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  توطئة            

  

� �العمل ��ذا �البديلة(يندرج �ا���و�ة �التنمية �سياق�) إس��اتيجية ��

� �و�جتماعيةس�� ��قتصادية �ل��قوق �التو���� �منوال��املنتدى لبلورة

  .  تنموي�بديل�للبالد�التو�سية��ستجيب�ملشاغل�مختلف�ج�ات�البالد

� �قد�سبقھ�عمل�ميدا�ي��والبد�من �شارة�ا���أن�انجاز��ذه�الدراسة

�املجتمع� �م�ونات ��افة �مع �تام �تفاعل ��� �ا��م�ور�ة، �واليات � ��افة شمل

املد�ي،�ومختلف�املتدخل�ن����ا��ياة��قتصادية�و�جتماعية،�ع���الصعيد�

��تب�و�و�يوفر�أرضية�مالئمة�نحو� .ا���وي،�باإلضافة�ا���ممثل�ن�عن��دارة

  .�ذا�املشروع�من�مختلف��طراف�املتدخلة

����يص�الوضع��قتصادي�و�جتما���أحد�العناصر��ساسية� ُ�َعدُّ

��ع�ن�. والضرور�ة �تأخذ �أن �البد �التنموي، �للعمل � �اس��اتيجية �رؤ�ة فأي

�التنمو�ة �والعوائق �الديناميات �أي���عتبار�مختلف �ضبط �عند � املوجودة

�إ ���دف �الوضخطة �تحس�ن �أو��غي��ه�� �ل���ات �القائم �التنموي ��ذا�. ع و��

 تحليل�نقاط�القوة�والضعف�والفرص�واملخاطراملجال،�تم��عتماد�ع����

)SWOT (عند�إعداد�التقار�ر�ا���و�ة.  

��ذ �اعتمادولتحقيق �تم ���داف �عند�ه �مراحل �التقار�ر��ثالث إعداد

  :ا��اصة�ب�ل�والية
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 الوضع� ����يص ��� �تتمثل ��و�� �ا��ا����املرحلة �و�جتما�� �قتصادي

 ...).معطيات�بيانية(ل�ل�والية�

 التنمية�� ��عيق �ال�� �العراقيل �مختلف �تحديد �من �مكنت �الثانية املرحلة

 .�قتصادية�و�جتماعية�ومحدودية�السياسات�التنمو�ة�املعتمدة�حاليا

 ة�املرحلة�الثالثة�تم�من�خالل�ا�ضبط�اس��اتيجية�التنمية�البديلة�ل�ل�والي

 .ومختلف�التوج�ات�ا��ديدة�املمكنة

�إ �تم �أنھ �إ�� �تجدر��شارة �با���ات�كما �خاصة �تقار�ر�مدمجة عداد

�تملك� �ال �التو�سية �بالبالد �الواليات �أن �العتقادنا �للبالد �الك��ى �قتصادية

�القائمة ��قتصادية �التنمية �إش�اليات ���ل �الضرور��ن �والتجا�س . ا���م

ا�أوسع�لتحقيق�الت�امل�الضروري�ألي�و�و�ما�يتطلب�رؤ�ة��شمل� �ترابي�
ً
مجاال

  .عمل�إنما�ي�ب�ن�م�ونات��ذا�الفضاء
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 مقدمة 
�امل �أحد � �ا���و�ة �بالتنمية �ال��وض � �مثل �للثورة�لقد �الرئ�سية طالب

�إ �املطالالتو�سية � �من �جملة �جانب �� �� �وا��ر�ة�ب �غرار�الكرامة �ع�� خرى

  .واملساواة�والعدالة

�س �أخفقت �تحقلقد ��� ��ستقالل �منذ �املعتمدة �ا���و�ة �التنمية يق�ياسة

�إ �أدى �مّما ��جتماعية �الدولة�العدالة �ب�ن ��جتما�� �العقد �نقض ��

  . واملواطن�ن

�مع� �وخاصة ��ستقالل، �منذ �املعتمد �التنموي �املنوال �كّرس وقد

والفوارق�وعدم�املساواة��من�التفاوتمز�دا��صالح�ال�يك��د�برنامج�� اعتما

و���ن�يجة�العتماد�التوجھ�اللي��ا���لالقتصاد�الذي�. ب�ن�الفئات�و��ن�ا���ات

الوصفات�النيولي��الية�،�خاصة�مع�ظ�ور�العوملة�وتطبيق�التوحشبلغ�حد�

ملعا��ة�القضايا�املحلية�مّما�أدى�إ���توسيع�ال�وة�التنمو�ة�وتفاقم�ا��ا��ا�زة

  .  ب�ن�ا���ات�الساحلية�وا���ات�الداخلية�للبالد

مع�املالحظ�أن��ذا��ختالل�التنموي��ان�أيضا�ن�يجة�حتمية�ملركز�ة�

�ترابية، �حوكمة �ولغياب �للبالد، �والسياسية ��قتصادية �و�التواطئ�القرارات

� ��انت �ال�� �ا���و�ة �و�قتصادية �السياسية �النخب �نتائج�» تتمعش«مع من

  . ه�ا���ات�ذه�السياسات�ع���ضعف�ا�وضآل��ا�لتعيد�اس�ثمار�ا�خارج��ذ

���املحصلة،�يمكننا�القول�أن�املنوال�التنموي�الذي�اعتمد����تو�س�

�وإ ��ستقالل �� منذ �غاية ��عميق��� ��� �الرئ���� �الس�ب �فقط �يكن �لم ن

�الس� ��ان �بل ��جتماعية، �الفوارق �وا�ساع �ا���وي �� التفاوت ����ب سا���
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باإلضافة��لعليا،تنامي�ظا�رة�البطالة�وتفش��ا�خاصة�لدى�حام���الش�ادات�ا

�إ �ظا�رة �تنامي �ال�ش�� �. ال�شغيل �املنوال ��ذا �أن �تد�ى�كما ��� سا�م

�و �العمومية �ا��دمات �ظا�رة �تفاقم �املوازي �� �عن��قتصاد �فضال ��ذا ،

�البي�ية ��وضاع �. تد�ور �يؤكده ��بيضو�و�ما �وزارة��الكتاب الصادر�عن

ن��ختالل�التنموي�إ«: ،�حيث�ورد�ما�ي��44ص��2011التنمية�ا���و�ة�عام�

�عنصر� ��عتبار ��ع�ن �يأخذ �ولم �املنتج �بأحادية �م��و�ا �الغالب ��� �ان

  .»�ستدامة�واملحافظة�ع���ثروات�البالد

وتتوفر�ثروة�حقيقية�ومتنوعة�با���ات�الداخلية�إال�أن�عدم�تثمي��ا،�

�إباإل  �نحو�ضافة �ا���ات ���ذه ��قتصادية �للفوائض �املمن�� �التصر�ف ��

�غ���مت�افئة،�ُ�عد�من��سباب�الرئ�سية��ا���ات الساحلية����إطار�عالقات

�ع ��غلب �ال�� �ا���ات ���ذه � �الفقر�وتواصلھ �الر�في�لتنامى �الطا�ع �س�ا��ا ��

  . خاصة�باملناطق�الر�فية�امل�مشة�الفال��

� ��ان ��نتاجيةكما �للفوائض �املمن�� �ا���ات��للتصر�ف من

�� �الساحلية �ا���ات �نحو �ال��وة�الداخلية �مراكمة �عملية �ع�� ثر�السل��

�فقدا �ثمة �ومن �الداخلية، �مجا��ة�با���ات �ع�� �القدرة �ا���ات ��ذه ن

صعو�ات��يجاد�ا��لول�املالئمة�حيث�بقيت���عا�ي�منإش�اليا��ا�التنمو�ة�وإ

�وضعف �بال�شغيل �تتعلق �باإلضافة��جمة �ا��دمات �وضعف �الفردي الدخل

  ..).قفار�الس�ا�ي���ال��رة،( ���إ���تلك�املرتبطة�بالعنصر�الديمغرا

ومن�املؤكد�أن�خالل�ا��قبات�املاضية�تم�رصد�اس�ثمارات�عمومية�

�الداخلية��امة �با���ات �مشار�ع �الك��ى��النجاز �السدود �غرار �ع�� للبالد

�الغر�ي، �ا���ات�إ�بالشمال �بثمار�ا �ت�تفع �ال �غال��ا ��� �املشار�ع ��ذه �أن
ّ

ال

�مردودي �باعتبار�أن �من�الداخلية �أخرى �ومناطق �ج�ات �ع�� �بالنفع ��عود ��ا

  .البالد
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�القرارا �إإن �يتم �السياسية �وا��يارات ��قتصادية �ع���ت قرار�ا

�للمجالس�ا���و�ة�حيث�ال�يتم�من�خالل� الصعيد�املركزي�رغم�وجوٍد�نظرّيٍ

� �املركز�ة �القرارات ��عتبار �خذ� �ذه �وملشاغل�ا���ع�ن �ا���ات ��صوصيات

ن�املخططات�التنمو�ة�ا���و�ة�ت�ون�و����ذا��طار�فإ. نمو�ةوإش�اليا��ا�الت

�ِقبَ  �من �إمسقطة ��� �الوزارات �مع�ل �تتالءم �ال �قد �وطنية طار�اس��اتيجية

�القطاع� �ب�ن �العالئقي �ا��انب �أ�مية �إ�مال �يتم �ثمة �ومن �ا���ات تطلعات

�تنمو�ة �دينامّية �خلق ��� �أ�مية �من �العالقات �ل�ذه �ما �رغم �ال��ا�ي، �والفضاء

  .با���ات

���تف����إرساء�ب��وقراطية�مكّبلة�أدت�إ�إ���وقد�أدت��ذه�املنظومة

�املساءلة، �وعدم �باملسؤولية �الشعور �كعدم �سلبية، وغياب��سلوكيات

�و�  �استعمال�التواصل �ثمة �ومن �بالبالد �القرار�السيا��� �آخذي �ب�ن س�شارة

� �امل�مشة �ا���ات �حساب �ع�� �العام �للمال ��بيض(���ء �صالكتاب ،117-

119.(  

��خرى، �البلدان �لبعض �وخالفا �ذلك، �ل�ل
ً
�النمو�فإ�ون�يجة ن

�قتصادي�بتو�س�لم�يكن�م��و�ا�بالتنمية�الشاملة�ذلك�أن��عض�ا���ات�

س��اتيجيات��  و��قتصادي�من�خالل�تنفيذ�مختلفلم�ت�تفع�بثمار��ذا�النم

��قتصادي. ا���و�ة �السياسات �ل�اإن ��ان �بالبالد � �املتالحقة �ثر�ع����ة

  .ا��صر�ة�با���ات�الساحلية�للبالد����يع�التنمية

ْعِط�
ُ
�� �لم �التفاوت �من �ل��ّد �وال�ادفة �املعلنة �السياسات �أن كما

��رادة� �لغياب �أو �خاطئة ���يارات �إما �البالد، �ج�ات �ب�ن �املرجوة النتائج

�حقيقية�. السياسية �مشاركة ��ل �أقصت �ال�� �للسلطة �املفرطة �املركز�ة إن

�العمومية،��ل���ات �لالس�ثمارات �ا���وي �التوز�ع �و�� �القرارات �أخذ ��

ومن�ثمة�تم�. باإلضافة�إ���سوء�ا��وكمة�واملحسو�ية�والفساد،�عمقت�ال�وة
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��قتصادية �الدورة �من �ممن��ة �بصفة �ا���ات �عديد ا���ات�: (��م�ش

�التنمو�ة �لالختيارات �نتاج �)ال��ية �ل��قوق�(، �التو���� املنتدى

  .2018أكتو�ر��-) �جتماعية�قتصادية�و

�ش�دت� �با���ات �التنمية �لفائدة
ّ
�س��ا �تم �ال�� �والقوان�ن فال��امج

  :إخفاقات�متكررة��علقت�با��صوص

 بإخفاق��صالح�الزرا����� 

 ب��نامج�التنمية�الر�فية��(PDR)  

 برنامج��الالمركز�ة�الصناعية� 

 � �للبالد �التحتية �بالب�ية �ال��وض �(برنامج ���م�ش ��� �النقل��سا�م دور

 ..)ا��ديدي

لقد�أدت��ذه�ا��يارات�السياسية�ا��اطئة�وما�نتج�ع��ا�من�إخفاقات�

� �عليھ ���يمن �اقتصاد ��شوء �غ���املنظم» مافيا«إ�� �والقطاع فمنذ�. ال��ر�ب

�وا���ات� �الساح�� �الشر�ط �ب�ن �التنمو�ة �الفوارق ��عمقت �البالد استقالل

��املستوى��قتصادي�و�جتما���الداخلية�للبالد،�وال���ما�انفكت�ت�سع�ع�

  .لتبلغ�مستو�ات�غ���مسبوقة،�و�اتت���دد�تماسك�ال�سيج��جتما���الوط��

ومن��ذا�املنطلق،�بات�من�الضروري�أن�ت�ون�أولو�ات�سياسة�التنمية�

كما�أن�أي�. التفاوت�ب�ن�ا���ات�و��ن�الفئات ا���و�ة�موج�ة�نحو�ا��د�من

ل���ة�يجب�أن�تأخذ��ع�ن��عتبار�املحيط��رؤ�ة�حول�املستقبل��قتصادي

��عيق� �ال�� �للعراقيل �وموضو�� �تقدير�واق�� ��ناك �ي�ون �ل�ي �وذلك ا���وي

العمل�التنموي�با���ة،�وال���تحول�دون�تثم�ن�املقومات�ال���تزخر���ا�ا���ة�

  :و�و�ما�يتطلب. والطاقات�ال�امنة���ا
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 يجاد�الب�ية��ساسية�التنموي�من�حيث�إ�طار�املالئم�للعمل�  توف��

�ا��ماعية ��ستقرار��والتج���ات �ع�� �وم��ّع �مناسب وإطار�ع�ش

 ...با���ة

 التعليمية�� �املنظومة �تحس�ن �ع�� �با���ة �ال�شر�ة �املوارد تنمية

�وتجو�د�ا ��ش�ل�. والت�و��ية �ال�� �الطبيعية �املوارد �أ�مية فرغم

�تنموي، �عمل �ألي ��اما �إ�مقوما �أن
ّ

�تال �ال�شر�ة �واقع�املوارد ��� مثل

مر�ال��وة�ا��قيقية�والضرور�ة�للتغلب�ع���الصعو�ات�الطبيعية�� 

ة�املوارد
ّ
  .وقل

�للتنمية� �جديدة �رؤ�ة �رسم �إ�� ���دف �الدراسة ��ذه �أن �القول وخالصة

� ���
ً
�منص�رة �وعادلا���و�ة �ومستدام �شامل �تنموي �من�منوال �مق��ح � ،

�و�جتماعية ��قتصادية �ل��قوق �التو���� �املنتدى ��ذه�، �ست�ناول إذ

  :الوثيقة�املسألة�ع���ثالثة�محاور 

  سياسات�التنمية�ا���و�ة�منذ�ست�نيات�القرن�املا���: الباب��ول 

�الثا�ي �: الباب ��ختالل�تجليات �وتفاقم �النيولي��ا�� �التنمية �منوال إخفاق

  ب�ن�ا���اتالتنموي�

ْحَو�اعت: الباب�الثالث
َ
 اد�إس��اتيجية�بديلة�للتنمية�ا���و من

ّ
  �ة
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  الباب األول

  ات التنمية اجلهويةــــــاســـسي
 منذ ستينيات القرن املاضي
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��عت���ظوا�ر�قديمة� �و�قصاء �وال��م�ش �ا���و�ة �الفوارق �ظا�رة إن

�والشر�ط� �الداخلية �ا���ات �ب�ن ��قتصادي �التباعد �مجال ��� خاصة

    :وذلك�لعديد��سباب�ال���تخص. الساح��

 ا��� �املتوسط�املوقع �البحر��بيض �ع�� �املطل �الساح�� �للشر�ط غرا��

�الدوام� �ع�� �الساح�� �الشر�ط �و�ان �أك���ا��ضارات �بروز�وتطور �عرف الذي

�ع����تصال�والتواصل�مع��ذا�املحيط
ً
 . فضاًء�مفتوحا

 الدور��قتصادي�الناتج�عن�املوقع�ا��غرا���الذي�أدى�إ���تمركز�العديد�

 .وا��رفية����املناطق�ا��ضر�ة�بالشر�ط�الساح��من���شطة�التجار�ة�

 للمدن� ��دار�ة ����مية �إ�� �م��ا �جعل �الذي �ال���ء جانب�الساحلية،

��ستقطاب� �مراكز �أ�م �إحدى �ا��غرا�� �وموقع�ا ��قتصادية أ�مي��ا

� �مما �والتجاري ���م�ا�قتصادي �باملدن��ضاعف �مقارنة الديموغرا��َّ

 .الداخلية

 السياسية� �املناطق����مية �حول �املركز�ة �السلطة �لتمحور
ً
ن�يجة

�ا �وتمحور ��ستعمار �قبل �والتجار�ة�الساحلية ��قتصادية ملصا��

�تحو�ل�و�  �قصد �الساحلية �املناطق �بنفس ��ستعمار�ة �للقوى س��اتيجية

�با��وض� �املالحة �حركة �ومراقبة ��ورو�ية �للمراكز ��قتصادي الفائض

ت�حظيت��ذه�املناطق��عناية�خاصة����مجال�ل�ل��ذه��عتبارا. املتوسطي

  .الب�ية�التحتية

�التو�سي �السلط ��انت ��ستقالل �املخططات�و�عد �ع����ل
ً
�دائما �تؤكد ة

�إ����ع�� ���دف �سياسات �واعتماد �الفوارق ��ذه �من �التقليص �ع�� حرص�ا

ِع�ش�و�عد�أك���من�ست�ن�عام�من�. تحقيق�التنمية�الشاملة
َ
إال�أن�الواقع�امل

الل�يتم���باستمرار�الفوارق�وحدة�أك�������عض�املجاالت،�مما�نتج�عنھ��ستق

�أنھ�حصل�
ً
�نظرا

ً
�عدد�مظا�ر�ال��م�ش�و�قصاء�الذي�يمكن�اعتباره�ممن��ا
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��قصاء� �ع�� �قائمة �بدور�ا ��� �عمومية �وسياسات �تنمو�ة �اختيارات ن�يجة

ة�ع���ا��ياة�السيا����وع���مركز�ة�القرار�واحت�اره�من�طرف�الفئات�امل�يمن

   .السياسية�و�قتصادية

مجال�سياسات�و���ما�ي���سنحاول�الوقوف�عند�التطورات�ا��اصلة����

�ظ ��� �ا���و�ة �ش�د�التنمية �والذي ��ستقالل �منذ �القائم �التنمية �منوال ل

�الفاعل�ن� �وظائف �ودور �وأولو�اتھ �أ�دافھ �مستوى ��� �تطورات بدوره

  .�قتصادي�ن�والسياسات�املعتمدة

طورت�سياسات�التنمية�ا���و�ة����تو�س�حسب�السياق�السيا����ت

 .و�قتصادي�الذي�يحكم�البالد

 :رات����املراحل�الثالث��تيةو�مكن�حصر�تلك�التطوّ 

I- 1971- 1962( :�و��املرحلة�( 

�واملوجھ�من�� ��رادي �سياسة�التص�يع�العام ��ذه�املرحلة تب�ت�تو�س�خالل

قطاٍب�صناعية����معظم�ا���ات،�و���الوقت�قبل�الدولة�عن�طر�ق�إ�شاء�أ

�تقديم� �خالل �من �ا��اص �القطاع �ودعم �ل���يع �تداب�� �اعتمدت نفسھ

 .�عانات�واملساعدة�الضر��ية

خالل��ذه�املرحلة�قام�منوال�التنمية�ع���بناء��سيج�صنا���اقتصادي�وط���

�ا��ارجية�وموجھ�إ�مح�� �الداخلية�باألساس����من�املنافسة إطار����السوق

 . �عو�ض�الواردات�بصناعات�وطنية

� ��و�� �العشر�ة �أ 1971-1962ففي �أال�� �نجزت ��3ثناء�ا �ول�(مخططات

� �الف��ة ��1968- 1965 والثا�ي�1964-  1962غطى قام��)1972- 1969والثالث

منوال�التنمية�ع���بناء��سيج�اقتصادي�وط���مح���من�املنافسة�ا��ارجية�

�الداخ �للسوق �باألساس �بصناعات�وموجھ �الواردات ��عو�ض �سياق ��� لية،
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�وال�سو�ق�. وطنية ��نتاج �صعيد �ع�� ��سا��� �الدور �الدولة �مارست وقد

��قتصادية �الدورة �و�عديل �ببعث�. والتوز�ع �الدولة ��طار�قامت ��ذا و��

مصنع�السكر�بباجة،�مصنع�تحو�ل�ا��لفاء�(أقطاب�إنتاج�����ل�ج�ة�تقر�با�

�الك �الصناعات �صناعات�بالقصر�ن، �بامل�ست��، �ال�سيج �بقا�س، يميائية

�بورقيبة،� �بم��ل �الفوالذ �معمل �بب��رت �النفط �تكر�ر ��سوسة، مي�انيكية

�القب�� �بالوطن �غذائية �حركية�...). صناعات �إحداث �إ�� �يرمي �ال�دف و�ان

ه��قطاب�وقدر��ا�ع����عث�أ�شطة�مختلفة�حول�ا�بفضل�إشعاع��ذج�و�ة�

 . فع�حركية�التنمية�با���ةوالقيام�بدور�القاطرة�لد

 
ّ

�ت�سم��ذه�الف��ة�بتم��
ً
إرادي�قائم�ع���التخطيط�لبناء�تنمية�شاملة���ٍ عموما

�ب�ل�ج�ة����ال��اب� �والس�ان�وخلق�حركية�تنمو�ة تحاول�الر�ط�ب�ن�املجال

  .التو����

. انطالق�تجر�ة�التخطيط�لتنمية�شاملة�1964 -1962ومثل�املخطط��ول��

مخطط�طموح�حاول�بناء�عالقة��1968- 1965خطط�الثا�ي�من�ج�تھ��عت���امل

مت�نة�وجدلية�ب�ن�املجال�والس�ان�ع���القيام�بحصٍر�وضبٍط�دقيق�ملعطيات�

�املجاالت ��ل ��� �ج�ة �تحقيق�: �ل �قصد �وال�شر�ة �و�قتصادية الطبيعية

كما�حرص��ذا�. »التوازن�ب�ن�ا���ات����إطار�إنجاز�تنمية�متناغمة�ومتوازنة«

�محلية��املخطط ���ان �ع����عث �التخطيط �عمليات ��� �ا���ات ��شر�ك ع��

��داري� �ال��ا�ي �التقسيم �ب�ن �التناغم
َ
�ضرورة �وتأكيِد �للتخطيط وج�و�ة

  . والتقسيم��قتصادي�و�عث�مناطق�تنمية

�والعمل�ع��� �مع�املخطط�الثا�ي�الذي�حرص�ع���ال��وض�باإل�سان
ً
ومقارنة

�ت �إطار�مشروع ��� �محيطھ ��� �اإدماجھ �ع�� �ومت�امل �متوازن ملستوى�نموي

ش�الية�أ�مل�إ�1972 - 1969ن�املخطط�الثالث�املح���وا���وي�والوط���فإ

�والبعد�ا���وي�با��صوص
ً
ذلك�أن��ذا�املخطط�الذي�تزامن�. املجال�عموما
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�شاملة� �لتنمية �والتخطيط �ال�ي�لية �و�صالحات �التعاضد �تجر�ة ���اية مع

�بال��كومس �اكتفى
ً
��س�يا �إتقلة �املناطق����ع�� �ع�� �وتأث��ا��ا �ال��وح ش�الية

��قتصادية� �التنمية �تخص �ال�� �ا��وانب ��عث �ع�� �التأكيد �مع الساحلية

  .و�جتماعية

ة�ِمْن�
ً

و�اإلضافة�إ���ذلك،�تم�مباشرة�تأميم��را����الفالحية�ال����انت�مملوك

�  للقطاع�محاوالت�إصالح��يك���اتسنوات�الست�نكما�ش�دت�. ِقَبل�املعمر�ن

الفال���والتجاري�ع���ت�و�ن��عاضديات�من�شأ��ا�أن�ترتقي�باإلنتاج�واملردود�

   .الفال���وأن�تطور�جودة�ا��دمات

و���نفس�السياق،�تم�إ�شاء�أول�منطقة�لتحف����س�ثمار����ا��نوب����عام�

1968�� �قانون ��8بموجب �ع���1968مارس �عالوة �املس�ثمر�ن �يمنح �والذي ،

امة،�دعم�من�قبل�الدولة�إلنجاز�الب�ية�التحتية��ساسية�و�عفاء�املزايا�الع

 .من�ضرائب�الدخل�ملدة�تصل�إ���عشر�سنوات

� �للتنمية �العشر�ة �ا��طة �وثيقة �أن �إ�� �باإلشارة �)1971- 1962(وا��دير

�موضوع�املركز�و�طراف�����امل�ال��اب�التو�����لتحقيق�تنمية� تطرقت�إ��

 .ك�دون�تمي���ب�ن�ا���اتمتوازنة�ومتناغمة،�وذل

��ختالالت� �من �ا��د �أن �العمومية �السلطات �لدى �السائد ��عتقاد ��ان لقد

إ�شاء��قطاب�الصناعية�: ب�ن�ا���ات�يتمثل����مباشرة�الوسيلت�ن�التاليت�ن

 .وإصالح�ال�يا�ل�الزراعية) �ش�ل�عام�دفع��س�ثمار(

املختلفة�إصالح�ال�يا�ل�و�انت���داف�املرصودة�لتنفيذ��ذه�التداب��� 

�ستقالل��غية�القضاء�ع����منذ��ستعمار�وح���ف��ة�نتاجية�القائمة�

  .البطالة�املوروثة�من�الف��ة��ستعمار�ة
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��قتصادية� �السياسات �ملختلف �الشامل �التقييم �عن �النظر و�غض

املتبعة�خالل��ذه�املرحلة،�فإنھ�يمكن�اعتبار�أن�تلك�السياسات�فد�أخفقت�

����قل،�من�حيث�خلق�فرص�الشغل�وا��د�من�البطالة�ع���الرغم�من�ع

�املبذولة ��س�ثمار�ة �أن�. ا���ود �إ�� �تجدر��شارة �بال�شغيل، �يتعلق �ما ففي

� �عام ��� �أ�شأت �العمومية �التخلف« 1958السلطات ال���» ا��ضائر�ملقاومة

مالة�����انت�وظيف��ا�الرئ�سية�توف���فرص�شغل�لبعض�الوقت�ال�سيما�للع

  . الوسط�الر�في

�ا��وتقدر��سبة� �الذ�ور����سن�العمل�امل��ل�ن�����ذه ائر�سنة�ضالس�ان

 ). �عت���أّول�برنامج�للتنمية�ا���و�ة����البالد(٪��38بــ��1958

ائر����ضإ���أن��ذه�ا��) 1971 - 1962(العشر�ة�للتنمية���ذا،�و�ش���ا��طة

ن�النتائج�،�غ���أ»1971حلول�عام�س�تم�توف���ال�شغيل�ال�امل�ب«و» وقتية«

  . ال���تم�ا��صول�عل��ا��انت��عيدة�جًدا�عن�التوقعات

�خلق� ��� �تتمثل �التقليدية �والصناعات �للصناعة �بال�سبة �التوقعات �انت

275000�� �الف��ة �خالل �شغل ��نجازات�. 1971- 1962موطن �أن �ح�ن ��

� �تتجاوز �لم ��45000الفعلية �أي �شغل، �التوقعات�%16موطن �ما�ذ. من لك

���� �يتمثل �العشر�ن �القرن �سبعي�يات �أوائل �كب����� �تحد �أمام �تو�س وضع

  . عاطل�عن�العمل�يفتقرون�إ���ا����ة�وامل�ارة�إ���حد�كب���225000مواج�ة�

� �الف��ة ��ذه �ا�سمت ����)  1971 - 1962( لقد �املتمثل ��قتصادي بالر�ود

�ت �ع�� �التعاضديات �قدرة �وعدم �الداخ�� �الطلب ��� �عمل�نقص وف���فرص

�ا��اكمة� �الب��وقراطية �ع�� �عالوة �الس�ان �ع�ش �ظروف �وتحس�ن �افية

� �خارجية �ضغوط �ذلك �عن �نتج �مما � �املحلية، �البورجواز�ة التقر�ر�(وعداء

�الدو�� �للبنك �العمومية�السري �املؤسسات ���ز �عن�) بخصوص وال��اجع

 .جميع��صالحات�ال���تم�تنفيذ�ا
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�و  ��قتصادي، �الر�ود ��ذا ��عد �املتعاقبة �ا��فاف ) 1969 - 1966(سنوات

،�وتفكيك�التعاضديات�الفالحية،�ش�دت�ال��رة�)1970-  1969(والفيضانات�

 .الر�فية�توسعا�بوت��ة�كب��ة�باتجاه�املدن�الك��ى 

II- 1986-1972املرحلة�الثانية� 

ملواج�ة�الوضع�السيا����غ���املسبوق�والوضع��قتصادي�الصعب،�اختارت�

�نضمام�إ���التقسيم�الدو���للعمل،�من�خالل�تب���سياسة��الدولة�التو�سية

� �خار�� �تص�يع �ومنوال �لي��الية ��س�ثمارات�اقتصادية �است��اد �إ�� ��دف

و����ذا�الشأن�تم�وضع�قانون�أفر�ل�. جن�ية�بدال�عن�تصدير�اليد�العاملة� 

ل�قطيعة�مع�املن) 1972أفر�ل��27املؤرخ��38- 72القانون�( 1972
ّ
وال�الذي�مث

� �العشر�ة �خالل �اعتماده �تم �والذي �الدولة �ِقَبل �ِمْن �واملوجھ -�1962رادي

1971� �ل��ك���نظام �املجال �وف�� �منحھ�) off-schore(» خار��«، �مع بالبالد،

�عفاء�من�الرسوم�ا��مركية�ع���املعدات�واملواد�ا��ام�(مزايا���ية�للغاية�

 ...).ان�الضر�بة�عن��ر�اح�واملدخالت�الوسيطة،�و�عفاءات�ا��بائبة��عنو 

�3الصادر�����74-74وتم��عز�ز��ذا�القانون�من�خالل��صدار�تباعا�القانون�

� �1974أوت �بالصناعة�(، �ال��وض �لالس�ثمار���دف �جديًدا �نظاًما �وضع الذي

� �وطنية«املعملية �بصناعة �الواردات �إلحداث�»لتعو�ض ��ولو�ة ��عطي �وال�� ،

�شأن�تنظيم��1974أوت��16و�مر�املؤرخ����). زايامعيار�ملنح�املكفرص�العمل�

 ).FO.PRO.D.I(و�سي���صندوق�ال��وض�بالالمركز�ة�الصناعية�

ض�قانون�   لال��عل�ا�1974أوت��3جزئًيا�قانون��1981جوان��23وأخ�ً�ا،�َعوَّ

  .أحد�املعاي���الرئ�سية�ال���تمنح�ا��ق����مزايا�الدولةمركز�ة�

�وعم  �ذلك، �إ�� �تم�و�اإلضافة �وتوج��ھ، ��س�ثمار�ا��اص �مساعدة �ع��
ً
ال

 :إحداث�العديد�من�املؤسسات�العمومية�و��
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 ،���1972عام�) A.P.I(و�الة�ال��وض�بالصناعة��-

  ،���1973عام�) A.F.I(الو�الة�العقار�ة�الصناعية��-

 .���1981عام�) C.G.D.R(املندو�ية�العامة�للتنمية�ا���و�ة��-

 ���1982عام�) A.P.I.A(رات�الفالحية�و�الة����يع��س�ثما�-

 � �املختلفة �التداب�� �ل�ذه �املعلنة ���داف ��ش�ل�(وتتمثل ��س�ثمار حوافز

������يع�املؤسسات�ا��اصة��ش�ل�عام�و���يع�إ�شاء�املشروعات�) رئ����

� �املناطق ��� �واملتوسطة ��خالالت�" املحرومة"الصغ��ة �من �التقليص � �غية

 .ل��رة�الر�فيةا���و�ة�والتقليل�من�ا

و���إطار��ذا�املنوال�التنموي�تراجعت��رادة�السياسية�فيما�يخّص�التنمية�

�تط���عليھ�الصبغة�العملية�والنظرة��قتصادانية� ا���و�ة�وأصبح�التم���

� �مع �الضيق، �السل�� �بمف�وم�ا �النجاعة �ع�� �النظرة�القائمة غياب

� �س��اتيجية �السوق �متغ��ات �بمواكبة �من��العامليةو�كتفاء �توفره وما

  . فرص����سياق�التقسيم�الدو���للعمل�املسموح�بھ

كما�ش�دت��ذه�الف��ة��يمنة�املنطق��جتما���ع���حساب�املنطق�

�إ��قتصادي �مع �التعامل �يخص �ما �من��� �وذلك �ا���و�ة، �التنمية ش�اليات

� �الر�فية �التنمية �برامج �ع�� ��عتماد �املندمجةخالل �ت� والتنمية وف���قصد

 .موارد�رزق�وا��د�من�ال��وح

� �سنة �ش�دت ��1973ولقد �الر�فيةإحداث �التنمية ،�)PDR( برنامج

�توف���مقومات� �طر�ق �عن �وسط�م ��� �الر�ف �س�ان �تث�يت �إ�� �يرمي والذي

 .البناء��قتصادي�وتحقيق�ظروف�الع�ش�الالئق

�تحسن �إ�� �تؤّدِ �لم �ال��نامج �إطار��ذا ��� �املمنوحة ��عتمادات �لكنَّ

  .  ملموس����ظروف�ع�ش�الس�ان����الوسط�الر�في�وتث�يت�استقرار�م
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لقد�خلقت��ذه�السياسة�شعوًرا�باإلحباط�ب�ن�س�ان�الر�ف،�وزادت�

�الشر�ط� ��� �ا��ديدة �الصناعة �ع�� �تحتوي �ال�� �املناطق �إ�� �الر�فية ال��رة

الساح��،�وال���سا�مت�ف��ا����نفس�الوقت�الظروف�الداخلية�الصعبة����

����ال �الع�ش �ظروف �تحسن �وكذلك �الصنا�� �التطور �مقابل � �الر�في وسط

�ا��ضري  �التفك���. الوسط ��عميق �إ�� �ا���و�ة ��خالالت �تفاقم �ساعد ولقد

�واملناطق� �الداخلية �املناطق �ب�ن �التفاوت �من �ل��د �أخرى �آليات الست�باط

 .الساحلية

� �إحداث �تم �املضمار ��ذا �ا���و�و�� �للتنمية �العامة  ةاملندو�ية

)CGDR (� �عام ��1981���� �ف��ا �يخصص �ال�� ��و�� �املرة ��� ��ذه �و�انت ،

� �للتنمية �السادس �ا���و�ة) 1986 - 1982(املخطط �بالتنمية �خاصٌّ . فصٌل

�امل ��ذا � �حمل �ول�ن �طياتھ ��� � �ا���و�ة«خطط �بالتنمية �يتعلق �فإن�»م�ّونا ،

�ا �� ذلك �مرتبة �لي�بوأ �ال�يرتقي �امل�ّون �التنمو�ة �يمكن�س��اتيجية �بل ���و�ة

�من� �امل��مجة ��س�ثمارات �تخص �ا���و�ة �املشار�ع �من �باقة �بمثابة اعتباره

قبل�الدولة�أو�القطاع�ا��اص�دون�أي�تماسك،�إ���درجة�أنھ�ال�يمكن�باملّرة�

�ا���وي  �التخطيط �قبيل �من ��عت���ذلك �تقسيم�. أن �سوى �ل�ست فا���ة

�اجتما �مقتضيات �خالل �من ��شكيلھ �إعادة �يمكن �وسياسية��سيط عية

 . مختلفة�ول�ست�اقتصادية

� �وضع �تم �املندمجةكما �الر�فية �التنمية �عام�) PDRI( برنامج ��

و�انت�الغاية�. (PDR)و�عد��ذا�ال��نامج�بديل�لـ��نامج�التنمية�الر�فية� .1984

منھ�معا��ة�إش�ال�تناثر��عتمادات�لصا���مقار�ة�ترتكز�ع�����شطة�ذات�

�وتح ��نتاجية �ال��نامج�الصبغة �ضمن �املدرجة ���شطة �ب�ن �املالَءمة س�ن

يا�مع�مقار�ة�توسيع�املساعدات�. املذ�ور 
ّ
كما���دف��ذا�ال��نامج�إ���القطع��ل

 . وال�بات�و�نتقال�إ���مقار�ة��عتمد��شر�ك�املستفيدين����تمو�ل�مشار�ع�م
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�تحقيق� لكن، �إ�� �والرامية �املرسومة ���داف �طموح �من و�الرغم

�آليات��ستقر  ��� �إدماج�م �ع�� �والعمل �الر�ف �س�ان �ع�� �العزلة ار�وفك

نحو�منطق�) خاصة����ا��يل��ول (السوق،�فقد�انزلق�ال��نامج�أثناء�إنجازه�

املساعدة��جتماعية�ول�س�نحو�دينامية�لنظام�إنتاج�ج�وي�يف����إ���خلق�

 .ال��وة

�الثمان�نات �بداية �منذ �حدود�ا ��س��اتيجية ��ذه �أظ�رت �،لقد

خالل�% 5.9فانخفض�معدل�نمو�الناتج�املح����جما���باألسعار�الثابتة�من�

�ا��امس� ���املعدل�سنوً�ا�خالل�املخطط�% 2.4إ���) 1981- 1977(املخطط

وارتفعت��سبة�الدين�من�). 1986سنة�% 1بلغ�النمو�( 1986- 1982السادس�

دين�من�ومّرت��سبة�خدمة�ال����1986عام�% 59.5إ�������1981عام�% 38

14 %� �عام ��1981�� �% 27.9إ�� �عام �بصفة����1986 �مراجع��ا �إ�� �أدى مما

  .1986جذر�ة�سنة�

III- إ���يومنا��ذا�1986لف��ة�الثالثة�من�ا: 

� �سنة �منذ �تو�س �ال�يك�� 1986اعتمدت ��صالح ) P.A.S( برنامج

�اس�بدال� �اس��اتيجية �عن �والتخ�� �النيولي��الية �املنظومة ��� و�نص�ار

�املحلية الواردات �أيضا��بالصناعات �والتخ�� ��ستقالل �منذ �اتباع�ا �تم ال��

�تنمو�ة �اس��اتيجية ��ل �ع�� �وعموما �القطاعية �السياسات وأصبح��.  عن

مستقبل��قتصاد�بيد�السوق�الذى�ُ�ْعَت���حسب�الفكر�النيولي��ا���الضمانة�

�لتحقيق�أحسن�استعمال�للموارد�و���يل�أع����سب�نمو،�فالقطاع�ا��اص

�الذي ���و�الوحيد َدْيھ
َ
�ال��وة�ةدر القل �خلق ��و�. ع�� ��عمال �مناخ وأصبح

� �املالية �التوازنات �وأصبحت �ح�ومي �عمل �ألي ��س�� الداخلية�(ال�دف

  . ال�دف�ال��ا�ي���ميع�السياسات��قتصادية) وا��ارجية



  

22 

�اتجاه� ��� �انتقالية �مرحلة �التو���� ��قتصاد �عاش �الف��ة، �تلك ومنذ

ل�تنمية�جديد�من�خالل�عديد�ال��امج�و�صالحات�ال�ادفة�لتحر�ر�ترك���منوا

� �تفكيك�(�قتصاد �وا��ارجية، �الداخلية تحر�ر��سعار�و�س�ثمار�والتجارة

  ...).منظومة�ا��ماية�ا��مركية،�إصالح�النظام�ا��با�ي�والبن�ي

�والذي� �العمومية �املؤسسات �خوصصة �برنامج �تنفيذ �تم و�التوازي

�رك��  ل
ّ
�أساسيّ �ش� �ة �ال�يك�� ��صالح �برنامج ��� �يحل�)P.A.S(ة �أن �أمل �ع�� ،

� �ا��اص �نجاعة«�س�ثمار �» �ك�� �العام ��س�ثمار �وغ���«محل امل�لف

 .،�كما�يتصوره�النيوليب��اليون »الناجع

� �ب�ن �املمتدة �الف��ة ��31و�1987د�سم����31ففي �تّمت�2009جانفي ،

� ��217خوصصة �بمبلغ �عمومية �دينارمل�5963مؤسسة وتتوزع�. يون

قطاع�الفالحة�والصيد�%  8.3: املؤسسات�حسب�القطاع��قتصادي�كما�ي��

 .قطاع�ا��دمات%  53.9قطاع�الصناعة�و%  37.8البحري�و

�مح �ا���و�ة �التنمية �سياسات �ظلت �السياق، ��ذا �بمنح��� �ومة

�و  �إحداث�حوافز��س�ثمار، �وكذلك �املختلفة، �التوز�ع �إعادة �برامج تنفيذ

�مؤس �ا���ات ��� ��س�ثمار�ا��اص �ودعم �ا��ديدة �الدعم . »املحرومة«سات

وتم�خالل��ذه�الف��ة�إصدار�مجلت�ن�تخص�ال���يع�ع����س�ثمار�تباعا����

� ��1994و�1987عام ��س�ثمار�سنة �ع�� �ال���يع �من�2016وقانون �وال�� ،

�وتطو�ر�القطاع� �إ�شاء �ل���يع �ا��صوصية ��متيازات �منح �أ�داف�ا ضمن

�املحرومةا �ا���ات ��� �تم��.��اص �ال�� ��س�ثمار �قوان�ن �مع و�التوازي

�القطاع��إصدار�ا، �لفائدة �واملساعدة �الدعم ��يا�ل �من �العديد �إحداث تم

�املتعلقة� �ال��امج �تطو�ر�وإحداث ��� �العمومية �السلطات �ومواصلة ا��اص

  .بالتنمية�ا���و�ة�إ���يومنا��ذا
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�و  �السا�ع �املخطط �امتد�1991-1987جاء ����اًدا �السادس للمخطط

�و  ���داف �وانفتاحمجال �أك���لي��الية �جديدة �ملرحلة �انتقا�� �. كمخطط
ً
علما

�ب�ن� �وا��ة �فوارق �بوجود ��ع��ف �ال���يص �مستوى ��� �املخطط ��ذا أن

�الغر�ية�الساح�� الشر�ط �تحقيق�  وا���ات �ع�� �العمل �مواصلة �عن و�ع��

 .أك���توازن�ب�ن�ا���ات

�الثام �املخطط �جاء �ثم �و�وضوح��1996-1992ن �جديد �من ليقّر

باعتبار��1بفشل�سياسات�التنمية�ا���و�ة�السابقةو�اعتماد�نقد�ذا�ي�صر�ح�

ضعف��رادة�وقلة��م�انيات�املالية�والقدرات�ال�شر�ة�ع���املستوى�املح���

�أمثلة� �مع �والعمرا�ي �النمّو��قتصادي �تطابق �عدم �إ�� �باإلضافة وا���وي

ؤم��ن�شار�ا��غرا���لإلدارة�ولدواو�ن�التنمية�مع�املتطلبات�ال��يئة�وعدم�تال 

  .ا��قيقية�للتنمية�ا���و�ة

�العوائق� �عديد �إ�� �أشار�صراحة �الذي �املوضو�� �الكشف ��ذا رغم

�بقيت� �الوقت �ذلك �منذ �إقرار�ا �وقع �ال�� ��جراءات �أن �إال والنواقص،

من�بلورة�توج�ات��محدودة�وغ���قادرة�ع���تمك�ن�ال�يا�ل�املحلية�وا���و�ة

تنمو�ة�تنطلق�من�الواقع�املعاش�وخصوصياتھ�من�ج�ة�وتأخذ��ع�ن��عتبار�

محدودية�منوال�التنمية�ا��ديد�القائم�ع���املبادرة�الفردية�ومنطق�السوق�

  .بالتنمية�ا���و�ة�واملحلية�من�ج�ة�أخرى � ال��وض���

د�من�جديد�ع���تحدي�2011-2007وقد�حاول�املخطط�ا��ادي�عشر�

�امل �نقائص �تتجاوز �جديدة �وآليات �إ���مفا�يم ���دف �توجھ �باعتماد ا���

�« ال��وض �للتنميةكبا���ة ��شيط �والالمركز�ة�» قطب �الالمحور�ة وتدعيم

�إلنجاز� �ا���و�ة �واملجالس �الدولة �ب�ن ��عاقدية �عالقات �إرساء �ع�� والعمل

                                                           
1
الصادر�عن��تحاد�العام�التو������إش�اليات�التنمية�بوالية�ال�افانظر�املخطط�الثامن�وحوصلة�ملا�جاء�فيھ����� 

  .2006للشغل،�تو�س،�نوفم���
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�طرف� �من �الدو�� �للتعاون �أك�� �ال��وء �ع��
ّ

�وا��ث �قطاعية مخططات

  .جالس�ا���و�ة�لتدعيم�التنمية�ا���و�ةامل

وقبل�ان��اء�ف��ة�املخطط�ا��ادي�عشر�طلع�علينا�املخطط�ا��ما����

للتأكيد�ع���نفس�التوجھ��سا����املعتمد�من�طرف�املخطط��2010-2014

� �إ�� �عشر�والرامي �مع��ال��وضا��ادي ��شيط �تنمية �قطب �باعتبار�ا با���ة

الرفع�من�القدرة�التنافسية�ل���ات�ودفع��اعتماد�إجراءات�إضافية���دف�إ��

�. �س�ثمار���ا
َ
تطو�ر�صالحيات�ا���ات����«و�جراءات�امل��مجة�تؤكد�ضرورة

�وال�شر�ة� �املالية �املوارد �ودعم �مت�املة �ج�و�ة �تنمو�ة �خطط �وضع مجال

��عز�ز�صالحيات� �إ�� �إضافة �بأدا��ا ��رتقاء ��� ��سا�م �بما �ا���و�ة للمجالس

نمية�عالقات�التعاون�والشراكة�مع�ا���ات����البلدان�الشقيقة�ا���ات����ت

  .2»والصديقة

� �وجاء �عام ��2014دستور �تب�� �ع�� �املادة��التمي����يجا�يلينص ��

�والتنمية�«: منھ�12 ��جتماعية، �العدالة �تحقيق �أجل �من ��عمل الدولة

�ال �مؤشرات �إ�� ��شارة �خالل �من �املناطق، �ب�ن �والتوازن تنمية�املستدامة،

�التمي����يجا�ي �مبدأ �ع�� ��ستغالل�. و�عتماد �أجل �من ��عمل �أنھ كما

 .»الرشيد�لل��وة�الوطنية

�الس�ان� �من �جزء �مع �أفضل ��ش�ل �التعامل ��� ��يجا�ي �التمي�� و�تمثل

�ال�شر�عية� �العمليات �من ��سلسلة �بالقيام �وذلك �للتمي�� �عادة يتعرضون

 .والتنظيمية��ست�نائية�واملؤقتة

�املتحدة�إ �الواليات ��� �مرة �ألول �ظ�ر �تار�خيا، �قديم �مف�وم نھ

�مر�كية،�بما����ذلك�إدخال�ا��صص�لتقليص�الفوارق�ذات�الطا�ع�العر���

 .���الست�نيات

                                                           
.التو�سية���م�ور�ةا- 255ا��م���صفحة��املحتوى -�ول  املجلد- 2014- 2010املخطط�ا��ما����للتنمية��

2
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أما����تو�س،�فتوجد�آليات�تمي���إيجا�ي����السياسات�العامة�املعتمدة�منذ�

مناطق��عليمية�ذات�اث�سبعي�ّيات�القرن�املا���،�مثل�املزايا�الضر��ية�وإحد

 .) ..Z.E.P( أولو�ة

بنقد�املن��ية�ال����و�دأ�2020-2016ا��ما���� وأخ��ا،�جاء�املخطط

اعتمدت�من��ية�التخطيط�ا���وي�«اتبع��ا�املخططات�السابقة�حيث�يذكر�

ة�قطاعية�للتنمية�ا���و�ة�ال���تم�اتباع�ا�خالل�املخططات�السابقة�ع���نظر 

 �� ��عتبدون ��ع�ن �خذ �اعتماد�«: و�ضيف�...» ا���و�ةار�ل��صوصيات تم

 
ّ

�تقي��ٍ تم�� �يرتكز�ع�� �إلبراز�يمرح�� �والية �ب�ل �التنموي �الوضع �و���يص م

 �� �للمحاور �تصورات �ووضع �للتنمية �العامة ��ش�اليات ثناء�أ» ...س��اتيجية

�إ �ا��ا�� �املخطط �(عداد �التنمية �ا���وي،�: 2020-2016مخطط ا��زء

  ).5صفحة�

�انط �ا��صيلة�رغم �إال�أن �ا���ات �مستوى �ع�� �املخطط �أشغال الق

���اس�ياء�ع�املوزعة�ع���مختلف�ا���ات�أدت�إ�انت�قائمة�مطولة�من�املشار�

وتركت�ا���ومة�الناس�. وغضب�ا���ات�ال���لم�تكن�مقتنعة���ذه�ا��صيلة

يتجادلون�و�حلمون�كما�ير�دون�لك��ا�فعلت�ما�تر�د�واعتمدت�من�جديد�ع���

  .ع�القطا���للمشار�عالتوز�

وعموما،�وا���حّد��ن�فإن�منوال�التنمية�ا��ا���القائم�ع���املنطق�

�ا��اص� �القطاع �ع�� �و�عتماد �العاجل �الر�ح �ومنطق السل��

بالتنمية�و�ا���ات،�قد�قاد�إ���نتائج��انت�كسابقا��ا�مخيبة�لآلمال� لل��وض

�تؤكد�ع���ذلك��نتفاضة��جتماعية�السلمّية� ال���عرف��ا�ج�ة�قفصة�كما

�اٍت�اجتماعية�تتواصل�ح���حر وما�تال�ا�من��2010وانتفاضة�����2008أوائل�

   .اليوم
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�ع���توظيف�فا �الفوارق �حدة �من �التخفيف �ع�� �السياسات قتصرت

�برامج� �واعتماد �الداخلية �با���ات �العمومية ��س�ثمارات �من ��سبة أك��

ج�اقتصادي�قادر�ع���تحقيق�خصوصية�لفائد��ا،�دون�التوصل�إ���بناء��سي

  .حركية�تنمو�ة�من�شأ��ا�ال��وض���ذه�ا���ات�بصفة�مستدامة

�املناطق� �من �ال��وح �ظا�رة �وارتفعت �ا���ات �ب�ن �الفوارق فتوسعت

�النظامية� �ال��رة �ظا�رة �كذلك �وتفاقمت �الساحلية �نحو�املناطق الداخلية

  .والسر�ة�نحو�ا��ارج
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  الباب الثاني

 منوال التنمية اقــإخفات ــجتلي
 وتفاقم االختالل التنمويالنيوليربايل 

  بني اجلهات
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ااعتبار�النمو� تمثلت�املقار�ة�املعتمدة��� ا�أساسي�
ً
ولو�ة�عطاء�� وإ �دف

تم�اختيار�املناطق�ال���تؤمن�ذلك�النمو��وقد�لبعد��قتصادي����بناء�الدولةل

�م�امل�شود �لتوط�ن �الوط�� �الصعيد �إال�ع�� �تكن �لم �فا���ة �املشار�ع، ختلف

  .وسيلة�لبلوغ�ال�دف�الوط��

�الساحلية�� �املناطق �ال��ك���ع�� ��انت �التم��� �ل�ذا �ا��تمية الن�يجة

من��س�ثمار��60% وتركز��س�ثمار���ا�بصفة�م��مجة�أو�عفو�ة�حيث�نجد�

  .من��س�ثمار�ا��اص�ت��كز����املناطق�الساحلية% 80العمومي�و

�مرت  ��لقد �اختالل �من ��ستقالل �منذ �التو�سية �الشمال� البالد ب�ن

� �عن �نجم �و�ستعمار وا��نوب �الطبيعية �آخر�ب�ن��،املعطيات �اختالل إ��

�الداخلية �واملناطق �الساح�� �املدن� .الشر�ط �أ�م �تضم �الساحلية فالواج�ة

  .وأك���ا�دينامية�ديمغرافية�واقتصادية

� �السبعينات،مع �التوجھ�بداية ��ذا �الصناعات��تدعم �خالل من

� �لقانون �الزراعات��1972التصدير�ة �وتطور �كب��ة �بدرجة �السياحة وتدعيم

�والبيوت� �والبيضاء �ا��مراء �وال��وم �ا��ليب �إلنتاج �أحواض �وخلق السقو�ة

ثم�املناطق�ا��رة�ل�ل��،املكيفة�باإلضافة�إ���إ�شاء�املركب�الكيمياوي�بقا�س

�ل� �السياحية �واملحطات �و���رت �جرج�س �وما�من �وط��قة �القنطاوي �من ل

جلب�و طرقات�سر�عة،�و ،�ئموا�و تطلبھ�ذلك�من�تج���ات�ك��ى�من�مطارات،�

�ا��امعات� �وخلق �التكنولوجية �باألقطاب �أخ��ا �تدعمت �وللري، �للشرب املياه

مما�جعل�البالد�التو�سية�ت�شطر�إ���و مما�دعم�أك���فأك���املناطق�الساحلية�

�شطر  �: �ن �مناطق ��ش�د  ميَّ دينا�س�يا
ً
� ة �ولليد��ةيّ وجاذبتنمو�ة لالس�ثمار

�و�� �مؤّ� �العاملة ��� �لالندماج �العال��لة �م�مشة���قتصاد �داخلية ومناطق

يرتكز�ع���وع���قطاع�صنا����ش� ةيرتكز�اقتصاد�ا�ع���القطاعات�التقليديّ 

الظرفية�،�ال��امج��ائر ضا���برامج( ة����ال��امج�ا���و�ّ إضافة�املناولة��ذا�باإل 

 .وال��امج�الظرفية�لل�شغيل...) و�ة�للتنمية�والتنمية�املندمجةا���
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I. البطالة�والفقر�من��سباب�الرئ�سية�لل��رة: 

 :ة�نتاج�للتفاوت�ا���وي ال��رة�الداخليّ  )1

�الداخليّ  �ال��رة �الداخليّ �عكس �املناطق �ب�ن ��قتصادي ��ختالل ة�ة

��عت���منّف  �ال�� �للس�ان،للبالد �الساح�� رة �الشر�ط ��عت���منطقة�و��ن  الذي

  .للس�ان�واليد�العاملة استقطاب

�الك��ى� و�عت�� �املدن �تتمركز �حيث �الساح�� �الشر�ط �نحو ال��رة

ستعمار�الذي�ظا�رة�قديمة��عود�إ���حقبة��  وأغلب�ال�شاطات��قتصادية

��قتغ�ّ  �التوازنات ��نتاج� �مراكز �ترت�ب �وأعاد �ع���صادية �ا�عكس �مما ،

ولم�تقم�ح�ومات�ما��عد��ستقالل،�با��د�من� .��للس�انالتوز�ع�الديمغرا�

�بل� �للس�ان، �الديمغرا�� �والتوز�ع �ا���و�ة �التنمية �مستوى �ع�� �ا��لل �ذا

���شطة� �وأغلب �تركز�ال��وة �ع�� �القائمة �السياسة �نفس �ان��اج واصلت

��عتمد� �م�مشة، �الداخلية �ا���ات �لتبقى �الساح�� �بالشر�ط �قتصادية

�ع���الفالحةاقتصاد�ا�أسا
ً
الزراعات�الك��ى،�الغراسات،�تر�ية�(التقليدية� سا

�الضيعات ��بقار�داخل �وتر�ية �السقو�ة �الزراعات �ع�� �ثم وع���) املاشية،

�وال�شغيلية� �عض �املضافة �القيمة �محدودة �الصناعية �أبرز��.��شطة ومن

� ��ذا �ا���و�ةتجليات �التنمية �مستوى �ع�� �ال�ا��لل ��سبة س�ان�ارتفاع

�الساح��اب ��لشر�ط �ت�انحيث ��مثلت �ال�سبة �البالد� %�63,4ذه �س�ان من

حسب��عداد� %68مثل�حوا���أصبحت�تو �1966سنة�حسب�التعداد�العام�ل

 .2014سنة�

�و  �لسنة �للس�ان �العام �التعداد �من �املقدمة �املعطيات �2014تفيد

أن�صا���ال��رة�خالل��ذه�الف��ة��ان�ايجابيا��2009وامل���الس�ا�ي�لسنة�

�وسل���ب �الشر�� �والوسط �الشر�� �والشمال �الك��ى �تو�س �إلقليم ال�سبة

 يجا�يإ�صا�����رةأك����إقليم�تو�س�الك��ى وقد�عرف�. بال�سبة�لبا����قاليم
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صا���الوسط�الغر�ي�أك����إقليمخالل��ذه�الف��ة����ح�ن�عرف�)  47 800( 

  ).-( 44400:  سل�� ��رة

�تطو � �مر�السن�ن �ع�� �تو�س �إقليم �ال��رة�ش�د �لصا�� �ايجابيا ورا

�الواليات��.الداخلية ���ساب ��ستقطاب ��� �م�انتھ �تراجع �من و�الرغم

ذ�يقدر�الوافدون�إالساحلية�فقد�بقي�من�أ�م�املستقطب�ن�لل��رة�الداخلية�

�بـ ��قليم ��ذا �الف��ة�% 48,5ع�� �خالل ��قاليم �ب�ن �امل�اجر�ن �جملة من

2009-2014 .  

�الش �الوسط �مستقطبو�عت���إقليم �أ�م �ثا�ي �الداخلية� ر�� لل��رة

�إقليم�تو�س� �(�عد من�جملة�امل�اجر�ن�ب�ن��قاليم�خالل�% 20,9استقطب

�والية�). 2014-2009 ( الف��ة �كأ�م �م�ان��ا �ع�� �سوسة �والية �حافظت وقد

�صفا �والية �أن �ح�ن ��� ��خرى ��قاليم �من �للم�اجر�ن �ورغم�قاستقطاب س

رة�تأ�ي����املرتبة�الثالثة�تاركة�بذلك�م�ا��ا�لوالية�املعدل��يجا�ي�لصا���ال��

�ح �أصبحت �و امل�ست���ال�� �للس�ان �العام �التعداد �نتائج �سب �2014السك��

  .�قليم�والية�مستقطبة�للم�اجر�ن�����ذا�ثا�ي
  

� �قرابة ��%50و�تجھ �الغر�ي �الشمال �لواليات �املغادر�ن تو�س�نحو�من

املغادرون�من�كما�يتجھ�. وطن�القب��الساحل�والنحو�الك��ى�و�صفة�ثانو�ة�

� �القصر�ن �والية �حّدة �و�أقل �والق��وان �امل�دية �سوسة�إوالي�� �والي�� ��

��،وامل�ست�� ���ستقر ب�نما �املغادر�ن �ثلث �لأك���من �بوز�د �سيدي والية�بوالية

  . صفاقس
  

�بداية�وتجدر��  �منذ �عكسية ���رة �ش�دت �تو�س �والية �أن �ا�� شارة

�عرفت �حيث �والي����الثمان�نات �لفائدة �سل�� ���رة �صا�� �التار�خ �ذلك منذ

و�ن�عروس�) 2014 –2009خالل�الف��ة��41200صا�����رة��ساوي�(أر�انة�

���تحول�إو�رجع�ذلك�أساسا� ).خالل�نفس�الف��ة�25000صا�����رة��ساوي�(
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� �والتجارة �ل��دمات �فضاء �ا�� �العاصمة  Phénomène deوسط

tertiarisation) ( 

  

 2014-2009صا���ال��رة� :1جدول�عدد�

  الوالية  صا���ال��رة  الوالية  صا���ال��رة

 أر�انة� 40087 توزر� 324-

 بن�عروس� 26625 قب��� 463-

 سوسة� 19156 زغوان� 678-

 نابل� 12770 تطاو�ن� 2486-

 امل�ست��� 11859 قفصة� 5746-

 صفاقس� 9607 ال�اف� 7898-

 منو�ة� 8468 باجة� 7964-

 مدن�ن� 2694 سيدي�بوز�د� 9138-

 قا�س� 2173- سليانة� 9528-

 امل�دية� 3127- جندو�ة� 12722-

 ب��رت� 6384- القصر�ن� 12827-

 تو�س� 27392- الق��وان� 22418-
                    

  املع�د�الوط���لالحصاء�،2009امل���الس�ا�ي�– 2014التعداد�العام�للس�ان�: املصدر

أصبحت��ع���أك���من�أي�وقت��ل��رة�الداخليةن�اوا��دير�بالذكر�أ

�للس�ان� �العام �التعداد �يب�ن �حيث �العليا �الش�ائد �وأ��اب �الكفاءات م���

سنوات�يوجد��10م�اجر�أعمار�م�أك���من��338666أن�من�ب�ن��2014لسنة�

  %). 73.2(م�اجر�ل�م�مستوى��عليم�ثانوي�فما�فوق��247716

سباب�أن�العمل��عت���أ�م�� س�ان�العام�للبي�ت�نتائج�التعداد�وقد�

�الوال  �ب�ن �الداخلية �لل��رة �الدراسةاملباشرة �تليھ ��عت�� . يات �من��كما الزواج

 �� �� أ�م �ل��رة �املباشرة �الوال سباب �ب�ن �الداخليةو . ياتناث أسباب��لل��رة
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� �كبار��ب�يو�ةتار�خية �طرف �من �الفالحية ��را��� �أغلب �ملكية �قضية أ�م�ا

�جا �ا�� �املتعاقبةالفالح�ن �الدولة �سياسات �وكذلك ��نتاج �طرق �تطور  نب

 
ُ
 . جات�الفالحيةتَ نْ واملكبلة�تجاه�أسعار�امل

 

  :ال��رة�الداخلية�نذكر�تداعياتومن�

 ا���وي�� �التفاوت �و�عميق �و�جتما�� �و�قتصادي �الديمغرا�� �ختالل

 .املوجود�منذ�حقبة�من�الزمن

  وخاصة�من�الشباب( ري�ا��يوي ا���ات�امل�مشة�من�مخزو��ا�ال�ش�إفقار( 

��ا�ذوي�املستوى�العل���وامل���املتوسط�والعا��وحرما��ا�من�خ��ة�وكفاءة�أبنا�

من�املفروض�أن��سا�موا����الرفع�من�مستوى�التنمية��وكفاء��م،�وقد��ان

 .ج�ا��مب

 املوارد�� �ب�ن �التوازن �واختالل �الك��ى �املدن ��� �الس�ا�ي �كتظاظ

�أ�شطة�املتوف �قتصادية �إ�� �يؤدي �مما �الس�ان �وحاجيات �واملتاحة رة

 .بتطور��قتصاد اقتصادية�مواز�ة�و�شة�ومضرة
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  املدنية�� �ا��ياة �مع �تتعارض �وسلوكيات �ممارسات �وظ�ور �املدينة تر�يف

�و�خلق� وا��ضر�ة �و�جتما�� ��قتصادي ��ندماج ��� �إش�ال �يخلق مما

 .ملدنانتماءات�ج�و�ة�وقبلية�باألحياء�املحيطة�با

 والوافدين� ش�ٍل روز�ب� �للمدن ��صلي�ن �الس�ان �التمي���ب�ن �أش�ال من

�الشرخ� ا��دد ��عمق �مما �الشعبية ��حواز�و�حياء ��� �خاصة واملستقر�ن

�غ���املتجا�سة� �جتما�� �ا��ماعات �من �مجموعة �عن �عبارة �املدينة وتصبح

 .وح���املتنافرة�واملتصارعة

   ق�� �ال�تؤمن�حياة�الئقة�ظ�ور�العديد�من���شطة تصادية�ال�شة�ال��

�الضعيف� لبعض �والدرا��� ��جتما�� �املستوى �ذوي �من �وخاصة امل�اجر�ن

انخراط��ؤالء�����عض���شطة�املمنوعة���السرقة� مما�يضاعف�من�مخاطر

�أو��نخراط �والدعارة � وال�سول �شب�ات �الشب�ات��� �وح�� �املنظمة ا��ر�مة

 .ر�ابية� 
 

  :البطالة�����سب� تفاوتع���مستوى�ال  )2

ع���سياسات�نيولي��الية�دون��ت��نظمة�املتعاقبة�منذ�السبعيناتاعتمد

�و�مية� �والبطالة �ال��وة �توز�ع �بقضايا ��اٍف �ا�تمام �ودون ضوابط

ات��عد�دخول��قتصاد�يَّ وقد�زادت�حدة�أزمة�البطالة�منذ�ال�سعي�…والفقر

خالالت��وة�� �،�حيث��ا�سعتتوحشةورة�العوملة�اللي��الية�املالوط������س��

 .ة�لالقتصادال�ي�ليّ 

�باملناطق��1201ولعل�من�أ�م�أسباب�ثورة�جانفي� �شرار��ا وال���اندلعت

���� ��س�ب �الفقر�مما ��سب �وارتفاع �البطالة �ظا�رة �تف��� �للبالد الداخلية

 .زعزعة��ستقرار��جتما��

� �لسنة �للس�ان �العام �التعداد ��2014و�ب�ن �فوارق ��سب�وجود ��� �امة

�الشمال� �وواليات �ج�ة �من �ا��نوب �وواليات �الداخلية �الواليات �ب�ن البطالة
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�أخرى  �ج�ة �من �الشر�� �والوسط �. الشر�� �أن �ذلك �غرب��5من �من واليات

و���جندو�ة�والقصر�ن��%20البالد�ومن�ا��نوب�تجاوزت��سبة�البطالة���ا�

� �ب�ن �البطالة ��سبة �ت��اوح �ب�نما �وتطاو�ن �وقب�� ����%17.1و�%9.1وقفصة

�الشر�� �والوسط �الشر�� �الشمال �امل�ست���سنة�  .واليات �والية ���لت وقد

���ح�ن���لت�والية�تطاو�ن�خالل�نفس�%)   9,1(بطالة��سبة�  أد�ى�2014

  %). 27,1( بطالةالسنة��أع����سبة�
 

 �سبة�البطالة�حسب�الوالية: 2جدول�عدد�

 الوالية 2014 2018 الوالية 2014 2018

 امل�ست��� 9,1 7,5 توزر� 15,5 21,1

 نابل� 10,0 8,9 زغوان� 16,6 9,1

 أر�انة� 11,2 10,9 الق��وان� 17,0 16,1

 سوسة� 11,5 13,4 سيدي�بوز�د� 17,0 18,2

 صفاقس� 11,9 8,6 سليانة� 17,6 14,0

 امل�دية� 12,1 11,1 باجة� 17,8 18,9

 بن�عروس� 13,1 18,4 ال�اف� 18,5 13,1

 ب��رت� 13,1 11,3 قب��� 21,0 24,7

 تو�س� 13,9 18,2 القصر�ن� 22,4 24,1

 مدن�ن� 15,1 19,9 جندو�ة� 25,5 21,6

 منو�ة� 17,3 19,4 قفصة� 26,3 28,9

 قا�س� 19,1 25,4 تطاو�ن� 27,1 32,4

 املجموع� 14,4 15,4 

  �د�الوط���لالحصاءاملع�2018مؤشرات�البطالة��– 2014التعداد�العام�للسكن�والسك���: املصدر

وتفيد��ذه�املعطيات�أن�املناطق�ال���تحظى�ب�سب�عالية�من��س�ثمارات�

و�بدو�أن��ذه�املعادلة��.العمومية�وا��اصة����ال������ل�أقل��سب�بطالة

���معطيات�سنوات�ي���تو�س�و�ن�عروس�خاصة�بالرجوع�إال�تنطبق�ع���وال 

�الواليت�ن�2018و�2017و�2016 ��ات�ن �ش�دت �البطالة��حيث �ل�سب ارتفاعا
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ن�يجة�ارتفاع�طلبات�الشغل�املتأتية�من�الواليات�الداخلية�و�و�ما��ع���عنھ�

aradoxe de TodaroP.(  

 

���أن��سب�البطالة�ما�انفكت�ترتفع�خاصة��عد�سنة�

�%19.4بطالة�بلغت��سبة�ال(���عديد�الواليات�وخاصة�بإقليم�تو�س�

�و�18.2% �تو�س �عروس %18.4بوالية �بن ) بوالية

بوالية��%28.9و�2018بوالية�تطاو�ن�سنة��32.4%

  :الفقر�ع���مستوى�التفاوت�����سب�

� ��ش���إحصائيات �حيث �أخرى �إ�� �ج�ة �الفقر�من ��سب املع�د�تختلف

ن��سبة�الفقر�بالشر�ط�الساح���ت��اوح�ب�ن�أ�2015

�الشر�� % 12.9 ��سبة�. بالوسط �ت��اوح �املقابل و��

� �ب�ن �الداخلية �باملناطق �و%  17الفقر �الغر�ي �بالوسط%  30.3با��نوب

� �حوا�� �بتو�س �يوجد �الفقر�املدقع، ��ع�شون��320خصوص ألف

�حاجيا��م� �توف�� �ع�� �عاجز�ن �تجد�م حيث
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ن�يجة�ارتفاع�طلبات�الشغل�املتأتية�من�الواليات�الداخلية�و�و�ما��ع���عنھ�

اَرقة�«ـب
َ

aradoxe de Todaro( »تودارو ُمف

���أن��سب�البطالة�ما�انفكت�ترتفع�خاصة��عد�سنة�إشارة�وال�بد�من�� 

���عديد�الواليات�وخاصة�بإقليم�تو�س��2014

� �سنة �منو�ة 18.2و�2018بوالية

32.4(وكذلك�بواليات�ا��نوب�

   ).قفصة

ع���مستوى�التفاوت�����سب� )3

� ��ش���إحصائيات �حيث �أخرى �إ�� �ج�ة �الفقر�من ��سب تختلف

2015 نة�لس الوط���لالحصاء

�الك��ى %  ( 6.3 12.9و) تو�س

� �ب�ن �الداخلية �باملناطق الفقر

� ��و الغر�ي، �حوا�� �بتو�س �يوجد �الفقر�املدقع، خصوص

�س �املدقع �الفقر �حاجيا��م� 2015نة �توف�� �ع�� �عاجز�ن �تجد�م حيث
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�ولباس �سكن �من ��خرى �حاجيا��م �النظر�عن ��غّض �الغذائية  .�ساسية

�تتجاوز� �والي�وتتصدر� �حيث �الفقر�املدقع ��سب �أع�� �والق��وان القصر�ن

� �ال�سبة �%  �10ذه �وسليانة �ال�اف �والي�� �ذلك ��� ��ذه��حيثتل��ما تتجاوز

�الفقر�ة�ففي�والي. %8ال�سبة� ��سبة �حيث�تبلغ الق��وان�تبدو��رقام�مفزعة

تحت�ألف� 58لف���ص�م��م�ما�يز�د�عن�أ 199و�و�ما��عادل�% 35قرابة�

% 33فقر��سبة�ال  و���والية�القصر�ن�تقارب. بال�قوت�يوميأي��،خط�الفقر

  .تحت�خط�الفقرألف� 44ساكن�م��م�قرابة�ألف� 145ي�قرابة�أ
 

 2015و�سبة�الفقر�املدقع�  �سبة�الفقر: 4جدول�عدد�

�سبة�الفقر��

  (%)املدقع�

�سبة�

  (%)الفقر�

الواليات�

  الداخلية�

�سبة�الفقر��

  (%)املدقع�

�سبة�الفقر�

(%)  

الواليات�

  الساحلية�

 تو�س� 3.5    0.3  زغوان�� 12.1    1.2 

 بن�عروس� 4.3     0.2   توزر�� 14.7    1.0 

 أر�انة 5.4    0.1  تطاو�ن�� 15.0    1.5 

 صفاقس�� 5.8    0.9  قفصة�� 18.0    3.6 

 نابل� 7.4    0.4  قب���� 18.5    1.7 

 امل�ست��� 8.3    0.3  جندو�ة�� 22.4    3.6 

 منو�ة� 12.1    0.6  سيدي�بوز�د� 23.1     4.1  

 قا�س�� 15.9    1.2  سليانة�� 27.8    8.8 

 سوسة�� 16.3    3.2  باجة�� 32.0    6.9 

 ب��رت�� 17.5    3.5  القصر�ن�� 32.8    10.2 

 امل�دية� 21.1    4.0  ال�اف�� 34.2    8.3 

 مدن�ن�� 21.7    4.7  الق��وان�� 34.9    10.3 

 وط���� 15.2    2.9     

 املع�د�الوط���لالحصاء�– 2015امل���الوط���لالس��الك�والنفقات�: املصدر��������
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ت��جتماعية�و�قتصادية�نج�من��ذه��رقام�أّن�مختلف�السياساوُ�س�

�ا���ات ���أخفقت قد �ب�ن �التفاوت �من �الفقر  ا��د ��سب حيث��بخصوص

�منذ� �حالھ �ع�� �الداخلية �باملناطق �خاصة �املواطن�ن �ع�ش �مستوى بقي

وتأ�ي�ج�ة�الوسط�الغر�ي�والشمال�الغر�ي����أسفل�ال��ت�ب�حيث�. اتالثمان�ن

  %.  29.1و%  30.3بة�الفقر�����ات�ن�املنطقت�ن�تباعا�بلغت��س

 

 

�السنوات� ��� �لالرتفاع �مر��ة �الفقر ��سب �أن �باملالحظة وا��دير

�املتوسطة� ��جتماعية �للشرائح �الشرائية �القدرة �لتد�ور �نظرا القادمة

أما�ا��لول�ال���انت����ا�الدولة� .والضعيفة�ولتقلص���م�الطبقة�الوسطى

�� �تف��� �من �الل��د ��عثظا�رةذه ��� �فتتمثل ، � ��شغيل  رفيةظبرامج

�ال���..) ائر�ا���و�ةضا��( �املسكنات �من �وغ���ا � �املعوزة �للعائالت و�رامج

  .��دف�إ���طمس�عمق�الواقع�وتأجيل�التفّجر

ومن�أبرز�تداعيات�تفاقم�ظا�رة�الفقر�ار��ان�مستقبل��جيال�القادمة����

طر�تور�ث�الفقر�من�جيل�إ���جيل�تمتع�م�بظروف�حياتية�أحسن����ظّل�مخا

  .وتأبيد�عدم�ت�افؤ�الفرص����الشغل�والتعليم�وال��ة�ب�ن�مختلف�ا���ات
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II. واملؤسسات�الصناعية�س�ثمار��توز�عالفوارق�من�حيث� : 

 :من�حيث��تطور��س�ثمار�ا��اص�والعموميالفوارق�ا���و�ة� )1

�عادة �حيث �التنمية �عملية ��� �أساسية ��س�ثمار�رك��ة �يضطلع��يمثل ما

�واملحرومة� �الداخلية �املناطق ��� �التنمية �دفع ��� ��ام �بدور �العام القطاع

��س�ثمار  �دفع ��� �دوره �عن �ا��اص �القطاع �تخ�� �عند إال�أن�. املنتج�خاصة

 �80س�ثمارات�العمومية�بالبالد�تركزت�خالل�ف��ة�الست�نات�ب�سبة�تقارب�

�ال%  �ا��طة �من �بالرغم �الساح�� �تم��1971-9621 عشر�ةبالشر�ط ال��

��عث �ا�� ���دف �وال�� �تضمن�  ج�و�ة�يةتنم�أقطاب وضع�ا �أن �شأ��ا من

�ا���ات �مراكز�صناعية�مؤ�لة��.التنمية�والت�امل�ب�ن وذلك�من�خالل�إ�شاء

�السكر�بباجة،� �مصنع �مثل �محيط�ا �ع�� ��شع �ال�� ��قطاب �دور �تلعب أن

�ب �بم��ل �الفوالذ �وصناعة �بالقصر�ن، �ا��لفاء �ورق ورقيبة،�ومصنع

والصناعات�املي�انيكية��سوسة،�ومواد�البناء�بجمال�وا��امة،�وتكر�ر�النفط�

 .بب��رت،�وال�سيج��بقصر��الل�وحاجب�العيون 

وقد�ش�د��س�ثمار�العمومي�انطالقة�ملموسة�باملناطق�الداخلية�انطالقا�

ة�ات�وذلك�ع���إثر�املشار�ع�ال���تم��ع��ا�آنذاك�مثل�املحطالثمان�نمن�ف��ة�

�و  �بالق��وان �السيارات �ومصنع �بط��قة �� السياحية �ال�ليل�مصنع �بأم سمنت

�مدينة �ومطار�ط��قة تاجرو�ن قرب � �السكر�ببوسالم �درا�م�-  ومصنع ع�ن

�قفصة �باإل �- ومطار �إقصر �تو�سضافة �السيارة �الطر�ق �إحداث وادي��- ��

�و  �عددالزرقة �الوطنية �الطرقات �وتوسعة �وعدد5وعدد�3وعدد���2يئة ،7�

  .�عدد�ال��امج�ا���و�ة�ال���تركزت�با��صوص�باملناطق�الر�فيةو �13وعدد

�أن�
ّ
�إال �الثمان�نات �بداية �مع �املعتمدة �السياسة ��ذه �من و�الرغم

�ت �من ن
ّ

�تمك �لم �العمومية �املالئمة��س�ثمارات ��قتصادية ��رضية وف��

��عض� �عن �العزلة � �فك ��� �ناجعة �بصفة ��سا�م �ولم �الداخلية باملناطق

�م��ا �وخاصة�الر�فية �ب�ية�،�وظاملناطق �ا���ات�الداخلية�تفتقر�إ�� �عديد لت
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��تصال� �وشب�ات �ا��ديدي �النقل �من �ومستوى �متطورة �منتجة أساسية

 .�ضر�ة�واملدن�الك��ى �سمح�بر�ط�مواقع��نتاج�باملراكز�ا�

�وتحف���لالس�ثمار� �جذب �عوامل �العمومية ��س�ثمارات �ت�ون و�قدر�ما

إ����لم�يرتق،�إال�أن�ذلك�ع���محيط��عمالا��اص�بما��سمح�بھ�من�التأث���

املستوى�املأمول�وا�سم��س�ثمار��عدم�التوازن�حيث�بلغ�معدل��س�ثمارات�

� �الداخلية �باملناطق �د�3705العمومية �الف��ة �خالل �الواحد -1992ينار�للفرد

���� �عك��� �تفاوت �رافقھ �الساحلية �باملناطق دينار

�باملناطق� �ا��اصة ��س�ثمارات �معدل �بلغ �حيث �ا��اصة �س�ثمارات

� �مقابل �الواحد �الساحلية��5647دينار�للفرد دينار�باملناطق

 

  
  وزارة�التنمية�و�س�ثمار�والتعاون�الدو��: راملصد

  : ومن�أسباب�عدم�تطور��س�ثمار�ا��اص�باملناطق�الداخلية�نجد

�الداخلية �ال��رة �تو�س��:إش�الية �نحو �الداخلية �ال��رة �تدفق سا�م

�ال�شر�ة� �ثروا��ا �من �الداخلية �إفقار�الواليات ��� �الساحلية �واملدن الك��ى
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2010-1992معدل االستثمار العمومي  والخاص للفرد الواحد 

الواحدللفردالعمومياالستثمارمعدل الواحدللفرد

��تصال� �وشب�ات �ا��ديدي �النقل �من �ومستوى �متطورة �منتجة أساسية

�سمح�بر�ط�مواقع��نتاج�باملراكز�ا�

�وتحف���لالس�ثمار� �جذب �عوامل �العمومية ��س�ثمارات �ت�ون و�قدر�ما

ا��اص�بما��سمح�بھ�من�التأث���

املستوى�املأمول�وا�سم��س�ثمار��عدم�التوازن�حيث�بلغ�معدل��س�ثمارات�

� �الداخلية �باملناطق العمومية

2010�� �����2857مقابل �عك��� �تفاوت �رافقھ �الساحلية �باملناطق دينار

�باملناطق� �ا��اصة ��س�ثمارات �معدل �بلغ �حيث �ا��اصة �س�ثمارات

� ��2100الداخلية �مقابل �الواحد دينار�للفرد

  :كما�يب�نھ�الرسم�املوا��

  

ومن�أسباب�عدم�تطور��س�ثمار�ا��اص�باملناطق�الداخلية�نجد

�الداخلية - �ال��رة إش�الية

�ال�شر�ة� �ثروا��ا �من �الداخلية �إفقار�الواليات ��� �الساحلية �واملدن الك��ى
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ار�الناتج�الفال���ف��ا�بل�واكب�التدفَق�ال�شرَي�تدفٌق�ومنع�ا�من�إعادة�اس�ثم

. ما�ٌ��مواٍز�بما�أن�املحصول�الزرا���ُيصَرف�أغلبھ����مدن�الشر�ط�الساح��

و���غياب�سياسة�عمرانية�وا��ة�خالل�ست�نات�وسبعينات�القرن�املا����

�ع��� �تقدر ��عد �لم �ال�� �الساحلية �الك��ى �املدن ��� �الس�ان �تمركز تزايد

�ذلك�اس�ي �عن �نتج �حيث �الداخلية �املناطق �من �الوافدة �الشغل �طلبات عاب

�غ��� �القطاع �وانتعاش �املدن ��ذه �حول �العشوائية �العمرانية ��حزمة توسع

   .املنظم

 عمال�� �الساحلية��محيط �الواليات ��عض �و�� �الك��ى �تو�س �عت�����

 .2014سنة� البنك�الدو���فضل�حسب�است�يان�لرجال��عمال�قام�بھ�

 � �الساح�� �الشر�ط �وجغرافيةيتمتع �طبيعية �لالس�ثمار��بم��ات م��عة

 .إ����سواق�العامليةالنفاذ�و�حتوي�ع���متطلبات�

 سا�مت�السياسات�القطاعية�وقوان�ن� :السياسات�وا��وانب�التنظيمية

� ��س�ثمار ��س�ثمار(دفع ����يع ��مجلة �أزمة�) 1994لسنة ��عميق ��

� �ب�س�ثمار�ا��اص �املنصوص�املناطق �ال���يعات �عرفت �حيث الداخلية

�التصدير�إقباال�يفوق��قبال�ع���ال���يعات� �باملجلة��عنوان����يع عل��ا

�ا���و�ة �التنمية �. �عنوان �قرب �لالنتصاب �املؤسسات �دفع �ما الب���و�و

�الساح�� �الشر�ط �ع�� �املتواجدة �والبحري �ا��وي �للنقل لت�س����التحتية

 .عمليات�التصدير

  :لمؤسسات�الصناعيةا��غرا���لتوز�ع�ع���مستوى�الالتفاوت� )2
 

� ��شغل �ال�� �الصناعية �للمؤسسات �ا��غرا�� �التوز�ع �فما��10يب�ن عمال

�الشر��� ��ستأثر�الوسط �حيث �الساحلية �الواليات �لصا�� ��اما �تفاوتا فوق

� �يقدر�بـ �الصناعية �املؤسسات �من ��مؤسسة��1973عدد �جملة �5457من

و�ضم�إقليم�. % 36.2و�و�ما�يمثل��سبة��2017سنة��مؤسسة�ب�امل�البالد
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� �الك��ى � مؤسسة�1379تو�س �جملة% 25.3(صناعية املؤسسات� من

�بالبالد �املتواجدة �). الصناعية �الغر�ي �الشمال �إقليم �يضم �املقابل �324و��

وإقليم�الوسط�الغر�ي�) من�جملة�املؤسسات�بالبالد�%5.9(مؤسسة�صناعية�

  ).%3.3(مؤسسة� 182وب�الغر�ي��وإقليم�ا��ن) % 5.1(مؤسسة��278

 

   2017سنة�)  عمال�فما�فوق �10(توز�ع�املؤسسات�الصناعية���: 5جدول�عدد�

  الوالية العدد  %  الوالية العدد  %
 صفاقس 723 13,2 زغوان 260 4,8
 امل�ست�� 607 11,1 باجة 145 2,7
 نابل 599 11,0 الق��وان 163 3,0
 بن�عروس 542 9,9 جندو�ة 72 1,3
 سوسة 509 9,3 سليانة 61 1,1
 تو�س� 355 6,5 توزر� 54 1,0
 أر�انة 281 5,1 قفصة 103 1,9
 ب��رت 247 4,5 ال�اف 46 0,8
 منو�ة 201 3,7 القصر�ن 74 1,4
 امل�دية 134 2,5 سيدي�بوز�د 41 0,8
 قا�س 115 2,1 تطاو�ن 15 0,3
 مدن�ن 85 1,6 قب�� 25 0,5
 ا��ملة 5457     

   APII 2018الصناعة�التو�سية�والقطاعات�الواعدة�: املصدر����������      

وقد�مرت�الصناعة����تو�س�بمراحل�متعددة�منذ��ستقالل�حيث��انت�

�ومتا�ع��ا� �الدولة �لتصور �خاضعة �الست�نات �بداية �مع �التص�يعية السياسة

�ونوعية� �الصناعية �املشار�ع �ترك�� �مناطق �تحدد �الدولة �ف�انت وتمو�ل�ا،

  .لصناعات�و��م��س�ثمارا

�غ��ت�السياسة�الصناعية����البالد�وذلك�بانطالق��السبعينات،ومع�بداية�

�واعتماد� �التصدير�ة �بالصناعات �وال��وض �ا��اصة �املبادرة ����يع برامج

�معلنة �ليب��الية �القوان�ن�. سياسة �عديد �التار�خ �ذلك �منذ �الدولة �س�ت وقد

� �املعملية �الصناعات �(لفائدة ��27قانون �الصناعات��1972أفر�ل ل���يع
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� �قانون ��3التصدير�ة، �للسوق��1974أوت �املوج�ة �الصناعات ل���يع

� �قانون ��23الداخلية، ��1981جوان �الصناعية، �بالالمركز�ة مجلة�املتعلق

  ...). 1993د�سم����27الصادرة������س�ثمارات�املوحدة

�تجاوز � �بل �الصنا�� ��س�ثمار ��� �الدولة �دور �بذلك �إ����وتراجع ذلك

�نطالق����عمليات�ا��وصصة�ملؤسسا��ا�حيث�أصبح�دور�ا�يقتصر�اليوم�

�خالل� �من �الباعث�ن �ومساندة �التحتية �الب�ية �ودعم �وال�شر�ع �التنظيم ع��

  .�يا�ل�الدولة�املساندة

  حسب�الوالية��2017سنة�)  عمال�فما�فوق �10(املؤسسات�الصناعية��عتوّز 

 

723صفاقس 

607المنستیر 

599نابل 

542بن عروس 

509سوسة 

355تونس 

284أربانة 

247ینزرت 

201منوبة 

134المھدیة 

115قابس 

85مدنین 

260زغوان 

163القیروان 

145باجة 

103قفصة 

74القصرین 

72جندوبة 

61سلیانة 

توزر 
54

46الكاف  41بوزید 

25قبلي  15تطاوین 
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ز الصناعات على الشریط الساحلي الشرقي ومن نتائج هذه السیاسات تمرك

 10من المؤسسات الصناعیة التي تشغل   %80.6للبالد الذي أصبح یضم 

في مختلف القطاعات كالصناعات المیكانیكیة ) مؤسسة 4398(عمال فما أكثر

والكهربائیة وااللكترونیة والصناعات الغذائیة وصناعة النسیج والمالبس والجلد 

... مكونات الطائرات ئیة وصناعة مواد البناء وحتى صناعةوالصناعات الكیمیا

من جملة المؤسسات  %  19.4المناطق الداخلیة إال بـ تحظى بینما ال

  ).مؤسسة 1059(بالبالد   الصناعیة

وقد أصبحت للمدن الكبرى المتواجدة بالشریط الساحلي قوة استقطاب لالستثمار 

خ أعمال أفضل وبنیة أساسیة وللید العاملة المختصة لما توفره من منا

 .ولوجستیة ومن انفتاح على الخارج

 الفوارق�ا���و�ة�ع���مستوى�استقطاب��س�ثمار��جن���املباشر  )3

IDE)  ( 

�عتمد�عملية�جذب��س�ثمار��جن���املباشر�من�قبل�البلد�املضيف،�ع���

�عدمھ �قرار��س�ثمار�من �تحدد �ال�� �العوامل �من �املحدد. العديد ات��ذه

��س�ثماري، �املشروع �طبيعة �باختالف ��س�ثماري��وكذلك�تختلف املناخ

�� ��وضاع �مجمل ��� �و�جتماعيةاملتمثل �والسياسية، و�منية��قتصادية،

والقانونية�املؤثرة����تدفقات�رأس�املال،�حيث�أن��ذه�العوامل�تؤثر�سلبا�أو�

 ,Helpman )ظر�ات�إيجابا����فرص�نجاح�املشروع،�كما�بي�ت�ذلك�عديد�الن

Dunning, Kaufman…) .  

،��ستجيب�أساسا�ملقار�ة�جزئية�تختلف�حسب�التوطن����ا��ارجإن�قرار�

أن�ت�ون�منطقة��و����ذا��طار،�يمكن. طبةاملؤسسة�وحسب�املنطقة�املستق
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�أخرى  �بمنطقة �مقارنة �ال�شاطات �لبعض �جاذبة �موقع�. ما �يتحدد وعموما

  :االرت�از�ع���املسائل��ساسية�التالية�س�ثمار��جن���املباشر�ب

- � ��س�ثماري، �لت�س�(املناخ �املس�ثمر�نال�س�يالت �أعمال  ،��وٕادارة

 ...)الكفاءة��دار�ة،�ا��د�من�الفساد

  �ستقرار�السيا����و�قتصادي -

  النظام�املؤسسا�ي�والضر��� -

  ��م�السوق�بالبلد�املضيف -

  مستوى��نتاجية�لليد�العاملة، -

  سعر�الصرفاستقرار� -

ْدخالت�مثل�النقل،��تصاالت،�السلع�الوسيطة �لفة -
ُ
 وجودة�امل

�جلب� �يختلف�من�ج�ة�وتجدر�املالحظة�أن�توفر�عوامل �س�ثمار��جن��

  ...)إنتاجية�اليد�العاملة،��ستقرار��م��،�توفر�الب�ية��ساسية،( إ���أخرى 

�عن �بمنـأى �املا��� �القرن �سبعينات �منذ �تو�س �تكن �ظا�رةت�لم �نامي

�السوق� �فتح �و�� �ا��ديدة �املرحلة �بقواعد �ال�سليم �ضرورة �وعن العوملة

� �النقد�الوطنية ��يئات �ملقّررات �و�ر��ان �العاملية ��موال �رؤوس ق
ّ
�تدف أمام

  .الدولّية

� ����ومات �وكذلك �السابق �للنظام �الرسمّية �املرا�نة �ورغم �َ�ْعد�إال�أنھ ما

�أّن�النتائج�ع����س�ثمارات��جن�يّ �جانفي�14
ّ
ة�لدفع�النمو��قتصادّي،�إال

�التفاوت� �و�� �الوط�� ��قتصاد �مشا�ل �ألبرز �معا����ا ��� �متواضعة �انت

  .ا���وي�والبطالة
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،�أ�ّم�ا�جن�ّية����تو�س�ع���عدة�قطاعاتوتتّوزع�مجاالت��س�ثمارات�� 

� ��س�ثمارات �جملة ��ك���من ��ستأثر�با���م �الذي �الطاقة %  46.7(قطاع

،�)2016سنة�%  38.6(،�ثّم�قطاع�الصناعات�املعملية�التحو�لية�)2016سنة�

و�و�قطاع�ال��عتمد�باألساس�ع���جودة�اليد�العاملة�أو�نقل�املعرفة�بقدر�ما�

�و�اس�ثمار�ر��ّ�،�الغرض�منھ�تخفيض��لفة��نتاج�باستغالل�اليد�العاملة�

صْ الرخيصة����تو�س�ونقل�فائض�الر�ح�إ���دول�
َ
أّما�القطاع�السيا�ّ��. درامل

�بالوضع� �العضوي �الرتباطھ �نظرا ��جانب �املس�ثمر�ن �ا�تمامات فيبدو�خارج

��ذا� ��� ��س�ثمارات �قيمة �يفّسر�تواضع �و�و�ما �البالد ��� �و�م�ّ� السيا��ّ�

  . القطاع

 �2016س�ثمار��جن���املباشر�حسب�الوالية�سنة�: 12جدول�عدد�

 )الطاقةدون�اعتبار�(

  الوالية �س�ثمار %  الوالية س�ثمار�  %

 تو�س� 424 38,7 زغوان 80,5 7,3

 بن�عروس 142,4 13,0 باجة 15,1 1,4

 أر�انة 138,2 12,6 الق��وان 4,1 0,4

 نابل 128,4 11,7 جندو�ة 4,1 0,4

 قا�س 40,3 3,7 سليانة 0,4 0,04

 سوسة 36,1 3,3 توزر� 0,4 0,04

 ��رتب 33,1 3,0 قفصة 0,2 0,02

 منو�ة 32,8 3,0 ال�اف 0,1 0,01

 امل�ست�� 11,9 1,1 القصر�ن 0 0,0

 امل�دية 3,4 0,3 سيدي�بوز�د 0 0,0

 صفاقس 1,4 0,1 تطاو�ن 0 0,0

 مدن�ن 0 0 قب�� 0 0,0

 ا��ملة 1097     
 FIPAوكالة النهوض باإلستثمار الخارجي: المصدر           
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�بوضوح �ت��ز �امل�ّ�لة �النتائج �صعيد��إن �ع�� �ا���وّي استمرار�الفارق

ز�أك���من�
ّ

����س�ثمار��جن���املباشر�من�%  �67س�ثمارات��جن�ية�إذ�ي��ك

� �سنة �الك��ى �2016تو�س �قرابة �الشر�� �الوسط �ج�ة �و�ستقطب ،4.8  %

�الشر�� �الشمال �بج�ة �مقارنة �ضعيفة ��سبة �و�� �السنة �نفس و���. خالل

�من�جملة%  7.3وال���ت�ت���للمناطق�الداخلية�املقابل��ستقطب�والية�زغوان�

� �املباشرة ��جن�ية ��س�ثمارات �تو�س��2016سنة �من �ا��غرا�� �قر��ا بحكم

�ل�واليات�املناطق�الداخلية��فإن �نا�والي���زغوان�و�اجة،وإذا�است�ن. ى الك�� 

و�و�ما�يطرح�أك���من��ساؤل��2016 سنة�لالس�ثمار��جن���ش�د�غيابا��ليا�

� �املسألةحول ��ذه �معا��ة ��� �املتعاقبة �ا���ومات �ع���. جدّية �اللوم فإلقاء

� ��و �والتو�سّي�ن ��جانب �واملس�ثمر�ن ��موال �وا�يةرؤوس لتف������علة

��ا�أساسا����دفع�التنمية��تجاه��ذه�املناطق�واملتمثلةالدولة�من�مسؤولي��ا�

    .عموًمالالس�ثمار��وتحس�ن�مستوى�استقطا��ا

 

 �س�ثمار��جن���املباشر�حسب�ا���ات�الك��ى�: 13جدول�عدد�

 )دون�اعتبار�الطاقة(
 مليون�دينار

 ا���ة 2010 2016

 �س�ثمار % �س�ثمار %

 الشمال�الشر�� 322,4 75 979,4 89

 الشمال�الغر�ي 15,5 4 19,8 2

 الوسط�الشر�� 58,1 14 52,8 5

 الوسط�الغر�ي 31 7 4,1 0,4

 ا��نوب�الشر�� 1,7 0,4 40,3 4

 ا��نوب�الغر�ي 0 0 0,6 0,1

 �امل�البالد 428,7 100 1097 100

 2016و�2010تقار�ر��–FIPAو�الة�ال��وض�باإلس�ثمار�ا��ار��            
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� �سنة ��� �أن �املناطق��2010وا��دير�باملالحظة �ش�دت �الثورة، �قبل أي

�نا�واليات�زغوان�است�ت�لالس�ثمار��جن���إذا�الداخلية�نفس�الوضع�أي�غياب

� �استقطبت �ال�� �الق��وان �وكذلك �جملة%  7.2و�اجة �س�ثمارات��من

  .�جن�ية�خالل��ذه�السنة

�ا��اذبة� �الواليات �ال��عت���من �صفاقس �والية �أن �كذلك �لالن�باه وامللفت

�� �لالس�ثمار��جن�� ��سبة �أن �إذ �تتجاوز �ال �جملة%  0.6س�ثمار���ا �من

  .2016سنة�%  0.1و�2010سنة� �س�ثمارات��جن�ية

  

III. من�حيث�توفر�املرافق��جتماعيةالفوارق�ا���و�ة�: 

 :ع���مستوى�ا��صائص�ال��بو�ة )1

 التفاوت�����سب��مية��:  

� ��مي�ن �الس�ان �عدد �بلغ �حسب �والسك�� �للس�ان �العام ب�امل�التعداد

� ��1718789البالد ��2014سنة ��1925771مقابل �انخفض��2004سنة حيث

�عدد��م وتراجعت��سبة��مية�سنة�. الَعْقد�ردا�خالل��ذاف�982 206ي�ن�بـ

0 200 400 600 800 1000 1200

الغربيالجنوب

الشرقيالجنوب

الغربيالوسط

الشرقيالوسط

الغربيالشمال

الشرقيالشمال

 )دون اعتبار الطاقة( االستثمار األجنبي المباشر 

2016 2010
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و�عت����سبة��مية�مرتفعة�. ����2004عداد�% 23,3مقابل�% 18,8إ����2014

  . ���2014الوسط�البلدي�سنة�% 12,5مقابل) %32,2(���الوسط�الر�في�

و�الرغم�من�تواصل�انخفاض��سب��مية�ب�امل�ا���ات�منذ��ستقالل�

ا�����سب��مية�خاصة����صفوف��أن��عض�الواليات�مازالت��ش�د�ارتفاعإال 

�حيث�. ناث�  �الغر�ي �والوسط �الغر�ي �بالشمال ��مية ��سب �أع�� وتتواجد

� �سنة ��سبة �أع�� �الق��وان �والية �جندو�ة�) %32.9( ���2014ل �والية تل��ا

)32.1% (� �القصر�ن �ب��). %32(ووالية �بواليات ��مية ��سب رت�وتتقارب

� �الداخلية �بالواليات �امل��لة �ال�سب �مع �التوا���(وامل�دية �ع�� ��عادل �سب

  ).%21.9و�20.3%

� �سنة ��مية ��سب ��2014وت��اوح �ب�ن �الساح�� �الشر�ط �%10.1بواليات

 . إذا�است�ن�نا�واليات�ب��رت�وامل�دية�% 17.7و

 (%) �2014سبة��مية�حسب�الوالية��: 3جدول�عدد�
  الوالية  �سبة��مية  يةالوال   �سبة��مية

 بن�عروس� 10,1 توزر� 14,9

 تو�س� 10,6 تطاو�ن� 18,2

 أر�انة� 10,7 قب��� 18,7

 امل�ست��� 11,3 قفصة� 19,3

 سوسة� 13,2 ال�اف� 26,1

 نابل� 15 زغوان� 26,4

 مدن�ن� 15,8 سيدي�بوز�د� 29,2

 صفاقس� 16,5 باجة� 29,4

 منو�ة� 16,7 سليانة� 31

 قا�س� 17,7 قصر�ن�ال 32

 ب��رت� 20,3 جندو�ة� 32,1

 امل�دية� 21,9 الق��وان� 32,9

 �امل�البالد 18,8   

  2014التعداد�العام�للس�ان�لسنة�: املصدر��������������������������
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�إ �تو�س ��� ��مية ��سب �ارتفاع �أ�م�ا�سباب �لعل �كث��ة �عوامل ��

�ار  �عن �الناتج �التعليم �عن �ال�� �الفقر ��سب ��تتفاع عديد�دفع

�عد�املسافة�ب�ن��وكذلك ابنا��ا�ع����نقطاع�عن�التعليم

 �� ��� �خاصة �التالميذ ��. فار�سكن وزارة��إحصائياتوتفيد

� ��سبة �أن �من��نقطاع ��و�� �املرحلة ��� �التعليم عن

�الساح�� �و�ن�%( 0,01ب�ن�الشر�ط �أر�انة والي��

�امل�دية �املقاب). والية �ال�سبةو�� ��ذه �ت��اوح باملناطق��ل

  ).والية�القصر�ن% ( 2,6و) والية�زغوان

 

 :ع���مستوى�املرافق�ال��بو�ة

ر�ة�وخاصة�ع���بالرغم�من�ان�شار�املؤسسات�ال��بو�ة�ب�امل�تراب�ا��م�و 

� ��سا��� �التعليم �من ��و�� �املرحلة �مازالت�إمستوى �الداخلية �املناطق ال�أن

���� �املناطق ��ذه �نتائج �وتردي �ال��بو�ة �املؤسسة �مردودية �ضعف �ش�و�من

 :�الور�ا�مثلما�يب�نھ�ا��دول�املوا��وخاصة����الب
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(%)  2014نسبة األمیة حسب الوالیة 

�أو  �إ�عود �تو�س ��� ��مية ��سب �ارتفاع سباب

� �ار �نقطاع �عن �الناتج �التعليم عن

ابنا��ا�ع����نقطاع�عن�التعليم���إجبار�العائالت�إ

� �وأماكن �� املدرسة ��� �خاصة �التالميذ سكن

� �سنة ��2012ال��بية ��سبة أن

�ت��  ��سا��� �التعليم �الساح��باوح الشر�ط

�امل�دية% ( 1,3و) عروس والية

والية�زغوان( 0,3 %ب�ن�الداخلية�

 ع���مستوى�املرافق�ال��بو�ة

بالرغم�من�ان�شار�املؤسسات�ال��بو�ة�ب�امل�تراب�ا��م�و 

� ��سا��� �التعليم �من ��و�� �املرحلة مستوى

���� �املناطق ��ذه �نتائج �وتردي �ال��بو�ة �املؤسسة �مردودية �ضعف �ش�و�من

وخاصة����الب�،املناظرات�الوطنية
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 الدورة�الرئ�سية(%): لور�ا��تطور��سب�النجاح�����البا�ا: 6جدول�عدد�

2018 2017 2016 2011 

* 

الواليات�

 الداخلية�

2018 2017 2016 2011 

* 

الواليات�

 الساحلية�

  صفاقس��  72,9  55,1  51,6  53,2  سليانة��  58,3 33,2 25,5 24,6

  أر�انة  66,6  47,9  44,2  45  زغوان��  56,1 33 30,3 23,1

  امل�ست���  69,2  46,7  45,4  44,6  الق��وان��  58,6 32,5 26,7 25

  سوسة��  66,5  45,1  41  43,6  باجة��  57,9 27,9 29,1 29

  نابل�  62,2  43,8  38,8  40,1  توزر��  52,3 27,7 38,4 23,5

  تو�س�  65,7  42,9  40  39,6  ال�اف��  50,8 29,2 25,6 23,2

  بن�عروس�  62,9  45  38  39,1  تطاو�ن��  46,4 31,8 24,6 21,1

  امل�دية�  69  46,5  39,5  38,7  سيدي�بوز�د��  50,2 27,8 24,7 23,7

  مدن�ن��  63,4  42,1  38,9  38  جندو�ة��  49,4 28,2 23,1 20,7

  ب��رت��  60,8  40,7  35,1  37  قب����  53,3 24,4 24,1 22,3

  منو�ة�  58,4  36,5  32,7  31,8  قفصة��  43,3 23,8 23,2 22,8

  قا�س��  61  35,1  32,9  33,3  القصر�ن��  57,9 21,9 19,1 21,7

  حصائيات�وزارة�ال��بيةإ: املصدر

  الدورت�ننتائج��2011سنة�* 

�يالحظ �البا�الور�ا �نتائج ��� �الّساحلية��واملتأمل �الواليات �نتائج �ب�ن تباعد

   .والواليات�الداخلية

�أن� �املالحظة �يمكن �ا���ات �حسب �النجاح ��سب �ترت�ب �ا�� و�النظر

�من الواليات  نفس �تجد�ا ����تقر�با �أخرى �إ�� ��سنة ��و�� صفاقس،�(املراتب

�تو�س �نابل، �سوسة، �امل�ست��، �وتجد..)أر�انة، � ��ياتوال  ، �املراتب��أخرى ��

  ..)القصر�ن،�قفصة،�قب��،�جندو�ة،�سيدي�بوز�د(�خ��ة�من�سنة�إ���أخرى�

� �إ�� ��خ��ة �السنوات ��� �وصل �التفاوت ��ذا ����إن �النجاح ��سبة أن

�ال��ت�بب الواليات حدىإ ��� �متأخرة �والية ��� �النجاح ��سبة �ونصف �مرة . لغت

� �املثال �س�يل ��فع�� �بلغت �النجاح �والية�سبة ��صفاقس �� �2016سنوات
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خالل� لقصر�ن�مرة�ونصف��سبة�النجاح�امل��لة����والية�ا 2018و�2017و

  . 2016خالل�سنة���% 33.2نفس�الف��ة�حيث�بلغ�الفارق��

وت��ز��ذه�النتائج�أّن�املنظومة�التعليمّية�أفرزت������اية�املسار�الّدرا����

�ملجا��ة� �تؤّ�ل�م �ال�� �القدرات �وا
ّ
�يتمل �لم ��ن

ّ
�امل��� �من �م�ّمة شر�حة

 :و�رجع�ذلك�أساسا�إ��. اختبارات��ذا��متحان

 طار�التدر�س�ل�ست�موزعة�توز�عا�عادال�ب�ن�ا���اتكفاءات�إ 

 ��� �يوجدون �الساحلية �با���ات �يدرسون �الذين سلم��أع����ساتذة

�الوظيفية �الرتبة�( الرتب �فوق �أول �وأساتذة �أول، �املقابل��)أساتذة و��

نجد��ساتذة�با���ات�ال������ل��سب�نجاح�أقل�من�ال�سبة�الوطنية�

 .ل�م�أقدمية�محدودة

 رق�املوجودة�ب�ن�مختلف�املناطق�من�حيث�الب�ية�التحتية�ال��بو�ة�الفوا

 ...) تج���ات،�نقل�مدر���(

 املركز�ة�املفرطة�����سي���النظام�ال��بوي�وعدم�ف���املجال�للمبادرات�

 .وا��لول�الصادرة�من�ا���ات
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� �يتع�ن �الداخلية �با���ات �ال��بية �قطاع �مردودية ��عليم إرساءولتحس�ن

دون�تمي���و���من�ب�ن�مطالب�ثورة�الفرص�ل��ميع��ت�افؤ �يضمن�ديمقراطي

14�� �. 2011جانفي �الشأن��يتع�نكما �إدارة ��� �ا��قيقية �الشراكة تحقيق

ال��بوي�ع���إرساء�عالقة�أفقية�ب�ن�مختلف��طراف�الفاعلة�����ذا�امليدان�

�و�جراءا �القرارات �ع�� ��عتمد ��انت �ال�� �العمودية �العالقة �مع ت�والقطع

 .الفوقية�ال���يصدر�ا�ا���از�الب��وقراطي�واملركزي 

 

 ع���مستوى�الب�ية��ساسية�للتكو�ن�امل���والتعليم�العا��: 

و�و�ما�يمثل�(مركزا��134مراكز�الت�و�ن�امل���بالشر�ط�الساح���يبلغ�عدد�

67.7  %� �بالبالد �امل�� �مراكز�الت�و�ن �جملة �) من �بالواليات��64مقابل مركزا

ومن�الطبي���أن�ت�بع�مراكز�الت�و�ن�امل���مراكز��نتاج�%).  32.3(ية�الداخل

  .والفضاءات�ال��ابية�ال�����ش�د�حركية������شطة��قتصادية
 

عدد�مراكز�التكو�ن�امل���واملؤسسات�: 7جدول�عدد�

 2017ا��امعية�سنة�
عدد��مراكز�التكو�ن�  عدد�املؤسسات�ا��امعية

  امل��

  ا���ة

 لشمال�الشر��ا 75 83

 الشمال�الغر�ي 31 17

 الوسط�الشر�� 43 56

 الوسط�الغر�ي 17 16

 ا��نوب�الشر�� 21 19

 ا��نوب�الغر�ي 11 13

 �امل�البالد 198 204

  املع�د�الوط���لالحصاء: تقر�ر�الب�ية��ساسية: املصدر
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� �الساح�� �بالشر�ط �ا��امعية مؤسسة� 145املؤسسات

� �بالبالد �ا��امعية �املؤسسات �جملة �) من �33مقابل

18.5 .(% 

 :لقطاع�ال��ةع���مستوى�الب�ية��ساسية�

�ا��امعية �واملراكز ��املس�شفيات �الساح��   25بالشر�ط

ية�و�و�بالواليات�الداخلمس�شفى�جام���مقابل�مس�شفي�ن��جامعي�ن�فقط�

  .املركز�ة�املفرطة����توز�ع�املؤسسات��س�شفائية

 2017الب�ية��ساسية�لقطاع�ال��ة�سنة�
عدد��سرة�باملس�شفيات�

  ساكن�10000ل�ل�

عدد�املس�شفيات�

  واملراكز�ا��امعية
20 20 
19 0 
19 6 
12 1 
17 0 
22 0 
19 27 

  املع�د�الوط���لالحصاء: تقر�ر�الب�ية��ساسية�–ا��ارطة�ال��ية�

83الشمال الشرقي 

الشمال الغربي 
17

56الوسط الشرقي 

16الوسط الغربي 

19الجنوب الشرقي 
13الجنوب الغربي 

2017عدد المؤسسات الجامعیة سنة 

� �عدد �يبلغ �و�التوازي، �الساح�� �بالشر�ط �ا��امعية املؤسسات

)� �يمثل �%  81.5و�و�ما �بالبالد �ا��امعية �املؤسسات �جملة من

18.5(مؤسسة�بالواليات�الداخلية�

 

ع���مستوى�الب�ية��ساسية� )2

� �عدد �ا��امعيةيبلغ �واملراكز املس�شفيات

مس�شفى�جام���مقابل�مس�شفي�ن��جامعي�ن�فقط�

املركز�ة�املفرطة����توز�ع�املؤسسات��س�شفائيةما�ي��جم�
  

الب�ية��ساسية�لقطاع�ال��ة�سنة�: 8جدول�عدد�
  ا���ة

 الشمال�الشر��
 الشمال�الغر�ي

 الوسط�الشر��
 الوسط�الغر�ي

 ا��نوب�الشر��
 ا��نوب�الغر�ي

 �امل�البالد

ا��ارطة�ال��ية�: املصدر
  

الشمال الشرقي 

الشمال الغربي 

عدد المؤسسات الجامعیة سنة 
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� �مؤشر �و�بلغ ��ة�سرّ عدد �ل�ل �بالشر�ط��10000باملس�شفيات ساكن

�وج�و�ة�ومحلية(سر�ر�20الساح���حوا��� و�و�مؤشر�)  مس�شفيات�جامعية

�الداخلية�يتقارب �بالواليات �امل��ل �املستوى �ا���. مع �أساسا �ذلك و�رجع

  .الكثافة�الس�انية�العالية�بالشر�ط�الساح��

عدد�الس�ان�ل�ل�مركز���ة�أساسية�أفضل�بكث��� و�عت���مستوى�مؤشر

�الداخلية ��بالواليات �بمستواه �ي��اوح�مقارنة �حيث �الساح�� �الشر�ط بواليات

نا�ل�ل�مركز���ة�أساسية�بالواليات�الداخلية�ساك 4320و�2300ب�ن�حوا��

  .بواليات�الشر�ط�الساح�� 24000و�3570 ��ن�حوا��و 

 2015عدد�الس�ان�ل�ل�مركز���ة�أساسية�سنة�: 9جدول�عدد�
دد�الس�ان�ل�ل�مركز���ة�

  أساسية

عدد�الس�ان�ل�ل�مركز�  الوالية

  ��ة�أساسية

  الوالية

 ر�انةأ 24004 الق��وان 4322
 تو�س� 23472 قفصة 3969
 بن�عروس 13736 زغوان 3932
 منو�ة 9257 توزر� 3854
 نابل 6973 سيدي�بوز�د 3583
 سوسة 6750 القصر�ن 3571
 صفاقس 6681 باجة 3444
 امل�ست�� 6612 جندو�ة 3374
 ب��رت 6314 قب�� 2754
 مدن�ن 4134 ال�اف 2732
 قا�س 4068 سليانة 2535
 امل�دية 3572 �نتطاو  2299

 املعدل�الوط�� 5365 
  وزارة�ال��ة�–احصائيات�مؤسسات�ا��طوط��مامية�: املصدر�������������������������

� �الس�ا�ي �بال�ش�ت �ذلك �و�فسر �الداخلية �الكثافة�باملناطق وضعف

� ���ا �عدد وكذلكالس�انية �امل ضعف �و ا�س�شفيات �ا��امعية ���ذه��و�ة

� �س��املناطق �ع�� �كدعم��الدولة�عالوة ��ولية �ال��ية �ا��دمات لتقر�ب

�مخاطر� �ومواج�ة �واملزمنة �غ���السار�ة ��مراض �وم�افحة ��نجابية ال�ّ�ة

  .�مراض�ا��ديدة�و�و�ئة�والعناية�بالفئات�ا��صوصية��املسن�ن�
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 :من�حيث�توفر�الب�ية��ساسيةالفوارق�ا���و�ة�

�ا �املناطق �ب�ن �ال��ابط �تحقيق �الواليات�يك���� �و��ن �وا��ضر�ة لر�فية

�الداخلية� �املناطق �عن �العزلة �فك �من �يمكن �حيث �بالغة �أ�مية و�قاليم

�،بالتجمعات�ا��ضر�ة�والعمرانية�،والنائية�ور�ط�املعتمديات�ومناطق��نتاج

�والوط�� ��قلي�� �محيط�ا ��� �ا���ة �ادماج �وت�س�� �الواليات كما�. بمراكز

 �� �الب�� �إ�� �الداخلية �الك��ى�ات �امل�ي�لة ساسية

للنقل�ا��وي�والبحري�وكذلك�إ���املناطق�اللوجس�ية�املتواجدة�ع���الشر�ط�

  .الساح���إضافة�إ���فتح�مسارات�نحو�الدول�املجاورة

� �محدودة �الداخلية �باملناطق ��ساسية �الب�ية �بالشر�ط�و�عت�� مقارنة

طرقات�السيارة�باملناطق�الداخلية�حيث�ضعف�شبكة�ال

� �م��ا �البالد �ب�امل �السيارة �الطرقات �من �لم���328لم

 . باملناطق�الداخلية�لم��106و�%)   75,6(تتواجد�ع���الشر�ط�الساح���

� �م��ا �بالبالد � 6مطارات �الساح�� �قرطاج،�(بالشر�ط تو�س

�جرج�س �جر�ة �النفيضة، �قا�سامل�ست��، �صفاقس، �اس�يعاب�) ، بطاقة
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IV.  الفوارق�ا���و�ة�

�ا �املناطق �ب�ن �ال��ابط �تحقيق يك����

�الداخلية� �املناطق �عن �العزلة �فك �من �يمكن �حيث �بالغة �أ�مية و�قاليم

والنائية�ور�ط�املعتمديات�ومناطق��نتاج

�والوط�� ��قلي�� �محيط�ا ��� �ا���ة �ادماج �وت�س�� �الواليات بمراكز

�ا��� �ت�س���نفاذ ��� �� �سا�م �الب�� �إ�� �الداخلية ات

للنقل�ا��وي�والبحري�وكذلك�إ���املناطق�اللوجس�ية�املتواجدة�ع���الشر�ط�

الساح���إضافة�إ���فتح�مسارات�نحو�الدول�املجاورة

� �محدودة �الداخلية �باملناطق ��ساسية �الب�ية و�عت��

ضعف�شبكة�ال :،�من�ذلكالساح��

� �حاليا ��434تتواجد �م��ا �البالد �ب�امل �السيارة �الطرقات �من �لم

تتواجد�ع���الشر�ط�الساح���

- � ��9تواجد �م��ا �بالبالد مطارات

�جرج�س �جر�ة �النفيضة، امل�ست��،
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� �حوا�� �تبلغ �و�21جملية �مسافر�سنو�ا �م�3مليون �الداخلية�طارات باملناطق

�قفصة( �توزر، �مسافر�سنو�ا�) ط��قة، �مليون �حوا�� �تبلغ �اس�يعاب بطاقة

  .فقط

�وخاصة� - �ا���ات �مختلف �ب�ن �عامة �بصفة �ا��ديدي �النقل �شبكة تآ�ل

�ومردودي� �أدا��ا �وتواضع �م��ا �العمرانية�الداخلية �املجموعات �ب�ن �الر�ط ��� �ا

�ا��ديدي� �النقل ��شاط �محدودية �إ�� �إضافة �الواليات �و��ن ��قاليم داخل

 .للبضا�ع
 

1(  
ّ

 :ع�املناطق�الصناعية�جغرافياتوز

   � � �بالبالد�إ���مناطق بالشر�ط�الساح���وال���تبلغ�تتوزع�املناطق�الصناعية

� ��2871مساح��ا �بالشر�ط�) %  65.1(�ك �مساحة��ومناطق �ع�� الداخ��

  ).%  34.9(�ك��1538

 )�ك( 2016مساحة�املناطق�الصناعية�امل�يأة�سنة�: 10جدول�عدد�
املساحة�امل�يآة�  الواليات�الداخلية�  املساحة�امل�يآة�بال�كتار

  بال�كتار

  الواليات�الساحلية�

 تو�س� 530 زغوان�� 475
 بن�عروس� 478 توزر�� 20
 أر�انة 185 تطاو�ن�� 30

 صفاقس�� 178 قفصة�� 284,5
 نابل� 214 قب���� 21,5
 امل�ست��� 261 جندو�ة�� 67
 منو�ة� 193 سيدي�بوز�د�� 30
 قا�س�� 251 سليانة�� 71

 سوسة�� 226 باجة�� 124
 ب��رت�� 202 القصر�ن�� 161,5
 امل�دية� 95 ال�اف�� 34,5

 مدن�ن�� 58 الق��وان�� 219,5

 ا��ملة�� 4409,5 
  2017والية����أرقام�: املصدر�������������������������  
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املناطق�الصناعية�بالشر�ط�الداخ���أساسا�بواليات�زغوان�نظرا�

�والزر�بة �الوسط �جبل �مشارقة، وقفصة�) ب��

  ).الس�يخة�والق��وان(والق��وان�

 

المناطق الصناعیة خاصة ود مقاسم غیر مباعة ب

 .بوالیات القیروان والقصرین وقفصة

  :الب�ية��ساسية��تصالية

 العا���عنصرا��اما التدفق ذات حديثة أساسية�اتصالية

 .رئ�سيا�لالس�ثمار ل���ات�و�قاليم�ومحددا التنافسية

الواليات�الّساحلية��الكثافة�ال�اتفية�القارة�ب�نتباعدا����

خط��16.6و��5.4ب�ن��2017إذ�ت��اوح��ذه�الكثافة�سنة�

�100خط��اتفي�ل�ل��7.2و��2.1ساكن��بالشر�ط�الساح���و�

 

1538,5

بالھكتارالمھیآةالمساحة

الساحلیةالوالیات الداخلیة

املناطق�الصناعية�بالشر�ط�الداخ���أساسا�بواليات�زغوان�نظرا�وتتمركز�

� �الك��ى �تو�س �من �والزر�بة(لقر��ا �الوسط �جبل �مشارقة، ب��

والق��وان�) املظيلة�وقفصة�قصر(

 

 

ود مقاسم غیر مباعة بوتجدر المالحظة إلى وج

بوالیات القیروان والقصرین وقفصة

الب�ية��ساسية��تصالية )2

أساسية�اتصالية ب�ية توف�� يمثل

التنافسية القدرة رفع عناصر من

تباعدا����ا���و���ز�ا��دول�الت

إذ�ت��اوح��ذه�الكثافة�سنة��والواليات�الداخلية

ساكن��بالشر�ط�الساح���و���100اتفي�ل�ل�

  .بالواليات�الداخليةساكن��

2871

المساحة

الداخلیةالوالیات
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 2017ة��ن��نات�القارة�سنة�الكثافة�ال�اتفية�وكثاف: 11جدول�عدد�
كثافة�

�ن��نات�

  القارة

الكثافة�

ال�اتفية�

  القارة

الواليات�

  الداخلية�

كثافة�

�ن��نات�

  القارة

الكثافة�

  ال�اتفية�القارة

الواليات�

  الساحلية�

 أر�انة 16,6 52,4 قب���� 6,8 22,3
 تو�س� 16,8 38,9 تطاو�ن�� 7,2 19,0
 بن�عروس� 11,7 34,1 توزر�� 7,1 18,0
 سوسة�� 11,5 33,2 قفصة�� 5,8 17,2
 امل�ست��� 9,8 29,4 باجة�� 5,5 15,1
 صفاقس�� 10,5 25,9 ال�اف�� 4,7 10,4
 قا�س�� 7,9 24,4 جندو�ة�� 4,2 9,5
 منو�ة� 8,7 24,3 الق��وان�� 3,2 9,3
 نابل� 7,9 22,4 زغوان�� 3,4 8,9
 مدن�ن�� 8,8 21,3 سليانة�� 3,6 8,7
 ب��رت�� 7,1 19,6 القصر�ن�� 2,5 8,0
 امل�دية� 5,4 16,4 سيدي�بوز�د�� 2,1 6,6

 وط���� 8,7 24,3    

  2017 املع�د�الوط���لالحصاء:  املصدر����
  

�أك���عندماوتتعم �ا���ات �ب�ن �الفوارق ��ن��نات��ق ��مر�بكثافة يتعلق

� �ب�ن �الكثافة ��ذه �ت��اوح �حيث ��52.4و�16.4القارة �ل�ل ساكن��100خط

�و �الساح�� ��22.3و�6.6بالشر�ط �ل�ل ��100خط �الداخلية�ساكن بالواليات

 . أضعاف�مستواه�بوالية�سيدي�بوز�د�8حيث�يبلغ��ذا�املؤشر����والية�أر�انة�
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  2017الكثافة الهاتفیة وكثافة األنترنات القارة سنة 

القارةالهاتفیةالكثافة القارةاألنترناتكثافة
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V. مؤشر�التنمية�ا���و�ة: 

مؤشر�التنمية�ا���و�ة��و�مؤشر�مركب��شتمل�ع���ا��وانب��قتصادية�

� �باألساس ��عتمد �حيث �املؤشرات�و�جتماعية �و�� �مقاي�س �أر�عة ع��

�ومؤشرات� �الع�ش، �ظروف �ال�شري، �مال �الرأس �والديمغرافية، �جتماعية

�الشغل ��سوق �ا��لل�. مرتبطة �مواطن �عن �الكشف �املؤشر�ا�� ��ذا و��دف

�الواحدة �الوالية �داخل �وح�� �الواليات �ب�ن �ا���وي �بالتفاوت �كما�املرتبطة ،

�إ ���دف �واملناطق �الواليات �تص�يف �ع����� �والوقوف �التنمية �درجة حسب

  . املعوقات�املكبلة�ل�ا

� �لسنة �املقدمة �املعطيات �وخاصة��2018وتب�ن �الداخلية �الواليات أن

وسيدي�بوز�د��و�اجة�وسليانة�����قل�حظا��جندو�ةالقصر�ن�والق��وان�و 

و��0,388و�ك�����م�شا�مقارنة�ببقية�الواليات�إذ�ي��اوح�مؤشر�التنمية���ا�ب�ن�

حيث�ي�ب�ن��0.44حوا����)médiane( ا��سا�ي�طيو�بلغ�مستوى�الوس. 0,449

ا�أن�أغلب�واليات�الشمال�الشر���والوسط�الشر���ل�ا�مستوى�تنمية�مرتفع

  .ذ�يفوق�مؤشر�التنمية���ا�مستوى�الوسطية�س�يا�مقارنة�بالواليات��خرى�إ

0,44ا��سا�ي�طيالوس =
�,����,��

�
= ��	 

واليات�الشمال�الغر�ي�والوسط�الغر�ي�ضمن��وكبة��و���املقابل�تتواجد

  .الواليات�ال���ل�ا�مؤشر�تنمية�دون�مستوى�الوسطية

�املؤشرات� ��� �الفوارق �ا�� �أساسا �ا���ات �ب�ن �التفاوت �أسباب وترجع

�شري�وحركية�سوق�ال�الامل�قتصادية�و�جتماعية�وكذلك����الرأس�

�إ �باالضافة �مستو الشغل ��� �الشاسع �البون ��ساسية��� �الب�ية ى

  . للنقل

وتجدر�املالحظة�أن�أق����مستوى�التفاوت�ب�ن�ا���ات���ل�ب�ن�والي���

حيث�يتج����ذا�التفاوت�) IDR=0.388(والقصر�ن�) IDR=0.593(تو�س�
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التعليم،�ال��ة،�ظروف�الع�ش،�الب�ية��ساسية،�

�إ �كذلك ��شارة �من �بد �و وال �أن �الساحلية��� �الوالية ��� �امل�دية الية

و�رجع�ذلك� ا��سا�ي�طيالوحيدة�ال���ل�ا�مؤشر�تنمية�دون�مستوى�الوس

�ذات� �الداخلية �املعتمديات �خاصية �ل�ا �معتمديا��ا �أغلب �أن �إ�� أساسا

  .املستوى�التنموي�الضعيف

 2018مؤشر�التنمية��ا���و�ة�: 14
  مؤشر�التنمية  الواليات�الداخلية�  مؤشر�التنمية

0,593 تطاو�ن�� 0,484

0,580 توزر�� 0,483

0,577 قب���� 0,470

0,553 ال�اف�� 0,468

0,533 قفصة�� 0,453

0,531 زغوان�� 0,452

0,520 سليانة�� 0,449

0,513 باجة�� 0,439

0,501 سيدي�بوز�د�� 0,419

0,494 جندو�ة�� 0,409

0,493 الق��وان�� 0,398

0,469 القصر�ن�� 0,388

  2018املع�د�التو�����للقدرة�التنافسية�والدراسات�الكمية�: املصدر
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  2018مؤشر التنمیة  الجھویة 

التعليم،�ال��ة،�ظروف�الع�ش،�الب�ية��ساسية،�(ع����ل�املستو�ات�

  ...).ال�شغيل

�إ �كذلك ��شارة �من �بد وال

الوحيدة�ال���ل�ا�مؤشر�تنمية�دون�مستوى�الوس

�ذات� �الداخلية �املعتمديات �خاصية �ل�ا �معتمديا��ا �أغلب �أن �إ�� أساسا

املستوى�التنموي�الضعيف

14جدول�عدد�
مؤشر�التنمية   الواليات�الساحلية�

 تو�س� 0,593

 أر�انة 0

 بن�عروس� 0,577

 امل�ست��� 0,553

 سوسة�� 0,533

 نابل� 0,531

 صفاقس�� 0

  منو�ة 0,513

 قا�س�� 0,501

 ب��رت�� 0,494

 مدن�ن�� 0,493

 امل�دية� 0,469

املصدر�������������������������
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م�عرض�ا�سالفا�واملتعلقة�أساسا�و���املحصلة،�تب�ن��ل�املعطيات�ال���ت

ب�سب�الفقر�و�مية�والبطالة�و�ال��رة�الداخلية�و�التوز�ع�غ���العادل�للب�ية�

أن�منوال�.. إ���،�وغ���ذلك�ساسية�ولالس�ثمار�ا��اص�والعمومي�وا��ار��

���ا��د�من�ظا�رة�التفاوت�ا���وي�وظا�رة�تمركز� التنمية�النيوليب��ا���أخفق

  .شر�ط�الساح����شطة�بال
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  الباب الثالث

 اتــــــاستراتيجي بلورةحنو 
  بديلةتنمية جهوية 
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� �ال���يصت��ز �الدراسة�عملية �إطار��ذه ��� ���ا �قمنا �فجوة��ال�� وجود

توجد�تنمو�ة�شاسعة�ب�ن�ا���ات�الداخلية�وا���ات�الساحلية�للبالد�حيث�

�ب �تفصل �املعالم �وا��ة ��قتصادية�خطوط �التنمية �مجال ��� ي��ما

  . و�جتماعية

� �التفاوت ��ذا ��قتصادي�و�رجع �وم��ا �السيا��� �م��ا ��سباب �عديد إ��

  .الثقا��و�جتما���و 

  :ومن�تجليات�التفاوت�ا���وي�نذكر�

 رة�املوارد�ال�شر�ة�من�ا���ات�الداخلّية��� 

 � و� �التحتيضعف �الب�ية �ا��ماعية�ةتقادم عف�وض�والتج���ات

 
ّ
 ���ات�الساحلية�وا�ال��ابط�ب�ن�ا���ات�الداخلية

 � �غياب �� شر�حة �رجال �املؤسساتمن ��عث �ثقافة �لد��ا �عمال

 طق�م�اباالنتماء�ملنو�ع��ّون�

 باملناطق�الداخلية��ضعف�ال�سيج�العمرا�ي 

 إشعاع� ��ضعف �مركز�الوالية �محيطھ�باعتباره �مع �حضر�ة منطقة

  . ��اوجاذبي�ا���ة�تنافسيةوضعف� ،ا���وي 

I. بديلتنمية�ج�وّ�ة�منوال��اعتمادضرورة� نحو:  

 �و�تحقيق��عنيھن�املنوال�التنموي�الذي�بد�من��شارة�إ���أ����البداية�ال 

�عضو�ة ��عالقة �و �ال�شر�ة �التنمية �و ��قتصادية �التنمية التنمية�ب�ن

  . ال�دف�والوسيلة�الفرد�باعتبارهي��ض�ب�ش�ل���جتماعية
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�ة�ال���تم�ان��اج�ا�ا���حد�اسات�التنمية�ا���و مختلف�سي�إخفاق�أمامو 

املنوال�التنموي�ا���وي�ا��ا���العمل�ع����غي����ذا��تقت����الضرورة،��ن

�تنموي �اعتمادو  �ثروا��ا�منوال �يثمّن �ا���ة �من �ملشاغل��نا�ع و�ستجيب

�غ����وتطلعا��م،�ا���و��ن الفاعل�ن �من �أك�� ��عرفون �الذين مقومات�م

�بمناطق�التنم �يجبية �ال�� �الضعف �ونقاط �وتوظيف�ا �تثمي��ا �يمكن �ال�� �م

�نا�عً . تدارك�ا �ي�ون �املنوال �و �ا�ذا �القاعدة ��س��اتيجية���امنص�رً من مع

  .)Top- down et bottom-up(الوطنية�

يقع�تثمي��ا����تنموي�يرتكز�ع���املوارد�وال��وات�ا���و�ة�الالنوال��ذا�امل

�و  �املضا��شطة��طور �القيمة �و ذات �العالية �املنظومات�فة ���لق �س��

�القادرة�ع���املسا�مة���� �ج�و�إحداث�منظومة�إ�قتصادية . �شيطة ةنتاج

يضا�أالشرائح�والطبقات��جتماعية�و�و��موجّھ�ل�ّل شامل�منوال�تنموي��و�و 

� �البي�ية �ا��وانب �و�را�� �نتائج�إ�باإلضافةمستدام �يثمن �املنوال ��ذا ��ون ��

�العل�� �و�راء�البحث �التكنولوجيا�و��،�خ��اعات ��� �التحكم �ع�� عمل

  .توطي��او 

�قتصاد��جتما���التضام����إ���تطو�ر �كذلك���دف��ذا�املنوال�التنموي 

��بأ�عاده �املختلفة �تتجاوز �ال��وةال�� �مراكمة �قيم��منطق �ليكرس و�ر�اح

�والتوز�ع �لل��وة�التضامن ��.العادل �مجا��ة �إ�� �كذلك ���دف فقر�الو�و

�إلدماجحداث�املز�د�م��ا�كما�يتضمن�خطة�إحافظة�ع���مواطن�الشغل�و وامل

�ثمن�العمل�الت�امل�ب�ن�الفئات��جتماعية�و القطاع�غ���املنظم�و���ع�ع���

  .... واملعرفة

��طار ��ذا �املد�ي و�� �للمجتمع �خالل��يمكن �من
ّ
�م�ما �دورا �يلعب أن

�و  �اا��ما��معيات �املحلية �املتدخلعات �أحد �التنمو�ة�باعتباره �العملية ��� �ّن

  .القطاع�ا��اص���جانب�القطاع�العام�و إ
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II.  الدولة دخّل وت�و�ةمنوال�التنمية�ا���:    

ادية�و�جتماعية�مستوى�التنمية��قتص�كب�����انطالقا�من�وجود�تفاوت�

�فإ �الواليات �ب�ن �الضروري �من �الدولةنھ �تدخالت �ت�سم �بإعط�أن
ّ
��ولو�ة اء

�حظا ��قّل �لواقع��وتتخذ .للواليات �ومالئما �خصوصيا �طا�عا �التدخالت �ذه

�والية �و �.�ل �يؤكده ��و�ما ��ستاذ �الناظر�محمد �عبد �تطرقھ �إلش�اليةعند

حسب� اومالئًم �ان�ي�ون�تفاضلي� أن�منوال�التنمية��يجب�إ« :التنمية�ا���و�ة

  .»ا���ة�ا��بلغ���التنمية�ال درجة

تتعلّق��توجد�ثالث�نظر�ات ،1985 عام�لو يداو�باالعتماد�ع���قراءة�فيليب�إ

 
ّ
  :بمنوال�التنمية�ا���و�ة

 � �منظومات �خالل �من �التنمية �مرتبطة�:�نتاجنظر�ة �النظر�ة �����ذه

�بالتخصص �حيث الغالب �محرّك�ي�القطا�� �ما �قطاع �دعم �خالل �من مكن

قاطرة�أن��عّم�التنمية��افة�القطاعات�وكذلك��امل�املجال�ال��ا�ي�من�خالل�و 

�التنمو�ة ��قطاب �تحدثھ �الذي ��يجا�ي �الذي� ،��ع�اس �املنوال و�و�ذات

�س �حقبة �خالل �ببالدنا �ا���و�ة �التنمية �نموذج �منھ �القرن�استو�� ت�نيات

 . التجر�ة��إخفاقب�املا����والذي�انت��

 التنمية� �لتأث�� وف نظر�ة ��اتقا ��:ا��ارجيةالعوامل �النظر�ة �ع����ذه

��س�ثمارات��باألساس �دعوة �ع�� �واملس�ندة �ا��اذبة �ا���و�ة السياسات

و�ذا�املنوال�تم��.)الصناعات�التصدير�ة( �شطة�املوج�ة�ل��ارج�� وأالعاملية�

�ات�من�القرن نالثمان����اية���إاعتماده�بالبالد�بداية�من�سنوات�السبعينات�و 

 . خفاقباإل كذلك��املا����وقد�انت��
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 التنمية� ��نظر�ة ��م�انات �تثم�ن �من ��:الذاتيةانطالقا �مجموعةيضم

� �السياساتواسعة �تث�من �ترتكز�ع�� �و ال�� �املادية
ّ
�املتوفرة �املوارد غ���م�ن

 امل
ّ
 . �شطة�املوجودةم�تنافسية��يتدعو ��شطة�جديدةأ��لق��ادية

�القدر  �تثم�ن �تقت���
ّ
�النظر�ة �ال�شر�ةو�ذه �وثروا��ا��ات للمنطقة

  .ا��صوصية

�و���تضم�: ���منطقت�نإيمكن�تص�يف�واليات�ا��م�ور�ة�����ذا��طار�و

�الداخلية �الساحلية�الواليات �الواليات ��،والثانية �أّن �التص�يف��ذحيث ا

  .  س��اتيجية�التنمو�ة�املالئمة�ل�ل�واليةس�ساعدنا�ع���بلورة�� 

 قتصار نق��ح :احليةالس���اتا� إ���بال�سبة�� �منوال� عدم �تب�� ع��

�للتنمية � ( وحيد
ّ
�و  3متخارًجاإما

ّ
�� )4متذّوًتاإما �نق��ح �بل ب�ن��امتوازنً مزًجا

�  Exogène ( �ناملنوال ��مع�،) Endogèneو �تفضيل �املنوال�ن حسب�أحد

 .ا��االت�و�حسب�درجة�التنمية�ب�ل�والية

� نھ�البيد�أ ��شارة� �إبد�من �تجد�ا�واليات�ل�عض�ا����أن ية�ّ
ّ
غ���الساحل

�باعتبار� �الدولة �مساعدة �دون �الذاتية �بالتنمية �القيام �ع�� ��ذه�أقادرة ن

�تفتقر  �تلك��الواليات �خاصة �املالئمة �ا��ماعية �والتج���ات �التحتية للب�ية

�الوط�� �محيط�ا �مع �والر�ط �بالنقل �التج���ات��،والدو���املتعلقة �أن كما

ل�ل��ذه�العوامل�. تتطلب�الدعمنوعيا�وكميا�و ضعة�ال��ية�وا��امعية�متوا

و�جتما����املستوى��قتصادين�ي�ون��ناك�تدخل�للدولة�للرفع�من�أالبد�

�خاصة �الواليات �افتقار���ذه �الواحدة� عند �للوالية �والبلديات املعتمديات

  . تنمية�متجا�سةل

                                                           
3
 Exogêne: متخارج.  

4
 Endogêne: متذّوِت.  . 
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 إرادية� �)  volontariste ( تنمية �لبال�سبة �أن�:الداخليةلمناطق ھ�حيث

�الد �و ع�� �خصوصية �ع���برامج �تتدخل �أن �ولة ���دفذات �تحقيق�إ�أولو�ة ��

� �خالل �من �املستدامة ��قتصادية  خصوصية���رامجو �نجاز�أ�شطةإالتنمية

�تقليص�الفوارق�ا���و�ة�وتحس�ن�النمو��قتصادي��جما��� ك��ى  �س��دف

�الداخلية �الواليات ��جتما���مل�ساك����ل نذكر�من�ب�ن�ن�أ�و�مكننا. والرفاه

 :ال��امج�ذه�

 وتحسي��ا�وتحدي��اا��ديدية�و بناء�الب�ية�التحتية�الطرقية�. 

 وتطو�ر�اتحس�ن�الب�ية�اللوجس�ية� 

 الت�و�ن�العام�وامل�� 

 و�عبئ��ا�تثم�ن�املوارد�الطبيعية 

 ترك���التج���ات�ا��ماعية�وا��دمات�املختلفة 

  ترك���� �السياحة �وتنمية �الصناعية �ةالبديلاملشار�ع ��ّل�، �مقومات حسب

 ج�ة�

 ية�وقرى�حرفية،�وغ���امناطق�صناع(  املختلفة�لأل�شطة��يئة�فضاءات� 

 ..)ا��

�ا��االتو ��ل ��س�ر�الدولة��� �أن ���ع��يجب ��ندماجية املجالية�تحس�ن

 �� �الب�ية �تكثيف �ع�� �وذلك �معا �وال��وضوالقطاعية باملنظومات��ساسية

�بناء��قتصادية �ع�� �م�القادرة �و قطاع �ومندمج �ال��نامج��.حيوي نتج ��ذا إن

��امش �ع�� �بقيت �ال�� �ل���ات �بال�سبة ��ولو�ة �ذو التنمية��ا��صو���

�و�جتماعية �والعدالة�ين��قتصادية �الوط�� �التضام�� �البعد �ضمن درج

  .�جتماعية
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�املحص�   �،لة��
ُ
�امل �دور �تلعب �أن �الدولة ��قتصادية�افِ رَ ع�� �للتنمية ق

�بال�س �و�جتماعية �ابة �إ�� �املس�ثمر�بال�سبة �و�دور �الساحلية إ���ملناطق

  .���ات�الداخليةا

III.  خدمة�التنمية�ا���و�ة�ال��يئة�ال��ابية����:  

انية�ب�ل�من�ج�ة�سوسة�املراكز�العمر ��درجة�أقّل ��يمن�تو�س�العاصمة�و 

�،و �امل�ست�� �- �التو�سية �للبالد �ال��ا�ي �الفضاء �ع�� ��ذه�صفاقس �أن حيث

�املراكز�العمرا �" نية �ا" �قطاب �خلق�ت�سم ��� �سا�م �مّما �بالتنوع قتصاديا��ا

ع���بقية���امن�مواطن�الشغل�املحدثة�بالبالد�و�ان�مجال�إشعاع��سبة�كب��ة

  . مؤثّر املناطق�بالبالد�

�فإ �ذلك �ع�� �بصغر���م�أغلب�نعالوة �ت�سم �التو�سية �بالبالد �الواليات

�و  �ا��غرافية �بمساح��ا �الضروري �التجا�س �مّما�غياب �مناطق�ا جعل�ي��ن

و�و�ما�يقود�إرساء�تنمية�حقيقية���ا�أمر�عس���التفك������تحس�ن�جاذبي��ا�و 

� �إ�� �فضاءات�التفك�� بالضرورة �خلق �ي�س��� �ح�� �الت�امل�أوسع �تحقيق ��

  .بي��ا

�و� �أن �يق��ح �ا��دوى �ا���ة�لضمان ��� �للتنمية ��سا��� �الفضاء يصبح

ات�ومجاالت�تنمو�ة�قابلة�لتحقيق�تنمية�إم�ان�ال���تحتوي�ع��تصادية�و �ق

�و  �متناسقةاقتصادية �و �.اجتماعية �فإن ��قتصادية��ذلك �التنمية تحقيق

�إ �وضبط �يرجعس��اتيجيات ��قتصادية�إ للتنمية �ا���ة �أي �الفضاء ��ذا ��

� �املساعدة �القادر�ع�� �الوحيد �الكيان �باعتبار�ا �غ���ا ��ذه��ع��دون ضبط

والتخصص��)Concentration (أّن�ظا�رة�التمركز�إضافة�إ���الرؤ�ة�الشاملة�

 مجا�نايتطلب
ً
  .الوالية أك���من�اترابي� �ال
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أن�تتخذ�موقفا��ج�و�ة�يجبأي�إس��اتيجية�تنمو�ة��ذلك�فإّن �وعالوة�ع��

�أساس�ت�ن�حيال �باإل  ،مسألت�ن �تتعلق �ال��ابية�و�� �ةوالثاني�س��اتيجية

  :س��اتيجية�العمرانيةباإل 

  �� �: ل��ابيةاس��اتيجية �ا�تحديد�ع�� �ع����ل��ابيةالفضاءات �يجب ال��

�ب�ن� �التنمو�ة �الفوارق �من �ل��د ��ولو�ة �إعطاء�ا �با���ة �التنمو�ة السياسة

 .واملناطق�ا���ات

  للمدن����العملية��املو�ول �ر تبحث����تحديد�الدو �:عمرانيةالس��اتيجية��

 .التنمو�ة�با���ة

 ش�اليات�والر�انات� : عادة���يئة�الفضاء�ال��ا�يإ  )1

فإن��ذا��امجالي�عدا��العملية�التنمو�ة�تتطلب�بالضرورةانطالقا�من��ون�

�
ّ
��املج�ود�التنموي�يبذل���و البعد�ال�بّد�أن�ي�ون�ترابيا�ومحليا

ّ
فضاءات�ترابية

    .مختلفة�ا���م

ال��ا�ي�والوحدة�ال��ابية��ى تحدّد��املستو ����رؤ�ة�فكر�ة��التنمية�املحلية  - أ

فضاء�مش��ك�أو��ن��ن�ساب�ملنطقةبحيث�أخالل�ا�تتدخّل�الدولة�ال���من�

مثل�رؤ�ة�يالتنمية�املحلية�مصط����إن. �يكرس�ال�و�ة�و�نتماءيصبح�عامال 

�و  ��فراد �أو�ب�ن ��فراد �ب�ن �للعالقات �جديدة �تحكم�م �ال�� و���املؤسسات

�أ �رؤ�ة �تتضمن �جديدةيضا ��سياسية �جديد ��جتماعية�لإلدارةوش�ل

� .)Territoriale( ملناطقيةوا �الرؤ�ة �إ�� �ذه ��تدعو �اممارسة
ّ
�ال��ابية ل��يئة

� �من �الانطالقا �الوحدة  عامل��ابية
ّ
�تختلف��.نية �عمل � �مقار�ة � �تتضمن كما

 �املقار�ات�جو�ر�ا��ومن��يا�مع�
َ

 املسق
َ
  .ة�من�فوق�ع���الواقع�املح��ط

�سقاطات�الفوقيةف�وم�التنمية�املحلية�يقطع�مع�� ن�مفإ�من��ذا�املنطلق،

�ش�ل��مف�وم�التنمية�املحليةأن�كما��.���القمةإالقاعدة��التنمية�تب���من�إذ
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�آخر�بامل �ا���و�ة�عدا �التنمية �مف�وم �مع ��ساؤالت�. قارنة �يطرح � �املف�وم �ذا

�ل�: لية�تنمية�مناسبةجل�عموى�املجا���املطلوب�للتدخالت�من�أحول�املست

���املستوى�ح��؟�الوقا�ع�تث�ت�ب�ون�التوجھ�إاملجال�ا���وي�أم�املجال�امل��و 

� ��و �فعاملح�� �اأك�� �يالمس �باعتباره �ونجاعة ��جتماعية�لية ا��قائق

��و�قتصادية �عن ��غ�� �،قربوالثقافية �املستوى �التدخّل �أن �ع�� �التنموي

تجزئة�و ع���ندر��ا���دار�املواردإ ت�سيق�لتال��د�ى�من�الأ احد� املح���يتطلّب�

�و � � �ا���ودت�شطة �و�شت�ت �و�زدواجية �تكرار�املشار�ع �فإن�. ال�� �ثمة ومن

��عتبار�ملختلف��ذه���ش�اليات�والبحث�عن�النجاعة�والفّعاليةخذ��ع�ن�� 

���
ّ

�التصرف �موضو����� ��و�شرط �ال��ابية �أ�ش�املسائل �نجاح طة�لتحقيق

  .التنمية�املحلية�وا���و�ة

�التنمي�  - ب �ت�ناول �ال�� �املغايرة �أو�النظرة �ا���ة �من �انطالقا
ّ
�ا���و�ة ة

�التقدمّ  �تحقيق �القادر�ع�� �نظرة� )Régions progrès ( الفضاء �أجل من

 )77ص�،�2011 الكتاب��بيض: جديدة�للتنمية�ا���و�ة

�املناطقي� �الت�امل �ع�� �املب�� �املصط�� �اعتماد �تم �التقدم �مناطق لتحديد

���دف �دمج�والذي �الامل�إ�� �واملناطق �الداخلية ��ذا�. ساحليةناطق �وأن علما

�التأث��ات �يرتكز�ع�� �زِ املحّفِ  املنوال �قبل��)les effets d’entrainement(ة من

 التجمعات�
ّ
ع���الواليات�تنمو�ة�بالواليات�ال����ش�د�حيو�ة� الك��ى �الس�انية

�
ّ
   .�قّل�حظا

�ا��ركية�� �ذات �بالواليات �تنمو�ا �نقصا ��ش�د �ال�� �الواليات ولر�ط

�ا�� �يق��ح�قتصادية � �املحفزة �التأث��ات �بمفعول �و�نتفاع إنجاز��يو�ة

  :��شطة�التالية

 وض�بالنقل�ب�ن�املراكز�ا��ضر�ة�وخاصة�النقل�ا��ديدي�وذلك��غاية�ال��

 .فراد�والبضا�عت�س���تنقل�� 
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 النظرة�الداعية��ا�ي�ا��ا���للبالد�بما�يتما����و عادة�النظر����التقسيم�ال�إ�

�طار�مؤّس���ّ إوذلك�ع���وضع�حظا�كية�باملناطق��قّل�ر ح�لدمج�املناطق��ك�� 

 .مناسب

 ع���التخطيط�العمرا�ي��توسع�املجا���للتجمعات�العمرانيةالتحكم����ال 

 س�يل�عمليات��تبادل�السلع�وا��دمات�مع�دول�ا��وار�. 

��-ج �ال��ابااملقار�ة ��ّل ��عت�� �مندمجة��ل�� �ساحلية �كمنطقة التو����

�و أ باعتبار( مت�املةو  �صغ��ة �ا��غرافية �املساحة �ن �غ���كب��أّن �البالد  )عمق

) �� �من �ل��روج ��س��اتيجية �العناصر �زمة�عض ��س�شراف�، مركز

  ).32ص��،الدراسات��قتصاديةو 

�ضرورة�نإ �يتطلب �املقار�ة ��ذه �التوجي����تحقيق �املثال �النظر��� إعادة

ن�التداب���و�جراءات�ال���إ���جملة�م�باإلضافةل��يئة�الفضاء�ال��ا�ي�للبالد��

  :نذكر�م��ا

  الوسط� �السيارة �الطر�ق �للبالد -الغر�ي�بناء �الغر�ي �ا��نوب ترك����مع،

� �الطرقات �من �شبكة �اتجاه �،غرب –شرق �� ��� �وا��ة�إوذلك طار�رؤ�ة

�زمن�من�املوا�ئمن�ال���جعل��ل�ج�ات�البالد�ع����عد�ساعة���داف�ترمي�إ

 .راكز�العمرانية�الك��ى ا��و�ة�أو�من�املو التجار�ة�

  �� �ا���و�ة�باإلصالحاتسراع �ال�يا�ل ��شمل ��ال�� �إع�� قاليم�أحداث

�ندماج��ن���مبادئ�الت�امل�و��ل�يضمن�عقلنة�التنمية�ا���و�ة�و �ش�ج�و�ة

 ب�ن�ا���ات

 املز�د�من�الصالحيات�ل���ات�عطاءإ. 
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�وتجدر��  ��ذا �إشارة �أ�� �ي�ون �أن �يجب �النقل �اختيار�وسائط متناسقا�ن

و����ذا�املجال�يجب��.س��اتيجية�ال��وض�بالتنمية�املستدامةوم���ما�مع�إ

 �� �ا��ديإعطاء �النقل �لتنمية �و ولو�ة �للطاقة �غ���مس��لك �باعتباره قل�أدي

  .ك���مردوديةأ�لفة�و 

�يك �فيجبوم�ما �املعتمد �ال��ا�ي �التقسيم ��ن
ّ
�علمية �قواعد �ع�� �يب�� أن

�و �السياسية ���داف �مع �إعم���مة
ّ
�تتطل��ا �ال�� �ال�ي�لة��قتصادية ادة

�ولدينام
ّ
النجاعة�والقدرة����تتمثّل��ذه�القواعد�و �.ية�الفضاء�الوط��ال��ابية

ّك�فيجابية�و ت�� التأث��او ��ع�اس��يجا�ي�للتنمية�الوظائفية�والوظيفية�أو�

� �و و   )Accessibilité( العزلة �والتناسب ��بيض( ر التجاو  التوازن  الكتاب

  :)84ص

 الف� �و و��يةلعامبدأ �والس�ان �املساحة �حيث �من �ا���م �مسألة عدد��م

 الواليات�املطلوب

 ب�ن�الشمال�والوسط�وا��نوب��التمي�� ���إ�ش����: مبدأ�القدرة�الوظائفية

 .يم���الفضاء�ال��ا�ي�للبالد�و�و�ما

 ال��ا�ي�� ��عتبار�ال��رة يجب :التقسيم ��ع�ن �يأخذ �و�كثافة��أن الس�انية

 .�املناطق�املحيطة�باملدن�الك��ى ل�السلع�وا��دمات�ب�ن�الواليات�و تباد

 العزلة� �و  فّك �مادية �ذو�طبيعة �� �و�مصط�� ��ع�ن عتبار�املسافة��أخذ

 مختلف�الواليات��بالكيلوم��ات�ب�ن

 � �ا��غرا���ال��ر التجاو �مبدأ �البعد ��ع�� �العالئقييبل �بالبعد بمع����رتبط

 .ع�وا��دماتد�العاملة�وتبادل�السلتنقل�الي
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 ع���أن�����ل�ج�ة�اقتصادية�تقوم�الواليات����ع�اس��يجا�ي�للتنمية��

�ديناميكية ��ش�د ��ال�� �التنمية �بإشعاع �و تنمو�ة �ا���ة �واليات �بقية ن�أع��

� �بال��اقلتتجذ��ا
ّ
��مك��ا �بركب ��قتصادية�لالتنمية �املؤشرات �تقارب ضمان

 .و�جتماعية

  � والتوازن� �التناسب �إ���:مف�ومي �مقوماّت����دف �من �ا���ات تمك�ن

�وال ��خذ�ستدامة �يتع�ّن �حيث �استقرار ��� �الوزن� ع�ش ��عتبار �ع�ن

اطق�الكب��ة�ع���املساحة�ا��غرافية�مّما��يجنب�من��يمنة�املن�قتصادي�و 

�الصغ��ة �حوكمة�،نظ����ا �ضمان �ع�� �للمساعدة �رشيدة�وكذلك كما�. محلية

�املْبدآن ��ذان �� ��دف �منطقةإ�� ��ل �وزن �حيث �من �مع�ن �توازن �تأم�ن

 .ونفوذ�ا

ال���تتدخّل�����ةيّ ِس �ذه�املبادئ�وا��وانب��قتصادية�واملؤسَّ �ن�مجموعإ

�ا���وي  ��سيخلق�التقسيم �من �تمكن �دفع �حقيقية�إقوة �مجالية براز�كيانات

�الت �ع�� �تدب��هقادرة �وحسن �ا���وي �للفضاء �ال��يح �مثيل ���إ�باإلضافة،

�مكّن�املواطن�ن�من��ة�مشا�ل�الفضاء�ا���وي��ش�ل�متناسق�و تحليل�ومعا�

و�أن�يقع�دمج�مبدأ�و�مثل���.)والية�او�بلدية-ج�ة( التدخّل�لتنمية�مناطق�م

  . ك���اندماجيةأ��لق�فضاء�وط�����ع�اس��يجا�ي�للتنمية��التجاور�ومبدأ

�. د �لألقاليم �جديد �ترا�ي �تقسيم �اعتماد �الوظيفينحو �مبدأ ة��عتمد

  :التناسب�والتوازن�والتجاور و  فّك�العزلةوالفاعلية�و 

�السبعينات� ���اية �مع �أقاليم �ش�ل ��� �ترا�ي �تقسيم �أول �البالد عرفت

)� �ا��امس �)   1981-1976املخطط ��شكيل �تم ��6حيث الشمال�(أقاليم

 الشر��،�الشمال�الغر�ي،�الوسط�الشر��،�الوسط�الغر�ي،�ا��نوب�الشر��،

أن��ذه��قاليم�ال�تتمتع�بال��صية�القانونية�ول�ست��غ�� ). ا��نوب�الغر�ي
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� �صالحيات �تحكمھ�إل�ا ��انت �التقسيم ��ذا �أن �حيث �سياسية �أو دار�ة

�و  �تقنية �و إاعتبارات �التخطيط ���دف �� تنإحصائية �املعطيات حصائية�اج

  .الرسمية

� �2011 جانفي�»ثورة«و�عد �أصبح �أصبح� سيا����مف�وم�لإلقليم، حيث

تت�ون�من�مجموعة�من�الواليات،�ولھ�من�ا���م� مجالية�وحدةبما��و��عرف�

�وضع� �عند �و�ندماج �والنجاعة �الفاعلية �يضمن �ما �و�م�انات والتنوع

�وترك���املشا �املستقبلية �وامل�ي�لةالتصورات �الك��ى �. ر�ع حد� �قليمو�مارس

�من �يقر ا���و�ة�السلطة  أد�ى �حيث �واملالية �املؤسساتية دستور� بمقوما��ا

تتمتع�بال��صية� ا��ماعات�املحليةأن� 132ل�والفص�131 ���الفصل 2014

�و�االستق �� الالقانونية، �وامللية �وفقدار�ة �املحلية �وتدار�املصا�� مبدأ��الية،

  .ا��ر التدب��

ع���جملة�يرتكز�تقسيم�جديد�للفضاء�ال��ا�ي�و����ذا��طار�يمكن�اق��اح�

  :من�الثوابت�أ�م�ا

-� �تضم �أقاليم �الوالياتمجموع�عث �من �اقتصادّية��ة �ديناميكّية �ك��

ا�وجاذبية�وذلك�لضمان�الت�امل�فيما�بي��ا
ّ
  .والواليات��قل�حظ

ان�وعدد�( الفعالّيةالتوازن�و�-
ّ
�خذ��ع�ن��عتبار�مساحة��قليم�وعدد�الس�

   ،)الواليات�املدمجة�ضمن��قليم

�البحر النفاذ - �ب(ا�� �حظا ��قل �املناطق �ر�ط ��ساسية�ام�انية الب�ية

  )البحر�ة

�ا��غرا�� - �مختلف�( التقارب �ب�ن �ا��غرا�� �التجاور ��عتبار ��ع�ن �خذ

  ) الواليات

  .ب�ن�مختلف��قاليملتوازن��قتصادي�ا -

���شطة - �من��تنوع �أد�ى �بحد �ت�سم �حيث ��قليم �داخل �قتصادية

  . التنوع�يضمن�الت�امل�و�ندماج�الداخ���ملختلف�مناطق�ا���ة
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  :�قاليم�التالية تقسيم�الفضاء�ال��ا�ي�إ�� واعتمادا�ع����ذه�املعاي��،�يمكن

�الك��ى  - �تو�س �الشر���-إقليم �تو�س�: الشمال �واليات ��قليم ��ذا يضّم

�وم � �والي��وأر�انة �إ�� �باإلضافة �عروس �و�ن ��ونابل�ب��رت�نو�ة ان��عدد
ّ
س�

�ينا�ز ��200 151 4 جم�ّ� �ساكنا ��. 2016سنة ��ذا ل
ّ
�أك���مركز�و�مث قليم

  .ي����البالدمْد صنا���وِخ 

�مجردة - �الغر�ي�-إقليم � :الشمال �واليات ��قليم ��ذا �اجة�و � زغوانيضّم

�وسليانة �وال�اف انھ وجندو�ة
ّ
�س� �عدد � سمة�  800 351 1و�بلغ . 2016سنة

 .و�حتوي��ذا��قليم�ع���أك���منطقة�زراعّية����البالد

يضّم��ذا��قليم�أر�عة�واليات���� :السباسب�السف����–إقليم�الساحل� -

� �وامل�ست���وامل�دية، �والق��وان �و سوسة �س�انھ �عدد �سمة��000 280 �2بلغ

� � يتم���.2016سنة �بھ ��قتصادية ���شطة �ب�نوع ��قليم سياحة،�( �ذا

 ...)،�زراعات�سقو�ة�و�عليةواملال�س�ال�سيج��ا�مأ��شطة�الصناعّية�و 

�الوسط - ��: إقليم ��ذا �يجمع �أر�ع �قليم �والقصر�ن�واليات �صفاقس ��

�س�انھوس �عدد �و�بلغ �وقفصة �بوز�د � �سمة�000 213 2 يدي . 2016سنة

�اقتصادية �أ�شطة �ثالثة �ع�� ��قليم �والصناعة� يرتكز��ذا �الغراسات و��

 .والقطاع�املنج��

�ا��نوب - �قا�س،� :إقليم �تطاو�ن، �مدن�ن، �واليات �من ��قليم ��ذا يت�ون

يرتكز�ال�شاط��قتصادي�. �2016سمة�سنة��000 300 1 قب���وتوزر،�و�ضّم 

�و  �الشاطئية، �وكذلك �ال��راوّ�ة �السياحة �ع�� ��قليم �التمور�إل�ذا نتاج

  .والصناعات�التقليدية�و�عض���شطة�الصناعية�التحو�لية

� �التقسيم ��ذا �خالل �من �ع���و��ب�ن �تقوم �ال �املق��حة ��قاليم أن

�التخصص. التخصص �ي�ون �للمستوى��فبقدر�ما �بال�سبة �ومطلو�ا إيجابيا

املح���نظرا�لصغر�املساحة�ال��ابية�املعنية�بقدر�ما�ي�ون�التنوع��و�القاعدة�
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بال�سبة�ل���ة�و�قليم�بحثا�عن�الت�امل�امل�شود�لالقتصاديات�املحلية�ع���

خلق�ترابط�ملختلف�شب�ات�النقل�و�تصال�وخلق�اقتصاد��عتمد�ع���نظم�

�ال��ا�ي �واملتجاورة��نتاج ��قاليم��.املختلفة �أن �التجارب �بي�ت وقد

�املك�سبات� ���دد �حادة �أزمات ��� ��حيان ��عض ��� �تدخل املتخصصة

-2011أزمة�ا��وض�املنج��،�السياحة�خالل�الف��ة�( و�ستقرار��جتما���

�منطقة2016 �ع�� �لي�يا ��� �و�م�� ��ستقرار�السيا��� �تأث���عدم ا��نوب� ،

  )… الشر���

 �� �من �بد �وال �من�إشارة �أنھ �ترى �املد�ي �املجتمع �م�ونات ��عض �أن ��

���التقسيم�إعادة�النظر����التقسيم�ا��ا���للواليات�قبل�التطرق�إالضروري�

� �ال��ستجيب �ا��الية �الواليات ��عض �باعتبار�أن ��قاليم �مقومات�إحسب ��

� �مرتبطة �معتمديا��ا ��عض �ومازالت �إالوالية، �وح�� �بالواليات�دار�إقتصاديا ا

  .املجاورة
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� �فيق��ح ��قاليم �عواصم �اختيار ��عتمد�و�خصوص �مقاي�س اعتماد

�ا��غرا �واملوقع �الديمغرا�� �والثقل ���ا �التنمو�ة �يتوسط�ا��ركية �الذي ��

�اختيار�عواصم�ول�س�من�� . �قليم �قاليم�ع���أساس�املدن��قل�يجا�ي

�التنم �يخدم �ال �ف�ذا �و�ك�����م�شا �إذ�جاذبية �ال��ابية �الفضاءات ���ذه ية

دار�ة�والحتضان�أشغال�ه�العواصم�مجرد�مراكز�ل��دمات�� سيجعل�من��ذ

  .جلسات�مجالس��قاليم

 �� �من �بد �وال �جو�من�إشارة ��� �يتم �أن �يجب ��قاليم �ترك����ذه �أن ��

�ع��� �و�جتما���بالبالد�حيث�أن�أجواء�التوتر�ال��ساعد �ستقرار�السيا���

  . ذا�املشروعانجاح��

   :ضرورة�ضبط�اس��اتيجية�مجالية�للتنمية�ا���و�ة  )2

تأخذ��ع�ن��س��اتيجية��قتصادية�ال���س��اتيجية��املجالية���ع���� � 

�و���تنمية��ا���و�ة�لل�إش�الية  أي العالقات�ا��اصة�ال�����يمن�ع���عتبار�

تلف�مناطق�الوالية�العالقات�ب�ن�مخالعالقة�ب�ن�ا���ة�والفضاء�املحيط���ا�و 

  .الواحدة��والعالقة�ب�ن�املدينة�والر�ف

ن�تدعم��رتباطات�مع�الوالية�أ�بإم�ان:  ومحيط�االعالقات�ب�ن�الوالية�  - أ

ن�أجل��ستفادة�حيط���ا�ميي�الذ�قليم�املجاور ليھ�و�الذي�ت�ت���إ�ميقل�

��يجابية �التأث��ات �وت�س�� من � �بمحيط�ا �املتواجدة ��شر�يعمل �قتصادية ة

 :ع���وذلك .التنمية

 املدن�ببعض�ا�ر�طو  وتحسي��ا�تنمية�الب�ية�الطرقية 

 شطة��قتصاديةا���و�ة�ضمن��دراج�مكمالت�التنمية�إ� 

 الت�ام� �أوجھ �بالواليةتنمية �الداخلية �املناطق �ب�ن �املجاورة��ل والواليات

   دار�ةعائق�ا��دود�� ��دف�تجاوز�
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�ع����ستفادة�من�ت�امل����اندماجية��و�مكن����نفس�السياق�الرفع الوالية

�القيمة ��قت�سالسل ��باملنظومات �ولواليات �ل���ة �املم��ة قليم�صادية

حيث�أن�...) �شائيةمنظومة�الغالل،�منظومة�املواد��،�لز�تون منظومة�ز�ت�ا(

 constitution des ( ت�و�ن�سالسل�القيمةب البحث�عن�اندماجية�اقتصادية

filières( وسيلة�لتحس�ن��ندماجية�ا���و�ةن�ي�ون�يمكن�أ. 

  ب�ن�املدن�والر�ف�ةالعالق :التنمية�ا��ضر�ة  - ب

���اس��اتيجية�التنمية��قتصادية�يمكن�أن��س�م����ا��د��إن�م�انة�املدن�

عدم�وجود�ف .من�التفاوت�التنموي�ب�ن�الواليات�الساحلية�والواليات�الداخلية

عقبة�أمام��حّد�ذاتھ��� فة�مقوماّت�التنمية��ش�لمدينة�حقيقية�تتوفر���ا��ا

 :التالية�لألسبابوذلك��السواحل���رة�إ��و�دفع�الس�ان�لل ج�ةتنمية�أي�

 � جذب�للس�اّن�
ّ
ّن�إو����املقابل�ف�.تمارس�الفضاءات�ا��ضرّ�ة�الك��ى�قوة

� �ا��ضري �يالفضاء �� الذي �ا��دمات ��عض �الك�ر�اء�وفر�فقط �مثل ساسية

�الصا�� ��واملاء �للشراب �أ�بإم�انھل�س ��ن �بصفةشد �وخاصة��الس�ان �دائمة

 . الشبابم��م�

 ن�املؤسسات�ال����شغل��طارات�والفني�ن�عادة�ما�ترغب�����نتصاب�إ

�ا��دمات�ا��ضر�ة���ا�جملةباملناطق�ال���تتوفر�  �من
ّ
بذلك�يمكن��.املتطورة

�ب �أا��زم �محدد ��عد �املالئمة �ا��ضر�ة �الب�ئة �النتصابأن املؤسسة��سا���

�املح�� �الصعيد ��.ع�� �ضعفكما �أو�عدم��أن �املالئمة �ا��ضر�ة �الب�ئة �ذه

�عامال �ي�ون �أن �شأنھ �من �ا��يدة �بالنوعية النتصاب��اومقيد�امنفر  توفر�ا

 .يحد�من�عملية�ان�شار�املسار�التص�ي���محلياومن�ثمة�املؤسسات�

 الك��ى�الفضاء�الدافع�لالبت�ار�والتجديد���عد�املدن 
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  :رؤ�ت�ن�تتعلقان�بال��يئة�العمرانية�شارة�إ���وجود��وتجدر 

 ساسا��أ �ايجب��عبئ��ا�وترك�� إذ��عدم��شت�ت�املوارد�العموميةرؤ�ة�تقول���

من��تقلصومن�ثمة�لتدعيم�مدن�مراكز�الواليات��ل�ي�ت�ون�جاذبة��للس�ان�

 .  خرى س�ان�الر�ف�باتجاه�الواليات�� ����رة

 � �تفضّل �أخرى �مدإرؤ�ة �وسيطةحداث �تكثيف�)  villes relais ( ن ��دف

�ا���وي  �العمرا�ي �العموميةو �ال�سيج �ا��دمات ��تقر�ب تخفف�و للمواطن

 .عواصم�ا���و�ةالعبء�ع���ال

�الشاسعة� �املساحة �ذات �أك���للواليات �مالئمة �النظر��ذه �وج�ة يبدو�أن

 .او�نأو�والية�تط�والية�امل�دية�ع��عمق�ر�في�كب����س�يا�ع���غرار ال���تتمتو 

� �فإّن �أنعموما �يجب �ا��ضر�ة �والسياسة �ال��ابية �ع����ال��يئة �س�ران

�ومم��اتإ �خصائص �وال��اث��حياء �املعمار�ة �ال�ندسة �حيث �من �مدينة �ل

� �و (والثقافة �التقليدية �الصناعات �و  .)الفنية �ع�� ��ساعد �التم��� �براز إ�ذا

 .�م�ارغم�صغر���من�مخزونف��ا��بما�يتوفر ��اوتنوع�البالد�مدى�ثراء

��يئة�الفضاء��خ��ل�ا���نال�يمكن�أن����أّن�سياسة�املدن�إشارة�البد�من�� 

�ف ��و�ا��الالعمرا�ي، �مثلما �تو�س �الدول �في �عديد �املدن���� �بقيت النامية

�طو�لة �الظوا�ر�الع�لف��ة �و بمثابة �ف��ا �التحكّم �يصعب �ال�� مراقب��ا�مرانية

�لعدم �املدينة�نظرا ��شؤون
ّ
�خاصة �سياسة �الوجھ��املدينةف .وجود �بمثابة ��

�للر�ف � ،النقيض �الر�ف �خاصيات �ل�ا �أصبحت �س�ان��نأباعتبار�ولكن جل

�وقد �الر�في �غادر�الوسط �ممن �مت�ون ��املدن �ع�� �باالرض�حافظوا ارتباط�م

�تمو  �ال�� �الر�فية �الرئ������تقاليد�م ��قتصادي �ال�شاط �ل�م �بال�سبة ثل

�مية�غ���املت�افئة�انظر�� (  يةمحل�ا�تمام�السلط�العموم�بقي�ذا�ال�شاط�و 

  )  ب�ن�برامج�التنمية�الر�فية�والتنمية�ا��ضر�ة
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�النمو�ا�شاء��نألقد�عرفت�البالد�نموا�حضر�ا�سر�عا�دون� يصاحب��ذا

�ملدن �املراكز�العمرانية� حقيقي ��عض �باست�ناء �والعمرا�ي �ا��ضري باملف�وم

�والق��و �وسوسة �وصفاقس �تو�س �مدن �غرار �ع�� �أن� .انالتار�خية حيث

و�قرى��ش�دت�نموا�س�انيا�سر�عا�أغالبية�التجمعات��انت�عبارة�ع���بلدات�

ات�ت�سم�با��يو�ة�والديناميكية��ذه�البلد. ن�تتخ���عن�طا�ع�ا�الر�فيأدون�

� ��شأو�مكن �ملتقى ��ش�ل ��قتصاديةين �للتنمية �وحيوي �ل�ا��ط �قدر لو

�حقيقية �ملدن �ا��ضر�ةأغ���. التطور �السياسة �املدن�تتف�ن ��ذه �مع اعل

��انتأباعتبار� �و ���ا �بالس�ان �مأ�ول �ر�في �فضاء �تزو�د�ا��عليھمجرد يجب

 �� �التحتية �وذلكبالب�ية �س�ا��ا �عدد �بالنظر�لتنامي �إ����دون �ساسية �ن�باه

سا����ملسا�مة�ومت�امل��ش�ل�العنصر�� وسط�حضري�خصو���� ا�شاءأّن�

  . فعالة����التنمية

�� ��إ�شاءإّن �حوسط �تجمٍع لو ضري �مجرد �جملة�ي���ٍّ سك��س �اتخاذ تطلب

�الشاملة ��جراءات ��من ��� ��طار�نظرةإوامل�سقة �تدر�جية �إل�شاءاس��اتيجية

�الوسط �ف .�ذا ��ناأيجب �ي�ون �املجاالت�ن �عديد ��شمل �م�سق �عمل ك

�باملو  �و امليادين �التحتية �الب�ية �غرار �ع�� �العدينة �والتخطيط مرا�ي�السكن

�ا��ضر� �وا��دمات �ال�� �و�ةوالت�و�ن �املدن�يةوالشباب�ف��ية�شطة  وجمالية

�بتو�س�جل�التجمعات�الس�انية�شارة�ا���أنبد�من��  ال��طار �و����ذا... ا��

م�ما��ان���م�ا��عا�ي�من�عائق�كب���ن�يجة�ضعف�سلطة�اتخاذ�القرار�لد��ا�

  .القطاعي�ن�املسؤول�نتخضع�ل�يمنة���حيث

�ف �اس��اتيجية �دعميت حضر�ةبناء �املحلية��طلب �ا��ماعات سلطات

�أ�ّم �)البلديات( �أمر ��و�و ��� �جديدةمن �بتدعيم. اس�ثمارات �أنھ �ذلك

�و �سلطات
ّ
ن�أالت�سيق��فقي��ستطيع�التجمعات�الس�انية�ا��ماعات�املحلية

�ب�ن��تمارس �وزمنيا �ترابيا �ممن��ة �سياسات �اعتماد �خالل �من �تنمو�ا دورا

�املتدخل�ّن  ��،خرآ �بمع� .مختلف ��أتتعلق �حضر�ة��عوائقم �سياسة وضع
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�املؤسسا�ي �البعد ��� �التنموي �للعمل ��عاون�( مالئمة �تأم�ن �يقت��� الذي

ك���لل�يئات�الت�سيقية�أعطاء�سلطة�إدارات�ذات�الرؤى�املختلفة�و مختلف�� 

   ).فقية� 

�و  �بإعداد ��سراع �إ�� �املدى،��دعو�ذلك ��عيدة �ج�و�ة �تنمية مخططات

القتصاد�ا���ات�الداخلية�من�خالل�اعتماد��التغي���ا��ذري �باألساس��دف�

� �حضر�ة �و سياسة �وصناعية ��تتالئمعمرانية �الظروف �مع �ل�لا��صوصية

�املدى ��عيد �ا���وي �املخطط �ضمن �ومنص�رة �إ�مال� منطقة �دون وذلك

  .والقطاعات�التقليدية�للقطاع�الفال��

  :جاورةتبلديات�املالالتعاون�ب�ن��-ت�

�من �مجموعة �ب�ن ���عت���التعاون �فيما �فاعلة �شراكة �و�ناء بي��ا�البلديات

خالالت�ال���تطبع�عمل�ا��ماعات�العمومية�فرصة��امة�ل��د�من�عديد�� 

�النجا �حقيقية �وإم�انية ����املحلية �والتحكم �مش��كة �مص��ة �ذات ز�مشار�ع

  .��ا�وتحس�ن�ا��دمات�املقدمة�من�طرف��ذه�ا��ماعاتف�ل

�أ�شطة �مج و�شمل ��الشراكة �متعددة �النفاياتاالت ��� ،�التصرف

واستغالل�تج���ات�ومعدات�وإسداء�خدمات�مش��كة�وإحداث�مشار�ع�بي�ية�

  .وثقافية�ور�اضية�وعمرانية

،�ومن�صيغا�مختلفة�ا��ماعات�املحليةو�مكن�أن�يأخذ�ش�ل�التعاون�ب�ن�

�القانونية �بال��صية �تتمتع �مؤسسات �ت�ون �أن �مثال�فضل  الةو�  « ،

ت�ون�مش��كة�ب�ن�القطاع�ا��اص�والقطاع�العام،�أو� » للتعاون�ب�ن�البلديات

» � ��سم �خفية �ت��»شركة �ولكنتت�ون �ا��اص �للقطاع �� ���� �باملرونة ت�سم

�الديمقراطيةال�سي��� �. و�الشرعية �توضيح �من �ال�بد �املجال ��ذا ا��دود�و��

�ب�ن� �بالشراكة ��ع�� �الذي �ال�ي�ل �ومشموالت �البلدية �مشموالت �ب�ن الفاصلة

حالة�مشموالت�إكما�يتع�ن�تحديد�الضوابط�ال���ع���أساس�ا�يتم�. ياتالبلد
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� �أو�ا���و�ة �املركز�ة �وزارة�(�دارات �النفايات، ��� �للتصرف �الوطنية الو�الة

��إ���ال�يا�ل�ال� ...)الثقافة،�وزارة�الشباب�والر�اضة،�وزارة�التج����و�س�ان

  .�ع���بالشراكة�ب�ن�البلديات

ية�املؤرخ����من�مجلة�ا��ماعات�املحل�281أن�الفصل��شارة�إ��وتجدر�� 

قليم�أو�الوالية�من�أن��ش���ا�مع�البلديات����انجاز��سمح�لإل�2018ماي��9

  .املشار�ع�أو�إسداء�ا��دمات�املذ�ورة

�س�الك��ى�حداث��يا�ل�للتعاون�ب�ن�بلديات�تو وع���س�يل�املثال�يمكن�إ

� ��عت�� �38وعدد�ا �ومتالصق�وال�� �إيمتجاورة �و�و�عامل ��ذا�ة �النجاح جا�ي

  :النوع�من�الشراكة�حسبما�يب�نھ�ا��دول�املوا��

 و�الة�التعاون�املش��ك�ب�ن�ا��ماعات�املحلية�لتو�س�الك��ى 
س�ان��امل�املنطقة�

2017سنة�  

الس�ان�حسب�البلدية�سنة�

2017 

و�الة�التعاون� البلديات

املش��ك�ب�ن�

 ا��ماعات�املحلية

�ستو  620840 1070319 و�الة�التعاون� 

املنطقة�(املش��ك�

�7: الوسطى�لتو�س

)بلديات  

 باردو 71100  

 أر�انة 118365  

 الدندان 28829  

 بن�عروس 92348  

 املروج 111547  

 مقر�ن 27290  

و�الة�التعاون� قرطاج 17930 531120

تو�س�( املش��ك�

)بلديات�7: الشرقية  
 الكرم 80981

الوادي�حلق 54580  

 سيدي�بوسعيد 7596

 املر��� 97433

 سكرة 144383

 رواد 128217
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 و�الة�التعاون�املش��ك�ب�ن�ا��ماعات�املحلية�لتو�س�الك��ى 
س�ان��امل�

املنطقة�سنة�

2017 

الس�ان�حسب�

البلدية�سنة�

2017 

و�الة�التعاون� البلديات

املش��ك�ب�ن�

 ا��ماعات�املحلية

عة��ندلسقل 27613 458304 و�الة�التعاون� 

تو�س�( املش��ك�

)بلديات�8: الغر�ية  
 سيدي�ثابت 25877

 ���التضامن 106374

 املن��لة 84509

 منو�ة 34445

 دوار���شر 89138

 واد�الليل 75242

 ���ال�سات�ن 15106

و�الة�التعاون� ا��ديدة 48051 283990

مجردة�( املش��ك�

)دياتبل�6: السف���  
 ط��بة 45388

 البطان 20030

 برج�العامري  18276

 املرناقية 31959

 سيدي�حس�ن 120286

و�الة�التعاون� حمام��نف 43390 439863

تو�س�( املش��ك�

)بلديات�10: ا��نو�ية  
 الز�راء 35624

 حمام�الشط 34151

 مرناق 43686

ال�سات�ن�-بوم�ل 44201  

 رادس 65075

 ا��ليدية 19755

 املحمدية 73376

 فوشانة 50297

 �عسان 30308

  من�إعدادنا: املصدر            
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IV.  عادة�توز�ع��دوار�ب�ن�ا���ة�واملركز�إالالمركز�ة�و : 

��إ إّن  �عادة �يجب �للبالد �ال��ا�ي �الفضاء �ع��أ�يئة �يرتكز �أك��� ن دعم

�المركز�ةلل �م� ��نتقال �من ��سمح �تفاوت�بما �ع��ا �نجم �مفرطة �مركز�ة ن

� �ا�� �با���ات �ا���اتإتنموي �ب�ن �وعادلة �متضامنة � .دارة �الالمركز�ة�أكما ن

�و  �دعم �شأ��ا �ا���امن �داخل �من�تجذير�الديمقراطية �السلطة �ع���تقر�ب ت

��دوار  ومن�خالل�توز�ع. تقاسم�اتخاذ�القرارات�ب�ن�املركز�وا���اتاملواطن�و 

��ستقاللية�واملرونة�����امش�منوا���ات�يتاح�ل���ة�ب�ن�السلطة�املركز�ة�

دارة�الشأن�العام�من�قبل�إحسن�أّن��كما�.تحديد�املسار�التنموي�ا��اص���ا

� �أن �شأنھ �من � �املح�� �الصعيد �ع�� �املنتخبة �استمرار�ة�يال�يا�ل ضمن

مع�ا��فاظ�سكنية���ّل�مجموعة�حسب�حاجيات�ا��صوصية��السياسات�

�ا�ذا�الش�ل�من�ا��كم�يجمع�ب�ن�الوحدة�باعتبار��إّن �.قةع����تماسك�املنط

� �والتنوع �قوة �و أعنصر �و�دار�ة �السياسية �النجاعة �مصادر ال��اء�حد

� .الديمقراطي � ّن أكما ��الالمركز�ةدعم �شأنھ �ل���ات�أمن �املسؤولية �يحمل ن

�و  �ع�� �املساءلة�يجادإ�ساعد �املواطنية��آليات �املشاركة �ادماج �عن فضال

  .  املد�ي����اتخاذ�القرار�ع���املستوى�ا���وي �واملجتمع

�و  �طرق �مراجعة �يتطلب �التم��� �ا���و�ة��ذا �املجالس �م��انية تمو�ل

�إرساء�يجب�ذلك�التوازي�مع�و �.را��ا����اتجاه�دعم�سلطة�قرار�اقدوالبلدية�و 

�للم �طبقا �ا���وي �الشأن ��� �املا�� �التصرف �تقييم��عاي�� حسن �مع املناسبة

   .اتھ�ع���ا���ةا�ع�اسداء�ا�و أ
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املمثل�ن�ا���و��ن�ع���ختيار�ال و�لتحقيق��ذه�املبادئ�يتع�ّن�وضع�أساليب�

�ضمان�وصول�صوت�إنظام�انتخا�ي��س�ند� ���دف �مناسب �نموذج�قانو�ي ��

� �املد�ي �الدولةإاملجتمع �م�ونات �مختلف �يرتكز�. �� �ال��وض�أكما �ع�� يضا

�املواطنيةبامل �امل�شاركة �املجتمع ��عبئة �خالل �و من ��د�ي �املشاركة �ع�� ��حثھ

� �وع���وضع �للتنمية �ا���و�ة �املخططات �تصورات �حوار�واس�شارة�آبلورة لية

�و� �ياتل��مع �ا���ومية �غ�� �تحدد�ا�واملنظمات �ال�� ��س�شار�ة ج�زة

 .القوان�ن���دف��نخراط�املنظم�للمواطن

� ��ذه �تحقيق �يمثل� إن ���داف �نوعية �التنموي�نقلة �العمل �مستوى ع��

�با���ات�لذلك�فإن�من�الضروري��سراع�بوضع�ا�موضع�التنفيذ�مع�تقديم

ع���الصعيد�القانو�ي�وال�شر����وكذلك�التعديالت�املناسبة�والتطو�ر�الالزم�

 إال�للسلطات�املحلية�املنتخبة وال�يمكن. م�انات�الضرور�ةالتنفيذي�ووضع�� 

� ��� �الرشيدةالنجاح �ا��وكمة �املحلية�تحقيق ��ش�ل��والتنمية ا��قيقية

� �حيث �املأديمقراطي �املنتخبةن �واملحلية �ا���و�ة �بالشرعية� جالس تتمتّع

�املواطن �من �قر�بة �و�� �الت�سيق�الديمقراطية �ع�� مختلف��ب�ن�وقادرة

�املحلي�ن �و �.الفاعل�ن �ل�ا �يخول �ما �ومحلية�إ�و �ج�و�ة �اس��اتيجيات عداد

اع�بخدمات�الة�����نتفالعدلتوازن�ب�ن�التنمية��قتصادية�و جديدة�تحقق�ا

  .تحقّق�التوزان�البي�� عمومية�ذات�نوعية�جيدة

من�طرف��و�ال��ك���ع���الالمركز�ة��2011ما�يمكن�مالحظتھ�منذ�بيد�أن�

نفس�تحمل��عمليةباعتبار�ا�دار�ة�والقانونية�� �وساط�والسياسية� الطبقة

��شار�ي، ��مقابلو �ديمقراطي �إ تمذلك �ا�مال �لالمحور�ة �ا�عت���شرطوال��

التجارب����دول�العالم�بي�ت�أن��ذ�أن�عديدإلنجاح�مسار�الالمركز�ة��اأساسي
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ت�ون�مباشرة�من�املستوى�املركزي�إ���ا��ماعات�املحلية�حالة�الصالحيات�ال�إ

ثم�و�����اية�دارات�ا���و�ة�واملحلية����ممثل��ا�باإل إدارة�املركز�ة�ولكن�من�� 

  . ���ا��ماعات�املحليةإدارات�ا���و�ة�املطاف�من�� 

اعتماد�التدرج�وضبط�والالمحور�ة��الالمركز�ةترك���و�تطلب�إنجاح�مسار�

  :مجموعة�من�املراحل�امل��ابطة�واملكملة�لبعض�ا�البعض�نذكر�أ�م�ا

 *� �دالقيام �إبجرد �إحال��ا �س�تم �ال�� �للصالحيات �ومدروس ���قيق

  ا��ماعات�املحلية

��عمق*  �الصالح�التفك�� �توز�ع �املحلية��� �ا��ماعات �ع�� �املحالة يات

  )بلديات،�ج�ات،�أقاليم(حسب��صناف�

  والالمحور�ة��وضع�خارطة�طر�ق�زمنية�لتنفيذ�مسار�الالمركز�ة* 

�ترك���*  �ملسار �واملتا�عة �بالت�سيق ��ع�� �قطا�� �غ�� �وط�� ��ي�ل �عث

  .ومن�أن�ي�ون�تحت�اشراف�رئاسة�ا���ومة�والالمحور�ة�الالمركز�ة

لت�س���التعامل�) loi organique(نون�أسا����خاص�بالالمحور�ة�سن�قا* 

�الال ب�ن � السلطة �با���ة�(محور�ة �املركز�ة �السلطة �تمثل �ال�� و��

�ا��ماعات�املحلية�و�يا�ل) واملعينة�من�طرف�ا��الوا���ع���س�يل�املثال

  .املنتخبة

�شرائح�*  �ملختلف �وا���وي �املح�� �املستوى �ع�� �النطاق �واسع �شر�ك

�رغم�ا �الكفاءات �أف�ار�وآراء ��قتصار�ع�� �وعدم �التصورات �وضع ��� ملجتمع

� ��جتماع( أ�مي��ا �علم �سياسية، �اقتصادية، �الشفافية�...) قانونية، واح��ام

  .���ا��سم�السيا����ل�ل�القرارات�كشرط�أسا����لتب����ذا�املشروع
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V. � �جديدة �آلية �اعتماد �ا���و�ةنحو عقد�: للتنمية

    مة�ا���و�ةاالتنمية�املستد
�خال  �من �يت�� ��� �املنجزة �ا���و�ة �املخططات �الوط���إل طار�املخطط

طات 2016-2020
ّ
�املخط ��ذه �للمقار�ة��أّن �بديل �لتقديم �محاولة ش�دت

�اعتماد�ا��.القطاعية �تم �ال�� �ال�شاركية �املقار�ة �خالل �من �ذلك �تج�� وقد

�القاعدة �من �انطلقت �إ .وال�� ��ذاأال ��التم��� ن �لم �املطلبية�ن�يين�� جة

ا���و�ة�املشطة�ال���تمثلت����اق��اح��ل�ج�ة�لعدد�كب���من�املشار�ع�دون�

لم�يتم��ولو�ات�و لم�يتم�ضبط�� �حيثن�ت�ون��ناك�رؤ�ة�ج�و�ة�متناسقة�أ

ن��ذه�العملية�لم�أكما��.�قتصاد�الوط���وتوازناتھ�مراعاة�القيود�ال���تكبل

لبالد�و�و�ما�وال�قلة�املوارد�املالية�ل�نيةن��عتبار��س��اتيجية�الوط�ع��خذتأ

تقوم�بالتحكيم�بالرجوع�ل��يار�القطا���املعد�من�قبل��جعل�السلط�املركز�ة

  . الوزارات�املعنية

� ���ذاوع�� ��ناك ��غي��� �� ضرورة�ساس، �املسقط �القديم من�املنوال

  :أبرز�خصائصھ�أّن��بمنوال��عاقدي�الفوق 

 مع�عداد��س�إ�ل�ج�ة�مطالبة�ب� �بال�شارك �ا��اصة���ا �اتيجية�التنمو�ة

��معيات�التنمو�ة�ا�واص�املحلي�ن�واملجتمع�املد�ي�و الفاعل�ن�العمومي�ن�وا�

 .إ���منوال�تنموي�متفّق�عليھ،�مّما�يضفي�الناشطة�با���ة

 التفاوض�حول�ا�مع�تّم�إعداد�ا����ا���ة�يجب�أن�يتّم��ل��ا��س��اتيجية

�تيجية�الوطنية�لقطاع�مع�ن�تتما���ن��س��ا�ل�أ�ع���س�يل�املثال( الدولة

�املق��حة�مع �ا���و�ة �اعتماده�،)�س��اتيجية �يجب �مفتاح �سب��لتوز�ع أي

�وا��ماعات�العمومية�املحليةال �وا��اص �العام �كما�تمو�ل�ب�ن�القطاع يتم�؟

 .آليات�تقييم�املتعلقة�ب�نفيذ�عقد�التنمية�التفاوض�حول�ا��دول�الزم���و 
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 و�املخطط�� �السنوات �متعدد �الوط�� � التنموي �مصفوفة  Une"نتاج

matrice "مدخل�ن� �من �جغرا��: تتألف �ومدخل �قطا�� �أ كما .مدخل  نيجب

��يتضمن
ّ
ي�ولوجية�من�حيث��قتصاد����اسقاطات�لال�ع�اسات�� املخطط

 ... ا�� الطاقة�واس��الك�الغاز�الكر�و�ي�واستعماالت�الفضاء�الطبي��

�تجدر�� و  �إشارة �أ�� �وا���ات�رساءإن �الدولة �ب�ن �التعاقدية من��العالقة

� �شأنھ �أن �أي�ون �العناصر�الفاعلة �التنمو�ة،�حد �املشار�ع �تنفيذ ��� والناجعة

��ذ ��� �ا���ة �تصبح �املشار�ع��احيث �واق��اح �وتصور �للت�سيق �موقعا ا��ال

  .   حال��ا�للدولةإ�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�قبل�

�وات�يتضمن�من�ناحية�عقد�للمشار�عالعقد�متعدد�السن�نأمع�املالحظ�

الدولة��من�عقد�ما���يتضمن�مسا�مة��ل ى من�ناحية�أخر و �لإلنجاز امل��مجة�

� �املشار�ع �تمو�ل ��� �املحلية �من«وا��ماعات �انظر�الكتاب��للمز�د التفاصيل

  .»139- 135بيض�للتنمية�ا���و�ة�ص�� 

VI.  ج�و�ة��منظومة�معلوماتية ضرورة�إرساء)SIR  ( نظام�و

 
ّ
 )comptes régionaux( املحاسبة�ا���و�ة

  :حصائيات�ج�و�ة�ناجعة�واملحاسبة�ا���و�ةإغياب� )1

ضافة�لعدم�وجود�إ ،وموثوق���اناجعة�احصائيات�ج�و�ة��إن�غياب

ساسية��امة�لسياسة�التنمية�أتمثل�مصدر���مس�نقائص��بة�ج�و�ةمحاس

  : املعتمدة�بالبالد�التو�سية�ا���و�ة

ة�حصائيات�املتعلقة�برصيد�ال��وات��الطبيعيعطيات�و� نقص�امل -

�لإلنتاج�و 
ّ
 املم��ة�ل�ل�ج�ة��املوارد�املعدة
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داخلية�من�ج�ة��لقة�بتحو�ل�ال��وة����اتجاه�واحدنقص�املعلومات�املتع� -

ل��قتصادي����نقص�املعلومات�حول�التبادإ�باإلضافةج�ة�ساحلية����إ

 .ب�ن�ا���ات�و�جتما���والثقا��

 والدقيق�لل��امج�التنمو�ة�املنجزة�التقييم�املوضو������اعتمادنقص� -

 عند�إعداد�املخططاّت�التنموّ�ة�الشفافية��غياب -

 �� �بتحس�ن ��سراع �فإن �لذلك �حصائيات �م��ا ��قتصادية بات�وخاصة

بمؤشرات�التفاوت� حصائيات�املتعلقة� شأنھ����ذلك���شأن��أك���من�ضروري 

�الفقوالفو  �ل��ذه��..وغ���االتمدرس�وال��ة�ر�والبطالة�والدخل�و ارق�مثل

�حقيقية �قراءة �لتقديم �والفعال �الدقيق �التقييم �تتطلب ��حصائيات

تقديم�شرح�مفصل�لطبيعة�التخلف�ومن�ثمة�اقتصادية�ل���ات�اجتماعية�و 

�و  �زمنياأالتنموي �وتطوره �وا�ع�اساتھ �ومظا�ره �تقدير�إ باإلضافة سبابھ ��

  املحلية��و�جتماعية�ل�ذا�التخلف�التنموي�ع���ا��ماعةة�ال�لفة��قتصادي

� �ب�ل�أكما �والضعف �القوة �نقاط �لتحديد �ضرور�ة ��� �املعطيات ��ذه ن

�و  �ج�ة ��تحديد ��حاجيا��ا �عن �فضال �املجاالت �مختلف �الضرور�ة�� �شطة

نجاز�ا�لتلبية��ذه�ا��اجيات�ولتأم�ن�متا�عة�تقييم�ال��امج�ال������إاملطلوب�

  .  نجازبصدد�� 

داء�املع�د�الوط���أ الرفع�من�مستوى من�الضروري�تأ�يل�و طار�����ذا�� 

��لإلحصاء �املخول �الوحيد �ال�ي�ل �و�شر��حصائيات�و �إلنتاجباعتباره معا��ة

� ��� �والفعالة �الناجعة �املسا�مة ���دف �وذلك �الرسمية إنتاج�العمومية

�غرار�وضع �ع�� �ج�و�ة �ا�احصائيات �ا���و�ةنظام و�حصائيات��ملحاسبة

�العموميةامل �املؤسسات �وحسابات �ا���و�ة �الضر��ية �بالنظم لذلك� ...تعلقة

�لتأث���وتدخل�فإ �خضوع�ا �لعدم �الضمانة ��عد �املؤسسة ��ذه �استقاللية ن
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��شر��حصائيات �عند �السياسي�ن �( املسؤول�ن �ص ��بيض و�). 147الكتاب

  :بد�من�اتخاذ�جملة�من��جراءات�لتحقيق��ذا�ال�دف�ال 

ملعطيات��حصائية�واملؤشرات�غ���املتوفرة�ع���الصعيد�التعرف�ع���ا -

     الوط���وا���وي�واملح���وتحديد�ا

لضرور�ة�للقيام�باملحاسبة�ع���الصعيد�ا�حصائيات��عداد�قائمة���إ -

 ا���وي�

 لإلحصاءعادة��ي�لة�املع�د�الوط���إ -

 لإلحصاءاملع�د�الوط���سن�قانون�ينص�ع���استقاللية� -

��بنك�معطيات�حول�نوعية�ا��دمات�املتوفرة�عدادإ -
ّ
 حسب�البلدية

العمومية��يضمن�ل��ماعات��ا�حاليا��ش�ل���عديل�ال�شر�عات�املعمول  -

 .بم�ام�ا�م�ساعد�ا�ع���القيا�للمعلومة�ال��املحلية�النفاذ�

 :سراع�ب��ك���منظومة�معلوماتية�ج�و�ة�فعالة�بالبالد�ضرورة���  )2

�املعلومإ �املنظومة �ن �حاليا �املتوفرة �اتية �ا���وي �املستوى �ش�و�من�ع��

�و  �التجا�س �عدم �ناجمة � ��خالالت �عديد ��عنمن �مصادر استعمال �عدة

� �الضروري �من �لذلك �متباينة ��عر�فات �معلوماتية�إ�ستعمل �منظومة حداث

�فعالة � ��وم���مة ج�و�ة �الفاعل�نب�شر�ك ���ل �مباشرة �عالقة �ل�م و�أالذي

�ا�� �بالتنمية �غ���مباشرة ��دف�ا �ي�ون ��و�ة �الوطنية��إنتاج و�شر�املعطيات

  .وا���و�ة�واملحلية
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يقع�للمعلومة��مركز ك�ذه�املنظومة�املعلوماتية�ا���و�ة�يجب�النظر�ال��ا�

�التنمية�تداول�ا �و�يا�ل �ا���ات �بي��ا�،ب�ن �فيما �التنمية ��يا�ل ��ن�و �،و��ن

  .والس�انال�يا�ل�القطاعية���ن�ال�يا�ل�ا���و�ة�والس�ان�و 

  :ن�تحققمن�شأ��ا�أ �ش�ل�عام��ذه�املنظومة�

السلطات�ت�املفيدة��للتبادل�ب�ن�ا���ات�و جمع��املعطيات�واملعلوما�-

  املركز�ة

  معلوما�ي�حول�ا���اتبنك��ت�و�ن�-

الّت�امل��مجة�من�ارات�ومختلف�التدخر أ�ّم�الق معلوما�ي�حول بنك�ت�و�ن��-

مع��والتواصل�من�الشفافية�تأم�ن�ا��د��ق����-ا���ات�طرف�القطاعات�و 

  .مستعم���املعلومة

   .توف���آلية��ساعد�ع���أخذ�القرار�-

�إ �معلوماتية �منظومة �وجود �شر �جيدةن �للتنمية��و �وضروري �مسبق ط

التفك���واتخاذ�القرار،�باعتبار���عميق����ثورة�ع���مستوى��إ�ؤدي�ا���و�ة�و 

دون����يص�جيد�و�و�ن�ي�ون�ناجعا�وفعاال�أ نھ�ال�يمكن�الي�مثال�تنموي أ

�ا���ة �حول �املعطيات �من �جيدة �نوعية �توفر �يتطلب تقت�����لذلك�.ما

�إ الضرورة �ومؤشرات�يجاد �معطيات �ع�� �تحتوي �ج�و�ة �معلوماتية منظومة

و�و�ما�. اقتصادية�واجتماعية�وثقافية�و�ي�ية�ع���الصعيدين�ا���وي�واملح��

� �عبدإذ�ب ��ستاذ � ليھ �بالصفحة �ورد �" 18الناظر�حيث �ت�ون�أيجب ن

��املنظومة �و املعلوماتية �ناجعة �من �ع���املعطيات�توحيدتمكن ��ساعد �بما

ن�املنظومة�املعلوماتية�ا���و�ة�إ .الدولة�التصرف�وتنظيم�تنفيذ�برامج�حسن

��باألساس �من �جملة �إ�� �من �تمكن �ال�� �والوسائل �و�عمال دخال�الوسائط
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�ل �قابلة �ملعلومات �وتحو�ل�ا �ومعا����ا �مخاملعطيات �قبل �من تلف�الستغالل

�احتياجا��م �حسب �و �،املستعمل�ن �للتواصل �وسيلة ��� �أي تنقل�س�ولة

  ."املعلومة

  :تصبح�بمثابة�إن�املنظومة�املعلوماتية�ا���و�ةمن��ذا�املنطلق�ف

 أداة�للتنمية�املش��كة�لتحقيق��س��اتيجية�التنمو�ة���سب�ل���ة�وال���

 عرفة�و�بت�ار�وا��وكمة�الرشيدةبناء�اقتصاد�يرتكز�ع���امل�إ�����دف

 عمل� ��أداة �و�ضرور�ة �و وتنفيذ�سياسة��إلعدادأساسية التنمية�التخطيط

   ��و�ةا�

 املعلومة� �منتج �ب�ن �ضرور�ة ��واج�ة � مستعمل�او��ن �آأحيث �التنن فيذ�لية

ضمان�تجا�س�وال�شر�للمعلومة�ا���و�ة�ال����ذه�تمكن�من�تحقيق�التبادل�و 

 .�يةيالبادية�و�جتماعية�والثقافية�و قتص�شمل�ا��وانب��

  :مر�باملراحل�التاليةأن�إعداد�املنظومة�املعلوماتية�ا���و�ة�يبالذكر��وا��دير 

و����.ج�و�ةمعلوماتية���شاء�منظومةإترك����ي�ل�ب�ل�والية�ت�ون�م�متھ�  - أ

 �� ست�ناس�بالتجارب�الدولية�و�ستفادة�باملساعدة�الفنية��ذا��طار�يمكن

�دافھ�جمع�املعلومات�واملعطيات�ب�ل�أو��ون�من��.دارة��ذا�ال�ي�لإلبعث�و 

 .والية

�مرحلة  -  ب ���عد ��� �ال�امة �املراحل �أحد �املعطيات �املنظومة�إجمع عداد

�ا���و�ة �،املعلوماتية �آ� �وضع �من �البد �دائلذلك �ارتباط �مختلف�لية �مع مة

ملعطيات�ذات�ومات�وااملعلوخارج�ا�لتوف����ال�يا�ل�واملصا����دار�ة�بالوالية

ن�يتّم�حسب�نموذج�موحّد�أجمع�املعطيات�يجب��نأشارة�ا���مع�� . الصلة

�الواليات �املؤشرات�ل�ّل �مقارنة �عملية ��س�ل � .ح�� �ت�ون �أن �ذه�يجب
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��منتقاة�املعطيات �القطاعات �حسب �و �و��شطةومنظمة املعتمدية�(املناطق

  .ّد�املعطياتالدور�ة�املنتظمة����م مع�مراعاة...) والبلدية�والوسط

�  -  ت �مراعاة �إيجب �توف�� �للمستخدمم�انية �أو��املعطيات �مفصّل �ش�ل

 .جما��إ

قافة�وجود�ث����ذ�ان��و�لور��ا���الواقع��ا��وكمة�الرشيدةو�تطلب�تجسيّم�

�فإ. الشفافية �املجال ��ذا �املو�� �تمثلن � �ا���و�ة �املعلوماتية إحدى��نظومة

 .فّعالة�لتحقيق��ذا�ال�دفال��دوات

�إ �ج�و�ةن �معلوماتية �معقدة�ترك���منظومة �عملية �مجاالت�و ��� �عّدة �شمل

�املتدخل�ّن و  ��عديد �منت�� ��ل �ومشاركة �انخراط ن�فإ لذلك ،املعلومةوتتطلب

� �شرطا ��ش�ل �والفعالة �ا��يدة �املعلوماتية �للتنمية�أتوفر�املنظومة ساسيا

�إ �وتؤدي �ا���و�ة �إ�� �قواعد �مستوى �ع�� �ثورة نع�وص التفك���وأسسحداث

    .»19الناظر�ص� عبد«القرار�

�فإو�ع �والعلمية �التقنية �ا��وانب �عن �امليدا �ا���و�ةن �املعلوماتية ����نظومة

�� جو�ر� �العمل �خدمة ��� �ا ��� �انجاز�ا �عملية �أّن �بمع�� لبلوغ�س��اتي��

ب�ل��الرؤ�ة�التنمو�ةعداد�إسا�������أطرف��تجعل�من�ا���ة�داف�معينة�أ

م���مة��املعلوماتية�ا���و�ة�يجب�ان�ت�ون �نظومةاملن�استقاللية�لذلك�فإ

  . ��تم�تحديد�ا���و�ة�ال�س��اتجية�امع�� 

� �أكما �خالل �من �نھ �منظومجمع �داخل ��ل�املعلومة �ف��ا ��ش��ك �واحدة ة

ف�ار�املشار�ع�واملخططات�أعداد�إن�الت�سيق�عند�م�ونات��دارة�العمومية�فإ

� �رؤ �بإم�انھالتنمو�ة �بلورة �ع�� �املساعدة �الرؤ�ة��ة �مع �م���مة
ّ
ج�و�ة

� � الوطنية �فإ�.الشفافيةوضمان �املنظومةلذلك �يجب��ن �ا���و�ة املعلوماتية
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�و����ام�ن�أ �الذي�ب�ن�خطط�الع�عزز�الت�سيق �الصعيد�ا���وي مل�ع��

  .س��اتيجية�للتنمية�ا���و�ة�شمل�أيضا�ا��وانب�� 

VII. ا���وي  ى النظم�املالية�ع���املستو صالح�إضرورة�:   

��عد�
ّ
�أن��.ساسيا�لديمومة�ونجاعة��ل�عمل�ج�وي أتمو�ل�التنمية�م�ونا

ّ
�

� �ثورة �قبل �ما �ف��ة �منذ �املوروث � �ا���و�ة �التنمية �تمو�ل نفي�جا�14سمة

  :يتم���با��صائص�التالية�2011

  قل�بكث���من�ا��اجيات�أاملوارد�املتوفرة� -

) بنكية�در مواو �،خارج�امل��انيةموارد��،م��انية�الدولة(  �عدد�مصادر�التمو�ل -

  .الشفافية�ت�سيق�و للتفتقد��و���اعتمادات

�و  �و �لذلك �ا���و�ة �التنمية �تمو�ل �دعم �الصغرى��دف املؤسسات

�وخاصة� �بالبالد �الصنا�� �لل�سيج �الفقري �العمود ��ش�ل �ال�� واملتوسطة

��با���ات
ّ
 .رة�تقت����اتخاذ�جملة�من�التداب���و�جراءاتن�الضرو فإالداخلية

�م �ذلك �ر من �ل�افقة �الضرور�ة��االدولة ��عتمادات �ع���تخصيص �لكوذ�ت

ي�س���اعتماد��ح��والية��قتصادية�و�جتماعية�ل�ل�ع���أساس�املؤشرات�

�ا���ات �ب�ن �الفوارق �من �للتقليص �ناجعة �يمكن��.سياسة �التم��� و��ذا

عادة�توز�ع�املوارد�من�إذلك�ع���ن�تؤمن�قيم�التضامن�ب�ن�ا���ات�و أللدولة�

� الواليات
ّ
فقرا�و�و�ما�يؤكد�ك�������اتجاه�الواليات��ال���تمتلك�موارد��امة

تواصل�ا��ماعات�«حيث�ورد�ما�ي����140بيض����صفحتھ�عليھ�الكتاب�� 

�تقوم� �املحلية �الذي �العمومي ��نفاق �بتحو�الت ��نتفاع �و بھ لكن�الدولة
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�وم�سقة �شفافة �توز�ع .»بطر�قة �يتّم �خطط�ا ���ع��عتمادات�ولتنفيذ

  : ا���ات�بالطر�قة�التالية

توزّع�حسب���م� ) dotations spécifiques(ة�اعتمادات�خصوصي -

 املشروع�وخصوصياتھ�

) dotation  globale  de péréquation(  ةاجما���لل�سو��اعتماد -

 : يت�ون�من�جزئ�ن

 ا���ة�من�حيث��وزن��وفقا�ملعاي���كمية�موضوعية��يوزّع��"سا���أ"جزء�

 ...ول�شبكة�الطرقات،�إ��عدد�الس�ان�وط

 � �يخصص ��نصاف ��عامل �يتعلق �جزء �وامل�ّم ل���ات �ل��اق�املتخلفة شة

�سب�ديمغرافية،� �تم�اح�سابھ�ع���املقاي�س�السوسيوك���نموا�و با���ات��

�و  �العليا، �الش�ادات �حام�� �الشباب �و�طالة �البطالة، ��سب �الفقر،
ّ
أ�مية

 ..الشعبية�حياء�س�ان�� 

�ال �تقدمّت �إلحداثوقد �يرمي �بمق��ح ��دولة �للتنمية �ج�وي قانون�( بنك

يت�ون�من�عدد��ام�من�املؤسسات��نھ����نظام�بن�ي�مجزأأ إال. ) 2019املالية�

بنوك�خارجية��8عمال�و�أبنوك� 2مؤسسة�ائتمانية�و��21البنك�املركزي�و�( 

off-shoreو�8و��� �خارجية �لبنوك �عومل�3تمثيليات �شر�ات ��10و�factoringة

  :سئلة�التاليةطرح�� ت) يجار�ما���إات�شر�

 سيل���حاجيات�التمو�ل�ا���وي؟��ل�أن��ذا�البنك�املحدث -

ووظيفي�يختلف�عن�البنوك��تجاري من���ل�ذا�البنك���ل�سي�ون  -

 ا��الية؟
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نھ�من�الضروري�متطلبات�تمو�ل�التنمية�ا���و�ة�فإو�بناء�عليھ�و�لتلبية��

  :العمل�بالتوصيات�التالية�

�الق - �تنقيح �والعودة �للبنوك �ا��ا�� �انون � بال�سبة � البنكية للمؤسسات

� �لتطبيق ��سب �لألفائدة ��ولو�ةتفاضلية �ذات �ألغي�الو ��شطة سنة��ت�

  إيجا�ي�للقطاعات�واملناطق�ذات��ولو�ة�،�بحيث��يصبح��ناك��تمي�� 1986

�النظر��� - �للتمو��إعادة �ا��الية �النجاعة�الصيغ �تحقيق ��غاية �العمومي ل

�للتنمية�ا���و�ة��ية�املرجوتان����استخدام�الفعالو 
ّ
  .�عتمادات�املخصصة

حداث�بنك�ج�وي��عاو�ي�انطالقا�من�دمج�املؤسسات�املتوفرة�حاليا�مثل�إ -

�والشركة� �واملتوسطة �الصغرى �املؤسسات �و�نك �للتضامن �التو���� البنك

�ال��وض� �وشر�ات�املخاطرة�وصندوق� �للضمان والتنمية�الصناعية��التو�سية

�و ب �يتالئم �ما �القرارات �اخذ �القرار�( �غي���طرق �اتخاذ �يتم �املثال �س�يل ع��

� �طبقا � �التقليدية �للبنوك �بال�سبة�= » س�م« لألنموذجبال�سبة �اما صوت

�من�إفللبنوك�التعاونية� �يتم قبل�مجموع�ا��رفاء��حسب�ن�اتخاذ�القرارات

  ).صوت= حر�ف���نموذج

  ماناتحداث��فروع�ج�و�ة�لصندوق�الودا�ع�و� إ -

حداث��عاضديات�التمو�ل�ال�شار�ي�والتضام���من�قبل�ال���يع�ع���إ� -

  املنظمات��جتماعية�والتضامنية�

ك���أالصغرى����اتجاه�املشار�ع�عادة�النظر����طرق�عمل��يا�ل�تمو�ل�إ -

  .ونجاعة�شفافية
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VIII.  ي�لة��� �وإعادة �املؤسسا�ي ��طار �تحس�ن نحو

   :مؤسسات�التنمية�ا���و�ة�
  :راجعة�دور�وم�ام�ال�يا�ل�املتدخلة����التنمية�ا���و�ةم      

وذلك�بإرساء��2014مواكبة�ملسار�تجسيد�الالمركز�ة�الذي�جاء�بھ�دستور�

�ل�ل� �املشاركة �مبدأ � �ع�� �واعتمادا �و�قليمية، �وا���و�ة �البلدية املجالس

� �إدارة ��� �يتع�نالفاعل�ن �فانھ �وا���وي �املح�� �تموق�الشأن �النظر��� ع�إعادة

� �ا���و�ة �التنمية �العامة�(مؤسسات �واملندو�ية �ا���و�ة �التنمية دواو�ن

�ا���و�ة �م�ام�ا�) للتنمية �ومراجعة �لالس�ثمار�ا��اص، �املساندة واملؤسسات

�بمناطق� �التنموي �الشأن ��� �وأك���نجاعة �فاعل �بدور �القيام �ع�� ��ساعد بما

ل
ّ

  .التدخ

�الوضع � و�ش�د ِ�� �املتد�املؤسَّ �ملختلف �املستوى�والتنظي�� �ع�� خل�ن

  :واملح���عديد�النقائص�نذكر�م��ا�ا���وي 

 التنموي�� �العمل �توجيھ ��� �ا���و�ة �التنمية �مؤسسات �دور ضعف

 .و�س�ثمار�العمومي�وا��اص�محليا�وج�و�ا

 يمنة�النظرة�القطاعية����عملية�التخطيط�ع���حساب�النظرة��فقية� . 

 ب� �القطاعات �مختلف ��� ��داري �القرار �صالحيات�مركز�ة �من �يحد ما

 .ا���ات

 مختلف�� �ب�ن �وتباي��ا �والكم �ا��ودة �حيث �من �ال�شر�ة �املوارد محدودية

 .ا���ات

 يا�ل��� �من �العديد �مع �ا���و�ة �التنمية �مؤسسات �مشموالت تداخل

 املساندة��خرى�
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 غياب�آليات�التمو�ل�بمؤسسات�التنمية�ا���و�ة�لدفع��س�ثمار�ا��اص�

 . ا�تلعب�أدوارا�ثانو�ةو�عث�املؤسسات�مما�جعل�

�تموقع� �النظر��� �إعادة �الضروري �من �بات �فقد � �النقائص �ل�ذه واعتبارا

�ال��� �التحوالت �مع �يتالءم �بما �م�ام�ا �ومراجعة �ا���و�ة �التنمية مؤسسات

  : �ش�د�ا�البالد�حيث�يق��ح�ت�ليف�ا�بـ

 س�شرافية��� �بالدراسات �القيام �خالل �من �ل���ة ��س��اتي�� التخطيط

�.املدى�املتوسط�واق��اح�ال��امج�واملشار�ع����الغرض��رة�املخططات�ع�و�لو 

�م�ني�ن� �وممثل�ن �مد�ي �مجتمع �من �با���ة ��طراف �مختلف �ب�شر�ك وذلك

 .وممثل�ن�اجتماعي�ن�وخ��ات�

 الت�سيق�مع�مختلف�املتدخل�ن�العمومي�ن����بلورة�وإنجاز�ومتا�عة�وتقييم�

 .جة�با���ةال��امج�واملشار�ع�العمومية�امل��م

 حصائية��� �وتوف���املعلومة �ع���إنتاج �املحلية �ا��ماعات � �عمل معاضدة

�واملسا�مة� �با���ات �التنموي �للواقع �املعمق �ال���يص �وإعداد املحينة

�التداب��� �واق��اح �واملتا�عة �والتخطيط ��س�شراف �مستوى �ع�� الفعلية

 .و�جراءات�املناسبة�لبلوغ���داف�املرجوة

  وإنج� �تصور �جديدة �بتصورات �ولكن �مندمجة � �تنمو�ة �العمل�(از�برامج

 )ع����عث�وتطو�ر�مؤسسات�ت�شط�ضمن��قتصاد��جتما���والتضام��

 ،تقو�ة�القدرة�التنافسية�ل���ات��ع���دعم��س�ثمار�والقطاعات�املنتجة  

 ا��معيات�� �مع �التعاون �لدعم �ا���و�ة �التنمية ��يا�ل �لدى �آلية توفر

�امل ��� �ميدان�العاملة ��� �و�رامج �إنجاز�مشار�ع �ع�� �ومساعد��ا �التنموي جال

 تخصص�ا
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 ودعم�إشعاع�ا�وطنيا�ودوليا�الستقطاب��س�ثمار�ا��اص�� �سو�ق�ا���ة

 .الوط���و�جن��

  دعم�التعاون�ب�ن�ا���ات�وال��وض�بالتعاون�الدو���الالمركزي. 

�وطنية �و�الة �إحداث �يق��ح �وجھ �أكمل �ع�� �امل�ام ���ذه للتنمية��وللقيام

�و� �واملندو�ية��5ا���و�ة �ا��الية �التنمية �دواو�ن �مقام �تقوم �ج�و�ة و�االت

العامة�للتنمية�ا���و�ة�وتتمتع�بصالحيات�التصرف�املا���و�استقاللية�القرار�

�املركزي  �املستوى ��عملية�. عن �ا���و�ة �للتنمية �الوطنية �الو�الة وتقوم

� �سياسات �و�وضع �ا���و�ة �الو�االت �مع �ا���و�ة�الت�سيق التنمية

  .و�س��اتيجيات�الوطنية�للتنمية�ا���و�ة

�التقسيم�� �حسب �التالية �ا���و�ة �الو�االت �إحداث ��طار�يق��ح ��ذا و��

  :ال��ا�ي�املق��ح

  الشمال�الشر���-و�الة�تنمية�إقليم�تو�س�الك��ى  )1

  الشمال�الغر�ي -و�الة�تنمية�إقليم�مجردة )2

 ب�السف��السباس�–و�الة�تنمية�إقليم�الساحل� )3

 و�الة�تنمية�إقليم�الوسط )4

 و�الة�تنمية�إقليم�ا��نوب )5
 

IX. املوارد�ال�شر�ةوتنمية��ضرورة�اثراء:  
�املجا��بالنظر�إ���البعد�إن�ف�م�الفوارق��جتماعية�و�قتصادية�وأسبا��ا�

�ودقيق �معمّق �بحث �ج�ة�.يتطلّب ��ل �أن �حيث�ل��حيث �من �خصوصيا��ا ا

�املساواة �و�قت عدم �التوز�ع��. صادية�جتماعية ��� �تتمثل �الفوارق �ذه

�غ�� � املجا�� �للموارد �ا��ماعية(العادل �التج���ات � �مستوى الب�ية��،ع��
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� ،التحتية ��قتصادية �ذلك�) �س�ثمار�،الدخل،املؤسسات �عن �ي�تج
ّ
مما

  .الوط��ال��اب��امل��توز�ع�الس�ان�ع��اختالل����

�ت� �ال�� �ا��وانب �ع�� �الضوء ��سليط �س�تم �الكب��ةلذلك �الفوارق ��ز

�ال���تم�التعرض� �الثا�ي( فيما�سبق�من�الدراسة�إل��ا وذلك�) انظر�الباب

� �التوصل �تم �ال�� ��ست�تاجات �تحو�ل �ال���يص��إ��دف �خالل �من ل��ا

  :الدقيق�ا���توصيات�عملية

 الفوارق�ا��غرافية����مجال�التعليم�والتكو�ن�امل���ا��د�من� )1

� �املدرسة �طو ش�لّت �ف��ة �منذ �السلم��لة ��� �لالرتقاء �لألفراد فرصة

�أّن�املدرسة�لم��عد �جتما��،
ّ
ش�ل�ضمانة�لت�افؤ�الفرص�ب�ن�مختلف�� إال

مثل�البعد�عن�املدرسة��باملحيط�ال��بوي ن�الفوارق�املوجودة��ا���ات�حيث�أ

�صبحت�تمثل�عائقاأ ...املر��ن،�وغ���ا�مستوى و �طر�قة�بيداغوجيا�التدر�سو 

�
ّ
�عنھ�اما �التعليم� ينجم �عن �املبكر ��نقطاع �مستوى �ع�� �تفاوت وجود

�املستوى�التعلي���للتالميذ��شمل�فوارق�و�ذه�ال .باملرحلة��ساسية�والثانو�ة

وتؤدي�ا���نتائج� التعلي��املستوي�ت�نامى�مع�التقدم����ثّم���و�����قسام�� 

�و  �ا��ام�� �والتوجيھ �البا�لور�ا �نتائج �مستوى �ع��  متفاوتة
ُ

�ش َعب�خاصة

   .التم��

� �ظروف �تحس�ن �يتطلب �بالتفاوت �امل�سم �الواقع ��غي����ذا �إ��إن �النفاذ

�البالد �ر�وع ��امل ��� �جيد ���عليم
ّ
�جلية �بصفة ��عكس �و�و�ما �عادلة و�صفة

 .   العدالة��جتماعيةجانب�من�

التعليم�العمومي�املتاح�ل��ميع�واملجا�ي��سا�م��ش�ل�كب������ت�افؤ�إّن��

�أّن�ذلك�ال�يمكن��،لمميع�و�يضمن�نوعية�جيدة�من�التعّ الفرص�ب�ن�ا��
ّ
إال

إّن��.علياع���ش�ادة��املتعلم�ّن�ل��صول  الفوارق�ب�نظل�تنامي��يتحقّق���أن�
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��ساعد�ع�
ّ
لدراسة�وا��صول�النجاح����ا���نتماء�إ���فئة�اجتماعية�م�سرة

 
ّ
����فيھ�فالتالميذ��الذين���ع�شون����وسط��تتكما�أّن��،ع���ش�ادة�علمية

�والفقر�و�  �البطالة ��يةّم ظا�رة �النجاح ��� �حظوظ�م �ح�ن�� تصبح ��� ضعيفة

�إ ترتفع�لد��م
ّ
  .م�يعن�التعل �نقطاع�املبكر�م�انية

���التحصيل�العل���من�منطقة�إ���أخرى�مرده�التفاوت���الرغم��من�أّن و 

��باألساًس  ��سرةإ�� �مستوى خصائص �فإن �التعلي ، ����النتائج �مرد�ا مية

�مستوى وجو ل لغالبا �ع�� �جغرافيا �كب��ة �فوارق �التعليمية��د ا��دمات

�ونوعية� �الفصل �و��م �التأط�� ��سب �خالل �من �تتج�� �وال�� العمومية

�ال��بو�ة ��التج���ات �ا��غرا����إوالنفاذ �والتوز�ع �ا��ديثة �التكنولوجيات ��

  .للمر��ن�

�من �والتقليص ��ش�اليات ��ذه �معا��ة ��غاية �التعليم و فان� فوارق

  :واج�ات�الضرورة�تقت����العمل�ع���عدة�

  مبنا�أمساعد��م�ع����عليم�تحس�ن�ظروف�ع�ش��سر�املحرومة�و�  

 التخفيف�من�حدة�التفاوت�ا��غرا������توف���خدمات��التعليم�

 العمومي

 تقليص�التفاوت�ا��غرا������مجال�الب�ية�التحتية�للتعليم� 

 ضمنإ� �قصوى �أ�مية �امل�يالء �التنمية �لتحس�ن�برامج �وا���و�ة حلية

� �ال�شر�ة �املوارد �قدرات �وامل�مشة�نوعية �املحرومة �باملناطق خاصة

 .التعليمية�والت�و�ن�امل�� املستو�اتل�ل�بال�سبة��وذلك

 �� �امل�� �الت�و�ن �واملستمر��ش�ل �مفاتيحأسا��� وتطو�ر�قابلية� تنمية حد

�ب �أاعتبار�ال�شغيل �ينھ �قدرات �تحس�ن �من �الفنية�وم�غل�ّن تاملشمكن �ارا��م
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ن�أشارة�ا���كما�تجدر�� �.امل���داخل�املؤسسة���السلم��و�سا�م����ارتقا��م

�ال�تقتصر�ع�� �ال�شغيل �قابلية �الفنية تقييم �وامل�ارات �العلمية �بل�الش�ادة ،

لعمل�إ���تحمسھ�لمع��وضاع�و ع���التكيف��عتمد�أيًضا�ع���قدرة�العامل�

 .القدرة�ع���التعامل�مع�الغ��و 

� �ثمة �امل��ومن �والت�و�ن �التعليم �اس��اتي�فإن �قطاعان �مما��شكالن جيان

حد�أ�عد��حيث�اذا��انت�املوارد�الطبيعية��الضرور�ة�يتطلب�ايال��ما�امل�انة

� �فإاملقومات �التنمية �لتحقيق �املوارد�ساسية �ال��وة��ن �تمثل ال�شر�ة

  .املوارد�الطبيعية��م�ا��ا��عو�ض�النقص����إا��قيقية�و 

  الفوارق�ا��غرافية����ميدان�ال�شغيل���د�من�ا )2

���عت��  �للتنمية�أال�شغيل �وعائق �الك��ى �ال�ي�لية ��ش�اليات حد

� �تو�س ��� � �و�جتماعية � .�قتصادية �الدوام �ع�� �البطالة � �مثلت أحد�وقد

�الثورة �و�عد �قبل �بالبالد �الك��ى ��املشا�ل �للبطالة�أحيث �الوطنية �ال�سبة ن

� �حدود ��� �%  15استقرت �ا�� ��شارة �حسب�أمع � �ترتفع �ال�سبة ��ذه ن

�و�و  �التعلي�� �و �املستوى �الت�و�ن �مالئمة �عدم �يؤكد �سوق�ما احتياجات

�قدرةالشغل� �عدم �النمو��قتصادي��وكذلك �خلق مواطن�الشغل�بالعدد���

�العليا�ال�ا�� �الش�ائد �ال�شغيلي�ح��و  .أل��اب �ر�ان �كسب �ؤكدي��س��

�البدوي  عبد��ستاذ �سوق�"  أنھّ  ا��ليل �و�عز�ز�سياسات �توسيع �يكفي ال

� �الشغل �أو �التدخّل �أدوات ��غي�� ���ر����أو �ال�شغيلية �القابلية تحس�ن

�ع�� �وعقيمة ا��امعات �متكررة �بإصالحات �التعليمية�القيام أو��للمنظومة

�ال�شغيل �مرونة �ا... تحس�ن �تم���السياسات �ال�� ��جراءات ��ذه ��الية��ل

�بصفة�ملموسة�ع���تحس�ن درةتظل�غ����افية�وغ���قا ����وضعية�ال�شغيل

�نمّو  �نموذج �و � ظّل �السوق
ّ
�حركية �ع�� ��عتمد �الرفع �النموّ ع�� �درجة �من
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��نتاج �لوسائل
ّ

�مكثف �ثمة .باستعمال �نموذج�ومن �إ�� ��نتقال �من �بد �ال ،

� �و مغاير��عتمتنمية ��ستدامة �وع�� �املردودية �تحس�ن �ع�� �ذا��.العدالةد

�يتطل��نتقال �الدغمائية�ب �املعتقدات ��عض �مع اللي��ا����ر للفك القطع

�ا��وان�لي��ا��النيو و  �الدولةخاصة �وحيادية �التفاضلية �بامل��ات �املتعلقة �ب

  ...ليات�السوق�ع���الدولة�ا��آ�تفوق ب�عتقاد�و املفا�يم�املجردةو 

�والعالقات� �الفاعل�ن �دور �التفك����� �إلعادة �ضروري �أك���من �القطع �ذا

� �أ�عاد�مبي��فيما �مختلف �ب�ن �جديدة �روابط ��جتما��� ولتحديد �نتاج

� �الفرص �وال�شغيلواغتنام �للنمو
ّ
��خضر��ال�امة ��قتصاد �يوفر�ا ال��

تحدي�ال�شغيل��وضرورة�اعادة�التفك���( " .و�قتصاد��جتما���التضام��

�التنموي  �املنوال �و�جتم.. ،�� ��قتصادية �ل��قوق �التو���� ��،اعيةاملنتدى

  .)96ص��،2013مارس�

  الفوارق�ا��غرافية����ميدان�ال��ةا��د�من� )3

�التنمية� �ملستقبل ��اما �عائقا �الص�� �املجال ��� �ا���وي �التفاوت يمثّل

�و� �قتصادية �با���ات �جانبإ�جتماعية �وال�شغيل��� �فإ ،التعليم ن�لذلك

� ��ذه �وت��يح �معا��ة �����ا��غرافيةالتباينات ��عد �الص�� من�امليدان

مومية�إلنفاق�ع���ال��ة�العمنصفا�وعادال�ل اتوز�ع��ولو�ات�و�و�ما�يتطلب

� �ج�ةوحسب ��ل �توف����حاجيات �جانب �الدرجة ا��دمات�جودةإ�� �بنفس

  .س�ان�البالد��ميع�

���إ  �ا���وي �الصعيد �ع�� �مالحظ��ا �تم �ال�� �الفوارق �أن
ّ

املحدّد��ال

مية،�عدم�ا��صول�ع���مياه�الفقر،�البطالة،�� (ال��ة� �جتما���ملشا�ل

�الص��، �الصرف �بنظام �الر�ط �عدم �كب�...) الشرب، �تؤثر��ش�ل ��ع���وال��

خطورة�التباينات�ب�ن��ا��الة�ال��ية�لشر�حة��امة�من�الس�ان�ت��ز�مدى
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�بصفة� �التدخل �خالل �من �م�افح��ا �يجب �وال�� �البالد ��� �املختلفة املناطق

  . �يةشا�ل�ال�املو �لألمراضللتصدى�مبكرة��

�يتعلق ��وفيما �للقطاع �التحتية �ب�ن�بالب�ية ��ام �تفاوت ��ناك الص��

   .التعديلوالذي�يتطلب��ا���ات

� �الصعيد��الصعبةو�بالنظر�للوضعية �ع�� �الص�� �القطاع �م��ا ��عا�ي ال��

��وا���وي  لوط��ا �القطاع � ��ذا �تطو�ر �ر�فإن ���و �مش��كة�ن �رؤ�ة تب��

�وطنية ���ية ��عز�ز�ا�ترتكز �وسياسة ����ع�� �املواطن �حّق �وتكر�س ملساواة

ال��ة�بقطع�النظر�عن�انتمائھ�ا��غرا���كما��و�منصوص�عليھ�بالدستور�

ملز�د�من�التفاصيل�حول�التداب���الواجب�( 2014جانفي��27 ا��ديد�املؤرخ���

 و�فاقاتخاذ�ا�انظر�الدراسة�الشاملة�حول��النظام�الص������تو�س�الواقع�

  .)21-�16سكندرا�ي�ص��املنتدى�التو�����محمد�–

�املحاور ع���يجب�ان�ترتكز��جماال�فان�السياسة�ال��ية�الوطنيةإ و

    :التالية�ساسية�

 ال��ية� �املنظومة �حوكمة ��تحس�ن �مع �القطع �ع�� املركز�ة�وذلك

�و  �املفرطة �الشفالب��وقراطية �املسؤولية�ضمان �تحميل �و افية

  طراف�املعنية�  ب�نال�شاور�ز�ز��عاملساءلة�و تكر�س�و �للفاعل�ن

  نظام�تمو�ل�القطاع�الص���يجب�أن�يخضع�ملراجعة�شاملة�ومعمقة�

� �املادة �ألح�ام �وفًقا �الشاملة �ال��ية �التغطية من��38لضمان

 الدستور�من�خالل�إصالح�النظام�ا��ا���للتأم�ن�ع���املرض

 صناعة�� �تطو�ر �خالل �من �الطبية �و�ج�زة �باألدو�ة �ال��ود تأم�ن

� �محليا �التو�سية�و �دو�ة �للبالد �املركز�ة �الصيدلية �تمك�ن مواصلة

 .عملية�است��اد��دو�ة�واللقاحات�حصر�ا�من�
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 ال��وض�بالبحث�العل������مجال�ال��ة���دف�املسا�مة����تحس�ن�

� �مستوى �ع�� �الفوارق �وتقليص � �الس�انية �بالرعاية�ال��ة �نتفاع

التو�ّ���من���يع�البحوث�ال����ساعد�ع���ا�����باإلضافة ال��ية�

   .ال�شة�املجموعات�الس�انية�مراض�ال���تتعرّض�ل�ا�

 :الفوارق�ا���و�ة�من�حيث�الب�ية�التحتية�للنقل���د�من�ا )4

�والتباين�نإ  �الفوارق �مستوى معا��ة �ع�� �امل��لة �ا��غرافية الب�ية��ات

�للنقل ��التحتية ��عد ��ولو�ات �أ�م �من �ب�نواحدة �الفوارق �باعتبار�تواصل

��املناطق �حيث �و من �الطرقات �الطر �طول وضعية �شبكة �غ���املعبدة قات

��ستعمال �العزلة��.وصعبة �فك �ع�� �يرتكز �املجا�� �التماسك �ان و�اعتبار

�ال��ابط ��وتكثيف �طرق املدنب�ن �إ�شاء �خالل �خطوط��جديدة اتمن ومد

�الداخلية�ال����ديدية�ا��سككال �شبكة�فبالسواحل�تر�ط�املناطق إن�وجود

�م�افحةسا�نقل�فعالة� س�ان� الفقر�من�خالل�إتاحة�الفرصة�أمام�عد�ع��

� �املعزولة ���ا بأ�سر�وصول للاملناطق �تتواجد �ال�� �للمناطق ا��دمات��السبل

و��دف�فك� .جا��مو منت�ترو�ج�و �ألسواق�من�أجل�بيعلو �سيةسا� ��جتماعية

 :يتع�ّن عزلة�املناطق�الداخلية��بالبالد�

نجاز�إمن����ا�أقّل��لفة�را�ل�و ر�عة�نظتطو�ر�شبكة�الطرقات��الس -

 الطرقات�السيارة��

ا���ة�الواحدة��من�أجل��ب�ن�مدن�ال���يع�ع���ا�شاء�الوصالت� -

  )Effet d’agglomération( التكتّل�العمرا�ي��ستفادة�من

- � �ا���ات �ب�ن �ا��ديدية �السكك �شبكة �تأ�يل �النقل�حيث يلعب

�رئ�سًيا ا��ديدي ��دوًرا �سد �التن�فجوة�� �منھ�التخلف �عانت �الذي موي

� �يتطلب �و��و�ما �الداخلية �ع���تأم�ن�إا���ات �ا��ديدي �النقل ��ي�لة عادة

 .الداخلية�والساحليةاملدن�ب�ن�ر�ط�ال
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  :الفوارق�ا��غرافية�ع���مستوى�الثقافة�وال��فيھ���د�من�ا )5

�امل�رجانات�الصيفية����السنوات��خ��ة�عدد��ارتفاع�رغم�
ّ
أن�مختلف�إال

�وخا �الواليات �الداخلية �صة ��م��ا �من �الثقافة��نقص�عا�ي �مجال كب�����

� �والثقافة(وال��فيھ �الشباب ��مراكز �العدور �واملكتبات مومية�الس�نما

�والنواديو  �واملت���ات �الك�� و  املسارح �تحقيق��...) ى امل�رجانات �أجل ومن

ج�د�خاص����املناطق��وال��فيھ�البد�من�بذل�املساواة�����نتفاع�بالثقافة

�املح �الفضاءاتب وذلكرومة �و �تطو�ر �الشبابالثقافية �لفائدة �ال��ف��ية

،�ملسابحا،�النوادي�،امل�رجانات�ا��صوصية�،املت���ات�ال��ف��ية(والعائالت�

�) ..إ�� �جاذبي��ا�و�و�ما �تحس�ن �ع�� �املناطق ��ذه ��ساعد �أن �شأنھ من

  .إطار�ع�ش�موقدر��ا�ع����حتفاظ��س�ا��ا�وتحس�ن�

  :ا��غرافية����املجال�البي���الفوارق ا��د�من� )6

�بأّن  �النظر�ات �عديد �بديلة��تتفق �ت�ون �أن �يجب ��قتصادية التنمية

منصفة����توز�ع�ال��وة�ب�ن�ا���ات�و�جيال� وتحافظ�ع���الب�ئة�الطبيعية�و

��جتماعية �البي�� .والفئات �التد�ور �ديمومة��إال�أّن �ع�� �خطرا �يمثل أصبح

� �واملناطق �الطبيعية �وااملوارد �والسواحل �والتنوع��ملناطقالزراعية الرطبة

  :ة�حيث�يالحظ�ي�ولوجي�للمنظوماتالبيولو���

خلل�������يئة�الفضاء�ال��ا�ي��ناجم�عن�ترك���الوحدات�الصناعية�خارج���-

� �لذلك �املخصصة �الصناعية �ب�ن��باإلضافةاملناطق �املنافسة �اشتداد ا��

  .ا����الفالحية���شطة��قتصادية�وزحف�ا�ع���حساب��ر 

���إدى�أمثلة�ال��يئة�العمرانية�أالتأخ���ا��اصل�واملتنامي�ع���صعيد�تنفيذ� -

  مثلة�عمرانية�عشوائية�فرض�ا��مر�الواقعأاعتماد�
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غ���متصا��ة��مش�ل�الصرف�الص���امل��ايد�سا�م����وجود��شاشة�بي�ية -

  مع�الس�ان�

  بصفة�عشوائية��لة�عدد�املقاطع�ومصبات�الفضالت�الصلبة�والسائ -

�ع���مستو تمثل�خطر�ن�ع���الب�ئة��إن�مختلف��ذه��خالالت
ّ
  :ى خاصة

  الناتج�عن��ستغالل�الفال���املفرط��نجراف* 

*� �املائية �املوارد �السطحيةبمخاطر�تد�ور �و�املائدة �ا��بلية �س�ب��البح��ات

 .وتصر�ف�مياه�الصرف�الص���الصناعيةالتلوث�الناتج�عن���شطة�

�أ��غ� �ا���و�ة �بالتنمية �ال��وض � ن �املستدامة�أبوصف�ا �التنمية ساس

� �مم��ةإيتطلب �م�انة �النمو��عطاء �ومراقبة � �الطبيعية �املوارد ��� للتحكّم

  :وذلك���دف�ضمن�برامج�التنمية�املحلية�وا���و�ةالعمرا�ي�

�النمو� - ��� �التحكم �ال��بةتأم�ن �موارد � �حماية ���دف �من��ا��ضري وا��د

  لناجمة�عن�التوسع�العمرا�ي�العشوا�ياملشا�ل�ا

  ذو�قيمة�اقتصادية�واجتماعية���رثإ اعتبار�املوارد�الطبيعية�-

  ...)سباخ(ال�شة��فيف�الضغط�ع����وساطتخ�-

  دارة�مستدامة�للموارد�املائية�تأم�ن�إ�-

  تحس�ن�نوعية�ا��ياة���-

  ....حماية�املدن�من�الفيضانات�-

  :���مستوى�السكن�الفوارق�ا��غرافية�عا��د�من� )7

تفاقم�ظا�رة�الفقر�ع���املدن�الك��ي�و �الضغط�العمرا�ي�املتواصل��س�ب

  .كن�غ���الالئقة�والبناء�العشوا�يعدد�املسا�تزايد

� �تحقّق �لم �املرجوة��و �النتائج ��جتما�� �السكن �لتحس�ن �املتبعة السياسة

وكذلك�و�سي�س�ملفات�املنتفع�ن� الفساد وألعدة�عوامل�مثل�سوء�التصرف�

�الرشيدة �ا��وكمة ��،غياب �العوامل ��ذه �أ�ل �إدت ��إخفاق�� السياسة��ذه
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وملعا��ة��ذه��ش�الية��جتماعية�ال���ل�ا�تأث���ع���. �دار�للمواردإومن�ثمة�

  :التنمية�ال�شر�ة�و�جتماعية�فإنھ�من�الضروري�العمل�ع���تنفيذ

�حقي*  �غ���الالئقبرامج �السكن �ع�� �للقضاء �مج�قية �السكن�ودعم �ودات

  �جتما��

*� �املتخلفةاقرار �ا���ات �لفائدة �و لت برنامج �السكن �مساكن�حس�ن �ناء

  . اجتماعية

X. ل���ات�� ��نتاجية �والقدرات �املوارد �تنمية ضرورة

�ترك�� � ��دف �منظومات �انتاجية �ثمةو ج�و�ة تحقيق� من

  متناسقة�ومستدامة��ةتنمية�ج�و�
  :را�ن�شاشة�ال�سيج��قتصادي�ال )1

�ب�ناّه����الباب�ي�سّم�ا
ّ
ل�سيج��قتصادي�ا���وي�بال�شاشة�والتفكّك�كما

  الثا�ي�من�خالل
ّ
وتتعمّق��شاشة��ذا�ال�سيج�با��صوص� .املعطيات�املتوفرة

  .باملناطق�الداخلية�

�قتصادي����العناصر�وصلة�خصوصيات�ال�سيج�املؤسسا�ي�وو�مكن�ح

 :  التالية

لية�يفتقد�إ���وجود�أقطاب�عمرانية�ال�سيج��قتصادي�با���ات�الداخ�-    

�اقتص ��سيج �احتضان �ع�� �وقادرة �جذابة �و�متنوع�متطورة، �كثيف ادي

مثل��ذا�الوضع�يخص�. ل��متيازات�التفاضلية�ا���و�ةقادر�ع���استغالو 

�س�ا��ا� �عدد �يفوق �مدن ���ا �ال�يوجد �حيث �الغر�ي �الشمال �ج�ة باألساس

100000�� �باجة �س�ان �عدد �ي��اوح �حيث �ساكن �ب�ن و��50000و�ال�اف

�سل����80000 �نمو�سنوي �الغر�ي �الشمال �ج�ة ��امل ���لت �كما ساكن

أما�الوسط�الغر�ي�نجد�بھ�. 2014 - ���2004الف��ة�%  -36,0للس�ان�بلغ�
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ساكن�كما�نجد����ا��نوب��140000مدينة�الق��وان�ال���يبلغ�عدد�س�ا��ا�

اكن�و���مدن�تمثل�س�130000الغر�ي�مدينة�قفصة�ال���يبلغ�عدد�س�ا��ا�

 أقطاب�أك���جاذبية�الحتضان��سيج�اقتصادي�أك���تطورا��س�ي
ً
 . ا

�وت�س��� - �ال��ا�ي ��ندماج �تحقق �تحتية �لب�ية �فاقد ��قتصادي ال�سيج

�مع� بروز �وتواصل �اتصال �عالقة ��� �الداخلية �با���ات �تنمو�ة أقطاب

 . املدن�الك��ى�الساحلية

�فاقد - ��قتصادي ��ال�سيج �ملحيط �و كذلك �متطور �كفء دافع�مؤسسا�ي

 . للتنمية�ع���املستوى�ا���وي 

�ال�سي - ��ذا �أن �و كما �ثقافية �لب�ئة �فاقد �للموارد�ج �جاذبة اجتماعية

 .  الثقافية�و�قتصاديةشر�ة�����ل�القطاعات��جتماعية��دار�ة�و ال�

  :وشروط�ا�القدرات��نتاجية�ل���اتت�تنمية�املوارد�و متطلبا )2

السابق��ضرورة�اعتماد�اس��اتيجية�جديدة�ج�و�ة�للتنمية��لقد�ابرز�التحليل��

  :�عتمد�ع����م�انات�املتاحة�ب�ل�ج�ة��لذلك��من�الضروري 

- � �برنامج �املتخلفة�خاصتقديم �ا���ات ��لفائدة �ا�� �ا��لول�إ��دف يجاد

� �القطاعات �م��ا ��عا�ي �ال�� ��عت���أللمشا�ل �مع�ن �بمش�ل يجاد�إو�املتعلقة

حام���الش�ادات�ع���غرار�بطالة�الشباب�و �أمرا�مست��ال  ا��لول�املالئمة�لھ

 ....التعليمية�تحس�ن�ا��دمات�ال��ية��و العليا�و 

ال���املرتفع�و  و�ج�و�ة�حول�شب�ات��نتاجأنتاج�محلية�إ منظومات�عث� -

 .والصناعة�وا��دماتزراعة�الن��شمل�أيمكن�

- �� ��ولو�ة ��لأل�شطةاعطاء �التكنولو�� �املحتوى وللقطاعات� الرفيعذات

ذات�القيمة�املضافة�العالية�خاصة����ميدان�التكنولوجيات�ا��ديدة�واملالية�
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�يمكن ��ش�ل �العا�� �والتعليم �وال��ة �البحر�ة �واملوارد ��والب�ئة حداث�إمن

   . الشغل�ال���ت�ناسب�وخر����التعليم�العا���عدد�كب���من�مواطن

من�خالل�)   Clusters régionaux( حداث�التكتالت�ا���و�ةإاملرا�نة�ع��� -

��عض�ا��املؤسسات�تحف��  �من �جغرافيا �والقر�بة �امل�شا��ة ���شطة ذات

بما��سمح�بمساعدة�النمو�تحالفات��تمك��ا�من�حشد�ج�ود�ا��إلقامةالبعض�

 .حليا�و�الضغط�ع���ت�اليف��نتاجتنمية�سوق�الشغل�ماملح���و 

-  � ��نتاتنمية �بمناطق �وتطو�ر�ا �التحو�لية �وتنظيم�الصناعات �الفال�� ج

� �مع �وال�سو�ق � �التوز�ع �الفالحإمسالك �الدواو�ن � ��ي�لة �عادة ديوان�( ية

 ...)ديوان�الز�ت–ا��بوب�

�مستوى  - � ضمان � �ب�ّل  منَمْر��ِ ���ندماجية �القطاعات�ج�ة ع������يع

أن��بت�ار�يحتوي�ع����عد���حيث .املجددةت��قتصادية�الواعدة�و�املجاال و 

� ��ج�وي �ال�ما �وو وترا�ي �التوجھ �لراميدعم �بمراكز�ي �املعرفةإل��وض �نتاج

�بروز�و  �ع�� �عا��امل��عة �تكنولو�� �محتوى �ذات �جديدة و�مكن��.منتوجات

 :ش�ال�مختلفةأثالث�ل�ذه�املراكز�أن�تأخذ�

�و  - �الشب�ي �العمل �ت�سر �صناعية �فضاءات �ع�� �ونقل����ع تطو�ر

املجمعات�التنافسية�و جيا�ع���غرار��قطاب�التكنولوجية�و�قطاب�لو التكنو 

  .العلمية

  )clusters ( تجميع��املؤسسات��الناشطة�او�الناشئة����اطار�التكتالت� -

-   � �مدعمة ��يا�ل �للعالقة �حيث� �و�مراكز�البحث ��قتصادي �ال�سيج �ب�ن

��أن �املجا�� �التنظيم ��� �خطوات �خطت � �قد �العل����أل�شطةتو�س البحث

 ) pôles  d’excellence(ز�متياقطاب�� أإطار���بت�ار�التكنولو������و
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نتاج��بت�ار�واملعرفة�إ���مجال�باألقطاب����تو�س�التجر�ة�املتعلقة�وت��ز�

� ��نتظاراتأ��ا �ف  .دون �القطب �املثال �س�يل �الغزالةع�� و�الذي��التكنولو��

� �منأ�عد �يتمكن �لم �النجاحات �متعددة������ستمرار �حد �الشر�ات جذب

    .لعامليةاذات�الش�رة� اتا���سي

�تطو�ر� ��إن �يجب �التكنولوجية �أ�قطاب ���تمامات��ون ين �ضمن �من

العليا�لصا����القرار�و�و�ما�يقت�����س�ثمار�لتحس�ن�جودة��ذه��قطاب�

  . وتقييم�نتائج��قطاب�التكنولوجية�الناشطة�حالًيا

�ي�ب����و��غاية ��قطاب ��ذه �نتائج �لتحس�ن �الرامية �املج�ودات تكثيف

  :ل�ع��العم

 �� �النظر��� �و إعادة �إقامة ��ل�إطر�قة �بحيث �التكنولوجية ��قطاب �شاء

 �م�انيات�الواعدة�ف��ا�توفر ال���ت���منطقة�ا�موجود�ن�ي�ون�أقطب�يجب�

  و� �املعرفة �أقطاب �مجالتطو�ر ��� �الصناعية��التجديد القطاعات

� ��م�انات �ذات ���س��اتيجية �ع��التكنولوجية �تكنولو  العالية جيا�غرار

صناعة�(الطاقات�املتجددة�والتكنولوجيا�ا��يو�ة� ،)TIC(املعلومات�و�تصال

 ).�دو�ة�والصناعات�الغذائية��ذات�القيمة�املضافة�العالية��

�ساسية� الر�ائز�ىحدإ :خصص�وامل��ات��التنافسية�ل���اتالت )3

  التنمية�ا���و�ة��إلس��اتيجية

� �تفك���الال�يمكن ��قتصادي�� ����ة��املستقبل �ما محيط�ا� مراعاةدون

� ��قتصادي � لتقدير�وذلك �ال�� �ولتثم�ن�  �ا��دداملعوقات � �ناحية من

�ثانية �ناحية �من ���ا �املتوفرة �و�م�انات �ضرورة�.  املقومات �يقت��� و�و�ما

�واقع��ل� �تتما�����مع� ��قتصادية�ال�� ���شطة تنفيذ�خطة�عمل�إل�عاش

� ��كما�.ج�ة �تحديد �يجب �املناسبةالتن��شطة ��مو�ة �ل���ة �ت�ون�ع�� أن
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� �و�ش�ل ��وا��مدرجة �التنميةضمن �و �املندمجة�اس��اتيجية �ع�ن�تأخذ

  .�االحتياجات�ا��قيقية�لس�ا�ستجيب�لو��إم�انات��ل�ج�ة �عتبار

  

� �ولتحقيق �الغاية، �اعتماد�ذه �من �التخصص�البد �����اس��اتيجية �ال��

� �تنمو��ل��اق�مسار بمثابة �املتخلفة �ا���ات �وتقار�ا �ع���بالركب �ستفادة��ا

�التنافسية �مزايا�ا �بوصف�ا��.من �ا���ات �مع ��و�التعامل � �ذلك �من وال�دف

�القدر  �ل�ا �اقتصادية �خاللكيانات �من �وذلك � �ال��وة �خلق �ع�� تحديد��ات

� � �التفاضلية �ترت�ب�لاملزايا �ع�� �والعمل
ً
�أوال � ��خرى �با���ات �مقارنة ���ة

  . من�خالل��عبئة�املوارد�والوسائل�ثانيا�ولو�ات�تطو�ر��ذه�امل��اتأ

�قائمة�� �تقديم �يمكن �ا��صر، �الذكر�ال �س�يل �وع�� �السياق، ��ذا و��

القادرة�ع���تنمية�ا���ات����املنظومات��قتصادية�حسب�ا���ات�الك��ى�

� �خصوصيا��ا �املنتوجحسب �وتحو�ل �تثم�ن �خالل �والثقا��� من الفال��

تطو�ر�سالسل�القيم�ل القابلةو أساسا،�) �شائيةاملوارد��(والسيا���والطبي���

  :��ا
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ا��نوب�
  الغر�ي

ا��نوب�
 الشر��

الوسط�
 الغر�ي

الوسط�
 الشر��

الشمال�
 الغر�ي

الشمال�
الشر���
وتو�س�
 الك��ى 

 املنظومات��قتصادية

الفالحة�والصناعات�- 1      

 الغذائية

  

*  

 

* 

 

* * * 
تثم�ن��و�عليب�ز�ت�

الز�تون�والز�ت�

 لو��البيو 

    
* 

تحو�ل�وتكيف�البقول� 

الغذائية��والبقول�

 العلفية

  
* * * 

 

* 
تحو�ل�مادة�ا��ليب�

اجبان�ورقوتھ،�حليب�(

 ..)مجفف

   

 

 

 * 

 

 

* 

�سو�ق�تطو�ر�و��عليب�و 

ز�ت�(الز�وت�النباتية�

 ) الكولزا

 تثم�ن�منتوجات�القمح * * * *  

 تثم�ن�املنتوج�الغا�ي  *  *  

يف�الت�ن�تجف * *  *  *

-والطماطم�والت�ن

صناعة�م��ون�ال�ندي�

 )�غليف�الزقوقو�-

تجفيف�الفواكھ�  * * *  *

  والبقوليات

 الز�ور�ونباتات�الز�نة� * * * *  

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

الزراعات�

موجھ�(البيولوجية

 )لصناعة��دو�ة
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ا��نوب�

 الغر�ي

ا��نوب�

 الشر��

الوسط�

 الغر�ي

الوسط�

 الشر��

الشمال�

يالغر�  

الشمال�

الشر���

وتو�س�

 الك��ى 

 املنظومات��قتصادية�

استخراج�الز�وت�املعدة� * * * * * 

 لصناعة�مواد�التجميل

باملياه� إنتاج�الباكورات     * 

 ا��وفية�ا��اّرة

تر�ية�وتثم�ن�الطحالب� *  *  * 

 املج�ر�ة

 2- الصناعة      

ال�سيج�الف���و�التكملة� *  *   

بت�ار�و�املوضة�و��   

صناعة��دوات� *  *   

 �لك��ونية�

صناعة�مكونات� *  *   

 الطائرات

صناعة�املكونات� *   *  *

املستعملة�إلنتاج�

 الطاقة�البديلة�

 صناعة��دو�ة�الشب��ة *  *   

صناعة�البالس�يك� * * *   

 التق��

* 
 

تحو�ل�وتثم�ن�    

 الفسفاط

* 
* 

صناعة�حول�املواد� * *  *
�شائية�املتوفرة��

...)الرخام-ا���س(  

تحو�ل�إنتاج�الب��ول�   *  * 

 والغاز�

إنتاج�وترو�ج�منتوجات� * * * * * *

  الصناعات�التقليدية
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ا��نوب�

 الغر�ي

ا��نوب�

 الشر��

الوسط�

 الغر�ي

الوسط�

 الشر��

الشمال�

 الغر�ي

الشمال�

الشر���

وتو�س�

 الك��ى 

 املنظومات��قتصادية�

 ا��دمات      

ا��دمات�املتعلقة� *  *   

 بتكنولوجيا�املعلومات

ا��دمات�الطبية�عن� *  *   

 �عد

 تنمية�السياحة�الطبية * * *  * 

تثم�ن�السياحة�     * *

 ال��راو�ة

تنمية�التجارة� * * * * * *

 �لك��ونية

تطور�ا��دمات�املقدمة� *  *  * 

مسن�ن�(لأل��اص�

..)مر���  

لصيانة��ندسة�ا *  *   *

الصناعية�و�الصيانة�

 التقنية

تطو�ر�ا��دمات�املالية� *  *  * 

 والتام�ن
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XI. قتصادي��� �ال�سيج �لتقو�ة �وامل�ي�لة �الك��ى املشار�ع

  :ودعم�ال��ابط�ب�ن�ا���ات�
�غ���حصر�ة� �قائمة �ضبط �حول �تركز�املج�ود �الك��ى �للمشار�ع بال�سبة

� �امل�ي�لة ��عثللمشار�ع ��� �أ�مية �من �ل�ا �و����ملا �با���ات �تنمو�ة حركية

  :نتاج�نذكر�م��امناطق�� ���املسا�مة����ر�ط��عض�ا�ببعض�وفك�العزلة�ع

  :إقليم�الشمال�الشر���وتو�س�الك��ى 

- � �الوادإحداث �بحلق �لوجس�ية �و�ب����يمناطق �و�ب��رت و�بوعرقوب

 مشارقة�

    )ا��ديدة�أو�ط��بةب(سوق�جملة�ثانية�بتو�س�الك��ى�إحداث� -

 إحداث�مشر  -
ّ
 وع�سك���كب���بمنطقة�العقبة�من�والية�منو�ة

رادس�و�إحداث�ميناء�إحداث�محطت�ن�منفصلت�ن�لل��ن�و�التفر�غ�ب -

 .منطقة�لوجس�ية�

 إنجاز�املرفأ�املا���برّواد -

 تو�سبإنجاز�مشروع�البح��ة�ا��نو�ية� -

 )املرناقية(ببوح�ش�(Aéroport Tunis -city ) إنجاز�مطار�تو�س�سي��� -

 شبكة�امل��و�ا��فيف�بالعاصمة�توسيع�و�تحديث -

�مل -
ّ
�محطة �شمال��عا��ةإنجاز�مشروع ��� �با��سيان �املستعملة املياه

 تو�س�الك��ى 

 إنجاز�مشروع�توسيع�امليناء�ال��في����سيدي�بوسعيد -

  بمنّو�ة�  » start up  الشر�ات�الناشئة « دينةمإنجاز�مشروع�

 يمإنجاز�مشروع���يئة�و�تثم�ن�سبخة�السيجو  -

  )بن�عروس(ب�ص�ّ��مختّص����السياحة�الطبّية�بمرناق�احداث�قط -
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  :إقليم�الشمال�الغر�ي

- �
ّ
ات�املتجددة

ّ
وذلك�باحداث�محطة�توليد�الك�ر�اء�تطو�ر�انتاج�الطاق

 �عمل�بطاقة�الر�اح�بط��قة

 احداث�قطب�ص�ّ��مختّص����السياحة�الطبّية�بط��قة� -

�ا��ديدي�ب�ن�تو�س�و�ا��زائر� -
ّ
 إعادة��شغيل�ا��ط

 ث�منطقة�للتبادل�ا��ّر�ب�ن�تو�س�و�ا��زائر�بوالية�ال�افإحدا -

 بوسالم�إ���حدود�ا��زائر�–تمديد�الطر�ق�السيارة�تو�س� -

  : الوسط�الشر��إقليم�

 احداث�منطقة�لوج�س�ية�بصفاقس -

 طينة-��يئة�وتطو�ر�مطار�صفاقس� -

 ��يئة�سبخة�املكن�ن�وإحداث�من��ه�عمرا�ي�ذو�اشعاع�ج�وي  -

 ��و�ا��فيف�ر�ط�جماّل��شبكة�امل -

 إحداث�ميناء�تجاري�باملياه�العميقة�بالنفيضة��� -

-  
ّ
 ة�بامل�دية�ض��يئة�و�تثم�ن�سبخة�بن�غيا

 ��يئة��منطقة�ت��ورة�بصفاقس -

�ب�ن�خن�س�و �� -
ّ
 .البقالطةيئة�السواحل�املمتدة

�عا - �خطوط �إ�� �امل��ية �ا��ديدية
ّ
�السكة �خطوط �دتحو�ل عرض�(ية

 .)ساكن�����تجا��نمب�ن�تو�س�و القسط��ول�( -) م1.33

  :الوسط�الغر�يإقليم�

�التنوّع�إ�- �ع�� �املحافظة ��� �مختّص �بالق��وان �تكنولو�� �قطب حداث

�ولو البيو  �الطبيعية�� �� و ��وساط �تحو�ل�تحس�ن �وطرق �الزراعية نواع

  .املنتوج�الزرا��
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  .حداث�قطب�صنا���مختّص����الصناعات�الغذائية��سيدي�بوز�دإ�-

�اإ -
ّ
�ا��ط �فتح �عادة �رقم �و����11ديدي �الصغري �القلعة �ب�ن الرابط

 .القصر�ن

  :ا��نوب�الشر��إقليم�

-� �� �بال��راء �مندمج �مشروع �وتطاو�ن( إحداث �مدن�ن �غرار�) والي�� ع��

�معتوق  �رجيم �ومحطات�. مشروع �سقو�ة �مناطق �ع�� �املشروع ��ذا يحتوي

�للسياح �مناطق �و��يئة �الك�روضوئية �الشمسية �بالطاقة �الك�ر�اء ة�لتوليد

  .ال��راو�ة

  مشروع�املنطقة�التجار�ة�واللّوجس�ية�ب�ن�قردان��-

  إحداث�قطب�صنا������قطاع�ا���س�بتطاو�ن��-

�يبة�-
ّ

  .203رقم�يد�الطر�ق�ا���و�ة�مد��ج�ا��ضراء�وذلك�بتبر�ط�الذ

  دراسة�إم�انية�ر�ط�تطاو�ن�بامليناء�التجاري�بجرج�س-

  غنوّش و �قا�ساملمتدة�ب�ن�سواحل�ال��يئة�-

  قطب�ص�ّ��مختّص����السياحة�الطبّية�بجر�ةإحداث� -

  :ا��نوب�الغر�يإقليم�

�ستخراج�و�التحو�ل�����ى تطو�ر�قاعدة�انتاج�و�تكر�ر�الفوسفاط����مستو �-

  والية�قفصة

- �� �الك�روضوئية �الشمسية �بالطاقة �الك�ر�اء �لتوليد �محطات �إحداث
ّ
خاصة

  بوالية�قب���و�توزر

  السياحة�الطبّية�بتوزر�قطب�ص�ّ��مختّص���إحداث��-
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 الخا�ة
�والسياسات� �ا��ا�� �التنمية �منوال �بأن �يت�� �سبق �ما ��ل �ا�� بالرجوع

�ظا�رة� �تقليص �ع�� �غ���قادرة ��انت �ا���و�ة �التنمية �ميدان ��� املعتمدة

�و�قصاءال�� �تمّشٍ . م�ش �اعتماد �أن �ا���ات��كما �ب�ن �ثنائية �ع�� قائم

�عو�ض����«كتفاء�بتطبيق�سياسات�الداخلية�وا���ات�الساحلية�وع����

��يجا�ي �التمي�� �من �نوع �قصد� »إطار ��جتما�� �الطا�ع �عليھ �غلب

��خت �سلبية �من �تنموي�يالتخفيف �لبعد �و�فتقد �الوطنية �التنمو�ة ارات

� �قاد �قد �الغضب�إج�وي �وتنامي �و�قصاء �ال��م�ش �ظا�رة �استمرار ��

�آ �وتقلص �والعراقيل �وان�شار�العوائق �ا���ات�الشع�� ��ل ��� �التنمية فاق

�السواء �ع�� �والساحلية �ا���ات�. الداخلية �ألوضاع �تد�ور ��ل �أن ذلك

 :  الداخلية�يقابلھ�تنامي�املعوقات�التنمو�ة�با���ات�الساحلية

الت��ر�ال�شري�وتد�ور�الظروف�ا��ياتية�با���ات�الداخلية�أدى� -

�الساحلي �ا���ات ��� �وعمرا�ي ��شري �اكتظاظ �ا�� �بروز�ع���ال��وح �مع ة

 . الطا�ع�الر�في���ا

�تد�ور� - �ا�� �أدى �الداخلية �املناطق ��� ��افية �تحتية �ب�ية غياب

�الس�ا�ي� �الضغط �ن�يجة �الساحلية �املناطق ��� �التحتية �للب�ية م��وظ

حركة�املرور�والنقل،�ا��دمات��جتماعية�خاصة�م��ا�(وكثافة��ستعمال�

 . )...،�وغ���اال��ية�و�دار�ة�والبلدية
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�ت�اثر�غي - �قابلھ �الداخلية �ا���ات ��� �وعمرانية �اقتصادية ���ضة اب

�الفوضوي� �و�نتصاب �املواز�ة �والتجارة �الفوضوي �والبناء �الشعبية �حياء

 . با���ات�الساحلية

ارتفاع�مظا�ر�الت��ر�و�نجراف�وا�مال�املرا���والغابات�وتبذير� -

� ��ل �تفاقم �قابلھ �الداخلية �ا���ات ��� �الطبيعية �التلوث�املوارد مظا�ر

تقلص�املاء�الصا��� (وتد�ور�املحيط�وتقلص�املوارد����ا���ات�الساحلية�

�الصا��ة� ��را��� �قلة �الفالحية، �املساحات �تراجع �وللفالحة، للشراب

�صناعية� �مناطق �إلقامة �الصا��ة ��را��� �قلة �أسعار�ا، �وارتفاع للسكن

 . )...،�وغ���اوحرفية

�و  - �ال��بو�ة �املؤسسات �أوضاع �ا��ياتية�تردي �الظروف صعو�ة

���� �البا�الور�ا ��� �النجاح ��سب �وتد�ي �املدر��� ��نقطاع ��سب وارتفاع

�وصعو�ات �وعنف �و�س�ب ��قسام �اكتظاظ �قابلھ �الداخلية  ا���ات

�ا��صوصية� �الدروس �ا�� �املتصاعد �وال��وء �ا��ودة �وتد�ي بيداغوجية

عائالت�با���ات�ت�اليف�وار�اق�الال �� وارتفاعوال��وء�ا���القطاع�ا��اص�

 . الساحلية

�نظرة� �ع�� �القائم �التم��� �عن �التخ�� �ضرورة �العناصر�تؤكد ��ذه �ل

�واع �وال��م�ش �ا���و�ة �الفوارق �ملعا��ة �تمّشٍ ثنائية �ومت�امل��تماد شامل

���مواج�ة�التحديات�عوتضام������إطار�بديل�تنموي�مستدام�وعادل�قادر�

�وا���و  �الوط�� �ببعد��ا �التنمية �جما���واش�اليات �توف����عو�ض �وع�� ي

حقيقي�ل���ات�ال��ية�وضمان�عدم�تكرار�ال��م�ش�و�قصاء�والتقليص�

��شاركية� �تنمو�ة �اختيارات �أساس �ع�� �ومستمرة �جدية �بصفة منھ

 . وديمقراطية

�ج�و�ة� �تنمية �بدون �وط�� �تنموي �بديل �عن �ا��ديث �ال�يمكن �أنھ
ً
علما

 :  ذلك�،�منحقيقية
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�ال - �لالرتباط �وا���ات�واعتبارا �الساحلية �ا���ات ��� �التنمية �ب�ن وثيق

�حتم �سيمثل �الداخلية �ت��ر�ا���ات �فان �ملواصلة�ي� الداخلية، �عائقا ا

التنمية����ا���ات�الساحلية�وس��يد�من�الضغوطات�ع���جميع�ا��دمات�

�ظا�رة� �تصاعد �ع�� �الساحلية �املناطق ��� �التحتية �والب�ية �جتماعية

  .ال��وح

��امة�لتوف���منا�ع�جديدة�للنمو�ا���و�ة�ا��قيقية�تمثل�التنمية� - فرصة

� �تمثل �الداخلية �ا���ات �ألن �ذلك �و%  30وللتنمية �الس�ان من�%  70من

مساحة�ال��اب�التو�����ومصدر��ام�لل��وات�الطبيعية�و����غياب�اندماج�

من�حر�ة�تنقل��فراد�والسلم��ترا�ي�واندماج�قطا���ي�تج�عن�ذلك�ا��د

�و  �آفاق �الداخليةتقليص �با���ات � ،�نتاج �ثمة ��نتاج�ومن �نمو آفاق

تقلص�فرص��س�ثمار�تج�عنھ�عدم�توسع�السوق�الوطنية�و الوط���كما�ي�

 . وآفاق�التنمية�بصفة�عامة

�حتمي�تمثلالتنمية�ا���و�ة� -
ً
�تنموي�شامل،�كذلك�عنصرا �إلنجاز�بديل

ً
ا

�وامل �الطبيعة �وحماية ���سان ���دمة
ً
�موج�ا �ومستدام حيط�عادل

 . وا��فاظ�ع����ل�مصا����جيال�القادمة

كما�أن�البديل�التنموي�امل�شود�لتنمية�ا���ات�ال�بّد�من�أن�يمّر�ع���تنو�ع�

��شطة��قتصادية�وترك�����شطة�ذات�املحتوى�التكنولو���وذات�القدرة�

��قتص �ال�سيج �تدعيم �إ�� �باإلضافة �العالية �بناء�ال�شغيلية �أساس �ع�� ادي

�القيمة،سال  �ونظام��سل ��نتا�� �النظام �ب�ن �ومناسبة �قو�ة �روابط وإقامة

ول�ي�. تثم�ن�ثرواتھ�عز�ز�اندماج�الفضاء�ال��ا�ي�و �عالوة�ع���،الت�و�ن�والبحث

عدالة�الالب�ئة�الطبيعية�من�ناحية�و �ون�التنمية�مستدامة�يجب�أن�ترا��ت�

  .عية��من�ناحية�أخرى ���توز�ع�ال��وة�ب�ن�ا���ات�و�جيال�والفئات��جتما
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