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 ت�شدر عن

املندوبية العامة للتنمية اجلهوية 
املديرة امل�شوؤولة 

جنوى باحلاج
التن�شيق العام 
حمّمد اجلديدي
هيئة التحرير 

احلبيب ال�شكندراين 
حممود عبد املوىل 

املرا�شالت

25 مكرر نهج �شدر بعل
 الفيات تون�س 1002 

الهاتف : 200 799 71  -  454 799 71
الفاك�س : 234 787 71
cgdr@mdci.gov.tn 
www.cgdr.nat.tn 

املقاالت والبحوث املن�شورة
 ال تلزم اإال اأ�شحابها

المحتوى

اإجناز و طباعة 
مطبعة تون�س قرطاج

كلمة العدد
الن�شاط 

• عقود برامج لفائدة 36 م�رشوعا جديدا يف اإطار برنامج التنمية املندجمة	
• الندوة الدولية للوكالت الأورو متو�شطية للتطوير والتنمية املحلية 	
• ح�شيلة اتفاقية التفاهم للتنمية حول برنامج دعم ت�شغيل ال�شباب بتون�ص 	
• الندوة العربية حول البحث والتنمية : مبادرة طيبة من الألك�شو	
• تكوين مكونني حول الالمركزية بتون�ص	

•  ال�رشاكة بني املندوبية العامة للتنمية اجلهوية واملدر�شة العليا للتجارة : 	
ندوة«الأقاليم« خالل امللتقى الثاين للبحوث

تظاهرات
• املندوبية العامة للتنمية اجلهوية يف �شالون املوؤ�ش�شة ب�شفاق�ص 2013 	

اإ�شدارات
• وليــة ... فـي ارقـام ل�شنـة 2012	

حتقيقات
• ولية املن�شتري، ف�شاء متميز... واقت�شاد متنوع	

التنمية املندجمة
• 200 م.د لتمويل 36 م�رشوعا جديدا واإحداث 9 األف موطن �شغل	

م�رشوع جمدد
• تربية الأ�شماك باملياه اجلوفية مبعتمدية منزل �شاكر	

ا�شهامات
• التخطيط بتون�ص : املنهجية واملبادئ الأ�شا�شية	
• املجتمع الفرتا�شي وموؤ�ش�شة الإنتاج	
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�ملهدية
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اإدارات التنمية اجلهوية
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التحرير  لهيئة  يمكن  الجهوية«  التنمية  »مجلة  من  الرابع  اإلصدار  مع 
عمومية  هياكل  من  عليها  والمطلعين  القراء  جمهور  استحسان  مدى  رصد 
مماثلة وشريكة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية وأخرى دراسية وبحثية، 
يعزز  وبما  المؤسساتي  محيطها  مع  تواصلها  من  يدعم  بما  وأجنبية،  وطنية 
من قدراتها على أداء دورها في إسناد الحراك التنموي بالجهات التونسية. 
ايجابية من اإلصدارات...وهذا من شأنه أن يحفز على تطويرها من حيث الشكل والمحتوى مع مثيالتها  نتائج  الجهوية  للتنمية  العامة  بالمندوبية   2013 وسجلت سنة 

من خالل انطالق مشاريع جديدة من برنامج التنمية المندمجة لفائدة الجهات 
الداخلية )36 مشروعا( من ناحية، ومن خالل الشراكة الدولية الالمركزية 
مع هياكل متوسطية النجاز 3 مشاريع تهدف لدعم القدرات الفنية للمندوبية 
الجهوية والكتساب تجارب عملية في مجـــاالت جديدة  للتنمية  العامة 
البديلــة  المحلـية  المحـــلية واالقتصاد األخضر والسياســات  وتجديد من ناحية أخرى.كالحوكمة  اإلصدار  هذا  محتوى  إثراء  على  حريصة  التحرير  هيئة  وإن   

المأمول  للمستوى  للمهنيين والجامعيين للمساهمة فيه بما يرتقي به  » هيئة التحرير «من دّقة وجدية في طرح المسائل التنموية للتبادل والحوار... دعوتها 

كلمة العدد
كلمة العدد
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36 مشروعا في إطار برنامج التنمية المندمجة للواليات الداخلية
وسليانة  الكاف  والة  والسادة  الدولي  والتعاون  التنمية  وزير  الدغرى  األمين  السيد  أمضى   

والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي وتطاوين 
عقود برامج لــ 36 مشروعا جديدا بكلفة تقدر بما 
شغل   موطن   9000 لخلق  دينار  مليون   200 يفوق 
في إطار برنامج التنمية المندمجة لفائدة 7 واليات 
وذلك يوم 28 نوفمبر 2013 بحضور السادة كاتب 
الداخلية  وزير  السيد  لدى  المشيشي  سعيد  الدولة 
المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية ونور 
الدين الكعبي كاتب الدولة لدى السيد وزير التنمية 
والتعاون الدولي وكذلك أعضاء المجلس التأسيسي 

ولجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة وإطارات من وزارة التنمية والتعاون الدولي 

الندوة الدولية للوكاالت األورو متوسطية للتطوير والتنمية المحلية )وجدة – المغرب( 

للمندوبية  العامة  المديرة  ANIMA شاركت  للشرق ومنظمة   المغربية  الوكالة  بدعوة من 
العامة للتنمية الجهوية في أشغال الندوة الدولية للوكاالت األورو متوسطية للتطوير والتنمية 
المحلية بوجدة المغرب. وشاركت دول الحوض المتوسطي )فرنسا– ايطاليا- اليونان– اسبانيا– 
 )CNUCED, BIRD, ONUDI( وكذلك منظمات إقليمية ودولية مثل )... الجزائر– مصر– االردن
في فعاليات هذه الندوة كما تم خاللها إجراء لقاءات عمل وتبادل الخبرات وتنظيم ورشات حول 
المستقبلية  واآلفاق  الحالية  األوضاع  حول  توصيات  عنها  تمخض  كما  اإلستراتيجية،  الدعائم 

لألعمال بالحوض المتوسطي.

حصيلة اتفاقية التفاهم للتنمية حول برنامج دعم تشغيل الشباب بتونس 

تم يوم 20 ديسمبر 2013 تنظيم يوم دراسي بوالية بنزرت خصص لتقديم نتائج المحور األول 
)تكوين مكونين ومرافقة الباعثين في المهن الخضراء( من اتفاقية التعاون المبرمة بين المندوبية 
الشباب  المتحدة للتنمية والمتعلقة ببرنامج دعم تشغيل  العامة للتنمية الجهوية وبرنامج األمم 
بواليات بنزرت وسليانة وجندوبة وتم خالل هذا اليوم الذي اشرف عليه السيد والي بنزرت وبحضور 
اليابان بتونس ومساعدة  بالبيئة وسعادة سفير  المكلف  التجهيز  الدولة لدى وزير  السيد كاتب 
الممثل القار لدى برنامج األمم المتحدة للتنمية بتونس وممثلي وزارة التنمية والتعاون الدولي 
والمندوبية العامة للتنمية الجهوية تقديم سبعة )7( من المشاريع في المهن الخضراء المقترح 
انجازها من قبل الشبان المتكونين في إطار هذا البرنامج األممي بالواليات المذكورة أعاله.كما تم 
تسليم شهائد لثالثين )30( مكونا في المهن الخضراء وتسعة وعشرين )29( شابا وشابة من أصحاب 
أحسن المشاريع المشخصة بالواليات المعنية .وتجدر اإلشارة إلى مشاركة سبعة )7( إطارات من 

المندوبية في دورات تكوينية في قيادة المشاريع ضمن هذه المبادرة األممية

النشاط
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الندوة العربية حول البحث والتنمية : مبادرة طيبة من األلكسو

بدعوة من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة )الكسو( شاركت المندوبية العامة للتنمية 
الجهوية في أشغال الندوة العربية حول البحوث العلمية والتنمية بتونس أيام 20 و21 و22 ديسمبر 
2013 وهي بادرة أولى من نوعها في هذا المجال. والهدف من تنظيم هذه الندوة المساهمة في 
إرساء أرضية تعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في مجالي البحوث والتنمية بالبلدان 
العربية في إطار تدعيم الرصيد البشري كما نظمت ورشات عمل مع محاضرات لفائدة الباحثين 

المحترفين للعرب. وستعقد الندوة القادمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل سنة 2014.

الشراكة بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية والمدرسة العليا للتجارة : 
ندوة »األقاليم« خالل الملتقى الثاني للبحوث

حوارية  ندوة  فعاليات  في  المندوبية  شاركت 
الملتقى  إطار  في  بتونس  األقاليم  إشكالية  حول 
الثاني للبحوث من 19 إلى 21 نوفمبر 2013 بجامعة 
منوبة وتمثل هذه المشاركة الثانية  تكريسا التفاقية 
العليا  والمدرسة  المندوبية  بين  المبرمة  الشراكة 
للتجارة خالل سنة 2012 وقّدمت خالل هذه الندوة 
محاضرة حول األقاليم والتنمية بتونس كمساهمة 

من المندوبية في فعاليات هذه التظاهرة.

تكوين مكونين حول الالمركزية بتونس
من  إطارات   3 ضمنهم  من  التنمية  ودواوين  الوزارة  من  إطارا   15 من  مجموعة  شاركت 
المندوبية في ورشة تكوينية مكثفة من 27 نوفمبر إلى غاية 3 ديسمبر 2013 حول إرساء وتدعيم 
منظومة الالمركزية بتونس في إطار مبادرة تشاركية دولية بين وزارة التنمية والتعاون الدولي 

وكنفدرالية الجامعات بكندا.
ويتمثل الهدف في إرساء نواة من المهنيين المكونين بغية التدريب والتكوين على المستويين 

المركزي والجهوي، وكذلك تنشيط منظومة الحوكمة العمومية الالمركزية.

النشاط
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تظاهرات

واكبت المندوبية العامة للتنمية الجهوية فعاليات صالون المؤسسة  لسنة 2013 في دورته 
الرابعة الذي نظمه مركز أعمال والية صفاقس يومي 20 و 21 نوفمبر 2013 بمعرض صفاقس 
وبحضور  والجمعيات  والمنظمات  واإلحاطة  المساندة  هياكل  مختلف  مع   باإلشتراك  الدولي 
مختلف المتدخلين في مجال اإلستثمار الخاص وبعث المشاريع على الصعيدين الجهوي والوطني 

وكذلك رجال األعمال التونسيين واألجانب.
وقد حجزت المندوبية العامة للتنمية الجهوية جناحا تّم فيه تقديم عروض ديابوراما تخص 
مشموالت المندوبية ومختلف تدخالتها في ميدان النهوض باالستثمار الخاص وعرضت كذلك 

الوثائق التالية :
ـ والية في أرقام لسنتي 2011 و 2012، 

ـ الوثائق الترويجية لواليات الشمال الشرقي والوسط الشرقي،
ـ مجلة التنميةالجهوية التي تصدرها المندوبية،

ـ مطوية حول المندوبية العامة للتنمية الجهوية، 
ـ مطوية حول برنامج التنمية المندمجة )2012 - 2014(

وكان  اإلقبال على هذا الجناح وعلى الوثائق المعروضة مكثفا.

المندوبية العامة للتنمية الجهوية
في صالون المؤسسة بصفاقس لسنة 2013 
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إصدارات

السنوية  الجديدة من نشريتها اإلحصائية  النسخة  الجهوية  للتنمية  العامة  المندوبية  أصدرت 
للمعطيات  بيانية ومتضمنة  2012 في صيغة مجددة مدعمة بخرائط  لسنة  أرقام«  في  »والية 
وبنزرت  ونابل  ومنوبة  عروس  وبن  واريانة  )تونس  الشرقي  الشمال  إقليم  بواليات  المتعلقة 
إثراء هذه  تم  والمهدية وصفاقس( كما  والمتنستير  الشرقي )سوسة  الوسط  وإقليم  وزغوان( 
النشرية بقرص ليزري هو عبارة على وثيقة الكترونية تحتوي باإلضافة إلى المحتوى الورقي 

على تقديما مختصرا لبقية واليات الجمهورية.
القتناء النشرية : االتصال بمقر المندوبية العامة للتنمية الجهوية اإلدارة المركزية للمعلومات 

الجهوية بالطابق الخامس 

واليــة ... فـي ارقـام لسنـة 2012
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والية المنستير، فضاء متميز... واقتصاد متنوع
الحبيب السكندراني

تحقيقات

• عدد السكان :  539 ألف ساكنا )سنة 2012( 	
• الكثافة السكانية : 529 ساكن / كم2 	
• المساحة : 1019 كلم2)0،7 من مساحة البالد(	
• المعتمديات : 13	
•  البلديات : 31 	

      أرقام مهمة  
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 الوجهة المفضلة للمستثمرين  

• اعتبارا لقربها من القارة األوروبية، وتواجدها في قلب المتوسط، تعتبر شبه جزيرة 	
المنستير المتجذرة في الساحل التقليدي واحة ســـالم وآمان. ومدينة المنستير 

السياحية الجميلة تتميز بهوائها النقي ومناخها المعتدل وبحرها وشواطئها مّما أهلها ألن 
تصبح من الجهات المفضلة للسياح

• ويتدعم هذا المشهد بالمناطق المجاورة والمحيطة بها التي ال تختلف عنها كثيرا من 	
حيث محيطها ومتساكنيها 

• تتميز المنستير بنوع من الجاذبية بسبب عراقتها التاريخية مما أصبغ عليها طابعا 	
روحيا وثقافيا باإلضافة إلى اقتصادها التنافسي المتنوع المرتكز على الفالحة والسياحة 

والصناعة.

• الفالحة   	
ترتكز خاصة على غابات الزيتون، والباكورات وتربية األبقار 

والماشية والصيد البحري.
• الصناعة 	

تحتل مرتبة متميزة حيث تنتصب بها 713 
مؤسسة صناعية خاصة في مجاالت النسيج 

وهي باألساس منطقة صناعة موجهة 
للتصدير خاصة نحو االتحاد األوروبي.

• السياحة 	
فنادقها عالية الجودة مما يجعلها منطقة جذب للسياح 

والمستثمرين األجانب مع طاقات مهمة في 
السياحة الشاطئية.

تحقيقات
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كفاءات  وقدرات في التصرف مشهود لها

 طاقات بشرية شابة ومتعلمة

مجهود متواصل للتعلم والتدرب ❖
• نسبة تمدرس 99,7 % للمتراوح أعمارهم بين 6 	

سنوات و12 و 70 % بين 13 و19 سنة )2012(
مؤسسات تربوية هامة ❖

• 155 مدرسة أساسية 	

• 75 مدرسة إعدادية ومعاهد ثانوية 	

• 12 مؤسسة في التعليم العالي 	

 كفاءات عالية المستوى ومجهودات متواصلة لتطوير المجتمع المعرفي  

مدينة جامعية حيث يتعدى عدد الطلبة 21 ألفا )2012(  ❖
مقر جامعة المنستير المحدثة سنة 2004 وتشمل واليتي المنستير والمهدية )18  ❖

مؤسسة جامعية منها 12 بالمنستير في االختصاصات الصحية والفنية والهندسة...(
3361 شهادة علمية )2012( من ضمنها 386 في الهندسة  ❖

72 %  من اإلناث حاصالت على شهادات عليا ❖

استثمارات مهمة في تنمية المعرفة والتقنيات من خالل بعث المؤسسات المخصصة  ❖
لذلك:

• القطب التكنولوجي في النسيج	
• مركز العمل عن بعد في اإلعالمية والملتيميديا بطاقة استيعاب )15 مؤسسة(	
• معهد عالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل 	
• معهد حرف الموضة 	
• معهد عالى للعلوم والتقنيات 	
• مدرسة وطنية للمهندسين ومعهد تحضيري للدراسات الهندسية 	
• فرع للمركز التقني للنسيج بقصر هالل	
• معهد وطني للعلوم وتقنيات البحار	
• 17مكتب دراسات واستشارات	

تحقيقات
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     تكوين مهني متناغم مع سوق الشغل

     مناطق صناعية مؤهلة لالستقطاب المستثمرين

• 9 مراكز عامة و62 اختصاص )النسيج ، االكساء، الخشب ...( بطاقة استيعاب تصل 	
5390 متربصا و4700 متدربا )2012(

• 32 مركزا لحوالي 900 متدربا )2012( 	
• تتكفل الدولة بمصاريف التكوين بعنوان 	

صندوق اإلدماج خاصة لبرامج التدريس في 
اللغة االنجليزية واإلعالمية لحاملي الشهادات العليا استجابة لمتطلبات المؤسسات 

الصناعية 

• 6 مناطق صناعية مهيئة 560 مقسما على مساحة 208 هك	
• 67 مقسما جاهزا للبيع	
• فضاء األنشطة الصناعية يمتد على مساحة 110 هك للقطب التكنولوجي للنسيج و50 	

هك بصدد التهيئة مخصصة للمؤسسات المجددة

العدد الجملي للمقاسمالمساحة )هك(المنطقة الصناعية

160414قصر هالل 
78269المنستير 

8.732المكنين
4.54بنبلة 
2.77بنان

1054جمال 
208.4560المجموع 

  فضاء األنشطة الصناعية للقطب التكنولوجي للنسيج

• الموقع : بين مدينتي منزل حرب والساحلين 	
• المساحة الجملية 110 هك )150 مقسما(	
• المساحة المهيئة 45 هك )54 مقسما( 	
• عدد المقاسم المستغلة : 42 	
• عدد المقاسم المخصصة للبيع : 12 	
• عدد المؤسسات بصدد االنتصاب : 22	
• نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب 100 %      	
• الكهرباء : متوسط وعالي الضغط	
• ربط بشبكة الغاز الطبيعي	
• ربط بشبكة التطهير 	
• االتصال : كل الخدمات متوفرة )هاتف، انترنت، 	

).....

تحقيقات
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بنية أساسية حديثة : في خدمة المواطن و المؤسسات

• مطار الحبيب بورقيبة الدولي 	
• الترابط بواسطة الطريق السريعة تونس- صفاقس	
• شبكة طرقات مكثفة : 380 كلم من الطرقات	
• وصلة الساحل )Bretelle ( تمتد على 36 كلم 	

بصدد استكمال األشغال
• 3 خطوط من السكك الحديدية: مترو الساحل 	

والخطوط البعيدة )المسافرين والبضائع(
• شبكة اتصاالت معممة ذات تدفق عال	
• 12 مؤسسة جامعية 	
• قطب تكنولوجي للنسيج	
• 9 مراكز تكوين مهني	
• مستشفى جامعي، مستشفيين جهويين ومركز توليد 	
• 11 قاعة رياضة متعددة االختصاصات و 14 ملعبا 	

معشبا
• إذاعة جهوية	
• 23 مكتبة عمومية و15 دار ثقافة	
• 14 قاعة عرض وقاعة سينما بصدد االنجاز 	
• 3 مسارح في الهواء الطلق 	

دوافع االستثماربالمنستير 

اقتصاد متنوع وحركي ❖
• إمكانيات استثمارية واعدة	
• مجاالت ذات قيمة مضافة	

الصناعة:
• أول قطب تونسي في النسيج واإلكساء	
• أرضية مالئمة النجاز قطب بيوتكنولوجي	

السياحة:
• قطب سياحي مشهور على المستويين الوطني والدولي 	

يقدم منتجات متنوعة وراقية 
الفالحة: 

• ذات إشعاع وبمردودية عالية 	

االندماج في المحيط 
األورو متوسطي

 الطموح

تحقيقات
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المنستير... قطب صناعي متفتح على االبتكار

   قطب التنافسية المنستير »الفجة منوبة« 
فضاء جديد للموضة والنسيج المجدد

    الخصوصيات ونقاط القوة

     التوزيع القطاعي

• 712 مؤسسة صناعية )اكثر من 10 عمال(  	
منها 74 % مصدرة كليا 

• 66 ألف موطن شغل اي بنسبة 13 % من 	
السوق الوطنية الصناعية 

• 14 مؤسسة صناعية كبرى، )500 موطن 	
شغل فأكثر(

• 61 مؤسسة صناعية متوسطة )بين 200 	
و500 موطن شغل(

• 25 % من المؤسسات الصناعية الوطنية في 	
النسيج واالكساء

• 25 % من المؤسسات الصناعية الوطنية في 	
صناعة اآلجر

• مساحة : 90 هك	
• 4000 م2 من البناءات الصناعية	
• بنية تحتية متعددة )فضاءات أنشطة صناعية مجددة(	
• 50 هك مخصصة لألعمال المتصلة بمكمالت النسيج	
• طلبات وطنية وعالمية لالنتصاب )25 % من فضاءات الفجة و15 % من موقع المنستير(	
• 200 هك مهيئة إلقامة فضاءات صناعية وبناءات على مساحة 58 ألف م2 خالل الفترة 	

الممتدة من 2009 إلى 2016

• صناعة النسيج االكساء والجلود  	
% 78.4

• الصناعات الميكانكية والكهربائية  	
% 6.7

• الصناعات الغذائية والفالحية  	
% 4.8

• صناعة مواد البناء والخزف 	
والبلور4.4 % 

• الصناعات الكيميائية 3.0 %	
• 	% 2.7 الصناعات المختلفة 

• النسيج واالكساء أهم أنشطة صناعية بالوالية )571 وحدة 	
أي ما يمثل 77.8 من مجموع المؤسسات الصناعية بالجهة 

بطاقة تشغيلية تقدر بـ 54 ألف شخص(.
•  25 % مساهمة في المجهود التصديري الوطني	
• بروز المناولة لدى المؤسسات المعروفة على الصعيد العالمي 	

) Zara – Mango – Benetton –Zen( والدولي

تحقيقات

      أرقام مهمة  
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تحقيقات

      المؤسسات الشهيرة المنتصبة بالمنستير

• النسيج واالكساء ) منتجات عالية الجودة(	
• المالبس الجاهزة	
• االبتكار والموضة	
• صناعة المواد الخام 	
• جمع ورسكلة فضالت النسيج	
• النسيج الذكي ) بتقنيات عالية الجودة( : تركيز 	

كبسوالت مصغرة لالستعماالت الطبية والتجميلية 

• 	 Zannier, Benetton, Klopma, في النسيج واالكساء
Chantelle, Denico

• 	MBG: الحاويات المعدنية
• 	Sogerma :خدمات الطيران
• 	Sanella :الورق الصحي المنزلي

 الطموح
- االنتقال من المناولة 

إلى الشراكة 
- قطب بيوتكنولوجي

• 11 %  من طاقة االستيعاب الوطنية: أكثر من 23 ألف سريرا 	
• 27 % من طاقة االستيعاب فئة 4 و5 نجوم	
• 47 ألف زائر : 3.4 مليون ليلة مقضاء / في السنة	
• المدة  المتوسطة لإلقامة 8.5 ليلة 	
• يد عاملة مباشرة : 7 أالف	
• وكاالت أسفار : 32	

      قطب سياحي شهير على المستويين الوطني والدولي

همة
م م

 أرقا

      منتجات سياحية جيدة ومتنوعة

السياحة البحرية  ❖
• محطة سياحية )المرينا( ومرفأ بحري ترفيهي )400 عقدة( ومقاهي ومطاعم وشقق 	

فندقية و8 سفن للنزهة البحرية 
الساحة الرياضية  ❖

• ملعبين للصولجان	
• 3 مراكز للغوص	
• 20 قاعدة بحرية للنزهة البحرية واأللعاب المائية 	

   القطاعات الواعدة 
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تحقيقات
السياحة الترفيهية  ❖

• 3 مراكز للتنشيط السياحي 	
• مركض للخيول 	
• مركزين لركوب الخيل 	
• 37 عربة خيول 	
• قطار سياحي	

السياحة االستشفائية ❖
• 3 مراكز للمعالجة بمياه البحر 	

سياحة المؤتمرات ❖
• قصر العلوم	
• قاعات محاضرات وندوات بمختلف الفنادق	

السياحة الثقافية  ❖
• قصر الرباط	

هجري   80 سنة  األعين  بن  هرثمة  أسسه  المنستير،  رباط 
)796م( في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، ويعد احد 
أعظم المعالم العسكرية الدفاعية. كان حراسه من المتطوعين 
لحراسة الثغور، ويعرفون في األدبيات اإلسالمية التاريخية بـ 
“ المرابطين في سبيل اهلل” وأدخلت على الرباط تحصينات 
كبيرة بين القرنين 15 و18 وترى من أعلى هرم في الرباط 
والبالغ ارتفاعه نحو 20 مترا منظرا عاما لمدينة المنستير 
كما تتراءى مالمح جزيرتي سيدي الغدامسي )نسبة لمدينة 
المنستير  كهوف  وكذلك  والوسطانية،  الليبية(  غدامس 

التاريخية التي تعود ألكثر من 4000 سنة.
• المنتجعات 	

تزخر بالكثير من النزل ومعظمها منتجعات سياحية، عددها 
وتمتاز  بينها،  للتنقل  والجمال  الخيول  وتستخدم  بالمئات، 
بالهدوء والنظافة، ينزلها أفواج سياحية من أوروبا وغيرها 
مطاعم   5 به  الساحلي  باالس”  “اوريونت  منتجع  بينها  من 
والطبيعة  البحر  على  غرفها  شرفات  تطل  ومتنوعة،  فاخرة 

والشوارع الهادئة، وببعض غرفها مسابح
• الكورنيش 	

وترى  المازري  اإلمام  مقام  به  باآلجر  مرصوف  الكورنيش 
منه جزر و تالل وسط البحر تضم أماكن للترفيه ومطاعم 
ومقاهي تنتشر بامتداد الكورنيش الذي يمتاز بالنظافة ويزخر 

بالتحف المعمارية.
- المتحف اإلسالمي الزاخر بالمخطوطات والتحف والمنقوشات 
خاصة األسطرالب الذي يعود تاريخه إلى سنة 927 بعد الميالد.

- روضة آل بورقيبة وبه ضريح الزعيم الحبيب بورقيبة 
- اآلثار التاريخية براس ديماس )البقالطة(

- رباط لمطة 
- متحف المكنين
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- 3 مناطق سياحية مستقبلية 
المحطة المندمجة بسقانص بصدد االنجاز تظم مرفأ ترفيهيا )300 عقدة( وحيا سكنيا راقيا 

)194 شقة فاخرة( وقصر الزعيم بورقيبة الذي حول إلى متحف 
المنطقة السياحية جنان الوسط بالدخيلة تظم 6 وحدات سياحية و12 مركزا للتنشيط السياحي 

المنطقة السياحية بالبقالطة بصدد التهيئة ويمكنها استيعاب 5000 سريرا
- مطار الحبيب بورقيبة الدولي: 3.5 مليون مسافرا سنويا

- مترو الساحل : يربط مختلف مدن الساحل انطالق من سوسة وصوال للمهدية 
- القطب الطبي : يظم هياكل االستقبال والمصالح الطبية المتطورة )األسنان والصيدلة(

- المهرجانات الدولية الجهوية
• مهرجان المنستير الدولي	
• مهرجان النسيج التقليدي بخنيس	
• مهرجان العصيدة بطوزة	
• مهرجان البسيسة بلمطة	
• مهرجان الشركاو بالمنستير )سمك صغير الحجم(	
• المهرجان الدولي للفنون الجميلة 	
• مهرجان الصناعات التقليدية بالمكنين	
• الدورة الدولية للكرة الحديدية	

• التجميل الطبي 	
• الرشاقة والمحافظة على األجسام وإنقاص الوزن	
• تركيب األسنان ومعالجتها	
• النقاهة واالستشفاء	
• السياحة الخضراء	
• سياحة الشيخوخة	

• 81400 هك من المساحة الفالحية 	
• أول منتج للباكورات )47 %(	
• 2000 هك من الزياتين البيولوجية 	
• 175 معصرة زيتون	
• 15 وحدة تكييف 	
• 19 مخزن تبريد	

      نقاط قوتها في السياحة

تحقيقات

القطاعات السياحية الواعدة 

   فالحة ذات إشعاع ومردودية عالية 

      أرقام مهمة  
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• 5 موانئ للصيد البحري على طول 65 كلم من السواحل	
• السمك 	 من  و30 %  الوطني  المائي  اإلنتاج  من   % 18

األزرق
• 9 مشاريع تربية اسماك	
• معهد وطني للعلوم والتقنيات البحرية	
• محضنة مؤسسات في مجال علوم وتقنيات البحار	
• معهد عالى للبيوتكنولوجيا	

• المكيفة منذ 	 البيوت  الزراعة تحت  تقاليد متجذرة في 
سنة 1975 مع يد عاملة كفئة وقدرة تنافسية عالية 

• طاقة إنتاجية هامة في الزيتون البيولوجي )60 ألف هك(	
• مواقع مالئمة لتربية األحياء المائية بمختلف أنواعها	
• تصنيف زيت الزيتون تحت عالمة )IGP زيت المنستير( 	

متعددة المزايا والفوائد والمكونات

• إنتاج زيت الزيتون البيولوجي	
• إنتاج األعشاب العطرية والطبية 	
• إنتاج الزهور	
• إنتاج السماد العضوي	
• تربية األحياء المائية 	

- تربية األسماك باألقفاص العائمة
- تربية األسماك باألقفاص المغمورة

- تربية القوقعيات )القفالة(
- تربية الطحالب المجهرية )سبيرولين( 

   المجاالت الواعدة 

تحقيقات

الصيد البحري 

نقاط القوة
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على  اإلمضاء   2013 نوفمبر   28 يوم  تّم 
عقود برامج 36 مشروعا جديدا ضمن برنامج 
التنمية المندمجة تخّص 7 واليات هي الكاف 
وقفصة  بوزيد  وسيدي  والقصرين  وسليانة 
وتطاوين وقبلي من قبل السيد لمين الدغري 
والواّلة  الدولي  والتعاون  التنمية  وزير 
سعيد  السيدين  الحفل  هذا  وحضر  المعنيين. 
وزير  السيد  لدى  الدولة  كاتب  المشيشي، 
الداخلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات 
الدولة  كاتب  الكعبي،  ونورالدين  المحلية 
الدولي  والتعاون  التنمية  وزير  السيد  لدى 
وأعضاء  التأسيسي  المجلس  أعضاء  والسادة 
وأعضاء  المعنية  للواليات  الجهوية  المجالس 
وثّلة  المندمجة  التنمية  برنامج  قيادة  لجنة 

من اإلطارات الجهوية.
المشاريع  لهذه  الجملية  التكلفة  وتقدر 
ما  الداخلية  المناطق  تستهدف  التي  الجديدة 
إحداث  من  ستمكن  دينارا  مليون   200 يفوق 
وذلك  مباشر  شغل  موطن   9000 من  أكثر 
من خالل إحداث 2400 مشروعا فردّيا منتجا،  
مختلفة،  مجاالت  في  باعثا   2900 وتكوين 
وتهيئة 20 منطقة سقوية على مساحة تناهز 
التكميلي  للري  مناطق   6 وتهيئة  هك،   800
وتهيئة  هك،   500 تتجاوز  مساحة  على 
منطقة صناعية على مساحة 3 هكتارات، وبناء 
وفضاء  صناعيا  محال  و14  حرفية  مناطق   4
ترويج و3 فضاءات إقتصادية، وتهيئة 9 أسواق 
الفالحية.  المنتجات  لتجميع  مراكز  و9 
تطوير  من  االستثمارات  هذه  ستمّكن  كما 
من  المعتمديات  هذه  داخل  األساسية  البنية 

الطرقات  من  275 كلم  وتعبيد  تهيئة  خالل 
شعبيا،  حيا   13 وتهذيب  الريفية،  والمسالك 
المتساكنين  عيش  ظروف  تحسين  ومن 
للشرب  الصالح  بالماء  عائلة   1700 بتزويد 
خضراء،  ومناطق  عائلّيا  منتزها   14 وتهيئة 
17 مركزا  ببناء  الصحية  الخدمات  وتقريب 
عناصر  إنجاز  إلى  إضافة  األساسية،  للصحة 

جماعية.

وتهم هذه المشاريع المعتمديات التالية:
والكريب 	  العروسة  سليانة:  بوالية   6

وقعفور  وبوعرادة  الجنوبية  وسليانة 
ومكثر،

والجريصة 	  الدهماني  الكاف:  بوالية   6
ونّبر والسرس وتاجروين والقصور،

بلعباس 	  ماجل  القصرين:  بوالية   7
وسبيطلة  وفريانة  الفريد  وحاسي 

وسبيبة وجدليان والعيون،
الحفي 	  بئر  بوزيد:  سيدي  بوالية   9

وسوق الجديد والمكناسي وأوالد حفوز 
وسيدي بوزيد الغربية والرقاب وسيدي 
أوالد  وسبالة  وجلمة  الشرقية  بوزيد 

عسكر،
6 بوالية قفصة: قفصة الشمالية والسند 	 

وبلخير والقصر وسيدي عيش وقفصة 
الجنوبية،

معتمدية رمادة بوالية تطاوين،	 
معتمدية الفّوار بوالية قبلي.	 

200 م.د لتمويل 36 مشروعا جديدا وإحداث 9 أالف موطن شغل
بواليات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين وقبلي

برنامج التنمية 
المندمجة
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حفل التوقيع في صور...

برنامج التنمية المندمجة 
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خالل مواكبتنا لفعاليات صالون المؤسسة بصفاقس في دورته الرابعة يومي 20 و21 نوفمبر 
2013 بمعرض صفاقس الدولي، استرعى انتباهنا عرض مشروع مجدد يتمثل في تربية األسماك 

بسبخة منزل شاكر.
 ونظرا لصبغة هذا المشروع من حيث مردوديته وخصوصيته فقد ارتأينا  أن نسلط عليه الضوء 
من خالل التعريف به في عددنا هذا في إطار تشجيعنا ألصحاب أفكار المشاريع المجددة وحرصا 

منا على نشر ثقافة بعث المشاريع.
يعتبر مشروع تربية األسماك بالمياه الجوفية بمعتمدية منزل شاكر مشروعا نموذجيا حيث 
ثم  األسماك  تربية  في  للشرب  صالحة  غير  الملوحة  متوسطة  الجوفية  المياه  باستغالل  يقوم 

تثمينها في إنتاج النباتات العلفية قصد استعمالها كأعالف للماشية كالماعز واالبل.

مراحل االنجاز

تدريب حول بعث المشاريع في إطار برنامج بعث المؤسسات وتكوين الباعثين )CEFE( أكتوبر 2010 
تدريس تطبيقي حول تربية األسماك من نوعية )TILAPIA سمك البلطي النيلي( بشركة صيد 

بحري بجربة من 2010 إلى 2011
طلب التراخيص الضرورية والشروع في تهيئة األحواض من فيفري 2011 إلى مارس 2012

استيراد األسماك الصغيرة خالل افريل 2012
انطالق عملية اإلنتاج خالل أوت 2012

توسعة األحواض وإضافة وحدة صناعة العلف وتربية الماشية سنة 2013

مراحل اإلنتاج
يتم ضخ المياه من بئر أنبوبية بعمق 84م و ملوحة في حدود 6غ/ل حيث تجّمع المياه في 

حوض استقبال بارتفاع 3م.

ثم تتحول هذه المياه إلى األحواض اإلسمنتية بطريقة انسيابية ليتم استعمالها في تسمين سمك 
البلطي النيلي. و توجه المياه المستعملة بطريقة انسيابية إلى حوض الترسيب حيث تسّمن أسماك 

البوري و في مرحلة أخيرة تثمن المياه الغنية بالمواد العضوية في بعض الزراعات العلفية.

 تربية األسماك بالمياه الجوفية 
بمعتمدية منزل شاكر

مشروع مجدد

الحبيب السكندراني
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تسمين األسماك
تنقسم عملية إنتاج سمك البلطي إلى مرحلتين:

مرحلة ما قبل التسمين في أحواض سعة الحوض 45م3
مرحلة التسمين في أحواض سعة الحوض 90م3

كما جلبت سميكات من نوعية البوري قصد تجربة تسمينها 
ومالحظة مدى تأقلمها مع المشروع.

وحدة إنتاج العلف
تفاديا الستيراد األعالف باهظة الثمن, تم إنشاء وحدة إلنتاج األعالف لالستهالك الذاتي بطاقة 
إنتاج 150 كغ/اليوم حيث تطحن المواد األولية ) صوجا، ذرة، فارينة سمك....( بواسطة آلة 
الغذائية لألسماك،  للحاجيات  المكونات حسب وصفة مالئمة  أولى، ثم تخلط  طحن في مرحلة 

وأخيرا  تستخرج األعالف في شكل حبيبات وتجفف ثم تقدم لألسماك.

الزراعات العلفية وإدماج الحيوانات
6غ/ل  حدود  في  وهي  المياه  ملوحة  لدرجة  نظرا 
وكميتها ونوعيتها الغنية بالمواد العضوية، وبعد دراسة 
معمقة لتثمين هاته المياه، تم استزراع نوعين من النباتات 
العلفية األكاسيا والقصب وهي من النباتات الغنية التي 

تتالءم مع تربية الماعز واإلبل.

مشروع مجدد

بطاقة المشروع
صيغة الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة

المسؤول: مهدي بن عبد العزيز الجراية
المستوى التعليمي: إجازة تطبيقية في تربية األسماك

المساحة المستغلة: 5,4 هك
صيغة االستغالل: كراء ارض دولية



المحتوى
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I – منهجية التخطيط بتون�س 
اأولت تون�س منذ ال�شنوات االأوىل لال�شتقالل عناية فائقة 
العامة  التوجهات  ت�شبط  و�شيلة  باعتباره  بالتخطيط 
لتعبئة  مالئما  واإطارا  واالجتماعية  االقت�شادية  لل�شيا�شة 
كل الطاقات واأحكام توظيفها بهدف �شمان التنمية ال�شاملة 
لطموحات  وفقا  املدى  طويلة  ا�شت�رشافية  نظرة  نطاق  يف 

املجموعة الوطنية.
للتخطيط الأ�سا�سية  املبادىء   -  1

من اأبرزها :
• عرب 	 املخطط  اإعداد  عند  الدميقراطي  التم�شي  تكري�س 

والهياكل املعنية يف  الفاعلة  االأطراف  ت�رشيك جميع 
اجلهوية  امل�شتويات  على  املو�شعة  اال�شت�شارات  اإطار 

واالإقليمية والوطنية 
• العناية باجلانب التنظيمي واملوؤ�ش�شاتي بغية اأحكام 	

والقطاعية  اجلهوية  اللجان  نطاق  املخطط يف  اإعداد 
والوطنية مع تاأمني عمليات املقاربة والتن�شيق فيما 

بينها
• اإتباع املنهجية العلمية �شواء عند ت�شخي�س وحتليل 	

املعطيات اأو عند بلورة ال�شيا�شات والربامج والتقديرات
• الرتكيز على التخطيط اال�شرتاتيجي عرب نظرة م�شتقبلية 	

طويلة املدى واعتماد الدرا�شات االإ�شرتاتيجية القطاعية 
منهجية التخطيط تطور   -  2

الع�رشية  خالل  هاما  تطورا  التخطيط  منهجية  �شهدت 
االأخرية يف اجتاه الرتكيز على اجلوانب النوعية عرب اأحكام 
التوجيهي  البعد  وتعزيز  واالإ�شالحات  ال�شيا�شات  �شبط 
اخليارات  مع  اخلا�س  القطاع  تفاعل  يوؤمن  مبا  للمخطط 
الوطنية ف�شال عن اإدخال املرونة الالزمة مل�شرية التقلبات 

الظرفية
وجت�شم هذا التطور النوعي للتخطيط خالل املجهودات 

املبذولة على م�شتوى اإعداد املخطط على غرار:

• اإحداث 	 بف�شل  املعتمد  االإح�شائي  النظام  تع�شري 
حت�شن  على  واحلر�س  لالإح�شاء  الوطني  املجل�س 
وتطوير املعلومات واعتماد النظام اجلديد للح�شابات 

القو�شية
• اإثراء وحت�شني نتائج التقديرات وتقييم 	 احلر�س على 

عرب  واالجتماعية  االقت�شادية  ال�شيا�شات  وترابط  اأثر 
تطوير برامج التحليل الكمي واللجوء امل�شتمر لنماذج 
املعطيات  ودرا�شة  حتليل  الإحكام  وقطاعية  جممعة 
ال�شيناريوهات  وتدقيق  بلورة  وكذلك  امل�شجلة 

امل�شتقبلية
• التون�شي 	 املعهد  باإحداث  اال�شت�رشايف  البعد  دعم 

الدرا�شات  من  جملة  واإعداد  االإ�شرتاتيجية  للدرا�شات 
االإ�شرتاتيجية

اأهمية  اإيالء  للتخطيط عرب  النوعي  التطور  كما يتجلى 
خا�شة ملتابعة اجناز املخطط ق�شد تقييم النتائج امل�شجلة 
وحتليلها  التقديرات  مع  ومقارنتها  اأخرى  اإىل  �شنة  من 
التقرير  اأ�شبح  وبذلك  واال�شتنتاجات  العرب  ال�شتخال�س 
اإىل  اآلية هامة ان�شافت  ال�شنوي ملتابعة اجنازات املخطط 
منظومة التخطيط ببالدنا يقع اإعدادها يف اإطار نف�س اللجان 
املكلفة باإعداد املخطط مع تنظيم اال�شت�شارات املو�شعة وهو 
ما من �شانه اأن ي�شمح مبواكبة التطورات وامل�شتجدات يف 

االإبان والعمل على تداركها يف اأح�شن الظروف
املخطط  اجناز  متابعة  اإحكام  على  احلر�س  ويعك�س 
ال�شوق  اآليات  وتعزيز  االقت�شاد  بتحرير  يتميز  يف حميط 
والرغبة يف ا�شتمرار اال�شت�شارة كامل فرتة تنفيذ املخطط 
والتوق اإىل حتقيق اأف�شل النتائج بف�شل اإحكام الت�رشف يف 
االقت�شاد حيث اأن املتابعة متكن من م�شايرة امل�شتجدات 
الربامج  على  الالزمة  التعديالت  اإدخال  مع  وحتليلها 
املجموعة  اأطراف  وفاق جميع  املعتمدة يف ظل  واالآليات 

الوطنية مبا يج�شم االأهداف اجلملية للمخطط.

التخطيط بتونس : المنهجية والمبادئ األساسية

إسهامات

إمحمد عّياد - خبير 
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اجلهوي للتخطيط  احلايل  النظام   -II
– التعريف بالتخطيط اجلهوي  1

يف  اجلهوى  التخطيط  ميدان  يف  التم�شي  يتمثل 
التنمية  لتخطيط  اإطارا  الكربى  واجلهات  الواليات  جعل 
وذلك  اجلهوي  ال�شعيد  على  واالجتماعية  االقت�شادية 
بالتعريف بال�شيا�شات وباقرتاح م�شاريع وبرامج للتنمية 

باعتبار ثالثة عنا�رش اأ�شا�شية :
• املوارد املتوفرة بالواليات 	
• ال�شعوبات التي حتول دون تنمية مناطق التدخل 	
• على 	 املو�شوعة  واملادية(  )الب�رشية  االإمكانيات 

الذمة
اجلهوي  املخطط  لإعداد  الأ�سا�سية  – الركائز   2

ال�شعيد  على  املخطط  الإعداد  امل�شتويات   -  1  -  2
للجمهوية  االإداري  التق�شيم  مع  متطابقة  تبقى  اجلهوي 

التون�شية 
• امل�شتوى االأول وهو ال�شعيد املحلي ويهم املعتمدية 	

ببلدياتها )املجال�س البلدية( وبعماداتها ) املجال�س 
القرية اإن وجدت( اقرتاح حمتوى املخطط من قبل 

املجل�س املحلي للتنمية
• ويهم 	 اجلهوي  ال�شعيد  وهو   : الثاين  امل�شتوى 

الوالية مبعتمدياتها. ويتم اقرتاح حمتوى املخطط 
املجال�س  قبل  و�شيا�شات من  وبرامج  م�شاريع  من 

اجلهوية
2 – 2 – اأنواع امل�شاريع والربامج املقرتحة للمخطط 

على ال�شعيد اجلهوي
• وهي 	 املحلية  ال�شبغة  ذات  الربامج  اأو  امل�شاريع 

العمادات  اأو  بالبلديات  مركزة  برامج  اأو  م�شاريع 
واأثرها ووقعها يهم البلديات اأو العمادات التي ركزت 
بها هذه امل�شاريع اأو الربامج يتم اقرتاح امل�شاريع اأو 
الربامج ذات ال�شبغة املحلية من قبل املجل�س املحلي 
للتنمية مثال حفر اآبار �شطحية، مركز �شحة اأ�شا�شية...

• وهي 	 اجلهوية  ال�شبغة  ذات  الربامج  اأو  امل�شاريع 
ووقعها  عمادات  اأو  ببلدية  مركزة  برامج  اأو  م�شاريع 
يهم باالأ�شا�س كامل مناطق الوالية.  ويتم اقرتاح هذه 
اجلهوي  املجل�س  م�شتوى  على  الربامج  اأو  امل�شاريع 
من  مبجموعة  مير  طريق  جهوي،  م�شت�شفى  مثال 

املعتمديات...

• م�شاريع 	 وهي  وطنية  �شبغة  ذات  برامج  اأو  م�شاريع 
اأو برامج يتم تركيزها بالواليات اأو خارجها ووقعها 
اجناز  ويتطلب  البالد.  جهات  كامل  باالأ�شا�س  يهم 
مرتفعا  ا�شتثمارات  حجم  الربامج  اأو  امل�شاريع  هذه 
ن�شبيا، مثال م�شت�شفى جامعي، �شكة جديدة – طريق 
الربامج عادة  اأو  اقرتاح هذه امل�شاريع  �شيارة... ويتم 
على ال�شعيد الوطني )اأي من قبل اللجان الوطنية اأي 

اللجان القطاعية للمخطط(
على  االإح�شائية  املعلومة  وتدقيق  توفري   -  3  –  2

ال�شعيدين املحلي واجلهوي :
الوالية  مبعتديات  املتعلقة  املعلومات  توفري  �رشورة 

بالدقة وال�رشعة.
2 - 4 – بنك للم�شاريع والربامج: �رشورة تركيز بنك 
امل�شاريع والربامج على �شعيد الوالية ق�شد الرجوع اإليه 

القرتاح حمتوى املخطط على ال�شعيد اجلهوى
 3 – مراحل اإعداد املخطط على ال�سعيد اجلهوي

ال�شعيد  على  املخطط  اإعداد  مراحل  تلخي�س  ميكن 
اجلهوي على النحو التايل :

املرحلة❖الأوىل❖:❖الإ�سكالية،❖الإ�سرتاتيجية❖وحماور❖❖❖
التنمية❖

• القيام بت�شخي�س الو�شع )كل القطاعات معنية ( ب�شفة 	
الت�شخي�س  هذا  وي�شمل  الوالية  �شعيد  على  دقيقة 
وبرامج  )م�شاريع  ال�شابق  املخطط  اجنازات  تقييم 
وحت�شني  االأ�شا�شية  للبنية  وبرامج  وم�شاريع  منتجة 

ظروف العي�س( 
• وكذلك 	 الواليات  بها  تزخر  التي  االإمكانيات  اإبراز 

ال�شعوبات التي حتول دون تنمية مناطق التدخل
• اإبراز على اأ�شا�س الت�شخي�س )االإمكانيات وال�شعوبات( 	

اإ�شكالية التنمية على �شعيد الوالية
• التي 	 املحاور  باإبراز  التنمية  باإ�شرتاتيجية  التعريف 

ترتكز عليها هذه االإ�شرتاتيجية 

املرحلة❖الثانية❖:❖اقرتاح❖برنامج❖ال�ستثمار❖للولية❖❖
• على اأ�شا�س االإ�شرتاتيجية واملحاور التي مت حتديدها 	

تتوىل اللجان الفرعية وفرق العمل التي مت تركيزها 
)يف  الت�شخي�س  عملية   اجلهوية  املجال�س  قبل  من 

�شكل اقرتاحات( : 

إسهامات



2013 الثانية  ال�سدا�سية  الرابع-  العدد  24

• �شيا�شات ميكن اإقرارها كاالإجراءات لفائدة تنمية الواليات 	
الداخلية : الرتفيع يف املنحة بعنوان التنمية اجلهوية 

• برامج وم�شاريع ذات �شبغة حملية وبرامج وم�شاريع 	
ذات �شبغة جهوية مثال : اآبار �شطحية، م�شلك فالحي، 

م�شت�شفى جهوي، طريق جهوية... 
• برنامج ا�شتثمار للوالية بالن�شبة للقطاع اخلا�س	

املرحلة❖الثالثة❖:❖ال�ست�سارة❖الوطنية❖وال�ست�سارات❖❖❖
الإقليمية❖

• من 	 املدين  املجتمع  �رشائح  جميع  م�شاركة  لتمكني 
ال�شعيد  على  �شواء  االأ�شا�شية   التوجهات  ت�شخي�س 
الوطني اأو على ال�شعيد اجلهوى، يتم تنظيم ا�شت�شارة 
التوجهات  لدرا�شة  اإقليمية  وا�شت�شارات  وطنية 
تدار�شها  مت  التي  االإجراءات  وكذلك  وال�شيا�شات 

واقرتاحها للمخطط .
• من 	 املقرتحة  والربامج  امل�شاريع  كل  وتناق�س 

هذه  خالل  اجلهوية  واللجان  الوطنية  اللجان  قبل 
اال�شت�شارات ويتوىل امل�شاركون خالل هذه التظاهرات 
اأخذ البع�س منها بعني االعتبار  تقدمي تو�شيات يتم 

يف حتديد حمتوى املخطط.

الوطنية❖❖❖ القرتاحات❖ بني❖ املقارنة❖ ❖: الرابعة❖ املرحلة❖
والقرتاحات❖اجلهوية❖

متكن عملية املقاربة من اإبراز ثالثة اأنواع من امل�شاريع 
والربامج :

النوع الأول : م�شاريع وبرامج م�شرتكة : اأي كل امل�شاريع 

والربامج املقرتحة من قبل اللجان الوطنية واجلهوية
النوع الثاين : م�شاريع وبرامج مقرتحة من طرف اللجان 

اجلهوية ومل يقع اإدراجها �شمن اقرتاحات اللجان الوطنية 
وتعر�س هذه امل�شاريع والربامج على التحكيم ويتم االأخذ 

بالبع�س منها �شمن امل�شاريع والربامج املقرة للمخطط
النوع الثالث : م�شاريع وبرامج مقرتحة من قبل اللجان 

والربامج  امل�شاريع  هذه  اقرتاحاتها.وتكون  �شمن  اجلهوية 
عادة ذات طابع وطني وميكن اأن يثمر اإدراج حوايل 50 % 
من هذه االقرتاحات يف املخطط بعد اإجراء عملية التحكيم 

4 – متطلبات التخطيط اجلهوي 
اإطار مالئم للتخطيط  يتطلب التخطيط اجلهوي حتديد 

وبالن�شبة لتون�س متثل الوالية هذا االإطار ب�شفة ر�شمية.

ويتعني اأن ي�شمل هذا االإطار :
• املجل�س 	 يبقى   : املوؤ�ش�شاتي  ال�شعيد  على  تنظيما 

على  املخطط  اإعداد  على  امل�شوؤول  الهيكل  اجلهوي 
ال�شعيد اجلهوي 

• االقت�شادية 	 للقطاعات  املمثلة  الفنية  امل�شالح 
واالجتماعية على ال�شعيد اجلهوي 

• الهياكل التي تعنى بالتنمية اجلهوية )دواوين تنمية 	
ومتثيليات  اجلهوية  للتنمية  العامة  واملندوبية 

الوكاالت على ال�شعيد اجلهوي..( 
• متثيلية املعهد الوطني لالإح�شاء على ال�شعيد اجلهوي 	
• �رشورة التن�شيق الكامل بني امل�شالح الفنية اجلهوية 	

وامل�شالح الفنية الوطنية
اجلهوي التخطيط  5– اأدوات 

ال�رشورية  االأدوات  توفري  اجلهوي  التخطيط  يتطلب 
املوؤ�ش�شاتي  اجلانب  واملتمثلة يف  الواليات  م�شتوى  على 
كل  تتمكن  حتى  الب�رشية  واملوارد  املالية  واالمكانيات 

والية من جت�شيم حمتوى خمططاتها
اجلانب املوؤ�س�ساتي 

• على 	 املخطط  باإعداد  تعنى  جلان  تواجد  �رشورة 
ال�شعيد اجلهوي )املجال�س اجلهوية، اللجان الفرعية، 

املجال�س القروية، املجال�س البلدية...(
• �رشورة تواجد متثيليات الوزارات والدواوين والوكاالت 	

على ال�شعيد اجلهوي. وت�شاعد هذه الهياكل املجال�س 
ت�شخي�س  حيث  من  املخططات  اإعداد  على  اجلهوية 

واقرتاح امل�شاريع والربامج 
• �رشورة مواكبة ممثلي املجتمع املدين 	
• اإعداد املخطط : االأحزاب ال�شيا�شية، املنظمات الوطنية، 	

املنظمة النقابية، املنظمات غري احلكومية، االأفراد...
الإمكانيات املالية:

• تخ�شي�س حجم من االعتمادات للوالية وتتم برجمة 	
امل�شاريع والربامج ذات ال�شبغة اجلهوية وذات ال�شبغة 

املحلية يف اإطار هذه االعتمادات.
الإمكانيات:

• �رشورة تواجد املوارد الب�رشية املتكونة ذات م�شتوى 	
التي  اجلهوية  الفنية  امل�شالح  �شلب  مرموق  علمي 
تتوىل م�شاعدة املجال�س اجلهوية على االإعداد الفني 

ملخططات التنمية.

إسهامات
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يف بداية القرن احلايل ، مرّ العامل بثورة املعلومات ، هذه 
الثورة �شكلت منعطفا تاريخيا يف احلياة االإن�شانية ك�شائر 
املنعطفات التاريخية الكربى التي انتقل فيها االإن�شان من 
حال اإىل حال وهي بذلك ال تختلف يف اأهميتها و نتائجها 
االإن�شان  انتقل  عندما  ال�شناعية  الثورة  عن  وتاأثرياتها 
من ع�رش الزراعة اإىل ع�رش ال�شناعة وما ترتب على ذلك 
واالقت�شادية  االجتماعية  البنية  وا�شحة يف  تغيريات  من 
والثقافية ل�شعوب العامل اجمع ، هذه التغيريات والتحوالت 
املتوا�شلة ب�شفة م�شتمرّة اليوم، �شملت كل امليادين واأر�شت 
الظواهر  من  العديد  معها  حملت  جديدة  دولية  عالقات 
لذلك  والثقافية  واالقت�شادية  وال�شيا�شية  االجتماعية 
اأ�شبحنا نـتكلم عن عوملة املـال وعوملة االإنتاج وعوملة 
التوزيع وعوملة الثقافة وعوملة ال�شيا�شة وعوملة االت�شال 
من  له  وما  االقت�شاد  عوملة  عن  اليوم  نتكلم  وباخت�شار 

انعكا�شات �شلبية و ايجابية على املجتمعات .
ما من �شك اأن العوملة �شاهمت بق�شط كبري يف التطور 
التقني اعتمادا على املناف�شة الكبرية بني املبدعني نظرا 
القوى  كل  اأ�شبحت  لذلك  ونتيجة  البحوث  انت�شار  ل�رشعة 
الفاعلة يف االقت�شاد مرتبطة بع�شها ببع�س وهو ما اأفرز 

اخلا�شيات التالية :
�إن �ملعرفة �أو معاجلة �ملعطيات �أ�سبحت عن�سر� رئي�سيا 

هاما يف �إجناح �ملوؤ�س�سة.
اإن عامل الالّتزامنية والالمّتوقع و الالّمادية يفر�س منطا 
جديدا يف التعامل مع املوؤ�ش�شة يتمثل يف وجوبية ا�شتمرار 

العمل بدون انقطاع .
م�سافة  قيمة  �أفرزت  �ملعرفة  يف  �لعمل  جماالت  �إن 
عالية وجدوى �قت�سادية مرتفعة وخلقت عدة مهن جديدة 
تتطلب يد عاملة ذات م�شتوى علمي رفيع وهو ما يفر�س 
املرتبطة  العلمية  املواد  التعليم يف  تكثيف  التوجه نحو 
بتكنولوجيا املعلومات ويحّتم على العامل  اكت�شاب ثقافة 
اإطار جمتمع متطور ومتكافل  تتيح له حترير طاقاته يف 
على  قادرا  يكون  الأن  يوؤهله  ما  املناعة  مقومات  وامتالك 
التفاعل االيجابي مع حميطه وذلك باملواظبة على ح�شور 

موؤ�ش�شته  على  يحافظ  حتى  امل�شتمر  التكوين  دورات 
وي�شاهم يف دميومتها التي جتابه مناف�شة حادة من قبل 

املوؤ�ش�شات العاملية.
كل هذه العوامل تتطلب اكت�شاب ثقافة معينة تنعك�س 
واالإقليمي  والوطني  املحلي  املحيط  مع  التعامل  على 
املوؤ�ش�شة  يف  املتداخلة  االأطراف  كل  وت�شمل  والدويل 
)املوؤ�ش�شة –العامل –امل�شتهلك – املجموعة الوطنية( كل 

من منطلق موقعه، 
�إن �لّنجاح هو باالأ�سا�س حليف �ملوؤ�س�سة �لتي ت�ستطيع �أن 
جتمع من حولها مزوديـــها و حرفاءها و عامليها عرب نظام 
ت�سابكي ) système de réseautage(  لي�ساهم �جلميع يف 
تقدمي �الإ�سافة و �سنع �لقر�ر، فال�رشاكة بني كل املتداخلني 
يف الدورة االقت�شادية هي العمود الفقري الإجناح ودميومة 
املوؤ�ش�شة عرب تبادل املعلومات واالأفكار وتطوير املعرفة، 
الأّن ت�شابك امل�شالح يجعل جناح املجتمع رهني  ت�شافر 
وتغليب  والعطاء  البذل  من  املزيد  نحو  اجلميع  جهود 
امل�شلحة العامة على امل�شلحة اخلا�شة، و يف هذا ال�شياق 
ال بد من حتديد دور االأطراف املعنية باالقت�شاد مبعنى ما 

هي حقوق وواجبات كل طرف .
دور امل�ؤ�س�سة : 

تت�شم هذه الفرتة ب�رشاوة املناف�شة و ت�شابق املوؤ�ش�شات 
مع  العاملية  االأ�شواق  يف  جديدة  مواقع  اكت�شاب  على 
على  يحتم  ما  وهو  القدمية  االأ�شواق  على  املحافظة 

املوؤ�ش�شة:
• امل�شتهلك 	 حاجيات  مواكبة  على  قدرتها  من  الرفع 

خياراته  يف  وت�رشيكه  اإليه  )االإن�شات  كان  اأينما 
اال�شتهالكية (.

• تطوير نظام معلوماتها واإحكام الت�رشف يف املعرفة .	
• حتقيق 	 اإمكانية  مع  ال�شغل  مواطن  على  املحافظة 

ن�شبة ربح عالية من اجل املزيد من اال�شتثمار 
• حت�شني جودة املنتج ملجابهة املناف�شة.	
• الو�شائل 	 باعتماد  والت�رشف  واالإنتاج  العمل  تنظيم 

الع�رشية.

المجتمع االفتراضي و مؤسسة اإلنتاج 
محمد نجيب التليجاني

إسهامات
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دور املجم�عة ال�طنية لت�سهيل عمل امل�ؤ�س�سة :
اإن املوؤ�ش�شة بقدر ما ت�شعى اإىل االلتزام بتعهداتها فهي 

تطالب املجموعة الوطنية  بـــ:  
• تطوير نظام االإح�شاء و توفري املعلومة املدققة ب�شفة 	

دورية مع احلر�س على م�شداقيتها.
• ا�شتعمال 	 ويتقنون  عالية  كفاءة  لهم  عّمال  اإعداد 

التقنيات احلديثة لالت�شال.
• منح املوؤ�ش�شة اأحقّية املرونة يف الت�رشف يف املوارد 	

الب�رشية )انتداب وت�رشيح ح�شب احلاجة(.
• منحها امتيازات جبائية ومالية عند اال�شتثمار.	
• ت�شهيل عملية بعث امل�شاريع يف القطاع اخلا�س.	
• توفري االأر�شية الالزمة لبناء اقت�شاد املعرفة .	

دور العامل لإجناح امل�ؤ�س�سة :
• عملي من اأول وهلة ) له موؤهالت فنية قابلة للتوظيف 	

اأحليني (
• مواكبة 	 القدرة على  له  و  ال�رشيع  التاأقلم  قادر على 

التطورات التكنولوجية.
• اال�شتعداد للعمل خارج »االإطار القانوين« امل�شموح 	

به حاليا ) املرونة يف التوقيت  وامكانية العمل عن 
بعد( .

• متكنه 	 عالية  ب�رشعة  املعلومة  معاجلة  على  القدرة 
من اأخذ القرار يف احلني .

• التحلي بروح املبادرة و البذل .	
دور امل�ؤ�س�سة نح� العامل :

• احل�شول على �شغل دون توفر �رشط اخلربة.	
• �شمان العمل ب�شفة دائمة 	
• مع 	 امل�شتمر  والتكوين  الر�شكلة  من  العامل  متكني 

تثمني هذا التكوين .
• املحافظة على حقوقه املن�شو�س عليها مبجلة قانون 	

ال�شغل .
• ت�رشيكه يف اأخذ القرار.	

 – �ملوؤ�س�سة  �لثالثي  طلبات  �إن  �سبق  مما  ي�ستخل�س 
�لعامل – �ملجموعة �لوطنية – متناق�سة يف بع�س �الأحيان 
�ملطروحة  �ل�سعبة  للمعادالت  جماعية  حلوال  وت�ستوجب 

�أمامنا �ليوم من ذلك :
1 – اخلربة مع احل�شول على اأول عمل )العمل يتطلب 

اخلربة وبدون عمل تنعدم اخلربة(

مع  املدى  ق�شرية  و  وقتية  بعقود  العمل  اإمكانية   -  2
�شمان العمل حتى التقاعد 

3 - الر�شكلة والتكوين امل�شتمر واإىل اأي مدى ؟
بالتوقيت  التقيد  مع  العمل  اأوقات  خارج  العمل   -  4

القانوين .
حتى تتمكن �ملوؤ�س�سة من جتاوز هذه �الإ�سكاليات، عليها 
�أن تتوخـى طـريقة جديدة يف �لت�سرف وهي " �ملـرونة " 
يف  التخفي�س  اأو  العمال  طرد  حتما  تعني  ال  املرونة  اإن 

االأجور كلما تقل�شت اأذون التزود واإمنا نعني بها :
• والتنظيمية 	 الهيكلية  الناحية  من  املرونة 

) structurelle et organisationnelle(
• 	) fonctionnelle( املرونة من الناحية الوظيفية
• 	)quantitative( املرونة من الناحية الكمية
• 	) temporelle( املرونة من ناحية التوقيت
• 	 coût de la main(  املرونة من ناحية كلفة االإنتاج

)d’œuvre
على  يتعني  اإجراءات  تتطلب  العمل  يف  الطريقة  هذه 

املجموعة الوطنية اأن تاأخذها بعني االعتبار اأهمها :
قابلة  عالية  تقنية  موؤهالت  توفري  على  العمل   -

للتوظيف اأحليني .  
- ا�شت�رشاف فر�س الت�شغيل واملهن اجلديدة يف االأ�شواق 

العاملية 
- توفري الف�شاءات ال�رشورية باالإمكانيات الالزمة من 
امل�شتمر  التكوين  عرب  الكفاءات  رفع  اال�شتمرارية يف  اأجل 

وتي�شري التاأقلم مع املهن اجلديدة .
- العمل على الرفع من الت�شغيلية و ذلك بـ :

ت�رشيك املوؤ�ش�شة يف الربامج التعليمية و بالتايل  ✤
يف املجال�س العلمية .

اإدراج التكوين التكميلي ق�شد ت�شهيل اإدماج اأ�شحاب  ✤
ال�شهادات العليا يف الدورة االقت�شادية .

اإحداث مر�شد للمهن اجلديدة . ✤
انخراط ال�شباب يف العمل التطوعي ) اجلمعيات ( ✤
اإدماج االقت�شاد الوطني يف �رشاكة متكاملة و�شاملة  ✤

مع الف�شاء االأوروبي .
�ملقاربة  ✤ عن  �لتخلي  نحو  �ل�سغل  قانون  مر�جعة 

و�الأجري  �ملوؤجر  مبد�أ  تعتمد  �لتي  �لكال�سيكية 
و��ستبد�لها مبقاربة ت�ساركية يف �أخذ �لقر�ر.

إسهامات


