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 :عداد مخطط التنمیة االقتصادیةإ منھجیةو مقدمة عامة
 

یمثل ھذا التقریر عصارة أشغال ورشات العمل التشاركیة التي تمت برمجتھا وإدارتھا من أجل إرساء إستراتیجیة التنمیة 
إدامة، الذي ینجزه المركز  -، وذلك في إطار برنامج مبادرة الالمركزیة الفعالة والبلدیات الجذابة بنقرداناالقتصادیة لبلدیة 

 .الرشید، بدعم من وزارة الشؤون الخارجیة الھولندیة الدولي للتنمیة المحلیة والحكم

التي وقع تشخیص خصائصھا االقتصادیة  بنقردانلبلدیة  رسم منوال التنمیة االقتصادیةإلى یھدف ھذا العمل إذاً 
رطة اوتحدید خ ،وكذلك بضبط النقائص والعوائق الھیكلیة والمؤسساتیة والمالیة وغیرھا برصداإلمكانیات والموارد

المحلي لدعم التنمیة  تحدید أولولیات االقتصادن ھذه الدراسة من األطراف الفاعلة والمتدخلة في مجال التنمیة المحلیة. وتمكّ 
حسب احتیاجات المنطقة وخصائصھا  من تكییفھاوتطویر جودة ومستوى الحیاة لمتساكني المنطقة، و ،تشغیلالوخلق فرص 

 تیجیة التنمیة المحلیة. التي ستشكل نقطة انطالق لتحدید استرا

ة تحدد األسلوب المناسب الستغالل الموارد واإلمكانیات االقتصادیة وتجاوز نقاط ف االستراتیجیة على أنھا آلیّ تقنیا، تعرّ 
ضوء المتغیرات االجتماعیة والمؤسساتیة والبیئیة والمالیة وغیرھا... وھي توضح الرؤیة  فيالضعف وكیفیة التصرف فیھا 

عادل وشامل قادر على االرتقاء بالمنطقة، وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد  جمیع المتدخلین لتحقیق نموّ الشاملة ل
 المتاحة.

كما أنھا تعتبر خطة عمل یتم تطویرھا وتحیینھا من خالل مشاركة كل ممثلي المنطقة الذین تم تحدیدھم مسبقا خالل مرحلة 
 .لطات محلیة ومجتمع مدني ومواطنین وقطاع خاصمن س ،رطة األطراف الفاعلةاإعداد خ

 :منھجیة اعداد مخطط التنمیة االقتصادیة

 ترتكز منھجیة إعداد استراتیجیة التنمیة على المراحل التالیة:  

والسلط المحلیة  ،دراتتشكیل فریق العمل الذي یضم أساسا خبراء، وممثلي األطراف الفاعلة من ممثلي اإل -
 عن متساكني المنطقة. وممثلین ،المدنيوالمجتمع  ،والقطاع الخاص ،والجھویة

جماع حول المستقبل األفضل للمنطقة على باإلعلیھا التي ترتكز على مقاربة تشاركیة متفق  صیاغة الرؤیة -
 .المستوى المحلي من الناحیة االقتصادیة

 .حسب مقاربة قطاعیة استخراج أھم األولویات التنمویة تحدید المحاور األساسیة للتنمیة: -
o ومن ثم تقدیم الحلول المناسبة. ،بناء على تحدید أبرز االشكالیات واألسباب إعداة تشخیص ھذه القطاعات 
o وضبط األنشطة: تھدف ھذه المرحلة انطالقا من  تحدید االھداف االستراتیجیة للقطاعات ذات األولویة

التي وة لتطویر القطاعات ذات األولویّ  اف االستراتیجیةاألھد إلى تحدید أھمّ  ،االشكالیات والحلول المقترحة
ھداف الخصوصیة وصیاغة أھم األنشطة وقع تحدیدھا من خالل الرؤیة. كما ترتكز أیضا على تحدید األ

 لتحقیق ھذه األھداف.  
المشاریع  تحدید أھمّ  ،بناء على مصفوفة األولویات ،: یتم في ھذه المرحلةالمصاقة على المشاریع ذات األولویة -

 .ھانجازاتھا وأثرھا واألطراف المعنیة بتنفیذھا، والمدة الالزمة إلحسب أولویّ  رتّبةلتنفیذ والملالقابلة 
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 :بن ڤردانالخصائص االقتصادیة لبلدیة  ھمّ ألملخص  .1
 

 أبرز اإلشكالیات التنمویة للبلدیة ممیزات التنمویة للبلدیةالأھم 
 جغرافیا: •

الحدود  علىموقع استراتیجي  -
 اللیبیة.

 الفالحة: •
 .أراضي فالحیة -
 .ع المنتوج الفالحي والحیوانيتنوّ  -
 .ع من الماشیةع متنوّ یقط -

 السیاحة: •
 في خاصة للمستثمرین ،منطقة جذب -

 السیاحة الصحراویة
 الصناعة: •

 في طور اإلنجاز منطقة صناعیة -
 التجارة •

 الجملةمن أسواق  ھامعدد  -
بیع بالجملة من نقاط ال ھامعدد  -

 التفصیلبو
التجاریة المؤسسات  ھام منعدد  -

 الخدماتیة
 السوق المغاربیة -
 مزمع انجازھاالالمنطقة اللوجستیة  -
 الثروات الطبیعیة: •

 ملحال -
 میناء الكتف -
 

 إشكالیات عقاریة وقانونیة: •
 بالمشاریعخاص  لبلدیةدى الانعدام رصید عقاري  -
 ذات صبغة اشتراكیّةأغلبیة األراضي الفالحیة  -
عدم القدرة على تفعیل القانون فیما یخص نقاط  -

 قانونیةالالصرف غیر 
غیر غیاب األطر القانونیة واإلرادة لمكافحة التجارة  -

  المھیكلة 
 اشكالیات أمنیة وعسكریة: •
 .عازلةعسكریة منطقة  -
 محدودیة السیطرة على تھریب البضائع والسلع -
 تمویلیة: إشكالیات •

الكافي لتمویل  مصادر التمویل ورأس المال ندرة -
 .المشروعات االستثماریة الخاصة

 ضعف الموارد المالیة للبلدیة. -
 مركزیة التمویل. -

 إشكالیات بیئیة:  •
 ارتفاع نسبة ملوحة المیاه -
 ضعف الموارد المائیة -
 مصبات نفایات عشوائیة -
 التلوث -
 إشكالیات خدماتیة: •
 بنیة تحتیة ضعیفة -
 المسلخ البلدينجاز إل تعطّ  -
 المھیئةغیر المسالك الفالحیة  -
 ات اإلداریةنقص في أھم التمثیلیّ  -
 غیاب قطاع صحي متطور -
 غیاب مراكز التكوین والتدریب المھني -
لشرب مع لضعف شبكات الربط بالماء الصالح  -

 انقطاع متواصل للكھرباء
 انعدام الربط بالغاز الطبیعي. -
 إشكالیات أخرى: •
 لشبابارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف ا -
 األكثر استقطابا للشبابغیر المھیكلة قطاع التجارة  -
 عن الدراسةالمبّكر نقطاع اال -
 للمرأة قتصادياالغیاب اإلدماج  -
 مركزیة القرار -
 البلدیة المنطقة غیاب اإلرادة السیاسیة لتغییر وتطویر -
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 :بن ڤردانبلدیة  تحدید رؤیة .2
 
الرؤیة  وذلك ألنّ انطالقــا من نتائج التشخیص التشاركي المیداني، بلورة الرؤیة المستقبلیة لعناصر التنمیة بالبلدیة  تّمت

 .فھي توضح كیف نرید أن تصبح البلدیةمستقبال، تعتبرحجر األساس الذي تبنى علیھ عملیة التخطیط اإلستراتیجي

 الرؤى التالیة: جإستخرا الفاعلةطراف األورشات العمل التشاركیة لمختلف  من خالل الجلسات و تمّ 

ل مشروع وطني على المستوى التجاري واللوجستي " المنطقة الحرة ة ألوّ حاضنبن ڤردان بلدیة جاذبة لإلستثمار  •
محلي في إحداث المال الإلدماج رأس حوم الحمراء وة لتثمین اللّ منصّ  لوّ ألو، " لألنشطة التجاریة واللوجستیة

.) .. ،یة، المواشي، المنتوجات البحر(الزیتونمؤسسات إقتصدایة لتثمین المنتوجات الفالحیة التي تمیز الجھة 
 .)، ...الثروات الطبیعیة (الملح، الرمال، الشمسو

على مراعي  إلى إمتدادھا ةافضإ ،المنطقةمكانة ھامة في ءتتبوّ  كي بلدیة بن ڤردان ذات موقع جغرافي مھم یؤھلھا •
الصید ن أن تزدھر فیھا تربیة الماشیة وغابات الزیتون وشاسعة وشریط ساحلي یجعلھا منطقة فالحیة ھامة یمك

 .تزدھرت غذائیة تحویلیة یمكن أن تنمو وصناعاتجاریة إستثنائیة واعدة ووإلى جانب آفاق سیاحیة  البحري
لمختلف األنشطة اإلقتصادیة  دامجةمارات. بلدیة ل وجاذب لإلستثبلدیة بن ڤردان قطب تجاري ولوجستي مشغّ  •

طبیعیة، ذات بنیة تحتیة متطورة الثروات الفالحیة ومنتوجات الصید البحري وتثمن المنتوجات ال ،والصناعیة
 خدمات ذات جودة في مجال الترفیھ.و

 اإلتفاق على الرؤیة التالیة: مت الرؤى،ھذه  خاللومن 
 

والمنشآت  ،والصناعة ،والسیاحة ،والفالحة ،ة جاذبة لإلستثمار في التجارةیمدینة ذات بنیة تحتیة وبیئ بن ڤردان" 
 ."الصحیة

 :تثمین القطاعات الواعدة التالیة وذلك من خالل

 التجارة والخدمات: •
وتفعیلھا لدفع النشاط االقتصادیة وإتمام إنجاز المنطقة اللّوجستیّة إدماج التجارة الموازیة المزدھرة في الدورة  

 التجاري.
 الفالحة والصید البحري:  •

 .تثمین المنتوجات البحریة
 الفالحیة.تدعیم البنیة التحتیة للمسالك  دومزی منتجاتھ،ع، تثمین القطاع وتنویتربیة الماشیة: حمایة المراعي

 .آبار جدیدة رالمیاه: حفتوفیر 
 .التشجیع على بعث وحدات إنتاج مكثف

 .العنایة بسالسل القیمة: اللحم، الحلیب الصوف والجلودمزید 
 ستشفائیةاسیاحة تجاریة و •
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 : بن ڤردانلمحاور األساسیة للتنمیة ببلدیة ا .3

من خالل ضبط نقاط القوة ونقاط  SWOTأفرز التشخیص المیداني التشاركي وتحلیل المعطیات بإعتماد طریقة التحلیل
 محاور أساسیة ھي: أربعة واإلجتماعي والبیئي للبلدیةاالقتصادي الضعف والفرص والمخاطر للوضع 

 .الفالحة وتربیة الماشیة والصید البحري •
 .السیاحة والصناعات التقلیدیة والترفیھ •
 .البنیة التحتیة •
 التحویل.الصناعات والثروات الطبیعیة و •

 تباعا: المحاور بالتحلیلھذه  سیتم تناول

 :وتربیة الماشیة والصید البحري الفالحــــــــة1.3
إنتاجھا وتنّوع المرتبة األولى جھویا من حیث مساحة األراضي المزروعة، ، الفالحي المیدانفي تحتل بن قردان 

نظرا لملوحة المیاه الخضروات من ضعف إنتاج  أنّھا تشكو ر)، غی(حبوب، بقول، زیت زیتون، رمان، عنب، لوز...
ألنشطة الداعمة للقطاع الفالحي كوحدات ل اتشھد بن قردان غیابفي مجال الزراعات السقویة. كما  االتي تشكل عائق

ھامة تتصدر بھا الترتیب على المستوى الجھوي، ویعتبر  ثروة حیوانیةبلدیة التمتلك والتخزین. والتبرید، والتجمیع، 
ومن المنتظر  ،ویا من حیث إنتاج الصوف والجلودكما أنھا األولى جھ .قطاع تربیة اإلبل من أھم القطاعات الواعدة

 ن من تثمین الثروة الحیوانیة.تركیز مسلخ نموذجي بالجھة ذي طاقة تشغیلیة ھامة یمكّ 
بن قردان ثروة بحریة ھامة لكنھا غیر مستغلة على النحو الذي یخلق مواطن شغل وینھض ل، بالنسبة للصید البحري

بحري محدود ھاالأسطولأّن  امتطور. كممیناء وحید غیر ومرافئ صید فیما عدا باالقتصاد، إذ تفتقر لبنیة تحتیة داعمة، 
 اإلنتاج ضعیف. األعماق، وھو ما جعلفي مراكب عادیة غیر مؤھلة لإلبحار والصید یحتوي على 

 
 الفالحة وتربیة الماشیة والصید البحريالمقترحة بالنسبة لقطاع الحلول وأسبابھاو تحلیل المشاكل1.1.3

 
 الحلول المقترحة األسباب المشاكل

 بعث وحدات إنتاج أعالف محلیة - وحدات إنتاج أعالف محلیةغیاب  - إرتفاع تكلفة اإلنتاج  •
محدودیة المساحات  •

 السقویة.
 

تثمین منتوج فالحي یراعي ملوحة  - إرتفاع ملوحة المیاه -
 المیاه

 
 تدھور المراعي وتقلص •

 مساحاتھا
 إنحباس األمطار  -
 لقطیعلالتطور الكبیر  -

 إعتماد مقاربة إراحة المراعي -

أسطول صید بحري  •
 تقلیدي

محدودیة إمكانیات میناء الصید  -
 و ضعف عدد صغار البحارین البحري

 وتھیئتھتوسعة المیناء  -

إشكال إسناد رخص صید  •
ل مشروع األعماق وتعطّ 

 میاه المیناء تعمیق

 المیاه بأرصفة المیناء عدم كفایة عمق   -
سیاسة في إسناد إقحام الاإلقصاء و -

 الرخص

 تعمیق میاه المیناء -
 فتح إسناد الرخص  -
حمالت المناصرة والضغط  -

 واللوبیینغ
 إحداث كراس شروط في الغرض -
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  األھداف االستراتجیة لتطویر القطاع:2.1.3

 دعم قطاع الفالحة وتثمین سالسل القیمة للمنتوج الحیواني والفالحي. - :الھدف العام
 دعم مربي الماشیة وتوفیر الخدمات األساسیة  - :األھداف الخصوصیة

 الترویج للمنتوج الفالحي والحیواني  -
 تحسین المسالك الفالحیة -

 نوع المشروع  األطراف المعنیة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط
إحداث مكتب  •

خدمات فالحیة 
 متنوعة

وسط  -
 المدینة 

متساكني  -
 المنطقة.

 الفالحین. -
 

 الباعثین  -
 المستثمرین في الفالحة -
 إتحاد الفالحة  -
 خلیة اإلرشاد الفالحي -

 خاص -
 

إحداث سوق من  •
المنتج إلى 
 المستھلك

 

فضاء  -
دیوان 

 الحبوب 
 رأس جدیر -

 الفالح -
 المواطن -

 الباعثین  -
 المستثمرین في الفالحة -
 إتحاد الفالحة  -
 خلیة اإلرشاد الفالحي -

 بلدي -

إحداث مراكز إنتاج  •
األعالف على 

 المستوى المحلي

عمادات بن  -
 ڤردان

 الفالح -
 المواطن -

 الباعثین  -
 المستثمرین في الفالحة -
 إتحاد الفالحة  -
 خلیة اإلرشاد الفالحي  -

 عام -

تكوین الفالحین  •
ومربي الماشیة 

على التقنیات 
 الحدیثة

إدارة  -
الفالحة 

فروع بن 
 ڤردان

الفالح  -
 والمواطن

 الباعثین  -
 المستثمرین في الفالحة -
 إتحاد الفالحة  -
 خلیة اإلرشاد الفالحي  -

 

 عام -
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 تحسین مردودیة الصید البحري - :الھدف األساسي
 المنتوجات البحریةتثمین  - :األھداف الخصوصیة

 تكوین ودعم صغار الصیادین  -
 دفع اإلستثمار في الصید البحري -

 قةالمنط النشاط
 

نوع  االطراف المتداخلة الفئة المستھدفة
 المشروع

 البّحارة  - میناء الكتف توسیع وتعمیق وتھیئة المیناء -
 المواطن  -
اإلدارة الجھویة  -

للصید البحري 
 والفالحة

 البّحارة  -
 التونسي للفالحة والصید البحرياالتحاد  -
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة  -

 والصناعات التقلیدیة
 وكالة النھوض باالستثمارات الفالحیة -
 البحریة التجاریة والموانئ دیوان -

 عام
 عام میناء الكتف ئ للصید البحريرفإحداث م -
 عام میناء الكتف تأھیل وتھیأة سوق األسماك -
فضاء دیوان  للمنتوجات البحریةإحداث معرض  -

 الحبوب 
 رأس جدیر ریقط

عام/ 
 خاص

 
 خاص المرسى ریقط إحداث وحدة تجمیع وتعلیب الرخویات -

 ئیةادعم الصناعة الغذ - :الھدف األساسي
 واإلبل)تثمین صناعة حلیب المواشي (الماعز  - :األھداف الخصوصیة

 تثمین منتوجات الزیاتین   -
نوع  االطراف المتداخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط

 المشروع
إحداث وحدات تعلیب زیت  -

 الزیتون 
المنطقة 

الصناعیة رأس 
 جدیر

 المواطن  -
 الفالح -

 البلدیة -
 إتحاد الفالحة -
 البنوك -

 خاص
 وطني

إحداث وحدة إستغالل  -
 وتصنیع حطب الزیتون

المنطقة 
 الصناعیة

 المواطن  -
 الفالح -

 البلدیة -
 إتحاد الفالحة -
 البنوك -

 خاص
 وطني
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 :	السیاحة والصناعات التقلیدیة والترفیھ  2.3

الفندقیة وللمطاعم ذات جودة. كما یغیب االھتمام بالسیاحة الصحروایة إذ تشكل المنطقة العسكریة  ، بالرغم من العدد الھام للوافدین علیھا، إال أّن بلدیة بن قردان تفتقر للخدماتیاحیاس
 العازلةعائقا أمام تحقیق ذلك.

 ، شھد عدد المؤسسات انخفاضا وتراجعاملحوظا، كما أن مساھمة ھذا القطاع محدود والیدعم االقتصاد المحلي.بالنسبة للصناعات التقلیدیة
 

 : الحلولواألسباب و المشاكلتحلیل 1.2.3
 الحلول المقترحة األسباب المشاكل

أسباب أمنیة عسكریة  - المنطقة األمنیة العسكریة العازلة •
 وحدودیة

تحدید وحصر مجال تطبیق  -
 إجراءات المنطقة العسكریة العازلة

 

تطویر المراقبة الحدودیة  - ضعف البنیة التحتیة - صعوبة الوصول للمواقع •
 األمنیةوالتراخیص 

 ر إدراج بن ڤردانضعف الترویج وتأخّ  •
 الترویج الرقمي للمسالك السیاحیة - ضعف اإلمكانیات البلدیة - سیاحیةضمن البلدیّات ال

 والمواقع والمنتوجات
 النظافة بنقص العنایة بالجانب البیئي و •
 
 

غیاب الوعي المواطني  -
 والمسؤولیة المشتركة 

حمالت توعویة وتحسیسیة بالشراكة  -
 مع المجتمع المدني والسلط المحلیة 

 التكنولوجیا إلى جانب استعمال -
ة البشری تأطیر وتوفیر الكوادرال

 وتثمینھا. فرز النفایاتل المشرفة
غیاب استراتجیة سیاحیة  - مسالك سیاحیة غیر محددة •

 للمنطقة البلدیة
 لترویج المنطقة منصة رقمیةبعث  -

 سیاحیا

إحداث وحدة تجمیع وتعقیم  -
 وتعلیب حلیب اإلبل

 المواطن  - 
 الفالح -

 الفالح -
 البلدیة -
 البنوك -

 خاص
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لك العمومي عدم تحدید الم - إشكالیة الملك العمومي البحري •
 البحري

  التفویت في المقاسم لفائدة البلدیة -

إشكالیة عقاریة لمراكز التكوین في  •
الصناعات التقلیدیة ومركز تكوین الفتاة 

 الریفیة

نزاع قضائي في مراكز  -
 التكوین

 التسریع بفض النزاع قانونیا -

 الصناعات التقلیدیة غیاب التعریف بمنتوج •
 والتسویق والدعم

غیاب المھرجانات  -
والتظاھرات في مجال 

السیاحة والصناعات 
 التقلیدیة

وضع وتنفیذ خطط لدعم النفاذ  -
لیة أو جھوي ألسواق وطنیة ومح

 من أجل الترویج للمنتوجات.
تكوین وتأطیر الحرفیین حول  -

آلیات التسویق خاصة التسویق 
 الشبكي

تطویر البلدیة لمثال التھیئة  -  ال التھیئة العمرانیةمحدودیة مجال مث •
 العمرانیة.

تعزیز مراقبة المواطنین  -

 بااللتزام بمثال التھیئة العمرانیة.
 
 

 األھداف االستراتجیة لتطویر القطاع:2.2.3
 
 
 
 
 
 
 

التحسین والنھوض وتطویر قطاع السیاحة الداخلیة والترفیھ والصناعات التقلیدیة  - :الھدف األساسي
 بالمنطقة.

 دعم الترویج الرقمي للمسالك السیاحیة - :األھداف الخصوصیة
 إدراج بن ڤردان كمنطقة سیاحیة  -

 االطراف المتداخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط
رقمیة  منصةإحداث  -

 للسیاحة
 -سیاحة الشباب  بنقردان

 السیاحة البدیلة
 وزارة السیاحة -المجتمع المدني  -البلدیة 

 -سیاحة الشباب  بنقردان إحداث مسالك سیاحیة -
 السیاحة البدیلة

 البلدیة - وزارة السیاحة
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 الصناعــــة والثروات الطبیعیة والتحویل3.3
 

فعلیا في التنمیة، حیث أّن عددالمؤسسات الصناعیة محدود جّدا وأغلبھا ذات صبغة فالحیّة  الصناعةال یساھم قطاع 
وغذائیّة بطاقة تشغیلیة محدودة، مع غیاب تام للصناعة في عدة مجاالت كالصناعات الكھربائیة والكیمیائیة وصناعة 

أشغال تھیئة المنطقة الصناعیة المزمع لمنطقة صناعیة ناشطة خاصة وأّن الجلود واألحذیة  كما أّن الجھة تفتقر 
معّدة لتركیز مؤسسات صغرى ومتوسطة تختص أساسا في صناعة  يوھ ولم تنتھي بعد، 2017إنجازھاانطلقت سنة

 األثاث، ومواد التنظیف، وصناعة األجھزة االلكترومنزلیة.
 .سبخة العذیباتبتوجد ح ثروة ھامة من الملیعد المجال البلدي ببنقردان على مستوى الثروات الطبیعیة، 

 
 الحلولواألسباب و المشاكلتحلیل 1.3.3

 الحلول المقترحة االسباب المشاكل األساسیة
 ةـــــــــــــاعــــــــالصن

 غیاب مزودین محلیین  - نقص المواد األولیة •
 التكلفةارتفاع  -
 نقص الكفاءات -

 

 المواد األولیةبتزوریدالتسھیل عملیة  -
بعث مراكز تكوین في عدید  -

 اإلختصاصات

ضعف في شبكات  •
التنویر العمومي والماء 

اھتراء الصالح للشراب و
 البنیة التحتیة 

مطابقة محطات التولید  عدم -
 للمواصفات 

 عدم توفر المیاه الجوفیة -
 غیاب التمویل -

 

تركیز محطات جدیدة مطابقة  -
 للمواصفات

-  
 التنقیب على المیاه الجوفیة  -
 الدولة والتمویالت الخارجیةدعم  -

تعطیل الرخص لتركیز  •
 الصناعات التحویلیة

ع والمحسوبیة سیاسة الریّ  -
 واإلقصاء

 كسر عقود اإلحتكار -

 
ستغالل اإحتكار رخص  •

 الثروات
القطاع العام والقطاع  دعم الشراكة بین - مركزیة القرار السیاسي -

 الخاص

ضعف االستثمار بالمنطقة  •
منطقة البلدیة نظرا لكونھا 

 حدودیة
 

عدم توجھ رأس المال المحلي  -
بعث فضاءات ترفیھیة إلى 
 نواديو

عدم تثمین واستغالل الموقع  -
االستراتیجي للمنطقة 
الحدودیة لالنشاء منشآت 

 ترفیھیة، مطاعم، مقاھي

الترفیھ (بعث اإلسثتمار في مجال  -
 ، فضاءات ترفیھیة ...)نوادي

ات الترفیھ فضاء غیاب •
مالعب عب ، سینما، مال(

مقاھي عائلیة, فضاءات 
 ..)ریاضیة صحیة

تغلیب الفضاءات التجاریة  -
  غیر المھیكلیة

 

اإلنفتاح على سیاسة بعث المشاریع  -
 الترفیھیة 

 .بعث المشاریعدورات تكوین في  -
تشجیع المستثمرین المحلیین على بعث  -

 بالبلدیة.الترفھیة  ھذه المشاریع

وإستعمال  عدم إستغالل •
 الطاقة البدیلة

باھمیة الطاقة  غیاب الوعي -
 البدیلة

تشجیع التوفیر الموارد والتجھیزات و -
الدولة على بعث مشاریع من طرف 
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تركیز عدم التشجیع على  -
 محطات تولید الطاقة 

 إرتفاع التكلفة -

 في مجال تولید الطاقة
 

 التخفیض في التكلفة -

 ةـــــیعیـــروات الطبــــــــــــالث
المشاریع  محدودیة •

اإلستثماریة في مجال 
إستغالل الثروات الطبیعیة 

 (ملح،...)

 التعریفعدم التشجیع وغیاب  -
 البلدیة المنطقةات بإمكانی

 التعریف بالقطاعالدعم و -
تطبیق مبدأ المنافسة الشریفة وطرح  -

العروض وفقا للشفافیة وتكافؤ الفرص 
وإرساء العرض على أفضل ملف من 

ابرام عقود احتكاریة  • الناحیة االقتصادیة والفنیة.
الستغالل واستخراج المواد 
األولیة من مواقع الثروات 

 الطبیعیة

في اسناد ھذه  مركزیة القرار -
 العقود وتجدیدھا 

عدم تطبیق مبدأ المنافسة  -
وتكافؤ الفرص والشفافیة عند 

شكل  طرح العروض  في
مناقصات أو عقود اللزمة أو 

عقود الشراكة بین القطاع 
 العام والقطاع الخاص.

 لــــــــــویــــــــــالتح
 إعادة النظر في البنیة التحتیة - البنیة التحتیة والتمویلغیاب  - تحویلیة  عدم توفر مصانع •

 التصنیعالتشجیع على أھمیة التحویل و -

النفایات نقاط تجمیع غیاب  •
 من المصدر ھاوفرز

 المضافة لتثمین قیمةالالوعي ب -
و استغالل الفضالت المواد 

 البالستكیة
عدم إعتماد سیاسة الفرز من  -

 المصدر في جمع النفایات

الفرز من المصدر اعتماد سیاسة  -
 و تحویلبعث نقاط تجمیع و
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 األھداف االستراتجیة لتطویر القطاع:2.3.3
 الوحدات الصناعیةبالمنطقةدعم  الھدف األساسي
 حسن إستغالل المنطقة الصناعیة - األھداف الخصوصیة

 تثمین الصوف والجلود  -
 النشاط

 
الكلفة  المصدر األطراف المتدخلة الفئة المستھدفة المنطقة

 التقدیریة
نقاط إحداث  •

تجمیع وفرز 
 البالستیك

المواطنین  - المدینةوسط -
و 

 المستغلین

 المواطن  -
 البلدیة -
الوكالة الوطنیة  -

للتصرف في 
 النفایات

  

وحدات رسكلة  •
وتصنیع 

 بالستیكال

 
 حي المطار -

 

جامعي  -
البالسیتك 

والتصرف 
 فیھ 

 البلدیة -

 المواطن  -
 البلدیة -
الوكالة الوطنیة  -

للتصرف في 
 النفایات

  

وحدة تجمیع  •
 وتحویل الصوف

صغار  - حي المطار -
 الفالحین

المستمرین  -
في قطاع 

تربیة 
 الماشیة

اإلرشاد خلیة  -
 الفالحي

 المواطن  -
مجمع التنمیة  -

 الفالحیة
الشركات  -

 التعاونیة

  

 
 

 والمھن الصغرى تالخدما4.3
 

من ھیاكل تمویل،  الخدمات األساسیةتفتقر إلى أھم  ابالرغم من أھمیة الّدور االقتصادي والتنموي لبلدیة بن قردان، فإنّھ
شأنھا دعم نسق التنمیة وإحداث المشاریع الخاصة وخلق فرص التشغیل،  نإداریّة، وبنیة تحتیة جیدة، م توتمثیلیا

نقاط الصرف غیر القانونیة على مجال الخدمات  ةھیمن یمیز بلدیة بن قردان، اوتحسین مسوٮعیشالمتساكنین. وم
 المصرفیّة.

المؤسسات یعّد مقبوال نسبیا، ولكن أغلبھا على ملك أشخاص طبیعیین. والمتوسطة، فإن عدد وبالنسبة للمھن الصغرى 
ویمكن الّرھان على ھذا القطاع وتشجیع االستثمار فیھ لدعم التنمیة المحلیة السیما وأن بلدیّةبن قردان تتمتع بجملة من 

ى االستثمار بالمناطق الّداخلیّةاالمتیازات الجبائیة في إطار سیاسة التشجیع عل

 
 تحلیل المشاكل، الحلول وترتیب األولویات ..31.4

 الحلول المقترحة األسباب المشاكل األساسیة

 نقص التكوین في التكنولوجیات الحدیثة - عدم تطور الخدمات •
 العمل على تطویر الخدمات الموجودة -
توفیر الخدمات الجدیدة مع توظیف  -

 التكنولوجیات الحدیثة.
 تأطیر أصحاب المشاریع - دراسة المشاریعغیاب  - فشل العدید من المشاریع •

 ضعف طاقة إستیعاب مراكز التكوین  •
عدم توفر مراكز التكوین مقارنة بعدد  -

 السكان
 البعد الجغرافي ألقرب مركز تكوین   -

 مراكز تكوین جدیدة إحداث  -
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 غیاب مركز تكوین للفتاة الریفیة -

عدم مالئمة اإلختصاصات المھنیة  •
 والتكوین للمتطلبات 

مواكبة آلیات العمل الحدیثة: عدم  •
 متابعةمشاغل المواطن

غیاب تطویر ومواكبة احتیاجات سوق  -
 العمل

 انعدام اقبال الشباب على مراكز التكوین -
 التشجیع على البحث العلمي -

مادات لدعم المشاریع تعاعدم توفر  - إرتفاع كلفة اآلداءات •
 الصغرى

وضع إستراتیجیة تحفیزیزیة للمشاریع  -
بواسطة سّن قوانین الصغرى وتفعیلھا 

 جدیدة داعمة للقطاعجبائیةإجراءات و

ماكن وفضاءات خاصة أتوفیر  - عدم المراقبة - اإلنتصاب العشوائي •
 إلحتضان أصحاب المھن الصغرى

 
 األھداف االستراتجیة لتطویر القطاع:2.4.3

 
 تطویر قطاع الخدمات وخلق مواطن شغل بالجھة  - الھدف األساسي

 تأطیر أصحاب المشاریع الصغرىـ - األھداف الخصوصیة
 تقریب وتسھیل الخدمات اإلداریة -
 تنظیم وھیكلة قطاع المھن الصغرى -

 المصدر األطراف المتدخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط
إحداث مركز خدمات  •

 محلي
 متعدداإلختصاصات

 البلدیة - المواطن - وسط المدینة -
 الھیاكل اإلداریة -

 عموميتمویل  -

إحداث مناطق حرفیة  •
 للمھن الصغرى

 المواطن  - المنطقة البلدیة -
المھن  أصحاب -

 الصغرى
 والباعثین

 البلدیة -
 الھیاكل اإلداریة -

 عموميتمویل  -

 
 

 یةالتحت ةالبنی5.3
 

اقتصادیا وتنمویا ألنھا تسھل عملیة الدور الحیوي للطرقات فیھا بالرغم من أن بلدیة بن قردان تعد منطقة استراتیجیة یبرز 
ال أكبر  ااھتمامبالبلدیّة یتطلّب أن وضع الطرقات  یبیّنغیر أن الواقع  ،بعضبربط المناطق بعضھا تتنقل السلع والخدمات و

طاقة ضعف تشكو منبالغاز الطبیعي وذلك، فإّن البلدیّة غیر مزّودة باإلضافة إلى ودة.  معبّ الطرقات غیر و أّن جّل  سیما
 يمصبات النفایات العشوائمن التلوث وو لشربلصالح الد بالكھرباء والماء یالتزو

 
 

 : تحلیل المشاكل، الحلول وترتیب األولویات 1.5.3
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 الحلول المقترحة األسباب المشاكل

 اإلشكالیات العقاریة •
 غیاب المسح العقاري -
ع لتوسّ لمثال التھیئة مواكبة عدم  -

 العمراني

 إجراء المسح العقاري -
 العمراني ةئتحیین مثال التھی -

المسالك والطرقات سوء حالة  •
 الفالحیة

عدم تحسین وصیانة الشبكات  -
 وإعتماد شبكات تقلیدیة

طرقات ومسالك  إنجاز وبرمجة -
 فالحیة وسیاحیة

الشبكات العمومیة عدم فعالیّة  •
 (میاه، كھرباء، غاز، ھاتف ...)

 عدم ربط المدینة بالغاز الطبیعي  -
د بالكھرباء یضعف طاقة التزو -

 والماء بالمقارنة مع اإلستھالك
 تأخر اإلمداد بالغاز -

 تطویر الشبكات العمومیة -

شبكة التطھیر وتصریف میاه  •
 األمطار

غیاب التخطیط إلنشاء شبكات  -
 التطھیر وتصریف المیاه.

میزانیة البلدیة محدودة لرصد  -
 اإلمكانیات الالزمة.

غیاب التمویل والدعم المركزي  -
 لمیزانیة البلدیة.

إنجاز مشروع لتركیز شبكات  -
 التطھیر وتصریف میاه األمطار.

میناء ضعف طاقة استیعاب  •
 الصید البحري 

 

متواضع  صید البحريمیناء  -
 اإلمكانیات

إنجاز مشروع توسعة وتعمیق  -
 میاه المیناء

عدم العنایة بتجمیل وتھیئة مداخل  - للجمالیّة مداخل المدینةافتقار  •
 المدینة

 تجمیل وتھیأة مداخل المدینة -

الخدمات العمومیة تدنّي مستوى  •
 واإلداریة

تطویر بطء في تخطیط مشاریع ل -
الخدمات العمومیة وبعث وتركیز 

أخرى جدیدة غیر متوفرة  خدمات
 بالبلدیة.

محدودیة سیاسة التقییم والمتابعة  -
للمستوى الخدمات العمومیة 

 واإلداریة.

إحداث مركز محلّي للخدمات  -
 اإلداریّة

ضعف البنیة التحتیة والخدمات  •
 الصحیة 

 

غیاب ثقافة استثمار القطاع  -
الخاص (خاصة أصحاب 
رؤوس األموال لمتساكني 

 المجالالبلدیة) في ھذا 
التخوف من العوائق  -

البیروقراطیة واجرءات 
 االستثمار.

ھجرة األطباء والكفاءات  -
 الشبھ الطبیة المختصة 

-  

والخدمات تحسین البنیة التحتیة  -
 الصحیة

األطباء في انتداباألقسام وإحداث  -
 كل اإلختصاصات

اإلستغالل العشوائي للمائدة  •
 المائیة

 غیاب لدراسات استراتجیة -
للمحافظة وحسن استغالل المائدة 

 المائیة.
ضعف المراقبة وانعدام سیاسة  -

الردع للمحافظة على مائدة 
 المائیة.

غیاب حمالت التوعیة  -

حمالت توعیة وتحسیس من  -
طرف المجتمع المدني 
والسلطات المحلیة لتوعیة 

 المواطن والفالحین...
اقبة وسیاسة الردع تفعیل المر -

من خالل تسلیط خطایا مالیة لكل 
 مخالف...
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 األھداف االستراتجیة لتطویر القطاع:
 

 
 
 
 
 

والتحسیسس للمحافظة على 
 المائدة المائیة.

رسم خطط استراتیجیة لحسن  -
 استغالل الموارد المائیة.

انجاز مشروع لتخلیة میاه البحر  -
من خالل الشراكة بین القطاع 

 العام والقطاع الخاص.
 تركیزغیاب القرار المركزي ل - غیاب المؤسسات الجامعیة •

 مؤسسات جامعیة ببن قردان 
 انعدام اإلمكانیات المالیة  للدولة. -
غیاب االستثمار  الخاص في ھذا  -

 المجال

عمومي  عالي مؤسسة تعلیمبعث  -
 أو خاص

خوف المستثمرین من التجارة  - غیاب المراكز التجاریة الكبرى •
 .الشفافةوالمنافسة غیر  الموازیة

توعیة المستثمرین لبعث ھاتھ  -
 المراكز

التسریع بإنجاز المنطقة  -
 اللوجستیة

 تحویل بن قردان إلى مدینة نظیفة، صحیّة، وذكیة، یطیب فیھا العیش وجاذبة لالستثمار - الھدف األساسي
 

 المجال البیئيتوظیف التكنولوجیا في  - األھداف الخصوصیة
 المحافظة على النظافة والبیئة وجمالیة المدینة -
 معاضدة المجھود البلدي في مجال التصرف في النفایات -
 دعم البحث العلمي في الجھة -

 المصدر االطراف المتداخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط  
تركیز وحدة لفرز  •

 النفایات
 السكان - طریق مدنین -

المعطلین عن العمل  -
 خاصة الكفاءات

 المستثمر -

 البلدیة -
 القطاع الخاص -

شراكة البلدیة مع 
 القطاع الخاص

تركیز وحدة رسكلة  •
(بالستیك، 
 ...)نكارطو

 البلدیة - طریق مدنین -
 القطاع الخاص -

 البلدیة -
 القطاع الخاص -

شراكة بین القطاع 
 العام والقطاع الخاص

إحداث مركز  •
 تكنولوجیا البیئة

المنبت  -
 البلدي

 الطلبة  -
 الباحثین -
 الفالحة -
 البلدیة  -
 المستثمرین -

 كفاءات الجھة -
 إدرة البحث العلمي -
 البلدیة -
 وزارة البیئة -

 عموميتمویل 

مداخل  - تجمیل المدینة •
 المدینة

 المواطنون -
 زوار المدینة -
 المستثمرین -

 البلدیة -
 المواطنون -

 البلدیة -
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 لمشاریع:ا .4
 

ھذه  العتقادھم أنّ باإلجماع،مختلف األطراف الفاعلة في جلسات العمل علیھا تالتي اتفقبطاقات المشاریع  فیما یلينورد 
 . ولم تعتمد األطراف الفاعلةةتساھم في تطویر نسق مسار التنمیة المحلیسو بن قردانالمشاریع ستخلق دینامیكیة في بلدیة 

مشاریع متكاملة ومترابطة ببعضھا كّل ال أن ىإلنجاز، ألنّھاترل لوقابلیتھأمشروع ال حسب أھمیة أو أولیة ا محّدداتصنیف
 .قردانبن لبلدیة 2030 المستقبلیة تساعد على تحقیق الرؤیة لفحسب، بالقطاعات ذات األولویة  تشملالبعض، وال

 

 محلي قتصادیةا إحداث مركز خدمات - .1 المشروع
 المختصة ببعث المشاریع اإلداریة التمثیلیات توفیرمختلف - الھدف 

 بنقردان ببلدیة
 تقریب الخدمات من المواطن -
 تحسین جودة الخدمات -

 مركز البلدیة منطقة التدخل 
االقتصادیة على مستوى المجال غیاب أھم الخدمات اإلداریة  مبررات المشروع

 .المحلي
 البلدیة صاحب المشروع

 -------------------- المكونات الرئیسیة للمشروع
 المنطقة اللوجستیة و الصناعیة التكامل مع مشروعات أخرى

 البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین
 بقیة المؤسسات الحكومیة المعنیة -
 المجلس الجھوي. -

 تمثلیة الخدمات مؤشرات المتابعة والتقییم
 -------------------------- التكلفة

 -------------------------- مصدر التمویل
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 إحداث منطقة حرفیة. 2 المشروع
 .لبلدیةبا السیاحةدیة وإحیاءااالقتصتنشیط الدورة  - الھدف 

 وإدماج المرأة اقتصادیا.خلق مواطن شغل   -
 الحرفیة المحلیة.خلق فرص ترویج المنتوجات  -

 البلدیة منطقة التدخل 
 .غیر مثّمنة حرفیة محلیةتوفّر منتوجات  مبررات المشروع

 دیوان الصناعات التقلدیة و البلدیة  المشروع صاحب
 ---------------------------- المكونات الرئیسیة للمشروع
 -------------------------- التكامل مع مشروعات أخرى

 البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین
 الجمعیات والمنظمات  -
 اإلعالم والدعایةوسائل  -
 االمن   -
 وزارة الثقافة   -
 الوطني التونسي للسیاحة الدیوان -
 االتحاد العام التونسي للشغل -
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  -

 التقلیدیة
 

 عدد الحرفیین/ الحرفیات المنتصبین بالمنطقة مؤشرات المتابعة والتقییم
 ---------------------------------- التكلفة

 -------------------------------- مصدر التمویل
 
 

 نقطة تجمیع وفرز البالستیك 3 المشروع
 الناتج عن البالستیك التلوثتقلیص  - الھدف 

 تثمین نفایات البالستیك -
 توفیر مواطن شغل  -

 طریق مدنین منطقة التدخل 
 عشوائیة المصبات انتشار ال مبررات المشروع
 القطاع الخاصالبلدیة ومستثمر من  صاحب المشروع

 أرض قطعة  - المكونات الرئیسیة للمشروع
 تجھیزات ومعدات خاصة بالمشروع -
 الربط بالكھرباء. -

 --------------------------- التكامل مع مشروعات أخرى
 البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین

 اإلدارةالجھویةللبیئة -
 الوكالةالتونسیةللتصرففیالنفایات -
 الحمایة المدنیة  -

 عدد جامعي البالستیك القدرة التحویلیة لنقطة التحویل المتابعة والتقییم مؤشرات
 ----------------------------- التكلفة

 --------------------------- مصدر التمویل
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 وحدة تجمیع الصوف وتحویلھ 4 المشروع

 .تثمیناإلنتاجواستغاللھلدفعالدورةاالقتصادیةالمحلیة - الھدف 
 شغل.خلق مواطن  -

 -------------------------------- منطقة التدخل 
 وفرة اإلنتاج - مبررات المشروع

 غیاب ھیكل لتأطیر الحرفیّین - 

 البلدیة - صاحب المشروع
 مستثمر خاص. -

 وحدة لغسل الجلود والصوف. - المكونات الرئیسیة للمشروع
 وحدة لغزل الصوف وتحویلھ -
 وحدة لتخزین الصوف -

 المسلخ البلدي المزمع انجازه. مشروعات أخرىالتكامل مع 
 صناعات التقلیدیةجھویّة للمندوبیة الال - المتدخلین الرئیسیین

 البلدیة  -
 اإلدارة الجھویة للبیئة -
 الفالحیة مندوبیة الجھویة للتنمیةال -
 وكالة النھوض باالستثمارات الفالحیة -
 منظمات وجمعیات  -

 -------------------------- مؤشرات المتابعة والتقییم
 -------------------------- التكلفة

 ------------------------- مصدر التمویل
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 تأھیل وتوسیع سوق األسماك 5 المشروع
 تنظیمالسوق - الھدف 

 الصحة.الظروف مراقبة األسعار و -
  منطقة التدخل 

 السوق.بیع األسماك خارج  - مبررات المشروع
 غیاب المراقبة الصحیة. -

 ---------------- صاحب المشروع
 مھیئة.بیع  مواقع - المكونات الرئیسیة للمشروع

 مخازن تبرید. -
 بط بشبكة الصرف الصحيرّ ال -
 بط بالكھرباءرّ ال -
 لشراب.لصالح البط بالماء رّ ال -

 تھیئة المیناء المزمع انجازه.مشروع  - التكامل مع مشروعات أخرى
 البلدیة - المتدخلین الرئیسیین

 الحمایة المدنیة -
 حفظ الصحة -

 -------------------- مؤشرات المتابعة والتقییم
 -------------------- التكلفة

 --------------------- مصدر التمویل
 

 تھیئة المیناء 6 المشروع
 .كمیاتالمنتوجالبحريزیادة - الھدف 

 االقتصادیة المحلیة. تثمین المنتوج البحري في الدورة -
 تصدیر المنتوجات البحریة إلى السوق اللیبیة. -
 توفیر مواطن شغل. -
 تسھیل عمل البحارة والصیادین. -

 منطقة الكتف  منطقة التدخل 
غیاب تثمین المنتوج البحري خاصة  - مبررات المشروع

 القرنیطوالكریفاتوالشوباي
 صعوبة عمل البحارة والصیادین. -

 مستثمر من القطاع الخاص - صاحب المشروع
 البلدیة -

 تھیئة الفضاء المینائي. - المكونات الرئیسیة للمشروع
 مد شبكة تصریف میاه األمطار -
 تركیز حواشي اسمنتیة وجانبیة -
 توسیع شبكات الربط بالماء. -
 .مد الحواجز الواقیة -
 .صیانة األرصفة -

 ------------------------- التكامل مع مشروعات أخرى
 --------------------------- المتدخلین الرئیسیین

 ----------------------- مؤشرات المتابعة والتقییم
 ----------------------- التكلفة

 -------------------- مصدر التمویل
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 التوصیات: .5
 

المحلیة بما لھا من صالحیات و اختصاصات استنادا على مجلة الجماعات المحلیة تلعب البلدیة  دورا ھاما في دعم التنمیة 
 تسمح لھا باتخاذ قرارات وفقا لمبدأ التدبیرالحر.

 القطاع الخاصان تنفیذ المشاریع المقترحة یجب ان یتحقق في اطار الشراكة  مع األطراف المعنیة و 
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