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 مقدمة عامة
الیوم وقد تّم إرساء أُسس الحوكمة المحلّیة والجھویّة تجسیما ألحكام دستور الجمھوریة التونسیة وخاصة منھا أحكام 

الالمركزیة، وكذلك أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلیة، فإّن مرحلة الذي تضّمن التزام الدولة بدعم  14الفصل 
تجسیم ھذا المسار الالمركزي الذي یتمیّز بإعادة توزیع األدوار بین مختلف مؤسسات الدولة وھیاكلھا سواء المركزیة أو 

ّوالت وإرساء مقّومات حقیقیة للتنمیة الجھویة أو المحلیة تقتضي إكساب ھذه المؤسسات، القدرة على مواكبة مختلف التح
 العادلة والّشاملة والُمستدامة.

وتكریس مبدأ التدبیر الحّر الذي یُعتبر من أھّم التوّجھات العاّمة  ،إّن تدعیم استقاللیة المؤّسسة البلدیّة بصفتھا جماعة محلّیة
الي والبشري والتنظیمي لھذه المؤسسة وتفعیل لتجسیم ھذا المسار الالمركزي، یقتضیان حتما تدعیم قُدرات التصّرف الم

دورھا في تسییر الشؤون المحلیة وفي االرتقاء بمستوى الخدمات المسداة للمواطنین وضمان إسھامھم في اتخاذ القرارات 
 المتّصلة بشؤونھم الحیاتیّة.

ة صالحیاتھا على الوجھ األكمل في كما أّن تدعیم الوظیفة التنمویة للجماعة المحلیة كھیكل منتخب ومساعدتھا على ممارس
ولضمان حسن تسییر البلدیات والجھات لشؤونھا، فإنّھ ال بدّ من التركیز على مساعدتھا على استعادة  إطار مقاربة تشاركیة

ا حاجیاتھا وصالحیاتھ تتالءمتوازناتھا المالیة التي تشكو أغلبُھا من صعوبات عدّة والعمل على توفیر موارد مالیة إضافیة 
باإلضافة إلى تدعیم مواردھا البشریة والترفیع في نسبة التأطیر بھا إلكساب  وذلكالجدیدة التي أصبحت تضطلع بھا، 

 تدّخالتھا النّجاعة المرُجّوة.

وفي ھذا اإلطار وبھدف دعم جھود الحكومة في مسار إرساء الالمركزیة وتعزیز قُدرة الجھات الفاعلة المركزیة  
قیادة وتفعیل ھذا المسار، جاء مشروع " مبادرة الالمركزیة الفعّالة والبلدیة الجذّابة" (إدامة) لتقدیم المساعدة  علىوالمحلیة 

بلدیة، بغیة تعزیز وظیفتھا التنمویة الجدیدة وتحسین نوعیة خدماتھا. ومن أھّم  )12(ـ إثني عشرةالفنیة واللوجستیة لـ
 ،وعین دراھم ،والكریب ،قردانبن اتبالخصائص االقتصادیة لكل من بلدیدراسة للتّعریف  إعدادعناصر ھذا المشروع 

لبلدیة ھذا الجزء من الدّراسة  صوسیخصّ .ورّواد وتحدید خارطة األطراف االقتصادیة الفاعلة على مستوى كل واحدة منھا
 بھا. ، حیث سیتّم تشخیص مختلف األنشطة االقتصادیةمدنین من والیة  قردانبن

 التالیة: الجوانبتشمل الدراسة و

o .تقدیم البلدیّة المعنیّة 

o من المنظمات العام والخاص و ینتحدید الجھات الفاعلة الرئیسیة في التنمیة المحلیة والجھویة من القطاع
 وممثلي المجتمع المدني وممثلي المواطنین. االجتماعیّة

o  التشغیلیة العالیة لكل بلدیة وتحلیل  القدرةتشخیص األنشطة االقتصادیة والقطاعات القائمة والواعدة وذات
 الدینامیكیات الحالیة لالقتصاد المحلي.

o تقییم الید العاملة النشیطة والبطالة على مستوى كل بلدیة من حیث العدد والتدفق والفئة والنوع والتكوین واألسباب. 

o ة الفاعلین المحلیین فیما یتعلق بالملف االقتصادي على المستوى المحلي واإلقلیمي والوطني وتحلیل إعداد خارط
 العالقات ومستوى التنسیق بینھم؛

o  19تحلیل السیاق الحالي المتعلق بأزمة كوفید. 
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 التنمیة االقتصادیة المحلیة إستراتیجیةمنھجیة إدارة مسار 
ات في جمیع المراحل جمعیّ العلى مشاركة كل األطراف الفاعلة في الجھة وممثلي المواطنین و العملترتكز منھجیة 

نة حول الواقع االقتصادي الدیمقراطیة ومبدأ المواطنة الفاعلة، ابتداء من جمع المعلومات الدقیقة والمحیّ  ةلممارسلترسیخا 
تخطیط مستقبلي یأخذ بعین االعتبار احتیاجات المواطن مما یسمح الحقا بضمان  ،الواقع المعیشي للمواطن كذلكللجھة و
من أجل تحقیق تنمیة عادلة وتحسین الظروف المعیشیة  ،وإمكانیات المنطقة ومختلف مواردھا من جھة أخرى ،من جھة
 ة.وصوال إلى إعداد مخططات التنمیة المحلیّ  ،للمواطن

ً راسة تقوم منھجیة الدّ  ة التي تساعد تعتمد على مجموعة من الطرق واألدوات الفنیّ على مقاربة التشاركیة التي  أساسا
 ة على التدبیر الذاتي لما توفر لھم من ظروف للفھم والتشارك وبناء الثقة وتبني المشاریع التنمویة. المحلیّ  الجماعات

صنع القرار وتحمل كما تعتمد أیضا على فعالیة األفراد والجماعات المحلیة من خالل الحوار والمشاركة والمبادرة في 
وتخول الحقا إمكانیة المراقبة والتقییم والمحاسبة في ظل مساءلة مسؤولة. كما تلعب المقاربة التشاركیة الحقا  .المسؤولیات

 من خالل: ھادورا ھاما في إعداد برامج التنمیة المحلیة وإنجاح

 تقییم تشاركي لخصائص الجھة. -
مشاریع...) مع األخذ بعین االعتبار وخدمات، وتحدید تشاركي لالحتیاجات الواقعیة للمواطن (من مرافق عامة،  -

 الخصوصیات الثقافیة واالجتماعیة للجھة.
 تحدید اإلشكالیات التنمویة وتجاوز العوائق الناتجة عن عدم إشراك كل األطراف. -
 طات ومشاریع التنمیة.إشراك المواطنین والفاعلین في عملیة إعداد مخط -
 لعب دور ھام في المتابعة والرقابة. -

 منھجیة العمل التالیة: تّم اعتمادإعداد التشخیص التشاركي المحلي  بغرض

 ممثلي الجھة...)و ،خبراء،وتشكیل فریق التشخیص (ممثلي المشروع •

 األطراف، .....)إعداد أدوات العمل (استمارات جمع البیانات، دلیل اللقاءات، وشبكة تحلیل  •

 ·وضع قائمة األطراف التي یجب االتصال بھا لجمع البیانات والمقابالت •

 .التنسیق مع السلط المحلیة ومسؤولي البرنامج إلنجاز التشخیص التشاركي المحلي •

 .إعداد رزنامة العمل المیداني •

 جمع البیانات •

 مراجعة الوثائق:  •

o لعلمي والتقني حول المنطقة وكذلك التقاریر الرسمیةجمع التقاریر والدراسات المتأتیة من البحث ا. 

o مقابالت مع ممثلي السلط المحلیة ومسؤولي الجمعیات والمنظمات المحلیة. تنظیم 

o وإلجراء  ،للمنطقة) المشاریع المبرمجةو ،والدراسات ،(التقاریرالمعطیات بزیارة اإلدارات لجمع  القیام
 محادثات مع المسؤولین.

o  ان.ورشة عمل حول التشخیص المحلي التشاركي مع مختلف الفاعلین المحلیین وممثلي السكّ  تنظیم 

 :فرز ومعالجة وتحلیل البیانات •

o  متوفرةغیرالإعداد التشخیص األولي وتحدید االحتیاجات من البیانات والمعطیات. 
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o  المعطیات.استكمال جمع 

o تحیین التقریر. 

 ة لجھة التدخل:تقدیم التقریر حول الخصائص االقتصادی •

o صیاغة التقریر النھائي حول تشخیص الخصائص االقتصادیة. 

o تنظیم ورشة عمل لعرض نتائج التقریر.  

o .مصادقة الفاعلین المحلیین والقائمین على البرنامج على النتائج 

o .تقدیم التقریر النھائي حول الخصائص االقتصادیة وخارطة األطراف الفاعلة بالجھة 
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 بن قردان أھم الخصائص االقتصادیة لبلدیةملخص حول 
 

 ةمتاخمة للحدود التونسیّ  1996بعد توسعتھا في سنة  أصبحتو 1906سنة في  بوالیة مدنین أحدثت بلدیة بن قردان
 سنة في موفى ألف نسمة 85,44 بما یعادل سكانھا . ویقدّر عدد2كلم 4732تمتد على مساحة وعمادة  12اللّیبیّة، وتضّم 

2018. 

، وھو ما یعكس % 64,11من نوع فیال نمط المساكن  تبلغ نسبةتنفرد المساكن ببلدیة بن قردان بخصائص ممیزة لھا، إذ 
 البلدیة.ب ند للمتساكنیالوضع االجتماعي واالقتصادي الجیّ 

من نقص كبیر  تعاني غیر أنّھا، % 98دة بلغت نسبة جیّ  بتغطیة كھربائیة، تتمتع البلدیة على مستوى المرافق األساسیة
إلى  إلى جانب افتقارھامن أبرز اإلشكالیات التي تواجھ البلدیة ومتساكنیھا، ◌ّ  یعدالذي  المیاه الصالحة للشربر في توفّ 
 .تطھیر وصرف صحيشبكات 

مركز تكوین دة االختصاصات أو قطاعیة على غرار متعدّ  مراكز تكوین الىالبلدیّة تفتقر ، التشغیل والتكوینعلى مستوى 
االختصاصات  على تعدّدو االقبال ىنسبة عل ترأثّ  اشكالیات عقاریة تكوینفیما یواجھ أھم مركز ،یخص المرأة الریفیة

 .فرص االستثمار على مستوى البلدیةو المبرمجة

ة اإلداریّ الخدمات و ةالصحّ و التربیة اتقطاععتبر تو. من سكان البلدیّة %25,17 نسبة الید العاملة النشیطةمجموع  یمثل
حین ال یستقطب قطاع الفالحة الید ي التجارة والصناعات المعملیة، ف اقطاعیلیھا ،%51للمرأة بنسبة  اكثر استقطاباأل

النصیب  ویالحظ أنّ ھا بثقافة وعادات المنطقة. أھمّ یرتبط العاملة النشیطة من جنس اإلناث إال بنسبة ضئیلة لعدة أسباب 
عروض في  انقص ھذه الطلبات نسّجل في مقابلو.مطلبا3798بلغ عدد مطالبھّن  إذمن اإلناث ھم  طالبي الشغلاألكبر من 

تستقطب عملیات التشغیل الظرفیة كعقود الكرامة  فیمامنھ، الصناعي بالخصوص ضعف النسیج االقتصادي و نتیجةالشغل 
 . %90الخدمة المدنیة جنس االناث بنسبة و

، من مجموع العاطلین عن العمل % 49,21االناث نسبة  تمثّل.و%18,58 قردانبن ببلدیة  البطالةبلغت نسبة و
 .من ذلك المجموع %37,87أصحاب الشھائد العلیاو

راسة مرتفعة دّ الدة ومع ذلك فإن نسبة االنقطاع عن ع ببنیة أساسیة جیّ یتمتّ  قطاع التعلیمفإن  على مستوى البنیة التحتیة،و
ة الموجودة عن بعد الخدمات الصحیّ  إضافة إلى،ا في بنیتھ األساسیّةوتدھور اضعف ةقطاع الصحّ ا. ویشھد جدّ 

 دور القطاع الخاص في ھذا المجال.الضعف الملحوظ لو،المساكن

 الشباب وتأطیره. جذب في من فاعلیتھ  ة تحدّ جملة من النقائص التنظیمیّ  القطاع الثقافيكما یواجھ 

حركة العبور للطبیعة التجاریة للبلدیة ولنظرا  ،من نوع لواج ونقل ریفي ھاأغلبالمتوفّرة، فإّن  النقلوعلى مستوى وسائل 
دة ال تتماشى ومتطلبات التنمیة االقتصادیة بالنقاط الحدودیة. لكن شبكات الطرقات غیر متطورة وأكثرھا غیر معبّ الكثیفة 

 .واالجتماعیة

ببلدیات أخرى من الوالیة، ویعد تمركز یأغلبھا إذ أّن م التمثیلیات اإلداریة، : تغیب أھعلى مستوى أشكال التنظیم المجالي
 ذلك من أھم معوقات التنمیة. 

 في تخطیط البرامج التنمویة. ابارز اوال یلعب دور امتوسط فیعتبر النسیج االجتماعيأّما 

، تحتل بن قردان المرتبة ففي القطاع الفالحياقتصادیة ممتازة وعراقیل بالجملة،  ماتمقوّ  لھا قرداناقتصادیا، بلدیة بن 
طن بقول،  85ألف طن من الحبوب،  71(األولى جھویا من حیث مساحة األراضي المزروعة، إنتاجھا الفالحي متنوع، 

 كما لبلدیّة بن قردان. سنویّا طن 12050 بما یعادل الثانیة من حیث إنتاج زیت الزیتون)والمرتبة طن أعالف... 2205
من ضعف إنتاج المنطقة تعاني وفي مقابل ذلك، اللوز. والعنب و الرمانبالخصوص  یشمل متنوع من الفاكھةإنتاج 

تغیب األنشطة الداعمة للقطاع الفالحي ،وفي مجال الزراعات السقویة انظرا لملوحة المیاه التي تشكل عائقالخضروات 
ھامة تتصدر بھا الترتیب على المستوى  ثروة حیوانیةتمتلك بلدیة بن قردان والتخزین. والتبرید وكوحدات التجمیع 

تتصدّر كما  .ةمن أھم القطاعات الواعدتربیتھا تعتبر التي  من اإلبل 17500وغنام من األ 87313 بقطیع بلغ ويالجھ
ومن المنتظر تركیز مسلخ نموذجي بالجھة ذي طاقة  ،من حیث إنتاج الصوف والجلود بلدیّة بن قردان بلدیّات الوالیة

 تشغیلیة ھامة یمكن من تثمین الثروة الحیوانیة.
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جعلھا تبحث عن بدائل مّما ارتفاع نسبة الملوحة، ومن  المواردھذه  من شحّ تعاني بن قردان  ، فإنّ المائیّة للمواردوبالنسبة 
تفي  ال ھالكنّ  ،اصة بعضھا أنجز والبعض اآلخر في طور اإلنجازوإنشاء الفساقي العمومیة والخالفردیّة كحفر اآلبار 

 اتغطي االستعمال المنزلي.  بالغرض في المجال الزراعي ول

ثروة بحریة ھامة لكنھا غیر مستغلة على النحو الذي یخلق تحتوي على بن قردان  فإّن سواحل، لصید البحريبالنسبة لو
وجود میناء صید بحري وحید و المرافئغیاب ولبنیة تحتیة داعمة  الفتقارھاباقتصاد المنطقة نظرا مواطن شغل وینھض 

األعماق، وھو ما جعل اإلنتاج  فيأسطول بحري محدود بمراكب عادیة غیر مؤھلة لإلبحار والصید وغیر متطور 
 ً  . ضعیفا

 .أھم ثروة طبیعیة بالمنطقة سبخة العذیباتب المتواجدیعتبر الملح و

نقطة  23حیث توجد بھامن أبرز الخصائص االقتصادیة لبلدیة بن قردان، إذ تھیمن جھویا على ھذا القطاع،  التجارةتعتبر 
 23و ،نقطة لبیع القماش  26منھا تجارة تفصیل، نقطة  62 یوجد بھا. كما بالجملة نقاط بیع مواد بناء 8وتجارة جملة، 

 .% 93، یمثل الذكور منھم نسبة %28العاملة النشیطة بنسبة  نقطة لبیع اللحوم واألسماك. ویستقطب قطاع التجارة الید

فقط على مستوى بن قردان بل على مستوى الجمھوریة التونسیة  تراجع دورھا واشعاعھا اقتصادیا ال : السوق المغاربیة
الدولة،فتراجع بذلك عدد عدم تدخل وارتفاع الضرائب وا وعدم التزود بالسلع بیی، بتردي األوضاع األمنیة بل2011 منذ

 رأس المال وتعمقت أزمة البطالة. تراجع المحالت النشیطة و

لشباب ل اعن حجم استثماراتھا وعدد الناشطین بھا، ولكنھا أكثر القطاعات استقطاب تغیب المعطیات الدقیقة: التجارة البینیة
على االقتصاد  غیر بناءة ھاتداعیات غیر أنّ  موتعتبر مصدر رزقھم األول ولعائالتھفي غالب األحیان، من جنس الذكور 

 .نظراً لضعف ھیكلتھا الوطني عموما

لعبور  ةدولیّ  اسوقكي تصبح تؤھل بن قردان  التي  المنطقة اللوجستیة يفیتمثّل مشروع ضخم  زتشھد المنطقة انجا
ومن المتوقع أن تحدث تطورا لألنشطة المخصصة للدعم اللوجستي والتجاري . البضائع بین مختلف أنحاء العالم وإفریقیا

منھم، كما ستستقطب لمختلف المشغلین، وستخلق طاقة تشغیلیة ھامة ألبناء بن قردان السیما أصحاب الشھائد العلیا 
 الخبرات.

نقاط الصرف غیر القانونیة ھي التي  فروع، إال أن 10برغم ارتفاع عدد الفروع البنكیة لیصل إلى بالنسبة للقطاع البنكي 
 .نقطة 300و 250بین عددھا  ویتراوحتھیمن على ھذا المجال 

مطاعم ذات لل، بالرغم من العدد الھام للوافدین على بلدیة بن قردان إال أنھا تفتقد للخدمات الفندقیة والسیاحةفي مجال 
 عائقا أمام تحقیق ذلك.المعزولة قة العسكریة وتشكل المنط الصحراویةجودة. كما یغیب االھتمام بالسیاحة ال

 300مؤسسة تشغل حوالي  14وصل إلى  املحوظ اوتراجع ا، عدد المؤسسات شھد انخفاضلصناعات التقلیدیةبالنسبة ل
في دعم االقتصاد المحلّي ، إال أن مساھمة ھذا القطاع بالخصوصالزربیة  المرقوم و في صناعة ،فرد أغلبھم من النساء

 .ةمحدود

أغلبھا ذو توجھ  8عدد المؤسسات الصناعیة ال یتجاوز فھو ال یساھم فعلیا في التنمیة، اذ  الصناعةأما بالنسبة لقطاع 
...  وغیرھا األحذیةة الجلود ووصناعكیمیائیة والفالحي وغذائي بطاقة تشغیلیة محدودة مع غیاب تام للصناعة الكھربائیة 

تحتوي أن من المنتظر ،2017منطقة جدیدة ا سنةة نطلقت أشغال تھیئا بینماال یوجد حالیا منطقة صناعیة ناشطة، كما 
صناعة كل ما یتعلق وتنظیف المواد ومقسم لفائدة مؤسسات صغرى ومتوسطة تختص أساسا في صناعة األثاث  53على 

 كترومنزلیة.لباألجھزة اال

إشكالیات تنمویة عدیدة أھمھا غیاب تام ألھم المؤسسات اإلداریة مع ضعف  تواجھن بلدیة بن قرداوفي الخالصة، فإّن 
إشكالیات عقاریة بالجملة في غیاب المسح ، و، وصعوبة اإلجراءات اإلداریة وتعقدھاللموجودة منھا الموارد البشریة

الذي تجاوزه الزمن ولم یعد  1964قانون وخضوع غالبیّة األراضي لنظام األراضي االشتراكیّة الذي ینظمھ اإلجباري، 
عدم السیطرة على التجارة البینیة ومحالت ،ونفالت األمنياالحاالت وإشكالیات أمنیة، ، ویتماشى ومتطلبات التنمیة

، غیاب الخدمات المرتبطة باألنشطة الفالحیة، وعجز میزانیة البلدیة عن إتمام المشاریع األساسیة،وقانونیةغیر الالصرف 
 خطر عدم توفر شبكات التطھیر...وارتفاع نسبة ملوحة المیاه، وإلشكالیات بیئیة، باإلضافة 
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 الخصائص الجغرافیة والبشریة ونمط العیش قردان:تقدیم بلدیة بن 
I. :تقدیم البلدیة 

 ة تاریخیة حول البلدیةحلم .1
المؤرخین. فبعض المؤرخین ذھب للقول بأن أصل  بین مختلفإن تحدید أصل تسمیة كلمة بن "قردان" أثار جدال وخالفا 

التسمیة فرنسیا " قاردیان" أي الحارس الذي كان یؤمن حراسة حصن مخزون مؤن القبائل سكان تلك المنطقة قدیما. غیر 
أن البعض اآلخر من المؤرخین یرفضون ھذا التوجھ على اعتبار لو كانت للكلمة أصل أجنبي فیجب أن یكون باللغة 

نیة ولیس الفرنسیة، ویستند في ذلك باالستدالل تاریخیا بأن تلك المنطقة لم یكن یوجد بھا حصن خالل حقبة الالتی
 االستعمار.

تسمیة بوجود نوع من أنواع الطیور وھو طائر" أبو قردان"، الذي كان الوتوجھ بعض من المؤرخین اآلخرین لربط أصل 
جھ بالرفض، من قبل مؤرخین وتمیزة بوجود سباخ. إال أن ھذا التوجھ أیضا وكثیر التواجد بتلك المنطقة نظرا لطبیعتھا الم

من كلمة "كردان" وتعني الحلي الثمین وھي كلمة من أصول أمازیغیة  ازیغیا مشتقاأن أصل التسمیة أم ارجحون یآخر
 مصریة. وترتبط التسمیة بأھمیة المخازن الثمینة لمحصول قبائل تلك المنطقة التي كان یحرسھا "الكردان".

 إحداث البلدیة
 تمّ  1956جوان  21. وفي 1906سنة  ھاإحداثتعتبر بلدیة بن قردان من أقدم البلدیات في الجمھوریة التونسیة، إذ تم 

مجلس ، تم انتخاب 2018وإثر انتخابات سنة  .عمادة 12وتضم البلدیة على إثر إحداث والیة مدنین. المعتمدیة إحداث
لجنة تشرف على مجاالت  15البلدي  للمجلس. وعضوا یمثلون أحزابا سیاسیّة مختلفة ومستقلّین 30بلدي یترّكب من 

 مختلفة.

 الموقع الجغرافي .2
، على الحدود بین تونس یّةتونسلبالد البنقردان ھي مدینة وبلدیة تونسیة تابعة لوالیة مدنین، تقع في جھة الجنوب الشرقي ل

أبعادھا تصل وعرة. ومساحة الھكتارا  164000ھكتارا منھا حوالي 473 200تناھز تمتدّ البلدیّة على مساحة ولیبیا. و
 .الغربإلى م من الشرق لك93الجنوب، و إلىم من الشمال لك92إلى حوالي القصوى 

 المناخ .3
  .ملیمتر199تتمیز بنقردان بمناخ حار وقلیل األمطار حیث ال تتجاوز كمیتھا سنویا  كغیرھا من مناطق الجنوب المجاورة،

 10ین یتراوح معدل الحرارة في الشتاء بوال تشھد بن قردان تساقط لألمطار خالل األشھر الممتدة من جانفي إلى سبتمبر.
أساسا على طبیعة األنشطة الفالحیة  الصحراويویؤثر المناخ درجة. 30و 24درجة، أما في الصیف فیتراوح بین  15و

 ومنتوجاتھا وتربیة الماشیة في المنطقة.

 التربة .4
 مترا 167یغلب على مساحاتھا الھضاب التي تبلغ أعالھا: ،ةجبسیّ طبیعتھا الجیولوجیة تتكّون من تربة رملیة وطینیة و

 :إلى قسمین طبیعیین منطقة ساحلیة وأخرى صحراویةردان قیمكن أن نقّسم منطقة بن. ومرتفعات التويب

تتكّون من التربة الطینیة والتي تفصلھا السبخة على بحر سرت ویشقّھا ما یعرف " بالسوارق " ویعتقد  المنطقة الساحلیة
ھذه المنطقة  أراضيبعض الجیولوجیین منھم " فیلیب توما " أن ھذه السباخ ھي نتیجة تصدّعات جیولوجیة حدیثة في 

ه " شارل تیزو " حول جزیرة غمرتھا المیاه كانت اآلن؛ ویستدل " توما " لتدعیم نظریتھ بما ذكر إلىوالتي تتواصل 
 .تسّمى " جزیرة زیرو" وتقع قبالة برج البیبان

فتتكّون من مرتفعات صخریة وصلبة تسمى " الحمادة " تغطیھا الرمال أحیانا وبعض النباتات مثل  المنطقة الصحراویةأّما 
 .من األغنام " الرتم " و" العرفج " والتي تشّكل مادّة ھامة لرعي الماشیة
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 II:الوسط البشري وظروف العیش . 
 السكان.1

 ارتفاعاشھدت مدینة بن قردان 2014 – 2004وفقا إلحصائیات المعھد الوطني لإلحصاء للفترة الممتدة بین سنتي 
.  إذ بلغ سنة 2014ملحوظا في عدد السكان واحتلت فیھا المرتبة األولى من حیث الكثافة السكانیة في والیة مدنین سنة 

 79912الذي بلغالنسبة األعلى لعدد السكان  2014لتسجل فیما بعد بن قردان سنة  ساكن، 70907عدد السكان  2004
 85440بلغمدینة بن قردان أّن عدد سّكان  2018سنة قدیرات تفید ت. وإناثا. 40093و، ذكورا 39819 منھمنسمة 

 ساكن وھو العدد األكثر ارتفاعا في والیة مدنین

 األسر والمساكن.2
ببلدیّة بن  ، فإن عدد المساكن2014لسنة  ىوفقا لمعطیات المعھد الوطني لإلحصاء، حول التعداد العام للسكان والسكن

من العدد  %21,053أسرة. وتمثل المساكن في بن قردان  13832األسر بھا وبلغ عدد مسكن. 17214 بلغقردان 
والیة مدنین، وفقا آلخر التقاریر اإلحصائیة الصادرة عن المعھد الوطني لإلحصاء. وتنفرد المساكن مساكن الجملي ل

ذا النوع األكثر ویعتبر ھ %64,11بمدینة بن قردان بخصائص ممیزة لھا. إذ أن عدد المساكن من نوع "فیال " مثل 
الوضع االجتماعي الجید إلى حد ما في عكس ترواجا ویشكل النسبة األعلى من توزیع المساكن.. إن خصائص المساكن 

 مدینة بن قردان.  

 المستوى التعلیمي. 3
بعد مدینة سیدي مخلوف وبني خداش.   في الوالیة وھي النسبة األعلى 2014سنة  % 18,99تبلغ نسبة األمیة ببنقردان 

وھي نسبة عالیة مقارنة بنسبة   %96,03 ،سنة 14و6بین  ةلسن المتراوحلفیما تمثل نسبة التمدرس في بن قردان 
وبالمقارنة بین النسب سابقة  .%26,03 ال تتجاوزسنة التي  24و19بین  ةلسن المتراوحلالتمدرس بالتعلیم العالي 

 ماأھّمھا من لعّل ذلك سباب أنقطاع عن التعلیم وعدم مواصلتھ. وتختلف نسبة االاإلشارة نالحظ الفرق البین الذي یدل عن 
یرجع لالتجاه نحو التجارة البینیة التي تعد مجاال جذابا خصوصا للشباب من جنس الذكور (في كل عائلة على األقل یوجد 

 ط في مجال التجارة البینیة).فرد ینش

السكان ببلدیة بن قردان في السنوات األخیرة، والمؤشرات الجیدة لخاصیة  عددما یمكن أن نستخلصھ من ارتفاع 
ویعود ذلك ألن  .أن ھذه المنطقة واعدة بأن تكون قابلة للتوسع السكاني ومنطقة واعدة بأن تكون جھة تنمویة المساكن

تتمیز بالبناء األفقي الذي یعكس المستوى المعیشي  التيالسكنیة  ھاوتوسع مناطق ادیمغرافیّ  االمنطقة شھدت نموّ 
 . واالجتماعیّة المحافظة من جھة أخرى ةیّ الثقافوللخصوصیّة واإلمكانیات المادیة للمتساكنین من جھة، 

 . التنویر الكھربائي 4
حسب التقریر السنوي جول مؤشرات %99,8بالوالیةوتقارب ھذه النسبة  %98بن قردان  بلدیّة التنویر في تبلغ نسبة

 31,79.فیما بلغ مجموع استھالك الكھرباء ضغط ضعیف حسب المستفید ببن قردان 2017البنیة األساسیة لسنة
 بنسبة ستھالك الفالحيواال،(جیقاوات/ساعة)22,79 بنسبة ستھالك المنزلياالبین مقسمة (جیقاوات/ساعة) 

أخرى في مجاالت ستھالك اال مثلفیما  ،(جیقاوات/ساعة)0,09 بنسبة ستھالك الصناعيواالجیقاوات/ساعة)، (0.05
 (جیقاوات/ساعة).8,86

یعكس مستوى نشاط ھذه القطاعات الذي وھو في بن قردان ضعیف جدا للقطاعات المنتجة استھالك الكھرباء  یعتبر
مدینة بن قردان تعاني من انقطاع ،فإنّ غم من توفر التنویررّ .وبالالسیاحةغیاب التام كقطاع والیتراوح بین المحدودیة 

 عوائق التنمیة. حدىیشّكإلما وھو الكھرباء السیما مع ارتفاع موجات الحر 

 الماء الصالح للشرب.5
تثبیت السكان في لساسیةمن العوامالألویعتبر توفیر الماء الصالح للشرب من المقومات الرئیسیة لتحسین مستوى العیش 

تعمیم الماء الصالح للشرب على كل الفئات  تعمل البلدیة علىمواطنھم وخاصة بالمناطق الریفیة. وبناء على ذلك 
مدینة بن قردان منذ فترة طویلة  تھددالرئیسیة التي  اكلالمش إحدىبر تتع مشكلة المیاه الصالحة للشرب إال إناالجتماعیة.
باشرت الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع  وقد ،2015للمیاه منذ سنة  امتكرر اانقطاعألحیاء امن عدید عرفتالنسبیا، إذ 
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كم شمال مدینة  6على بعد ” الوراسنیة“المیاه عملیة تطویر للشبكة بھدف تالفي ھذا النقص بحفر بئر جدیدة بمنطقة 
 .لتخفیف الضغط على طلبات المیاهبنقردان و مد خط إمداد من جرجیس، 

 :الربط الصحي.6
تشھد المدینة أشغاال متواصلة وعلى ھذا المستوى ،من المعروف أن بن قردان تفتقر إلى شبكات تطھیر وصرف صحي 

مدة تتراوح الذي فوسانة والرقاب والذي یندرج ضمن مشروع التطھیر بمدن بن قردان برنامج فیإطاراللشبكات التطھیر 
من المساكن بشبكات الصرف الصحي، وإنشاء  % 20.ویھدف المشروع إلى ربط أكثر من 2021و2012إنجازه بین 

غیر أن ھذا تطھیر بمدنین. وطني للفي الیوم وفقا لمعطیات المدیر الجھوي للدیوان ال  .3م 6000وحدة تطھیر بمعدل 
الصرف الصحي بعد مدة انھارت العدید من قنوات  من جھة الجودة خصوصا،إذ عدید النقائصالمشروع تشوبھ 

فكانت النتیجة ضررا فادحا طال البنیة التحتیة  ،2018من بدایة األشغال وبمجرد ھطول أمطار غزیرة سنة  وجیزة
الموجودة في المدینة، والتي تعاني أصال من حالة تردّ قصوى بسبب ما یعتري وسط المدینة من ضیق في األنھج ونمط 

 .افتوّزع المدینة الشعاعي على األطر

 

IIIل و التكوین و البطالة. التشغی 
 . التشغیل1 

ونقصا في مستوى الخدمة العمومیة.  المھني تراجعاتنمیة البشریة والتشغیل واإلدماج الشھدت مدینة بن قردان فیما یتعلق ب
 .من اإلناث 3798من الذكورو 1994منھم  5792 ھمبلغ مجموعالذین إذا نالحظ تزاید الوافدین على سوق الشغل 

حسب اإلدارة الجھویة للتكوین المھني  من اإلناث 2348 الذكور748عدد اإلطارات المتقدمین بمطالب شغل من ومثّل
.  ونستخلص بوضوح الفرق الشاسع اعرض 60 لم تتجاوزالتي الشغل في عروض  افي المقابل نالحظ نقصووالتشغیل. 
المحلي یینالمستوخلق مواطن شغل على علىلقطاعین العام والخاص وھو مایعكس عدم قدرة ا،الشغلوعروض بین طلبات 

من  154، منھم 204توظیفھمعدد الذین تّم بلغ  ،للمعھد الوطني لإلحصاء 2018والجھوي. وحسب إحصائیات 
 فيیمثّلن األغلبیّة الى أن اإلناث  وتعود ھذه النسب. ) من اإلناث%84(، أغلبھم 88اإلطارات عددفیما بلغ ،اإلناث

 .الوظیفة لإلناثاب طاستقإلى ووكذلك،صفوف اإلطارات وھو ما یعكس المستوى التعلیمي لإلناث ببن قردان

إجمالي عددنصف  قرابة یمثّلوھو ما ، %25,17في بن قردان فمافوقسنة  15بالنسبة للفئة العمریّة الناشطین تنسبةبلغو
 ، وھي النسبة األعلى بعد مدینة حومة السوق. )%42,55مدنین (الناشطین بوالیة 

ویختلف عدد الناشطین حسب القطاعات، إذ أن قطاع الخدمات یحتكر الصدارة الستقطاب عدد كبیر من الناشطین 
فیما یحتل قطاع الفالحة والصید  4551. ویحتل قطاع البناء واألشغال العامة المرتبة الثانیة بــ 13158عددھم بلغ

ناشطا لیحتل  1049الصناعات المعملیة في المرتبة الرابعة بــ  يوتأتناشطا  1530تبة الثالثة مستقطبا رمالبحري ال
 .179 لم یتجاوزقطاع المناجم والطاقة المرتبة األخیرة بعدد ضئیل لناشطین 

 %51بنسبة تفوق  المرأةفیشغل قطاع التربیة والصحة والخدمات االداریة ،ویختلف استقطاب القطاعات حسب الجنس
فیما التستقطب الفالحة اال نسبة ضئیلة ال ،%14,9فقطاع الصناعات المعملیة بنسبة  %15,6یلیھ قطاع التجارة بنسبة 

مراكز تكوین في قطاع الفالحة والى ثقافة إلى اساسا الى افتقار البلدیة ذلك رغم اھمیة القطاع. ویرجع  %3تتجاوز 
 الجھة.

ر التدخل على عملیات ابصفة عامة إلى عدم اعتماد برامج وسیاسات واضحة للتشغیل واقتصیرجع ضعف التشغیل و
التأھیل واإلدماج المھني الذي یستقطب والخدمة المدنیة التطوعیة، وإسعاف ظرفیة طارئة على غرار عقود الكرامة، 

وعیة من العقود لضعف النھذه عن . وھو ما قد یعكس عزوف الذكور %90فوق بنسبةتبصفة عامة جنس اإلناث 
نسبة الباحثات  فإنّ وبالرغم من أن استقطاب ھذه العقود لتوظیف اإلناث، .مردودیتھا وتفضیل التوجھ للنشاط التجاري

 .غیاب السیاسات التشغیلیة الموجھة في إطار سیاسة تنمویة تشجع تشغیل المرأةلعن مواطن شغل تبقى األعلى نتیجة 
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 .التكوین2 

یوجد ببن قردان مركز وحید للتكوین والنھوض بالعمل المستقبل یعاني من اشكاالت عقاریة وھو بصدد اعادة الھیكلة حالیا 
مھن وصناعة الحلویات ومیكانیك السیارات وحالیا) في مجاالت االعالمیة  50متربص ( 200عابھ یطاقة استمعدّل قدر یو

 البناء...

ویبلغ مجموع  ،الطلبودیة دلمحنظرا الجھة اال ان نسب االستقبال تبقى محدودة كما یوجدخمس مراكز تكوین خاصة ب
رغم اھمیة الصناعات  ، وذلكمن اإلناث 16منھم  28الحرفیین المتحصلین على الكفاءة المھنیة في الصناعات التقلیدیة 

یة لكون مدینة بن قردان تفتقر التقلیدیة خصوصا الزربیة. ویرجع ھذا العدد الضعیف للمتكونین في الصناعات التقلید
خداش، وأقرب مركز تكوین في الحرف التقلیدیة یوجد بحومة  يببنیوجد لمركز تكوین، فأقرب مركز تكوین الفتاة الریفیة 

اإلدارة الجھویة للتكوین المھني والتشغیل بمدنین الشمالیة. كماتفتقر بن قردان الى مراكز تكوین متعددة توجدفیما ،السوق
شباب قادر على المركز تكوین مستمر لفائدة  إلىھاباإلضافة إلى افتقار،اصات ومركز للنھوض بالفتاة الریفیةاالختص

 استیعابھم وتكوینھم في مجاالت متعددة االختصاصات تخلق لھم فرص شغل أو تحفزھم على مبادرات استثمار خاصة.

 .البطالة 3
فوقبلغ  سنة فما 15تعتبر مدینة بن قردان من أولى المدن التي تسجل عدد العاطلین عن العمل بالنسبة للفئة العمریة 

مدنین.  العمل بوالیةمن العدد الجملي للعاطلین عن  %18,58. وتمثل نسبة البطالة ببن قردان 25171لمجموع الجنسین 
 صحاب الشھائد العلیا بالنسبة أل. %37,87وتبلغ ھذه النسبة

 1162وفقط أصحاب شھائد علیا،  483، منھم 20381الذكور في صفوف المعطلین عن العمل ببن قردان یبلغ عددو
. فیما یبقى العدد الباقي غیر مصرح بھ.أما بالنسبة لإلناث ھمستوى تعلیم ابتدائي أو ما شابھ 579مستوى تعلیم ثانوي و

ذات مستوى تعلیم عالي وھو  1287 ، منھنّ 4790نّ عددھ ما فوق،فیبلغفسنة  15العاطالت عن العمل من الفئة العمریة 
العدد قى فیما یب،مستوى تعلیم ابتدائي 333و ،مستوى تعلیم ثانوي 685و،أضعاف عدد الذكور الحاملین لشھائد علیا 3

 .%، نسبة49,21إلناث من إجمالي العاطلین عن العملتمثّالوالباقي غیر مصرح بھ. 

نسیج اداري لفان نسبة عروض العمل سنویا تبقى ضعیفة جدا الفتقار المنطقة لمناطق صناعیة و ،وكما ذكرنا سابقا
والتمویل یعتبر ایضا من اسباب البطالة كما ان غیاب التكوین وفرص بعث المشاریع .وخدماتي خالق لمواطن الشغل

 خصوصا لدى حاملي شھادات التعلیم العالي من جنس االناث.

 

IV   البنیة التحتیة والتجھیزات الجماعیة 
 :.التربیة والتعلیم1

التجھیزات أغلب بھا وتتوفر  ةجیدعتبر تخاص، العام أو ال، سواء التعلیم بمختلف مراحلھقطاع في عامة إن التجھیزات ال
كما أن كثافة الفصول لیست عالیة، مع توفرالعدد الالزم .الالزمة باإلضافة لتوفر المیاه الصالح للشرب والتنویر الكھربائي

ومن المالحظ أن قطاع التعلیم من القطاعات األكثر استقطابا للنشاط بالنسبة لإلناث   .األساتذةوالمدرسین، ومن المربین 
 .ببن قردان

نقطاع عن التعلیم تبدأ االوبالرغم من توفر ھذه اإلمكانیات والتجھیزات لقطاع التعلیم ببن قردان إال أننا نالحظ أن نسبة  
. و یؤدي % 18,10إلىلترتفع في المرحلة الثانویة  % 7,81بما یعادلأینساسي األتعلیم من الثانیة الفي المرحلة 

للشباب نظرا  المجال األكثر استقطابالمنقطع عن التعلیم للتجارة البینیة التي تعد الرتفاع نسب البطالة، وتوجھ الشباب اذلك
 وذو مردودیة مالیة عالیة. امغری لكونھ مجاال

 .الصحة 2
الدیمغرافیة  والتحوالتالحق في الصحة في الدستور التونسي الجدید وفي ظل تنامي التغیرات  إلدراجتبعا 

تغطیة صحیة عادلة وناجعة ونحو تأمینوالبیئیة، أصبحت المنظومة الصحیة تقتضي الدفع نحو  واالجتماعیةواالقتصادیة
المھنیة  األوساطالبدني والذھني في  األداءعلى  وأثرھا الصحة أھمیة اعتباربالمال البشري رأسفی االستثمار ضرورة

غیر أنھ بالرجوع إلى تشخیص قطاع الصحة ببن  .ةبصفة عام واالستثماروالتنمیةوالدراسیة وبالتالي على القدرة التشغیلیة 
یوجد ،والمستشفیات محلیةلواجامعیّ  ىفتقر لمستشفتبن قردان  حیث أنّ ة،شبھ منعدمبدو تھمؤشرات تطورن ،یتبیّن أقردان
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 24 على اإلطار الطبي بالقطاع العامویقتصر.ساسیة، ومخبر وحیداألة صحّ للمركز  14و اوحید امستشفى جھویّ سوى 
 . )2نیین (صیدالو،  )2(أسنان يتیبطب والذكور،  جمیعھم من اختصاصطبیب  11و، بینھم إناثامن  17عام  یبطب

 8و تبنیج،مختّصا في ال 15و ،قابلة 13كاآلتي: یتوّزعون ختصاصات االفي عدید ایسام افنیّ 63 یشمل اإلطار شبھ الطبيو
 صحة.یمساعد 7و ،171ن یالممرضلغ مجموع بوب .أخرىاختصاصات في  18، والطبیّة تحالیلفي ال 9و شعة،في األ

خاصة، وال وجود لمحالت الأما على مستوى تجھیزات القطاع الخاص للصحة، فإن بن قردان تفتقر أیضا للمصحات 
صیدلیة كما یوجدمخبر تحلیل واحد، ومركز واحد لتصفیة الدم. ویشمل اإلطار الشبھ  13تمریض،ویبلغ عدد الصیدلیات 

 .1نیاصیدال 14و أسنان، اءطبّ أ 6و اختصاص،أطبّاء  3و عام، یبطب 12لقطاع الخاص الطبي با

لتنظیم العائلي، بلغ عدد لمركزا 14، تعدّ بن قردان 2017سنة بالنسبة لمعطیات اإلدارة الجھویة للصحة العمومیة ووفق 
. ووصل عدد النساء 405عدد النساء المراقبات بعد الوالدة یتجاوز مل، فیما 3033 فیھا النساء المراقبات قبل الوالدة
 مع وجود مرشدة اجتماعیة وحیدة.،%98,1نسبة الوالدات بالوسط الصحي بلغتو. 5527المستعمالت لوسائل التنظیم 

عن من كیلومترین كثر أكثر من ربع المساكن تبعد أ إنّ ف ،اما من ناحیة المسافات المقطوعة لبلوغ الخدمات الصحیة
عن المستشفى )2كیلومترین اثنین( كثر منأبتبعد  التيوتصل نسبة المساكن  .مستوصف یقدم خدمات محدودة جداأقرب

 .%57الي  ،الذي یشكو من نقص في طب االختصاصومحدودةالستقبال االطاقة ذو المحلي 

الوقوف من مكن كما  ا.وضعیف اھشّ  اقطاع ھأفرز تشخیص قطاع الصحة ببن قردان العدید من النقائص التي تجعل من
السنوات  خاللوالتحدیات وجب العمل على تخطیھا لضمان مردودیة أفضل للمنظومة الصحیة  اإلشكالیاتعلى جملة من 

 ،الخدمات الصحیةتوفّروعمق الفوارق في مجال  االختصاصفي نقص أطباء  اإلشكالیاتباألساسوتتمثل ھذه  .القادمة
وعدم  ،الصحیةالسالمةوقص في الموارد البشریة والتجھیزات الطبیة قیاسا بمتطلبات الجودة ون ،وتقادم البنیة التحتیة

وطول  ،بالمرضى واإلحاطةاالستقبالوالنقص المسجل في مجال  ،بالكمیات الضروریة بالھیاكل العمومیة األدویةتوفر 
المنظومة ،وغیاباألسرإضافة إلى التطور السریع للنفقات الصحیة والنسبة المرتفعة المحمولة على كاھل  ،المواعید

 .التكامل بین القطاعین العمومي والخاص،وغیابالمعلوماتیة

نھ لم یقع االستثمار أالّ إالشقیق، اللیبيلوافدین من القطر لمنطقة بن قردان منطقة عبور ھامة خصوصا  أنّ وبالرغم من 
ره من فرص تشغیل وتنمیة وخلق توفّ یمكن أن في مجال الصحة والخدمات الصحیة الخاصة في الجھة رغم ما 

 ...كلیاحة واالیواء والنقل وخدمات األخرى كالسّ أتنمیة قطاعات ودفع ،في الجھة ةدینامیكی

 .الثقافة والشباب والطفولة 3
لترسیخ الھویة الوطنیة وتنمیتھا  األنسبالسبیل  باعتبارھافقط اإلصالحیال تحتل الثقافة مكانة محوریة ضمن المشروع 

واالندماج وتفتحھا على الشعوب والحضارات في ظل المد الثقافي والتكنولوجي الحدیّث والقاعدة لتعزیز التماسك 
ي من المخاطر بل وكذلك لكونھا آلیة أساسیة للتوقّ  ،سؤولة والتضامنوتجذیر قیم الدیمقراطیة والمواطنة الم االجتماعي

 .المشروع المجتمعي الجدید دالتي تھد

مقعدا  139مقعدا. كما تضم مكتبة عمومیة وحیدة بھا  31ھاتضم بن قردان متحف عمومي، ودار ثقافة واحدة فقط بـ
 4وتقیم بن قردان سنویا  .مشتركا 341بھا ، وبلغ عدد المشتركین كتابا 18410ومجموعة من الكتب قدرت بــ

بھا نومجموع المستفیدی 511 ھاعدد منخرطی 3دور الشباب ببن قردان عدد مھرجانات. وال یوجد بھا مسارح.فیما بلغ 
 .  ونادي شباب ریفي،68673

ي ومنھا ما ھو مرتبط وفق التقییمات المنجزة جملة من النقائص منھا التنظیمي والھیكلببن قردان الثقافییواجھ القطاع 
 كمایواجھمشروع. الثقافیة لألنشطةاالقتصادیضعف الدور و وبمضامین العمل الثقافي األساسیةبالوسائل المالیة وبالبنیة 

 عدة اشكالیات لتنفیذه. الشاطئالمنتزه الحضري على 

حفز ،ویجب االستثمار فیھ وإدخالھ في عجلة التنمیة ة التيمھمّ الثقافي من القطاعات القطاع الیبقى  في مقابل ذلك،
المرسوم المتعلق بتنظیم بعث  طبقا ألحكاموعلى رعایة الثقافة،  اإلبداعیةفي المیادین  االستثمارالقطاع الخاص على 

 .2الثقافیة األنشطةمؤسسات خاصة في بعض 

																																																													
 .2017اإلدارة الجھویة للصحة العمومیة سنة حسب معطیات 1
والمؤسسات لمشاریع أو أعمال أو مؤسسات ذات صبغة  األشخاصإدراج إجراءات ضریبیة جدیدة تتیح طرح تكالیف الرعایة التي یمنحھا  2014تم ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2

لتنمیة الجھویة(السابق ذكرھا في الجزء لباإلضافة إلى جملة االمتیازات المالیة والجبائیة المكرسة في إطار التشجیعات  .ثقافیة من قاعدة الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات
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 :.النقل4
نقل عربة  99ولواج،  96وتاكسي،  213لنقل البري ببن قردان اسطول یضّمأحسب معطیات الوكالة الفنیة للنقل البري، 

حركة العبور بالنقاط الحدودیة برأس جدیر حركیة شھدت ،2017سنة لیوانة ریفي.  وحسب معطیات اإلدارة الجھویة للدّ 
 ة إیابا،سیّار251 977كما تّم بالنسبة للسیّارات تسجیل. امسافر ذھاب785 348و امسافر إیاب806 812بتسجیلملحوظة 

 .اسیارة ذھاب 266 665و

وتطویر  ذا القطاعیجدر تطویرھ ،خصوصا في مجال نقل البضائع والمتسوقیننظرا لألھمیّة البالغة التي یكتسیھا و
ال یوجد بھا نقل جوي وال میناء  ،ببن قردان النقل والتنقل برغم أھمیة حركیةتجدر اإلشارة إلى أنّھ الخدمات المرافقة لھ. و

 بحري.

 :. شبكة الطرقات5
تلعب دورا حیویا في ،عموماتحقیق التنمیة.  والطرق في تونس تیسیر توفیر الطرقات المعبدة شرطا أساسیا لیعتبر

ألنھا تسھل عملیة تنقل السلع والخدمات وربط المناطق ببعضھا البعض، وفي منطقة استراتیجیة كمدینة بن  االقتصاد
الطرقات غیر  اأكبربالنظر إلى أنّ اھتمامیتطلّبغیر أن وضع الطرقات في المدینة  ،یبرز الدور الحیوي للطرقات ،قردان

 یقف عائقا أمام تحقیق متطلبات التنمیة االقتصادیة واجتماعیة.ھو ما و،3بكثیر الطرقات المعبدةتفوقمعبدة ال

 

V أشكال التنظیم المجالي. 
 الھیاكل اإلداریة:. 1
كل بلدیةأو مصالح تمثّلھاعلى المستوى المحلّي في أن تكون للھیاكل اإلداریّة وللمؤّسسات العمومیّة من المعلوم أھمیة  

من جمع معلومات وتشخیص المحلیّة تلعب دورا أساسیا في عملیة التنمیة تلك المصالح أنّ على اعتبار وذلك معتمدیة، 
فقط توجد حیث  إدارة للتنمیة على غراردارات األساسیة، لعدید من اإللبن قردان تفتقر  غیر أنّ وتخطیط وإرشاد وتوجیھ. 

 .والیةكامل بلدیّاتالعلى تشرفمدنین إدارة جھویّة ب

والوكالة ، والصناعات التقلیدیّة والشؤون الدّینیّة، والسیاحةالبیئة  اتمصالح محلیّة تمثّل كّل من وزار تفتقر إلىكما 
ووكالة النھوض بالصناعة ووكالة حمایة وتھیئة الشریط الّساحلي، والدیوان الوطني للتطھیر، الوطنیّة لحمایة المحیط، 

 والتجدید، والوكالة الفنیة للنقل البري،

 4 الممثلة بواسطةبالشباب التي تعنىاإلدارات أّما الھیاكل والمؤّسسات التي لھا مصالح تمثّلھا ببلدیّة بن قردان، فیمكن ذكر 
، لتربیة البدنیةأعوان حسب معطیات المندوبیة الجھویة للشباب والریاضة وا 8و اإطار 17تمثیلیات محلیة یشرف علیھا 

المركز ا،وعون 16و اإطار 19یشرف علیھا والمؤّسسات التي تعنى بالمرأة واألسرة والطفولة الممثلة بواسطة تمثیلیّتین 
 ، ووكالة الشركة التونسیّة للكھرباء والغاز.حداوعون و اإطار 11وبھالجھوي لمراقبة األداءات 

البلدیات وغیاب ھذه التمثیلیات وتمركزھا جھویا یعد ایضا من معوقات مستوى تعتبر التمثیلیة االداریة مھمة جدا على 
وصا من خصالمنطقةألبناءكما ان وجود نسیج اداري وخدماتي متنوع كفیل بخلق مواطن شغل  ،المنطقةالتنمیة وتطور 

 البرامج التنمویة.وضعفي  امھمّ  ااال انھ یلعب دور ااتي یعتبر متوسطكما ان النسیج الجمعیّ حاملي شھادات التعلیم العالي.

 

																																																																																																																																																																																														
بار قیمة األرض من تكالیف المشروع دون اعت %8بمنحة استثمار تبلغ  -بعث مؤسسات مسرحیة -تنتفع أنشطة الخدمات المتصلة بالثقافة  إذ المتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة)

 . من تكالیف المشروع دون اعتبار قیمة األرض %15بمنحة استثمار تبلغ  –المنتزھات  –مراكز التخییم واإلقامة  -مراكز الترفیھ للطفل والعائلة  -وأنشطة الخدمات المتصلة بالترفیھ 

 
 دة. كلمغیر معبّ  0498,10كلم معبدة و 0259,69المرتّبة ببن قردان:الطرقات 3 •

 دة.كلم معبّ  83,460:الطرقات الوطنیة  -
 كلم غیر معبدة. 43,800وكلم معبدة، 112:الطرقات الجھویة  -
 كلم غیر معبدة. 454,300وكلم معبدة،  64,230 :الطرقات المحلیة  -

 كلم غیر معبدة  820,500كلم معبدة، و 180,400مسالك فالحیة:  •



15	
	

 الخصائص االقتصادیة للبلدیة
یرتكز النشاط االقتصادي ببلدیة بن قردان أساسا على قطاع التجارة وبدرجة أولى على التجارة البینیة، وعلى قطاع 

رغم من الفیما ال تلعب الصناعة دورا ھاما في التنمیة والتشغیل ب،الفالحة رغم ضعف االستثمارات الفالحیة بالمنطقة
بلدیة بن قردان موارد وثروات یمكن استغاللھا صناعیا على غرار ملح سبخة لكونھ قطاعا واعدا على اعتبار أن 

 الطاقة.ویة، الثروات الحیوانومنتوجات الصید البحري، والعذیبات، 

المھن والحرف والصناعات التقلیدیة ،ویرتكز االقتصاد المقیم على المؤسسات الصغرى،باستثناء قطاع الفالحةو
والعابرین والسیاح.وتشھد المدینة تنوعا في االنشطة لمقیمین للتلبیة الحاجات والطلب المحلي  ، وذلكوالخدمات

 السیاحة والریاضة والثقافة. اتقطاعالمتعلّقة بء الخدمات اباستثن

Iالفالحة. 
 .توزیع األراضي الفالحیة والزراعات واإلنتاج النباتي:1

خصوصا زراعة و، فإن الفالحة ترتكز أساسا على النمط البعلي بھاوالظروف المناخیة والجغرافیة لمنطقة انظرا لطبیعة 
لھذه الزراعة المخّصصة مساحات المن حیث على مستوى والیة مدنین، قردان المرتبة األولى بن بلدیّةالحبوب إذ تحتل 

على سنویا من طن  85البقول یبلغ إنتاج كما  .طن 00071السنوي إنتاجھاھكتار وصل  15 000بلغوالتي ت
 ھكتار.  64 على مساحةسنویاطن 2 205، وإنتاج األعالف ھكتار 230مساحة

طن من  05012طن من الزیتون و 50046زیاتین تنتج سنویا  مغروسةھكتار  83553قردان مساحة بن وتحتوي بلدیّة
 وھي بذلك تحتل المرتبة الثانیة بعد جرجیس من حیث إنتاج الزیاتین. ،الزیت

، ھكتار 16على مساحةان من الرمّ  اطنّ  20 سنویّا، بإنتاج كمیات متنوعة من الفاكھة، إذ تنتجأیضا كما تتمیز بن قردان 
مساحة  من اللّوزعلىاطنّ  60و ،على مستوى والیة مدنینوھي األقل إنتاجا ات ھكتار 10مساحة  العنب علىمن اطنّ  30و

 علىاطنّ  52تبلغ مختلفة الفالحیة المنتوجات التنتج أنواع أخرى من وتحتّل بذلك المرتبة الثانیة في الوالیة، و ھكتار 158
 .ھكتار 19مساحة 

غیاب االنشطة الداعمة للقطاع على غرار  ،الوطني من اإلنتاجالجھوي و اإلنتاج مناالنتاج المحلي نسبة ویفسر ضعف 
 وحدات التجمیع والتبرید والتخزین والتحویل وتمثیلیة دیوان الحبوب.

قردان منطقة سقویة إذ توجد ببن، 4فإن ملوحة المیاه تشكل أكبر عائق لھذه الزراعات ،اما بالنسبة للزراعات السقویة 
ھكتار  197منطقة بمساحة  65ھكتار. فیما تمثل المناطق السقویة الخاصة  15ي القابلة للرّ  تھامساحبلغ توحیدة عمومیة 

 .فعال ةمرویّ ھكتار  193للّري منھا  قابلة

 .تربیة الماشیة واإلنتاج الحیواني2
بھا تتصدر  ثروة حیوانیة متنوعةالتي لھا قردان بن المحلّي لبلدیّةتربیة الماشیة الركیزة األساسیة لالقتصاد ع اقطیعتبر 
 659تنتج  بقررأس  290بین  ،حسب معطیات المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة.ویتوّزع القطیع والیة مدنین بلدیّات

 700و ،من اإلبل 50017و ،من الحلیب اطنّ  1 510تنتج  من الماعز27 549و من األغنام، 31387و ،من الحلیباطنّ 
 من األرانب المنتجة.. 0002، واللّحوم من دواجن 21042و بیض،ال دواجنمن  9033و من أجباح النحل،

، من حلیب الماعز اطنّ  1 510من حلیب األبقار و اطنّ  659تشمل  متنوعةتربیة الماشیة منتوجات حیوانیة ویوفّر قطاع 
 . بیضة1 350 000، ولحوم األرانبمن  اطنّ  65، ومن الدواجنطنّا 198، واألبقار لحوم مناطنّ  124,8و

تتصدر و،ھا تحتل المرتبة الثانیة على مستوى الوالیةتجعل اطنّ  6,25بلغت ات من العسل بإنتاج كمیّ بن قردان تتمیز و
 .اطنّ  179من حیث إنتاج الجلود ب و ا،طنّ  147من حیث إنتاج الصوف بـ  رتیبتّ ال

یحظى الذي في المجال  متمّرسینھا سكان أنقردان باعتباربن بلدیّةبیعتبر قطاع تربیة الماشیة من القطاعات الواعدة 
توجھ عدد  حیث،كورونا وغلق الحدود مع لیبیاالبعد جائحة  ال سیمامنھم، ین المحلیّ  وبالخصوصاھتمام المستثمرین ب

																																																													
 ة.المناطق السقویّ حسب المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة دائرة 4
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كیة في یساھم في خلق دینام اإیجابیّ  امؤشرذلك التوّجھ ولئن یعتبر  .في تربیة الماشیة لالستثماركبیر من التجار 
 محدودة في الجھة.  الموجودة بكّمیاتمة المدعّ ق أزمة توزیع األعالف ھ عمّ اال انّ  ،القطاع

 .اإلستثمار الفالحي3
العقاریة  لإلشكالیاتنظرا  ادودحماالستثمار الفالحي ال یزال  أنّ  قردان، إالّ الفالحة ركیزة ھامة في اقتصاد بنیعتبر قطاع  
 ح بھاالمرتبة الثانیة على المستوى الجھوي من حیث المشاریع المصرّ  تحتلّ قردان بن فإنّ  . ومع ذلكالموارد المائیة ندرةو
 تحتلّ و.موطن شغل 130تمّكن من إحداثدینار  ملیون 14,129تساويمشروع استثمار بكلفة انجاز  105عددھا بلغ يتال

 ملیون 3,784تساويشروعا بكلفة انجاز م 59بلغ  يذالالمرتبة األولى من حیث عدد المشاریع المصادق علیھا كذلك 
مشاریع بالمقارنة  لمشاریع ضعیفةھذه اوتعتبر الّطاقة التشغیلیّة لموطن شغل.   53ال تتعدّىدینار بــطاقة تشغیلیة 

 .ر أكثر مواطن شغلوفّ ت ھالكنّ من مشاریع بن قردان انجاز أقل  ةتكلفبالمصادق علیھا بجرجیس 

 3,431بكلفة بلغت  امشروع 71تّم إنجازمن حیث عدد المشاریع المنجزة حیث ترتیب بلدیّات الوالیة قردان بن تتصدّرو
وفرت أكثر مواطن  ھالكنّ  جرجیس ، مقابل عدد مشاریع أقّل أنجزت فيموطن شغل 64تحدث سوىلم دینار  ملیون
 .5شغل

خصوصا في مجال تحویل الزیتون وتثمین  ،ر ضعف االستثمار الفالحي رغم إمكانیة تطویر القطاعیتفسویمكن 
عزوف الشباب وغیاب التكوین والمخاطر المتعلقة ، وغیرھا،بالجلودالنّوق،وحلیب ،وحمراءاللحوم كاالمنتوجات الفالحیة 

 .بالقطاع

جملة من ، على المستثمرین في قطاع الفالحة خصوصا من الشباببمدنین  ةوتعرض المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیّ 
 :ھاأبرزمن للتمویل، ولعل  المشاریع،القابلةأفكار 

استغالل خشب الزیتون ومخلفات الزیاتین من خالل إنشاء وحدة تعلیب الفحم/ وحدة صناعیة لنجارة خشب  •
 الزیتون.

وق/وحدة بسترة وتعلیب حلیب النوق/وحدة صباغة لتجمیع حلیب النّ تثمین منظومة اإلبل من خالل إنشاء وحدة  •
 ودباغة جلد اإلبل/نقطة بیع المنتوجات التقلیدیة/ ورشة تسمین القعدان.

 .الموارد المائیة 4
المیاه المتوفرة تحتوي على نسبة عالیة من  أنّ حیث من نقص الموارد المائیة،  تشكوقردان بنة اثبت التشخیص ان بلدیّ 

 .فضال عن الشرب لالستعمال الزراعيیجعلھا غیر صالحة  الذي الشيء في اللّتر الواحد رامغ 5تتجاوز الملوحة 

ببن قردان على إنشاء وتھیئة جملة من الفساقي  6ولمجابھة تحدیات نقص المخزون المائي، عملت السلطات المحلیة
 محدودةبدائل جدیدة لتوفیر المیاه، إال أنھا تبقى  إیجادالعمومیة والخاصة، أو حفر وتعمیق اآلبار. ورغم تعدد محاوالت 

 المنزلي. الستعمالا لتغطیة حاجیاتھة أساسا غیر كافیة، وموجّ و

 

 

																																																													
 ".2018وفق معطیات وكالة النھوض باالستثمارات الفالحیّة الواردة بنشریّة دیوان تنمیة الجنوب "والیة مدنین باألرقام لسنة 5
دنین بمدنین: مشروع التنمیة الزراعیة والرعویة والنھوض بمنظومات اإلنتاج بوالیة م ةحسب معطیات المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیّ 6

PRODEFIL وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري، اإلتحاد األوروبي، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة. دون تاریخ، یراجع الرابط ،
	Avancement/RecapBGAr.pdfhttps://www.prodefilgeo.com.tn/اإللكتروني التالي:
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 سات التنمیة الفالحیة. مؤسّ 5
ر مساعدات تتماشى واالحتیاجات دور محوري یتمثل في إتاحة فضاء یوفّ بسات التنمیة الفالحیة بصفة عامة مؤسّ  تضطلع

 د أو التسویق...الخاصة للفالحین من إحاطة وإرشاد، وتقدیم خدمات على مستوى التزوّ 

، فیما 13الجمعیات المائیة عدد بلغ یومنخرط.  376ھامنخرطیتعاضدیات خدمات بلغ عدد  7توجد ببلدیة بن قردان و
تعد بن قردان كما  مراكز إشعاع فالحي. 3و،وخلیة إرشاد وحیدة،یومیا طن 300معصرة تبلغ طاقة العصر بھا  18توجد 
 شركات تعاونیة تمت المصادقة على بعثھا من طرف السلطات الجھویة.  06و ةمع تنمیة فالحیّ امج 10حالیا 

شاریوط، والتعاونیة البركة،  اتكل من الشرك، فیما تأسست 21/5/2013وب بتاریخ تأسست الشركة التعاونیة الجنوقد 
 .2017سنة البراق، والبییان وأبناء بوزید ھالل، و

، بالعامریّة "البساتین"مجّمع ، وبمراعي بن قردان "الوعرة والحمادة"مجّمع تتوزع المجامع الفالحیة ببن قردان كاآلتي:و
وبن قردان المدینة،  ل، والمعّمرات، وجمیلة،كّل من شارب الّراجل، وجالّ بمجّمع "األمل" بالنفّاتیّة، ومجّمعات و

 والوارسنیّة.

كمیات التواجھ صعوبات تتعلق بنقص  ھالكنّ ،د باألعالفیوتتولى ھذه المجامع مھمة التصرف في الموارد الطبیعیة والتزو
 الستثمار في تربیة الماشیة بعد جائحة كورونا.اوّ منالسیما مع األثمان ارتفاعو

 . المسلخ البلدي6
،فقد لشروط السالمة الصحیةسنة،  83یزید عن  الذي تم إنشاءه منذ ماقردان ستجابة المسلخ البلدي القدیم ببنبسبب عدم ا

السوق  تزویدوروط الصحیة وال یعیق عمل الجزارین لشّ لیتم تعویضھ بمسلخ مؤقت یستجیب غیر أنّھ لم اتخذ قرار ھدمھ 
 بالكمیات الالزمة من اللحوم الحمراء. ةالمحلیّ 

یفید تقریر المعاینة التي أجراھا شاطئ،العلى طریق یوجد  آخر موقعالستغالل ن والجزارھ وأمام تداعیات ذلك توجّ 
غیر صالح صحیا ، وھو بالتّالي لمقومات السالمة الصحیةال یستجیب أنّھ الطبیب البیطري المشرف على المسلخ البلدي 

یفتقر ألجھزة الذبح  ھنظرا لكون وقعبالموال یشرف الطبیب البیطري على عملیات الذبح التي تتم .ابلدیّ  الیكون مسلخ
من افتقار المكان من ناحیتھم، ن والجزاریشتكي و .، وغیرھالمخازنولالتقطیع، و تقنیات السلخولذبائح، التعلیق لالالزمة 

مسلخ من الأن الفضالت والمیاه المستعملة تتسرب  باعتبارھذا الوضع المتردي غضب الصیادین أثار كما لإلنارة وللمیاه. 
أثر على إنتاج األسماك وسالمة مّما ، نفوقھاومشكلة تلوث میاه البحر وتسمم األسماك  أحدثما  لشاطئ وھولالعشوائي 
 استھالكھا.



18	
	

مشروع  إطارإحداث مسلخ بلدي عصري مطابق للمواصفات العالمیة وذلك في على  قردانبنب السلطات المحلیةتعمل 
 1,5ملیون دینار منھا  7تكلفة انجاز المسلخ بــ وقدّرت.بالجھة اإلنتاجالتنمیة الزراعیة والرعویة وتطویر منظومات 

مشروع التنمیة الزراعیة والرعویة  اعتماداتملیون دینار من  5,5بلدیة بنقردان و میزانیّةمن صرف تملیون دینار 
رأس یومیا ضمن سلسلة إنتاج، األولى خاصة  300وستبلغ طاقة استیعاب المسلخ حوالي .اإلنتاجوتطویر منظومات 

المسلخ  یكون من المتوقع أن) واإلبل واالبقار(والثانیة خاصة بالمجترات الكبرى  (األغنام والماعز)، ات الصغرىبالمجترّ 
 .رافدا ھاما لمنظومة تربیة الماشیة بالجھة

 

II الصید البحري : األسطول واإلنتاج . 
تجھیزات ◌ّ  ھامة. غیر أنالبحریة ال تھاثرو باالعتماد علىقردان بناء اقتصاد بن ركائزیعتبر الصید البحري من أھم  
 مصنعینووحیدة، مراكب ورشة كذلك ، والكتفوحید بصید بحري میناء وجود الستغالل ھذه الثروة تقتصر على قردان بن

 في ھذا المجال.الوالیة جرجیس التي تحتل صدارة في وضعیّة ال تقارن ببلدیّة  فحسبوسائل النقل المبرد  من 12للثلج، و

تم توسیعھ سنة و، ملیون دینار 4 ناھزتبكلفة  1988/1989 الكتف إلى فترة بحريالصید یرجع إنجاز میناء الو
-م، وعن مطار جربةلك 30حوالي كلم ویقع بمنطقة تبعد عن وسط بن قردان 50 على . ویمتد شریطھ الساحلي2016

 200عن العاصمة اللیبیة طرابلس أقل من وكلم،  8الحدود اللیبیة سوى  ال یفصلھ عنوكلم،  100جرجیس قرابة 
 ).للخارج یتّم تصدیرھاكبیرة لح مولیس ببعید عنھ تمتدّ سبخة العذیبات التي تمثل مصدر ثروة .(كلم

، الساحلیّة البحري محدود جدا مقارنة ببقیة المدن قردانبن أسطول فإنّ ورغم أھمیة ھذا القطاع وامتالك الثروة البحریة 
منتوجات بحریة  وصید بعیدابحار اإلمراكب صید باألضواء تسمح ب والاألعماق  فيللصید  ال تمتلك أسطوال وھي

من شأنھا إنشاء مصانع تحویلیة ببن قردان بتسمح ترویجھا على مستوى الجمھوریة ووباألسواق  متنوعة مطلوبة
القطاع، وبالّرغم من توفّر المقّومات واإلمكانیّات األساسیّة للنھوض بھذا مواطن شغل بالمنطقة. ر فیتوثروة والخلق 

 .غائبةالمبادرة  فإنّ 

مع انطالق موسم (میسرة) تبلغ ذروتھا ویقتصر األسطول البحري لبن قردان على مراكب الصید الساحلي بأعداد محدودة 
 مركب ذات محرك. 60و مركب عادي 80بین  مركب تتوّزع 140 مجموعإلى لتصل  القرنیط

بلغ إنتاج الصید ،حیث المدن األخرىبعلى مستوى كمیة اإلنتاج مقارنة  تأثیرإمكانیات األسطول البحري  لمحدودیّةإن 
 .اطنّ  3989إنتاج الصید البحري بجرجیس  بلغفي حین  اطنّ  1 352الساحلي ببن قردان 

خاصة بعد ة وفیر ھ بكمیاتإنتاجویتم ماي، ویمتد موسم القرنیط انطالقا من منتصف نوفمبر إلى حدود منتصف شھر 
 "فاتوالكر"من أھم ما ینتج ھذا المیناء، إلى جانب  "القرنیط" ویعتبر .بعد التوسعة الكتف التغییرات التي شھدھا میناء

مساحات  توفر من ذلك ،یناءیمكن تطویره وتوسیعھ لو تتوفر ظروف أفضل بالم اغزیر ا، حیث یوفر إنتاج"الشوباي"و
إلى ورشة صة ومرافق وبنیة تحتیة، فالمیناء حسب تأكیدات البحارة وبعض القائمین علیھ في حاجة ماسة مخصّ 
إلى جانب عدید األفاق األخرى لالستثمار التي  ورشة میكانیكیة، للحدادة وأیضالصیانة وتصلیح المراكب وأخرى  نجارة

 .المیناءعلى و المستثمر علىتعود بالنفع من شأنھا أن 

أّن بن قردان، وببلدیّة من القطاعات الواعدة قطاعات الفالحة والّصید البحري  الباب، یمكن اعتبارھذا وفي خالصة 
فیمكن بالنسبة لإلنتاج . ضئیال بقي القطاعاته ذبھغیر أن عدد الناشطین ،متوفّرةلنھوض بھا لالظروف األساسیة 

بالنسبة للّصید البحري تحسین استغالل یمكن الحیواني استغالل المنتجات األولیّة والثانویّة ال سیما منھا منتجات اإلبل. و
كما یمكن ،في ثرواتھا والتصرف ھااستغالل ترشیدتستوجب ة التي تعتبر محمیّ  البیبانبحیرة بة خاصّ   المتوفّرة وات رالث

تثمین منتجات غابات الّزیاتین من  ، فیمكنللفالحة البریّةأّما بالنسبة بعث مشاریع خدماتیة من شأنھا تعزیز ھذا القطاع.
 مشتقاتھما. زیتون وزیت وتحویل 

 

. III.الثروات الطبیعیة: الملح 
إذ أن جمیع  ، االستراتیجیة المالیة، أو من حیث أھمیتھ العائدات حیثیعتبر الملح من اھم الثروات الطبیعیة سواء من 

ولھا استعماالت عدیدة على غرار صناعة المواد الغذائیة،  ،نساناإلحیاة لأساسیة  باعتبارھابلدان العالم تحتاج ھذه المادة 
 من مادة البروم).األسلحة (ویوم)، ونتلووالب یزیومیناالم(من مادة  اتالبطاریواألدویة، و
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ھائلة من الملح موجودة بسبخة  غنیة بكمیاتمنطقة  جعلت منھاالمالحة  تھافإن طبیعة ترب ،قردانمنطقة بنبخصوص و
 الطبیعیة درجةعلى ملیون متر مكعب من األمالح ھذه السبخة تحتوي .وھكتار 12,5على مساحة  تمتدّ العذیبات التي 

 زیوم،یالصودیم والمانیلفات وسملیون طن من  8,5و م،وملیون طن من كلورید الصودیوغ باللتر الواحد،   300ملوحتھا
 وم. رم. باإلضافة إلى كمیات كبیرة من الكبریت والبوملیون طن من البوتاسی 2,5و

مالیة طائلة، ویحقق للبلدان الموردة  أرباح من الملح وتصدیرھا للخارج من تحقیق ویمّكن إنتاج ھذه الكمیات الھائلة
صناعات تحویلیة وتصفیة واستخراج مواد أولیة وتعلیبھا ثم  باعتبارھا تستثمر ھذه المادة في وأغلبھا أوروبیة،أرباح أكبر

 ھم ذلك في خلق الثروة ومواطن الشغل بتلكبیعھا لتستعمل في صناعات صیدلیة، وتجمیلیة، وغذائیة، وكیمیائیة... ویسا
 البلدان الموردة.

أن تتوجھ إرادة الدولة إلى تبني  وأمام أھمیة ھذه الثروة الطبیعیة، وباعتبارھا من القطاعات الواعدة ببن قردان، ینبغي
أكثر نحو إنشاء  ل تتوّجھسیاسة جدیدة لالستغالل األفضل لسبخة العذیبات ال ترتكز على إنتاج المادّة األّولیّة فحسب، ب

مصانع تحویلیة لتصفیة واستخراج المواد األولیة، وأخرى متعددة االختصاصات كصناعة األغذیة، واألدویة،وإلى تثمین 
وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا النوع من المشاریع یندرج ضمن المشاریع الكبرى التي تحتاج الستثمار مالي كبیر  .الفضالت

  ة.وتكنولوجیات متطّور

 

  IV. التجارة 
 التفصیلبالجملة وب.التجارة: 1

بیع الالنصیب األكبر من عدد األسواق السیما أسواق ب تحظى، فھي مدنین قردان على قطاع التجارة بوالیةبن تسیطر
كما یوجد . اتھكتار 9على مساحة  اسوق 2017،23سنة لاإلدارة الجھویة للتجارة وفق معطیات التي بلغ عددھا الجملة ب

 .قردان وفق نفس المعطیات، سوقان أسبوعیّتان وسوق بلدي واحدببن

 26( اھمن % 75، ما یناھز نقطة بیع 35عدد نقاط تجارة الجملة الذي بلغ الصدارة من حیث مدینة بن قردان  تحتلّ كما  
تجارة اللّحوم واألسماك بالجملة إالّ وال تحظى نقاط بیع مواد البناء والمواد الحدیدیّة.  8نقطة) تتعلّق بالمواد الغذائیّة، و

محدودیة  ، وھو ما یعكسالثروة الحیوانیّة والثروة السمكیّة الھائلة التي تمتلكھا بن قردانرغم من الب ،وحیدةبنقطة بیع 
رة المبادتشجیع ضرورة ینبّھ إلى و ،غیاب االھتمام بھذا القطاع الواعدوالحیوانیة والبحریة، لمنتوجات اترویج وتسویق 

دجاج ومشتقاتھ، واألقمشة الالخضر والغالل، ومن القطاعات، على غرار وفیما عدا ذلك ستثمار فیھ. لالالخاصة 
 .بن قردان ال وجود ألسواق جملة لھا ببلدیّةف، والمالبس

بیع نقطة  23و ،غاللالخضر والنقاط لبیع  9، وبیع األقمشة نقطة 26 وفي ما یتعلّق بتجارة التفصیل، یوجد ببن قردان
بیع بالتفصیل المجموع نقاط یبلغ وجاج ومشتقاتھ. دّ ال وحیدة لبیع الغذائیة، ونقطةلمواد ل) بیع 2(األسماك ونقطتيو للحوم

 . بلدیّات الوالیة ترتیب كذلكبھا نقطة تتصدر  62 ،بن قردانب

عكس تالتفصیل، كما ببالجملة أو  تكان قردان بالنشاط واالستثمار في التجارة سواءام بنمدى اھتم األرقاموتعكس ھذه 
من الید %28من  أكثریستقطب  ھنّ أبالنسبة لنشاط الدورة االقتصادیة ولخلق مواطن الشغل خصوصا و ة القطاعأھمی

 من جنس الذكور)ھم  %93العاملة النشیطة (

 الخدماتیة:و. المؤسسات التجاریة 2
ة. معنویّ  ذواتعلى ملك  126و ، طبیعیینعلى ملك أشخاص  56لتجارة بالجملة منھا لمؤسسة  182 قردانببن توجد

 ذواتمؤسسة على ملك  46و طبیعیینعلى ملك أشخاص  2401منھا  2861تفصیل السات التجارة ببلغ مجموع مؤسّ وی
 39و ینص طبیعیّ اشخأعلى ملك  159عة بین سة موزّ مؤسّ  9881 ، فقد بلغ عددھاسات الصناعیةالمؤسّ  أّما. ةمعنویّ 

 . ةمعنویّ  ذواتعلى ملك 

ملكیّة  رجعتو، طبیعیینعلى ملك أشخاص ) 1 263(مؤسسة أغلبھا  3871سات الخدمات مؤسّ ویبلغ العدد الجملي ل
 ة.معنویّ  ذوات )إلى256بقیّة المؤّسسات(
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 وق المغاربیة. تجارة السّ 3
كبیرا في  تراجعاوحالة ركود  تشھدالمغاربیة ار بن قردان، فإن السوق حسب المعطیات التي أفادنا بھا رئیس جمعیة تجّ 

 ة لتفاقم ھذه األزمة لتردي األوضاع األمنیة في القطر اللیبي الذي یعدّ یّ . وتعود األسباب الرئیس2011منذ سنة  ھانشاط
ار الدولة للمساھمة في تأطیر التجّ ل باإلضافة لعدم تدخّ ،ار السوق المغاربیة بالسلعتجّ  لتزویدل واألساسي المصدر األوّ 

 عن أسواق جدیدة لتورید السلع.لبحث ل

 100لم یعد بھا سوىمحل تجاري ینشط،  500السوق یضم كان أن ار، إذ بعد على نشاط التجّ  حالة الّركودانعكست و
أجھزة منزلیة، وأحذیة، وبضائع متنوعة من مالبس،  مقارنة بما كان متوفّرا من نقص في السلعفي حالة نشاط بمحل 

 ...، وغیرھاادسجّ و

غیر كاف للبحث عن التورید مما اضطر العدید من التجار الذي أصبح إلى تراجع رأس المال وقد أدّت حالة الّركود أیضا، 
ما  2011إلى حدود سنة شغل ت المغاربیة. فقد كانت الّسوق تعمیق أزمة البطالة وإلىف عن النشاط ا والتوقّ محالّتھم لغلق 

 من جنس الذكوروأغلب ھؤالء دین من السوق اللیبیة، كمورّ  تقریباومثلھم ،مباشرةناشط في التجارة بصفة  4000یناھز 
 من أصحاب شھائد العلیا.منھم  قلیلةمنقطعین عن دراسة، وفئة المن  غالبیّتھم

لنشاط لالبحث عن بدیل بإعانة وإحاطة من المنظمات الدولیة والمجتمع المدني التونسي، ویشار إلى أن حتى الذین حاولوا 
قص في نّ الأنفسھم في مواجھة صعوبات ركود األسواق و وجدوا ،عن السوق المغاربیة، حتى ال یفقدوا موارد رزقھم ابعید
النشاط وارتفاع  تكالیفو، من جھة،لمقدرة الشرائیة اوتدنّیوتراجع نسبة اإلقبال على الشراء نظرا الرتفاع األسعار  ،لعالسّ 

 .من جھة أخرى الضرائب

 ة.التجارة البینیّ 4
ھا تجارة نوع من التجارة غیر مستوفاة الشروط بما أنّ  ، أو التجارة الموازیة، بأنھا "المنظمةة، أو غیر تعرف التجارة البینیّ 

یعرف بالتجارة الموازیة.  لماقردان المدینة األبرز بنتعتبر  ."الباتیندا"ب تمارس بدون ترخیص قانوني أي بدون ما یعرف
لع السّ  لتبادلالعملیات التجاریة  ھذه قردان. تتمنیات في تونس عامة وانطلقت من بنھذه الظاھرة التي برزت أواخر الثمانی

 علىمتد تالمسالك الحدودیة التونسیة اللیبیة التي  عبرالعاملین عن طریق شبكة من  للعمالتوالخدمات وتجارة الصرف 
 منھا صحراویة تصعب مراقبتھا والسیطرة علیھا من قبل السلطات األمنیة للبلدین. % 80كلم، أكثر من  500 طول

محل  200قردان یوجد قرابة كلم عن مدینة بن 32وعلى الطریق المؤدیة إلى معبر رأس جدیر الحدودي الذي یبعد 
 شط في التجارة الموازیة بشكل علني.تجاري ین

وھي بالضرورة  ،قردانبنسكان ل وفي بعض األحیان الوحید لمصدر الرزق األوّ تعتبر التجارة الموازیة وعائداتھا  
للشباب الذین عجزوا عن الحصول على وظائف رسمیة وأخفقت الدورة االقتصادیة في  اباستقطاكثر النشاط األ
 .استیعابھم

 :اللوجستیة.المنطقة 5
سوقا دولیة لعبور البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى ، المنطقة اللوجستیة الحرة في مدینة بن قردانمن المنتظر أن تكون 

 تعدّ  إذ، ةفریقیّ اإلمختلف البلدان للتصدیر ل معدّ  انتاجھاأفریقیا، مع إمكانیة تطویرھا إلى منطقة صناعیة عالمیة كبرى 
 .ولیبیا تونس األولى بین التجاریةالبوابة  بوصفھا ةریحركة تجاریة كببما تعرفھ من  المناطق الحدودیةمن أھم قردان بن

 ستراتیجي للمنطقة اللوجستیة.االممیزات الموقع  1.5

 الحدود،عبر في ثقافة التجارة منطقة حدودیة متجذرة بن قردان ، تعتبر  اللیبیة -نظرا لموقعھا بالقرب من الحدود التونسیّة 
محور االتصال الرئیسي الذي المنطقة الحدودیة یعبرھا ھذه  انّ كما .في القطاع غیر الرسمي اأساسى یتجلّ  ذلكرغم أن 

موقعًا استراتیجیًا على طریق الصادرات التونسیة إلى السوق تحتل اللوجستیة  ةالمنطق بما یجعل لیبیا وتونسبین یربط 
 .البلدان غیر الساحلیة جنوب الصحراء مھم إلى، وعلى طریق عبور دولي ةاللیبیّ 

 .أھداف المشروع2.5

 ،تصدیر الشركاتك یھدف مشروع المنطقة التجاریة واللوجستیة إلى ترسیخ دینامیكیات الصادرات بجمیع أشكالھ
ة قادرة على تسھیل أنشطتھم من خالل خلق إطار وبنیة تحتیّ  ،تونسلار اللیبیین والمبیعات المباشرة للسیاح والزوّ 
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 بیننقطة اتصال  وإیجادمن بعث انشطة خدماتیة ھذا المشروع كما سیمكن . 7وتساعد في تقلیل التكالیف تعزیزھاو
والحد من الھجرة  ،ةذات طاقة تشغیلیة ھامّ تونسیین (مكتب مبیعات، صالة عرض، إلخ)الدین مورّ والین یبیّ لّ الموزعین ال

 المنطقة.ان في وتثبیت السكّ 

 وجستیة  لّ ال ھیكلة المنطقة.3.5

. وھي تقع مركز الوالیةكیلومترا عن مدینة مدنین  76كیلومترا عن العاصمة و 559أكثر من اللّوجستیّة تبعد المنطقة 
تمتد ا.على طریق التصدیر البري الرئیسي إلى لیبیا. كما أنھ محور مرور للمسافرین اللیبیین الذین یدخلون تونس برّ 

 22على بعد  الكائنوشة شّ الھكتار في موقع  100ھكتار قابلة للتوسیع إلى  60مساحة على لوجستیة التجاریة المنطقة ال
 م من معبر رأس جدیر الحدودي.لك 11،و1رقم الوطنیةبن قردان على الطریق  مدینةم شرق لك

 عرض،تجاري (مساحات النشاط للاني ة، ومبیّ اتستتكون ھذه المنطقة اللوجستیة والتجاریة من مباني إداریة وخدم
 ولعربات، ومواقف للسیارات المتحّركةوحدات اللحاویات واومستودعات الستیراد وتصدیر البضائع)، ومناطق تخزین 

مستودع ووحدة إدارة أوامر تشغیلیة و،وكذلك مساحات خضراءالعربات،لھذه  مسالكوالخاصة  العرباتونقل البضائع 
یمكن من خاللھا معالجة البضائع وشحنھا إلى لیبیا بحیث تكون لھا القدرة على االستجابة بسرعة ألي طلب جدید (تخزین، 

 على غرار:سیتطلب إنشاء المنطقة التجاریة واللوجستیة خدمات إضافیة لتعمل بشكل صحیح كما  .إلخ) تعبئة،

الشرطة، الجمارك، تمثیل الوزارات المختلفة، إدارة المنطقة، الخدمات اإلداریة والفنیة المقدمة الخدمات العامة:  -
 في صیغة مبسطة، إلخ.

رف الصحي، والطاقة، وإمدادات الطاقة والوقود، وخدمات الصیانة الخدمات المشتركة: میاه الشرب، والصّ  -
(الغذاء، وما إلى ذلك،)، وخدمات دعم األعمال (تكنولوجیا عة المتنوعة، والبناء، واألمن، واإلمدادات المتنوّ 

 المعلومات، والتشغیل اآللي للمكاتب، وما إلى ذلك)

صة للدعم اللوجستي والتجاري المباشر لمختلف األنشطة المخصّ را في ومن المتوقع أن تحدث المنطقة اللوجستیة تطوّ 
نشاط المنطقة مثل صیانة المعدّات والعربات، في إطار دمج الخدمات المرتبطة مباشرة بستمّكن من ، والمشغلین

تجارة والخدمات الصحیة، ولة (التطویرات السیاحیة، استثمارات إضافیة في الخدمات ذات الصّ خلق  المشروع، ومن
ن أن یتمكّ أیضا  من المتوقعو. ، دون دمجھا مباشرة في المشروع)قردانالتجمعات الحضریة في بنب التفصیل

من االستجابة للدینامیكیة الناتجة عن تطویر  ،ون وغیرھم من المستثمرین من القطاع الخاصالمحلیّ  المستثمرون
 المشروع.ھذا ھا سیخلقالخدمات المناسبة لتلبیة الطلبات الجدیدة التي  توفیرالمنطقة التجاریة واللوجستیة من خالل 

الشھائد العلیا، وأصحاب شھائد التكوین صحاب من أالجھة السیما  ألبناء إضافیةطاقة تشغیلیة  وستوفّر ھذه الدینامیكیّة
مجال بال، من الضروري استكمال جمیع البنى التحتیة ذات الصلة لكّل ھذه الدینامیكیّةلتوفیر اإلطار المالئم المھني.و

وسائل النقل لتعزیز حركة التجارة مع بلد المقصد توفیر ر للمعلومات واالتصاالت، ووجستي، أي إنشاء نظام متطوّ اللّ 
لتسھیل استقبال بصفة ملموسة ردان قمدینة بن ب ة وإطار العیشالبیئة الحضریّ  تحسین ینبغيذلك، وإلى جانب (لیبیا). 

 .ةعامّ  بصفة اإلطارات العلیا لمختلف المؤّسسات التي سیتّم تركیزھا بالمنطقة اللّوجستیّةالمستثمرین و

 

V السیاحة . 
 أّن لدیھاممیزاتھا من قردان التي على خالف بنلوالیة مدنین، سیاحیة الواجھة ال جرجیس وحومة السوق ومیدون وتعتبر

السیما  ،وغیرھم نیاح اللیبیّ یجعل منھا وجھة الستقطاب السیّ یمكن أن أكبر معبر حدودي یربط بینھا وبین القطر اللیبي 
في تنشیط بما یساھم خدمات فندقیة وترفیھیة تنھض بقطاع السیاحة لتوفیرئھا وتستغلھا وأنھا تمتلك شواطئ یمكن أن تھیّ 

 .بالمنطقة االقتصادیة ةوردّ ال

 استغاللحسن عائقا أمام النھوض بھا و العازلةدعم السیاحة الصحراویة التي یمثل وجود المنطقة العسكریة  كما ینبغي
ستوجب شھرا على یال بترخیص احالیّا ال یمكن الولوج الیھا  التيالطوي ة محمیّ على غرار واقع الطبیعیّة بالمنطقة الم

 العسكریة. السلطمن للحصول علیھ  األقل

																																																													
 اإلخالل بھا.اإلجراءات دون ھذه من خالل تبسیط  )،للتعاقدالقانونیّة اإلجراءاتإلتمام یة (الوقت الالزم التصدیر) والتكالیف غیر المادّ كیة للتصدیر (تكلفة لوجستیالمادّ التكالیف 7
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وربطھا بالبنیة  لھا،تحسین المسالك المؤدیة و األثریةالمواقع تثمین ویمكن للّسیاحة في بلدیّة بن قردان أن تعتمد كذلك على 
حتى تصبح منتوجا سیاحیا یمكن  واإلضاءةشبكات میاه وكھرباء وغیرھا، وتجھیزھا بمعدات الصوت  من الالزمةالتحتیة 

 الصحراویة منھا. السیاحیة السیما توالرحالإدراجھ بالمسالك 

 

VI الصناعة والمنطقة الصناعیة . 
 . الصناعات المعملیة:1
، مؤّسسات 8 ،معطیات وكالة النھوض بالصناعة والتجدید ، وفقالمعملیة ببن قردانلصناعات ابلغ مجموع مؤسسات  

مؤسسة ومصنع وحید لصناعة مواد البناء والخزف والبلور، ومؤسسات للصناعات الفالحیة والغذائیة،  5بین  تتوّزع
 خالف ذلك بالبلدیّة أّي نشاط في بقیّةوال یوجد صناعة الخشب واألثاث والخفاف. وأخرى لصناعة النسیج والمالبس، ل

 صناعة الجلود واألحذیة .و، والصناعات الكیمیائیة والمطاطیة، ةمنزلیوالكھروناعات الكھربائیة صّ الكالصناعیّة المجاالت 

لصناعات المعملیة مصدرة لحدة اتوفرھا مؤسسة و 59منھا  موطن شغل 349سات الصناعیة ببن قردان توفر المؤسّ و
مّكنت ألف دینار  404ملیون و 25 ، ما یعادل17وعددھا  استثمار المشاریع الصناعیة ببن قردان ةكلفلقد بلغت كلیا. و

بلغت كلفة االستثمار في مشاریع  بینما. ألف دینار لموطن الشغل الواحد 78أي بمعدّل  موطن شغل 325 من توفیر
أي بمعدّل حوالي موطن شغل  145 لم توفّر سوىألف دینار  633ملیون و 13 مشروع، ما قیمتھ 35وعددھا  الخدمات

 .ألف دینار لموطن الّشغل الواحد 94

 .المناطق الصناعیة:2
منطقة أّول تھیئة  أشغال،2017جانفي  19انطلقت یوم  وقد، بصدد االستغاللال یوجد حالیا ببن قردان منطقة صناعیة 

أشغال تشمل .وملیون دینار 67ـحوالي ة تقدر بتتواصل على امتداد سنة بكلفة جملیّ  أنببن قردان من المبرمج  ةصناعیّ 
 .والھاتف الكھرباء تيبشبكربط التطھیر والطرقات، ومد قنوات بما فیھا إنجاز الالخارجیة  األساسیةتھیئة البنیة لا

یتم انطالق التفویت فیھا بعد مربّع، متر500و5005بین  تھامساح، تتراوح مقسما 53 تحتوي المنطقة أنمن المبرمج و
 .الذین تقدموا بعدة طلبات لالنتصاب داخلھا أبناء المنطقة من المستثمرین لوضعھا على ذّمة األشغالانطالق شھرین من 

والتملك  األرضصبغة  لتغییرالمنطقة الصناعیة بعد مدة انتظار وتعطیل بسبب تعقیدات عقاریة تھیئة ویأتي االنطالق في 
 رأساستوجبت من شركة التصرف في المركب الصناعي والتجاري الترفیع في  مالیّة وألسبابفي الدراسات  خیروتأ
 .نسق االنجازی للتسریع ف ھامال

مواد وومن المنتظر أن تحتوي المنطقة الصناعیة على مؤسسات صغرى ومتوسطة تختص أساسا في الصناعات الغذائیة، 
وحدة لتحویل على تعلیب سمك السردین، ووصناعة كل ما یتعلق باألجھزة الكترومنزلیة، وصناعة األثاث، والتنظیف، 

إجراء دراسات تأثیراتھا على المشاریع وتتطلّب كّل ھذه .، إلى غیر ذلكلتعلیب الزیوت النباتیة وأخرىلحوم الدواجن، 
 .المحیطالوطنیة لحمایة  الوكالةبموافقة المحیط تحظى 

یوفّر الید العاملة من النساء وأصحاب الشھائد العلیا بالمنطقة السیما وأنھ من المرتقب أن  تشغیلستساھم ھذه المنطقة في و
 صحاب الشھائد العلیا.ا،ألمنھ% 70 ،موطن شغل على أقل تقدیر 1500و1000ھذا المشروع بین 

والیة مدنین بصفة عامة بقردان و ببنالعصریة ساسیة تثمین منتوجات الجھة وتحسین البنیة األ 8أھداف ھذا المشروعومن 
االستثمار الخاص وتحریك الدورة االقتصادیة بالجھة مع إعطاء  جلبو الشبابإحداث مواطن شغل لفائدة  إضافة إلى

 .رة خاصة نحو السوق اللیبیةاألولویة للمشاریع المصدّ 

.فبعد أن تّم إخراج قطعة األرض المزمع إنجاز إنجاز المنطقة الصناعیة أماماإلشكال العقاري العائق الرئیسي یبقى و
إصدار  أمر حكومي ثاني المنطقة الصناعیّة علیھا، من الملك العمومي وإدماجھ بملك الدّولة الخاص بأمر حكومي أّول، ثّم 

بمدنین بالدینار الرمزي  بحكم  یتعلق بالتفویت في األرض ذاتھا لفائدة شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي
بعد انطالق أشغال وتفویت مع وزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة،  العقد ، ثّم إبرام  الصبغة التنمویة لھذا المشروع

																																																													
، دورھا األساسي یتمثل في بلورة 2011الصناعي والتكنولوجي والتجاري بمدنین (أحدثت الشركة في مارس حسب السید عطیة العریض المدیر العام لشركة التصرف بالمركب 8

 برنامج استثماري في والیة مدنین).
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ضد الشركة   2018 سنة بدایة فيقضیة استحقاقیة  ،الجھة قاطنيغیر من رفع أحد المواطنین  ،2017التھیئة في بدایة 
 .مدعیا أن ملكیة ھذه األرض ترجع لھ

التصّرف في القطب الصناعي  شركة ھاستأنفتعي، صدر حكم ابتدائي استحقاقي لفائدة المدّ  2019 سنة ومع أواخر
 .حدّ اآلنإلى فیھا ستئناف بمدنین وال تزال القضیة جاریة ولم یصدر الحكم االأمام محكمة والتكنولوجي 

 

VII والخدمات المؤسسات والمھن الصغرى و.الصناعات التقلیدیة: 
 12سة مؤسّ  13 سوى بن قردانیوجد بمحدودة إذ ال االقتصاد المحلي تعتبر مساھمة قطاع الّصناعات التقلیدیّة في دعم 

اغلبھم  عامل 300حوالي في مجموعھا تشغل  ة،معنویّ  ذاتسة واحدة على ملك ومؤسّ  طبیعیینعلى ملك أشخاص  منھا
 وتعود ھذه المساھمة المحدودة بالخصوص إلى األسباب التّالیة:من النساء.

جّراء  ، وذلكالتأطیروالتكوین ونقص على مستوى  االستثمار نواحي منھا عدةمن ساتي ضعف النسیج المؤسّ  •
 .تشتت ھیاكلھ

 .لالستغاللة القابلة المحلیّ  ةاألولیّ صعوبات في تكوین مخزون من المواد  •
غیاب مخطط مدیري  ظلّ لحاجیات القطاع في  ،والبرامج المراكزمنظومة التكوین على مستوى  مالءمةعدم  •

إلى العزوف عن التكوین في العدید من  ىأدّ ،منظومة جامعة ومتكاملة للتكوینغیاب و ،لتنمیة الكفاءات
 .االختصاصاتبالنّسبة لبعض بل وانعدم   قبالاإلتراجع ،واالختصاصات

وارتفاع  االستثمارفي الصناعات التقلیدیة نتج عنھا ضعف نسق  لالستثمارالمنظومة التشریعیة  مالئمةعدم  •
توسیع أنشطتھم  أعاقا مدیونیة الحرفیین المنتفعین بقروض المال المتداول وعدم قدرتھم على تسدیدھا ممّ 

 .وضمان دیمومتھا
على المشاركة في  واالقتصارصعوبات في تسویق المنتوجات وترویجھا إلى ال إضافة ،غیاب القرى الحرفیة •

  .المعارض المحلیة
 .والتجدید االبتكار وغیاب تھجودضعف القدرة التنافسیة للمنتوج جراء تواضع  •

 :فیھ، ما یليستثمار االبقطاع الصناعة و یتطلّب النھوضو

 .على بعث مؤسسات ناشئة لالقتصاد التضامني االجتماعي التشجیع •
 التعجیل في تفعیل قانون المبادر الذاتي. •
ت الالزمة والخبرا القانونیة المساعدة وتوفیر والفاعلیةبدراسات الجدوى لقیام على اة مساعدة المجتمعات المحلیّ  •

 .القتصاد التضامني االجتماعي مشاریع إلنجاح
وذلك بإرساء عالمة  ،للمنطقة األصیلة التقلیدیةالمنتوجات المحلیة وخاصة منھا الصناعات  تثمینلعمل على ا •

فیما خاصة  الشعبیةمراكز تقوم على حفظ الذاكرة  وإحداثبالجھة  التعریفمن  لمزیدجودة ذات طابع جغرافي 
  .ق بطرق الصنع الموروثة وتطویرھا بما یتماشى مع متطلبات السوقیتعلّ 

العوائق  بتخفیفوتسھیل الولوج لمنظومة القروض  للتنمیةجھویة  وصنادیق تنمویةبنوك  تركیزعلى  التشجیع •
 .ومراجعة نسب الفائدة على القروض اإلداریة

 باالمتیازاتأساسا  التعریفواالستثمار بصفة منتظمة تعمل على  التشغیل آلیاتحول  تكوینیةدورات  تنظیم •
تكون  ،تسییرھا وتحسین المشاریعاإلجراءات الالزمة لبعث  وبجمیع 2016 الممنوحة بقانون االستثمار لسنة

 الشھاداتأصحاب صناعات التقلیدیة والالمتكونین في المرأة و تمكینعلى  التركیزالفئات مع  لجمیعموجھة 
 .العلیا

 بالمنطقة وتھیئتھا لتكون حاضنة لالستثمار للتعریفساتي لجلب االستثمار ومدني ومؤسّ  تياجمعیتكوین ائتالف  •
 في مجال الصناعات التقلیدیة المواكبة لنوعیة السیاحة بالجھة.

على ملك  211بین تتوّزع سة مؤسّ  235بلغ عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخصوص قطاع المھن الحّرة، فقد  أما
وتشجیع إنشاءھا  المؤسساتمن ھذا الّصنف على  ةھنارمیمكن الو. ةمعنویّ  ذواتعلى ملك  24و طبیعیینأشخاص 

تنتمي إلى المجموعة الثانیة من  التي متیازات الجبائیة  االع بجملة من قردان تتمتّ بن منطقةالسیما وأن ھا فیستثمار االو
 .)2مناطق التنمیة الجھویة (الملحق 
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VIII. رف:نقاط الصّ الفروع البنكیة و. 
ورغم أھمیة ھذا .2018و2012 سنتي خالل الفترة الممتدة بین اشھد تطور قردان أنّھبنبتشخیص القطاع البنكي  یبیّن

حسب معطیات البنك عدد الفروع البنكیّة ، حیث مّر ضعیف مقارنة ببقیة المدن بوالیة مدنین بنسق تمّ التطور إال أنھ 
فرع بنكي واحد كّل سنة ، أي بنسق زیادة 2018فروع سنة  10إلى  2012فروع سنة  6، من المركزي التونسي

 ونصف في المعدّل.

تظّل سوق الصرف  عن طریق البنوك ةبالتوازي مع التقنیات المعتمدة لتحویل األموال عبر المسالك الرسمیّ  غیر أنّھ
ً إلفالتھا العملة  تبادلالبّوابة الرئیسیة ل الموازیة ي ویشغل ھذا القطاع المواز .من دوائر االقتصاد المنّظم ولكن أیضا
 من الصرافین. 300إلى  250حوالي 
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 ببن قردانإشكالیــات التنمیــة 
ومنھا  ،البیروقراطیةبة وبغیاب المؤسسات اإلداریة الھامّ  قحسب التشخیص العدید من االشكالیات منھا ماھو متعلّ وجد ی

 .ق بالتمویلوماھو متعلّ  أمنيماھو عقاري وما ھو 

 : البیروقراطیةباإلداریة الھامة وإشكالیات تتعلق بغیاب المؤسسات 

إلداریة، ا اإلجراءاتتعقیدات والموارد البشریة، في عجز الولبعض الھیاكل والمؤّسسات، لتمثیل المحلي لن الغیاب التام إ
 :المتعلّقة خاّصة بما یليالتنمیة ببن قردان إشكالیات قت عمّ 

ینعكس سلبا و، ال یدعم الالمركزیة،ببن قردانوالسیاحة والصناعة ،تنمیةلالجھویة ل اتلإلدارعدم وجود تمثیلیة  •
التحسیس والتواصل وویضعف مستوى اإلرشاد التوجیھ، تقریبھا،یتعارض مع مبدأ وعلى توفیر الخدمة اإلداریة 

 اإلدارة.المستثمرین وبین الناشطین و
 مدنینموجودة بمدینة موظفي اإلدارة الجھویّة ال،واقتصار عدد قردانفي بن البیئة المحلیّة لمصالحالتمثیلیة غیاب  •

 ، وھو ما یعیقالتواجد المحلي ھذه اإلدارة علىعجز إلى  أدّى ،أعوان غیرھما مندون  )2على إطارین اثنین(
 .والصناعة والسیاحة قطاعات واعدة كالفالحة والصید البحريبنھوض ال

، ویقتصر تمثیلھا الجھوي على إطار ببن قردانلھا ي محلّ الشریط الساحلي: ال وجود لتمثیل وتھیئة حمایة وكالة  •
 بجرجیس.، وتمثیلھ المحلّي على إطار آخر حومة السوقجربة ب وحید

)، والوكالة الوطنیّة للتشغیل CNSSالمحلیّة لكّل من الّصندوق الوطني للضمان االجتماعي ( التمثیلیّاتغیاب  •
)، والشركة الوطنیّة الستغالل STEGللكھرباء والغاز ()، والشركة التونسیّة ANETIوالعمل المستقّل (

 ).ARRU)، ووكالة التھذیب والتجدید العمراني (SONEDEوتوزیع المیاه (

 إشكالیات عقاریة: 
على أغلب التدخالت  ي الفالحیّة،ضااألرتغییر صبغة بو ،راضيلألاالشتراكیة المتعلّقة بالّصبغة المشاكل العقاریة  طغت

المنطقة الصناعیة واللوجستیة والطریق  عدة مشاریع كبرى ومنھا إلنجاز رئیسيوخاصة أمام ما تطرحھ من عائق 
قت التھمیش وعرقلت كبرى عمّ  إشكالیةمثل ی االشتراكیة باألراضيالمتعلق  1964قانون سنة  نّ إ. السیارة ببن قردان

 .وخاصة بوالیات الجنوب ،التنمیة

 إشكالیات أمنیة: 

في وجھ النھوض بقطاع الفالحة بسبب تواجد المنطقة العسكریة التي تستوجب تراخیص، یضا أتقف األسباب األمنیة عقبة 
 منیة المرتبطة بالتھریب.ضافة الى المشاكل األإ،في بعض األحیان ال یتم منحھا

 إشكالیات التمویل: 
وقابلة لالستمرار یتطلب إزالة العوائق التي تواجھ عملیة التنمیة االقتصادیة  في ارتفاعالت نمو اقتصادي ن تحقیق معدّ إ

رأس المال الكافي لتمویل عدم توفّر مصادر التمویل و عدم مالءمةأھم تلك العوائق ھو  ولعلَ .والنمو االقتصادي
 كما ان ضعف میزانیة البلدیة یشكل عائقا أمام .التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المشروعات االستثماریة الخاصة وخطط

  .إتمام إنجاز المشاریع األساسیة 

 :یلي فیمافتتلخص القطاعیة ات شكالیّ إلااما  

 .تحویل الصوف المجزّ و أتجمیع و أوحدة لنقل وجد تال  فإنّھرغم أن تربیة األغنام من أھم النشاطات  •
 .تشتت الملكیةو غیاب التسجیل العقاري،و ،أراضي اشتراكیةغالبیّة األراضي الفالحیّة ھي مشاكل عقاریة:  •
 .اآلبار المھیئة استغاللعدم  •
 االستثمارضعف تمویل المشاریع الفالحیة ونقص  •
 االختصاصاتنقص في التكوین وفي  •
 اإلبلحلیب وبالخصوص  نقص في ترویج المنتوج الفالحي •
 نقص في اإلرشاد الفالحي •
 الفالحینضعف اإلمكانیات لدى صغار  •
 نقص في األعالف •
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 اإلرشاد فينقص في الرعایة الصحیة البیطریة و •
 إلبلاالنتشاریّة لتربیة ال •
 تسویق المواد الفالحیة (الصوف، الوبر....)صعوبة  •
 فالحیةالمواد النقطة بیع عدم وجود  •
 داخل مناطق العمرانغیر المعبّدة الطرقات  •
 المواد اإلنشائیةستغالل اعدم  •
 حرّ التبادل المنطقة  إنجازالبطء في  •
 نقص في الخدمات الصحیة •
 الریاضة) الفضاءاتعدم وجود وسائل الترفیھ (مراكز الترفیھ و •
 المیاه والكھرباء اتشبك تدعیمعدم  •
 شبكة التطھیرنقص في  •
 غیاب منوال تنمیة خاص بالمنطقة لدعم الفالحة والصناعة والتجارة •
 االتصاالتشبكة بتغطیة المحدودیة  •
 وجود وحدات سیاحیة (نزل، مطاعم)عدم  •
 النسیج)عدم تثمین منتوجات الصناعات التقلیدیة ( •
 عدم تثمین األكالت التقلیدیة  •
 والبطء في إنجاز المنطقة المبرمجة المناطق الصناعیةغیاب  •
 الفتاة الریفیة لدىنسبة البطالة لدى الشباب و ارتفاع •
 ي مجال الصحة والسیاحةفخصوصا  نقص الخدمات •
 المرأة الریفیة تأطیرضعف  •
 ، صناعات تقلیدیة..)المواشي(نشاط منزلي، تربیة  االقتصادیةغیاب دور المرأة في الحیاة  •
 .والتوجھ للتجارة غیر المھیكلةالمبكر عن التعلیم  االنقطاع •
 غیاب مراكز التكوین المھني •
 نقص في التجھیزات الصحیة •
 مشاكل بیئیة •
 ONASشبكات تطھیر  اكتمال مشروععدم  •
 نقص التأطیر في اإلدارات (نقص األعوان) •
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  خارطة االطراف الفاعلة في التنمیة

في عملیة  االعتباریسمح بتحدید الحاجة إلى المعلومات التي یجب أن تؤخذ بعین مجال التنمیة ب إن تحدید األطراف المعنیة
ویساعد على تحدید الجھة التي ینبغي أن تشارك في إعداد برامج ومخططات  ،للمنطقة االقتصادیةتشخیص الخصائص 

ً  التنمیة المحلیة وتنقسم ھذه األطراف الى  .في عملیة التنمیة كّل منھا دوراألطراف المعنیة من تقییم  تحدیدن ویمكّ   .الحقا
 :الجھوي والمحليو موزعة على المستوى الوطني ثالثة اصناف

 ) الجھات الفاعلة "الموارد (وممثلي االدارات والسلط المحلیةالھیاكل العمومیة  •
 والنقاباتالقطاع الخاص  •
 الجمعیات والمنظمات وممثلي السكان   •

 

 

 البحث عنو ،التشبیكدعم ،واالنجاز،والتمویلوصیاغة البرامج، و، التنمیة تحدید أولویات ویتمثل دور األطراف أساسا في
 .والترویج للبرامج ،والمتابعة والتقییم ،والدعم الفني ،المساعدة اإلداریةوالھندسة واالستشارات، والدعم المالي، 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زارة وزارة التجارة، وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیّة،  وزارة المالیة، وزارة الفالحة،  و•
الصناعة، وزارة أمالك الدولة، وزارة التنمیة والتعاون الدولي، 

ة، الوكالة مركز النھوض بالصادرات، الھیئة التونسیة لالستثمار، الوكالة العقاریة الصناعی•
الوطنیة لحمایة المحیط

المستوى 
الوطني

التمثیلیات الجھویة للوزارات•
 وكالة التقلیدیّة، والصناعات والتجارة للصناعة الجھوي االتحاد والصناعة، التجارة غرفة•

 لمركبا في التصرف شركة الجھویة، المدني المجتمع منظمات والتجدید، بالصناعة النھوض
 دیوان ،التجاریة البنوك والمتوسطة، الصغرى المؤسسات تمویل بنك والتجاري، الصناعي

بالجنوب المنتصبة الدولیة المنظمات ،(ODS) الجنوب تنمیة

المستوى 
الجھوي

السلطة المحلیة و ھیاكل الخدمات اإلداریة•
كتب منظمات المجتمع المدني المحلیة، شركة التصرف في المركب الصناعي والتجاري، م•

حلي،الدیوانة ببن قردان، ممثلي المؤسسة األمنیة والمؤسسة العسكریة على المستوى الم

المستوى 
المحلّي
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 فیھ  رالتأثی درجةو بمحور التنمیة االھتمام درجة لمقاییس تخضع دور ھذه األطراف یجب أن فاعلیة أن عملیة تحلیل الإ
 :التالیةحسب المصفوفة  سلبا أو إیجابا

 

 

سواء المنتصبة منھا في البلدیة أو على  ،یمكن أن نجد العدید من الجھات أو األطراف الفاعلةالمنطلق،ھذا ومن 
ل كما یمثلھ الجدول حسب مجال التدخّ لتنمیة بالجھة  ادفعفي  اھامّ  االتي تلعب دورو،المستوى الجھوي أو المحلي

 التالي:

 مجال التدّخل الھیكل أو الجھة

التنسیق مع كل الھیاكل والجھات الفاعلة في اتجاه تثمین ممیزات وقدرات  البلدیة
من أجل دعم السیاحة المحلیة القصیبة والعمل على تھیئة مرسى البلدیة 

وتحسین عرض الخدمات الترفیھیة للمواطنین ودعم الوحدات االقتصادیة 
 المحلیة المرافقة لقطاع الترفیھ والسیاحة الداخلیة.

 التجاریة واللوجستیةنشطة لألة المنطقة الحرّ تھیئة  جھویة للتجارة االدارة ال

منظمات المجتمع المدني والمنظمات 
 الدولیة المنتصبة بالمنطقة (والیة مدنین)

توجیھ مجال تدخلھم وأنشطتھم بما یتماشى مع توّجھات البلدیة الرامیة إلى 
والتنمیة  ،خلق مواطن الشغلو ،منطقة صناعیةخلق منطقة لوجستیة و

 المحلیة.

 للتصدیر  المعدّة تشجیع الخدمات والمنتوجات مركز النھوض بالصادرات

 الكبرى المشاریعودعم  األجنبیة الكبرى باالستثماراتالنھوض  لالستثمارالھیئة التونسیة 

 االنشطة الصناعیة و النھوض بالتصدیر غرفة الصناعة والتجارة

 العقاریة والشؤون الدولةوزارة أمالك 
 (االدارة العقاریة)

 حّل اإلشكالیات العقاریة 

-درجة عالیة من االھتمام 
تأثیر كبیر         

مشاركة ھذه األطراف حاسمة 
لنجاح العملیة

یجب أن تشارك  األطراف ھذه. 
عن كثب في وقت مبكر بما 

التعاون أو (فیھ الكفایة 
 ).القرار المشترك

تأثیر  -درجة عالیة من االھتمام 
منخفض

حاجة كبیرة للتنسیق بین  
الصراعات المحتملة (المتدخلین 

 تقدیم المعلومة المحینة و). والتآزر
الدعوة للتعبیر عن آرائھم 

اركیة تعد من األسالیب التش) التشاور(
.التي ال یمكن اإلستغناء عنھا

تأثیر -درجة منخفضة من االھتمام
كبیر

من المھم إقناع األطراف المتدخلة 
من ھذه عملیة، بالمصلحة و الفائدة

ھذا  و. إلمكانیة تأثیرھم على النتائج
 .یتطلب وصول المعلومة

-درجة منخفضة من االھتمام
منخفض تأثیر
ن المساعدة على تحسی أطراف بإمكانھا
.سمعة المشروع

.كافٍ  في تحفیزھااإلستثمار األدنى
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سالسل القیمة على غرار  وبعض في مجال تربیة الماشیة االستثماردفع  ةیّ فالحتنمیة اللل الجھویة المندوبیة
 المنتوجات البحریة ،ووالصوف ،وقالنّ حلیب 

 والعملی مجال الصید البحر وفيدفع االستثمار في مجال تربیة الماشیة 
 الفالحیة باالستثمارات النھوض وكالة مونیتراأل ومادةعلى حل المشاكل المتعلقة بتزوید الفالحین بالعلف 

والعمل على حل المشاكل المتعلقة  وتثمینھ النھوض بقطاع تربیة الماشیة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى
 بتزوید الفالحین بالعلف 

المرتبطة  والخدماتالصناعة في مجال  لالستثماراالھتمام واألولویة  إیالء والتجدید بالصناعة النھوض وكالة
 خصوصا لحاملي شھادات التعلیم العالي االمتیازاتسناد إو بالصناعة

المساھمة في التحسین من جودة المنتوجات الفالحیة وتوفیر األسواق  البحري والصید للفالحة التونسي اإلتحاد
وتنسیق التزود  الفالحي اإلرشادالمناسبة لترویجھا من خالل عملھ على 

 بالمواد االولیة

والصناعات  والتجارة الصناعة اتحاد
 التقلیدیّة

 الفنادق والسیاحة الصحراویةوفي قطاع  بھ والنھوض الخاصّ  القطاع دفع
 ت الصناعات التقلیدیةاوالصناعة ووحد

 الطرقات وتھیئة تعبید واإلسكان للتجھیز الجھویة اإلدارة

وتثمین االنتاج  الغذائیة الصناعات في تختص صناعیة فضاءات توفیر الصناعة وزارة
 الحیواني والبحري

 واستكمال برامج التھیئة الصناعیة الفضاءات تھیئة في المساھمة الدیوان الوطني للتطھیر

الغذائیة  والمنتوجات الفالحیة المنتوجات وترویج نقل في المساعدة النقل خدمات مسدي
 المصنّعة

وتمویل المشاریع  بالبلدیة الواعدة القطاعات في الخاصّ  االستثمار دفع البنكیة المؤسسات
 الصغرى والمتوسطة

 والصید البحري ،والسیاحة ،والصناعة ،الخدمات اتقطاع في االستثمار الخواص المستثمرین

 السیاحیّة الوطنیة وادراج المنطقة في احدى المسالك ةاالستراتیجیمراجعة  وزارة السیاحة

 التنسیق مع وزارة السیاحة لتثمین الموروث الثقافي سیاحیا  وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

 والخدمات السیاحیة  والفنادق السیاحةبقطاع  النھوض للسیاحة التونسيالوطني  الدیوان

ھ حسب متطلبات السوق والتوجّ  والتكوین توفیر الید العاملة المطلوبة مكتب التشغیل
 االقتصادي للجھة

 بالتنسیق مع البلدیة القصیبة  مرسى الشریط الساحلي تھیئةوكالة حمایة و

 ودعم المشاریع الدراساتعداد إاالحاطة بالمستثمرین و دیوان تنمیة الجنوب

 ، ودعم صغار الحرفیینوتكوین الحرفیینتثمین سلسلة قیمة المرقوم  الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة

 استغالل الملح بسبخة العذیبات ةاستراتیجیمراجعة  الوطني للمناجم  دیوانال

 تھیئة میناء الكتف دیوان البحریة التجاریة والموانئ

برام إو ،والتسریع في استغالل المقاسم ،بناء وتھیئة الفضاءات الصناعیةالمركب الصناعي في  التصرف شركة
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 عقود مع المستثمرین جي بمدنینوالتكنولو

من حیث البنیة األساسیة طبقا للمواصفات المسلخ البلدي النموذجي  تأھیل وكالة التھذیب والتجدید العمراني
 الفنیة والبیئیة والصحیة

 :ن تصنیف أھم االطراف في المصفوفة التالیةكواستنادا على التشخیص یم ،انطالقا من ھذا الجدول

  
 :التأثیرحسب درجة االھتمام و األطرافتصنیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-درجة عالیة من االھتمام 
تأثیر كبیر         
ركب البلدیة، شركة التصرف في الم

االدارة ، لتكنولوجيالصناعي وا
وزارة  ،العقاریةالجھویّة للشؤون 

د وكالة التھذیب و التجدی ،التنمیة
 SODIS	APIA	ODS  ،العمراني

تأثیر  -درجة عالیة من االھتمام 
منخفض

مكتب التشغیل،غرفة الصناعة 
والتجارة، الفرع الجھوي لإلتحاد 
، الفرع التونسي للفالحة و الصیدالبحري

 الجھوي التحاد الصناعة و التجارة، ،
منظمات المجتمع المدني، المنظمات 

الدولیة، مسدي خدمات النقل، 

تأثیر  - درجة منخفضة من االھتمام
كبیر

، وكالة النھوض بالصناعة والتجدید
یة ، المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالح
وكالة النھوض باإلستثمارات 

وفیر الفالحیة،دیوان تربیة الماشیة و ت
المرعى، 

-درجة منخفضة من االھتمام
منخفض تأثیر

المؤسسات 	,، الدیوان الوطني للتطھیر
البنكیة ، 
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