبة للعائلة الواحدة  

 المإشرات السّكانٌة

 (2014سنة )

  تقع والٌة بنزرت بشمال البالد التونسٌة ٌحدها شماال البحر األبٌض المتوسط وجنوبا والٌات أرٌانة وباجة 
 .ومنوبة

  بلدٌة6 معتمدٌة و14 مدٌنة بنزرت هً عاصمة الوالٌة وهً مقسمة إلى . 

  بحٌرة بنزرت وبحٌرة :  بحٌرات3بعا .  كم200 كم مربعا وتمتد شواطئها على طول 3685تبلغ مساحتها

 .إضافة إلى مصب وادي مجردة. إشكل ومركب بحٌرات غار الملح
  درجة22.75:المعدل السنوي لدرجات الحرارة  

 مم800 و400ٌتراوح بٌن : المعدل السنوي للتساقطات . 

الوضع الجغرافً والتقسٌم 
 اإلداري

 274 أشخاص10 مإسسة صناعٌة تشّغل أكثر من  . 

 172 مإسسة مصّدرة 

 10 هك250  معتمدٌات وتمسح مجتمعة حوالً 8 مناطق صناعٌة موّزعة على 

 ًالقطب التنافسً ببنزرت وفضاء : فضاءات صناعٌة ذات بعد وطنً ودول
 .األنشطة االقتصادٌة ببنزرت

 45858موقع شغل  

 شركة  اسمنت بنزرت وشركة تكرٌر النفط وشركة : قطب للصناعات الثقٌلة
 .الفوالذ بمنزل بورقٌبة و إلخ

 الصناعة

 قطاعات االنتاج

 (2016سنة )

 أراضً فالحٌة شاسعة ذات خصوبة عالٌة 
 هك من المساحات السقوٌة28750 هك من األراضً الزراعٌة و207500 -
  من المراعً الغابٌة121450 -

  (:2015سنة )موارد مائٌة هامة 
  ملٌون متر مكعب من المٌاه السطحٌة560 -
 . ملٌون متر مكعب من المٌاه الجوفٌة98  -

  انتاج زراعً متنّوع 
  طن أعالف667280 -
  طن حبوب238409 -
  طن من الخضر332450 -

 انتاج حٌوانً معتبر: 
  طن من الحلٌب136100-  طن من اللحوم الحمراء     12500  -
  ملٌون بٌضة35- طن من اللحوم البٌضاء           3620 -

 الفالحة

 5 موانً للصٌد البحري  

 6229 طن من منتجات البحر  

 1280 ضٌعة انتاج األحٌاء المائٌة15 وحدة صٌد بحري و  

 الصٌد البحري

 18 مصّنفة11 وحدة فندقٌة منها  

  سرٌر3011طاقة استٌعاب جملٌة  

 130101عدد اللٌالً المقضاة بالنزل  

 السٌاحة

 5552 ًالصناعات التقلٌدٌة . مإسسة تشتغل فً القطاع20ٌنشطون فً   (2015سنة ) حرف 
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 الخصوصٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة األساسٌة لوالٌة بنزرت

  خطا250 حافلة على 216تستغل الشركة الجهوٌة للنقل 

  تونس- خط للسكة الحدٌدٌة بنزرت. 
 4 وسٌلة نفل2500 أصناف من نقل الركاب غٌر المنتظم بوساطة ما ٌقارب . 

  منزل بورقٌبة ٌشتمل على- مٌناء بنزرت: 
 . متخصصة5 أرصفة منها 10  -
  متر مربع فضاءات معدة للخزن 3000 -

 النقل

 وظائف الخدمات

 (2014سنة )

 :تتوزع المإسسات التربوٌة على

 72        طفل103759*  تحضٌرٌة  

 207         مدّرس6933*  ابتدائٌة  

 47          96.4: نسبة التمدرس*  إعدادٌة % 

 23 ثانوٌة  

 التربٌة

 8 للمهندسٌن2 مإسسات عمومٌة للتعلٌم العالً منها  

 10299مدّرس800 طالب و  
 التعلٌم العالً

 6مإسسات استشفائٌة : 
  مستشفٌات محلٌة4مستشفى جامعً ومستشفى جهوي و -

 83مراكز لرعاٌة األم والطفل5 مركزا للصحة األساسٌة و  

 2 مصحة للضمان االجتماعً+  مصحات خاصة 

 96صٌدلٌة تابعة للقطاع الخاص  

  ساكن لكل طبٌب5325التغطٌة الصحٌة  

 الصحة

 13.11: نسبة البطالة % 

 45.59%نسبة النشاط  

 8 متربص4132 مراكز تكوٌن مهنً ٌإمها  

التشغٌل والتكوٌن 
 المهنً

 بنٌة تحتٌة طرقٌة هامة  
  كم طرٌق سٌارة51 -
  كم طرقات وطنٌة208 -
  طرقات جهوٌة395 -
  كم طرقات محلٌة406 -
  كم مسالك فالحٌة954 -

  ً99.4نسبة التزّود بالتٌار الكهربائ % 

 96.4: نسبة الربط بشبكة توزٌع المٌاه % 

 البنٌة التحتٌة

 (2014سنة )
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 2030 التطورالسكانٌلوالٌةبنزرتفٌؤفقسنة

ٌمكن من تحدٌد الحاجٌات التنموٌة للخماسٌات  2030 إن إعداد التقدٌرات المستقبلٌة للنمو السكانً بوالٌة بنزرت ألفق سنة 

 .القادمةللسكان وهو ما من شؤنه أن ٌساعد على  صٌاغة استراتٌجٌة تنمٌة لوالٌة بنزرت تستجٌب لتطلعات مواطنً الجهة

 

  ساكنفً 568219 تشٌر إلى تطور عدد السكان من 2030إن التقدٌرات  الدٌمغرافٌة لتطور السكانً ألفق سنة 

  646411، و إلى 2025 ساكن فً سنة 620885، وإلى 2020 ساكن  فً سنة 596366، إلى 2014سنة 

 . ساكن5000، وهو ما ٌمثل وتٌرة نمو سنوٌة تقدر بنحو 2030ساكن فً سنة 

  ٌفرض على كل 2030 إلى حدود سنة 2014 نسمة  من سنة 80000 إن زٌادة عدد سكان الوالٌة بما ٌقارب ،

المتدّخلٌن أخذ بعٌن اإلعتبار انعكاسات هذا النمو الدٌمغرافً على المستوى االقتصادي واالجتماعً و البٌئً و 

الترابٌبمختلف معتمدٌات الوالٌة وعلىقدرة السلطات العمومٌة  الجهوٌة و المحلٌة الحتواءالحاجٌات اإلضافٌة 

 .لمتساكنً الجهةوعلى جودة الخدمات العمومٌة المسداة إلٌهم

  وهو ما ٌحتم 2030 سنة %73تظهر التقدٌرات المستقبلٌة للتطور الدٌمغرافً بالجهة،ارتفاع نسبة التحضرإلى 

على السلط الجهوٌة العمل على تعزٌزالبنٌة التحتٌة فً األوساط الحضرٌة و كذلك البحث عن السبل الكفٌلة للحد 

 .من الهجرة فً الوسط الرٌفً و تشجٌع السكان المحلٌٌن على البقاء هناك

 

 

  

568219

596366

620885

646411

520000

540000

560000

580000

600000

620000

640000

660000

2014 2020 2025 2030

2030تقدٌرات عدد السكان ألفق سنة 

تقدٌرات عدد السكان
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 أهم المإشرات: بنزرت تقٌٌم الوضع االقتصادي لوالٌة

 

 بنزرتالقطاع الصناعً بوالٌة 

 شركة 274ٌتمٌز القطاع الصناعً بوالٌة بنزرت بتنوعه نسبٌا، و قد بلغ عدد الشركات الصناعٌة العاملة بالجهة 

و تجدر اإلشارة بؤن هذا القطاع .  بالمائة من عدد المإسسات الصناعٌة فً تونس5 وهو ما ٌمثل زهاء 2016خالل سنة 

ٌمر بعدة صعوبات من أبرزها نقص الصٌانة والتجهٌزات بالعدٌد من المناطق الصناعٌة، ارتفاع تكالٌف اإلنتاج و 

 ...  الخدمات اللوجستٌة، تردي الوضعٌة المالٌة لعدة مإسسات صناعٌة عمومٌة، وجود نقص فً الٌد العاملة المختصة، إلخ

 بنزرتقطاع الفالحة بوالٌة 

 مم، كمٌات 600كمٌات األمطار المسجلة سنوٌا تبلغ أكثر من )تعتبر والٌة  بنزرت بفضل مواردها المائٌة الهامة 

من  (2015 ملٌون متر مكعب فً سنة 90 ملٌون متر مكعب و كمٌات المٌاه الجوفٌة تتجاوز 500المٌاه السطحٌة تتجاوز 

 47 من إنتاج 2016- 2015  (خالل الموسم الفالحً )أهم المناطق الفالحٌة بالبالد التونسٌة، وهو ما مكن القطاع  

 بالمائة من األنتاج الوطنً من 14 بالمائة من اإلنتاج الوطنً من البقول، 24بالمائة من اإلنتاج  الوطنً من القنارٌة، 

 بالمائة من اإلنتاج الوطنً من اللحوم الحمراء 11 بالمائة من اإلنتاج الوطنً من الخضروات و البطاطا، و 13الحبوب، 

 . و الحلٌب

من أبرز الصعوبات التً تواجه القطاع و التً تحول دون تثمٌنه و تطوٌره بالشكل المناسب، ضعف القدرات المالٌة 

للفالحٌن بالجهة و مواصلة استعمال تقنٌات زراعٌة عتٌقة و تعدد الصعوبات العقارٌة واإلشكالٌات المتعلقة بالتصرف و 

 .  توزٌع مٌاه الري إلى جانب العدد المحدود من الوحدات الصناعٌة المختصة بالصناعات الغذائٌة

 قطاع الصٌد البحري

 بالمائة من اإلنتاج 4.7 طن وهو ما ٌعادل 6000، نحو 2014بلغ حجم إنتاج األسماك بوالٌة بنزرت خالل سنة 

هذا و تتواجد بالجهة العدٌد من المنشئات و البنى التحتٌة المعدة لدعم هذا القطاع . الوطنً من األسماك خالل نفس الفترة

المعهد  موانئ و مركز التكوٌن المهنً بالصٌد البحري بغار الملح و 5على غرار موانئ الصٌد البحري التً ٌبلغ عددها 

من أهم الصعوبات التً تعترض هذا القطاع ضعف اإلمكانٌات . العالً للصٌد البحري و تربٌة األحٌاء المائٌة ببنزرت

المالٌة للبحارة و ظروف الطقس المتقلبة إلى جانب تعدد مصادر التلوث و العدد المحدود من وحدات التعلٌب و تصبٌر 

 . األسماك

 قطاعالسٌاحة

 وحدة فندقٌة مصنفة، و بذلك بلغت 11 وحدة فندقٌة منها 18، 2016بلغ عدد الوحدات الفندقٌة بوالٌة بنزرت فً سنة 

و بالرغم .  بالمائة فقط من قدرة اإلٌواء السٌاحً بتونس1 سرٌر وهو ما ٌعادل نحو 3011قدرة اإلٌواء  السٌاحً بالجهة 

من أن الجهة تمتاز بعدة خصائص طبٌعٌة و تارٌخٌة و ثقافٌة جذابة فؤنها لم تتمكن من بعث نشاط سٌاحً مزدهر و 

 :تنافسً  و ذلك من جراء

 تقادم عدة وحدات فندقٌة ؛- 

 تواضع جودة خدماتها السٌاحٌة ؛- 

 عدم تثمٌن اإلمكانات الهامة للجهة فً السٌاحة االٌكولوجٌة و السٌاحة الثقافٌة ؛- 

 تعدد مظاهر التلوث بالمناطق الحضرٌة و الساحلٌة ؛- 

عدم تهٌئة مناطق سٌاحٌة بعدد من المعتمدٌات ذات جاذبٌة سٌاحٌة هامة على غرار رأس الجبل - 

 ...و سجنان و بنزرت الجنوبٌة و غار الملح و إلخ
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 قطاع الصناعاتالتقلٌدٌة

اشتهرت والٌة بنزرت بالعدٌد من المنتجات التقلٌدٌة على غرار النسٌج التقلٌدي و الزخرفة على القماش و الحلى 

 .المصنوعة من المرجان إلى جانب صناعة الفخار التقلٌدي

 حرفً وهو ما ٌمثل 5552فإن عدد الحرفٌٌن  المسجلٌن بالمندوبٌة الجهوٌة للصناعات التقلٌدٌة بوالٌة  بنزرت بلغ 

و تعتبر تكالٌف التروٌج . 2015 بالمائة من مجموع الحرفٌٌن المسجلٌن بدٌوان الصناعات التقلٌدٌة بتونس خالل سنة 3.7

التجاري، وضعف القدرات المالٌة، ومنافسة المنتجات المقلدة، و ارتفاع أسعار السلع األولٌة أهم الصعوبات التً ٌشهدها 

 .   قطاع الصناعات التقلٌدٌة بالجهة

 قطاع الثقافة

 9 مكتبة عمومٌة، 24ٌحظى القطاع الثقافً بوالٌة بنزرت بالعدٌد من المنشئات و المإسسات، منها على سبٌل المثال 

دور ثقافة، قاعتً سٌنما، مسرحٌن و قصر للمإتمرات، و لكن اإلمكانٌات المادٌة و البشرٌة و التقنٌة المحدودة حالت دون 

 .ازدهار هذا القطاع و إشعاعه بالشكل الذي ٌتطلع إلٌه كافة أبناء الجهة

 معلم تارٌخً إلى جانب توفر 13 موقع أثري بالوالٌة و 332من جانب آخر، أحصى المعهد الوطنً للتراث وجود 

 بسٌدي الهانً، و إلقٌانوسًالعدٌد من المتاحف التً تثمن الممٌزات التارٌخٌة و الثقافٌة والطبٌعٌة للجهة مثل متحف ا

 .المتحف األثري بؤوتٌك و المتحف األٌكولوجً بمحمٌة إشكل و متحف المناطق الرطبة بغار الملح

 بنزرتلوالٌةالبٌئً تقٌٌم الوضع 

 الوضعالبٌئً

إن االزدهار االقتصادي و التطور العمرانً الذي عرفته والٌة بنزرت خالل العقود األخٌرة، تتخلله تردي الوضعٌة 

البٌئٌة للمحٌط الناتج عن اإلنبعاثات الملوثة و المتؤتٌة باألساس من األنشطة الصناعٌة و القصور الموجود فً منظومتً 

الصرف الصحً و التصرف فً النفاٌات إلى جانب االستغالل العشوائً للثروات المائٌة الجوفٌة و الثروات الغابٌة 

كما أن التوسع العمرانً العشوائً و االنتصاب الفوضوي بالشواطئ الساحلٌة الذي استفحل خالل السنوات . بالجهة

 .األخٌرة قد أدى إلى تفاقم المشاكل البٌئٌة بالوالٌة

مع هذا، فإن السلطات المعنٌة، المركزٌة و الجهوٌة، قد قامت بانجاز العدٌد من المشارٌع الرائدة فً المجال البٌئً و 

تهٌئة مصب فضالت بمعتمدٌة بنزرت الجنوبٌة، إغالق و استصالح مصبات الفضالت : االقتصاد األخضر منها

 بالمائة مقابل نسبة 98.2حٌث بلغت نسبة الصرف الصحً بالمناطق الحضرٌة )العشوائٌة، تدعٌم شبكة الصرف الصحً 

بقدرة )، انجاز محطتً إنتاج للطاقة الكهربائٌة عن طرٌق طاقة الرٌاح (2016 بالمائة فً سنة 86وطنٌة مقدرة بنحو 

 .2017بمعتمدٌتً أوتٌك و رأس الجبل، وانطالق فً مشروع تهٌئة بحٌرة بنزرت فً سنة  ( مٌقاوات140جملٌة تناهز 
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 بنزرتلوالٌةاالجتماعً تقٌٌم الوضع 

 قطاعالنقل

 كم نصفها ٌتشكل من الطرقات المصنفة فً حٌن 2071.3، 2016بلغ طول شبكة الطرقات بوالٌة بنزرت، خالل سنة 

ٌتكون النصف اآلخر من الطرقات و المسالك الفالحٌة، و مع هذا تشكوا العدٌد من المناطق بالوالٌة عدة صعوبات فً 

كما  تفاقمت مشكلة االكتظاظ المروري بعدة  (سجنان و جومٌن و غزالة)مجال النقل و خاصة فً المعتمدٌات الغربٌة 

 .مدن و خاصة بنزرت المدٌنة

 أما بالنسبة للنقل الحدٌدي، فقد شهد تراجعا هاما فً نشاطه من جراء تقادم السكك الحدٌدٌة بالجهة و المنشآت الفنٌة 

- ماطر- تونس)ذات الصلة ناهٌك عن المنافسة القوٌة من طرف وسائل النقل البرٌة، علما و أن خطا حدٌدٌا واحدا 

 .ال ٌزال فً طور االستغالل من بٌن الخطوط الحدٌدٌة األربعة الموجودة بالوالٌة (بنزرت

من جانب آخر، ٌشهد قطاع النقل البحري بالجهة نموا مطردا فً أداءه، فبالرغم من تقادم منشآته و طاقة إستٌعابه 

 ملٌون طن من السلع و 5.7، 2014 منزل بورقٌبة فً سنة –المتوسطة نسبٌا، بلغ حجم النشاط التجاري بمٌناء بنزرت 

 .   بالمائة من حجم التجارة البحرٌة بتونس و بذلك ٌحتل هذا المٌناء المرتبة الثالثة وطنٌا20البضائع وهو ما ٌعادل 

 قطاعالتربٌة و التعلٌم العالً

 بالمائة من عدد 4 مإسسة وهو ما ٌعادل 347، 2015بلغ عدد المإسسات التربوٌة العمومٌة بوالٌة بنزرت فً سنة 

 بالمائة 5  تلمٌذا خالل نفس الفترة وهو ما ٌشكل 103759المإسسات التربوٌة فً تونس، كما ٌبلغ عدد التالمذة فً الجهة 

من جانب آخر، تظهر نسب التمدرس تفاوتا جهوٌا واضحا،إذ أن معتمدٌة سجنان تسجل . من مجموع التالمٌذ فً تونس

 بالمائة ببنزرت الشمالٌة، علما و إن هذا التفاوت ٌعزى 98.5 بالمائة فً حٌن تبلغ هذه النسبة 92.1نسبة تمدرس قدرها 

باألساس إلى تواضع الخدمات االجتماعٌة، و إلى إهتراء البنى التحتٌة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع التربوي، و إلى  تراجع 

 . جودة التعلٌم بالمناطق الرٌفٌة من الوالٌة

 مإسسات تعلٌم عالً من ضمنها  مدرستٌن لتكوٌن المهندسٌن،  كما 8أما بالنسبة للتعلٌم العالً، تحضن والٌة بنزرت 

 بالمائة من مجموع 3.5و هو ما ٌمثل  ( بالمائة منهم من اإلناث55) طالب 10300بلغ مجموع الطلبة المرسمٌن بالجهة 

 .  2014الطلبة فً تونس فً سنة 

 قطاعالصحة

ٌوجد بوالٌة بنزرت العدٌد من المإسسات الطبٌة العمومٌة من أبرزها المستشفى الجامعً الحبٌب بو قطفة و مصحة 

 مستشفٌات محلٌة بماطر و 4الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً ببنزرت المدٌنة، المستشفى الجهوي بمنزل بورقٌبة و 

 سرٌر، و إلى جانب ذلك، توجد 1000سجنان و العالٌة و رأس الجبل، وبذلك ناهز مجموع األسرة المتوفرة بالجهة 

 . سرٌر235بالوالٌة مإسستٌن صحٌتٌن تابعتٌن للقطاع الخاص تبلغ طاقتهما السرٌرٌة حوالً 

 بالمائة من 4، وهو ما ٌعادل 2015 طبٌبا فً سنة 585أما بالنسبة لإلطار الطبً بالجهة،  فقد بلغ عدد األطباء بالجهة 

 طبٌب 152 طبٌب عام تابع للقطاع العام، 176، و هم ٌتوزعون على النحو التالً؛ ( طبٌب14508)عدد األطباء بتونس، 

 . طبٌب مختص تابع للقطاع الخاص176 طبٌب مختص طبٌب عام تابع للقطاع العام و 92عام تابع للقطاع الخاص، 
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 قطاعالتشغٌل و التكوٌن المهنً

 بالمائة فً حٌن بلغت هذه النسبة على صعٌد 13.11 بوالٌة بنزرت2014بلغت نسبة العاطلٌن عن العمل فً سنة 

 بالمائة 46.5 بالمائة فً حٌن بلغت هذه النسبة 45.59 بالمائة، كما بلغت نسبة السكان النشطٌن بالوالٌة 14.82وطنً 

 .على مستوى وطنً

 بالمائة، حٌث تبلغ نسبة البطالة عند 8هذا و تسجل والٌة بنزرت تفاوتا هاما فً نسبة البطالة بٌن الجنسٌن، تقدر بنحو 

النسبة ) بالمائة 18.54فً حٌن تبلغ نسبة البطالة عند اإلناث  ( بالمائة11.43النسبة الوطنٌة تبلغ ) بالمائة 10.94الذكور 

 . ( بالمائة22.45الوطنٌة تبلغ 

 متربصا، ٌنتمً 4132، 2016و فً المقابل بلغ عدد المتكونٌن بمراكز التكوٌن المهنً العام و الخاص، فً سنة 

 15.56فً حٌن ال ٌنتمً سوى  ( مراكز10البالغة عددها ) بالمائة منهم إلى مراكز التكوٌن المهنً العمومً 84.44

 . بالمائة من  المتربصٌن  إلى مراكز التكوٌن المهنً الخاص

 بنزرتلوالٌةوضعٌة التهٌئة الترابٌة تقٌٌم 

 :ٌتمٌز توزع النسٌج العمرانً بالوالٌة بوجود ثالثة مناطق متباٌنة

 تتمٌز  هذه المنطقة بحركٌة عمرانٌة هامة نسبٌا و بتنوع األنشطة االقتصادٌة  :منطقة ساحلٌة  شرقٌة 

بها، إال أن قرب هذه المناطق من العاصمة و تحسن البنٌة التحتٌة الموجودة بها أسفر عن تزاٌد حاجة 

لمساحات عقارٌة إضافٌة، وهو  (...الصناعة، الفالحة، السٌاحة، الخدمات)مختلف القطاعات االقتصادٌة  

ما أدى إلى تنامً ظاهرة التوسع العمرانً العشوائً و خاصة بالمناطق الساحلٌة و تلك المتاخمة ألهم 

 .(...أوتٌك، غار الملح، رأس الجبل، العالٌة)الطرقات الرابطة بٌن تلك المعتمدٌات 
 

  تحتضن هذه المنطقة أهم األوساط الحضرٌة بالجهة على غرار منزل بورقٌبة و ماطر و :منطقة وسطى

و بالمقارنة مع المناطق األخرى من الوالٌة، تشكل المنطقة الوسطى مفترقا جهوٌا هاما بٌن ... تٌنجة و إلخ

وهو ما أعطى زخما إضافٌا لمختلف األنشطة ''  باجة–بنزرت المدٌنة ''و '' طبرقة- تونس''محوري 

إال أن عدم توفر المدخرات العقارٌة بالشكل المطلوب، ترتب عنه . االقتصادٌة المزدهرة بهذه المنطقة

اشتداد المنافسة بٌن القطاعات االقصادٌة بالجهة على المساحات العقارٌة بالجهة و تنامً ظاهرة التوسع 

العمرانً الغٌر المنظم و العشوائً على حساب األراضً الفالحٌة و المناطق الطبٌعٌة المجاورة و  كذلك 

 . بروز ظاهرة المضاربة العقارٌة
 

  تتمٌز هذه المنطقة بنسٌجها العمرانً الهش، و المتشتت، و الغٌر المنظم نتٌجة :منطقة داخلٌة غربٌة

باإلضافة إلى ذلك . (سجنان و جومٌن و غزالة)لوعورة تضارٌسها الطبٌعٌة ولتواجد مناطق غابٌة شاسعة 

تعانً هذه الجهة من حركٌة اقتصادٌة ضعٌفة نسبٌة و بغٌاب العدٌد من المرافق العمومٌة و البنى التحتٌة 

األساسٌة وهو ما ترتب عنه وجود تجمعات سكانٌة متفرقة و غٌر منسجمة مع بعضها البعض و بروز 

 .    (...كالبطالة و النزوح  الرٌفً و الفقر)العدٌد من المشاكل األجتماعٌة 
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 والٌة بنزرت فً مواجهة إشكالٌات نمّوها

أبرز تشخٌص األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة وكذلك الوضع البٌئً والترابً لوالٌة بنزرت إشكالٌات عدٌدة تعوق 

دوران عجلة التنمٌة فً مختلف مناطق الوالٌة واعتبارا لذلك كانت مقاربة تحدٌد توجهات التنمٌة تعمل على حل اإلشكالٌات 

 وإبداء التوجٌهات الهادفة إلى اجتناب تعّثر تنفٌذ مشارٌع التنمٌة وتحقٌق كل أهداف خطة التنمٌة للوالٌة

تتلخص اإلشكالٌات الخصوصٌة لتنمٌة والٌة بنزرت فً خمس مكّونات أساسٌة تمثل مجتمعة اإلشكالٌة العامة لتنمٌة 

 :الجهة

 رغم كونها المنطقة السفلٌة لوادي مجردة فإن البنٌة التحتٌة :االنفصال الترابً بٌن مناطق الجهة ومع الجوار 

لالتصال مع والٌات الشمال الغربً منعدمة أو ردٌئة، إما بالنسبة لالنفصال الداخلً بالوالٌة فإن المحور المركزي 

( معتمدٌات ماطر وغزالة وسجنان وجومٌن)ٌشكو نقصا كبٌرا مع الغرب  ( تونس الكبرى–بنزرت )لالتصال 

وهو ما ٌعوق اندماج كافة موارد الجهة وتضافرها بهدف  (معتمدٌات راس الجبل وغار الملح)وكذلك مع الشرق 

 :وٌنتج هذا االنفصال الترابً داخل الوالٌة إشكالٌتٌن. تحقٌق تنمٌة جهوٌة متناسقة

اكتظاظ مركز الوالٌة حٌث تتجمع كل العوامل واألنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة  -

 .مسّببة تردي التهٌئة الترابٌة واالنغالق

نقص التنمٌة خاصة فً المنطقة الغربٌة مع تؤثٌر ذلك على العوامل واألنشطة التنموٌة  -

 .(فً مجاالت الصحة والتربٌة والشباب والرٌاضة والتشغٌل)
 

 رغم أن الجهة اعتبرت زمن االستعمار كقطب هام للتنمٌة حٌث أعطاها المستعمر :انتكاس منظومات إنتاج الثروة 

صبغة إستراتٌجٌة وعسكرٌة فقد ركزت فٌها السلطات الوطنٌة بنى تحتٌة هامة صناعٌة وسٌاحٌة وجامعٌة مع 

 .المحافظة على صبغتها العسكرٌة والفالحٌة

 .كل منظومات إنتاج الثروة فً الجهة أصابها اإلرهاق الً أضّر بإنتاجٌتها وبقدرتها على النمو وبصبغتها المهٌكلة

هذا اإلرهاق إضافة إلى صعوبات التموٌل ٌعوق المقاربات الجدٌد للتنمٌة المعتمدة للجهة على غرار المنطقة الحرة، 

القطب التنافسً، المناطق الصناعٌة إضافة إلى تدنً نسب االستثمار مما كانت له انعكاسات كبٌرة على التشغٌل 

 ....تفاقم البطالة، النزوح من الرٌف، تدنً مستوى المعٌشة: وعلى التوازن االجتماعً بصفة عامة

وإذ تتصف حالٌا الجهة بخمول الحركٌة االقتصادٌة فقد أدرك المجتمع المدنً والسلط العامة بالحاجة إلى خلق 

الظروف الستعاد هذه الحركٌة فً إطار المقاربة المضّمنة صلب هذه الدراسة المتعلقة بالخطة اإلستراتٌجٌة لتنمٌة 

 .والٌة بنزرت

 

  لقد كان لمنظومات اإلنتاج و لالنفصال : تردي المنظومة البٌئٌة الطبٌعٌة للجهة والفضاءات الحضرٌة والرٌفٌة

الترابً داخل الوالٌة و مع الجوار مفعول عمٌق على المنظومة البٌئٌة الطبٌعٌة للجهة من خالل تؤثٌراتمرعبة على 

المحٌط الطبٌعً أثرت على جاذبٌة الجهة و على جودة الحٌاة فٌها وأخلت بسالمة واستمرارٌة الموارد الطبٌعٌة 

 .بالجهة

إضافة إلى ذلك ٌساهم الضغط السكانً فً ظهور إخالالت . ورغم استصدار القوانٌن الحمائٌة تفاقمت هذه التداعٌات

وإفراز تحدٌات كبٌرة أمام التهٌئة العمرانٌة الهادفة إلى ترشٌد استغالل الفضاء استجابة لمتطلبات التنمٌة بالجهة 

 .والستٌعاب النمو السكانً بها
 

 ًرغم تواجد هٌاكل للتعلٌم العالً ومعاهد : تشرذم منظومات التؤطٌر وتنمٌة الموارد البشرٌة وتوزٌعها االعتباط

 إضافة إلى انعدام البعد يمختصة فإن تشتت هٌاكاللتؤطٌر والتكوٌن تنم عن ضعف البحث العلمً و التكنولوج

اإلدماج فً النسٌج االقتصادي واالجتماعً وهو ما ٌإثر سلبا على القدرة التشغٌلٌة وعلى تنمٌة التكنولوجٌات 

 .الحدٌثة والوظائف الجدٌدة لخلق الثروة
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 فً كل مناطق الجهة ذات الكثافة السكنٌة أو غٌر المحظوظة انحدرت :تدنً الخدمات االجتماعٌة وجودة الحٌاة

مختلف الخدمات االجتماعٌة وكذلك مستوى جودة الحٌاة ما أفقد الجهة جاذبٌتها وأثر على االستثمار وخلق فرص 

وعلى قدرة األرض على  (......الفالحة، الصناعات التقلٌدٌة، السٌاحة)العمل وعلى استدامة أصناف من األعمال 

 ..المحافظة على سكانها

من جهة أخرى كان لغٌاب برامج صٌانة وتؤهٌل المدن تؤثٌر سلبً نتج عنه تردي الوضع البٌئً واكتظاظ حركة 

الناتجة عن وجود الجسر المتحرك وعن غٌاب مآوي لوقوف السٌارات ومخططات لحركة المرور وعن )المرور 

تدهور حالة الطرقات واألرصفة وعدم توّفر محطات مهٌؤة لنقل المسافرٌن واالستغالل غٌر القانونً للطرٌق العام 

 ....من قبل التجار العشوائٌٌن 
 

 :ومن خالل كل ما تقدم ٌمكن استخالص اإلشكالٌة العامة لتنمٌة والٌة بنزرت كما ٌلً

بنزرت، الوالٌة ذات المقدرات واإلمكانٌات التنموٌة الكبٌرة تواجه حواجز و صعوبات متعددة فً مجال البنٌة " 

التحتٌة واللوجستٌة و البٌئة  إضافة إلى المشاكل الناتجة عن تهّرم آلة اإلنتاج واستمرار التباٌن بٌن المناطق 

 . ''بما ٌنتج عن ذلك من مضاعفات اجتماعٌة

 مقّدرات التنمٌة بوالٌة بنزرت

من خالل التشخٌص المجرى ضمن هذه الدراسة ٌتضح أن لمختلف مناطق والٌة بنزرت مقدرات تنموٌة فً مجاالت 

 .2030وهً تمثل منجما لمشارٌع التنمٌة فً أفق . نشاط مختلفة

لقد اعتمدنا فً تحدٌد التوجهات اإلستراتٌجٌة للتنمٌة على القدرات التً الحت فً مرحلة التشخٌص وذلك بهدف تثمٌن 

 .تلك التً هً فً طور االستغالل وتعّرف تلك التً ٌجب إعادة تؤهٌلها وتلك التً هً قابلة لالستغالل

مٌزة هذا التمّشً أنه ٌمّكن من استغالل الموارد المتوّفرة وفقا إلمكانٌات التنمٌة الخاصة بمختلف مناطق الوالٌة ومن 

 .اقتراح مشارٌع تنموٌة سلٌمة اقتصادٌا قابلة لإلنجاز من الناحٌة التقنٌة ومستجٌبة لحاجٌات سكان الوالٌة وانتظاراتهم

 :هذا و تعتبر أهم مقّدرات التنمٌة بوالٌة بنزرت هً وجود

 قطاع صناعً نشٌط فً قطاعات صناعٌة تنافسٌة 

  وأراضً زراعٌة  ( ملٌون متر مكعب500ما ٌزٌد عن )انتاج  فالحً هام ومتنّوع تتوّفر له موارد مائٌة هامة

 شاسعة

 ًثروة سمكٌة متنّوعة مع وجـــود بنٌة تحتٌة هامة فً مجال الموان 

 البنى التحتٌة األساسٌة والخدمات العمومٌة الموجودة فً والٌة بنزرت توّفر مستوى جودة محترم وجاذبٌة مرتفعة 

  تمكن من استغالل الفضاء بصٌغ متنوعة  (سهول وشرٌط سـاحلً وجبال)فضاء شاسع بتضارٌس متنّوعة... 

 ثروات من المنــــاظر الطبٌعٌة والثقافٌة، بنى تحتٌة لإلٌواء، سمعة طٌبة: نشاط سٌاحً ٌتمّتع بمقدرات عدٌدة 

 صناعات تقلٌدٌة آخذة فً التحسن بفضل كفاءة المهنٌٌن المحلٌٌن وجودة اإلنتاج والسمعة الممتازة لمنتجات الجهة 

 أي رإٌة إستراتٌجٌة للتنمٌة بوالٌة بنزرت

 تتضمن الرإٌا المقترحة لتنمٌة والٌة بنزرت، األبعاد االقتصـــــادٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة للتنمٌة وتعبر عن رغبة 

فً تحقٌق كل الظروف الكفٌلة بتثمٌن خلق فرص العمل و تنمٌة العائدات االقتصادٌة المحلٌة ومحاولة تحسٌن المستوى 

 .المعٌشً بالتوازي مع العمل على تحسٌن جودة المحٌط وحماٌته

 : تستند هذه الرإٌا على ثالثة مكونات أساسٌة

 بنزرت، قطب  تنموي اقتصادٌمتعدد اإلمكانات 

 بنزرت، منطقة اندماج الفضاءات 

 بنزرت، بوابة منفتحة على البحر األبٌض المتوسط 

 

و بهذا فإن الرإٌا المستقبلٌة التً تم اعتمادها من طرف المشاركٌن فً مختلف االجتماعات على مستوى الجهة تتمثل 

 :  فً

 ".بنزرت، رافعة تنموٌة اقتصادٌة مستدامة و مندمجة ذات إشعاع وطنً و دولً"
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 2030إستراتٌجٌة و آفاق التنمٌة بوالٌة  بنزرت ألفق سنة 

 و التً قدمت 2030تم تحدٌد إستراتٌجٌة تنمٌة شاملة لوالٌة بنزرت باالعتماد على رإٌة تنمٌة الوالٌة ألفق سنة 

 :التوجه المستقبلً للجهة، وكذلك آفاق التنمٌة بها و اإلطار المنطقً الذي ٌمكن من تحدٌد التوجهات التنموٌة التالٌة  

 تعزٌز النسٌج الصناعً بوالٌة بنزرت وتؤهٌله إلى جانب تحسٌن جاذبٌته وتنافسٌته. 

 ترشٌد استغالل الموارد الفالحٌة والسمكٌة والطبٌعٌة. 

 تعزٌز البنٌة التحتٌة واللوجستٌة للنقل داخل الوالٌة وخارجها 

 وضع مخطط لحماٌة البٌئة فً الجهة وتنفٌذه 

 تعزٌز وظائف المساندة لترشٌد الحوكمة فً الهٌاكل الجهوٌة 

 ًتطوٌر مقدرات االقتصاد األخضر و االقتصاد األزرق واالقتصاد الرقم 

 تقلٌص التفاوت بٌن المناطق وتحسٌن الظروف المعٌشٌة 

 المشارٌع المهٌكلة المقترحة لوالٌة بنزرت

المشارٌع المهٌكلة المقترحة فً إستراتٌجٌة تنمٌة والٌة بنزرت، تم  التوصل إلٌها على إثر نتائج  سلسلة  من 

اللقاءات والنقاشات على الصعٌدٌن المحلً والجهوي، و ذلك بحضور كافة األطراف المعنٌة من ممثلً السلطات 

 .الجهوٌة والمحلٌة وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الوالٌة، و عدد من منظمات المجتمع المدنً و المواطنٌن

 مشروعا مهٌكل بشكل ٌشمل كافة مناطق الوالٌة، مع العلم هذه المشارٌع تمكن من اإلجابة 19هذا و قد تم تحدٌد 

على اإلشكالٌات التً تم استنتاجها من خالل مرحلة التشخٌص و من تثمٌن المقدرات الطبٌعٌة و اإلمكانات التنموٌة 

 :الموجودة بكافة مناطق الوالٌة

 تحدٌث  الفضاءات الصناعٌة بالوالٌة -1

 توسٌع و تطوٌر الفضاءات الصناعٌة الراجعة بالنظر لفضاء األنشطة االقتصادٌة ببنزرت -2

 إعادة تهٌئة و إنعاش المإسسات الصناعٌة العمومٌة -3

 دعم تنافسٌة  مختلف قطاعات اإلنتاج الفالحً -4

 تثمٌن صناعات الصٌد البحري و تربٌة األحٌاء المائٌة -5

 تثمٌن إمكانات السٌاحة االٌكولوجٌة -6

 تهٌئة مناطق سٌاحٌة جدٌدة -7

 دعم الصناعات التقلٌدٌة  بالجهة -8

 إحداث مٌناء من الجٌل الرابع -9

 انجاز مشروع مطار بؤوتٌك -10

 تإحداث شبكة سكك حدٌدٌة متعددة االستخداما -11

  حماٌة و محافظة األوساط الطبٌعٌة الهشة -12

 بنزرت قطب امتٌاز فً مجال إنتاج الطاقات المتجددة: إنتاج الطاقة النظٌفة -13

 تثمٌن الموارد ذات الصلة باالقتصاد األزرق فً إطار مخطط تنموي مندمج -14

 تنمٌة و تروٌج األنشطة االقتصادٌة المتطورة و الحدٌثة بالجهة -15

 التنمٌة الذاتٌة المسإولة: ''القرى الذكٌة''إحداث مشارٌع تنمٌة حضرٌة مندمجة  -16

 إرساء نظام حوكمة جهوي و محلً ناجع -17

 إعادة تهٌئة الفضاءات االقتصادٌة  و رفع جاذبٌة الجهة -18

   تحقٌق تنمٌة مندمجة للمناطق ذات اإلشكالٌات الخصوصٌة -19
 

 .سٌتضمن كل من هذه البرامج مخططات تنفٌذ وتطوٌر ومشارٌع رافدةقد تسبق أو تواكب المشروع المركزي أو تتبعه

وستمكن هذه المشارٌع من مزٌد تنشٌط الجهة من خالل تذلٌل صعوبات التنمٌة بها وتنشٌط مختلف وظــــائف التنمٌة 

 .استجابتها لتطلعات السكان

على أن دٌمومة هذه المشارٌع فً حاجة إلى إسنادمن خالل برامج ذات بعد أفقً خاصـــــة فً مجاالت البنٌة التحتٌة 

 .والحوكمة الجهوٌة والمحلٌة والعناٌة بالبٌئة والخدمات (...طرقات سٌارة، سكة حدٌدٌة، مناطق صناعٌة)
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 المبرمجة باإلستراتٌجٌة1جدول تلخٌصً للمشارٌع المهٌكلة : 

إحداثات الشغل 
 المتوقعة

 حجم االستثمارات فترات اإلنجاز
 (ملٌون دٌنار)

 التوجهات التنموٌة المشارٌع المهٌكلة

 تحدٌث  الفضاءات الصناعٌة بالوالٌة 170-200 2018-2025 5000-5500
تعزٌز النسٌج الصناعً بوالٌة بنزرت 

وتؤهٌله إلى جانب تحسٌن جاذبٌته 
 .وتنافسٌته

4000-4500 2018-2030 110-130 
توسٌع و تطوٌر الفضاءات الصناعٌة الراجعة بالنظر لفضاء األنشطة االقتصادٌة 

 ببنزرت
 إعادة تهٌئة و إنعاش المإسسات الصناعٌة العمومٌة 2000 2018-2030 3000-3500

 دعم تنافسٌة  مختلف قطاعات اإلنتاج الفالحً 240 2018-2025 5000
ترشٌد استغالل الموارد الفالحٌة والسمكٌة 

 .والطبٌعٌة
 تثمٌن صناعات الصٌد البحري و تربٌة األحٌاء المائٌة 40-50 2018-2025 1000

 تثمٌن إمكانات السٌاحة االٌكولوجٌة 70-100 2018-2025 2500-3000
 تهٌئة مناطق سٌاحٌة جدٌدة 20-25 2018-2023 500-1000

 إحداث مٌناء من الجٌل الرابع 2100-2500 2018-2025 3000-3500
تعزٌز البنٌة التحتٌة واللوجستٌة للنقل داخل 

 الوالٌة وخارجها
 انجاز مشروع مطار بؤوتٌك 1500-1900 2021-2027 3000-3500

 تإحداث شبكة سكك حدٌدٌة متعددة االستخداما 500-600 2018-2030 --

 حماٌة و محافظة األوساط الطبٌعٌة الهشة 400-450 2018-2025 --
وضع مخطط لحماٌة البٌئة فً الجهة 

 وتنفٌذه
 بنزرت قطب امتٌاز فً مجال إنتاج الطاقات المتجددة: إنتاج الطاقة النظٌفة 200-250 2018-2030 1000

تطوٌر مقدرات االقتصاد األخضر و االقتصاد 
 األزرق واالقتصاد الرقمً

 تثمٌن الموارد ذات الصلة باالقتصاد األزرق فً إطار مخطط تنموي مندمج 100-150 2021-2030 1000
 تنمٌة و تروٌج األنشطة االقتصادٌة المتطورة و الحدٌثة بالجهة 100 2025-2030 4000-4500

 التنمٌة الذاتٌة المسإولة: ''القرى الذكٌة''إحداث مشارٌع تنمٌة حضرٌة مندمجة  100-120 2018-2030 2000

 إرساء نظام حوكمة جهوي و محلً ناجع 20 2018-2030 --
تعزٌز وظائف المساندة لترشٌد الحوكمة فً 

 الهٌاكل الجهوٌة
تقلٌص التفاوت بٌن المناطق وتحسٌن  إعادة تهٌئة الفضاءات االقتصادٌة  و رفع جاذبٌة الجهة 1000-1500 2018-2030 --

   تحقٌق تنمٌة مندمجة للمناطق ذات اإلشكالٌات الخصوصٌة 100-70 2025-2018 3000-2000 الظروف المعٌشٌة 
 موطن 44000زهاء 

 شغل قار
2018-2030 

 10885 إلى 9440من 

 ملٌون دٌنار
  توجهات تنموٌة7  مشروع مهٌكل 19

 

 

                                                           
1

 انظر تفاصٌل هاته المشارٌع بتقرٌر المرحلة الثانٌة للدراسة المتعلق بالتوجهات االستراتٌجٌة التنموٌة بالوالٌة
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إن قٌمة االستثمارات المخصصة لتحقٌق  المشارٌع المهٌكلة المقترحة فً إستراتٌجٌة تنمٌة والٌة  بنزرت ألفق سنة 

 1400 ملٌون دٌنار فً كل خماسٌة وهو ما ٌتجاوز بنحو 3400 ملٌون دٌنار أي ما ٌعادل 10800، قد تناهز 2030

 . ملٌون دٌنار2073 والتً قدرت بـ2020-2016ملٌون دٌنار مجموع استثمارات المخطط الجهوي للتنمٌة للخماسٌة 

 فرصة عمل قارة وهو ما ٌمكن من تقلٌص 44000إن إنجاز المشارٌع المهٌكلة المقترحة سوف ٌحقق ما ال ٌقل عن 

 .2030 بالمائة فً سنة 7 إلى حدود 2014 بالمائة فً سنة 13.11نسبة البطالة بالجهة من 

 

 مثال ألحد المشارٌع المهٌكلة

 دعم تنافسٌة  مختلف قطاعات اإلنتاج الفالحً: 4تقدٌم المشروع المهٌكل عدد: 

إن اإلمكانات المتوفرة لمختلف القطاعات الفالحٌة بالجهة، تجعل من والٌة بنزرت قطبا فالحٌا متنوعا و قادرا على 

إال أن العراقٌل التً ٌواجهها الفالحون تمنعهم من تحقٌق استغالل ناجع لمختلف . إعطاء الجهة دفعا تنموٌا قوٌا و ملموسا

 .النشطة الفالحٌة الموجودة فً الجهة

المشروع المهٌكل المقترح، ٌهتم بمعالجة اإلشكالٌات التً تعترض تطوٌر هذا القطاع و ذلك فً مختلف مناطق 

الوالٌة، على غرار المسائل العقارٌة، و تقادم التقنٌات الزراعٌة المستخدمة، و صعوبات مسالك التوزٌع، تعدد مشاكل 

وبشكل عام  ٌهدف هذا المشروع المهٌكل على دعم تنافسٌة و أداء مختلف ... منظمات التصرف فً مٌاه الري، و إلخ

.القطاعات الفالحٌة بالجهة
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تحسٌن مردودٌة و انتاجٌة القطاعات 

 الفالحٌة بالجهة

تطوٌر تنافسٌة المنتجات الفالحٌة 

 باألسواق الخارجٌة

 بعث مواطن شغل إضافٌة 

فك العزلة عن المناطق الرٌفٌة و الحد 
 من ظاهرة النزوح الرٌفً

 

 :اآلثار المتوقعة للمشروع المهٌكل

تسهٌل تملك األراضً الفالحٌة 

 للفالحٌن المحلٌٌن

تطور عمل مإسسات البحث العلمً 
 بالجهة

 

 :خدمات دعم و مساندة للفالحٌن 

 خدمات المناولة -

 خدمات االستشارة، و التكوٌن، و المصادقة   -

 
 

 صناعة المعدات و األغراض الفالحٌة المختلفة

 إنتاج المواد األولٌة المستخدمة فً القطاع الفالحً  

 المشارٌع الرافدة

 ترشٌد استغالل الموارد الفالحٌة والسمكٌة والطبٌعٌة: ةالتوجه االستراتٌجً للتنمً

 تهٌئة و محافظة المجال الفالحً للتنمٌة  : الهدف االستراتٌجً
 
 

 تدعٌم تنافسٌة قطاعات اإلنتاج الفالحً : 4المشروع المهٌكل عدد 

 المشارٌع الرئٌسٌة
 

 (بما فٌها األراضً الدولٌة)جرد، استصالح، و  تسوٌة العقارات الفالحٌة  -1
 تهٌئة البنٌة التحتٌة و المنشآت الداعمة للقطاع الفالحً -2
 استصالح و تثمٌن المساحات السقوٌة و تطوٌر المنشآت المائٌة ذات العالقة -3
 (...أسواق الجملة، أسواق التفصٌل، أسواق الدواب)إعادة تؤهٌل مسالك توزٌع المواد الفالحٌة  -4
 تدعٌم شبكة الكهرباء متوسطة و ضعٌفة الضغط -5
  فك العزلة عن المناطق الرٌفٌة -6
 إعادة تؤهٌل مراكز التكون المهنً، و مإسسات البحث العلمً، و هٌاكل التؤطٌر فً المٌدان الفالحً -7
 إحداث مسلخ جهوي ٌستجٌب للمواصفات الصحٌة المعمول بها فً القطاع -8
 انشاء صندوق  جهوي للتعوٌض عن الجوائح -9

 إعادة تؤهٌل مجمعات التنمٌة و الشركات التعاضدٌة الفالحٌة -10
 تعمٌم استعمال منظومات المعلومات الجغرافٌة  -11

 
 
 
 
 

1. Aménagement des infrastructures de protection des sols (érosion, désertification, 
salinisation…) 

2. Développement des infrastructures d’accès (routes régionales et locales, pistes agricoles…) 
3. Sauvegarde et valorisation des parcours et des espaces forestiers 

 

 

 

 : خلق مشارٌع  فالحٌة جدٌدة فً القطاعات التالٌة

 األشجار المثمرة -

 الزراعات السقوٌة -

 الحبوب و الزراعات الكبرى -

 تربٌة الماشٌة  -

 تدعٌم تنافسٌة قطاعات اإلنتاج الفالحً : 4تقدٌم مختلف مكونات المشروع المهٌكل عدد 

 

 

 :المشارٌع األفقٌة المساندة 

 استغالل ناجع المجال العقاري 
 حماٌة الطبٌعة و المحٌط 
  كفاءة الٌد العاملة 
 بنٌة تحتٌة متٌنة 
  منظومة الحوكمة 
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 تدعٌم تنافسٌة قطاعات اإلنتاج الفالحً: ــــــــــــدد4المشروع المهٌكل عــــــــــــــــ

 المشروع تدعٌم تنافسٌة قطاعات اإلنتاج الفالحً

 التوجه التنموي ترشٌد استغالل الموارد الفالحٌة والسمكٌة والطبٌعٌة

 الهدفاالستراتٌجً تهٌئة و محافظة المجال الفالحً للتنمٌة

إن اإلمكانات المتوفرة لمختلف القطاعات الفالحٌة بالجهة، تجعل من والٌة بنزرت قطبا فالحٌا متنوعا و 
إال أن العراقٌل التً ٌواجهها الفالحون تمنعهم من تحقٌق . قادر على إعطاء الجهة دفعا تنموٌا قوٌا و ملموسا

 .استغالل ناجع لمختلف النشطة الفالحٌة الموجودة فً الجهة
المشروع المهٌكل المقترح، ٌهتم بمعالجة اإلشكالٌات التً تعترض تطوٌر هذا القطاع و ذلك فً مختلف 

مناطق الوالٌة، على غرار المسائل العقارٌة، و تقادم التقنٌات الزراعٌة المستخدمة، و صعوبات مسالك 
وبشكل عام  ٌهدف هذا المشروع المهٌكل ... التوزٌع، تعدد مشاكل منظمات التصرف فً مٌاه الري، و إلخ

 على دعم تنافسٌة و أداء مختلف القطاعات الفالحٌة بالجهة

 المبررات

 (بما فٌها األراضً الدولٌة)جرد، استصالح، و  تسوٌة العقارات الفالحٌة  -1
 تهٌئة البنٌة التحتٌة و المنشآت الداعمة للقطاع الفالحً -2
 استصالح و تثمٌن المساحات السقوٌة و تطوٌر المنشآت المائٌة ذات العالقة -3
 (...أسواق الجملة، أسواق التفصٌل، أسواق الدواب)إعادة تؤهٌل مسالك توزٌع المواد الفالحٌة  -4
 تدعٌم شبكة الكهرباء متوسطة و ضعٌفة الضغط -5
  فك العزلة عن المناطق الرٌفٌة -6
 إعادة تؤهٌل مراكز التكون المهنً، و مإسسات البحث العلمً، و هٌاكل التؤطٌر فً المٌدان الفالحً -7
 إحداث مسلخ جهوي ٌستجٌب للمواصفات الصحٌة المعمول بها فً القطاع -8
 إنشاء صندوق  جهوي للتعوٌض عن الجوائح -9

 إعادة تؤهٌل مجمعات التنمٌة و الشركات التعاضدٌة الفالحٌة -10
 تعمٌم استعمال منظومات المعلومات الجغرافٌة  -11

 المكّوناتالرئٌسٌةللمشروع

 موقع المشروع ٌشمل المشروع المهٌكل جمٌع معتمدٌات والٌة بنزرت

 مخطط إنجاز المشروع 2017-2025

 آجاالالنجاز  سنوات8

 حجماالستثمارات  ملٌون دٌنار240

 التموٌل عمومً

 وزارة الفالحة و الموارد المائٌة و الصٌد البحري و المإسسات تحت اإلشراف

 وزارة أمالك الدولة و الشإون العقارٌة و المإسسات تحت اإلشراف

 وزارة التجهٌز و اإلسكان و المإسسات تحت اإلشراف

 وزارة الشإون المحلٌة و البٌئة و المإسسات تحت اإلشراف

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً و المإسسات تحت اإلشراف

 وزارة التكوٌن المهنً و التشغٌل و المإسسات تحت اإلشراف

 المجلس الجهوي لوالٌة بنزرت

 القطاع الخاص

 االتحاد الوطنً للفالحة و الصٌد البحري 

 منظمات المجتمع المدنً

 المسإولونعنمتابعةالتنفٌذ

 فترة انجاز المشروع المهٌكل

 نسبة انجاز المشروع المهٌكل

 حجم االستثمارات التً تم اعتمادها

  مإشراتاإلنجاز

 تطور االستثمارات الفالحٌة

 عدد مواطن الشغل المحدثة

 نسبة البطالة فً المناطق الرٌفٌة

 تطور إنتاج كل قطاع فالحً

 نسبة استغالل المساحات السقوٌة

  نسب اإلنتاجٌة المسجلة فً كل قطاع فالحً

 عدد دورات التكوٌن الفالحً المنجزة فً كل سنة 

 التؤثٌراتالمنتظرة

 الطاقةالتشغٌلٌةالمإملة 5000
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 أدوات متابعة و تقٌٌم اإلستراتٌجٌة: لوحات القٌادة

، وسائل أساسٌة  2030تمثل لوحات القٌادة المتعلقة بمتابعة و تقٌٌم تنفٌذ إستراتٌجٌة تنمٌة والٌة بنزرت ألفق سنة 

 .لمتابعة تنفٌذ النشاطات المبرمجة باإلستراتٌجٌة وكذلك لتقٌٌم مدى تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة و العملٌة الموضوعة

كما تتضمن لوحات القٌادة عدة مإشرات متعلقة بالنجاعة و الفعالٌة و األداء و المإثرات، وهو ما من شانه أن ٌضمن 

 .نجاح  تنفٌذ البرامج و النشاطات و المشارٌع التً تم وضعها فً مختلف التوجهات التنموٌة المرسومة بهذه اإلستراتٌجٌة

 

 عناصر الواجب اعتمادها للتعرٌف بالمشارٌع التنموٌة و جلب االستثمارات

 

جاذبٌة المشارٌع المعروضة من حٌث الشكل و المضمون بصورة تمكن  المستثمر بالتعرف من البداٌة على  (1

 .أهمٌة المشروع و باإلقبال علٌه

 اإلجراءات التشجٌعٌة العامة و الخصوصٌة الواردة فً مجلة االستثمارات (2

 توفر الٌد العاملة المختصة (3

 شفافٌة اإلجراءات اإلدارٌة و سهولة اتخاذ القرار فً نطاق منظومة حوكمٌة ناجعة (4

 محٌط جذاب سواء من حٌث النظام العام أو من حٌث جودة الحٌاة (5

 مناخ عمل نشٌط (6

 برنامج اتصال و تواصل مستمر ٌتكون من عدة مواقع انترنت (7

 معطٌات اقتصادٌة و اجتماعٌة  محٌنة  (8

 وسائل إعالم ٌقظة (9

 المشاركة فً ندوات و لقاءات و معارض دولٌة للتعرٌف بالمشارٌع المبرمجة باإلستراتٌجٌة (10

ٌقظة تسوٌقٌة و تجارٌة مستمرة قصد التعرٌف بالمشارٌع  و جلب االستثمارات مع األخذ بعٌن االعتبار لما  (11

 ٌجد فً البلدان المنافسة

 صورة الجهة  (12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


