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1.  اإلطار التنفيذي ومبررات المشروع

ينــ�درج هــذا المشــروع فــي إطــار »برنامــج دعــم الحكــم المحلــي واإلســتقرار فــي ليبيــ�ا 

» الــذي ينفــذه المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد - وكالــة التعــاون 

الدولــي لجمعيــة البلديــات الهولنديــة لفائــدة البلديــات الليبيــ�ة ، والممــّول مــن قبــل 

اإلتحــاد األوروبــي ووزارة الشــؤون الخارجيــة الهولنديــة.

لــي بلديــة 
ّ
و يهــدف هــذا المشــروع النموذجــي والــذي تــّم التوافــق بشــأنه مــع ممث

ــث  ــزور حي ــ�ة جن ــة مدين ــتراتيجية تنمي ــة اس ــى صياغ ــي إل ــع المدن ــزور والمجتم جن

تبــى المجلــس البلــدي المشــروع إيمانــا منــه بضــرورة الوقــوف علــى واقــع التنميــة 

ــن  ــاركية ع ــة التش ــم الديمقراطي ــي ودع ــم المحل ــات الحك ــر ممارس ــة وتطوي المحلي

طريــق تفعيــل دور الهيــاكل واإلطــارات والخبــرات المحليــة ومختلــف مكونــات 

ــة. ــتقبلية للتنمي ــتراتيجية ومس ــة اس ــة رؤي ــي صياغ ــي ف ــع المدن المجتم

ســاعد اللوائــح الحاليــة علــى تنفيــذ هــذا المشــروع حيــث 
ُ
ــ�ة، ت مــن الناحيــة القانوني

عتبــر هــذه الخطــة مبــادرة لتفعيــل إدارة الحكــم المحلــي مــن خــالل قانون 59 لســنة 
ُ
ت

ــم  نظ
ُ
ــر لت ــداث 17 فبراي ــان أح ــت إب ــي أت ــنة  2013ال ــة لس ــح التكميلي 2012 واللوائ

جهــاز اإلدارة المحليــة وتكــرس مبــادئ الالمركزيــة، الــيء الــذي يســتوجب بــدوره 

الوقــوف علــى واقــع البلديــات مــن حيــث نقــص الكفــاءات واإلمكانيــ�ات والمــوارد 

ومــن حيــث دعــم إســتقاللية إتخــاذ القــرارات والتنســيق بيــ�ن اإلدارات المحليــة مــع 

ضــرورة تواصــل دور هيــاكل الدولــة. فــي هــذا اإلطــار، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى الحاجــة 

لمزيــد مالءمــة هــذا اإلطــار التشــريعي مــع متطلبــات تنفيــذ مثــل هــذه المشــاريع 

ــاركية.  ــة والتش ــس الديمقراطي ذات األس

ــبة  ــروع بالنس ــل المش ــة، َمث ــذي للخط ــتراتيجي والتنفي ــد اإلس ــى البع ــة إل باإلضاف

للمشــاركين باختــالف اختصاصاتهــم وخبراتهــم وانتماءاتهــم المؤسســية، فرصــة 

الكتســاب معــارف فــي مجــال التنميــة المحليــة ولتعزيــز قدراتهــم فــي مجــال 



2

التخطيــط اإلســتراتيجي التشــاركي وفــي وضــع مســار لصياغــة المشــروع فــي 

عــى بالجانــب التشــخييص التشــاركي وبرهانــات التنميــة 
ُ
مختلــف مراحلــه الــي لئــن ت

ولــي اهتمامــا خاصــا بالجانــب التنفيــذي والــذي ســيفيض إلــى بلورة 
ُ
بالبلديــة، فهــي ت

ــداف  ــب األه ــا بحس حدد عناصره
ُ
ــت ــي س ــاريع ال ــن المش ــة م ــة لجمل ــة تنفيذي خط

واألولويــات الــي ســتضعها الخطــة ومــن ثمــة إلــى تنفيــذ مشــروعا محــددا بالتوافــق 

ــة. ــة الخط ــي صياغ ــاركين ف ــة المش ــع كاف م

ــر فــي هــذا الســياق بالصعوبــات اإلقليميــة الــي تحــف المشــروع  ــد مــن التذكي ال ب

الــذي يتزامــن تنفيــذه مــع وضــع أمــي وســيايس واجتماعــي غيــر مســتقر إبــان تولــي 

المجلــس البلــدي المنتخــب مهامــه فــي ظروف تفاقمــت فيهــا الصراعــات والمطلبي�ة 

المجحفــة فــي أغلــب المــدن الليبيــ�ة وتراجعــت الثقــة وتضاربــت المصالــح، الــيء 

ــات  ــد التحدي ــام عدي ــرار أم ــي الق ــة وصانع ــة المنتخب ــاكل المحلي ــع الهي ــذي وض ال

ــات  ــع مقوم ــام تراج ــز وأم ــت وجي ــي وق ــا ف ــتجابة له ــب اإلس ــي يصع ــة ال التنموي

ــات  ــع المقوم ــة لتض ــذه الخط ــي ه ــع، تأت ــذا الوض ــع ه ــال م ــة. وتفاع ــلم المحلي الس

ــب  ــة بالجان ــة خاص ــي عناي ــذي ُيول ــاركي ال ــتراتيجي التش ــط اإلس ــية للتخطي األساس

ــا. ــبل حوكمته ــز س ــاريع وتعزي ــذي للمش التنفي

ــي  ــز  الدول ــن المرك ــه كل م ــد رفع ــا كان ق ــروع تحدي ــذا المش ــر ه ــام، ُيعتب ــي الخت ف

ــا  ــف مكوناته ــزور بمختل ــة جن ــة وبلدي ــن ناحي ــيد م ــم الرش ــة والحك ــة المحلي للتنمي

وهياكلهــا مــن ناحيــة أخــرى وذلــك أمــام كل الصعوبــات الــي واجهــت المشــاركين 

ــي  ــة ال ــات المالي ــة والصعوب ــن اإلدارة البلدي ــروع م ــي للمش ــي الكل ــث التب ــن حي م

ــروع. ــل المش ــف مراح ــي مختل ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــى مش ــرت عل أث

2.  استراتيجية تنمية المدين�ة: المبادئ والرهانات

هــي خطــة عمــل مســتقبلية وطويلــة المــدى لتحقيــق نمــو عــادل فــي المــدن 
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ــل  ــن أج ــاركة، م ــالل المش ــن خ ــتدامتها م ــا واس ــا وتطويره ــة به ــق المحيط والمناط

تحســين نوعيــة الحيــاة لجميــع المواطنيــ�ن. فــي هــذا الســياق،  ينتــج عن اســتراتيجية 

تنميــة المدينــ�ة رؤيــة جماعيــة للمدينــ�ة وخطــة عمــل اســتراتيجية وتنفيذيــة تهــدف 

إلــى إصــالح السياســات والمؤسســات، وزيــادة النمــو االقتصــادي، وآليــات التنفيــذ 

ــاءلة. والمس

عتبــر اســتراتيجية تنميــة المدينــ�ة وســيلة فعالــة لتســهيل عمــل الحكومــات المحلية 
ُ
ت

مــع االلتــزام الســيايس للحــد مــن الفقــر واإلصالحــات المؤسســية. كمــا أنهــا تشــجع 

مشــاركة أصحــاب المصلحــة ومبــادرات المؤسســات الحكوميــة، فضــال عــن تحســين 

اإلدارة الحضريــة، مــن خــالل صياغــة رؤيــة جماعيــة للمدينــ�ة لتحقيــق أولوياتهــا. أيضا، 

ــة  ــتراتيجية تنمي ــث أن اس ــتثمار، حي ــع االس ــاركي م ــط التش ــط التخطي ــالل رب ــن خ م

ــريس األســاس لتنميــة اقتصاديــة طويلــة األمــد فــي المــدن.
ُ
المدينــ�ة ت

تكمن أهمية ورهانات استراتيجية تنمية المدين�ة في كونها: 

•  تجمع كل الفاعلين في المدين�ة حول مقترح تنموي موحد يحظى بإجماعهم.

طــور اســتراتيجية تنميــة المدينــ�ة فهمــا مشــتركا لألولويــات البلديــة والتحديــات 
ُ
•  ت

الــي تواجــه المدينــ�ة.

نظــم وتوجــه اســتغال مصــادر المدينــ�ة، مــن خــال اســتراتيجية تنفيذيــة تنمويــة 
ُ
•  ت

واضحــة بإجمــاع واســع.

•  تتحكم في التكلفة الفعلية للموارد لعدد من المجاالت االستراتيجية الرئيسية.

تيــح للمدينــ�ة أن تتوقــع معــدل ونــوع واتجــاه نموهــا العمرانــي، وتطويــر البنيــ�ة 
ُ
•  ت

التحتيــ�ة

•  تضمــن مشــاركة الجمهــور وإشــراك المجتمــع المدنــي والســيما النســاء والفئــات 

ــات  ــي عملي ــة ف ــاركة بفعالي ــجيعهم للمش ــم وتش ــى تمكينه ــل عل ــة، وتعم المهمش

صنــع القــرار. 
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3.  البعد اإلستراتيجي للخطة

تنبــع اســتراتيجية تنميــة المدينــ�ة مــن المبــادئ العامــة للتخطيــط اإلســتراتيجي الــي 

تهــدف فــي أبعادهــا المنهجيــة إلــى صياغــة خطــة مســتقبلية فــي:

•   ســياق رؤيــة وأهــداف تعمــل المجموعــة علــى تنفيذهــا فــي وقــت محــدد ووفــق 

اإلمكانيــ�ات والمــوارد المتاحــة وباعتمــاد مســار يفــيض إلــى وضــع خطــة تنفيذيــة.

•   إطــار أهــداف تنبــع عــن قــرار ســيايس محلــي يضــع الخيــارات الهيكليــة الــي تت�اءم 

مــع متطلبــات التنميــة وانتظارات الســكان )خاصــة الشــرائح الضعيفــة والمقصية(. 

4.  البعد التشاركي والتنسيق إلعداد االستراتيجية

تمثــل عمليــة إعــداد اســتراتيجية تنميــة مدينــ�ة جنــزور تكريســا لمبــادئ الديمقراطيــة 

ــة 
ّ

ــع كاف ب
ّ
ــار المت ــرك المس ــث ُيش ــي. حي ــم المحل ــات الحك ــا لممارس ــة ودعم المحلي

الفاعليــن مــن مختلــف الحساســيات كالّسياســّيي�ن واالجتماعّييــ�ن واالقتصادّييــ�ن 

ــ�ة والخبــراء وذلــك فــي كل المراحــل  مــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنّي
ّ

ومنظ

ــاز  ــه، وإنج ــوب في ــتقبل مرغ ــة لمس ــم رؤي ــم، وتقدي ــع القائ ــخيص الوض ــي تش أي ف

ــه. ــه وتقييم ــذه ومتابعت ــتراتيجي، وتنفي ــروع االس المش

لقــد ســاهم مــا يزيد عن عشــرين مشــاركا فــي إعــداد اســتراتيجية تنميــة مدينــ�ة جنزور 

أصــّر أغلبهــم علــى الحضــور فــي ورش التشــخيص والتخطيــط والبرمجــة للتنفيــذ. وقد 

ــن  ــة، م ــيق والمتابع ــة التنس ــن لجن ــم تكوي ــه ت ــن خالل ــذي م ــل ال ــق العم ــون فري تك

عميــد البلديــة وممثليــن عــن المجلــس البلــدي ومــن مختلــف القطاعــات كالتخطيــط 

العمرانــي، المرافــق واإلســكان والمشــاريع، اإلصحــاح البيــي، الميــاه والصــرف 

ــة  ــاد والصناع ــاري، اإلقتص ــجيل العق ــاف والتس ــة، األوق ــات النظاف ــي، خدم الصح
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والســياحة، الصحــة، التربيــ�ة والتعليــم والثقافــة وشــؤون المحــالت، إلــخ.

كمــا شــارك الخبــراء والجامعيــون وكذلــك المجتمــع المدنــي فــي صياغــة الخطــة وكان 

لهــذا األخيــر الــدور األهــم فــي عمليــة التنســيق وقيــادة لجنــة متابعــة االســتراتيجية.

5.  منهجية إعداد استراتيجية تنمية مدين�ة جنزور

تســتمد صياغــة اســتراتيجية تنميــة مدينــ�ة جنــزور مبادئهــا األساســية مــن المنهــاج 

العــام للتخطيــط اإلســتراتيجي الــذي يعتمــد علــى جملــة مــن المراحــل المتفــق عليهــا 

ــى  ــرؤى ح ــداف وال ــد األه ــرورا بتحدي ــخيص م ــل والتش ــن التحلي ــق م ــي تنطل وال

الوصــول إلــى صياغــة الخطــة التنفيذيــة بمختلــف مكوناتهــا ومبــادئ متابعتهــا 

ــتراتيجية  ــات االس ــة المقارب ــن بقي ــة ع ــذه المقارب ــز ه ــا يمي ــا. ومم ــم آدائه وتقيي

التشــاركية األخــري، هــو الجانــب التوافقــي الــذي يمثــل جوهــر العمليــة التخطيطيــة 

والــذي ُيولــي األهميــة القصــوى لعمليــات اإلســترجاع والمصادقــة فــي كل المراحــل.

كان مــن الضــروري لصياغــة هــذه الخطة تشــريك مختلــف القــوى الفاعلة فــي البلدية 
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ــر  ــات غي ــات ومنظم ــن جمعي ــي م ــع المدن ــات المجتم ــب ومكون ــدراء ومكات ــن م م

حكوميــة وخبــراء فــي المجــاالت التنمويــة ذات العالقــة. وقــد مكنــت هــذه المقاربــة 

مــن تعزيــز المنهــج التشــاركي الــذي توخــاه المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم 

الرشــيد فــي صياغــة الخطــة والمصادقــة علــى مختلــف مراحلهــا الســيما االســتراتيجية 

منهــا أو التنفيذيــة أو أيضــا التقييميــة.

ــع  ــل وض ــزور: تحلي ــ�ة جن ــوي لمدين ــري والتنم ــح الحض 6.  الملم
ــا ــاق تطوره ــكاالتها وآف ــن؛ إش ــات والمتدخلي القطاع

تســتن�د عمليــة الرصــد الحضــري للمدينــ�ة علــى تحليــل البي�انــات والمؤشــرات والتعــرف 

علــى أهــم إشــكاليات القطــاع من خــالل توصيــف أهــم المتدخليــن المعنييــ�ن بالقطاع 

والتعــرف علــى المشــاريع القائمــة والمبرمجــة. مــن خــالل هــذه المرحلــة، تــم التعرف 

علــى أداء القطاعــات وآفــاق تطورهــا فضــال علــى تحديــد عالقتهــا بالقطاعــات 

التنمويــة األخــرى وبآفــاق تنميــة المدينــ�ة. مكنــت مرحلــة التحليــل مــن إعــداد رصــد 

أولــي لدين�اميكيــة المدينــ�ة تــم اعتمــاده فــي عمليــة التشــخيص.
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1.6  النمــو الديمغرافــي وحركــة الهجــرة الداخليــة: مدينــ�ة آمنــة، جاذبــة وذات كثافــة 

ــة متفاوتة حضري

ــف  ــا 199 أل ــي مجمله ــد ف ــالت تُع ــى 9 مح ــم إل ــارا وتنقس ــزور 1457 هكت ــغ جن تبل

ســاكنا ســنة  2014 بمعــدل نمــو ســنوي يقــدر بـــ 1,3 %. يختلــف المعــدل الســنوي 

للنمــو الديمغرافــي بحســب المحــالت وحركــة الهجــرة الداخليــة والخارجيــة إذ يتــراوح 

ــو  ــل نم ــ�ن 2 و 5 % مقاب ــراج بي ــل والس ــد الجلي ــكني�ة كعب ــات الس ــم التجمع ــي أه ف

ــي  ــد الديمغراف ــي التزاي ــاوت ف ــر التف ــالت. يفس ــي المح ــي باق ــيء ف ــي بط ديمغراف

بيــ�ن المحــالت بواقــع األزمــة الــي تعيشــها المنطقــة حيــث أصبحــت بعــض المحالت 

الواقعــة فــي المنطقــة الــي ال يتوفــر فيهــا األمــن مناطــق تنفيــر للســكان العائديــن  

بعــد الهجومــات المســلحة الــي عرفتهــا الضواحــي الغربيــ�ة والجنوبيــ�ة للمدينــ�ة خالل 

ــي  ــزوح الداخل ــرة الن ــ�ة. أدت ظاه ــة الغربي ــا المنطق ــن أهمه ــرة وم ــنوات األخي الس

ــد  ــى تزاي ــة...( إل ــازي، ككل ــرت، بنغ ــ�ة )س ــارج المدين ــن خ ــراج أو م ــاد والس ــن الصي م

الكثافــة. 

معدل النمو  %
األسر/ المساكناألسر/ المساكن2006-2014

السراج

المركز

الشرقية

الوسط

الغربي�ة
 )عبد اللطيف(

النجيلة

الحشان

صياد

مجموع المنطقة

عبد الجليل

* 2014* 2006

السكانالسكان
المحلة

5,112200011801

5270747823

2500019529

1245512377

3256229776

1028710968

1617214516

1917917835

77697494

47562551

24632448

62975758

28132525

20302164

15001447

25152339

35321198131172119 30495

91108266

38372997

0,78

2,00

0,05

0,72

0,51

0,87

0,29

0,58

1,13
* المصدر: تقديرات البلدية حسب مصلحة اإلحصاء والتعداد

** في غياب المعطيات اإلحصائي�ة الدقيقة حول المساكن واألسر سنة 2014 وما بعده، اعتمدنا نفس مؤشرات حجم األسرة لسنة 2006.
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صياد

الغربي�ة
السراج

المركز

500م

الشرقية

الوسط

النجيلة

الحشان

عبد
الجليل

الرسم رقم 1: خارطة الحدود اإلدارية وحدود محالت بلدية جنزور

يعتبــر معــدل الكثافــة الحضريــة بالمدينــ�ة منخفضــا وال يتعــدى فــي مجملــه 24 

مســكنا بالهكتــار. تتفــاوت معــدالت الكثافــة مــن محلــة إلــى أخــرى وبحســب تمركــز 

الســكان وتوفــر الخدمــات واألمــن فتفــوق 100 مســكنا/هك فــي عبــد الجليــل 

ــي  ــدا ف ــة ج ــة منخفض ــر الكثاف ــالت فتعتب ــي المح ــي باق ــا ف ــراج. أم ــة و الس والنجيل

ــز  ــالت المرك ــي مح ــطة ف ــة متوس ــل كثاف ــط. مقاب ــان والوس ــاد والحش ــن صي كل م

ــتغالل  ــة اإلس ــة الحضري ــي الكثاف ــاوت ف ــع التف ــس واق ــرقية. يعك ــ�ة والش والغربي

المفــرط للمدخــرات العقاريــة علــى حســاب األرايض الزراعيــة ومــن ثمــة ســوء 

اســتعمال األرض الناتــج عــن غيــاب مخططــات تأخــذ فــي اإلعتبــ�ار الحاجيــات الفعليــة 

ــ�ة. ــر المدين ــكان وتطوي للس
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المساحة بالهك الكثافة الحضرية 
المحلةمسكن/هك

134
21

163
37
17
51

189

7
15

35

67
371

15

40

99
365

241457

440
24

جدول رقم 2: الكثافة الحضرية بمدين�ة جنزور 2014

السراج

المركز - السوق

الشرقية

الوسط
الغربي�ة
النجيلة
الحشان

صياد
مجموع المنطقة

عبد الجليل

الرسم رقم 2: خارطة توزيع الكثافة الحضرية بحسب التمركز بالمحالت سنة 2014

أقل 20 مسكن/ هك50-100 مسكن/ هك150-200 مسكن/ هك

500م 20-50 مسكن/ هك 100-150 مسكن/ هك
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بهــدف التعــرف علــى التطــور الديمغرافــي فــي الســنوات المقبلــة وإلــى غايــة 2025 
ــا فرضيتي�ن: اعتمدن

ــث  ــي حي ــو الديمغراف ــدل النم ــي لمع ــق الحال ــاير النس س
ُ
ــي ت ــى: وه ــة األول الفرضي

يتزايــد النمــو الطبيعــي بحســب النســق وتحافــظ ظاهــرة الهجــرة علــى نفــس 
ــق  ــن والمراف ــر األم ــدى توف ــالت وم ــب المح ــة حس ــة األهمي ــلوكات المتفاوت الس
فيهــا. فــي تواصــل األزمــة األمنيــ�ة واإلقتصاديــة الحاليــة، يكــون المعــدل الســنوي 
للنمــو الديمغرافــي فــي حــدود 1,1 %. باعتماد هذه الفرضية وباحتســاب اإلســقاطات 
حــى موفــي 2025، يكــون عــدد ســكان مدينــ�ة جنــزور فــي حــدود 223468 ســاكنا. 
وفــي حالــة تواصــل نفــس نســق النمــو يكــون عــدد الســكان حــى ســنة 2035 

249303 ســاكنا.
األمــي  الوضــع  يتعافــى  أن  المنــوال  هــذا  حســب  ُيفتــرض   : الثانيــ�ة  الفرضيــة 
واإلقتصــادي فيتزايــد النمــو الطبيعــي بنســق عــادي وتتزايــد جاذبيــ�ة المدينــ�ة 
ــب  ــن األجان ــة والمقيمي ــن عمال ــارج م ــن الخ ــن م ــل والمهاجري ــن الداخ ــن م للنازحي
والعائديــن، حيــث يتزايــد حجــم الســكان بمعــدل ين�اهــز 1,5 % حى موفي ســنة 2025 
فــرز اإلســقاطات 

ُ
ويتواصــل بنســق مرتفعــا نســبي�ا )1,5 %(  إلــى ســنة 2035. بذلــك ت

حوالــي 270857 ســاكنا موزعــة إداريــا حســب التقســيمات التاليــة )جــدول رقــم 2(:

جدول رقم 3 : تقديرات سكان جنزور حسب الفرضيات الديمغرافية حىت ُموفى 2035

السراج

المركز-السوق

الشرقية

الوسط

الغربي�ة

النجيلة

الحشان

صياد

مجموع المنطقة

عبد الجليل

تقديرات السكان حىت موفي 2035

الفرضية الثاني�ة 1,5 %الفرضية الثاني�ة 1,5 % الفرضية األولى 1,1 %الفرضية األولى 1,1 %

تقديرات السكان حىت موفي 2025
المحلة

3007525915 2768224813

1702714671 1567214048

4451438356 4097236726

2210819050 2034918240

1406312118 1294411602

106219151 97768762

2621922592 2413221632

270857233388 249303223468

7205462086 6632059447

3417629449 3145728197
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6. 2 المقومات الحضرية وأهم اإلشكاليات التنموية بالمدين�ة

تمتــد مدنيــ�ة جنــزور علــى مســاحة 150 كــم مربــع وهــي مدينــ�ة زراعيــة حضريــة بهــا 

التصــور العــام لإلكتفــاء الذاتــي. تتميــز المنطقــة بازدهــار األنشــطة الزراعيــة وبتوفــر 

األرايض الخصبــة. ويعتبــر موقعهــا الجغرافــي المطــل علــى الســاحل الشــمالي عامــال 

أساســيا فــي جعلهــا منطقــة اســتثمار وجــذب بتوفــر قريتي�ن ســياحيتي�ن )»ســيي« 

ــات  ــيطرة الجماع ــت س ــا تح ــ�اء، حالي ــل( ومين ــد الجلي ــيدي عب ــة س ــا« قبال و«أوي

المســلحة، قابــل للتهيئــ�ة وعديــد المدخــرات العقاريــة الــي تســاهم، بحســب توفــر 

ــزور  ــ�ة جن ــز مدين ــا تتمي ــ�ة. كم ــي للمدين ــو العمران ــي النم ــمية، ف ــات الرس المخطط

بتوفــر األمــن وغيــاب الصراعــات المســلحة )فــي مــا عــدى منطقــة صيــاد والحشــان( 

ممــا ســاهم فــي تزايــد الهجــرة الداخليــة نحوهــا والي تــم اســتيعابها بتوفــر المناطق 

الســكني�ة وتوفــر المرافــق. فجنــزور بوصفهــا بوابــة طرابلــس )مدينــ�ة متعــددة 

المداخــل تفتقــد للظاهــرة القبيليــة(، هــي منطقــة مــزج واندمــاج اجتماعــي، تحتوي 

علــى مختلــف المرافــق التعليميــة والجامعــات والترفيهيــة مــن بينهــا أكاديميــة ليبيــ�ا 

ــات  ــة اإلختصاص ــا مختلف ــد العلي ــة والمعاه ــة المفتوح ــا والجامع ــات العلي للدراس

إن اإلســتثمار  للســكان.  تمثــل متنفســا  الــي  الترفيهيــة والرياضيــة  والمناشــط 

ــة  ــة اإلقتصادي ــيدفع بالحركي ــح، س ــكل الصحي ــة بالش ــات التنموي ــذه المقوم ــي ه ف

ــر  ــي توفي ــي، ف ــل النفط ــل للدخ ــهم كبدي ــك ُيس ــ�ة وبذل ــية للمدين ــدرة التن�افس والق

المــوارد الذاتيــ�ة للبلديــة ومــن هنــا مزيــد اســتقالليتها. 

1.2.6  التخطيط العمراني: الواقع واإلشكاليات والتحديات

يعــود تاريــخ تصــور المخطــط األول لجنــزور للســنوات الســبعين )الجيــل األول( 

ــا  ــد حالي ــي(، وُيعتم ــل الثان ــ�ات )الجي ــي الثمانين ــره ف ــه وتطوي ــم مراجعت ــذي ت وال

ــى  ــاحات عل ــة مس ــي إضاف ــاهم ف ــذي س ــنة 2000 وال ــث لس ــل الثال ــط الجي مخط

ــي  ــر ف ــك، ويعتب ــي 5000 ه ــى حوال ــط عل ــد المخط ــة. يمت ــاب األرايض الزراعي حس

ــرى: ــق كب ــالث مناط ــى ث ــط إل ــم المخط ــبة 80 %. ينقس ــا بنس ــه محترم مجمل
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•  المنطقــة »أ«:  هــي منطقــة مــا فــوق الطريق الســاحلي وتضــم المناطق الســكني�ة 

التاليــة: ســيدي عبــد الجليل، دمشــق، حــي الكويت ومنطقــة القرى الســياحية؛

•  المنطقة »ب«:  وتمتد من بداية طريق سليمان خاطر حىت السراج؛

•  المنطقة »ج«: كامل المنطقة الغربي�ة.

ــط  ــاب المخط ــى حس ــا عل ــعا أفقي ــرة توس ــريات األخي ــالل العش ــ�ة خ ــت المدين عرف

الداخليــة. كمــا تســاهم  النمــو الســكاني والهجــرة  يتــ�الءم مــع  لــم يعــد  الــذي 

ــات  ــور ممارس ــدى تط ــة وم ــة الخاص ــزاع الملكي ــ�ن انت ــة بقواني ــات المتعلق اإلكراه

التســجيل العقــاري فــي هــذا المجــال فــي صعوبــة تنفيــذ التصنيفــات. فالمخطــط 

القائــم يواجــه عديــد الصعوبــات المتأتيــ�ة مــن عامــل النــزوح وتوفــر األرايض وعــدم 

احتــرام التصنيفــات مــن قبــل الســكان وبالخصــوص فــي المناطــق الغربيــ�ة ومنطقــة 

ــاوزات  ــم التج ــوائي�ات.وأمام تفاق ــد العش ــن تتزاي ــاد أي ــاح وصي ــطة والرش المشاش

والتعديــات علــى األرايض المخصصــة للمرافــق التعليميــة والصحيــة واإلداريــة، يواجه 

التخطيــط العمرانــي فــي جنــزور تحديــات كبــرى مــن أهمهــا ضــرورة إدمــاج مناطــق 

ــق  ــة مناط ــات، وبرمج ــى التصنيف ــات عل ــة التعدي ــي، ومراجع ــر الرس ــع غي التوس

ــاج  ــي تحت ــط وال ــارج المخط ــوائي�ات خ ــن العش ــد م ــرورة الح ــع ض ــدة م ــكني�ة جدي س

ــر البنيــ�ة األساســية والشــبكات والمرافــق. بدورهــا إلــى تخطيــط للخدمــات وتطوي

ــكن  ــباب للس ــات الش ــد احتي�اج ــن تزاي ــم م ــل بالرغ ــاع متعط ــكان: قط 2.2.6   اإلس

رهق قطــاع اإلســكان ممــا أدى إلــى اســتنزافه 
ُ
الرســي نتيجــة لكثــرة مســؤولياته،أ

ــزه.  وعج

وقــد عملــت الســلطة المركزيــة علــى نــزع صالحياتــه وأصبحــت البلديــة شــبه مفرغــة 

ــى  ــه عل ل
ُ

ــر تدخ ــذي يقتص ــي ال ــكادر الوظيف ــر ال ــن توف ــم م ــا بالرغ ــن اختصاصاته م

تقديــم خدمــات فنيــ�ة للمشــاريع الصغــرى. ومــن بيــ�ن اإلشــكاليات األساســية الــي 

تُحــد مــن التطــور الرســي للســكن، غيــاب المعــدات ووســائل العمــل لمتابعــة 

التطــور العمرانــي وتنفيــذ المخططــات. وقــد ســجل القطــاع توقــف بعض المناشــط 
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مثــل الرخــص بجميــع أنواعهــا وتعطــل جهــاز الحــرس البلــدي التابــع للحــرس البلــدي 

ــي  ــع المؤس ــذا الوض ــر، أدى ه ــت 17 فبراي ــي تل ــة ال ــم األزم ــع تفاق ــس. م بطرابل

المتــردي إلــى توقــف المشــاريع المنفــذة مــن قبــل األجهــزة المركزيــة والــذي تلعــب 

فيــه الدولــة دور الباعــث العقــاري داخــل حــدود البلديــة ممــا أثــر علــى تزايــد جلــب 

الســكان وتمكينهــم مــن المســاكن مقابــل تزايــد حاجيــات شــباب المدينــ�ة من الســكن 

الرســي.  

3.2.6   التفــاوت فــي توفــر البنيــ�ة األساســية والخدمــات الحضريــة و ضعــف تطويــر 

قطــاع النقــل والمواصالت

ــ�ن  ــط بي ــي ترب ــدة ال ــة المعب ــية والفرعي ــات الرئيس ــن الطرق ــبكة م ــزور ش ــر جن وف
ُ
ت

الســراج وســيدي عبــد الجليــل والشــرقية والمركــز، مــن ناحيــة، والبلديــات المجــاورة 

وطرابلــس مــن ناحيــة أخــرى. وتعتبــر هــذه الشــبكة ضعيفــة فــي المنطقــة الغربيــ�ة 

وصيــاد والحشــان والوســط. ومــن بيــ�ن المشــاريع المهيكلــة فــي البلديــة والــذي تــم 

ــى  ــري 27 ح ــوب كب ــة جن ــكة الحديدي ــط للس ــاء خ ــو إنش ــط، ه ــي المخط ــه ف إدراج

ــاب اإلرادة  ــرا لغي ــا نظ ــل حالي ــروع متعط ــذا المش ــن ه ــطة، ولك ــم المشاش ــاد ث صي

السياســية فــي اعتمــاد النقــل العمــويم كبديــل للنقــل الشــخيص والنقــل الخــاص 

ــراء  ــدا ج ــتحدثا ج ــا مس ــزور قطاع ــي جن ــالت ف ــاع المواص ــر قط ــ�ة. ويعتب ــي المدين ف

ــان  ــض األحي ــي بع ــخيص، وف ــل الش ــى النق ــاد عل ــويم واإلعتم ــل العم ــاب النق غي

ــة. ــالب أو العمال ــبة للط ــاص بالنس ــل الخ النق

ــبكة  ــد الش ــار، فتمت ــاه األمط ــف مي ــي وتصري ــرف الصح ــبكات الص ــث ش ــن حي ــا م أم

الرئيســية القائمــة حســب المخطــط مــن كبــري الغيــران إلــى طريــق ســليمان خاطــر. 

أمــا الجــزء الغربــي فهــو فــي بدايــة التنفيــذ. تعتمــد الشــبك علــى نظاميــن: الصــرف 

الصحــي وتصريــف ميــاه األمطــار. ولكــن نظــرا لعــدم اكتمــال المرحلــة الثانيــ�ة والثالثــة 

مــن المحطــة الرئيســية »النجيلــة«، فالشــبكة القائمــة متداخلــة نتيجــة للربــط 

ــاه  ــوث المي ــي تل ــاهم ف ــا يس ــر مم ــو البح ــاه نح ــف كل المي ــم تصري ــي، فيت الجزاف
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ــة. الجوفي

ــن  ــكني�ة، ول ــاء الس ــط األحي ــث رب ــن حي ــة م ــرب هام ــاه الش ــبكة مي ــر ش ــا تعتب كم

ــي  ــاهم ف ــوائي. س ــط العش ــة الرب ــات نتيج ــد التعدي ــة لعدي ــبكة الفرعي ــرض الش تتع

هــذا الوضــع محدوديــة نجاعــة المخططــات، حيــث أدى تغييــر تصنيــف األرايض 

مــن زراعــي إلــى ســكي خــارج الطريــق الدائــري إلــى تضاعــف معــدالت إنتــ�اج الميــاه 

المســتعملة الــي ال تتن�اســب مــع طاقــة اســتيعاب الشــبكة ومحطــات الضــخ 

بالســراج، الــيء الــذي يســتوجب ضــرورة اســتكمال مراحــل محطــات الضــخ بالنجيلــة 

ــبكة. ــر الش وتطوي

ــي  ــع البي ــة الوض ــى متابع ــاع عل ــذا القط ــل ه ــي، يعم ــاح البي ــال اإلصح ــي مج وف

ــة  ــات المتعلق ــد الصعوب ــاع عدي ــه القط ــي. ويواج ــي البي ــر الوع ــواطئ ونش بالش

بتزايــد اإلعتــداءات علــى الغابــات )فــي منطقــة صيــاد( وإتــالف الغطــاء النب�اتــي. كما 

يلعــب القطــاع دورا هامــا مــع بقيــة المتدخليــن فــي متابعــة األنشــطة اإلقتصاديــة 

ومراقبــة المــواد الغذائيــ�ة خاصــة مــع تطــور قطــاع المطاعــم. ويعمــل القطــاع علــى 

ــي  ــاع ف ــد القط ــا. ويعتم ــص منه ــا والتخل ــات إبادته ــ�ة وآلي ــات الطبي ــة النفاي متابع

ــة  ــع القمام ــة جم ــي عملي ــاهم ف ــرة وتس ــ�ة المتوف ــاءات الفني ــى الكف ــه عل تدخالت

ــي  ــات ف ــه صعوب ــي تواج ــا( وال ــة افريقي ــة )بواب ــركة خاص ــات وش ــركة الخدم ش

التخلــص مــن النفايــات فــي غيــاب المكبــات المراقبــة. يشــكو قطــاع الصــرف الصحــي 

مــن تقلــص العمالــة وضعــف الــكادر الوظيفــي مــن مختصيــن فــي مجــاالت الصحــة 

ــات  ــع منظوم ــي وض ــاع ف ــات القط ــم تحدي ــل أه ــري. وتتمث ــب البيط ــ�ة والط والبيئ

لتدويــر النفايــات البالســتيكية والورقيــة والمعدنيــ�ة ممــا يســتوجب تعزيــز قدراتــه 

ــه. ــوارده وامكاني�ات ــم م ودع

4.2.6   التعليم العمويم وإكراهات تن�ايم التعليم الخاص 

يضــم قطــاع التعليــم فــي جنــزور 75 مدرســة وحوالــي 4000 طالــب و16000 ُمــدرس. 

ــة  ــدل 2 مدرس ــالت وبمع ــ�ن المح ــة بي ــة متفاوت ــزور بصف ــي جن ــدارس ف ــوزع الم تت
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ــاوت  ــباب التف ــود أس ــة. وتع ــكل محل ــية ب ــ�ة وأساس ــدارس ابت�دائي ــدد م ــة وع ثانوي

ــائل  ــي وس ــرأة ف ــل الم ــي لتنق ــض اإلجتماع ــة والرف ــالت العام ــدام المواص ــى انع إل

ــاع  ــذا القط ــرف ه ــي. ع ــر الرجال ــف العنص ــل ضع ــي(، مقاب ــاص )التاك ــل الخ النق

بعــد أحــداث 17 فبرايــر تطــورا للتعليــم الخــاص وقــد بلــغ عــدد المــدارس الخاصــة 57 

مدرســة. يعتبــر التعليــم الخــاص تعليمــا اســتثماريا نظــرا لضعــف التأطيــر والجــودة 

ومحدوديــة التفتيــش التربــوي. ويشــكو قطــاع التعليــم عمومــا مــن الصراعــات 

وصعوبــة التواصــل مــع المناطــق، باإلضافــة إلــى صعوبــة ســد العجــوزات فــي 

ــر  ــدم توف ــة وع ــر المدروس ــات غي ــابقة و اإلنت�داب ــات الس ــ�ة والتراكم ــق النائي المناط

ــاءة.   الكف

5.2.6   تطور االنشطة اإلقتصادية: الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات 

ــر  ــاع مزده ــو قط ــي. وه ــوج المحل ــن المنت ــي م ــاء الذات ــة اإلكتف ــاع الزراع ــر قط يوف

ــ�ة.  نتيجــة لخصوبــة األرض وتوفــر الميــاه الســطحية واألمــن فــي المنطقــة الجنوبي

كمــا يســاهم الُممــارس المهــي فــي ازدهــار القطــاع وتطويــره فــي المجــاالت 

ــة  ــاع الزراع ــار قط ــة. أدى ازده ــات الكثيف ــتيكية والزراع ــوت البالس ــددة كالبي المتج

ــاع  ــه القط ــواق. ويواج ــة واألس ــات الفالحي ــويق المنتوج ــات تس ــار خدم ــى انتش إل

عديــد اإلكراهــات مــن أهمهــا تراجــع األرايض الزراعيــة نتيجــة الزحــف العمرانــي 

ــس. ــر وتون ــن مص ــة م ــ�ة القادم ــات األجنبي ــة المنتوج ومنافس

ــة  ــة العام ــطة الصناعي ــادة األنش ــاع زي ــهد القط ــد ش ــة فق ــال الصناع ــي مج ــا ف أم

والخاصــة وهــي صناعــات مرتكــزة علــى قطــاع البنــ�اء كالطــوب اإلســمني والخرســانة 

ــ�ة،  ــواد الغذائي ــب الم ــتيكية وبتعلي ــات البالس ــر النفاي ــة بت�دوي ــات المرتبط والصناع

ــى  ــاع عل ــز القط ــا 8. يرتك ــ�ة وعدده ــاه المعدني ــ�ة المي ــع تعبئ ــى مصان ــة إل باإلضاف

العمالــة األجنبيــ�ة مقابــل عــزوف الشــباب وارتفــاع تكاليــف اإلنتــ�اج بســبب الوضــع 

األمــي وارتفــاع أثمــان المــواد الخــام. قــد أدى هــذا الوضــع إلــى غلــق عديــد المصانــع 

وتوقــف مصانــع األلبــان علــى مســتوى المنطقــة 27. كمــا يعانــي القطــاع مــن 
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ــف  ــروعات وضع ــى المش ــادي عل ــم الم ــاف الدع ــي إيق ــل ف ــة تتمث ــات هيكلي صعوب

ــي.  ــب المه ــة التدري منظوم

عرفــت جنــزور خــالل الســنوات األخيــرة نجــاح األنشــطة التجاريــة والصناعيــة الــي تــم 

العمــل علــى تعطيــل اإلســتثمار فيهــا فــي فتــرة النظــام الســابق. مــع تطــور قطــاع 

الخدمــات إبــان الســنوات األولــى مــن أحــداث 17 فبرايــر وتزايــد حجــم اإلســتثمار فــي 

المصانــع الصغــرى وفــي قطــاع الحــرف الصغــرى، بلــغ عــدد المتاجــر حوالــي 2000 

متمركــزة بالخصــوص فــي منطقــة جنــزور المركــز. 

7.  تشخيص واقع المحالت: المقومات،  اإلشكاليات والفاعلين
 1.7محلة السراج: )تقسيم سكين بلدي/أرايض خاصة(

المساحة

عدد السكان

مقوماتها

عدد المؤسسات 
التعليمية

أهم اشكاليتها 
التنموية

منطقة جاذبة وذات كثافة 
سكني�ة ضعيفة

يوجد بها مراكز تجارية كبيرة 
ومقاهي

2 مدرسة – اعدادي وثانوي

22000 نسمة/مختلطة

354 هكتار  

منطقة تجارية سكني�ة

أهم الفاعلين 
والمتدخلين

مجلس الحكماء واالعيان )غير 
رسي(

الشؤون المحلية* )غير رسي(

تجهيزاتها / 
مؤسساتها

•  مستوصفات 
•  مدارس حكومية

•  مركز ثقافي
•  تحتوي على منظومة السجل 

المدني
•  ادارة الكهرباء فرع طرابلس

•  مجموعة من المدارس والجامعات 
الخاصة والدولية

•  نادي ريايض 

األنشطة التجارية
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ــة  ــذ بداي ــويم من ــيم حك ــل المخطط/تقس ــل: )داخ ــد الجلي ــهداء عب ــة ش 2.7  محل
الســبعين�ات(

الكليات خارج الحي على الطريق العام/ساحل صخري

المساحة

عدد السكان

مقوماتها

عدد المؤسسات 
التعليمية

2 ثانوي و 7 مدارس ابت�دائي 
واعدادي – روضة – معهد القدرات 

الذهني�ة

25000 نسمة/مختلطة

236 هكتار  

سكني�ة تجارية سياحية

تجهيزاتها / 
مؤسساتها

•  قرية سياحية
•  سوق شعبي

•  مستوصف 
•  مركز شرطة

•  اكاديمية الدراسات العليا 
)مصرف داخل األكاديمية(

•  الجامعة المفتوحة )المقر 
الرئيي(

•  كلية القانون
•  كلية التربي�ة
•  نادي ريايض

•  الحرس البلدي
•  سجل مدني

أهم اشكاليتها 
التنموية

منطقة محدودة المساحة غير 
قابلة للتوسع العمراني

نشاط تجاري داخلي/أنشطة خدمية 
تجارية خاصة

أهم الفاعلين 
والمتدخلين

األنشطة التجارية
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ــكة  ــوب الس ــط/ جن ــل المخط ــمالي داخ ــزء الش ــرقية: )الج ــزور الش ــة جن 3.7   محل
ــبة 60 %( ــط بنس ــارج المخط خ

المساحة

عدد السكان

مقوماتها

عدد المؤسسات 
التعليمية

5 مدارس ابت�دائي واعدادي –2 ثانوي – معهد 
عالي للتعليم المهي – كلية الهندية التقني�ة

52707 نسمة/مختلطة

440 هكتار  

سكني�ة تجارية صناعية زراعية ترفيهية

تجهيزاتها / 
مؤسساتها

•  المقر الرئييس لبلدية جنزور
•  مقر الحرس البلدي العام

•  الهيئ�ة العامة للمياه
•  المصرف الزراعي

•  المعهد العالي لانت�اج الحيواني
•  مركز غسيل الكلى

•  مركز التأهيل للمعاقين
•  ساحة رياضية عامة

•  متحف جنزور االثري
•  مجموعة من العيادات الخاصة

•  مستوصف حكويم
•  مجموعة من المدارس الخاصة

•  مصحة غرناطة لُمتعددي اإلعاقة 
)إيوائي�ة(

•  مركز التدريب المهين
•  مجموعة من المصانع لتعبئ�ة المياه 

•  المقر الرئييس لوزارة االقتصاد والصناعة
•  جهاز تنفيذ مشروعات االسكان 

والمرافق
•  مكتب الضرائب

•  نوادي خاصة لأللعاب
•  منتزه الغيران الزراعي

•  4 محطات وقود و 4 موزع غاز الطهي
•  مين�اء صغير

•  مصرف الصحاري
•  مقبرة

•  مركز مرور جنزور

أهم اشكاليتها 
التنموية

امتداد عمراني + مقسمات + بعض العشوائي�ات + غياب الربط بالصرف الصحي + ضعف 
البني�ة التحتي�ة  + غياب اإلعتمادات للمخططات التطويرية

البلدية، الشؤون المحلية

سكني�ة/ تجارية /صناعية

أهم الفاعلين 
والمتدخلين

األنشطة التجارية



19

4.7   محلة جنزور المركز: )تصنيف تجاري للجزء الشمالي المطل على البحر(

5.7محلة جنزور الغربي�ة

المساحة

المساحة

عدد السكان

عدد السكان

مقوماتها

مقوماتها

عدد المؤسسات التعليمية

عدد المؤسسات التعليمية

4 تعليم اسايس و 2 ثانوي – معهد متوسط للمهن الشاملة - روضة

1 ثانوي و 3 مدارس ابت�دائي واعدادي –2 رياض أطفال

12455 نسمة

10287 نسمة

640 هكتار  

400 هكتار  

سكني�ة تجارية سياحية زراعية

سكني�ة زراعية تجارية صناعية سياحية

تجهيزاتها / مؤسساتها

تجهيزاتها / مؤسساتها

•  نادي ريايض
•  3 مصارف

•  مركز تطعيم مستوصف
•  مستشفى ومجمع عيادات

•  المجمع االداري
•  مكتب الرقابة االدارية

•  مقبرة 
•  شاطئ

•  2 قرى سياحية
•  شط سياحي

•  مجموعة من العيادات الخاصة
•  مركز الشرطة – مديرية االمن

•  الجوازات
•  البريد

•  2 محطات وقود
•  مركز الكشاف

•  مركز ثقافي
•  اذاعة جنزور

•  إدارة النقل البحري العام

•  سوق شعبي )تخصص حسب 
األيام: طيور/سيارات/خضار(

•  مصنع الباستيك
•  مستوصف

•  مصلحة التخطيط العمراني
•  مصيف سياحي

•  مقر الحركة والورشة لشركة 
الصرف الصحي

•  مجموعة من العيادات الخاصة

•  ملعبي�ن رياضيي�ن
•  مقبرة

•  مركز الحركة المرورية 
•  مخازن كبيرة )وزارة الداخلية(

•  مشروع نادي المرأة
•  مبىن إدارة االستثمار اإلفريقي

•  مصنع المنسوجات سابقا

أهم اشكاليتها التنموية

أهم اشكاليتها التنموية

ضعف البني�ة التحتي�ة/ غياب المساحات الشاغرة إلقامة مشاريع جديدة

محالت تجارية 

ضعف البني�ة التحتي�ة )ضرورة التطوير( 

مؤسسات المجتمع المدني – جمعية جنزور الخيرية – مركز الكشاف و المرشدات

مؤسسات المجتمع المدني

أهم الفاعلين والمتدخلين

أهم الفاعلين والمتدخلين

األنشطة التجارية

األنشطة التجارية
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6.7 محلة صياد )خارج المخطط(

7.7 محلة الحشان )خارج المخطط(:

المساحة

المساحة

عدد السكان

عدد السكان

مقوماتها

مقوماتها

عدد المؤسسات التعليمية

عدد المؤسسات التعليمية

2 ثانوي و 9 مدارس ابت�دائي واعدادي 

3 مدارس ابت�دائي وإعدادي ومدرسة ثانوية

انعدام األمن والبني�ة التحتي�ة

19179 نسمة

7769 نسمة

365 هكتار  

994 هكتار  

سكني�ة زراعية سياحية

زراعية سكني�ة )خارج المخطط(

تجهيزاتها / مؤسساتها

تجهيزاتها / مؤسساتها

•  مستوصف
•  مركز شرطة

•  اكاديمية بحرية )مجمع لنازحي 
تاورغاء(

•  الثانوية البحرية
•  مرفء سيدي بال

•  الغابة 27 كلم على طرابلس 
•  نادي ريايض

•  2 محطة وقود
•  مصنع األلبان

•  مخازن السلع التمويني�ة
•  ميدان الفروسية

•  مستوصف
•  مستوصف بيطري

•  محطة وقود

أهم اشكاليتها التنموية

أهم اشكاليتها التنموية

الشؤون المحلية

الشؤون المحلية

أهم الفاعلين والمتدخلين

أهم الفاعلين والمتدخلين

األنشطة التجارية

األنشطة التجارية

ستغل المرافئ حاليا في الهجرة غير الشرعية والتهريب
ُ
باإلضافة إلى نشاط الصيد البحري، ت
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8.7 محلة النجيلة: )مشروع حكويم سكين متكامل نهاية الثمانين�ات/عمارات(

المساحة

عدد السكان

مقوماتها

عدد المؤسسات 
التعليمية

1 ثانوي و 3 مدارس ابت�دائي 
واعدادي- كلية تقني�ة الحاسوب

16172 نسمة/مختلطة

148 هكتار  

سكني�ة تجارية 

تجهيزاتها / 
مؤسساتها

•  مستوصف
•  مقر هجرة غير شرعية

•  مصرف
•  محطة وقود

•  مقر الرقابة االدارية
•  مكتب مكافحة المخدرات

أهم اشكاليتها 
التنموية

منطقة محصورة وغير قابلة 
للتوسع

الشؤون المحلية

محالت تجارية خاصة وأسواق

أهم الفاعلين 
والمتدخلين

األنشطة التجارية

الكليات خارج الحي على الطريق العام/ساحل صخري

9.7 محلة الوسط:
المساحة

عدد السكان

مقوماتها

1 ثانوي و 8 مدارس ابت�دائي واعدادي عدد المؤسسات التعليمية

32562  نسمة

371 هكتار  

سكني�ة زراعية تجارية 

•  مخازن التعليمتجهيزاتها / مؤسساتها
•  2 مستوصف

•  مستوصف بيطري
•  متابعة الحوامل

•  محطة وقود
•  زاوية أثرية )زاوية سالم المشاط(

•  زاوية أثرية )زاوية عورة(
•  معهد الخطابة

•  مقبرة
•  محطة معالجة مياه الصرف الصحي

•  مركز األمن والسامة )المطافي(
•  فرع مكتب الهيئ�ة العامة للبيئ�ة

جنوب السكة خارج المخطط، ضعف البني�ة التحتي�ة، العشوائي�اتأهم اشكاليتها التنموية

الشؤون المحلية أهم الفاعلين والمتدخلين

األنشطة التجارية
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1.8 االصحاح البييئ
 8.  التشخيص الرباعي للقطاعات وتحديد األهداف

المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- تن�ايم ظاهرة انتشار المنتزهات 
- ارتفاع معدل جمع القمامة 

- تزايد حمالت التشجير 
- انشاء مختبرات المياه 

المخالفــات فــي محــالت  ارتفــاع مؤشــر ضبــط   -
والمخابــز  الحلويــات 

- التعــاون مــع القطاعــات األخــرى مثــل التعليــم 
والصحــة 

- زيــادة انتشــار الوعــي بخصــوص األطعمــة واألدوية 
الفاسدة 

- ظهور ظاهرة فرز المخلفات الورقية 
- متابعة األنشطة البيئي�ة داخل البلدية

10. انتشــار ظاهــرة األكيــاس الورقيــة عوضــا عــن 
البالســتيكية  األكيــاس 

- المتابعة الصحية للعمالة الوافدة 
- متابعة جمع القمامة من الطرقات و الشوارع.

- إقامــة دورات تدريبيــ�ة وورش عمــل مــع التنســيق 
ذات  بالجهــات  واالتصــال  االختصــاص  جهــات  مــع 

ــا. ــا وثقافي ــة اعالمي العالق
ــة  ــات ذات العالق ــ�ن القطاع ــل بي ــل والتواص - العم
الــي تمــس المواطــن وال عالقــة لهــا باإلصحــاح البيي 
كقطــاع الصحــة – االقتصــاد – الصــرف الصحــي و 

غيــره.

- قلة الكادر الوظيفي 
- عدم توفر مصانع إعادة تدوير 

- عدم توفير المحارق والنفايات 
- ارتفاع معدل قطع األشجار 

- قلة انتشار الوعي البيي 
- انحسار العمالة بسبب الظروف األمني�ة

- تراكم المخلفات في المكبات
القمامــة  لفصــل  مرحلــي  مكــب  وجــود  عــدم   -

ومعنويــا. ماديــا  و  صحيــا  منهــا  واالســتفاد 
ــ�ات  ــة اإلمكاني ــي وقل ــي والصح ــي البي ــاب الوع - غي

ــى غيابهــا عــن المواطــن. الــي أدت إل

- ال توجد مؤثرات ايجابي�ة في الوقت الحاضر بسبب 
حداثة مكاتب اإلصحاح البيي بالبلدية.

- عدم تفعيل اللوائح والنظم. 
- تداخل المهام واالختصاصات. 

- قلة الدعم المادي.
- قلة اإلمكاني�ات.

- عدم وضع روئ وخطط مستقبلية. 
- استفادة العنصر األجنبي في استغالل المخلفات.

1 - انشاء مشروع اعادة تدوير وفرز المخلفات و االستفادة منها.
2 - توعيــة المواطــن بالمحافظــة علــى البيئــ�ة عــن طريــق وســائل االعــالم المختلقة )نشــر الوعي البيــي الصحي( 

وهــي نقطــة مهمــة جــدا من اجــل النهــوض بالبلديــة وخلــق بيئ�ة ســليمة خاليــة مــن االمــراض والتلوث.
3 - انشاء مكبات مرحلية في كل محلة داخل نطاق البلدية.
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2.8 قطاع التعليم
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

للتوزيــع  وفقــا  التعليمــة  المؤسســات  توزيــع   -
الجغرافــي علــى كافــة المحــالت )مــدارس تعليــم 

أطفــال(  ريــاض   – ثانــوي   – أســايس 
- توفر العناصر الوظيفية والتعليمية عدديا.

- نجــاح المــرأة فــي قيــادة بعــض المــدارس وخاصــة 
ــايس. ــم األس بالتعلي

التعليمــة  المؤسســات  مــن  كبيــر  عــدد  توفــر   -
الخــاص(. )قطــاع  الخاصــة 

المؤسســات  داخــل  التعليــم  مســتوى  جــودة   -
ــجع  ــا ش ــن مم ــود األم ــا وج ــذي دعمه ــة وال التعليم
ــا بالمناطــق المجــاورة  ــر مــن طالبه انتقــال عــدد كبي

ــزور. ــى جن إل
- اســتجابة وتفاعــل اوليــاء االمــور وتعاونهــم لدعــم 
المــدارس ماديــا ومعنويــا مــن خــالل مجالــس اآلبــاء.

- وجــود كثافــة ســكاني�ة بمحــالت دون اخــرى وهــذا 
اليتن�اســب مــع توزيــع المؤسســات. 

- صعوبــة نقــل المعلميــن مــن محلــة الــى اخــرى 
لســد العجــز فــي بعــض التخصصــات نظــرا الن غالبيــ�ة 

ــاء. ــة النس ــن فئ ــن م المعلمي
- عــزوف الكفــاءات مــن المدرســين عــن اســتالم ادارة 

ــات التعليمية.  المؤسس
بالقطــاع  التعليــم  األداء(  )مســتوى  مخرجــات   -
بالقطــاع  بالتعليــم  الخــاص ضعيــف جــدا مقارنــة 

العــام. 
- صعوبــة فتــح ريــاض لألطفــال ببعــض المحــالت 

ــا.  ــي به ــود مبان ــم وج رغ
- وجــود عــدد كبيــر مــن العناصــر الغيــر مؤهــل 

بالمــدارس.  تعليميــا 
المجــاورة  المناطــق  مــن  الطــالب  انتقــال   -
التعليميــة  المؤسســات  بعــض  أربــك  )النازحيــن( 

االداء.  مســتوى  وأضعــف 
- التوجد ميزاني�ات سنوية للمدارس.

بعــد  توقفــت  مــدارس  إلنشــاء  عقــود  وجــود   -
االحــداث. 

- وجــود فــرص لزيــادة تأهيــل المدرســين مــن خــالل 
ــوزارة.  ــن بال ــم المعلمي ــز تعلي مرك

ــة  ــة لصيان ــاء ورش ــوزارة إلنش ــن ال ــرار م ــود ق - وج
التعليميــة. المرافــق 

ــي  ــت الحال ــي الوق ــروعات ف ــذ المش ــة تنفي - صعوب
ــة. ــة العقاري ــاكل الملكي ــود مش لوج

- عزوف المعلمين عن حضور الدورات التأهيلية.
- نــزوح الطــالب مــن المناطــق االخــرى مــع قلــة 
الفصــول  فــي  التضامــن  ســبب  ممــا  االمكانيــ�ات 

الدراســية. 
- عدم وجود االمكاني�ات لدعم ورش الصيانة.

1 -رفع كفاءة المعلم.
2 -تقليص الزوائد بالقطاع وذلك بتفعيل التدريب لهم.

3 -خلق بيئ�ة داعمة للعملية التعليمية من خالل تفعيل النشاط داخل المؤسسة التعليمية.
4 -خلق عوامل دعم للمعلم.

5- دمج مواد النشاط مع المواد التعليمية و العلمية.
6-العمل على تقليص الزوائد داخل القطاع )الغير تربويي�ن(.
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3.8 قطاع الزراعة
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- الرقعة الخصبة.
- جودة المياه.

- انتشار الزراعة الكثيفة.
- وعي المزارع. 

- انتشار األسواق ومحالت التسويق.
- توفير المستلزمات الزراعية.

- توفر العمالة.
- غزارة اإلنت�اج.

- انتشار العيادات البيطرية.

- تدني الوعي األمي.
- استخدام المبي�دات.

- االسراف في استخدام المياه.
- ارتفاع تكاليف اإلنت�اج.

- الزحف العمراني.

- وجود الكادر الفي.
- الدعم المالي.

- وعي المواطن.
- استمرارية السيطرة على الحجرالبيطري والزراعي.

ــوارث  ــوع ك ــة وق ــي حال ــ�ة ف ــم الفني ــر األطق - توف
مثــل ظاهــرة الجــراد الصحــراوي.

- منافسة الخضراوات المستوردة لإلنت�اج المحلي.
- عدم متابعة اللوائح والنظم.

- غياب الرقابة بشكل عام.

1- تفعيل اللوائح والقواني�ن الخاصة بحماية األرايض الزراعية.
2- وقف الزحف السكاني على االرايض الزراعية.

3- الحد من التعدي على الغابات والمحميات الطبيعية واعادة ماتم تدميره.
4- تفعيل قانون حماية االنت�اج المحلي.

5- استئن�اف دعم الدولة لجميع مستلزمات االنت�اج.
•   أهداف للثروة الحيواني�ة:

6- تفعيل المستوصفات البيطرية بما يخدم المربيي�ن.
7- تسهيل اجراءات توفير االعالف للمربيي�ن.
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4.8 قطاع المياه والصرف الصحي
المحيط الداخلي

األهداف

السلبي�اتااليجابي�ات
- وجــود تصميــم للصــرف الصحــي بالجــزء الشــرقي 

والشــمالي والغربــي لجنــزور.
- تــم تنفيــذ معظــم شــبكة الصــرف الصحــي لرئيســية 

للمنطقــة الشــرقية والشــمالية.
- بــدأ العمــل فــي الســنوات األخيــرة بتنفيــذ شــبكات 
ــن  ــ�ة م ــة الغربي ــية بالمنطق ــي الرئيس ــرف الصح الص

جنــزور.
ــرف  ــوط الص ــض خط ــغيل بع ــي تش ــل ف ــدأ العم - ب

ــرقية. ــة الش ــي المنطق ــي ف الصح
- معظــم شــبكات التغذيــة للميــاه فــي وضعيــة 
ــكني�ة. ــق الس ــم المناط ــي معظ ــا تغط ــة كونه مقبول

ــالث  ــوع ث ــن مجم ــط م ــى فق ــة األول ــذ المرحل - تنفي
ــي  ــرف الصح ــاه الص ــة المي ــة تنقي ــن محط ــل م مراح

»أنجيلــة«.
ــن  ــل« م ــط »ديكتاي ــوط الضغ ــذ كل خط ــم تنفي - ت

محطــة الضــخ )2،1( للصــرف الصحــي.
- تم تنفيذ محطة الضخ الرئيسية )1،2(.

ــات  ــل التصنيف ــات وتعدي ــى المخطط ــدي عل - التع
ــة  ــبكات فرعي ــذ ش ــى تنفي ــة ال ــك الحاج ــن ذل ــج ع نت

ــا. ــم فيه ــض القائ ــر بع ــى تغيي ــة ال ــرى والحاج أخ
مســاحات  أضــاف   )2000( المحــدث  المخطــط   -
الــى  إضافــة  األصلــي،  الســكي  للمخطــط  جديــدة 
ــى  ــة ال ــف الحاج ــا خل ــة م ــات القائم ــل التصنيف تعدي

ضــرورة تقييــم الشــبكات المنفــذة.
- تنــي ظاهــرة الربــط العشــوائي للشــبكات وأحيانــا 
يتــم الربــط مــع شــبكات ميــاه األمطــار بــدال مــن 

ــي. ــرف الصح الص
- الحاجة الى تغيير مواسير الشبكات القديمة.

- شــبكة التغذيــة بالميــاه الفرعيــة فــي معظمهــا 
مراحــل  علــى  منفــذة  انهــا  الــى  إضافــة  متهالكــة 
فبالتالــي فــي حاجــة الــى اســتب�دال الشــبكة بســبب 

األمطــار والقــدم.
- يتــم ضــخ معظــم ميــاه الصــرف الصحــي فــي البحــر 

بــدال مــن محطــة التنقيــة » أنجيلــة«.
- لــم يتــم تجربــة الشــبكة لمواســير الضخ مــن المحطة 

)1،2( باتجــاه محطــة تنقية »أنجيلــة« الى اآلن.
ــم »3«  ــية رق ــخ الرئيس ــة للض ــاء محط ــم انش ــم يت - ل

ــى اآلن. ــد ح ــم التعاق ــم يت ول
لــم يتــم تنفيــذ خــط الضغــط »ديكتايــل« مــن   -

أصــال. عليهــا  التعاقــد  يتــم  ولــم   »3« المحطــة 
ــرف  ــوط الص ــى خط ــيجة عل ــاكن وأس ــ�اء مس ــم بن - ت

ــق. ــض المناط ــي بع ــل« ف »ديكتاي
- حاجــة العشــوائي�ات الــى الخدمــات االساســية مــن 
ــى  ــارة ال ــرق و ان ــبكات ط ــي وش ــرف صح ــاه وص مي

ــره. اخ
- عــدم وجــود مخططــات للهشــوائي�ات المنتشــرة 

ــة. ــاق البلدي ــل نط داخ

1-  اعداد مخططات تفصيلية للعشوائي�ات ولشبكة التفذية بالمياه العذبة والصرف الصحي لها.
2-  استكمال شبكة الصرف الصحي لخطي مياه المطر و المجاري داخل المخططات.

3- العمل على تحديد الشبكات القديمة بما يتن�اسب مع التوسع السكاني.
العمــل علــى تشــغيل محطــات الدفــع الرئيســية 1 – 2 وتنفيــذ المحطــة المقترحــة 3 وتنفيــذ خــط الدكتايــل مــن 

المحطــة إلــى النجيلة.
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5.8 قطاع التسجيل العقاري
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- يمتــاز عمــل التســجيل العقــاري بالدقــة والســرية 
فــي بي�اناتــه.

ــره  ــد، وعناص ــر جي ــه مق ــر لدي ــم يتوف ــاع قائ - قط
ــق. ــ�ة للتوثي ــة حديث ــة ومنظوم مدرب

- يتــم العمــل علــى الحــد االن بطريقــة الملفــات 
الورقيــة واالحداثيــ�ات بداخــل المناطــق الواقعــة، 
بينمــا التوثيــق بمعالــم الحــدود لمــا هــو خــارج 

المخطــط.
اعمــال  محــل  نقــل  علــى  العمــل  حاليــا  يتــم   -
التســجيل العقــاري بجنــزور الــى ملفــات رقميــة 
خــارج  ذلــك  بمافــي  واحداثيــ�ات  مســتن�دات 

. لمخطــط ا

لتنفيــذ  البلديــة  مــن  الدعــم  الــى  يحتــاج   -
المــادي(.  الدعــم  توفــر  )عــدم  المســتقبلية 

- وجود عمالة زائدة عن الحاجة. 
- متوقــف عــن العمــل فــي الوقــت الحالــي بســبب 

االوضــاع الراهنــة. 
- تأثــر عمــل المصلحــة لعــدم حصولهــا علــى الخرائــط 
التخطيــط  و  المســاحة  مصلحــة  مــن  والبي�انــات 

ــي. العمران

ــة  ــالك الدول ــى ام ــظ عل ــل حاف ــن العم ــه ع - ايقاف
والمواطنيــ�ن.

ــل  ــب والتأهي ــي التدري ــرة ف ــذه الفت ــتغالل ه - اس
ــداد. واألع

- الضغــوط االجتماعيــة واالمنيــ�ة علــى القطــاع 
بســبب التوقــف عــن اعطــاء شــهادات عقاريــة 

والتســجيل.
فــي  الزائــدة  العمالــة  مــن  التخلــص  كيفيــة   -

. ع لقطــا ا

1- ضرورة متابعة االسكان والمرافق في وضع السياسات العامة للبلدية لما يخص االسكان والمرافق.
2- ايقاف التجاوزتجاه المخططات المعتمدة والتالعب فب التصنيفات سواء من المواطني�ن أو اي موظف 

مختص.
3- االستمرار في اعداد الدورات التنشيطية و التأهيلية.

4- االستمرار في برنامج االرشفة االلكتروني�ة.
5- تحويل كل المستن�دات الورقية الى ملفات رقمية.



27

6.8 قطاع االقتصاد 
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- زيادة االيراد العام للدولة )خزين�ة الدولة( 2015 – 2016 
)حوالي مليون دين�ار( 
- توفير فرص العمل 

- زيادة االنشطة التجارية الي لم تكن معروفة 
- تفعيل اللوائح والقواني�ن المنظمة لألنشطة االقتصادية 

- تن�ايم في منح الرخص التجارية بمعدل نسب تتراوح 
)1200 عن سنة 2015(

- توفير المسلح التمويني�ة
- منح فرص المستثمر االجنبي كشريك مع المستثمر الليبي 

في االنشطة المختلفة.
- تحديد مواقع النشاء مقار صناعية بالبلدية.

- توفير فرص عمل.
- زيادة االنشطة التجارية الي لم تكن معروفة داخل 

البلدية.
-منح المستثمر االجنبي كشريك للمستثمر الليبي في 

االنشطةالمختلفةمع تعديل بالقواني�ن وتوفيرالظروف 
المالئمة.

- تفعيل امكاني�ةالعمل على تفعيل المين�اءالبحري 
بالبلديةمن خالل التنسيق مع االمالك العامةمع 

امكاني�ةانشاءمنطقةللتجارةالحرة.

- وجود فائض وظيفي.
- نقص الدعم المادي والمعنوي المقدم من الدولة. 
- عدم وجود خطط ومشروعات مستقبلية لتطبيق 

المشروعات د.
- نقص الخبرات الالزمة لتطوير العمالة داخل 

القطاع. 
- سوء االدارة والمحابة. 

- نقص الدعم المادي والمعنوي المقدم من الدولة.
- عدم تطبيق الخطط والمشروعات والرؤى 

لمستقبلية إلنشاء المشاريع.
- عدم االستجابة للرد على المقترحات المقدمة إلى 

الجهات التنفيذية )البيروقراطية(.
- عدم تصنيف األماكن بالبلدية حسب االنشطة 

االقتصادية.

- منح التراخيص االقتصادية 
- ارتفاع معدل تأسيس الشركات

- تطبيق او تفعيل اللوائح والنظم 
- تفعيل ادارة التفتيش والمتابعة 

- استحداث مكاتب خدمات اقتصادية جديدة
- موقع البلديةاالستراتيجي كفيل بان يكون عامال 

الستقطاب للمستثمرفي جميع االنشطةاالقتصادية.
- امكاني�ةاستثمارالمساحات الشاغرة في تنمية 

البلديةمن خالل دعم المستثمرين في اقامةالمشاريع 
الصغرى و المتوسطة.

1.  العمل علىتفعيالدارةالتفتيشوالمتابعةوحماية
المستهلك.

2.  استحداثمالكوظيفيومنثمانشاءمكاتبخدمات 
اقتصاديةلدعم المستثمر.

- فائض الكادر الوظيفي. 
- توقف %65 من المشاريع. 

- الجانب االمي. 
- توقف نشاط الشركات.

-اعادة النظر في التعاقدات السابقة في 
المساحات المتاحة داخل البلدية وتصنيفها كمناطق 

اقتصادية وصناعية.
- العمل على اعادة تفعيل كافةالمشاريع المتوقعة.
- سرعةالتنسيق مع مصلحةاالمالك العامة والبلدية 

وقطاع االقتصاد والصناعة ودعمها كال حسب 
اختصاصه وتصنيف المساحات حسبا حي اجات 

البلدية من  انشطةاقتصاديةوصناعية.

انشاء منطقة صناعية كبرى تضم كافة انواع الصناعات.  1-
العمل على انشاء او استحداث مين�اء تجاري وسوق تجارة حرة.  2-

العملعلى انشاء مراكز تجارية )موالت( ضخمة داخل نطاق البلدية.  3-
استراتيجية دعم المعارض الصناعية و االنت�اجية لتسويق المنتوج والتعريف به بصفة دورية.  4-

المحافظة على االمن الغذائي.  5-
دعم المنتوج المحلي.  6-

خلق فرص عمل للباحثي�ن.  7-



28

7.8 قطاع التخطيط العمراني
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- وجــود مخطــط لمدينــ�ة جنــزور منــد عشــر عشــرات 
الســني�ن.

ــ�اج  ــع االحتي ــاىش م ــا يتم ــط بم ــر المخط ــم تطوي - ت
المدنــي والخــديم والســكي 1980.

ــى  ــا يس ــر م ــط األخي ــر بالمخط ــد التطوي ــم أعي - ث
ــة  ــاحة إضافي ــة مس ــم إضاف ــه ت ــط 2000 وفي بمخط
إلــى المخطــط إضافــة إلــى التعديــل بالتصنيفــات 

ــال. ــة أص القائم
المعاييــر  كل  مــع  يتمــاىش  الحالــي  المخطــط   -
ــة. ــات المختلف ــبة التصنيف ــث نس ــن حي ــة م الدولي

- التوســع فــي مســاحات المخطــط علــى األرايض 
الزراعيــة.

بداخــل  األهالــي  مــن  الخروقــات  بعــض  - وجــود 
التصنيفــات. احتــرام  وعــدم  المخطــط 

- وجــود بعــض التجــاوزات اإلداريــة وذلــك بالتدخــل 
الخاطــئ فــي تعديــل المخطــط أو تعديــل التصنيفات 
المرافــق  تنفيــذ  علــى  ســلبا  ينعكــس  والــذي 

المطلوبــة.
التعويضــات  بتقديــم  الليبيــ�ة  الدولــة  تقــوم   -
المطلوبــة ونــزع الملكيــة علــى األرايض المخصصــة 
لمرافــق الخدمــات العامــة هــذا مــا جعــل المواطــن 
يطالــب دومــا ملكيتــ�ه لــألرض رغــم أنــه تصنيــف 

خــديم.
- عدم وجود قاعدة بي�انات.

- عــدم وجــود امكانيــ�ات للحصــول علــى صــور دقيقــة 
بالطائــرات و االقمــار الصناعيــة.

- صعوبة متابعة االتجاوزات على المخطط.

- وجــود قــرارات وزاريــة رفــع مــن قانونيــ�ة متابعــة 
التخطيــط محــل التجــاوزات والمخالفــات إذا مــا أريــد 

تنفيذهــا.

- عدم توفير ميزاني�ة.
- انتشــار المــدن والمبانــي العشــوائي�ة وصعوبــة 

ــر. ــت الحاض ــي الوق ــا ف ازالته

- التخطيط العشوائي للطرق.

1- تحديث المخططات التفصيلية وتخطيط المناطق الواقعة بداخل المخطط ولم يتم اعداد مخططات 
تفصيلية لها.

2- العمل على الحصول على صور اقمار صناعىي عالية الدقة وذلك الستعمالها بتحديث المخططات.
مراجعة اللوائح المالية المعمول بها بمصلحة التخطيط العمراني من حيث كل تصنيف والئحته.
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8.8 قطاع الصناعة
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- تن�ايم األنشطة الصناعية المختلفة األنواع.
ــائل  ــتعمال وس ــي اس ــي ف ــي الصناع ــار الوع - انتش

ــ�ة. ــالمة المهني الس
- استخدام فرص عمل جديدة.

ــع  ــالل مصان ــن خ ــ�ة م ــر البيئي ــن المخاط ــل م - تقلي
ــر. ــادة تدوي إع

- ظهور صناعة الخبز والخبيز.
- ظهور صناعات لتغليف المواد الغذائي�ة.

- ظهور صناعات الزيوت )مصانع الزيتون(.
- ظهور مصانع الطوب االسمني.

االســتراتيجية  بالــرؤى  مصانــع  -امكاني�ةانشــاء 
االضــرار  عــدم  مــع  االحتي�اجــات  حســب  بالبلديــة 

المحيطــة. بالبيئــ�ة 
- توفيرالظــروف المالئمــة لتشــجيع المســتثمر علــى 

اقامــة مشــاريع صناعيــة.
صناعيــة  مشــاريع  النشــاء  توفيرمســاحات   -

مالئمةللبيئــ�ة. البلديــة  داخــل  اســتراتيجية 
ــتقطاب  ــهم باس ــتراتيجي يس ــة االس ــع البلدي - موق
المشــاريع الصناعيــة ممايخلــق فــرص عمــل تن�افــي 

علــى جــودة المنتــج الصناعــي.

- العزوف عن النشاط الصناعي من الشباب.
- ارتفاع تكاليف اإلنت�اج.

- األضــرار البيئيــ�ة الناجمــة عــن المصانــع نتيجــة 
لعــدم األماكــن الخاصــة لوضــع الفضــالت وإعــادة 

تدويــر القمامــة وفصلهــا.
تدويــر  إلعــادة  مخصصــة  أماكــن  وجــود  عــدم   -

الصناعيــة. المخلفــات 
- توقف مصانع األلبان ومشتقاته.

الداخلــي  لدعــم  بــدال  االســتيراد  علــى  االعتمــاد   -
المحلــي.

النشــاءالمصانع  صناعيــة  مواقــع  وجــود  -عــدم 
الحرفيــة. والصناعــات 

الصغــرى  للمشــاريع  اســتراتيجية  وضــع  عــدم   -
للتراخيــص  منحهــا  بعــد  ومتابعتهــا  والمتوســطة 

والقــروض.

- ظهور ظاهرة الصناعات الصغرى.
- ظهور المستثمر األجنبي.

- استحداث أنشطة اقتصادية.
- تفعيل بعض اللوائح والنظم.

- اعداد الكوادر الفني�ة المؤهلة.
- اســتغالل االمكانيــ�ات المتوفــرة والمتاحــة بالبلدية 
ــ�ة  ــوادر الفني ــداد الك ــة واع ــطة صناعي ــاء انش النش

المؤهلــة لذلــك.
الصغــرى  الصناعيــة  المشــاريع  اقامــة  تشــجيع   -
والمتوســطة ومتابعتهــا مــن ناحيــة تلبيــ�ة متطلبــات 

ــة. البلدي

- عدم تفعيل النظم الخاصة بالنشاط الصناعي.
- إيقاف الدعم المادي للمشروعات الصغرى.

- توقف المشاريع الصناعية الصغرى والكبرى.
العناصــر  علــى  الصناعيــة  األنشــطة  انحصــار   -

. جنبيــ�ة أل ا
عــدم تفعيــل القوانيــ�ن الخاصــة باالنشــطة الصناعيــة 

وتصنيــف المناطــق الصناعيــة بالبلديــة.
- توقــف المشــاريع الصناعيةالصغــرى والمتوســطة 

لعــدم توفــر الدعــم المــادي والمعنــوي.

1-  المحافظة على االمن الغذائي.
2-  دعم المنتوج المحلي.

3 -خلق فرص عمل للباحثي�ن.
               •   المشاريع المستهدفة:

1-  العمل على انشاء مصانع استراتيجية تحافظ على االمن الغذائي داخل نطاق البلدية.
2-  دعم الصناعات التقليدية والحرفية.
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9.8 قطاع المواصالت 
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- توجــد شــبكة مــن الطــرق المعبــدة تربــط المناطــق 
داخــل المخطــط وخارجهــا.

- يوجــد جــزء كبيــر مــن مخطــط انشــاء الســكك 
الحديديــة.

- أصبــح هــذا القطــاع قائــم بذاتــه وموظفيــه وهــو 
حديــث التأســيس ولــه ميزانيــ�ة تســييريه.

ــل  ــاد مح ــام واعتم ــل الع ــائل النق ــود وس ــدم وج - ع
ــاص. ــل الخ ــى النق ــكان عل الس

- بــدأ العمــل بالمشــروع ولكنــه توقــف قبــل أحــداث 
17 فيبرايــر بقــرار ســيايس رغــم تنفيــذ جــزء هــام مــن 

فتــح المســار وتنفيــذه فــي عــدة مناطــق.

ــل  ــون 59 بتفعي ــي القان ــ�ه ف ــرار وتوصيت ــد ق - يوج
ــة. ــع البلدي ــالت يتب ــب للمواص مكت

- اعتمــاد الــوزارة عــدد )2( مشــاريع خــارج المخطــط 
لتنفيــذ طــرق فــي بلديــة جنــزور.

- الســيولة الماليــة والظــروف األمنيــ�ة تمنــع وضــع 
خطــة لمشــروع النقــل الداخلــي العــام داخــل البلديــة.

- عــزوف رجــال األعمــال عــن المشــاركة فــي مشــاريع 
للنقــل الطالبــي والعــام داخــل  نقــل ومواصــالت 

ــة. البلدي

1- ربط العشوائي�ات بخدمات المخططات العامة للبلدية.
2- تفعيل شبكة النقل العام.
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10.8 االسكان والمرافق 

المحيط الداخلي

األهداف

السلبي�اتااليجابي�ات
ــق  ــكان والمراف ــاع االس ــي بقط ــود كادر وظيف - وج

ــا. ــم عمله ــام بصمي ــي كل االدارات واألقس يغط
ــض  ــم بع ــى تقدي ــق عل ــاع المراف ــل قط ــار عم - اقتص
ــة  ــرى المحلي ــروعات الصغ ــ�ة والمش ــات الفني الخدم
ــة. ــ�ة الموازي ــض االدارات المدني ــى بع ــراف عل واالش

- يوجد مقر للقطاع.

- إحالــة بعــض االختصاصــات إلــى إدارة ومؤسســات 
إنشــاء بالســنوات األخيــرة قبــل األحــداث، وهــي 

ــة. ــس لمبدأالمركزي تكري
-وجــود أعــداد كبيــرة مــن العامليــن بجهــاز لمرافــق 

أســوة بمعظــم المكاتــب األخــرى.
- ضعــف األداء بســبب انعــدام الدعــم اللوجســي 

والميزانيــ�ات.
- توقــف العمــل بالســنوات األخيــرة ببعــض مناشــط 

المرافــق مثــل الرخــص بأنواعها.
- يوجــد إشــكال إداري فــي تبعيــة جهــاز الحــرس 
ــق  ــل المراف ــي أداء عم ــلبا ف ــاهم س ــا يس ــدي مم البل

ــا. ــة عموم ــى أداء البلدي ــلبا عل ــرا س ــا، وأث خصوص
- توقــف معظــم مشــروعات االســكان المتعاقــد 

عليهــا ســابقا.

1- العمــل علــى متابعــة دور االســكان والمرافــق فــي وضــع السياســات العامــة للبلديــة بمــا يخــص االســكان 
ــق. والمراف

2- التركيــز علــى ايقــاف كل التجــاوزات تجــاه المخططــات المعتمــدة والتالعــب فــي التصنيفــات ســواء مــن 
ــام. ــاع الع ــ�ن او اي القط المواطني

3- العمل على تفعيل المشروعات المتوقفة والتابعة للقطاع.
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11.8 مكتب الثقافة 
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- مكتــب معتمــد مــن البلديــة ويتــم ترشــيح مــن 
رئاســته  يتولــى 

ــالت  ــى مح ــة عل ــة موزع ــز ثقاف ــدة مراك ــود ع - وج
جنــزور مجهــزة بمكتبــ�ات وكــرايس وعددهــا 4.

ــذ  ــى تنفي ــي عل ــع المدن ــا والمجتم ــن خالله ــم م - يت
مهرجانــات ثقافيــة فــي جنــزور »مهرجــان الربيــع 

للســالم«.
وتوعــي  االخبــار  تنقــل  محليــة  إذاعــة  يوجــد   -

. ر مــو أل ا ة بعد
- يوجد متحف وزوايا ديني�ة.

- االعتــداء علــى بعــض المراكــز الثقافيــة واســتغاللها 
مثاللمركــز  للثقافــة  بصلــة  تمــت  ال  اشــياء  فــي 
مســتوصف  الــى  تحــول  الصيــاد  فــي  الثقافــي 
ــى  ــول ال ــل تح ــيدي عبدالجلي ــي بس ــز الثقاف والمرك

مقــر جمعيــة خيريــة.
- عدم التزام الموظفين بالحضور الى العمل.

- عدم اهتمامه بالدورات التوعوية والثقافية.

- تعاون وزارة الثقافة مع الكتب حديث�ا.
- اعتمــاد مهرجــان جنــزور الثقافــي الســنوي للربيــع 

مــن الــوزارة علــى مســتوى المنطقــة الغربيــ�ة.
- وجــود عقــود جاهــزة لتنفيــذ عــدد »2« مراكــز 

ثقافيــة جديــدة.

- كثــرة عــدد مؤسســات المجتمــع المدنــي ألغــى دور 
ــب الثقافة. مكت

- عدم االقبال على التردد على المركز.

1- تفعيل المراكز الثقافية فيما يت�الءم مع التطور العلي والتقي.
2- تقريب المراكز الثقافية للتجمعات السكاني�ة.

3- تفعيل دور االذاعة المحلية والجرائد.
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12.8 قطاع الصحة
المحيط الداخلي

المحيط الخارجي

األهداف

االيجابي�ات

الفرص

السلبي�ات

العوائق

- انشاء مجمع للعيادات التخصصية.
- تطوير وحدة غسيل الكلى.

- استحداث المستشفى العام بجنزور.
- انشاء وحدة رعاية االم الحامل.

- صيانة بعض المركز الصحية .
- استحداث مراكز للتطعيمات .

- انشاء مخزن لألدوية والمعدات .
- انشاء نقطة لسيارات االسعاف.

ــاون  ــ�ة بالتع ــات الطبي ــل المخلف ــرق نق ــة ط - متابع
مــع وحــدة الســالمة .

- انشاء غرف التصويرباالشعة.

- انشاء مختبر تحليل فيرويس.
- انتشار حمالت التوعية.

- انتشار العديد من المصحات الخاصة.

- قلة االمكاني�ات.
- عدم توفر األدوية بالمستوصفات.

- وجود فائض الكادر الوظيفي الغير مؤهل.
عرفــة  فــي  الطبيــ�ة  والتوعيــة  االعــالم  ضعــف   -

المعديــة. االمــراض  مخاطــر 
ومعتمــد  مســى  مستشــفى  وجــود  عــدم   -
داخــل نطــاق بلديــة جنــزور متكامــل ويغطــي كل 

الطبيــ�ة. االحتي�اجــات 
ــع  ــة لرف ــ�ة وتنظيمي ــدورات تدريبي ــام ب ــدم القي - ع

كفــاءة العناصــر الطبيــ�ة والطبيــ�ة المســاعدة.
ــفيات  ــة الدارة المستش ــوادر اداري ــود ك ــدم وج - ع

والمســتوصفات.
- غياب دور االمداد الطبي لدعم قطاع الصحة.

التطعيمــات  توزيــع  إســتقرار  علــى  الحفــاظ   -
المخــازن.  فــي  توفــرت  ان  واألدويــة 

- توفيــر المبانــي الخاصــة بالرعايــة الصحيــة مــع عــدم 
توفــر التجهيــزات الالزمــة والكــوادر المؤهلــة.

- انشاء وحدة تبريد لحفظ جثامين الموتى.

- عــدم توفيــر الوعــي الصحــي مــن ناحيــة االعــالم 
الطبــي وكثــرة النــدوات والــدورات الطبيــ�ة لألطبــاء 

واالطبــاء المســاعدين.

1- نشر الوعي الصحي للمواطن.
2- تطوير و الرفع من مستوى الخدمات الصحية.

3- حماية المواطن من ذوي الدخل المحدود من القطاع الصحي الخاص.
4- زيادة القدرة السريرية بالمستشفى الحالي اليواء المرىض بما يتن�اسب مع التعداد السكاني للبلدية.

5- انشاء مستشفى حديث يضم كل التخصصات بقدرة سريرية ال تقل عن 250 سرير.
        •المشاريع المستهدفة:

1- تطوير المستشفى الحالي.
2- انشاء مستشفى حديث يضم كل التخصصات بقدرة سريرية ال تقل عن 250 سرير.
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13.8 قطاع السياحة

14.8 قطاع العمل والتأهيل

المحيط الداخلي

المحيط الداخلي

األهداف

األهداف

االيجابي�ات

االيجابي�ات

السلبي�ات

السلبي�ات

- شاطئ بطول20 كم طولي. 
- وجود عدد من القرى السياحية

- وجود اكثر من مصيف عائلي مفتوح.
- وجــود عــدد مــن الزوايــا العلميــة والدينيــ�ة القديمة 
مثــل زاويــة عمــورة وزاويــة العريفــي وكذلــك مســجد 

عمــرو ابــن العاص.
- وجــود العديــد مــن االثــار وعلــى رأســها متحــف 

جنــزور االثــري.
- امكاني�ةانشاءمرفءسياحيبحريبجنزور.
- وجود منتزهات سياحية مثل الغيران.

-الصالحيات التامةفي صناعة القرار.
-جميع االقسام والمنظومات فعلت.

لجــان  فــي  والجهــات  القطاعــات  مــع  -التعــاون 
العامليــن. شــؤون 

-قــرب المكاتــب مــن الجهــات اللــي تعامــل معهــا و 
مرتبطبهــا العمــل.

- عــدم احتــرام قانــون 100 متــر ملكيــة الشــعب 
البحــر لشــاطئ 

- عدد من القرى السكني�ة وليس السياحية.
- محدوديةالمفهوم العام لمصطلح السياحة.

- عــدم وجــود رؤى اســتراتيجية مــن قبــل جهــات 
االختصــاص. ذوي 

-عدم صرف ميزاني�ة الباب الثاني.
-صعوبــة و صــول بعــض الموظفيــن اثنــ�اء قفــل 

الطــرق.

1- تنويع مصادر الدخل الوطي.
2- خلق فرص عمل للعناصر الوطني�ة.

3- خلق بيئ�ة محلية للترفيه عن سكان البلدية.
4- تفعيل جميع النشاطات والرياضات البحرية.

1- تدريب و تطوير المحالين الى ادارة االحالة تحت ال وامكاني�ة االستفادة منهم من جديد.
2- التواصل مع القطاعات المختلفة الستعاب المتدربي�ن وفق التخصصات.

3- التنسيق مع الجهات ذات العالقة بخصوص منظومة الباحثي�ن عن العمل والتعين من خاللها.
4- الزام جميع العمالة الوافدة بالخضوع لجميع اجراءات الدولة مثل االقامة والتحاليل الطبي�ة و الضرائب.
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9. الرؤية التنموية من خالل الرهانات والمحاور االستراتيجية
تحديد المحاور االستراتيجية للخطة التنموية الحضرية  1.9

ــة  ــ�ن مرحل ــل بي ــة الوص ــداف حلق ــد األه ــخيص وتحدي ــة التش ــات عملي ــل ُمخرج مث
ُ
ت

التشــخيص ومرحلــة التخطيــط. حيــث أن التشــخيص التقاطعــي لئــن مكــن مــن صياغة 

ــن  ــد م ع
ُ
ــة ن ــة أولي ــه مرحل ــد ذات ــي ح ــر ف ــو ُيعتب ــاالت، فه ــب المج ــداف بحس األه

ــد المالمــح األوليــة  فيض إلــى تحدي
ُ
خاللهــا لصياغــة المحــاور االســتراتيجية الــي ســت

ــ�ة جنــزور. لخطــة تنميــة مدين

لقــد مكنــت األهــداف األوليــة مــن إعــادة تبويبها وفق حــزم مــن األهداف المشــتركة 

حيلنــا إلــى صياغــة رهانــات اســتراتيجية أكثــر شــمولية يمكــن أن يرتبــط 
ُ
والــي ت

ــرة  ــة المباش ــداف التنموي ــة باأله ــات ذات العالق ــدة قطاع ــاع أو ع ــا بقط تحقيقه

أو غيــر المباشــرة. ومــن ثمــة تمــت صياغــة المحــاور االســتراتيجية وتبويبهــا حســب 

األهميــة علــى النحــو التاليــة:

المحاور االستراتيجية للتنمية
بيئ�ة صحية سليمة

الجودة واآلداء للعملية التعليمية

إنت�اج زراعي وحيواني يحقق اإلكتفاء الذاتي

أمن غذائي داعم للصناعات المحلية والحرفية

بيئ�ة استثمارية سياحية شاملة

إسكان مالئم والئق
منظومة تسجيل رقمية تساعد على التوثيق العقاري

التأهيل واإلعداد لرفع الكفاءة والتشغيل 
شبكة نقل ومواصالت عامة 

مخططات ُمطورة وشاملة تلبي احتي�اجات المدين�ة

الوعي اإلجتماعي والثقافي

رعاية صحية شاملة



36

الرهاناتاألهدافالقطاع

- إنشــاء مشــروع إعــادة تدويــر وفــرز 
منهــا. االســتفادة  و  المخلفــات 

علــى  بالمحافظــة  المواطــن  توعيــة   -
اإلعــالم  وســائل  طريــق  عــن  البيئــ�ة 
البيــي  الوعــي  )نشــر  المختلقــة 
الصحــي( وهــي نقطــة مهمــة جــدا مــن 
بيئــ�ة  بالبلديــة وخلــق  النهــوض  اجــل 
ــوث. ــراض والتل ــن األم ــة م ــليمة خالي س

- إنشــاء مكبــات مرحليــة فــي كل محلــة 
داخــل نطــاق البلديــة.

تفصيليــة  مخططــات  إعــداد   -
للعشــوائي�ات ولشــبكة التغذيــة بالميــاه 

لهــا. الصحــي  والصــرف  العذبــة 
الصحــي  الصــرف  شــبكة  اســتكمال   -
ــل  ــاري داخ ــر والمج ــاه المط ــي مي لخط

المخططــات.
- العمــل علــى تحديــد الشــبكات القديمة 

بمــا يتن�اســب مع التوســع الســكاني.
- العمــل علــى تشــغيل محطــات الدفــع 
المحطــة  وتنفيــذ   2  –  1 الرئيســية 
المقترحــة 3 وتنفيــذ خــط الدكتايــل مــن 

المحطــة إلــى النجيلــة.

- رفع كفاءة المعلم.
وذلــك  بالقطــاع  الزوائــد  تقليــص   -

لهــم. التدريــب  بتفعيــل 
- خلــق بيئــ�ة داعمــة للعمليــة التعليميــة 
داخــل  النشــاط  تفعيــل  خــالل  مــن 

التعليميــة. المؤسســة 
- خلق عوامل دعم للمعلم.

المــواد  مــع  النشــاط  مــواد  دمــج   -
العلميــة. و  التعليميــة 

- العمــل علــى تقليــص الزوائــد داخــل 
القطــاع )الغيــر تربوييــ�ن(.

اإلصحاح البييئ

قطاع المياه والصرف الصحي

قطاع التعليم

بيئ�ة صحية سليمة.

الجودة واآلداء للعملية التعليمية.

الوعي اإلجتماعي والثقافي.
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- تفعيل المراكز الثقافية فيما يت�الءم مع 
التطور العلي والتقي.

- تقريب المراكز الثقافية للتجمعات 
السكاني�ة.

- تفعيل دور اإلذاعة المحلية والجرائد.

- نشر الوعي الصحي للمواطن.
مســتوى  مــن  الرفــع  و  تطويــر   -

الصحيــة. الخدمــات 
الدخــل  ذوي  مــن  المواطــن  حمايــة   -
المحــدود مــن القطــاع الصحــي الخــاص.

- زيــادة القــدرة الســريرية بالمستشــفى 
الحالــي إليــواء المــرىض بمــا يتن�اســب 

ــة. ــكاني للبلدي ــداد الس ــع التع م
- إنشــاء مستشــفى حديــث يضــم كل 
التخصصــات بقــدرة ســريرية ال تقــل عــن 

250 ســرير.

- تفعيــل اللوائــح والقوانيــ�ن الخاصــة 
الزراعيــة. األرايض  بحمايــة 

- تفعيل قانون حماية اإلنت�اج المحلي.
لجميــع  الدولــة  دعــم  اســتئن�اف   -

اإلنتــ�اج. مســتلزمات 
- تفعيــل المســتوصفات البيطريــة بمــا 

يخــدم المربييــ�ن.
األعــالف  توفيــر  اجــراءات  تســهيل   -

. بييــ�ن للمر

ــم  ــرى تض ــة كب ــة صناعي ــاء منطق - إنش
ــات. ــواع الصناع ــة أن كاف

اســتحداث  أو  إنشــاء  علــى  العمــل   -
حــرة. تجــارة  وســوق  تجــاري  مينــ�اء 

تجاريــة  مراكــز  إنشــاء  علــى  العمــل   -
)مــوالت( ضخمــة داخــل نطــاق البلديــة.

المعــارض  دعــم  اســتراتيجية  وضــع   -
الصناعيــة و اإلنت�اجيــة لتســويق المنتوج 

ــة. ــة دوري ــه بصف ــف ب والتعري
- المحافظة على األمن الغذائي.

- دعم المنتوج المحلي.
- خلق فرص عمل للباحثي�ن.

قطاع الثقافة

رعاية صحية شاملة.قطاع الصحة

قطاع الزراعة

قطاع اإلقتصاد

يحقــق  وحيوانــي  زراعــي  إنتــ�اج 
الذاتــي. اإلكتفــاء 

للصناعــات  داعــم  غذائــي  أمــن 
والحرفيــة. المحليــة 
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- تنويع مصادر الدخل الوطي.
- خلق فرص عمل للعناصر الوطني�ة.

- خلــق بيئــ�ة محليــة للترفيــه عــن ســكان 
البلديــة.

- تفعيــل جميــع النشــاطات والرياضــات 
البحريــة.

التفصيليــة  المخططــات  تحديــث   -
بداخــل  الواقعــة  المناطــق  وتخطيــط 
المخطــط ولــم يتــم إعــداد مخططــات 

لهــا. تفصيليــة 
الماليــة المعمــول  اللوائــح  - مراجعــة 
ــن  ــي م ــط العمران ــة التخطي ــا بمصلح به

حيــث كل تصنيــف والئحتــه.
- وقــف الزحــف الســكاني علــى األرايض 

الزراعيــة.
الغابــات  علــى  التعــدي  مــن  الحــد   -
ــل  ــادة تأهي ــة وإع ــات الطبيعي والمحمي

ــره. ــم تدمي ــا ت م

االســكان  دور  متابعــة  علــى  العمــل   -
السياســات  وضــع  فــي  والمرافــق 
االســكان  يخــص  بمــا  للبلديــة  العامــة 

والمرافــق.
- التركيــز علــى إيقــاف كل التجــاوزات 
تجــاه المخططــات المعتمــدة والتالعــب 
فــي التصنيفــات ســواء مــن المواطنيــ�ن 

أو مــن القطــاع العــام.
المشــروعات  تفعيــل  علــى  العمــل   -

للقطــاع. والتابعــة  المتوقفــة 
ضــرورة متابعــة اإلســكان والمرافــق فــي 
ــا  ــة لم ــة للبلدي ــات العام ــع السياس وض

يخــص اإلســكان والمرافــق.

قطاع السياحة

التخطيط العمراني

اإلسكان والمرافق

مخططــات ُمطــورة وشــاملة تلبــي 
احتي�اجــات المدينــ�ة.

رؤية استثمارية سياحية شاملة
بيئ�ة سياحية واستثمارية.

إسكان مالئم والئق.
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الــدورات  إعــداد  فــي  االســتمرار   -
التأهيليــة. و  التنشــيطية 

األرشــفة  برنامــج  فــي  االســتمرار   -
. نيــ�ة و لكتر ال ا

ــى  ــة إل ــتن�دات الورقي ــل كل المس - تحوي
ــة. ــات رقمي ملف

بخدمــات  العشــوائي�ات  ربــط   -
للبلديــة. العامــة  المخططــات 

- تفعيل شبكة النقل العام.

ــى إدارة  ــن إل ــر المحالي ــب و تطوي - تدري
وإمكانيــ�ة  التصــرف  تحــت  اإلحالــة 

جديــد. مــن  منهــم  االســتفادة 
- التواصــل مــع القطاعــات المختلفــة 
وفــق  المتدربيــ�ن  الســتيعاب 

. ت لتخصصــا ا
ــة  ــات ذات العالق ــع الجه ــيق م - التنس
عــن  الباحثيــ�ن  منظومــة  بخصــوص 

العمــل والتعيــن مــن خاللهــا.
الوافــدة  العمالــة  جميــع  إلــزام   -
بالخضــوع لجميــع إجــراءات الدولــة مثــل 
اإلقامــة والتحاليــل الطبيــ�ة و الضرائــب.

تسجيل عقاري

المواصالت

العمل والتأهيل

شبكة نقل ومواصالت عامة. 

منظومــة تســجيل رقميــة تســاعد 
علــى التوثيــق العقــاري.

ــاءة  ــع الكف ــداد لرف ــل واإلع التأهي
ــغيل . والتش

الرؤية االستراتيجية وتوجهات خطة التنمية الحضرية لمدين�ة جنزور  2.9

ُيمكــن تعريــف الرؤيــة االســتراتيجية بكونهــا صــورة للمســتقبل تطمــح المدينــ�ة إلــى 

الوصــول إليهــا خــالل فتــرة محــددة مــن الزمــن، ويعبــر عنهــا بعبــارة نصيــة يشــارك 

ــ�ة.  ــي المدين ــن ف ــي والمتدخلي ــع المحل ــو المجتم ــا ممثل ــق عليه ــا ويتف ــي صياغته ف

 بعيــد المــدى ال نلمســه حاليــا قــد نصلــه أو ال نصلــه ولكنــه وضــع 
ً
مثــل الرؤيــة واقعــا

ُ
ت

مســتقبلي نطمــح للوصــول إليــه. وتكمــن أهميــة الرؤيــة فــي كونهــا بوصلــة التوجيــه 

لعمليــة ومخرجــات التخطيــط اإلســتراتيجي، ويتــم تحديهــا مباشــرة بعــد االتفــاق على 

أهــم القضايــا التنمويــة ذات األولويــة. ويمكــن بلــورة رؤيــة مدينــ�ة جنــزور كاالتــي: 
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معا من أجل مدين�ة آمنة مزدهرة 
حقق اإلكتفاء الذاتي،

ُ
وجاذبة ت

تحترم القواني�ن والمخططات، 
تستجيب لتطلعات المواطن 

ني استثماراتها.
ُ
وت
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10. البرمجة التنفيذية للمشاريع 
لئــن تمــت برمجــة تنفيــذ المشــاريع علــى المــدى القصيــر والمتوســط والبعيــد، فقــد 

كان التركيــز علــى المشــاريع الــي مــن المفــروض أن تنطلــق األطــراف المتدخلــة فــي 

تنفيذهــا خــالل األربــع أو الخمــس ســنوات األولــى. هــذه الخطــة ســتمكن المجالــس 

ــاب  ــي غي ــل ف ــتمرارية العم ــوظ الس ــر حظ ــان أكث ــن ضم ــتتعاقب م ــي س ــة ال البلدي

خطــط اســتراتيجية أو مخططــات اســتثمارية موازيــة أو عنــد صعوبــة تحييــ�ن هــذه 

ــدى  ــدي ال تتع ــس البل ــة المجل ــدة والي ــأن م ــر ب ــع التذكي ــذا م ــا. ه ــة وبرامجه الخط

أربعــة ســنوات. 

برز الخطة المشاريع واألنشطة الي تمت برمجتها كما تمكن من التعرف على:
ُ
ت

- المحاور االستراتيجية الي من خاللها تم تحديد التوجهات واقتراح المشاريع.

- المشاريع المصادق عليها.

- المواقع المجالية أو المؤسسية للمشاريع أو األنشطة.

ــنة  ــدى 20 س ــن أن تتع ــي يمك ــروع وال ــذ المش ــا تنفي ــيقع فيه ــي س ــرة ال - الفت

بالنســبة لبرمجــة بعــض المشــاريع .

ــ�ة  ــي التركيب ــاهمتها ف ــدى مس ــ�ة وم ــراف المعني ــى األط ــؤوليات عل ــع المس - توزي

ــروع. ــة للمش ــ�ة أو المالي الفني

- وأخيــرا ولتأكيــد قابليــة الخطــة للتنفيــذ تــم اختيــ�ار مشــروع نموذجــي تشــرع البلدي 

فــي انجــازه وفــق بطاقــة المشــروع المصاحبــة )بيئ�ة ســليمة(.
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1.10 استراتيجية تنمية مدين�ة جنزور : البرمجة التنفيذية للمشاريع

المحور/الرهان

بيئ�ة صحية 
سليمة

إسكان مالئم 
والئق

الجودة واآلداء 
للعملية 

التعليمية

جنزور

الوسط

كل 
المحالت

كل 
المحالت

جميع 
المحالت

جميع 
المحالت

جميع 
المحالت

جميع 
المحالت

جنزور

محلة شهداء 
عبد الجليل 

)موجود(

كل 
المحالت

معظم  
المحالت

معظم  
المحالت

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

مشروع إعادة تدوير وفرز 
المخلفات

استكمال المرحلة الثاني�ة 
والثالثة لمحطة معالجة مياه 

الصرف الصحي )النجيلة(

مشروع مكبات مرحلية

استكمال محطي ضخ مياه 
الصرف الصحي 1 و2 

تنفيذ محطة الضخ رقم 3 مع 
تنفيذ الشبكة الرابطة بي�ن 

محطة الضخ ومحطة المعالجة

تنفيذ شبكة الصرف الصحي 
بالمنطقة الشرقية والغربي�ة

تطوير المخططات التنفيذية 
للصرف الصحي

إنشاء أندية رياضية متكاملة

إنشاء مراكز خدمات صحية

استكمال مشاريع اإلسكان 
المتوقفة

استكمال شبكة الُبى التحتي�ة

إنشاء مجمعات سكني�ة 
متطورة

إنشاء مركز لتدريب المعلمين

البلدية ،اإلصحاح البيي، 
التخطيط، التعليم

البيئ�ة واإلسكان 
والمرافق، التخطيط، 

البلدية

البيئ�ة واإلسكان 
والمرافق، التخطيط، 

البلدية

البيئ�ة واإلسكان 
والمرافق، التخطيط، 

البلدية

البيئ�ة واإلسكان 
والمرافق، التخطيط، 

البلدية

البيئ�ة واإلسكان 
والمرافق، التخطيط، 

البلدية

البيئ�ة واإلسكان 
والمرافق، التخطيط، 

البلدية

البلدية، الشؤون اإلجتماعية، 
الشباب والرياضة، التخطيط، 

المجتمع المدني

البلدية، وزارة الصحة، 
التخطيط

البلدية، المرافق، 
التخطيط، اإلسكان 

البلدية، المرافق، 
التخطيط

البلدية، اإلسكان، 
التخطيط، المرافق

-الوزارة
-القطاع
-البلدية

الموقعالمشاريع
المدى

متوسط بعيدقصير

األطراف المتدخلة
)في التركيب�ة الفني�ة 

أوالمالية(
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داخل 
القطاع

محلة 
السوق

داخل 
القطاع

جنزور 
)حسب الكثافة 

السكاني�ة(

جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

جميع 
المحالت

جنزور 
الغربي�ة

الشرقية/
الوسط

كل 
المحالت

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

تفعيل المالك الوظيفي 
وتقليص الزوائد

إنشاء ورشة للصيانة السريعة 
للقطاع بي�ن البلدية والقطاع

دمج مواد النشاط مع المواد 
التعليمية والعلمية

إدراج المناهج اإللكتروني�ة في 
التعليم

إنشاء مدارس حديث�ة ورياض 
لألطفال )استغالل التصنيفات 

القائمة بالمخطط( )حسب الكثافة(

حملة توعوية حول الحفاظ على 
البيئ�ة: »بيئ�ة سليمة«

إنشاء مكتب�ات للقراءة المجاني�ة

إنشاء معرض دوري للكتاب

إنشاء معهد للفنون 

إنشاء مسرح

إنشاء مستوصف بيطري وتطوير 
القائم

إنشاء نوادي ومراكز خاصة 
بالمرأة

إنشاء مستشفى عام متكامل 
يضم كل االختصاصات وذو سعة 

سريرية مالئمة لعدد السكان 
أثن�اء اإلنجاز

إنشاء سلخانة متكاملة ومتطورة 
)للحوم والدواجن(

استكمال وتطوير المستشفى رعاية صحية 
شاملة

إنت�اج زراعي 
وحيواني يحقق 
اإلكتفاء الذاتي

برمجة حمالت توعية )حقوق الطفل 
وتقديم الدعم النفي واالجتماعي 
والقواني�ن الخاصة بالطفل/البيئ�ة 

وحماية المحيط، إلخ(

- الوزارة
- البلدية
- القطاع

- البلدية
- القطاع

التفتيش، النشاط، 
أونيساف

أولياء األمور، التعليم، 
البلدية

البلدية، المجتمع المدني

البلدية، المدارس، 
المجتمع المدني

البلدية،
اإلعالم والثقافة

البلدية،
اإلعالم والثقافة

البلدية، التعليم 

البلدية، قطاع الثقافة

البلدية، القطاع، المربي�ن، 
الزراعة

البلدية، الشؤون 
اإلجتماعية، الشباب 
والرياضة، التخطيط، 

المجتمع المدني

القطاع، الوزارة، البلدية
األمالك والتخطيط

رجل أعمال، البلدية، 
اإلصحاح البيي

القطاع، الوزارة، البلدية

الوعي اإلجتماعي 
والثقافي والبييئ
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جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

جنزور

البلدية

كل 
المحالت

جنزور 
الشرقية

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

X

X

إنشاء مزارع سمكية

إنشاء مصنع لتعليب األسماك

إنشاء المنطقة الصناعية 
والحرفية متعددة اإلختصاصات

إنشاء مصنع للمطاحن واألعالف

إنشاء مين�اء بحري تجاري 
وسوق حرة

إنشاء معارض دورية للصناعات 
والمنتوجات المحلية والدولية

تهيئ�ة مواقع إلنشاء مراكز 
تجارية ضخمة

مجمع سياحي ترفيهي يضم 
األلعاب الترفيهية وأحواض 

سباحة مغلقة

إنشاء مدين�ة ألعاب مائي�ة

مرفأ سياحي لليخوت 

مشروع تحديث مخططات 
جنزور ضمن مشروع الجيل 

الثالث التخطيطي

إعداد مخططات تفصيلية 
للمناطق غير المخططة 

والعشوائي�ات

وضع قاعدة بي�انات حضرية

أمن غذائي 
داعم للصناعات 

المحلية والحرفية

البلدية، قطاع الثروة 
البحرية، المستثمرين، 

المربيي�ن

البلدية، قطاع الثروة 
البحرية، المستثمرين

البلدية، األمالك، 
الصناعة، اإلقتصاد، 

التخطيط

البلدية، األمالك، 
الصناعة، اإلقتصاد، 

التخطيط

البلدية، األمالك، 
الصناعة، اإلقتصاد، 

التخطيط

البلدية، األمالك، 
الصناعة، اإلقتصاد، 

التخطيط، مجتمع مدني

البلدية، األمالك، 
الصناعة، اإلقتصاد، 

التخطيط، مستثمرين

لبلدية، األمالك، 
التخطيط، السياحة، 

المستثمرين

البلدية، األمالك، 
التخطيط، السياحة، 

المستثمرين

البلدية، األمالك، 
التخطيط، السياحة، 

المستثمرين

البلدية، الصرف الصحي

البلدية، الصرف الصحي

البلدية

بيئ�ة استثمارية 
سياحية شاملة

مخططات 
ُمطّورة وشاملة 

لبي احتي�اجات 
ُ
ت

المدين�ة
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مبى 
التسجيل 
العقاري/

جنزور 
المركز

كل 
المحالت

)نهاية 
المخطط 

الحالي(

كل 
المحالت

كل 
المحالت

كل 
المحالت

جنزور- 
سيدي عبد 

الجليل

جنزور - 
الشرقية

جنزور

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

اإلستمرار في تنفيذ مشروع 
األرشفة اإللكتروني�ة بما 
تخدم التجديد والتسريع 

في اإلجراءات وحمايتها من 
السرقة والتخريب

إنشاء شبكة مواصالت عامة

إستكمال الطريق الدائري الثاني 
)طريق الـ20 جنوب الدائري(

إنشاء وسائل لنقل الطالب

إنشاء شبكة مترو

إعداد دراسة لمخطط مديري 
للنقل لمدين�ة جنزور

إنشاء مركز لرفع كفاءة 
الموظفين والباحثي�ن عن عمل 

تطوير مركز التدريب المهي

إنشاء معهد لتطوير الكفاءات 
الطبي�ة

وضع منظومة إلكتروني�ة خاصة 
للتشغيل ومنع اإلزدواجية 

التأهيل واإلعداد 
لرفع الكفاءة 

والتشغيل

البلدية، التسجيل 
العقاري، مصلحة 

المساحة، مصلحة 
التخطيط

البلدية، وزارة 
المواصالت، التخطيط، 

المستثمرين

البلدية، وزارة 
المواصالت، التخطيط

البلدية، وزارة 
المواصالت، التخطيط، 

المستثمرين

البلدية، وزارة 
المواصالت، التخطيط، 

المستثمرين

البلدية، وزارة 
المواصالت، التخطيط، 

المستثمرين

قطاع العمل، التعليم، 
البلدية، المجتمع المدني

التعليم التقي، البلدية، 
قطاع العمل، المجتمع 

المدني

البلدية، الصحة، التعليم، 
العمل والتأهيل

البلدية، العمل والتأهيل

منظومة تسجيل 
رقمية تساعد 

على التوثيق 
العقاري

شبكة نقل 
ومواصالت عامة
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المحور 
اإلستراتيجي

توصيف المشروع 
)سياقه ومكوناته(

الموقع/مكان 
التدخل

األهداف المحددة 
والنت�ائج المنتظرة

القيادة

الشركاء

المستهدفون 
وأصحاب المصلحة

الفئات المستفيدة 
من المشروع )بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة(

مدة اإلنجاز

الكلفة التقديرية

برمجة 
اإلستثمارات 

- يهدف المشروع عامة إلى خلق ثقافة بيئي�ة لدى عامة الناس لتكون أساسا 
في خلق بيئ�ة نظيفة.

- سيعتمد المشروع على توعية الطالب والتواصل معهم في المؤسسات 
التعليمية. 

- المدارس والرياض والمعاهد والجامعات. 
- المراكز الثقافية واإلذاعة المحلية.

- الطرقات واألماكن العامة والخاصة )المؤسسات، األسواق...(. 

- إستهداف 35 %  من المؤسسات التعليمية بمعدل مدرستي�ن في كل محلة 
و5 رياض أطفال خالل 6 أشهر.

- رفع وعي الطالب بالبيئ�ة وبضرورة المحافظة عليها خالل فترة المشروع.

لجنة قيادة المشروع بالبلدية.

قطاع التعليم، المجتمع المدني، اإلصحاح البيي.

الطالب بالدرجة األولى.

أولياء األمور ، سكان البلدية وعامة الناس.

6 أشهر )موزعة على السنة الدراسية(.

3000 أورو

مكونات المشروع

اإلعداد
حملة إعالمية

محاضرات

X
X

X

شهر 6      شهر 5شهر 4شهر3شهر 2شهر 1

10 %
10 %
10 %

توزيع 
الكلفة

الوعي اإلجتماعي والثقافي والبييئ

2.10 اســتراتيجية تنميــة مدينــ�ة جنــزور : بطاقــة المشــروع النموذجــي »بيئــ�ة 
ســليمة«

بطاقة مشروع »بيئ�ة سليمة«
بيئ�ة سليمةعنوان المشروع:
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مطويات
ملصقات

الفتات 
حاويات

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

10 %
10 %
10 %

40 %

مؤشرات المتابعة
في عالقة

 باألهداف المحددة 
و النت�ائج

األنشطة المبرمجة
)بحسب األهداف 
المحددة والنت�ائج(

محتوى الرسائل

-  35 %  من المؤسسات التعليمية بمعدل مدرستي�ن في كل 
محلة و5 رياض أطفال خالل 6 أشهر.

- عدد الملصقات الموزعة.
- عدد الحاويات.

- عدد المشاركين في المحاضرات.
- عدد المشاركين في الحملة اإلعالمية.

- اإلعداد للحملة: عقد اإلجتماعات مع األطراف المتدخلة في 
المشروع.

- حملة إعالمية: النشر في صفحات التواصل اإلجتماعي، اإلذاعة 
المحلية.

- محاضرات: ورش ومحاضرات بالمؤسسات التعليمية.
- إعداد المطويات والملصقات واالفتات عن البيئ�ة.

- توزيع الحاويات على األماكن المستهدفة.

- حب جنزور بنظافة بيئتها.
- جنزور بلدية صديقة للبيئ�ة.
- نظافة شاطئن�ا دليل رقين�ا.

- معا من أجل بيئ�ة ضاحكة.
- جنزور بيتن�ا...فلنجعله نظيفا.
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