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 عامة:مقدمة 

یمثل ھذا التقریر عصارة أشغال ورشات العمل التشاركیة التي تمت برمجتھا وإدارتھا من أجل إرساء 
إستراتیجیة التنمیة االقتصادیة لبلدیة رواد ، وذلك في إطار برنامج مبادرة الالمركزیة الفعالة والبلدیات الجذابة 

لحكم الرشید، بدعم من وزارة الشؤون الخارجیة إدامة، الذي ینجزه المركز الدولي للتنمیة المحلیة وا -
 .الھولندیة

لبلدیة رواد التي وقع تشخیص خصائصھا االقتصادیة  رسم منوال التنمیة االقتصادیةیھدف ھذا العمل إذاً إلى 
وكذلك بضبط النقائص والعوائق الھیكلیة والمؤسساتیة والمالیة وغیرھا، وتحدید  برصداإلمكانیات والموارد

 تحدید أولولیات االقتصاداألطراف الفاعلة والمتدخلة في مجال التنمیة المحلیة. وتمّكن ھذه الدراسة من خارطة 
 من تكییفھاالمحلي لدعم التنمیة وخلق فرص التشغیل، وتطویر جودة ومستوى الحیاة لمتساكني المنطقة، و

 تیجیة التنمیة المحلیة. حسب احتیاجات المنطقة وخصائصھا التي ستشكل نقطة انطالق لتحدید استرا

تقنیا، تعّرف االستراتیجیة على أنھا آلیّة تحدد األسلوب المناسب الستغالل الموارد واإلمكانیات االقتصادیة 
وتجاوز نقاط الضعف وكیفیة التصرف فیھا في ضوء المتغیرات االجتماعیة والمؤسساتیة والبیئیة والمالیة 

جمیع المتدخلین لتحقیق نمّو عادل وشامل قادر على االرتقاء بالمنطقة، وغیرھا... وھي توضح الرؤیة الشاملة ل
 وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد المتاحة.

كما أنھا تعتبر خطة عمل یتم تطویرھا وتحیینھا من خالل مشاركة كل ممثلي المنطقة الذین تم تحدیدھم مسبقا 
 لطات محلیة ومجتمع مدني ومواطنین وقطاع خاص.خالل مرحلة إعداد خارطة األطراف الفاعلة، من س

 :منھجیة اعداد مخطط التنمیة االقتصادیة

 ترتكز منھجیة إعداد استراتیجیة التنمیة على المراحل التالیة:  

تشكیل فریق العمل الذي یضم أساسا خبراء، وممثلي األطراف الفاعلة من ممثلي اإلدرات، والسلط  -
 لخاص، والمجتمع المدني، وممثلین عن متساكني المنطقة.المحلیة والجھویة، والقطاع ا

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

 ة قطاعیة.استخراج أھم األولویات التنمویة حسب مقارب تحدید المحاور األساسیة للتنمیة: -
o بناء على تحدید أبرز االشكالیات واألسباب، ومن ثم تقدیم  إعداة تشخیص ھذه القطاعات

 الحلول المناسبة.
o وضبط األنشطة: تھدف ھذه المرحلة  تحدید االھداف االستراتیجیة للقطاعات ذات األولویة

لتطویر  انطالقا من االشكالیات والحلول المقترحة، إلى تحدید أھّم األھداف االستراتیجیة
القطاعات ذات األولویّة والتي وقع تحدیدھا من خالل الرؤیة. كما ترتكز أیضا على تحدید 

 األھداف الخصوصیة وصیاغة أھم األنشطة لتحقیق ھذه األھداف.  
: یتم في ھذه المرحلة، بناء على مصفوفة األولویات، تحدید لمصاقة على المشاریع ذات األولویةا -

أھّم المشاریع القابلة للتنفیذ والمرتّبة حسب أولویّاتھا وأثرھا واألطراف المعنیة بتنفیذھا، والمدة 
 الالزمة إلنجازھا.
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 :لبلدیة رواد ملخص حول أھم الخصائص االقتصادیة .1
 

 االشكالیات الممیزات
 

 الفالحة والصید البحري  •
 و مستغالت فالحیة قریبة من مركز االستھالك -

 استغاللھا یسھل صغیرة
 غطاء غابي ھام في تونس الكبرى -
 واجھة بحریة مھمة للصید البحري  -

 
 السیاحة: •

 شاطئ ممتد دأب المواطنون على ارتیاده  -
 وجود مواقع متمیزة لرصد الطیور المھاجرة  -
غابات متشابكة مع المدینة سھلة االستغالل للترفیھ  -

 والسیاحة الریاضیة 
 طلب محلي وفیر ألنشطة الترفیھ والثقافة -

 
  وصناعي:قطب معرفي، تكنولوجي  -
قطب تكنولجیا المعلومات ذو صیت عالمي یمثل  -

 محور إستقطاب 
إنتصاب مدارس علیا عدیدة یمكن أن تندمج أكثر  -

 قتصادیة المحلیة مع الحیاة الثقافیة واال
 .قطب مھن وحرف صغرى مھم  لكن غیر مھیكل -
منطقة صناعیة ھامة بشطرانة، تحتاج إلى تسویق  -

أكثر فاعلیة، ومنطقة صناعیة في طور اإلنجاز 
 بمنطقة جعفر

 
 

 ضعف الشعور باإلنتماء للمدینة :  •
مدینة جدیدة بالمقارنة مع األقطاب السكنیة المجاورة  -

 (اریانة، المرسى،...) 
رواد مدینة "نائمة"، ال تستقطب نشاطات ولیست  -

 غیر السكن  وجھة جذابة ل
ندرة المبادرات الثقافیة أو الریاضیة المحلیة، القادرة  -

 على ترسیخ االنتماء 
 
 صعوبة الولوج إلى المجال البلدي :  •
وري یومي خانق ومستمر في جمیع إكتظاظ مر -

 مداخل المدینة، 
ضعف منظومة النقل الجماعي وعدم مالءمتھا مع  -

 التطور العمراني المحلي 
غیاب النقل الخاص بالمنشآت الكبرى المنتصبة  -

بالمنطقة، والذي من شأنھ أن یخفف من إستعمال 
 السیارات الفردیة 

عدم ربط المنطقة بشبكة المترو الخفیف رغم قربھا  -
 من مدینة اریانة 

 
 الوضع البیئي:  •
اشكالیات تلوث بحري وفي قنوات تصریف میاه  -

 األمطار 
 البناء الفوضوي والزحف العمراني -
 االستغالل العشوائي لألراضي الفالحیة والغابیة -
 مصبات عشوائیة وغیر مراقبة -

 
 :بلدیة رواد تحدید رؤیة .2

تّمت بلورة الرؤیة المستقبلیة لعناصر التنمیة بالبلدیة انطالقــا من نتائج التشخیص التشاركي المیداني، وذلك 
ألّن الرؤیة تعتبرحجر األساس الذي تبنى علیھ عملیة التخطیط اإلستراتیجي، فھي توضح كیف نرید أن تصبح 

 مستقبال. البلدیة

 كیة لمختلف األطراف الفاعلة،االتفاق على الرؤیة التالیة:تّم من خالل الجلسات وورشات العمل التشار

 
بلدیة رواد تمتاز بنظافة محیطھا وتثمین مواردھا الطبیعیة وتتمیز بنسیج اقتصادي مدمج  ،2030في أفق " 

 .ومتنوع ومستدام وجاذب لالستثمار وخدمات ذات قیمة مضافة"

 :تحقیق وذلك من خالل

سیاحة  بحري، صیدفالحة ،  ومندمج یرتكز على القطاعات التالیة:نسیج اقتصادي محلي مزدھر  •
 .ذات قیمة مضافة ترفیھ، تجارة، خدمات و

 .منطقة جاذبة لالستثمار ومشغلة •
 تثمین القطب التكنولوجي وتطویر المناطق الصناعیة. •
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 خدمات عصریة  ورقمیة خصوصا في مجال النقل والتصرف في النفایات... •
 و  والمحافظة على األراضي الفالحیة فة البیئة والمحافظة على المحیطبلدیة نموذج في نظا •

 الغابات والسبخة. و تثمینالتقلیص من البناء الفوضوي ، المحافظة  وتشجیر
 میة المحلیةنمواطن واعي ومسؤول وشریك في الت دعم روح المواطنة من خالل •

 
 

 المحاور األساسیة للتنمیة ببلدیة رواد .3
من خالل  SWOTالمیداني التشاركي وتحلیل المعطیات بإعتماد طریقة التحلیلأفرز التشخیص 

ضبط نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر للوضع اإلقتصادي واإلجتماعي والبیئي 
 محاور أساسیة وھي: خمسة للبلدیة
 الفالحة والصید البحري. •
 السیاحة والترفیھ والصناعات التقلیدیة. •
 التكنولوجیيالصناعة و القطب  •
 الخدمات ذات القیمة المضافة. •
 التجارة والمھن الصغرى •

 
 ھذه المحاور سیتم تناولھا بالتحلیل تباعا:

 
 والصید البحري: الفالحــــــــةأ. 

فالحیا، تعد بلدیة رواد منطقة فالحیة بإمتیاز نظرا لتنوع أراضیھا(غابات، مراعي، أراضي محترثة، 
مائیة ھامة، لكن ال تشھد ھذه األراضي استغالال وتشجیرا. على مستوى تربیة سقویة...) مع امتالك موارد 

وبطبیعة الحال تراجع اإلنتاج الحیواني من حلیب ولحوم حمراء. مع غیاب  الماشیة، تراجع تربیة األبقار خاصة
 كلي لتربیة وإنتاج اللحوم البیضاء.

الممتد، إال أن  كمیات اإلنتاج ضعیفة واألسطول على مستوى الصید البحري،  تعرف بلدیة رواد ببحرھا 
 البحري غیر متطور.
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i. الحة والصید البحري:فلقطاع الالحلول االسباب و تحلیل المشاكل 
 

 الحلول المقترحة األسباب المشاكل
 

 
 
 

نقص في الموارد 
 المائیة

 
 

 تلوث المیاه •
ضعف االمكانیات المادیة  •

 لصغار الفالحین
 تجھیز نقاط المیاهالنقص في  •

 

مد قنوات مائیة بمنطقة برج 
 الطویل

تجھیز مسالك مائیة : ماء  •
 مجرده

 معالجة میاه الري •
تنظیم عملیة البیع في إطار  •

 نقاط منظمة
التصرف المحكم في الموارد  •

 المائیة.
 .عدم وجود مرفأ صید

 .مجمع أسماك
 

والموارد  غیاب التخطیط •
 المالیة الالزمة.

األسطول وھشاشة ضعف  •
 البحري.

انعدام تكوین صغار  •
الصیادین خصوصا في مجال 

 إحداث المجامع.
 تشتت الصیادین •

 

 بناء مرفأ صید مجھز •
اتباع الطرق العصریة في  •

الصید الفالحي و العمل
 البحري 

 تجدید األسطول البحري. •
تثمین المنتوجات البحریة في  •

المنطقة عبر بعث وحدات 
 صناعیة.

الكفاءات استغالل بعض  •
في  العاطلة عن العمل

 القطاع
البحري  ضعف المنتوج

والفالحي مع ضعف 
المنتوجات تسویق 

 المتوفرة.
 

لصغار ضعف التمویل  •
 الفالحین.

 التفریط في المقاسم الفالحیة. •
البناء العشوائي في األراضي  •

 الفالحیة.
غیاب التجدید في القطاع  •

 الفالحي وتربیة الماشیة.
 اإلنتاج.ارتفاع كلفة  •
 .للترویجغیاب أسواق  •
عزوف الشباب عن النشاط  •

 الفالحي والبحري.

 تكوین وتمویل الفالحین •
 ومربي الماشیة والصیادین.

اسناد امتیازات تحفیزیة  •
للفالحین ومربي الماشیة 

 .الصیادینو
دعم ترویج وتسویق المنتوج  •

على المستوى المحلي: عن 
طریق بعث أسواق من المنتج 

 المستھلكإلى 

الصبغة االشتراكیة 
 لألراضي الفالحیة

 والغابیة

 مركزیة القرار. •
 تشعب االجراءات القانونیة. •
غیاب برنامج للھیاكل  •

المشرفة لألراضي 
 االشتراكیة.

 مسح عقاري. •
تسھیل االجراءات االداریة  •

 والقانونیة.

التكوین واالحاطة 
 بالفالخین

 نفص االرشاد الفالحي. •
ألعضاء نقص التكوین  •

 مجامع التنمیة.
نقص التنظیم للھیاكل  •

 المسیرة.
عدم تمتع الفالحین بالقروض  •

 البنكیة.
 المدیونیة للصغار الفالحین •
ارتفاع تكلفة التزود بالمواد  •

 األولیة.

تكثیف وتدعیم االرشاد  •
 الفالحي بمختصین.

رات تكوینیة وارشادیة دو •
ألعضاء مجامع التنمیة 
 والفالحین اداریا ومالیا.
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سوء التصرف في توزیع  •
 األعالف.

غیاب الخدمات الصحیة  •
 لمربیي الحیوانات.

 تراكم فواضل 
في السبخة والغابات 
 واألراضي الفالحیة 

 .محدودیة الرقابة •
 ارتفاع تكلفة التحویل . •
عدم توفر مصبات بلدیة  •

 للفضالت المنزلیة
 وجود مصبات عشوائیة •
 ضعف المیكنة. •
 قلة االرشاد. •

 فضالت تكثیف االرشاد حول  •
 لتدویر وتثمین.القابلة 

احداث وحدة للسماد العضوي  •
 عالف.ولأل

غراسة أشجار الكالتوس  •
 بالسبخة

تكثیف المراقبة البلدیة  •
خصوصا على مستوى البناء 

 الفوضوي و القاء الفضالت
بعث وحدات للتصرف في  •

 النفایات
 

 
ii.  ستراتجیة لتطویر القطاعھداف االاأل: 

 
 الصید  البحري  تطویر  قطاع الفالحة و  المحافظة على العام الھدف

 
 

 
األھداف 

 الخصوصیة

 لفالحین ومربي الماشیة والصیادین.ل االقتصادي وضعالتحسین 
 عصرنة الفالحة.

 من التفویت العشوائي الحفاظ على األراضي الفالحیة
 تطویر تقنیات الصید  البحري و دعم صغار الصیادین 

 أسواق محلیة وجھویة للمنتوجات الفالحیة والبحریة والحیوانیة. بعث وتطویر
 من التلوث و األراضي الفالحیة و الغابات  حمایة المائدة المائیة

 النشاط
 

أو نوع  المصدر األطراف المعنیة الفئة المستھدفة المنطقة
 المشروع 

الكلفة 
 التقدیریة

كامل  - مسح عقاري
 المنطقة

متساكني - -
 المنطقة.

 الفالحین.- -

المحكمة  -
 العقاریة

مجالس - -
 التصرف

میزانیة  -
 الدولة

 

 

دورات تكوینیة 
حول التصرف 

واالرشاد 
 الفالحي.

انتداب مرشدین 
 فالحیین.

كامل  -
 المنطقة

أعضاء - -
 مجامع التنمیة.

 الفالحین- -

المھندسین  -
 المختصین.

دیوان تنمیة  -
 الجنوب

ھیاكل - -
 المساندة

میزانیة  -
 الدولة

 

بعث مجمع  
 صید بحري 

رواد  -
 الشاطئ

 وزارة الفالحة - البحارة -
 بلدیة -

  بلدي خاص -

كامل  - احداث منابت
 المنطقة

   - البلدیة  - الفالحین  -

رواد  - ترصیف المرفأ
 الشاطئ

الة حمایة وك - البحارة -
وتھیئة الشریط 

 الساحلي
 البلدیة  -

-   

تشجیر جانب 
من السبخة 

 بالكالتوس

سبخة  -
 رواد

 وزارة البیئة  - المواطنین -
 البلدیة -

  بیئي -
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بعث سوق من 
المنتج إلى 

 المستھلك

و  الفالحون  - كل عمادة -
صغار 

 الصیادین

 البلدیة -
 مدنيالمجتمع  -

  تجاري -

مد قنوات الري 
 (ماء مجردة)

برج  -
 الطویل

 البلدیة  - ینالفالح -
 وزارة الفالحة -
الشركة   -

الوطنیة 
الستغالل 

 وتوزیع المیاه
الدیوان  -

الوطني 
 للتطھیر

دیوان  -
األراضي 

 الدولیة 

-   

بعث وحدة 
خدمات للصغار 

 الفالحین

منطقة  -
 بلدیة

 البلدیة  -  ینالفالح -
 وزارة الفالحة  -

  فالحي -

تھیئة المقاطع 
لالستغاللھا 

كمنابت الشجار 
 الزینة
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 السیاحـــــــة ب.
رغم المكامن السیاحیة الھامة في المنطقة المتمثلة في الشاطئ و الغابة اال ان قطاع السیاحة و الترفیھ ال یزال  

  .الصناعات التقلیدیةمھمشا مما ینعكس سلبا على قطاع 

 
 المشاكل االسباب و الحلول:تحلیل  .1

 الحلول المقترحة األسباب المشاكل

عدم وجود دراسة استراتیجیة حول 
و تھیئة  السیاحة الداخلیةتنمیة 

و  الشاطئ و بعث وحدات سیاحیة
اقتصارھا على منطقة قمرت و 

 المرسى

 شاطئعدم اعطاء أھمیة ل -
رواد كمستقطب 

خصوصا في   زائرینلل
 فصل الصیف 

مشاكل التنقل من و الى  -
 منطقة رواد

 غیاب التھیئة  -

جان محلي لدعم بعث مھر -
السیاحة و الترفیھ في 

 المنطقة 
الغابة لدعم السیاحة تھیئة   -

 الریاضیة و البیئیة
  تھیئة الشاطئ -

عدم وجود سوق للصناعات 
 و تشتت  صغار الحرفیین التقلیدیة

 غیاب رؤیة استراتیجیة -
غیاب جمعیات تعنى بالشأن  -

 الحرفي
غیاب تثمین المنتوج  -

 بالمنطقة حرفيال
 المنتوجعدم تنوع  -
 مشاكل تسویق -

إحداث قرى حرفیة الدماج  -
خصوصا الید العاملة 

 الحرفیات المھاجرات
بعث جمعیات في المجال  -

 الحرفي والسیاحي
إحداث سوق للحرف  -

 والصناعات التقلیدیة
 تكوین الحرفیین -

ضعف دور المجتمع المدني في 
 الترفیھوالغابیة  تنمیة السیاحة

ضعف التكوین في المجال  -
ألعضاء  السیاحي

 الجمعیات والمنخرطین
عزوف الشباب عن العمل  -

 الجمعیاتي
نقص الدعم المادي  -

 للجمعیات

تكوین االطارات وتحسیسھم  -
حول العمل الجمعیاتي 

 خاصة في المجال السیاحي

عدم وجود فضاءات ترفیھیة على 
 الشاطئ وفي الغابات.

 
 
 
 

ثمین الموروث الثقافي و عدم ت
 الفالحي.البیئي و

 

التنسیق مع ضعف  -
 المنظمات.

 ضعف میزانیة البلدیة... -
عدم وجود فضاءات مھیئة  -

 كالكورنیش 
 

تھیئة الكورنیش والمساحات  -
المحاذیة للشاطئ ( ماء ، 

إنارة، كھرباء)، خلق 
دینامكیة موسمیة (مع توفیر 

 التراخیص الضروریة)
 احداث مسلك صحي بشاطئ -

استغاللھ لعرض و رواد 
بعث المنتوجات المحلیة و

 ثقافیة.أنشطة 
احداث فضاءات ألعاب  -

 خاصة باألطفال.
احداث مسلك غابي لتحسین  -

جمالیة المدینة مع تخصیص 
میزانیة للغرض احداث 

 مالعب ریاضیة.
احداث مسالك خاصة  -

 بالدراجات. 
 حالیة ضعیفةبنیة تحتیة  - متطورة. تحتیةبنیة غیاب 

محدودیة وسائل النقل 
 العمومي والخاص.

 البنیة التحتیةتطویر  -
 احداث خط میترو -
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 :ھداف االستراتجیة لتطویر القطاعاأل. 2
 
 

 التحسین والنھوض وتطویر قطاع السیاحة الداخلیة والترفیھ والصناعات التقلیدیة بالمنطقة. الھدف األساسي
 اعداد دراسة إستراتیجیة حول ثتمین الغابة و الشاطئ في المجال السیاحي  - األھداف الخصوصیة

 تكوین ودعم الحرفیین -
نوع  االطراف المتداخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط

 المشروع
انجاز دراسة  -

إستراتیجیة حول 
تنمیة القطاع 

 السیاحي.
 

 منطقة رواد
 

العاملین  -
بالقطاع 
 السیاحي

المستثمرین  -
بالقطاع 
 السیاحي

 مركز األعمال -
اإلدارة الجھویة  -

 للتنمیة
بعض الخبراء  -

 بالمنطقة
 

 

احداث مسلك   -
 صحي

 الطفل - شاطئ رواد
 المواطن -
 الشباب  -
ذوي   -

االحتیاجات 
 الخصوصیة

وكالة حمایة وتھیئة  -
 الشریط الساحلي.

 بلدیة -
 مدنيمجتمع  -

 شراكة

تنظیم مھرجان  -
موسمي للتعریف 
بالمجال السیاحي 

 بالمنطقة

 أبناء الجھة - منطقة رواد
 الزوار -
 المطاعم -
 التجار -

 

المندوبیة الجھویة  -
 للثقافة

لجنة تنظیم  -
 المھرجانات

المندوبیة الجھویة  -
 للسیاحة

 

كل الفئات  - شاطئ تھیئة الكرنیش
 العمریة

وكالة حمایة وتھیئة  -
 الشریط الساحلي.

 بلدیة -
 مجتمع مدني -

 تشاركي

احداث فضاء  -
 ترفیھي لألطفال

 الطفل  - شاطئ
 المواطن -

المندوبیة الجھویة  -
 للثقافة

 خواص -

 بالشراكة

إحداث منطقة  -
 سیاحیة

العاملین  - منطقة رواد
بالقطاع 
 السیاحي

المستثمرین  -
 بالقطاع

االدارة الجھویة  -
 للتجھیز

المندوبیة الجھویة  -
 للسیاحة

 والیة أریانة  -
 وزارة امالك الدولة -

 

 المرأة. - كل العمادات بعث قریة حرفیة -
 الحرفیین. -
ذوي  -

االحتیاجات 
 الخصوصیىة.

 المواطن -

 بالشراكة بلدیة/ الحرفیین -

احداث فضاءات  -
 للمنتوجات

 البلدیة - المواطن - كل العمادات
 الشباب المبدع -

 بالشراكة

احداث فضاءات  -
للعروض واالنشطة 

 البلدیة - ..... - كل العمادات
 وزارة الثقافة -
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 الثقافیة
تھیئة ملعب  أو  -

مالعب ریاضیة 
لمختلف األنشطة 

 الریاضیة

 جعفرالشمالیة -
 الغزالة -
 البرارجة -

الطفل/ الشباب  -
النساء/ ذوي / 

االحتیجات 
 الخصوصیة

 البلدیة -
وزارة الشباب  -

 والریاضة
 مجتمع المدني -

 تشاركي

تھیئة الشاطئ  -
لالستغالل 
 االقتصادي

الحرفین/  - رواد الشاطئ
 المواطن

 بلدیة -
 وزارة التجارة  -

 تشاركي

احداث سوق  -
 الكتروني للحرف 

 البلدیة  - الحرفیین - رواد
 محضنة المؤسسات -
 باعث فردي -

 

 
ض تحلیل ھذا القطاع الواعد من حیث التشغیل و تحسین ظروف الحیاة في المنطقة وقع طرح بعإثر 

تصور جماعي للھدف االستراتیجي الخاص بقطاع السیاحة و الترفیھ  المقترحات الھامة من اجل بلورة
 و الصناعات التقلیدیة على غرار :

 شریك المتساكنینتنمیة المساحات الغابیة المحاذیة للمناطق السكنیة عبر ت •
 المنطقة السكنیة ى بعث حزام فاصل یحد الغابة والتركیز عل •
 مسرح بالھواء الطلقالدرامیة وبعث مركز للفنون  •
 االطفالاحداث مساحات خضراء وتجھیزھا للعائالت و •
 الحد من االعتداء على الغاباتالحد من الزحف العمراني و •
 استثمارھا سیاحیاویاحي استشفائي لحمایات الغابات بعث مشروع س •
 بعث خارطة سیاحیة  •
السبخة و الغابة بما یعرف باالقتصاد االزرق قتصادیة ذات العالقة مع البحر وتطویر االنشطة اال •

 المستدام
 بعث قافالت حرفیة  •

 
 والقطب التكنولوجي الصناعــــةج.  

تعتبر الصناعیة والقطب التكنولوجي من أھم میزات بلدیة رواد، إال أن مساھمتھما في االقتصاد والتشغیل 
والتنمیة المحلیة بقى محدودا نظرا لطبیعة األنشطة التي أغلبھا مصدرة كلیا. كما أنھ یتم استقطاب ید عاملة من 

ھذه المشاریع من أجل دعم التنمیة  وتوظیفخارج المنطقة. لذا من الضروري التخطیط لحسن استغالل 
 المحلیة.

 
i. ترتیب األولویاتتحلیل المشاكل، الحلول و 

 الحلول المقترحة االسباب المشاكل األساسیة
 غیر مستغلة  المناطق الصناعیة

 

 ضعف اإلرادة السیاسیة.
 ضعف المبادرة المحلیة.
ملكیة واستبدال الطول وتشعب اجراءات 

 صبغة األرض.

 المخزون العقاري.محدودیة 

بعث  نقاط اعالم خاصة بدعم 
المشاریع و استغالل المناطق 

 الصناعیة 

تاھیل المناطق الصناعیة و تحسین  
 شبكة النقل
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ii. االستراتجیة لتطویر القطاع :ھداف األ 
 

 و القدرة التنافسیة للجھة  تحسین القطاع الصناعي الھدف األساسي
 تسھیل الولوج نحو المناطق الصناعیة خصوصا بشطرانة  األھداف الخصوصیة

 دعم قطاع الصناعات الغذائیة 
 بعث مشاریع صناعیة صغیرة و متوسطة

 
 النشاط

 
 األطراف المتدخلة  الفئة المستھدفة المنطقة

  تاھیل المناطق الصناعیة 
 شطرانة  

اصحاب المشاریع 
 و المستثمرین

 البلدیة، وزارة أمالك الدولة، 

برمجة دورات تكونیة 
وتحسیسیة لبعث المشاریع 

 الخاصة

 
 
 

أفكار اصحاب 
 المشاریع 

 مكتب التشغیل 
 اإلدراة الجھویة للتشغیل

تخصیص وحدة صناعیة 
 للنسیج  والحرف

 جعفر
المنطقة  

 الصناعیة

أصحاب المشاریع 
 (النسیج)

 بلدیة
AFI 

AFH 
UTICA 

    احداث خط میترو
احداث وحدات لرسكلة 

فواضل األشجار و صنع 
 السماد

   

 
 الخدمات ذات القیمة المضافةد.

 
i. تحلیل المشاكل، الحلول و ترتیب األولویات 

 
 الحلول المقترحة األسباب المشاكل األساسیة

 النقل العمومي محدودیة 
 

 النمو الدیمغرافي ـ 
غیاب استراتیجیة .

 واضحة للسلط المعنیة 
 
 عدم توفر التجھیزاتـ 

 الالزمة

 بعث منصة رقمیة للقطاع الخاص والعام للنقلـ 
 
 

 مراكز التكوین  غیاب
 

ضعف في البرمجة من 
طرف وزارة التكوین 

 المھني و التشغیل
  

 
بعث مراكز تكوین تستجیب لحاجیات القطاع 

 تفعیل دورات تكوینیة ـالخاض 
 تفعیل دور فضاء المواطن بالمنطقة

 
العمل على دمج المھاجرین  والفئات الھشة وذوي .

 الحاجیات الخصوصیة 
غیاب مكتبة عمومیة 

 رقمیة 
 

 بعث الفضاءات الشبابیة بالمنطقة 

 نقص الرقاب البیئیة.
تنظیم حمالت تحسیسیة  مكثفة للتنظیف الحاویات،   

 الطرقات
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ii. األھداف االستراتجیة لتطویر القطاع: 
 

 الخدمات ذات القیمة المضافة ورقمنتھا.دعم  الھدف األساسي
  األھداف الخصوصیة

 تقریب الخدمات العمومیة من المواطن
 تحسین خدمات النقل

 تنوع خدمات التصرف في النفایات
 ادماج بعض الفئات المھمشة

 
 األطراف المتدخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط

 متساكني المنطقة البلدیةالمنطقة  بعث منصة رقمیة  للنقل العمومي 
 المواطن 

 

Startup 
p.t 

 وزارة النقل
   كل عمادة بعث وحدات للتجمیع ورسكلة النفایات 

  وحدة  لتسمید الفضالت العضویة
 

 

  

    ودورات تكوینیة بالفضاءات الشبابیة 
 تكوین أطر فضاءات المواطن 

 
   

  بعث منصة خدمات إداریة  ـ 
 ـ   

 
 

 والمھن الصغرى التجارةه.
 

الفروع  قلة الخاص (إلى خدمات دعم ومساندة على المستوى الحكومي و والمھن الصغرىقطاع التجارة یفتقر
 ..).الخدمات اللوجستیةالبنكیة و

 
i. تحلیل المشاكل، الحلول و ترتیب األولویات 

 
 الحلول المقترحة األسباب المشاكل األساسیة

 ضعف قطاع المھن الصغرى

 ھیاكل التمویلـ غیاب 
 ـ البعد عن األسواق األسبوعیة

ـ غیاب ھیاكل تنظم القطاع 
 (مجّمع/شركة/دیوان)

 ـ غیاب مسالك الترویج
 ـ غیاب وحدات التصنیع
 ـ غیاب مصدرین للجھة

 ـ مدیونیة التجــــار
 ـ صعوبة التسویق

 ـ غالء المواد األولیة

الحرفیین وأصحاب المھن  ـ تكوین 
 التسویق والتوزیعحول آلیات  الصغرى

 و أیضا التمویل
 ـ إحداث وحدات التصنیع

 بعث سوق نموذجيـ 
 تھیئة سوق بلدي عصري بالمنطقة ـ

خلق فضاءات و أسواق مستدامة من ـ 
 المنتج الى المستھلك 

 ـ تفعیل دور الجمعیة التنمویة بالمعتمدیة

 .غیاب الرقابة على
 المنتوجات

.غیاب الرقابة على  
 .االنتصاب الفوضوي 
محدودیة الرقابة على 

 األسعار.

 ضعف الرقابة
 مساحة ترابیة شاسعة

 

ث منصة رقمیة محلیة  احدا.
التواصل بین المواطنین للمنتوجات و
 .والحرفییین

 تفعیل رقابة صارمة.

تواصل بین أصحاب المشاریع ال.
 المراقبةوھیاكل 
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(الرخام، احداث مناطق حرفیة . 
 ...)الجبس، الحدادة

غیاب الخلق واالبتكار: من 
حیث تعصیر السوق البلدي 

 واألسواق األسبوعیة.

 غیاب التواصل
 غیاب التكوین

 
 تعصیر السوق البلدي 

ارتفاع نسبة البطالة لدى 
 الشباب

 

 إنقطاع مبكر عن الدراسة.
 غیاب مراكز التكوین المھني

 محدودیة مساھمة الجمعیات في
تنشیط الحركة اإلقتصادیة 

جتماعیة (ضعف الموارد البشریة اإلو
 الكفاءة)و

من   توفیر التكوین والتاھیل والمتابعة
إحداث مركز تكوین متعدد  خالل

 االختصاصات

غیاب دور المرأة في النسیج 
 االقتصادي 

 غیاب مراكز التكوین المھني
 غیاب الجمعیات النسائیة

 انقطاع مبكر عن الدراسة

 احداث جمعیات تعنى بالمرأةـ 
 مركز تكوین للمرأة بعثـ 

 
 

ii. :األھداف االستراتیجیة لتطویر القطاع 
 

 تحسین مردودیة قطاع التجارة والمھن الصغرى في الدورة االقتصادیة  الھدف األساسي
 ھیكلة التجارة ودعم المھن الصغرى وادماجھا في الدورة االقتصادیة ودعم استمراریتھا.

 
 

 موقع استراتیجي مثمن - األھداف الخصوصیة
 دعم التسویق -
 النھوض بالمھن الصغرى -
 والتجار دعم قدرات أصحاب المھن الصغرى -

 
 األطراف المتداخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط
تكوین حول آلیات  -

 التسویق والتوزیع
 

جمیع أصناف  - منطقة رواد
 التجار

 الموزعین  -
 الوسطاء -

 

 للتكوین والتشغیل اإلدارة الجھویة -
 اإلدارة الجھویة للتجارة -
 خبراء في التكوین في المجال -

إحداث وحدات  -
للتصنیع و دعم 
 المھن الصغرى

المستثمرین في  - منطقة رواد 
 القطاع الصناعي

العاملین بالقطاع  -
 الصناعي

 وزارة الصناعة  -
 الوكالة العقاریة الصناعیة -
 اإلدارة الجھویة للتجھیز -
 والیة أریانة -
 المعتمدیات -

غیاب ھیاكل تنظم  -
القطاع 

(مجّمع/شركة/  
 دیوان

 

 كبار التجار - منطقة رواد
 صغار التجار -
 الفالحین -
العاملین بقطاع  -

التجارة، الفالحة 
 والصناعة

 االدارة الجھویة للتجارة -
 االدارة الجھویة للصناعة -
 الفالحین -
 التجار -

احداث مناطق حرفیة  -
(الرخام، الجبس، 

 الحدادة)

 -  -  

إحداث منصة  -
 رقمیة للحرفین

 -  -  

  -  - تھیئة  السوق   -
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 النموذجي
احداث مركز  -

لتكوین  ورسكلة 
أصحاب المھن 

الصغرى 
 والحرفین والتجار

 -  -  

المنتفعین  حث -
على خالص 

 قروضھم
-  

المنتفعین من  - 
أصحاب المھن 

 الصغرى

 البنك التونسي للتضامن -
 اإلدارة الجھویة للتكوین والتشغیل -
 للتنمیةاإلدارة الجھویة  -
 مركز االعمال -

تفعیل دور  -
الجمعیة التنمویة 

 بالمعتمدیة

المنخرطین  - 
بالجمعیات 

 التنمویة
المنتـفعین من  -

الجمعیاتالتنمویة 
من أصحاب 

 الجھة

 اإلدارة الجھویة للشؤون االجتماعیة -
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 مشاریع)  9(المشاریع : .4
 

تقدیم مقترحات خاصة باالنشطة القابلة لالنجاز اتجیة لتنمیة القطاعات الواعدة وبلورة أھم االھداف االستر إثر
عث مواطن شغل على المدى بن شانھا تحقیق تنمیة اقتصادیة وحول المشاریع ذات االولویة اللتي م االتفاقتم 

 المتوسط باالخذ بعین االعتبار جملة من الشروط االساسیة لدعم التنمیة:القصیر و
 لمنطقة إعادة النظر في مثال التھیئة العمرانیة ل •
 خدمات النقل لفك عزلة المنطقة تحسین اسطول و •
 االستثمار خصوصا في القطاع الفالحي المشاریع و تمویلاعادة النظر في مقاییس  •
 تعصیر البنیة التحتیة تحسین و •
 الحد من التفویت في االراضي الفالحیة  •
  الزحف العمراني الفوضوي وتكثیف الرقابةالحد من البناء الفوضوي و •
 إجراء مسح عقاري  •

  
 تھیئة الشاطئ بفضاءات لالستغالل االقتصادي  وتھیئة الكورنیش. - 1المشروع 

 دعم السیاحة. - الھدف 
 تحسین جمالیة المدینة. -
 خلق حركیة اقتصادیة خاصة لفائدة الفئات الھشة. -

 تنمیة محلیة  - المشروع و مبرراتھ
 رواد الشاطئ - منطقة التدخل :

 البلدیة - - صاحب المشروع
  - نوعیة الشراكة

 انارة . - المكونات االساسیة للمشروع  
 كھرباء  -
 ماء / تصریف میاه، تبلیط وتزوییق.  -

 Parcours مشروع احداث - التكامل مع مشاریع اخرى 
 وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي - المتدخلین 

 الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه -
 شھر. 18 - مدة انجاز المشروع 

 ملیون دینار. 1 - تكلفة انجاز المشروع 
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 تھیئة المالعب الریاضیة - 2المشروع 
 تھیئة فضاء ترفیھي ریاضي لألطفال -

 تأطیر األطفال والشباب. - الھدف 
 دعم الریاضة. - المشروع و مبرراتھ

 منطقة التدخل :
 

 حي الغزالة. -
 جعفر الشمالیة -

 البلدیة صاحب المشروع
  نوعیة الشراكة

 مالعب ریاضیة. - المكونات االساسیة للمشروع  
 إنارة. -
 مأوى سیارات. -
 تجھیزات. - -

 المسلك الصحي .... - التكامل مع مشاریع اخرى 
 البلدیة. - المتدخلین 

 وزارة الریاضة والشباب. -
 المجتمع المدني -

 
 .ألف دینار 800 - مدة انجاز المشروع 

 أشھر. 18 - تكلفة انجاز المشروع 
 
 

 
 احداث القریة الحرفیة وفضاءات للمنتوجات واألنشطة االقتصادیة - 3المشروع 

 تبسیط الحركة االقتصادیة  - الھدف 
 تسھیل التسویق والترویج المحلي. -

 تنظیم قطاع الحرفیین الھش. - المشروع و مبرراتھ
 سیدي عمر (دار الشعبة) - منطقة التدخل :

 البلدیة صاحب المشروع
  الشراكةنوعیة 

 تھیئة مقر الشعبة. - المكونات االساسیة للمشروع  
 التجھیزات. -

 تھیئة السوق البلدي. - التكامل مع مشاریع اخرى 
 ONA - المتدخلین 

 االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة -
  - مدة انجاز المشروع

 .ألف دینار 700 - تكلفة انجاز المشروع 
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احداث سوق من المنتج إلى المستھلك للمنتوجات الفالحیة والبحریة مع بعث  - 4المشروع 
 وحدة خدمات صغار الفالحین والبحارة

 تنشیط الحركة االقتصادیة - الھدف 
 تنظیم النشاط الفالحي والتجاري بالمنطقة. -
 تعدیل األسعار قصد مراعاة القدرة الشرائیة للمواطنین.  -

 التوسع العمراني.الحد من  - المشروع و مبرراتھ
 غیاب فضاء لبیع المنتوجات المحلیة. -

 برج الطویل. - منطقة التدخل :
 البلدیة صاحب المشروع

  - نوعیة الشراكة
 فضاء مھيء. - المكونات االساسیة للمشروع  

 منتوجات فالحیة متنوعة. -
 تھیئة المحیط. -
 مستودع. -
 وحدة تبرید. -
 تجھیزات. -

 الطرقاتتھیئة  - التكامل مع مشاریع اخرى 
 مثال تھیئة العمرانیة. -

 البلدیة - المتدخلین 
 فالحة -
 وزارة الفالحة -
 وزارة التجارة -
- APIA 

 
 التراخیص - الشروط

 فضاء مھيء ، منتوجات -
 .ملیارات 3 - مدة انجاز المشروع 

 شھر  24 - تكلفة انجاز المشروع 
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 تشجیر جزء من السبخة  بشجرة الكلتوس. - 5المشروع 

 
 الحد من الزحف العمراني  - الھدف 

 مقاومة ظاھرة الباعوض.  -
 الحد من التوسع العمراني. - المشروع و مبرراتھ

 المحافظة على المجال الحیوي للسبخة -
 السبخة - منطقة التدخل :

 البلدیة صاحب المشروع
  نوعیة الشراكة

 .أشجار - المكونات االساسیة للمشروع  
 .مسالك مھیئة -
 تجھیزات  - -

 المسلك الصحي برواد. - التكامل مع مشاریع اخرى 
 بلدیة - المتدخلین 

 اإلدارة المختصة بالسبخة -
 وزارة الفالحة وإدارة الغابات -
 منظمات كبرى بیئیة. -

 أشھر 08 - مدة انجاز المشروع 
 ألف دینار 800 - تكلفة انجاز المشروع

 

 
 النفایات وإعادة تسمید النفایات العضویة بعث وحدة لتجمیع ورسكلة - 6المشروع 

 تثمین الفضالت - الھدف 
 االنضواء تحت التنمیة المستدامة -
 تشریك وتوعیة المتساكنین -

 تواجد كم ھائل من الفضالت القابلة للرسكلة  - المشروع و مبرراتھ
 استغالل النفایات العضویة للتسمید. -

 منطقة التدخل :
 

 حي الغزالة. -
 أریانة ... -
 النخیالت. -

 البلدیة صاحب المشروع
  نوعیة الشراكة

 تھیئة المساحات الخضراء. - المكونات االساسیة للمشروع  
 مشروع رسكلة نفایات البالستكیة. -
 مشروع جمع ورسكلة فضالت البناء. -

  broyeur pots de compostages تجھیزات  - التكامل مع مشاریع اخرى 
 فضاء للتجمیع للبلدیة. -

 البلدیة. - المتدخلین 
 المجتمع المدني والجمعیات البیئیة. -
 وزارة البیئة -
 وزارة التنمیة -

 شھر 06 - مدة انجاز المشروع 
-  

  .ألف دینار 200 - تكلفة انجاز المشروع
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 إحداث مركز للتكوین المھني الخاص (صناعات تقلیدیة، خدمات...) - :7المشروع 

 والمھنیین. تكوین  وتاطیر المراة والشباب - الھدف 
 غیاب القطاع الخاص في التكوین والرسكلة.  - المشروع و مبرراتھ

 حاجة المنطقة إلى التكوین في مجاالت مختلفة. -
 

 منطقة التدخل :
 

 حي الغزالة. -
 سیدي عمر  -
 جعفر. -

 مبادرة خاصة. - صاحب المشروع
  - نوعیة الشراكة

 فضاء. - المكونات االساسیة للمشروع  
 إنارة. -
 تصریف صحي. -
  تجھیزات. -

 تھیئة أوبناء قریة حرفیة. - التكامل مع مشاریع اخرى 
 البلدیة. - المتدخلین 

 وزارة التكوین المھني والتشغیل. -
 فضاءات التشغیل. -

 شھر 09 - مدة انجاز المشروع 
  .ألف دینار 25 - تكلفة انجاز المشروع

 

 
 احداث مناطق حرفیة ( رخام، جبس، حدادة) - :8المشروع 

 األنشطة الحرفیةتأطیر  - الھدف
 تواجد كم ھائل من الفضالت القابلة للرسكلة  - المشروع و مبرراتھ

 استغالل النفایات العضویة للتسمید. -
 المنطقة الصناعیة. - منطقة التدخل :

 وزارة الصناعة. - صاحب المشروع
  - نوعیة الشراكة

 فضاءات مھیئة (تقاسیم) - المكونات االساسیة للمشروع  
  مراكز التكوین. -

 تھیئة المنطقة الصناعیة. - التكامل مع مشاریع اخرى 
 البلدیة. - المتدخلین 

 وزارة الصناعة -
 فضاءات التشغیل  -
 وزارة التكوین المھني والتشغیل. -

 .سنوات 5 - مدة انجاز المشروع 
 ملیون دینار  10 - تكلفة انجاز المشروع
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 إحداث خط مترو. - 9المشروع 
النقل الجماعي بالمنطقة البلدیة وتخفیف الضغط على مداخل إعادة بلورة مخطط  - الھدف

 المدینة
 تسھیل الولوج إلى المنطقة  - المشروع و مبرراتھ

-  ً  تعطل مروري أصبح دائما
 كامل المنطقة البلدیة. - منطقة التدخل :

 وزارة النقل - صاحب المشروع
  - نوعیة الشراكة

 عربات میترو . o المكونات االساسیة للمشروع  
 حدید. سكك -
 تجھیزات كھربائیة. -
 شبابیك خالص. -
  فضاءات تجاریة. -

 .جمیع المشاریع قصد تسھیل النفاذ إلیھا - التكامل مع مشاریع اخرى 
 وزارة النقل. - المتدخلین 

 وزارة التجھیز -
 وزارة  أمالك الدولة  -
 الوالیة. -
 البلدیة. -

 أشھر 06 - مدة انجاز المشروع 
 .ملیار 150 - تكلفة انجاز المشروع
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