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ينــدرج هــذا المشــروع فــي إطــار برنامــج " مبــادرة الالمركزيــة الفعالــة والبلديــات الجذابــة" الــذي ينفــذه المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد، مكتــب شــمال 
افريقيــا والشــرق األوســط لوكالــة التعــاون الدولــي لجمعيــة البلديــات الهولنديــة بتمويــل مــن  وزارة الشــؤون الخارجيــة الهولندية. 
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اإلطار العام 
ينــدرج اعــداد اســتراتيجية تنميــة بلديــة بوغــرارة فــي إطــار مبــادرة "إدامــة " التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد فــي تونــس بدعــم 

فنــي مــن الوكالــة الدوليــة لجمعيــة البلديــات الهولنديــة ودعــم مالــي مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة الهولنديــة. 

تهدف مبادرة إعداد استراتيجية تنمية بلدية بوغرارة إلى:

•  تمكيــن المجلــس البلــدي مــن اعــداد إطــار اســتراتيجي ورؤيــة مســتقبلية حــول التنميــة المحليــة علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد يتــم تبنيهــا مــن قبــل الفاعليــن 

المحلييــن؛ 

•  تعزيز قدرا ت الفاعلين المحليين في مجال التخطيط.

يحتوي هذا التقرير ملخص الخطة االستراتيجية لتنمية بلدية بوغرارة 

تنتمــي بلديــة بوغــرارة الــى ســهل الجفــارة وتتميــز بموضعهــا المطــل علــى البحيــرة. عرفــت هــذه المنطقــة منــذ القــدم اســتيطان الســكان وتعاقــب الحضــارات النوميــدي 

ــر الموقــع االثــري جكتيــس شــاهد علــى العمــق التاريخــي والثقافــي لهــذه المنطقــة واهــم رمــوز  ــة التــي تواصلــت الــى القــرن الحــادي عشــر.  يعتب ــة والبيزنطي والروماني

هويتهــا.

 أحدثت بلدية بوغرارة سنة 2016 على مساحة 101 كم2. ال يتجاوز عدد سكان   البلدية 7000 نسمة وهي أصغر بلديات والية مدنين من حيث الحجم الديمغرافي.

يمكن اختزال الخصوصيات االجتماعية واالقتصادية لبلدية بوغرارة في النقاط التالية:

• بسبة نمو ديمغرافي ضعيفة نتيجة للهجرة الداخلية ولحجم الهجرة الغير شرعية لشبان المنطقة

• نسبة بطالة مرتفعة خاصة في صفوف الشباب واالناث وحاملي الشهادات الجامعية؛ 

• قاعد اقتصاديه تتركب من الفالحة والصيد البجري؛ 

• فرص وافرة للنمو االقتصادي في عالقة بتقدم تركيز مكونات القطب التكنولوجي وبالميزات التفاضلية للمنطقة.
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1- التشخيص االستراتيجي للبلدية

شمل التشخيص االستراتيجي لبلدية بوغرارة المجاالت التالية:

• جودة الحيات والنفاذ الى الخدمات العامة.

• التعمير والبنية التحتية والتنظيم الترابي.

• االقتصاد المحلي.

• البيئة والتنمية المستدامة.

المجــاالت  حســب  االســتراتيجي  التشــخيص  نتائــج  اهــم  الملخــص  هــذا  يبــرز 

المحــددة بالتشــاور مــع البلديــة والفاعليــن المحلييــن. ويقدمها حســب التسلســل 

ــي: التال

• العناصر الهامة للوضع القائم ذات العالقة بتنمية البلدية. 

• والرهانات المستقبلية التي تحوصل نتيجة التشخيص االستراتيجي.

1.1 الوضع القائم  
1.1.1 جودة الحيات والنفاذ الى الخدمات العامة

النمو الديمغرافي وتركيبة السكان وظروف االقامة

ــن 2004 و2014  ــي % 0,05  بي ــدرت بحوال ــلبية ق ــي س ــو ديمغراف ــبة نم • نس

ــر شــرعية للشــبان. نتيجــة لتنامــي ظاهــرة الهجــرة الغي

ــر فــي نســبة النمــو حســب الجنــس حيــث ســجانا نســبة نمــو  • تفــاوت كبي

ســلبية للذكــور )%0,22-( تقابلهــا نســبة نمــو ضعيفــة لإلنــاث )% 0,22( . أدى 

هــذا التفــاوت فــي نســب النمــو الــى اختــالل تــوازن تركيبــة الســكان حســب 

الجنــس.

• تطــور كبيــر لعــدد المنــازل فــي نطــاق البلديــة )% 3,15( ســنويا. تمثــل 

الجملــي للمســاكن. العــدد  ثلــث  الثانويــة  المســاكن 

المســاكن  الــى حجــم  بالنظــر  اجمــاال  الســكن مقبولــة  • تعتبــر ظــروف 

ــود  ــم وج ــك رغ ــراب. وذل ــح للش ــاء الصال ــاء والم ــبكات الكهرب ــا بش وربطه

ــر مربوطــة بشــبكة توزيــع المــاء الصالــح  نســبة   )20%( مــن المســاكن غي

للشــراب.

• غيــاب شــبه كلــي لمظاهــر تهيئــة التجمعــات الســكنية بمــا فــي ذلــك 

ــكان  ــع الس ــع بتوزي ــذا الوض ــير ه ــن تفس ــارة. يمك ــف واالن ــج والرصي األنه

علــى عــدد كبيــر مــن التجمعــات ذات تركيبــة اجتماعيــة عائليــة وطابــع شــبه 

ــتت.  ــه التش ــب علي ــي يغل ريف

النفاذ الى الخدمات العمومية األساسية

ــن  ــكانية مك ــات الس ــب التجمع ــة حس ــدارس االبتدائي ــوازن للم ــع مت • توزي

مــن تقريــب الخدمــات الــى المســتفيدين. لكــن إشــكاليات الجــودة وتوفيــر 

اقســام تحضيريــة تبقــى قائمــة.

ــدم  ــرا لع ــوي نظ ــد الثان ــة والمعه ــة اإلعدادي ــي المدرس ــاذ ال ــة النف • صعوب

ــة. ــات المحلي ــالك والطرق ــيئة للمس ــة الس ــي والحال ــل العموم ــر النق توفي

• وجود مرافق الصحة األساسية.

ــتثناء دار  ــة باس ــة والثقافي ــة والترفيهي ــق الرياضي ــام للمراف ــبه ت ــاب ش • غي

شــباب واحــدة فــي مركــز البلديــة.

• فريــق بلــدي يعمــل جاهــدا بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 

والجمعيــات علــى تــدارك النقائــص وتطويــر االشــعاع الثقافــي والترفيهــي 

ــرات. ــم التظاه ــة وتنظي ــاءات المالئم ــة الفض ــى تهيئ ــادا عل ــة اعتم للبلدي
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النشاط والتشغيل

%41  مــن مجمــوع  )15 فمــا فــوق(  الناشــطون  الســكان  تمثــل فئــة    •

الذكــور. %67  فــي صــف  النســبة    الســكان. وتتجــاوز هــذه 

•  تجــاوز معــدل نســبة البطالــة    مــع تفــاوت كبيــر نيــن الذكــور )11% ( 

ــدد  ــن الع ــنة(% 78  م ــن 20 و35 س ــباب )بي ــة الش ــل فئ ــاث )%21(. تمث واالن

الجملــي للعاطليــن علــى العمــل.

•  يمثــل الحاصلــون علــى شــهادات جامعيــة %35 مــن العاطليــن حيــث 

ــي  ــور و%63    ف ــف الذك ــي ص ــة % 23   ف ــذه الفئ ــة له ــبة البطال ــت نس قارب

ــاث.   ــف االن ص

2.1.1 التعمير والبنية التحتية والتنظيم الترابي

البنية التحتية للطرقات والنقل

• موقــع مميــز بيــن مدنيــن وجربــة علــى بعــد 20كــم مــن كل مــن القطبيــن 

العمرانييــن لواليــة مدنيــن.

• شبكة طرقات مرقمة تأمن ربط جيد وطني وجهوي.

• تمثــل الطريــق الجهويــة رقــم 108 الشــريان الرئيســي لحركــة المــرور بيــن 

مدنيــن وجربــة؛ والعمــود الفقــري لمنظومــة الطرقــات البلديــة حيــث تأمــن 

الربــط المباشــر بيــن التجمعــات الرئيســية للبلديــة.

• تجــاوزت الكثافــة المروريــة علــى الطريــق الجهويــة رقــم 108 ســقف 7000 

عربــة فــي اليــوم، ومــن المنتظــر ان يشــهد هــذا العــدد ارتفــاع ملحــوظ مــع 

اســتكمال مكونــات الطريــق الســيارة وتشــغيلها.

ــل  ــتوجب العم ــا يس ــالك مم ــات والمس ــة للطرق ــبكة المحلي ــف الش • ضع

علــى فــك عزلــة التجمعــات الداخليــة للبلديــة وربطهــا بطرقــات معبــدة فــي 

أقــرب اآلجــال.



ملخص  استراتيجية تنمية البلدية

9

التجهيزات والخدمات العامة

• توفــر التجهيــزات التــي تســدي الخدمــات األساســية للتعليــم والصحــة 

والمواطنــات. للمواطنيــن 

الترابــي  التنظيــم  العنصــر األساســي فــي  الجماعيــة  التجهيــزات  • تمثــل 

للبلديــة حيــث يتركــز اغلبهــا بمركــز البلديــة وبصفــة ثانويــة بمراكــز تلجرجمــت 

والعياطــي.

ــة  ــة وحداثتهــا توجــد ببوغــرارة مؤسســات جامعي • رغــم صغــر حجــم البلدي

ومراكــز تكويــن مهنــي ضمــن مكونــات القطــب التكنولوجــي. اذ بلــغ عــدد 

ــذ. ــن 660 تلمي ــدد المتربصي ــة 919 دارس وع الطاب

للقطــب  الحاضــن  العمرانــي  المركــز  مقومــات  البلديــة  فــي  تتوفــر  ال   •

ــات  ــات للمؤسس ــر الخدم ــى توفي ــل عل ــتقبال العم ــب مس ــي. يج التكنولوج

وظــروف ســكن مالئمــة الســتقطاب الطلبــة واإلطــارات العاملــة فــي 

التكنولوجــي. القطــب 

 التنظيم العمراني

• يوجــد مثــال تهيئــة تفصيلــي تــم اعــداده فــي بدايــة الســبعينات ضمــن 

ــات الوضــع  ــر مواكــب لمتطلب برنامــج احــداث مركــز بوغــرارة وهــو اآلن غي

ــم. القائ

• توســع عمرانــي عيــر منظــم فــي محيــط التجمعــات الســكنية علــى حســاب 

ــي الفالحية. األراض

• ضــرورة اعــداد امثلــة تهيئــة عمرانيــة للتجمعــات الرئيســية علــى غــرار 

والفجــا. والعياطــي  وتاجرجمــت  بوغــرارة 

• ضــرورة تمكيــن البلديــة مــن التحكــم فــي العقــارات االســتراتيجية لتتمكــن 

مــن برمجــة وتنفيــذ المشــاريع التــي تنبثــق عــن الخطــة االســتراتيجية.
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3.1.1 االقتصاد المحلى

• يرتكز االقتصاد المحلي أساسا على الفالحة والصيد البحري.

ــد البحــري بظــرا  ــى الفالحــة والصي • ال يمكــن مســتقبال االعتمــاد فقــط عل

ــن. ــي القطاعي ــاج ف ــر النت ــة عناص لمحدودي

ــة  ــد إمكاني ــة وال توج ــراب البلدي ــل ت ــة داخ ــي الفالحي ــتغالل كل األراض • اس

ــي. ــع الزراع التوس

• استغالل مفرط للموارد المائية وارتفاع نسبة الملوحة.

• يد عاملة عائلية وعزوف الشباب على العمل في الفالحة.

• تراجــع مســتمر إلنتــاج الصيــد البحــري نتيجــة للتلــوث واالســتغالل المفــرط 

للبحيرة.

قطــاع  الــى  االســتثمار  وتوجيــه  االقتصاديــة  القاعــدة  تنويــع  ضــرورة   •

الصغــرى. والمهــن  الخدمــات 

• ضــرورة العمــل علــى اســتقطاب االســتثمار فــي القطــب التكنولوجــي 

ــة. ــغيل المتاح ــرص التش ــن ف ــا م ــتفادة محلي واالس
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4.1.1 البيئة والتنمية المستدامة

البيئة الطبيعية

• تقــع بوغــرارة فــي منطقــة قاحلــة تتميــز بالرطوبــة والحــرارة المرتفعــة في 

فصــل الصيــف الــى جانــب الريــاح القويــة التــي تســاهم فــي انجــراف التربــة.

• منطقــة معرضــة للتصحــر بمفعــول الريــاح نتيجــة لتدهــور الغطــاء النباتــي 

الطبيعــي وتوســع الزراعــة علــى حســاب المراعــي.

• تلوث بحيرة بوغرارة.

إطار العيش

• كميات محدودة من الفضالت المنزلية ومن المواد الملوثة للبيئة.

• ضرورة إيجاد حلول بيئية مقبولة لمعالجة الفضالت المجمعة .

• االفتقار الى مناطق خضراء وحدائق عمومية ومرافق ترفيهية.
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1.2  رهانات تنمية بلدية بوغرارة
1.2.1  رهانات جودة الحياة والنفاذ الى الخدمات العامة

• تيسير تنقل السكان بتحسين خدمات النقل.

•  تثمين الوظائف الترفيهية   للواجهة البحرية لبلدية بوغرارة.

• تطوير قدرة البلدية على استقطاب سكان جدد.

• تحسين جودة ومستوى الخدمات الصحية.

• تثمين إمكانيات خلق مولطن الشغل في قطاع الخدمات.

• تطوير النشاط الثقافي وتيسير النفاذ الى الخدمات الثقافية.
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2.2.1  رهانات التعمير والبنية التحتية والتنظيم الترابي

• هيكلة وتنظيم التهيئة الترابية للبلدية.

• تطوير الوظائف السكنية الستقطاب سكان جدد.

• ضمان تغطية حاجة البلدية الى البنية التحتية األساسية.

• التحكم في العقار االستراتيجي لتنمية البلدية.

• التحكم في التوسع العمراني وحماية األراضي الزراعية المنتجة.
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3.2.1  رهانات االقتصاد المحلى

ــي  ــب التكنولوج ــا وبالقط ــا بينه ــات فيم ــز والتجمع ــط المراك ــان رب • ضم
ــاص. ــي والخ ــل العموم ــات النق ــر خدم بتوفي

• تثمين منتوجات الفالحة والصيد البحري.

• تثمين المقومات السياحية المحلية.

علــى  التكنولوجــي  القطــب  قــدرة  تدعيــم  مجهــود  فــي  المســاهمة   •
االســتثمار. اســتقطاب 

قطاعــات  فــي  المشــاريع  وبعــث  االســتثمار  علــى  المــرأة  تشــجيع   •
والخدمــات. الســياحة 
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4.2.1 رهانات البيئة والتنمية المستدامة

• تطوير انتاج واستغالل الطاقات المتجددة.

• استعادة التوازن الهيدرولوجي لبحيرة بوغرارة.

• حماية المنظومة البيئية لبحيرة بوغرارة.

• ضمــان التصــرف المســتديم فــي الفضــالت المنزليــة والنفايــات الملوثــة 

للبيئــة.

• مقاومة انجراف التربة وحماية المراعي الطبيعية.
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2 .  الخطة االستراتيجية لتنمية البلدية
1.2 الرؤية

2.2 المحاور االستراتيجية
تــم تحديــد التوجهــات المنبثقــة عــن الرؤيــة االســتراتيجية فــي خمســة محــاور 

رئيســية: 

3.2  اإلطار االستراتيجي
يحدد اإلطار االستراتيجي األهداف الخصوصية للمحاور التنمية كالتالي:

المحور 1: بلدية عصرية مستقطبة لالستثمار 

 لؤلؤة جكتيس
بلدية عصرية يطيب فيها العيش جاذبة لالستثمار مثمنة لمواردها الثقافية 

والطبيعية

1. بلدية عصرية مستقطبة لالستثمار 
2. خدمات تستجيب الحتياجات المواطن وتواكب تطور نمط العيش

3. قاعدة اقتصادية متنوعة تثمن الميزات التفاضلية 
4. بيئة سليمة ومستوى عيش ذو جودة

5. قدرة على اإلنجاز تتالءم مع اختصاصات البلدية

• تمكين البلدية من آليات التخطيط العمراني والتهيئة الترابية
• ضمان الربط بالمرافق الرئيسية للنقل

• تحسين النفاذ لكامل   المنطقة البلدية
• اكساب بوغرارة مقومات مركز عمراني مستقطب )جاذب(

المحور 2: خدمات تستجيب الحتياجات المواطن وتواكب تطور نمط العيش

المحور 3: قاعدة اقتصادية متنوعة تثمن الميزات التفاضلية

المحور 4: بيئة سليمة ومستوى عيش ذو جودة

المحور 5: قدرة على اإلنجاز تتالءم مع اختصاصات البلدية

• تطوير النفاذ الى الخدمات اإلدارية
• تدعيم االشعاع الثقافي والترفيهي للبلدية

• تطوير الفضاءات الترفيهية بالتجمعات السكنية
• ضمان النفاذ الى خدمات النقل

• تحسين الخدمات الصحية واالجتماعية للفئات الهشة 

• ضمان استدامة القطاع الفالحي والصيد البحري 
•  تطوير السياحة البديلة

• تطوير المهن الصغرى والخدمات
• دعم االستثمار واالعداد للحياة المهنية

• تجميل المدينة وتوفير بيئة نظيفة
• تدعيم النظافة ومعالجة النفايات

• تعميم التطهير وتثمين المياه المعالجة
• المحافظة على الموارد الطبيعية

• احكام تنظيم اإلدارة البلدية وتوزيع االعوان
• تدعيم قدرات القيادة لدي المستشارين ومسيري الجمعيات والمنظمات

• تدعيم التواصل مع المواطنين والمواطنات
• التحكم في العقارات االستراتيجية
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80,83%

0,03%

توزيع القيمة التقديرية حسب
 محاور التنمية)%(

المحور1

المحور3المحور2

المحور5المحور4

4.2 المخطط الشامل على المدى المتوسط
يتطلــب تنفيــذ اســتراتيجية تنميــة بلديــة بوغــرارة علــى المــدى المتوســط )2020-2030( 
انجــاز 66 مشــروعا بقيمــة تقديريــة تناهــز 122042الــف دينــار، تتــوزع حســب محــاور التنميــة 

وأطــر التنفيــذ كالتالــي:

المحور1
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5.2  منظومة قيادة الخطة االستراتيجية

لجنة القيادة السياسية
القيادة السياسية

لجنة القيادة 
االستراتيجية

القيادة االستراتيجية فرق العمل

فريق عمل
المحور1

فريق عمل
المحور2

فريق عمل
المحور3

فريق عمل
المحور4

فريق عمل
المحور5

الكتابة

الكتابة

- رئيس البلدية: رئيس
- رأساء الجمعيات والمنظمات 

المحلية

- رأساء اللجان البلدية

- المنسقين: أعضاء لجنة القيادة 
السياسية

- مستشارين – أعضاء من 
المجتمع المدني – خبرات محلية 

- اإلدارة البلدية

- اتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد 
ومراجعة وتنفيذ الخطة

- التنسيق مع السلط الجهوية

- المساعدة في اخذ القرار
- متابعة تنفيذ الخطة
- تنسيق اعمال الفرق

- اعداد وتنفيذ المشاريع
- تجميع المعلومات

- تدعيم التشاركية

- اعداد وتوثيق محاضر الجلسات
- تقديم الدعم لفرق العمل

المهامالتركيبة
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