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1- اإلطار واألهداف
1.1- اإلطار العام للمشروع

ــادرة الالمركزيــة الفعالــة والبلديــات الجذابــة  ينــدرج مشــروع إعــداد اســتراتيجية التنميــة المحليــة لبلديــة جمنــة فــي إطــار مب
)إدامــة( التــي ينفذهــا فــي تونــس المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد بدعــم مالــي مــن الحكومــة الهولنديــة.

يرتكــز برنامــج )إدامــة( علــى ثــالث مكونــات اســتراتيجية، تهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى تعزيــز الجهــات المركزيــة والمحليــة 
المســؤولة عــن قيــادة وتنفيــذ مســار الالمركزيــة واســتدامته:

المحور األول: إدامة، من أجل مسار المركزية تشاريك وفعال

دعــم وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة ووزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الترابيــة لتعزيــز قدرتهــا علــى قيــادة عمليــة إرســاء 
الالمركزيــة، وتجميــع مختلــف الجهــات الفاعلــة حــول االســتراتيجيات واإلصالحــات الالزمــة لتفعيلــه.

المحور الثاني: إدامة، من أجل بلديات فاعلة وجذابة

تقديــم المســاعدة الفنيــة للبلديــات المســتفيدة مــن البرنامــج لتعزيــز تنميتهــا االقتصاديــة، وتحســين جــودة خدماتهــا 
ومســاعدتها علــى فهــم وتطبيــق مهاراتهــا الجديــدة، إلــى جانــب تقديــم الدعــم المــادي لتنفيــذ مشــاريع نموذجيــة تهــدف إلــى 

ــات. ــل البلدي ــة داخ ــة واالجتماعي ــة االقتصادي التنمي

المحور الثالث: إدامة من أجل حكم محلي شامل وتشاريك

ــات  ــاء والفئ ــباب والنس ــاج الش ــدف إدم ــاحات، به ــط وإدارة المس ــق التخطي ــداد وثائ ــي إع ــن ف ــاركة المواطني ــجيع مش تش
الهشــة أو المقصــاة فــي صنــع القــرار المحلــي وتعزيــز الشــفافية ومســاءلة الجهــات الفاعلــة المحليــة مــن قبــل المواطنيــن.

وتنــدرج هــذه المهمــة ضمــن المكــون الثانــي وترمــي إلــى تمكيــن بلديــة جمنــة مــن خطــة اســتراتيجية لتنميــة المدينــة لكونهــا 
أداة تطويــر وتخطيــط تمكــن مــن:  

- تحديد رؤية مستقبلية على المدى البعيد

- بلورة المحاور االستراتيجية للتنمية المستقبلية

- صياغة مخطط يشمل المشاريع والبرامج مرتبة زمنيا بين المدى القصير والمدى المتوسط

يرتكــز إعــداد اســتراتيجية تنميــة المدينــة علــى تشــخيص متعــدد القطاعــات للوضــع القائم فــي المجــال   الحضــري واالقتصادي 
واالجتماعــي والثقافــي والبيئــي والحوكمــة، ويولــي عنايــة خاصــة بالمواضيــع المتعلقــة بالتنــوع االجتماعــي والشــباب والتنميــة 
المســتدامة والقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة األزمــات، ال ســيما أزمــة Covid19. يتــم إجــراء هــذا التشــخيص وفًقــا 
ــان  ــل ضم ــن أج ــخ( م ــي، إل ــع المدن ــة والمجتم ــة والخاص ــة )العام ــة المحلي ــات الفاعل ــع الجه ــج جمي ــاركية تدم ــة تش لمقارب

التنميــة المســتدامة للبلديــة.

ــا  ــز تنميته ــدف تعزي ــتهدفة به ــات المس ــة للبلدي ــاعدة الفني ــن المس ــزء م ــو ج ــة ه ــة جمن ــة بلدي ــتراتيجية تنمي ــداد اس إن إع
االقتصاديــة وتحســين جــودة خدماتهــا ودعمهــا فــي تحديــد وتنفيــذ مهامهــا. وقــد تــم تحديد هــذا المشــروع وفقــا النتظارات 

بلديــة جمنــة.

1.2- االهداف

يمنــح دســتور 2014 ومجلــة الجماعــات المحليــة لعــام 2018 الســلطات المحليــة دوًرا حاســًما فــي التنميــة، ويتضمــن مجموعــة 
ــم  ــم بتفاق ــياق اتس ــي س ــذ ف ــز التنفي ــكام حي ــذه األح ــت ه ــد دخل ــا. وق ــة صالحياته ــا بممارس ــمح له ــي تس ــكام الت ــن األح م

االختــالالت التــي تعانــي منهــا البلديــات التونســية.

تتقــدم االصالحــات المتعلقــة بتفعيــل البــاب الســابع مــن الدســتور التونســي بتــأن وثبــات؛ ويشــكل التقســيم البلــدي 
واألشــكال المختلفــة للشــراكة والتعــاون والتعاقــد ومشــاركة المواطنيــن واألدوات الجديــدة للتخطيــط المحلــي المكونــات 

ــع المتدخليــن. ــزام جمي ــد يقــوم علــى مشــاركة والت األساســية لحكــم محلــي جدي

علــى الرغــم مــن ضعــف االمكانيــات والمــوارد، فقــد رفــع الدســتور البلديــات إلــى مكانــة الفعــل الرئيســي فــي التنميــة المحليــة 
وأقــر مبــادئ االســتقاللية والتفويــض واإلدارة الحــرة التــي تحمــل البلديــة مســؤولية قيــادة التنميــة المحليــة.
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ــة  ــا لمنهجيــة استشــرافية بهــدف اســتباق مســار التنمي ــر إســتراتيجية تنميــة المدينــة أداة توجيهيــة يتــم اعدادهــا وفًق تعتب
المحليــة، توحــد كل المتدخليــن فــي المجــال البلــدي. 

تتضمن أهداف هذه المهمة، إلى جانب إعداد استراتيجية التنمية: 

- تحفيز أعضاء المجلس البلدي وضمان الدعم السياسي للمشروع منذ البداية

- تحفيز والتزام جميع الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي بالمساهمة في اعداد الخطة االستراتيجية 

- ضمان تبني االستراتيجية من قبل جميع المتدخلين في التنمية المحلية

- تنظيم وتنشيط المتدخلين وتعزيز الشراكة من أجل التنمية

حددت أهداف مهمة الدعم الفني لمشروع استراتيجية التنمية المحلية لبلدية جمنة، وفقا للضوابط المرجعية، كما يلي:

- تمكيــن البلديــة مــن تحديــد رؤيــة بعيــدة المــدى وإطــار عمــل اســتراتيجي وخطــط عمــل قصيــرة ومتوســطة المــدى 
مــن أجــل التنميــة المســتدامة لمجالهــا الترابــي

- تعزيــز قــدرات اإلدارة والتخطيــط العمرانــي لهــذه البلديــة مــن خــالل تمكينهــا مــن تحديــد احتياجاتهــا بشــكل أفضل 
وتحديــد توجهاتهــا االســتراتيجية وتحويلهــا إلــى خطــط عمــل ومشــاريع تنموية

- دفــع الحــوار بيــن الفاعليــن المحلييــن ومــع المصالــح الجهويــة والوطنيــة وتمكيــن الســلطات المحليــة والجهــات 
الفاعلــة غيــر الحكوميــة مــن لعــب دور فعــال فــي اتخــاذ القــرار

تتجــاوز النتائــج المتوقعــة لمهمــة دعــم بلديــة جمنــة إعــداد اســتراتيجية التنميــة لتشــمل تكويــن المشــاركين ودعــم قدراتهــم 
الشــخصية والمؤسســاتية. يركــز التكويــن علــى المهــارات الضروريــة لتخطيــط وتنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة المحليــة وفقــا 

للقــدرات التاليــة: 

- المساهمة في التشخيص االستراتيجي التشاريك حول التنمية المحلية

- تحديد وتخطيط برامج ومشاريع التنمية المحلية  

- تحديد استراتيجيات تنفيذ برامج ومشاريع التنمية المحلية

- تصميم آليات حوكمة وقيادة استراتيجية للتنمية المحلية 

1.3- المنهجية

ــة فــي إعــداد اســتراتيجية  ــة التشــاركية المقترحــة كل الفاعليــن فــي الشــأن المحلــي مــن المشــاركة الفعلي تمكــن المنهجي
تنميــة المدينــة بــدال مــن االكتفــاء بمجــرد استشــارتهم فــي مراحــل متقدمــة مــن المشــروع. يتركــز هــذا االختيــار علــى كــون 
ــاول البدائــل االســتراتيجية علــى المــدى  ــر مــن نطــاق القــرب )الحــي(، ويتن التخطيــط االســتراتيجي يتعلــق بنطــاق محلــي أكب

ــا مــن الفاعليــن: ــا مزدوًج المتوســط والبعيــد. تتطلــب هــذه المنهجيــة التزاًم

- االلتــزام فــي مرحلــة إعــداد االســتراتيجية بالمشــاركة فــي الورشــات واألعمــال التــي تتنــاول إشــكاليات التنميــة 
المحليــة وســبل تطويرهــا 

- االلتزام بتبني الخطة االستراتيجية والمساهمة في تفعيلها بالشراكة والتعاون بين كل المتدخلين 

تفتــح اســتراتيجيات التنميــة المجــال للتعــاون والتنســيق بيــن المشــاركين وبيــن المؤسســات التــي يمثلونهــا. ولضمــان جدوى 
المقاربــة التشــاركية ســيتم تعييــن عــدد 25 إلــى 30 عضــًوا يمثلــون المصالــح البلديــة والجهويــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والهيئــات المهنيــة المحليــة. كمــا ســيتم تعييــن مســؤول منتخــب )ممثــل عــن المجلــس البلــدي( وإطــار فنــي تــوكل لهمــا 

مهــام متابعــة وتنســيق االعمــال المتعلقــة بإعــداد اســتراتيجية التنميــة.

تحتوي منهجية إعداد استراتيجية تنمية جمنة على أربعة مراحل:

- تشخيص محلي تشاريك واستراتيجي
- تحديد المحاور االستراتيجية وتفريعها إلى أهداف محددة تستهدف النتائج المراد تحقيقها

- تحديد اإلجراءات والمشاريع وتنظيمها ضمن إطار تخطيطي قصير ومتوسط المدى
- إطار حوكمة مدعم بهيكل قيادة وآليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية
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التشخيص

يعتمد التشخيص على ثالث أنشطة تتكامل فيما بينها:

- التحليل النوعي

- التحليل الكمي

SWOT تحليل -

يهدف التحليل النوعي إلى جمع آراء وأفكار المتدخلين ومناقشاٍت من خالل الزيارات الميدانية والحوارات واالستبيانات.

يهــدف التحليــل الكمــي إلــى جمــع المعلومــات والمعطيــات االحصائيــة المتوفــرة لــدى الهيــاكل الرســمية وإعطــاء صــورة 
أولــى للوضــع القائــم، تدعــم أو توضــح تصــورات المشــاركين. يرتكــز التحليــل الكمــي علــى جمــع البيانــات والوثائــق والدراســات 

والتقاريــر وتحليلهــا ومعالجتهــا لغــرض صياغــة تقريــر حــول الوضــع القائــم وعرضــه خــالل الورشــة األولــى. 

يتكــون تحليــل swot مــن مصفوفــة تختــزل مكامــن القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر المرتبطــة بمســار التنميــة المحلية. 
يعتمــد هــذا العمــل علــى قــدرة المشــاركين علــى التحليــل ومعرفتهــم الميدانيــة بواقــع التنميــة بالبلديــة.

الحوكمة 
)القيادة(

- القيادة السياسية 
و الفنية

- آليات القيادة

- تحليل السياق المحلي
- تحديد الرهانات 

المستقبلية

- المحاور                           
االستراتيجية

- األهداف الخصوصية

- تحديد المشاريع 
والبرامج

- ترتيب األولويات

التخطيط

التشخيص

االطار 
االستراتيجي

نظرة إستشرافية )المستقبل(

ث
دا

ألح
ة ل

دي
عا

ست
ة إ

ظر
ن

المخاطر

مكامن القوة

إستغالل الفرص للحد مكامن االضعف
من الضعف

إستعمال مكامن القوة 
لالستفادة من الفرص 

إستعمال نقاط القوة 
للحد من االمخاطر 

معرفة مكامن الضعف 
لمجابهة المخاطر

الفرص المتاحة
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ســيتم تدقيــق التشــخيص مــن خــالل تنــاول المواضيــع المتعلقــة بجاذبيــة البلديــة واالســتدامة والنــوع االجتماعــي والشــباب 
وإدارة األزمــات ومــوارد البلديــة، وإدراج الرهانــات المتعلقــة بهــذه المواضيــع ضمــن الرهانــات الرئيســية لتنميــة البلديــة. 

الرؤية
تتــم صياغــة الرؤيــة اعتمــادا علــى رهانــات التنميــة المحليــة واختزالهــا فــي عــدد مــن المحــاور الرئيســية وباعتمــاد تقنيــة 
االستشــراف المكانــي. إلكســاب الرؤيــة االستشــرافية قابليــة التطبيــق، يستحســن تفريعهــا حســب محــاور رئيســية 

وتوجهــات تؤســس لالنطــالق فــي وضــع اإلطــار اإلســتراتيجي.   

اإلطار االستراتيجي
يجمــع اإلطــار االســتراتيجي للمشــروع بيــن طريقــة اإلطــار المنطقــي والطريقــة القائمــة علــى النتائــج. يمّكــن هــذا التمشــي 

مــن الربــط بيــن األهــداف والنتائــج ومــن تحديــد المؤشــرات الضروريــة للمتابعــة والتقييــم. 

OBJECTIF 1 RESULTAT 1

OBJECTIF 2AXE... RESULTAT 2

OBJECTIF.. RESULTAT...

RESULTAT
GLOBAL

LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES OBJECTIFS STRAéGIQUE

التخطيط 

ــط  ــن المخط ــة. يتضم ــة المحلي ــات التنمي ــب أولوي ــا حس ــراءات وترتيبه ــج واإلج ــاريع والبرام ــَد المش ــط تحدي ــمل التخطي يش
ــة: ــات التالي ــة البيان ــتراتيجية التنمي ــذي الس التنفي

- سنة أو فترة إنجاز المشروع

- القيمة التقديرية 

- الجهات المعنية

- إطار التخطيط / التنفيذ

حوكمة استراتيجية التنمية المحلية

تتنــاول مســألة حوكمــة المشــروع الجوانــب التنظيميــة واألدوات األساســية لقيــادة وتنشــيط ومتابعــة تنفيــذ اســتراتيجية 
تنميــة البلديــة.
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2- الخصائص االجتماعية واالقتصادية
1.2- النمو الديمغرافي 

تفيــد تقديــرات المعهــد الوطنــي لإلحصــاء أن بلديــة جمنــة تعــد 7720 ســاكن فــي عــام 2020، تحتــل بذلــك المرتبة قبــل األخيرة 
بواليــة قبلــي حســب حجــم الســكان، وقــد ارتفــع عــدد ســكان البلديــة مــن 5574 نســمة ســنة 1994 الــى 7200 ســنة 2014 أي 

بزيــادة 1626 فــي العشــرينية األخيــرة. 

Série1 46311 7720 42303 8587 19847 5258 12640 9406

قبليجمنةالقلعةسوق األحدرجيم معتوقالبليداتبشري دوز

السكان حسب البلديات 2020 

الرسم البياني 1: السكان حسب البلديات           

الرسم البياني 2: تطور عدد سكان البلدية

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

ــذه  ــاوز ه ــم تتج ــث ل ــرى حي ــى أخ ــرة إل ــن فت ــة م ــة جمن ــكان بلدي ــو س ــبة نم ــتقرار نس ــدم اس ــرة ع ــات المتوف ــن االحصائي تبي
النســبة 1 % بيــن 1994 و2004 قبــل أن تقفــز إلــى ,61 % بيــن 2004 و2014 لتســتقر فــي حــدود 1.17 %   بيــن 2014 و2020. يمكــن 

تفســير هــذا النمــو غيــر المنتظــم بتغيــرات نســق الهجــرة مــن وإلــى بلديــة جمنــة

1994
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2004 2014 2020

5574 6130 7200 السكان7720

تطور عدد سكان البلدية 
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ــي  ــال اصيل ــدد العم ــاوز ع ــث يتج ــن. حي ــكان المقيمي ــدد الس ــر ع ــاوز بكثي ــة يتج ــة جمن ــي بلدي ــن ف ــكان الحاضري ــدد الس إن ع
ــة.    ــكان البلدي ــن س ــابهم ضم ــم احتس ــمة ال يت ــاس 1000 نس ــل بلعب ــد وماج ــيدي بوزي ــة وس الحام

نسبة النمو السنوي

0,01 0,02 1,17

2004-1994

نسبة النمو السنوي

2004-2014 2014-2020
0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

الرسم البياني3: نسبة النمو السنوي للسكان 

الخريطة 1: توزيع ونمو السكان

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

تبيــن المؤشــرات الديمغرافيــة أن جمنــة بلديــة صغيــرة تنمــو بنســق مرتفــع نســبيا وتســتقطب اليــد العاملــة فــي الفالحــة 
والبنــاء مــن جهــات بعيــدة. 

السكان حسب المناطق

يبيــن التوزيــع الجغرافــي لســكان بلديــة جمنــة ان 55 % منهــم يقيمــون بعمــادة جمنــة الشــمالية و 45 % بعمــادة جمنــة 
الجنوبيــة.  
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ــة خــالل العشــرية 2014-2004 بمعــدل ســنوي يســاوي 2.1 % مقابــل  ــة الشــمالية نســبة نمــو ديمغرافــي عالي ســجلت جمن
ــة. يعــزى الفــرق فــي نســب النمــو وتطــوره حســب  ــة الجنوبي ــرة بجمن نســبة نمــو متوســطة تســاوي 1.1% فــي نفــس الفت

ــع الســكان.   ــة بواســطة أداة التقســيم فــي اتجــاه النمــو العمرانــي وتوزي ــة إلــى تحكــم البلدي المناطــق وحســب اإلحصائي

السكان حسب العمادات

1994

2333 2922 3249

3960

7209

3206

6128

3241

5574

2004 2014

جمنة الجنوبية

جمنة الجنوبية

جمنة االشمالية

جمنة االشمالية

بلدية جمنة

بلدية جمنة

2000
4000
6000
8000

0

الرسم البياني4: توزيع السكان حسب العمادات

الرسم البياني5: نسبة نمو السكان حسب العمادات 

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

يعتبــر النســيج االجتماعــي بجمنــة متجانســا وال توجــد فــوارق بــارزة بيــن المنطقــة الشــمالية والمنطقــة الجنوبيــة وهــو مــا 
يبــرز مــن خــالل التنــاوب بيــن المنطقتيــن علــى تحقيــق نســب نمــو عاليــة فــي الفتــرات التــي تشــهد فيهــا انجــاز تقســيمات 

عمرانيــة مــن طــرف البلديــة.

نسبة النمو حسب العمادات

1994-2004

2004-2014

جمنة الجنوبية جمنة االشمالية بلدية جمنة

0.02

0.02 0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.00

-0.01

0.00

2.2- ظروف العيش

ــع  ــو مرتف ــبة نم ــك نس ــجال بذل ــنة 2014 مس ــى 1570 س ــنة 2004 ال ــرة س ــن 1152 أس ــة م ــة جمن ــي بلدي ــر ف ــدد األس ــع ع ارتف
يســاوي 3.15 %. علــى غــرار نســق النمــو الديمغرافــي، ســجلت منطقــة جمنــة الشــمالية نســبة نمــو ســنوي لألســر أعلــى مــن 

المعــدل المســجل فــي المنطقــة الجنوبيــة.  

الجدول 1: تطور عدد األسر

جمنة الجنوبية

معدل حجم السرة سنة 2014نسبة النمو 2004-2014 سنة 2014  سنة 2004

جمنة االشمالية

بلدية جمنة

5537252,754.45

3,504.65

3,144.59

599845

11521570

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
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فاقــت نســبة نمــو األســر بكثيــر نســبة نمــو الســكان وحافظــت علــى نفــس الفــوارق بيــن المنطقتيــن الشــمالية والجنوبيــة. 
يمكــن تفســير الفــرق الكبيــر بيــن نمــو عــدد الســكان ونمــو األســر بالتركيبــة العمريــة للســكان حيــث يمثــل الشــباب فــي ســن 
ــد  ــين ق ــبة للجنس ــزواج بالنس ــن ال ــر س ــزواج وتأخ ــى ال ــباب عل ــزوف الش ــى أن ع ــارة إل ــع اإلش ــذا م ــر. ه ــبة األكب ــزواج النس ال

ســاهم فــي الحــد مــن نســق نمــو األســر.

الخريطة 2: توزيع ونمو المساكن

يبــرز توزيــع الســكان حســب األســر أن حجــم األســرة فــي بلديــة جمنــة كبيــر نســبيا حيــث يتجــاوز 4.5 فــردا فــي األســرة الواحــدة. 
يمكــن تفســير هــذه الوضعيــة بوجــود نســبة نمــو طبيعــي مرتفعــة نســبيا فــي البلديــة مقارنــة بنفس النســبة على المســتوى 

الوطني.

تعتبــر ظــروف الســكن أحــد العناصــر الرئيســية لجــودة ظــروف العيــش. يرتكــز تحليــل ظــروف الســكن علــى نوعيــة وحجــم 
المســكن وعــدد األفــراد فــي المســكن الواحــد وعلــى الربــط بشــبكات البنيــة التحتيــة.

الجدول2: تطور عدد المساكن

جمنة الجنوبية

نسبة النمو 2014-2004 المساكن

جمنة االشمالية

بلدية جمنة

5466598883,03

3,89

3,47

589673986

1135

1994

13321874

20042014

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

تعد بلدية جمنة عام 2014 ما يقرب عن 1874 مسكنا موزعة كاآلتي: 

- 888 مسكنا بجمنة الجنوبية

- 986 مسكنا بجمنة الشمالية

وتفــوق نســبة نمــو المســاكن معــدل نســبة نمــو األســر حيــث اقتربــت مــن ســقف 3.5 %. يمكــن تفســير النســق المرتفــع 
لعــدد المســاكن الــذي يفــوق حاجــة األســر بإقبــال المقيميــن بالخــارج وأربــاب األســر إلــى تخصيــص الجــزء األكبــر مــن االدخــار 

لبنــاء مســاكن جديــدة او إضافــة طوابــق قــد يحتاجهــا أبناؤهــم فــي المســتقبل.
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المالحــظ أن كل مســاكن جمنــة هــي مســاكن فرديــة، عــدد صغيــر منهــا فقــط يتكــون مــن طابقيــن )طابــق ســفلي وطابــق 
ــوق  ــاوي أو تف ــم تس ــى مقاس ــة عل ــر مبني ــط والكبي ــم المتوس ــن الحج ــال م ــوع في ــن ن ــاكن م ــب المس ــا ان أغل ــوي(. كم عل
مســاحتها 400 متــر مربــع. فــي المقابــل تمثــل المســاكن التقليديــة القديمــة نســبة صغيــرة مــن العــدد الجملــي لمســاكن 

جمنــة وتتركــز فــي الحــي القديــم الــذي يعتبــر النــواة األصليــة لمدينــة جمنــة. 

يعتبــر البنــاء الذاتــي الطريقــة الســائدة فــي الحصــول علــى مســكن. علمــا وأن البلديــة هــي المؤهــل الوحيــدة حســب 
التوافقــات المعمــول بهــا لتقســيم وبيــع األراضــي التــي يســندها لهــا المجلــس الجهــوي للتصــرف فــي األراضــي االشــتراكية.  
تبــاع المقاســم إلــى الســكان أصيلــي المنطقــة دون ســواهم بســعر منخفــض نســبيا تحــدده مصالــح أمــالك الدولــة بالجهــة.

تعتبــر التقســيمات العمرانيــة التــي تعدهــا البلديــة غيــر مســتوفية للشــروط نظــرا لغيــاب أشــغال التهيئــة المســبقة للبيــع 
والترخيــص فــي البنــاء. 

رغــم غيــاب ظاهــرة البنــاء الفوضــوي خــارج المناطــق المغطــاة بمثــال التهيئــة ونــدرة الحــاالت المخالفــة للتراتيــب العمرانيــة 
فــإن نســبة التغطيــة بالشــبكات والتعبيــد والتنويــر تعتبــر متواضعــة وتبــرز تفاوتــا بيــن األحيــاء القديمــة المجهــزة بــكل 

ــص. ــد النقائ ــكو عدي ــي تش ــع الت ــق التوس ــدة ومناط ــاء الجدي ــبكات واألحي الش

ــار التــدارك وتحمــل كلفــة التهيئــة الحقــا عوضــا  بالعــدول علــى أشــغال التهيئــة بالتقســيمات البلديــة، اعتمــدت البلديــة خي
عــن خيــار االســتباق بإنجــاز األشــغال وتحميــل الكلفــة علــى المنتفعيــن مــع األخــذ بعيــن االعتبــار للحــاالت االجتماعيــة.

الحي

الحي الجديد

النسيم 

الواحة

فرحات حشاد

الجامع الكبير

النجاح

البساتين

)منطقة التوسع )1

)منطقة التوسع )2

)%( التطهير

10

10

45

50

60

50

0

0

)%( التنوير

85

80

100

90

60

90

10

10

)%( التعبيد

70

70

95

90

55

40

0

0

)%( الترصيف

20

20

30

20

25

20

0

0

المصدر: بلدية جمنة

الجدول3: تغطية األحياء بالبنية التحتية

الخريطة 3: أحياء جمنة
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ومــن المنتظــر أن تشــهد ظــروف عيــش الســكان تحســنا ملحوظــا بعــد تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة المبرمجــة للســنوات 
القريبــة القادمــة 

3.2- التجهيزات والمرافق العامة

تعتبــر المرافــق العامــة عنصــرا هامــا فــي تحســين ظــروف العيــش نظــرا لدورهــا فــي تســهيل النفــاذ الــى الخدمــات العامــة 
األساســية للمواطنيــن.

ــض  ــي بع ــى ف ــدا وال يرق ــع ج ــة متواض ــتوى التغطي ــي أن مس ــا الجغراف ــة وتوزيعه ــة جمن ــة لبلدي ــق العام ــرد المراف ــن ج بّي
القطاعــات إلــى مســتوى تقديــم الخدمــات األساســية الضروريــة للمواطنيــن علــى غــرار مرافــق الصحــة والطفولــة والثقافــة 

والمرافــق الخاصــة بــذوي االحتياجــات الخصوصيــة.

الخدمات العمومية

التعليم

الصحة

الثقافة

الشباب والرياضة

البريد

الطفولة

2مدارس

1

1

1

1

1

4

4

1
1

4

4

معهد ثانوي

مركز صحة أساسية

مكتبة

دار شباب

مكتب بريد

مركب طفولة

روضة أطفال خاصة

كتاب

ملعب بلدي
ملعب حي عشب اصطناعي

مهرجانات

جمعيات ثقافية

العددالتجهيزات/المنظمات/التظاهرات

الجدول4: التجهيزات الجماعية ببلدية جمنة

المصدر: بلدية جمنة

الــى جانــب النقــص فــي التجهيــزات، يوجــد نقــص كبيــر فــي التأطيــر وفــي تنشــيط الحيــاة الثقافيــة والرياضيــة حيــث تكتفــي 
ــة. ــنوية محلي ــرات س ــة تظاه ــة ببرمج ــات المحلي ــات والمنظم المؤسس

كمــا يبيــن التوزيــع الجغرافــي للمرافــق العامــة نوعــا مــن التشــتت بيــن المنطقــة الشــمالية والمنطقــة الجنوبيــة يتســبب فــي 
عنــاء التنقــل بينهمــا للحصــول علــى الخدمــات و يعيــق بــروز منطقــة مركزيــة تجمــع المرافــق المهيكلــة.

ومــن المنتظــر أن يتــم تــدارك النقــص الحاصــل فــي بعــض المرافــق الرئيســية فــي الســنوات القادمــة إذا تــم تنفيــذ المشــاريع 
المبرمجــة علــى المــدى القريــب علــى غــرار المركــز الوســيط للصحــة ودار الثقافــة ودار الخدمــات.
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الخريطة 4: التجهيزات الجماعية
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الجدول 5: المشاريع المبرمجة

المشروع

مركز وسيط للصحة

دار الثقافة

مسرح الهواء الطلق

 مشروع تجديد وتوسعة شبكة الماء

مشروع تطهير مدينة جمنة

مشروع حي البساتين

وزارة الصحة

وزارة الثقافة

البلدية

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه

الديوان الوطني للتطهير

وكالة التهذيب والتجديد العمراني

الجهة المسؤولة

4.2- الخصائص االقتصادية للسكان

يقــدر العــدد الجملــي للســكان فــي ســن النشــاط )15 ســنة فمــا فــوق( بحوالــي 5440 نســمة فــي ســنة 2014 أي مــا يعــادل 
75.55 % مــن العــدد الجملــي لســكان بلديــة جمنــة. ويعتبــر ناشــطا ســواء كان مشــتغال أو عاطــال عــن العمــل. يتــوزع 
الناشــطون حســب الجنــس فــي ســنة 2014 الــى 1835 رجــل و787 امــرأة وهــو مــا يمثــل علــى التوالــي 67.29 % و29.02 % مــن 

ــت 47.76 %. ــد بلغ ــاط ق ــبة النش ــات ان نس ــد البيان ــطين. وتفي ــوع الناش مجم

مجموع الجنسين مجموع الجنسين

 مجموع
الجنسين

 مجموع
الجنسين

أناث أناث

أناث أناث

ذكور ذكور

ذكور ذكور

نسبة البطالة

نسبة البطالة

نسبة  النشاط

نسبة النشاط

12,29 67,2937,92 29,02

0 010 2020 4030 6040 80

17,18 47,76

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاءالرسم البياني6: النشاط والبطالة   

كمــا تشــير نتائــج إحصــاء ســنة 2014 الــى أن عــدد المشــتغلين يتــوزع الــى 1610 ناشــطا مــن بيــن الذكــور والــى 489 مــن االنــاث 
أي أن االنــاث أقــل إقبــاال علــى الشــغل وأقــل حظــا فــي االنتفــاع بفــرص العمــل.

يتــوزع عــدد العاطليــن عــن العمــل )15 ســنة فمــا فــوق( الــى 225 مــن الرجــال و298 مــن النســاء وتكــون بذلــك نســبة البطالــة 
فــي حــدود 12.29 % بالنســبة للرجــال و37.92 % بالنســبة للنســاء.



19

ــة العاطليــن  فيمــا يخــص توزيــع العاطليــن عــن العمــل حســب المســتوى التعليمــي، فقــد بينــت نتائــج إحصــاء 2014 أن فئ
ــن  ــل م ــن العم ــن ع ــة العاطلي ــا فئ ــي 39.76 % تليه ــبة بحوال ــى نس ــجلت أعل ــي س ــم العال ــتوى التعلي ــن مس ــل م ــن العم ع
مســتوى التعليــم الثانــوي. والمالحــظ أن فئــة النســاء العاطــالت عــن العمــل مــن مســتوى التعليــم العالــي تســجل أعلــى 

ــي 59.06 %. ــبة بحوال نس

أمــا فيمــا يخــص توزيــع العاطليــن عــن العمــل حســب الســن، فقــد بينــت نتائــج إحصــاء 2014 أن فئــة العاطليــن عــن العمــل 
مــن الفئــة العمريــة )-20 29 ســنة( ســجلت أعلــى نســبة بحوالــي 51.92 % مــن العــدد الجملــي للعاطليــن عــن العمــل وتليهــا 

الفئــة العمريــة )-30 39 ســنة( بحوالــي 34.15 %.

5.2- تشخيص المجال االجتماعي 

يقــدم هــذا الجــزء مــن التقريــر مخرجــات الورشــة األولــى المتعلقــة بإعــداد التشــخيص االســتراتيجي التشــاريك اعتمــادا علــى 
تقريــر خصائــص الوضــع القائــم. يتضمــن هــذا التشــخيص ثالثــة أجــزاء:

يتضمن الجزء األول أهم خصائص الوضع القائم في المجال االجتماعي ويتكامل مع التقرير الذي أُعّد مسبقا.

فــي الجــزء الثانــي نجــد تحليــل الوضــع القائــم واستشــراف التنميــة االجتماعيــة البلديــة باالعتمــاد علــى مكامــن القــوة والضعــف 
والفــرص والمخاطــر المتعلقــة بهــذا المجال.

يقــدم الجــزء الثالــث النتائــج الرئيســية للتشــخيص فــي صيغــة رهانــات تؤســس لتحديــد الموقــع االســتراتيجي للفاعليــن علــى 
المســتوى المحلــي فــي المجــال االجتماعــي.      

24,48

46,6

21,31

0,7

59,05

13,2

27,24

0,51

39,76

16,6

35,36

0,59

الشيإبتدائيثانويعالي الشيإبتدائيثانويعالي الشيإبتدائيثانويعالي

البطالة )ذكور( إناث مجموع الجنسين

29,32

55,27

6,56

8,85

37,57

11,25

1,69

49,49
34,15

10,56
3,37

51,92

19-2915-3920-30مافوق 40 19-2915-3920-30مافوق 40 19-2915-3920-30مافوق 40

ذكور إناث مجموع الجنسين

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاءالرسم البياني7: البطالة حسب السن والمستوى التعليمي 
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الوضع القائم

- عدد السكان: 7720

- الجمعيات االجتماعية :3

- الفضاءات العمومية :3

- الفضاءات الترفيهية: 0

-المؤسسات التربوية: 2 مدارس ومعهد

- مؤسسات التنشيط التربوي االجتماعي:

• دار شباب 1

• مركب طفولة

• رياض أطفال قطاع خاص: 4

• كتاتيب قرآنية: 4

- جمعيات رياضية: 5

- منشآت رياضية: 3

- سوق أسبوعية

- سوق موسمية للتمور

-مركز تعليم الكبار

- مركز تربية مختصة )ذهني(

-مكتب بريد

-مستوصف

-مركز أمن

- جمعيات تنموية: 13

- جمعيات ثقافية :1
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تحليل المجال االجتماعي

مكامن القوة

الفرص

- نسيج جمعياتي متجانس ومنفتح

- تجربة جمنة في االقتصاد االجتماعي والتضامني )جمعية حماية 
واحات جمنة كتجربة ريادية عالمية(

- الموقع الجغرافي االستراتيجي

- جمنة تمثل قطبا فالحيا

- جالبة لليد العاملة

- مردودية الجالية بالخارج

- اإلقبال على العمل التطوعي 

- تنوع المؤسسات التربوية وتوزعها الجغرافي على كامل 
المنطقة البلدية

- تعدد الجمعيات وتنوعها

- عدد كبير من أصحاب الشهادات العليا

- محدودية السكان في منطقة جغرافية غير متسعة

- فضاء مدينة العلوم غير مستغل

- الفضاء التجاري البلدي

- ساحة فلسطين يمكن تطويرها

- فضاء العين القديمة

-

- عدم تحيين قاعدة البيانات للسكان والوضعيات االجتماعية

- عدم وجود فصل في ميزانية البلدية للتدخالت االجتماعية

- عدم توفر فضاءات عائلية للترفيه

- عدم توفر الموارد البلدية المختصة

- ضعف تواجد المرأة ومشاركتها في الشأن العام

- ارتفاع نسبة البطالة

- ارتفاع نسبة العزوف على الزواج

مكامن الضعف

المخاطر

رهانات المجال االجتماعي

ــوم –  ــة العل ــرة )مدين ــاءات المتوف ــتغالل الفض ــاص باس ــاب الخ ــاب للحس ــى االنتص ــا عل ــهادات العلي ــاب الش ــز أصح - تحفي
ــطين ....( ــاحة فلس س

- الحد من نسبة الفقر من خالل تفعيل قانون االقتصاد االجتماعي التضامني

- استغالل الجمعيات للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

- تطوير الدخل الفردي من خالل تحسين التكوين الفالحي للشباب حتى يتم انجاز مشاريع فالحية ذات قيمة مضافة

- إشراك المرأة في الشأن العام من خالل العمل الجمعياتي

- توفير فضاءات ترفيهية باستغالل فضاءات عمومية

- استثمار الطاقات العلمية المعطلة في دعم العملية التربوية

- انشاء صندوق لدعم الحاالت االجتماعية بالمنطقة

- الرهان على وعي المواطن للنهوض بواقع المنطقة البلدية
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3- االقتصاد المحلي
أقــّرت النتائــج الخاصــة بتوزيــع المشــتغلين حســب قطــاع النشــاط أن القطــاع الثالــث الــذي يضــم الخدمــات والتربيــة والصحــة 
واإلدارة يســتقطب 46 % مــن مجمــوع المشــتغلين يليــه القطــاع األول الــذي يضــم أساســا الفالحــة بنســبة تقــارب 29% فــي 

حيــن ال يســتقطب القطــاع الثانــي الــذي يضــم الصناعــة والبنــاء ســوى 19 %.

29%

19%46%

6%

النشاطين حسب القطاع

القطاع األول القطاع الثاني

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاءالرسم البياني8: الناشطون حسب القطاع  

هــذا مــا يبيــن أن القاعــدة االقتصاديــة لبلديــة جمنــة ترتكــز أساســا علــى الوظيفــة العموميــة والفالحــة وأنهــا محــدودة التنوع. 
وهــو مــا يجعلهــا تحــت تأثيــر تغيــر كميــات اإلنتــاج الفالحــي مــن ســنة إلــى أخــرى وتقلبــات الســوق.    

يعتبــر ضعــف تنــوع القاعــدة االقتصاديــة لبلديــة جمنــة عامــل هشاشــة يجب تداركــه اعتمــادا على تثميــن الميــزات الخصوصية 
والتفاضليــة للمنطقة.

3.1- الفالحة وتربية الماشية

تــكاد تكــون الفالحــة بصفــة عامــة وانتــاج التمــور بصفــة خاصــة القطــاع المنتــج المهيمــن فــي المنطقــة وذلــك رغــم اتســاع 
مســاحة األراضــي وتوفــر إمكانيــات لتنويــع اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي.  

الخريطة 5: استغالل االراضي
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تمثــل المناطــق الرمليــة والمناطــق البــور والمراعــي القاحلــة الجــزء األكبــر مــن مســاحة البلديــة التــي تمتــد من هضــاب الظاهر 
شــرقا إلــى شــط الجريــد غربــا علــى طــول الطريــق الجهوية رقــم 206.

الجدول6: استغالل األراضي الفالحية

المساحة بالهكتار

المساحة )%(

الحبوب

520

4,0

االعالف

1650

12,7

الخضروات

360

2,8

النخيل

10020

76,8

األشجار المثمرة

490

3,8

المجموع

13040

100

ــارا. تغطــي الواحــات  ــة 13040 هكت ــي الجنوبي ــة قبل ال تتجــاوز مســاحة األراضــي المســتغلة فــي الفالحــة فــي كامــل معتمدي
10020 هكتــارا، أي مــا يعــادل نســبة 76,8 % مــن األراضــي المزروعــة. توفــر واحــات جمنــة كميــات كبيــرة مــن التمــور الجيــدة 

حيــث تســاهم بمــا قــدره 18 %.

7,7

0,4 0,4

1,3 0,3

استغالل األراضي الفالحية

االحبوب األعالف الخضروات النخيل األشجار المثمرة

المصدر: ديوان تنمية الجنوبالرسم البياني9: استغالل األراضي الفالحية  

المصدر: ديوان تنمية الجنوب

الجدول7: قطاع التمور في معتمدية قبلي الجنوبية 

المساحة

عدد االشجار

االنتاج

10020

أكثر من مليون نخلة

طن 50000

تمثــل الواحــات العشــوائية واالســتغالل المفــرط لميــاه الــري خاصــة فــي ضــل اللجــوء إلــى تقنيــات الضــخ باســتعمال الطاقــة 
الشمســية عوامــل تهــدد اســتدامة منظومــة الواحــات. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى غيــاب مســالك توزيــع منظمــة ومراقبــة 

بطريقــة تجنــب المنتــج أضــرار االحتــكار والمضاربــة. 

ــات  ــن قطاع ــل بي ــر التكام ــة عب ــة مضاف ــق قيم ــة وخل ــل القيم ــر سالس ــعا لتطوي ــاال واس ــات مج ــح الواح ــل تتي ــي المقاب ف
اإلنتــاج وبصفــة أدق بيــن الفالحــة والصناعــة والصناعــات التقليديــة والســياحة والترفيــه.  
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وتوجــد فــي جمنــة أكبــر ســوق موســمية للتمــور فــي واليــة قبلــي رغــم منافســة أســواق القلعــة والــوكاالت المنتصبــة فــي 
عديــد النقــاط بالواليــة. كمــا توجــد عديــد المخــازن الخاصــة التــي تســتعمل فــي عمليــات فــرز وتخزيــن التمــور.

ويحــدث قطــاع التمــور حركيــة اقتصاديــة اثنــاء موســم اإلنتــاج كمــا يوفــر مواطــن شــغل موســمية للرجــال فــي قطــع التمــور 
وللنســاء فــي تنظيــف وتعليــب التمــور.

ــة  ــاحة بلدي ــن مس ــر م ــزء األكب ــر الج ــدود الظاه ــى ح ــرقية إل ــة الش ــب المنطق ــى أغل ــد عل ــي تمت ــة الت ــي القاحل ــي المراع تغط
جمنــة. وهــي مراعــي مهيئــة حيــث تــم تجهيــز نقــاط المــاء بالطاقــة الشمســية وتركيــز المظــالت وصيانــة المســالك وانجــاز 

ــاه والتربــة باألجــزاء المعرضــة لالنجــراف أو التصحــر. عديــد المنشــآت الخاصــة بحمايــة المي

حاليــا يتــم اســتغالل هــذه المراعــي بطريقــة غيــر منظمــة نظــرا لعــدم إحــداث مجمــع تصــرف ينظــم قطــاع تربيــة الماشــية 
ويســهر علــى حمايــة المنشــآت والتجهيــزات المنجــزة. 

 يعتبــر حجــم القطيــع بكامــل معتمديــة قبلــي الجنوبيــة متواضعــا ويتركــب باألســاس مــن األغنــام والماعــز وفــي مرتبــة ثالثــة 
مــن اإلبــل. مــع العلــم أن تربيــة االبقــار غيــر متطــور فــي المنطقــة بالحجــم الــذي يمكــن مــن تطويــر إنتــاج الحليــب وااللبــان.    

الجدول8: تركيبة القطيع

ابقار

47

أغنام

20325

ماعز

16224

إابل

1400

المصدر: ديوان تنمية الجنوب

يمكــن اعتبــار قطــاع تربيــة الماشــية مــن القطاعــات الواعــدة بالنظــر إلــى مســاحة ومســتوى تجهيــز المراعــي وخبــرة أهالــي 
المنطقــة فــي هــذا المجــال.

2.3- الصناعة

ــب  ــرز وتعلي ــدات ف ــار وح ــو انتش ــره ه ــن ذك ــا يمك ــي. كل م ــتثمار الصناع ــي االس ــد ف ــي تقالي ــوب الغرب ــة الجن ــس لمنطق لي
التمــور والمخــازن فــي عديــد البلــدات. نظــرا لموقــع جمنــة الــذي يتوســط الهــالل الواحــي المحيــط بشــط الجريــد مــن الجهــة 
الشــرقية، تســعى الســلطة المحليــة الــى تركيــز أكبــر عــدد ممكــن مــن المصانــع فــي منطقــة واحــدة والعمــل علــى تطويــر 

سالســل القيمــة فــي قطــاع التمــور.

أحدثت بلدية جمنة منطقة صناعية وحرفية تتركب من:  

• المقاسم الحرفية: 32 نسبة اإلنجاز 00 %

• المقاسم الصناعية: 16 نسبة اإلنجاز 80 %

الصورة 1: المنطقة الصناعية بجمنة
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الصورة 2: السوق الموسمية للتمور بجمنة

تعمــل البلديــة علــى تهيئــة المنطقــة الصناعيــة والحرفيــة الســتقطاب المســتثمرين، ومــن المنتظــر أن تشــهد البلديــة تركيــز 
وحــدة صناعيــة لتحويــل مخلفــات الواحــة باســتعمال تكنلوجيــا متطــورة. 

3.3- التجارة 

تعتبــر جمنــة أهــم وأكبــر ســوق موســمية للتمــور فــي واليــة قبلــي وقــد تــم مؤخــرا إعــادة تهيئــة ســوق بالتعــاون مــع جمعيــة 
حمايــة واحــات جمنــة التــي تلعــب دورا رياديــا فــي تنميــة البلديــة فــي عديــد المجــاالت.

كمــا توجــد فــي البلديــة ســوق اســبوعية ذات إشــعاع محلــي وعــدد مــن المحــالت التجاريــة والخدميــة التــي تمكــن الســكان 
مــن الحصــول علــى المــواد والخدمــات األساســية والضروريــة. 

باســتثناء ســوق التمــور الــذي يتميــز بإشــعاع جهــوي فــإن إشــعاع بقيــة المرافــق التجاريــة ال يتجــاوز النطــاق المحلــي وذلــك 
رغــم موقــع جمنــة علــى الطريــق الرابطــة بيــن مركــز الواليــة وجنوبهــا.

تتركــز أغلــب المحــالت التجاريــة علــى طــول الطريــق الجهويــة رقــم 206 باســتثناء الجــز ء الوســيط الــذي يتميــز بامتــداد الواحــة 
القديمــة الــى الجهــة الشــرقية مــن الطريــق.

مــع العلــم أن حالــة مركــز النــواة القديمــة الــذي يتركــب مــن عديــد الدكاكيــن والمحــالت الحرفيــة فــي تدهــور مــن الممكــن أن 
يــؤدي إلــى فقــدان أحــد أهــم رمــوز الذاكــرة المحليــة.

4.3- تشخيص مجال االقتصاد المحلي

يقــدم هــذا الجــزء مــن التقريــر مخرجــات الورشــة األولــى المتعلقــة بإعــداد التشــخيص االســتراتيجي التشــاريك اعتمــادا علــى 
تقريــر خصائــص الوضــع القائــم. يتضمــن هــذا التشــخيص ثالثــة أجــزاء:

يتضمن الجزء األول أهم خصائص الوضع القائم في مجال االقتصاد المحلي ويتكامل مع التقرير الذي أعد مسبقا.

فــي الجــزء الثانــي نجــد تحليــل الوضــع القائــم واستشــراف لتنميــة البلديــة باالعتمــاد علــى مكامــن القــوة والضعــف والفــرص 
والمخاطــر المتعلقــة بآفــاق التنميــة المحليــة

يقــدم الجــزء الثالــث النتائــج الرئيســية للتشــخيص فــي صيغــة رهانــات تؤســس لتحديــد التموقــع االســتراتيجي للفاعليــن علــى 
المســتوى المحلــي فــي المجــال االقتصــادي.      

 خصائص الوضع القائم

 - وجود منطقة تتركب من.

• المقاسم الحرفية: 32 مقسم

• المقاسم الصناعية: 16 مقسم
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- انتاج هام من التمور الجيدة يناهز 18% من االنتاج الوطني

- مساحات شاسعة للتوسع الفالحي

- وضعيات عقارية غير مسواة

-وجود أكبر سوق موسمية للتمور بوالية قبلي

- مقومات لتطوير السياحة البديلة

- تجربة رائدة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني

تحليل قطاع االقتصاد المحلي 

مكامن القوة

الفرص

- أراضي شاسعة لم يتم احياؤها

- توفر الموارد البشرية 

- توفر راس المال 

- مناطق سقوية شاسعة 

- موارد مائية طبيعية

- توفر مصادر الطاقة المتجددة

- وجود قطيع هام من الماشية

- وجود عدد من الحرفيين والحرفيات

- وجود معالم تاريخية

- السلم االجتماعي

- جودة المنتوج

- تهيئة منطقة صناعية ومنطقة حرفية

- وجود أراضي شاسعة يمكن تسوية وضعيتها العقارية

- نوايا االستثمار في تثمين مخلفات الواحة

- تجربة جمنة الرائدة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني

- استنزاف الموارد المائية

- تقلص دور جمنة في تسويق اإلنتاج

- تأثير التغيرات المناخية على قطاع التمور

- التوسعات العشوائية للواحة  

- الصبغة االشتراكية لألراضي 

- نقص في التكوين والتأطير

- قاعدة اقتصادية غير متنوعة

- استغالل مفرط للموارد المائية غير المتجددة

- غياب التنظيم والهيكلة في قطاع تربية الماشية

- عدم تطوير سالسل القيمة في الواحة

- عدم تطوير السياحة البديلة

- هشاشة منظومة تسويق التمور

مكامن الضعف

المخاطر

رهانات قطاع االقتصاد المحلى
- تنظيم مسالك التوزيع

- تنظيم قطاع تربية الماشية
- تسوية التوسعات العشوائية

- تنويع منتوجات الواحة
- تنظيم مجامع التنمية

- تثمين مخلفات النخيل
- تثمين الفضالت المختلفة

- تحويل منتجات التمور
- استغالل وتحويل المواد االنشائية

- تطوير قطاع الصناعات التقليدية
- تأطير ومرافقة المستثمرين الشبان

- تطوير قطاع السياحة والترفيه
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4- التعمير والطرقات 
1.4- شبكة الطرقات المرّقمة

تقــع جمنــة علــى نفــس المســافة التــي تقــدر بحوالــي 15 كــم مــن القطبيــن العمرانييــن الرئيســيين بواليــة قبلــي وهمــا قبلــي 
مركــز الواليــة ودوز ثانــي أكبــر بلديــة فــي هــذه الجهــة.

تربــط الطريــق الجهويــة رقــم 206 قبلــي بــدوز مــرورا بجمنــة وهــذا مــا يجعهــا علــى مســافة قصيــرة مــن مفترقيــن رئيســيين 
أحدهمــا يربــط الجهــة بقابــس وتــوزر عبــر الطريــق الوطنيــة رقــم 16 والثانــي يمّكــن مــن التوغــل فــي الصحــراء ومــن العبــور 

الــى جهــات مدنيــن وتطاويــن عبــر الطريــق الوطنيــة رقــم 20. 

الخريطة 6: الطرقات المرقمة

كمــا تعبــر الطريــق الجهويــة رقــم 104 والمحليــة رقــم 952 الجــزء الشــرقي مــن تــراب البلديــة دون المــرور بالمنطقــة العمرانية. 
ويمكــن أن يتيــح ربــط المنطقــة العمرانيــة بالطريــق الجهويــة رقــم 104 فتــح نافــذة ثانيــة علــى واليــات مدنيــن وتطاويــن وأن 

يســاهم فــي تحســين النفــاذ إلــى المنطقــة الشــرقية مــن التــراب البلــدي. 

والمالحــظ أن الكثافــة المروريــة علــى الطريــق الجهويــة رقــم 206 فــي جزئهــا العابــر لجمنــة قــد تخطــت عتبــة الخمســة آالف 
ســيارة فــي اليــوم ممــا يؤهــل هــذه الطريــق الحتــالل المرتبــة الثانيــة حســب كثافــة المــرور مباشــرة بعــد الطريــق الوطنيــة 

رقــم 16 فــي جزئهــا الرابــط بيــن قبلــي وتــوزر.  

الخريطة 7: الكثافة المرورية
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2.4- التهيئة العمرانية 

تنتمــي بلديــة جمنــة إلــى منطقــة نفــزاوة موطــن القبائــل الرّحــل والرعــي التــي تغطــي جــزء كبيــر مــن جهــة الجنــوب الغربــي. 
تقــع النــواة األصليــة لجمنــة فــي موقــع مرتفــع نســبيا قــرب عيــن طبيعيــة يشــرف علــى الواحــة القديمــة. تعتبــر مــن النواتــات 

الســكانية النــادرة التــي شــهدت اســتقرارا مبكــرا لعــدد صغيــر مــن الســكان وقــد لعبــت دورا كبيــرا فــي نشــر المعرفــة.    

تغيــر نمــط عيــش ســكان نفــزاوة خــالل الفتــرة االســتعمارية حيــث عمــد االحتــالل الفرنســي إلــى تثبيــت الســكان وتوطينهــم 
حــول الواحــات ومصــادر الميــاه وبنــاء بعــض التجهيــزات والمرافــق الجماعيــة كالمــدارس ومراكــز البريــد والمســتوصفات حتى 
يتســنى لــه بســط نفــوذه علــى كامــل المنطقــة والحــد مــن نشــاط المقاومــة. واصلــت حكومــة االســتقالل سياســة توطيــن 
الســكان الرّحــل بإحــداث المناطــق الســقوية والبنيــة التحتيــة وتعويــض التنظيــم القبلــي بتنظيــم إداري أضعــف بشــكل كبيــر 

نفــوذ القبائــل.

احدثــت بلديــة جمنــة ســنة 1985 فــي منطقــة تتميــز بالصبغــة االشــتراكية لألراضــي التــي توجــد تحت تصــرف المجالــس المحلية 
والجهويــة للتصــرف فــي األراضي االشــتراكية.

تمــت المصادقــة علــى مثــال التهيئــة العمرانيــة ســاري المفعــول ســنة 2009 وقــد بــادرت البلديــة بالمراحــل األولــى لمراجعتــه 
طبقــا لألحــكام الجديــدة لمجلــة الجماعــات المحليــة فــي هــذا المجــال.

ســاهم مثــال التهيئــة العمرانيــة فــي التحكــم فــي التنظيــم والنمــو العمرانــي حيــث يمكــن الجــزم بخلــو المنطقــة مــن ظاهــرة 
البنــاء العشــوائي. مكنــت الصبغــة العقاريــة لألراضــي بشــكل رئيســي مــن تجنيــب البلديــة مضــار البنــاء العشــوائي وكل مــا 

يمكــن رفعــه مــن تجــاوزات يتمثــل فــي مخالفــة بعــض بنــود التراتيــب العمرانيــة ال غيــر. 

الخريطة 8: مثال التهيئة العمرانية لمدينة جمنة
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للتذكيــر فــإن البلديــة هــي الوحيــدة المؤهلــة حســب التوافقــات المعمــول بهــا لتقســيم وبيــع األراضــي التــي يســندها لهــا 
المجلــس الجهــوي للتصــرف فــي األراضــي االشــتراكية.  تبــاع المقاســم إلــى الســكان أصيلــي المنطقــة دون ســواهم بســعر 
منخفــض نســبيا تحــّدده مصالــح أمــالك الدولــة بالجهــة. تعتبــر التقســيمات العمرانيــة التــي تعدهــا البلديــة غيــر مســتوفية 

للشــروط نظــرا لغيــاب أشــغال التهيئــة المســبقة للبيــع والترخيــص فــي البنــاء. 

يمكــن تقديــر نســبة أشــغال مثــال التهيئــة العمرانيــة بجمنــة بحوالــي 70 % لكــن البلديــة قــد ارتــأت ضــرورة مراجعتــه لرفــع 
بعــض العراقيــل المتعلقــة بالصبغــة الغابيــة لبعــض األراضــي داخــل حــدود مثــال التهيئــة التــي لــم يعــد لهــا موجــب وكذلــك 
لحمايــة مناطــق التوســع العمرانــي المســتقبلي مــن زحــف اإلحيــاء الفالحــي العشــوائي فــي المناطــق القريبــة مــن المنطقــة 

العمرانيــة. 

الخريطة 9: منطقة التوسع الشمالية

الخريطة 10: منطقة التوسع الجنوبية
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وتشــهد بلديــة جمنــة ســنويا مــا يقــارب عــن 50 مســكن جديــد وهــو مــا يتوافــق مــع نســق إســناد رخــص البنــاء مــن طــرف 
البلديــة. 

الخريطة 11: النمو العمراني لمدينة جمنة
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الجدول9: احصائيات رخص البناء

السنة

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

عدد الرخص المسندة

52

62

49

51

47

58

58

61

56

المصدر: بلدية جمنة 

3.4- اإلمداد بالماء الصالح للشراب

يتــم إمــداد جمنــة بالمــاء الصالــح للشــراب عبــر منظومــة الرحمــات لتحليــة الميــاه الجوفيــة. يتــم التوزيــع انطالقــا مــن خــزان 
علــوي بســعة 250 متــر مكعــب يــزود شــبكة توزيــع تؤّمــن المــاء الصالــح للشــراب أللفــي مشــترك. وتعــد نوعيــة ميــاه 
الشــرب جيــدة ومطابقــة للمواصفــات حيــث ال تتجــاوز نســبة الملوحــة 1.5 غــرام فــي اللتــر. واكــدت مصالــح الشــركة التونســية 
الســتغالل وتوزيــع الميــاه علــى وفــرة المــوارد المائيــة لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن وذلــك رغــم تواصل حفــر اآلبار العشــوائية 

واســتعمال الطاقــة الشمســية للضــخ وهــي ظواهــر تســتنزف المــوارد المائيــة.   

4.4- تشخيص قطاع التعمير والطرقات

يقــدم هــذا الجــزء مــن التقريــر مخرجــات الورشــة األولــى المتعلقــة بإعــداد التشــخيص االســتراتيجي التشــاريك اعتمــادا علــى 
تقريــر خصائــص الوضــع القائــم. يتضمــن هــذا التشــخيص ثالثــة أجــزاء:

يتضمن الجزء األول أهم خصائص الوضع القائم في مجال التهيئة العمرانية ويتكامل مع التقرير الذي أُعّد مسبقا.

فــي الجــزء الثانــي نجــد تحليــل الوضــع القائــم واستشــراف لتنميــة البلديــة باالعتمــاد علــى مكامــن القــوة والضعــف والفــرص 
والمخاطــر المتعلقــة بآفــاق التطــور العمرانــي.

يقــدم الجــزء الثالــث النتائــج الرئيســية للتشــخيص فــي صيغــة رهانــات تأســس لتحديــد التموقــع االســتراتيجي للفاعليــن علــى 
المســتوى المحلــي فــي مجــال التهيئــة العمرانيــة.      

الوضع القائم

- نسبة تعبيد الطرقات 60 %

- نسبة التنوير العمومي 90 %

- نسبة الربط بالماء الصالح للشراب 90 % 

- نسبة الربط بشبكة التطهير 30 %
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- عدد المناطق الصناعية: 1

• المقاسم الحرفية: 32 نسبة اإلنجاز 00 %

• المقاسم الصناعية: 16 نسبة اإلنجاز 80 %

- نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه االمطار 15 %

- مثال التهيئة العمرانية مصادق عليه من سنة 2009 )في طور المراجعة(

- نسبة األشغال مثال التهيئة 70 %

- رصيد عقاري خارج مثال التهيئة

تشخيص قطاع التعمير والتهيئة

مكامن القوة

الفرص

- احترام التراتيب العمرانية وندرة البناء الفوضوي خارج مثال 
التهيئة

- ارتفاع نسبة التغطية بمختلف الشبكات العمومية

- وجود مناطق مخصصة لألنشطة االقتصادية

- ربط جيد بين الواحة والمنطقة العمرانية

- ربط المنطقة بالمناطق المجاورة

- موقع استراتيجي يتوسط الهالل الواحي لمنطقة نفزاوة

- استقطاب المستثمرين بتوفير مناطق المخصصة لألنشطة 
االقتصادية

- مشاريع مستقبلية مهمة للبنية التحتية

- توفر مقومات تنويع وتطوير القاعدة االقتصادية

- إمكانية التكامل مع األقطاب العمرانية المجاورة

- التغيرات المناخية وارتفاع وتيرة العواصف الرملية والفيضانات 

- تحريك الكثبان الرملية 

- إهدار الرصيد العقاري العمراني

- المنافسة على تركيز المشاريع االقتصادية المهيكلة

- عدم وجود بيانات وامثلة الشبكات لدى البلدية 

- التوسع الفالحي العشوائي على المدخرات العقارية السكنية

- غياب شبكة التطهير في عديد األحياء

- تدهور البنية التحتية

- محدودية شبكة تصريف مياه األمطار

- تشتيت الوظائف العمرانية المركزية

مكامن الضعف

المخاطر

رهانات مجال التعمير والتهيئة

- تطوير إطار العيش لكل المواطنين 

- التحكم في التوسعات العمرانية المستقبلية

- ضمان تهيئة التقسيمات البلدية

- تهذيب وإحياء المركز القديم والمعالم التاريخية

- تنظيم المركز وإبراز مراكز األحياء 
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5- البيئة وجودة الحياة
1.5- الوسط الطبيعي

تقــع مدينــة جمنــة فــي منطقــة منبســطة ومنخفضــة علــى مســتوي ســطح البحــر بمــا يقــارب 50 متــر. ويمتــد نطــاق البلديــة 
مــن جبــال الظاهــر شــرقا اللــي شــط الجريــد غربــا ويتميــز بانحــدار حــاد فــي اتجــاه الغــرب ممــا نتج عنه شــبكة ســيالن متشــعبة 

تحــدث انجــراف المناطــق المحاذيــة للظاهر.

 باإلضافــة إلــى ظاهــرة االنجــراف فــإن تحريــك الكثبــان الرمليــة بالمنطقــة الشــرقية بمفعــول الريــاح القويــة أو بفعــل البشــر 
يتســبب فــي التصحــر وفــي ترمــل المنطقــة الســكنية. 

الخريطة 12: التضاريس

الخريطة 12: شبكة السيالن
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أمــا مــن الجهــة الغربيــة فــإن تصريــف ميــاه شــبكة التطهيــر فــي شــط الجريــد وارتفــاع كميــات ميــاه النــز نتيجــة االســتعمال 
المفــرط للضــخ وتكــدس القمامــة وفواضــل البنــاء تشــكل عوامــل تلــوث واختــالل للتــوازن البيئــي لهــذه المنظومــة 

ــة. الطبيعي

2.5- البيئة وجودة الحياة

يتنــاول هــذا التحليــل موضــوع النظافــة وموضــوع المناطــق الخضــراء فــي بلديــة جمنــة. فــي موضــوع البيئــة عملــت البلديــة 
جاهــدة علــى توفيــر اإلمكانيــات البشــرية والمعــدات الضروريــة لتجميــع ورفــع الفضــالت المنزليــة. يتكــون أســطول معــدات 

النظافــة مــن:

- 8 جرارات 

- شاحنة ضاغطة بسعة 7 متر مكعب

- 2 حاويات ضاغطة

- شاحنة مجهزة بسّلم

الصورة 3: المصب الغير مراقب

الصورة 4: تكدس مخلفات البناء

ــذ مشــروع مركــز التحويــل الخــاص  لكــن مشــكل المصــب يبقــى مطروحــا إلــى حيــن انجــاز وتشــغيل مصــب جهــوي وتنفي
ببلديــة جمنــة. يتــم فــي الوقــت الحاضــر تكديــس القمامــة فــي مصــب غيــر مراقــب يوجــد علــى مســافة 1 كــم غــرب المدينــة 
علــى حافــة شــط الجريــد. كمــا يعمــد بعــض األهالــي والمقاوليــن إلــى تكديــس فواضــل البنــاء علــى طــول طريــق كلوامــن 

الــذي يمثــل المدخــل الغربــي لمدينــة جمنــة 
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ــه خاصــة فــي  ــن األطفــال و العائــالت مــن الترفي ــة تمّك ــة إلــى مناطــق خضــراء و منتزهــات حضري ــة جمن هــذا و تفتقــر بلدي
األحيــاء و علــى مقربــة مــن  الســكن. و تبقــى المناطــق الخضــراء الموجــودة فــي المدينــة دون عنايــة تذكــر. هــذا الوضــع كان 
ــزه و  ــاءات التن ــر فض ــتراتيجي لتطوي ــار اس ــع مس ــي وض ــب ف ــذي يرغ ــدي ال ــس البل ــية للمجل ــائل الرئيس ــد المس ــزال أح و ال ي

الترفيــه. و قــد بــادر بــادراج تهيئــة ســاحة العــراق و ســاحة فلســطين و فضــاء رأس العيــن ضمــن أولوياتــه.     

3.5- تشخيص قطاع البيئة و جودة الحياة

يقــدم هــذا الجــزء مــن التقريــر مخرجــات الورشــة األولــى المتعلقــة بإعــداد التشــخيص االســتراتيجي التشــاريك اعتمــادا علــى 
تقريــر خصائــص الوضــع القائــم. يتضمــن هــذا التشــخيص ثالثــة أجــزاء:

يتضمن الجزء األول أهم خصائص الوضع القائم في البيئة وجودة الحياة ويتكامل مع التقرير الذي اعد مسبقا.

فــي الجــزء الثانــي نجــد تحليــل الوضــع القائــم واستشــراف للتنميــة البيئيــة البلديــة باالعتمــاد علــى مكامــن القــوة والضعــف 
والفــرص والمخاطــر المتعلقــة بهــذا المجــال.

يقــدم الجــزء الثالــث النتائــج الرئيســية للتشــخيص فــي صيغــة رهانــات تأســس لتحديــد التموقــع االســتراتيجي للفاعليــن علــى 
المســتوى المحلــي فــي مجــال البيئــة وجــودة الحيــاة.      

الوضع القائم

- المصبات العشوائية من فضالت منزلية وبناء

- مصبات شبكات التطهير

- انعدام منتزهات حضرية

- عدم استغالل مخلفات الواحة

- وجود منطقة صناعية

- عدم وجود واحات بيولوجية

- الطاقات المتجددة

- التوسعات الفالحية العشوائية

- االستغالل المفرط لموارد المائية

- القضاء على التنوع البيولوجي

- نقص في تغطية المنطقة بشبكات التطهير

- نقص في تصريف مياه االمطار

- وجود الماء الصالح للشراب

- تقاسيم عمرانية غير مهيئة

- وجود جمعيات ناشطة

-تقلص استعمال وسائل النقل التقليدية

- وعي المواطن غير موجود

- وجود كثبان رملية

- استعمال المواد البالستيكية بكثافة

- وجود الحشرات السامة  
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تحليل قطاع البيئة وجودة الحياة

مكامن القوة

الفرص

- أراضي مقسمة

- التغطية بشبكات الماء الصالح للشراب

- وجود جمعيات تنشط في المجال البيئي

- وجود منطقة صناعية

- الطاقات المتجددة

- موقع استراتيجي

- مشاريع التنمية في المجال البيئي

- مصادر دعم خارجي

- موقع استراتيجي

- الطاقة الشمسية

- برمجة مشروع التصرف في النفايات

- السياحة االيكولوجية

- كثرة االمراض واألوبئة

- كثرة الحشرات

- كثرة استعمال المبيدات في القطاع الفالحي

- استغالل شط الجريد

- مصبات عشوائية )منزلية ومخلفات البناء(

- مصب عشوائي لشبكة التطهير داخل محمية مصنفة

- وجود الغدق في مناطق العمران والواحات

- التوسعات الفالحية العشوائية

- االستغالل المفرط للموارد المائية

- القضاء على التنوع البيولوجي

- عدم استغالل مخلفات الواحة

- عدم وجود مناطق خضراء ومنتزهات حضرية

- تدهور البنية التحتية

- نقص في تصريف مياه االمطار واستغاللها

- نقص القوانين والتشريعات )الردع(

- نقص الدعم المادي

- نقص في التشجير 

مكامن الضعف

المخاطر

رهانات مجال البيئة وجودة الحياة

- تأطير وتكوين الجمعيات البيئية

- خلق جمعيات جديدة وتنظيم تظاهرات دورية

- تهيئة المقاسم من طرف البلدية

- خلق مسالك ايكولوجية باستعمال وسائل النقل التقليدية

- استغالل الطاقات المتجددة )الحرارة والريح(

- خلق مواطن الشغل في تثمين مخلفات الواحة والصناعات التقليدية

- ترشيد استعمال المبيدات والتشجيع على الفالحة البيولوجية

- تهيئة محطات التطهير ومراقبتها واستغالل المياه المعالجة ألشجار الزينة والغابات

- فرز الفضالت المنزلية ورسكلة المواد البالستيكية

- استغالل الموقع االستراتيجي بخلق دور ضيافة بيولوجية وايكولوجية

- دراسة المشاريع البيئية والتنسيق مع الهياكل المختصة لالستفادة من الدعم الخارجي

- اصدار قوانين وتشريعات للحد من أخطار البيئة وتطبيقها

- دراسة مشروع للحد من التلوث

- التشجيع على استعمال الدراجات الهوائية 
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6- مقاربة النوع االجتماعي والتنمية المستدامة
1.6- مقاربة النوع االجتماعي

حتــى يتســنى للجميــع العمــل علــى ادمــاج الفئــات الهشــة وذوي االحتياجــات الخصوصيــة فــي اســتراتيجية تنميــة بلديــة جمنــة 
ــات  ــباب وذوي االحتياج ــاء والش ــات النس ــة لفئ ــات الخصوصي ــد الرهان ــن تحدي ــن م ــاركية تمك ــل تش ــة عم ــاد طريق ــم اعتم ت
ــة المســتهدفة،  ــة. تعتمــد الطريقــة المتبعــة علــى تفريــع الرهانــات العامــة الــى رهانــات خصوصيــة حســب الفئ الخصوصي

عندمــا تكــون جــدوى التفريــع مؤكــدة ومدعمــة.

أداة تفريع الرهانات العامة الى رهانات خصوصية حسب النوع االجتماعي

الرهانات العامة

ذوي االحتياجات الخصوصيةالمرأةالشباب

الرهانات الخصوصية للنوع االجتماعي

---

مّكــن اســتعمال هــذه األداة فريــق العمــل مــن تحديــد عديــد الرهانــات الخصوصيــة ومناقشــتها وترتيبهــا حســب الفئــات 
المســتهدفة. فيمــا يلــي خالصــة هــذه المقاربــة:  

الرهانات الخصوصية لفئات النساء

• دعم المرأة في ريادة مجال الصناعات التقليدية

• تفعيل دور المرأة في النهوض بالمجتمع

• تفعيل دور المرأة في الدفع بالعمل الجمعياتي في المجال البيئي 

• تمكين المرآة من بعث مشاريع منتجة ومن ترويج المنتوج

الرهانات الخصوصية لفئات الشباب

• دعم خلق مشاريع فالحية للشباب المعطلين

• المشاركة الواسعة لفئة الشباب في العمل الجمعياتي وخاصة ذات الطابع البيئي

• تشجيع الباعثين الشبان على احداث مؤسسات صغرى في مجال تحويل التمور

• دعم االنتصاب للحساب الخاص: بعث المنتزهات وقاعات الرياضة وتوفير التجهيزات الترفيهية 

الرهانات الخصوصية لفئات ذوي االحتياجات الخصوصية

• االدماج في الحركة االقتصادية والتمكين من خلق المشاريع

• النفاذ إلى المرافق والفضاءات العامة

تكتســي هــذه الرهانــات أهميــة بالغــة فــي ادمــاج جميــع الفئــات واشــراكهم فــي مســار التنميــة. وســيتم اخذهــا بعيــن االعتبار 
فــي تحديــد المشــاريع وكذلــك فــي تقييــم المخطط االســتراتيجي. 

 2.6- مقاربة التنمية المستدامة

انطالقا من الرهانات العامة تم تحديد منهجية تعتمد على المراحل التالية: 

• تحديــد اهــداف التنميــة المســتدامة ذات العالقــة بالوضــع القائــم لبلديــة جمنــة والتــي تســتدعي التدخــل علــى 

النطــاق المحلــي.

• لكل هدف يتم تحديده، يتم حصر الرهانات التي يلتزم بها كل المتدخلين على المستوى المحلي لبلدية جمنة.
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حدد فريق العمل األهداف التالية:

الهدف 6: النفاذ الى الماء والتطهير وضمان التصرف المستدام في الموارد المائية 

الهدف 13: حماية وإحياء المنظومات البيئية واالستغالل المستدام للغابات ومقاومة التصحر وحماية التربة .... 

الهدف 15: اإلجراءات المستعجلة للتصدي للتغيرات المناخية

تــم اعتمــاد طريقــة عمــل تشــاركية تمكــن مــن تحديــد اهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة بالوضــع القائــم فــي مرحلــة 
أولــى، ومــن اســتخراج الرهانــات الخصوصيــة لــكل هــدف ومســتوى األداء المطلــوب لاللتــزام بهــا فــي مرحلــة ثانيــة.

مّكــن اســتعمال هــذه األداة فريــق العمــل مــن تحديــد عديــد الرهانــات الخصوصيــة ومناقشــتها وترتيبهــا حســب اهــداف 
التنميــة المســتدامة. فيمــا يلــي خالصــة هــذه المقاربــة:  

خالصة مقاربة التنمية المستدامة

الرهانات الخصوصية للنوع االجتماعيالرهانات العامة

الهدفـــــ6: النفاذ الى الماء 
والتطهير وضمان التصaرف 

المستدام في الموارد المائية

الهدفـــ13: حماية واحياء 
المنظومات البيئية واالستغالل 

المستدام للغابات ومقاومة 
التصحر وحماية التربة 

الهدفــــ15: اإلجراءات 
المستعجلة للتصدي للتغيرات 

المناخية

• تحسين نوعية المياه من خالل تقليص التلوث

• االستغالل األمثل للمنظومات الواحية والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

• ادراج الفئات المهمشة في اعداد مخططات التنمية واالستراتيجيات للحد من الفقر

• تدعيم قدرات البلدية في التأقلم مع التغيرات المناخية والتصدي للكوارث الطبيعية المرتبطة 
بالمناخ

• نشر التربية البيئية ومزيد التحسيس بمخاطر التغيرات المناخية وتنمية القدرات الفردية 
والمؤسساتية في التصدي للظاهرة

• العمل على مشاركة السكان في تحسين التصرف في المياه والصرف الصحي

• حماية واحياء النظم البيئية المرتبطة بالمياه

ــد  ــي تحدي ــار ف ــن االعتب ــا بعي ــيتم أخذه ــة. وس ــة المحلي ــتدامة التنمي ــان اس ــي ضم ــة ف ــة بالغ ــات أهمي ــذه الرهان ــي ه تكتس
المشــاريع وكذلــك فــي تقييــم المخطــط االســتراتيجي. 
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7- الرؤية المستقبلية لتنمية جمنة
7.1-  إشكاليات التنمية المحلية 

ــد  ــد تحدي ــار عن ــي االعتب ــا ف ــب أخذه ــية يج ــكاليات رئيس ــالث اش ــد ث ــن تحدي ــة م ــة لجمن ــة المحلي ــات التنمي ــل رهان ــن تحلي مّك
ــول: ــكاليات ح ــذه االش ــور ه ــتقبلية. تتمح ــة المس ــتراتيجية والرؤي ــاور االس المح

- االدماج االجتماعي واالقتصادي للشباب والنساء 

- التحكم في جميع مكونات سلسلة القيمة لكل قطاعات االقتصاد المحلي

- التأقلم مع التغيرات المناخية وضمان استدامة التنمية المحلية

االدماج االجتماعي واالقتصادي للشباب والنساء 

بيــن التشــخيص ارتفــاع نســب البطالــة لــدى الشــباب والنســاء وغيــاب التأطيــر والمرافقــة الضروريــة إلدمــاج هــذه الفئــات 
فــي الحيــاة العامــة وفــي مســار التنميــة المحليــة. يســتدعي هــذا الوضــع يقظــة ومبــادرة بإيجــاد حلــول ممكنــة تجنــب هــذه 
ــة  ــة محلي ــار تنمي ــاء مس ــي بن ــرية ف ــا البش ــن كل طاقاته ــن تثمي ــة م ــن المنطق ــاط وتمك ــش واالحب ــد التهمي ــات مزي الفئ

ــتديمة. ــة ومس دامج

التحكم في جميع مكونات سلسلة القيمة لكل قطاعات االقتصاد المحلي

تفتقــر القاعــدة االقتصاديــة لجمنــة الــى التنــوع والصالبــة، نتيجــة ارتكازهــا علــى قطــاع التمــور والوظيفــة العموميــة.  كمــا ان 
المنطقــة ال تتحكــم فــي جميــع مســالك تحويــل وتوزيــع وترويــج االنتــاج المحلــي مــن التمــور المتنوعــة. يســتدعي هــذا الوضــع 

العمــل علــى التحكــم المحلــى فــي جميــع المراحــل وعلــى خلــق القيمــة المضافــة فــي كل قطاعــات االقتصــاد المحلــي.

التأقلم مع التغيرات المناخية وضمان استدامة التنمية المحلية

تقــع جمنــة فــي منطقــة صحراويــة قاحلــة وحساســة.  تتمثــل أهــم العوامــل الطبيعيــة التــي تميــز هــذه المنطقــة فــي نــدرة 
التســاقطات والجفــاف وارتفــاع معــدالت درجــة الحــرارة وقــوة الريــاح الرمليــة ونــدرة األراضــي الصالحــة للزراعــة واالســتغالل 
ــم  ــر التأقل ــة. يعتب ــة الطبيعي ــات البيئي ــى المنظوم ــي عل ــط المتنام ــددة والضغ ــر المتج ــة غي ــة الجوفي ــوارد المائي ــرط للم المف
مــع كل هــذه العوامــل ضــرورة حياتيــة ال يمكــن التغافــل عــن أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي وضــع اســتراتيجية التنميــة المحليــة 

المســتدامة وتخصيــص مشــاريع وبرامــج لمجابهتهــا. 

2.7- المحاور االستراتيجية

تشــكل محــاور اســتراتيجية التنميــة المحليــة لجمنــة توجهــات تنميــة البلديــة علــى المــدى الطويــل، وقــد تــم تحديدهــا مــن قبــل 
فريــق العمــل التشــاريك بعــد المشــاورات حــول الموقــع االســتراتيجي للمنطقــة، وال ســيما نقــاط القــوة، وقــدرة الفاعليــن 

المحلييــن علــى التنســيق والتعــاون وتوظيــف االمكانيــات المتاحــة لتنفيــذ مشــاريع التنميــة المحليــة التشــاركية.

ــم  ــي ت ــاالت الت ــة بالمج ــي البداي ــة ف ــة، المرتبط ــات التنمي ــع رهان ــة وتجم ــة المحلي ــة للتنمي ــة متكامل ــاور رؤي ــذه المح ــدم ه تق
ــاالت. ــن المج ــاج بي ــق االندم ــى تحقي ــا عل ــا، بحث ــل بينه ــط والتكام ــق التراب ــا لمنط ــخيصها، وفًق تش

تمكن فريق العمل من تحديد أربعة محاور استراتيجية لتنمية جمنة وهي على التوالي:

المحور1: منطقة دامجة لجميع الفئات ومثمنة لطاقاتها

 الحور2: منطقة تستثمر في القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية

المحور3: منطقة متأقلمة مع التحوالت البيئية وحريصة على جودة حياة المواطن 

الحور4: منطقة تحسن االستغالل والتصرف في مجالها الترابي
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تنظيم الرهانات حسب محاور استراتيجية التنمية

الرهاناتالرهانات العامة

المحور1: منطقة دامجة لجميع 
الفئات ومثمنة لطاقاتها

المحور2: منطقة تستثمر في 
القيمة المضافة للقطاعات 

االقتصادية

المحور3: منطقة متأقلمة مع 
التحوالت البيئية وحريصة على 

جودة حياة المواطن 

المحور4: منطقة تحسن 
االستغالل والتصرف في 

مجالها الترابي

- االستثمار في الطاقات العلمية المعطلة في دعم العملية التربوية
- تحفيز أصحاب الشهادات العليا على االنتصاب للحساب الخاص

- خلق مواطن شغل في تثمين مخلفات الواحة والصناعات التقليدية
- تحسين الدخل الفردي من خالل تحسين التكوين الفالحي

- اشراك المرأة في الشأن العام من خالل العمل الجمعياتي

- تحويل منتوجات التمور
- تنويع منتوجات الواحة

- تنظيم مسالك التوزيع
- ترشيد استعمال المبيدات والتشجيع على الفالحة البيولوجية

- تطوير قطاع السياحة والترفيه

- استغالل الطاقات المتجددة
- تثمين مخلفات النخيل

- خلق مسالك ايكولوجية
- تأطير وتكوين الجمعيات

- تثمين الفضالت المختلفة

- ضمان تهيئة التقسيمات البلدية
- التحكم في التوسعات العمرانية المستقبلية

- الحد من نسبة الفقر من خالل تفعيل قانون االقتصاد االجتماعي والتضامني
- تسوية التوسعات العشوائية

- توفير فضاءات ترفيهية باستغالل الفضاءات العمومية

3.7- الرؤية 

تمــت صياغــة الرؤيــة بعــد عمــل تشــاريك قــام بــه فريــق العمــل وتشــاور فــي محتــواه ومقاصــده ودقــق معانيــه بحثــا علــى 
صيغــة ذات معنــى واضــح، ســهلة الفهــم والحفــظ ومؤثــرة. ســاعد تحديــد محــاور الخطــة فــي توضيــح المقاصــد الرئيســية 

للرؤيــة.

الرؤية
بلدية دامجة ومثمنة لكل الفئات والموارد 

والقيمة المضافة في كل المجاالت

القلب النابض لواحات نفزاوة
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8- التخطيط االستراتيجي 
ــذ  ــمح بتنفي ــطة تس ــاريع وأنش ــراءات ومش ــج وإج ــى برام ــددة إل ــداف المح ــة األه ــن ترجم ــتراتيجي م ــط االس ــن المخط يمّك

ــة.  ــج المتوقع ــق النتائ ــة وتحقي ــة لجمن ــة المحلي ــتراتيجية التنمي اس

ينبني المخطط االستراتيجي على البيانات التالية:

- توزيع المشاريع والبرامج واستعمال الموارد حسب اآلجال الزمنية لتنفيذ المخطط االستراتيجي المحلي

- تحديد المتدخلين وابراز مجال التعاون بينهم

- تحديد أطر التخطيط مع الحرص على التكامل بين المخططات القطاعية والمخطط االستراتيجي المحلي

- تقدير لتكاليف المشاريع وبيان مصادر التمويل 



1.8 المحور1: منطقة دامجة لجميع الفئات ومثمنة لطاقاتها

»الـمـخـطـط االستـــــراتـيـجـــي جـمـــنـة 2030«

الكلفة أ.دالمتدخلونالمشروعالهدف إطار التنفيذ
المتوسطالقصير

المدى

إحداث مدارس خاصة 
ونموذجية 

إحداث مقاسم فالحية

إحداث قرية حرفية خاصة 
بالصناعات التقليدية

توسعة المنطقة الصناعية 
وتهيئتها

تركيز معرض قار لمنتوجات 
الواحة والصناعات التقليدية 

دورات تكوينية خاصة ببعث 
المشاريع

إحداث منطقة حرفية

ورشات في التنمية البشرية 
موجهة لألطفال والشباب+ 

األولياء

1- استثمار الطاقات العلمية 
المعطلة في دعم العملية 

التربوية

2- تحفيز أصحاب الشهادات 
العليا لالنتصاب للحساب الخاص

3- خلق مواطن شغل     وتثمين 
مخلفات الواحة والصناعات 

التقليدية

إحداث روضة بلدية 
نموذجية

البلدية + مراكز التكوين + 
اإلدارات الجهوية + المجتمع 

المدني + الخواص

البلدية + وزارة الفالحة

البلدية + وزارة السياحة

البلدية

البلدية + وزارة التجارة + 
وزارة السياحة

البلدية + المنظمات + 
وزارة التشغيل

البلدية + وزارة 
الصناعة

البلدية + الجمعيات

البلدية

X

X

X

X

X

X

X

X

X

الشراكة المحلية

لتنمية المندمجة

لتنمية المندمجة

لتنمية المندمجة

المخطط البلدي

المخطط البلدي

التنمية المندمجة

الشراكة المحلية

المخطط البلدي

 1000

 1000

 500

 1000

500

 1000

20

 20

 500

42



الكلفة أ.دالمتدخلونالمشروعالهدف إطار التنفيذ
المتوسطالقصير

المدى

ورشات تكوينية

ورشات تكوينية

حماية المدينة من الفيضانات

إحداث محطة للنقل البري

إحداث وتهيئة مركز وسيط 
للصحة العمومية

إحداث مركز نموذجي لألمن 
الوطني

إحداث مركز   لتعقيم الكالب 
السائبة

تهيئة وتهذيب حي البساتين

إحداث مركز جمع ونقل النفايات 
المنزلية والمشابهة 

توسعة وتهذيب شبكة التطهير

إحداث مركب لتربية المجترات 
الصغرى

إحداث مسلخ جهوي

تعبيد مسلك )جمنة – الظاهر(

4- تطوير الدخل الفردي من 
خالل تحسين التكوين واإلنتاج 

الفالحي

5- إشراك المرأة في الشأن العام 
من خالل العمل الجمعياتي

6- تحسين ظروف العيش

البلدية + الجمعيات

البلدية + الجمعيات

البلدية + وزارة التجهيز

البلدية + المجلس الجهوي

البلدية + وزارة الصحة

البلدية + وزارة الداخلية

البلدية + وزارة الفالحة + 
وزارة الصحة

البلدية + وزارة الشؤون 
المحلية 

ANGED + البلدية

ONAS + البلدية

البلدية + وزارة الفالحة + الفالحين

البلدية + وزارة التجارة + وزارة 
الصحة 

وزارة التجهيز

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

المخطط البلدي

المخطط البلدي

المخطط المديري لوزارة التجهيز

اتفاقية شراكة

المخطط المديري لوزارة الصحة

المخطط المديري لوزارة الداخلية

المخطط المديري لوزارة الفالحة

برنامج وطني

برنامج وطني

برنامج وطني

المخطط الخماسي الجهوي أو 
التنمية المندمجة

التنمية المندمجة

المخطط الخماسي الجهوي أو 
التنمية المندمجة

20

20

3000

 100

 1500

2000

500

 5000

 50

3500

 500

 4000

 2000
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2.8- الحور 2: منطقة تستثمر في القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية

الكلفة أ.دالمتدخلونالمشروعالهدف إطار التنفيذ
المتوسطالقصير

المدى

تكوين في الصناعات 
التحويلية )الخل+ الرب....(

إحداث منصة افتراضية 
للتصدير

إحداث وحدة إنتاج )سوق 
جملة للتمور(

إحداث منبت لألشجار

الزراعة البيولوجية

إنتاج الباكورات

زراعة األعالف

بعث مؤسسات خاصة 
بتسويق التمور

تحويل منتوجات التمور

تنظيم مسالك التوزيع

تنويع منتوجات الواحة

البلدية + الجمعيات + المتدخلين 
العموميين

البلدية + وزارة التجارة

البلدية + وزارتي 
الفالحة والتجارة

البلدية + مندوبية الفالحة + 
معهد المناطق القاحلة

القطاع الخاص + مندوبية 
الفالحة

الفالحين + مندوبية الفالحة + 
البلدية

الفالحين + مندوبية الفالحة

الفالحين + القطاع الخاص

X

X

X

X

X

X

X

X

المخطط البلدي

التنمية المندمجة

البرامج الوطنية

المخطط البلدي

القطاع الخاص

القطاع الخاص

القطاع الخاص

المخطط البلدي

20

500

1000

200

-

-

-

20
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استعمال التكنولوجيات 
العصرية

إحداث مسلك سياحي

إحداث دور ضيافة

إحداث محالت خاصة 
بالصناعات التقليدية

تكوين في ميدان الفالحة 
البيولوجية

ترشيد استعمال المبيدات 
والتشجيع على الفالحة البيولوجية

تطوير قطاع السياحة والترفيه

 IRA +EAIS+ البلدية
+CILG

البلدية + وزارة السياحة + 
القطاع الخاص

البلدية + أمالك الدولة + 
القطاع الخاص + الجمعيات

البلدية + وزارة السياحة + 
القطاع الخاص

البلديات + الجمعيات + 
مراكز التكوين الفالحي

X

X

X

X

X

اتفاقية الشراكة

المخطط البلدي

الشراكة بين القطاع العام 
والخاص

المخطط البلدي

المخطط البلدي

100

100

2000

100

20

الكلفة أ.دالمتدخلونالمشروعالهدف إطار التنفيذ
المتوسطالقصير

المدى
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إحداث وحدة للطاقة الشمسية 
خاصة بالتنوير العمومي

تحويل مخلفات النخيل إلى 
أعالف وأسمدة طبيعية

حلقات وورشات تكوين في 
مجال البيئة

التكوين في مجال تثمين 
النفايات

التكوين في مجال استغالل المياه 
المستعملة في زراعة األعالف

صناعة األبواب والنوافذ 
الخشبية

تكوين في إطار التشجيع على 
تثمين مخلفات النخيل

إحداث وحدة إلنتاج الطاقة 
بواسطة الرياح

تركيز وحدات للطاقة الشمسية 
بالمباني اإلدارية والسكنية 

استغالل الطاقات المتجددة

تثمين مخلفات النخيل

تأطير وتكوين الجمعيات البيئية

البلدية + وكالة التحكم في 
STEG + الطاقة

البلدية + القطاع الخاص

البلدية + الجمعيات

البلدية + الجمعيات + مراكز 
التكوين

البلدية + الجمعيات + مراكز 
التكوين

القطاع الخاص

البلدية + الجمعيات

البلدية + القطاع الخاص

البلدية + المتساكنين + وكالة 
 STEG+ التحكم في الطاقة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

المخطط الخماسي الجهوي

الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص

المخطط البلدي

المخطط البلدي

المخطط البلدي

المخطط البلدي

المخطط البلدي

الشراكة بين القطاعين 
الخاص    والعام

الشراكة بين القطاعين 
الخاص    والعام

1000

1000

20

20

20

1000

20

1000

500

الكلفة أ.دالمتدخلونالمشروعالهدف إطار التنفيذ
المتوسطالقصير

المدى

3.8- المحور3: منطقة متأقلمة مع التحوالت البيئية وحريصة على جودة حياة المواطن
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تهيئة تقسيم األمل 1+2

تسجيل العقارات البلدية

التعريف بالقانون من خالل 
التكوين والندوات والورشات

تسجيل العقارات الفالحية

بناء محالت وتخصيصها ألصحاب 
المشاريع ضمن قانون إ. اج. ت

تنمية المخزون العقاري البلدي

مراجعة مثال التهيئة العمرانية

تهيئة حي النسيم

تهيئة تقسيم النور

تهيئة تقسيم الياسمين 1+2

ضمان تهيئة التقسيمات البلدية

التحكم في التوسعات العمرانية 
المستقبلية

الحد من نسيبة الفقر من 
خالل تفعيل قانون االقتصاد 

االجتماعي التضامني

تسوية التوسعات الفالحية

البلدية + وكالة التحكم في 
STEG + الطاقة

البلدية

البلدية +CILG + المنظمات 
والجمعيات

مجلس التصرف + أمالك 
الدولة + الفالحين

البلدية + المجلس الجهوي

البلدية + مجلس التصرف + 
أمالك الدولة

البلدية

البلدية + وكالة التحكم في 
STEG + الطاقة

البلدية + وكالة التحكم في 
STEG + الطاقة

البلدية + وكالة التحكم في 
STEG + الطاقة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

المخطط الخماسي الجهوي

المخطط البلدي

اتفاقية الشراكة

البرامج الوطنية للمسح 
اإلجباري

التنمية المندمجة

المخطط البلدي

المخطط البلدي

المخطط الخماسي الجهوي

المخطط الخماسي الجهوي

المخطط الخماسي الجهوي

6000

100

20

-

300

100

50

5000

5000

5000

الكلفة أ.دالمتدخلونالمشروعالهدف إطار التنفيذ
المتوسطالقصير

المدى

4.8-  الحور 4: منطقة تحسن االستغالل والتصرف في مجالها الترابي
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إحداث قاعة رياضة + فضاء 
للمرأة

تهيئة ساحة فلسطين        
وساحة العين

تهيئة ساحة العين القديمة

تهيئة الساحات العمومية 
واستغاللها

إحداث قاعة رياضية متعددة 
االختصاصات

إحداث فضاء للرماية

بناء مدارج بالملعب البلدي

توفير فضاءات ترفيهية 
باستغالل الفضاءات العمومية

CILG + البلدية

البلدية + وزارة الشؤون 
المحلية

البلدية + القطاع الخاص

البلدية + وزارة الشباب 
والرياضة

البلدية + وزارة الشباب 
والرياضة

البلدية + وزارة الشباب 
والرياضة + المجلس الجهوي

البلدية

X

X

X

X

X

X

X

اتفاقية الشراكة

PNPE

المخطط البلدي

المخطط البلدي

المخطط الخماسي الجهوي

المخطط الخماسي الجهوي

التنمية المندمجة

350

250

200

600

2000

1000

1000

الكلفة أ.دالمتدخلونالمشروعالهدف إطار التنفيذ
المتوسطالقصير

المدى
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9- القيادة ومتابعة التنفيذ 
إن اســتراتيجية التنميــة المحليــة هــي مســار متواصــل ال يمكــن اختزالــه فــي إعــداد المخطــط االســتراتيجي بــل يجــب العمــل 
علــى تنزيلــه علــى ارض الواقــع. يتطلــب تفعيــل المخطــط االســتراتيجي وضــع وتنظيم هيكل يشــرف علــى القيادة التشــاركية 

للمشــروع يتولــى مهــام المتابعــة والتقييــم والتنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن. 

اثبتــت عديــد التجــارب انــه ال توجــد حلــول جاهــزة لقيــادة اســتراتيجيات التنميــة المحليــة. تختلــف الوضعيــات حســب امكانيــات 
ومــوارد الجماعــة المحليــة وشــركائها فــي التنميــة. 

فــي حالــة بلديــة جمنــة، ال يمكــن احــداث هيــكل يعنــى بمتابعــة وتقييــم ومرافقــة تنفيــذ المخطــط االســتراتيجي نظــرا 
لمحدوديــة المــوارد البشــرية والماليــة. لــذا وجــب االعتمــاد علــى انخــراط كل الفاعليــن فــي المشــروع وتوظيــف امكانياتهــم 

ــة.  ــات المحلي ــع الخصوصي ــى م ــاركية يتماش ــادة تش ــي لقي ــكل تنظيم ــع هي ــي وض ف

باإلضافــة إلــى ذلــك، يأخــذ الهيــكل التنظيمــي لقيــادة الخطــة االســتراتيجية فــي االعتبــار األبعــاد الثالثــة الســتراتيجية التنميــة 
المحليــة: البعــد السياســي، والبعــد االســتراتيجي والبعــد العملــي. تحــدد هــذه المســتويات الثالثــة تركيبــة هيــكل القيــادة.

ــة،  ــة والوطني ــات الشــراكة والتعــاون، والتنســيق مــع الســلطات الجهوي المســتوى السياســي: القــرارات المتعلقــة باتفاقي
ــة. ــات الجوهري ــتراتيجية، والخالف ــالت االس وتعدي

المستوى االستراتيجي: القرار المتعلق بتحقيق األهداف وسير المشروع.

المستوى العملي: االعمال المتعلقة بمتابعة ومرافقة تنفيذ المخطط االستراتيجي. 

القيادة 
السياسية

القيادة 
االستراتيجية

فرق العمل و تنشيط استراتيجية التنمية

الكتابة

1.9- مهام واعمال الهيكل التنظيمي للقيادة

بعــد تحديــد مكونــات الهيــكل التنظيمــي لقيــادة المخطــط االســتراتيجي تــم إعــداد بطاقــات وصفيــة للجــان الثالثــة تحتــوي 
وتحــدد بأكبــر قــدر مــن الدقــة:

- مهام ومسؤوليات كل لجنة

- تركيبة كل لجنة

- الخطة التنظيمية لعمل كل لجنة 

ونظــرا لخصوصيــات العالقــة المتميــزة بيــن البلديــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن جهــة وانخــراط العديــد مــن المنظمــات 
المحليــة فــي العمــل التنمــوي، ارتــأى فريــق العمــل دمــج اللجنــة االســتراتيجية صلــب اللجنــة الفنيــة وتكليــف رؤســاء اللجــان 

البلديــة المنتخبــة بتنشــيط وتنظيــم اعمــال اللجنــة الفنيــة.
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لجنة القيادة السياسية

اللجنة الفنية

التركيبة 

التركيبة 

المهام

المهام

طريقة العمل

طريقة العمل

االعمال

االعمال

رئيس البلدية: رئيس اللجنة

عضو مجلس نواب الشعب عن الجهة

رؤساء المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في مجال التنمية

ممثل عن السلط الجهوية

رؤساء اللجان البلدية

القسم الفني للبلدية

األقسام الفنية للمصالح الجهوية

المجتمع المدني والمنظمات المهنية

االشراف على إعداد وتنفيذ استراتيجية التنمية

التنسيق مع السلطة الجهوية 

المتابعة والتنسيق الفني للمخطط االستراتيجي

اجتماعات دورية كل 6 أشهر بحضور ما ال يقل عن ثلثي أعضائه

اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة

تتولى الكتابة العامة للبلدية مهام كتابة اللجنة السياسية  

ورشات مفتوحة بإشراف رؤساء اللجان البلدية
فرق عمل تشاركية

برنامج عمل محين كل ثالثة أشهر تحت اشراف لجنة استراتيجية تتركب 
من أعضاء اللجان البلدية المنتخبة 

- المصادقة على استراتيجية التنمية المحلية

- المصادقة على مراجعة او تعديل استراتيجية التنمية

- التنسيق مع السلطة الجهوية والمركزية

- التنسيق بين المتدخلين على المستوى المحلي

- حل الخالفات الجوهرية التي تعيق تنفيذ المخطط االستراتيجي 

- البحث على مصادر تمويل المخطط االستراتيجي

- المصادقة على برامج عمل اللجان الفنية 

- وضع خطة تواصل مع المصالح المعنية بالتنمية المحلية

- متابعة وإعداد ملفات المشاريع 
- التنسيق الفني بين المتدخلين

- إعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المتدخلين
- متابعة تقدم انجاز المشاريع

- إعداد تقارير دورية ورفعها الى اللجنة السياسية
- تنظيم ورشات عمل وملتقيات حول مسار التنمية المحلية 
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2.9- وسائل وأدوات القيادة

هنــاك العديــد مــن األدوات التــي يمكــن اســتخدامها فــي مختلــف مكونــات الهيــكل التنظيمــي للقيــادة، تيســر أعمــال اللجــان 
وتســاعد فــي اتخــاذ القــرار. مــن بيــن هــذه األدوات، نجــد فــي الصــف االول البطاقــات الوصفيــة للمشــاريع ولوحــات القيــادة 

السياســية والفنيــة. 

لوحات القيادة

ــة.  ــرارات الجوهري ــاذ الق ــرض اتخ ــتراتيجية لغ ــذ االس ــة تنفي ــن متابع ــة م ــرات مركب ــالل مؤش ــن خ ــادة، م ــات القي ــن لوح تمك
ــه. ــع تعقيدات ــة م ــتراتيجي ومتكيف ــط االس ــداف المخط ــة بأه ــة ومرتبط ــادة عملي ــات القي ــون لوح ــب أن تك يج

القيادة السياسية

علــى مســتوى القيــادة السياســية، فــإن الهــدف الرئيســي هــو ضمــان تكامــل برامــج وإجــراءات اســتراتيجية التنميــة المحليــة 
لجمنــة مــع المخططــات الجهويــة والقطاعيــة. ســتركز قــرارات لجنــة القيــادة السياســية علــى التعــاون بيــن الفاعليــن 

ــة. ــة والوطني ــح الجهوي ــع المصال ــيق م ــن والتنس المحليي

وبالتالي سيكون المؤشر هو عدد المشاريع المدرجة في أطر التخطيط ذات الصلة وهي:

- المخطط الجهوي والوطني

- المخططات القطاعية

- برامج التعاون بين الفاعلين المحليين

- -برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

وستكون المتابعة سداسية، بالتزامن مع مواعيد انعقاد االجتماعات العادية للجنة القيادة السياسية.

يتيم قيس المؤشر اعتمادا على: 

- عدد المشاريع حسب المخطط االستراتيجي

- عدد المشاريع المدرجة بالفعل في أطر التخطيط 

نموذج للوحة قيادة سياسية

المحور

المحور1

المحور2

السداسي 1إطار التنفيذ

العدد 
المستهدف

المخطط المحلي

المخطط الجهوي

التعاون المحلي

الشراكة

العدد 
المستهدف العدد المنجزالعدد المنجز

السداسي 2
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القيادة االستراتيجية

ــي  ــدم ف ــاص بالتق ــكل خ ــم بش ــة وتهت ــط ذات الصل ــر التخطي ــي أط ــة ف ــاريع المدرج ــى المش ــتراتيجية عل ــادة االس ــز القي ترك
ــة. ــر الوضعي ــق بمؤش ــروع وتتعل ــب المش ــة حس ــة ثالثي ــتكون المتابع ــاريع. س ــذ المش تنفي

يتم قيس هذا المؤشر باستعمال المعايير التالية مع اإلشارة إلى اآلجال المحددة:

- مشروع قيد الدراسة

- مشروع في التنفيذ

- مشروع منجز

- مشروع في طور االستغالل

نموذج للوحة قيادة استراتيجية

المشروع

المشروع 1

المشروع 2

الثالثي 1

في طور منجزفي التنفيذقيد الدراسة
االستغالل

الثالثي 2

البطاقة الوصفية للمشروع

البطاقــة الوصفيــة للمشــروع هــي أداة أساســية للدراســة التفصيليــة لجــدوى المشــاريع والبرامــج مــن خــالل تقســيمهم 
إلــى مراحــل وتحديــد اســتراتيجيات التنســيق والتعــاون بيــن االطــراف الفاعلــة فــي األطــوار المختلفــة لتنفيذهــا. كمــا أنهــا أداة 

تواصــل حــول اســتراتيجية التنميــة وتحفيــز الفاعليــن.

تتضمن البطاقة الوصفية للمشروع:

- مبرر المشروع بالنظر إلى الوضع القائم وتطوراته

- وصف مفصل للمشروع ومكوناته وأهدافه وتحديد المتدخلين في تنفيذه 

- اســتراتيجية تنفيــذ المشــروع ومــدى تناســقه مــع المشــاريع االخــرى لالســتراتيجية، باإلضافــة إلــى مؤشــرات مراقبة 
وتقييم المشــروع

- تقدير لتكلفة المشروع وبيان مصادر التمويل
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نموذج بطاقة المشروع

المشروع:

منطقة التدخل

صاحب المشروع

تقديم عام للمشروع

المكونات الرئيسية للمشروع

منطقة التدخل

اهداف المشروع

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

الجدول الزمني لتنفيذ المشروع

المتدخلين الرئيسيين

دراسات الجدوى

مؤشرات المتابعة والتقييم

التكلفة

مصدر التمويل

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات اخرى مبرمجة

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

توقعات تطور الوضع القائم

مبررات المشروع 

الحي – المحلة – الطريق – المنطقة ...

البلدية – الوزارة – شراكة مع بلدية مجاورة – شراكة مع القطاع الخاص ....

وصف مبسط للمشروع )الموقع واالحتياجات والمكونات(

اعمال تحضيرية: دراسات – ملفات الصفقات – هيكل االشراف
مكونات مادية: بنايات – شبكات .....

تدعيم القدرات: الكوادر – المستفيدين – منظمات المجتمع المدني 

الحي – المحلة – الطريق – المنطقة ...

بيان محدد للنواتج المرغوبة للمشروع؛ يستهدف احداث تأثير وقابل للقياس

بيان محدد للنواتج المرغوبة للمشروع؛ يستهدف احداث تأثير وقابل للقياس

في التنفيذ او التمويل او االدارة

بالنسبة للمشروعات المعقدة 

عناصر تمكن من مقارنة تأثير المشروع باألهداف

معطيات تتعلق بالمنطقة والسكان والقطاعات المستهدفة بالمشروع

- اإلشكاليات الحالية
- توقعات تطور الوضع القائم

- االحتياجات المستهدفة 
- المخاطر المحتملة إذا لم يتحقق المشروع

المحور:

السياق العام للمشروع

المشروع تفاصيل 

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

السنة 2السنة 1المكون
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