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 .باجةالرقمي لوالیة  األطلسلدراسة  نھائيذه الوثیقة التقریر التمثل ھ

  )العام������ة للتھیئ������ة الترابی������ة اإلدارةة الترابی������ة (ئ������س������كان و التھیوزارة التجھی������ز و اإل إش������رافت������تم ھ������ذه الدراس������ة تح������ت 

 : و یمثلھا

  الترابیة العام للتھیئةالمدیر  : فتحي بن عیسى السید. 
 المشروع ةرئیس - ولأ مھندس معماري: زھرة مخلوف دةالسی. 

 :ق الخبراء من یو یتكون فرسومر نجاز ھذه الدراسة مكتب الدراسات إقام ب

 رئیسة الفریق –مھندسة معماریة و عمرانیة  :ھدى بن شعبان.  
 عمراني –جغرافي  :محمد علي الٌرقوبي. 
 مختٌصة في الخرائط و عزیزة مسعدي عزام :SIG. 
 مختٌص في الملتیمیدیا :محمد أمین بن یحمد. 
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 ةــــوطئـــــت
 

جتماعي الجھوّي قتصادي و اإلتندرج دراسة األطلس الّرقمي لوالیة باجة في إطار متابعة التطّور اإل

 .ھاالوالیة و إمكانیات استغاللمكانات إو التعریف ب

سوم یعتبر األ طلس الرقمي لوالیة باجة بنكا للمعلومات المجسمة على مختلف الخرائط والجداول و الرٌّ

ھا التقریر.یالب التراب  تنظیمو مختلف المتدخلین في وھو مرجع للمجلس الجھوي  انیة التي یضمٌّ

 الوالیة.مكانات إلتحدید متطلبات و  و تنمیتھ الجھوي

اإلدارة العاّمة للتھیئة (سكان و التھیئة الترابیة وزارة التجھیز واإلتتّم ھذه الدراسة تحت إشراف 

 و تتكّون من مرحلتین:) الترابّیة 

 نجاز األطلس الّرقمي في نسختھ الورقیة و ھي بدورھا مقّسمة إلى تخّصص المرحلة األولى إل

 :   ثالث مراحل

 ولٌیةالمرحلة األ -

 تمھیدیةالمرحلة ال -

 المرحلة النھائیة -

 نجاز األطلس الّرقميرحلة الثانّیة فتخٌصص  إلـــأّما الم)Multimédia( اص بوالیة باجة. ــالخ 

 نھائي لألطلس الرقمي لوالیة باجة.التقریر ال وثیقةال همثل ھذتو 
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و جنوبا غربا والیة جندوبة  ،و البحر االبیض المتوسط و شرقا والیة منوبة بنزرتوالیة حٌدھا شماال تقلیم الشمال الغربي. إباجة فيتقع والیة 

 قلیم الشمال الشرقيإقلیم الشمال الغربي و إاذ تمثل نقطة ربط بین والیات  استراتیجي جغرافي  تتمیز الوالیة بموقع والیتي زغوان و سلیانة. 

ما المنطقة الجنوبیة فتنتمي أمم/س  1200و  600تتمیز المنطقة الشمالیة للوالیة بمناخ رطب و تتراوح نسبة التساقطات بین  س الكبرى.تون قلیمإو 

 تمتدو  .1956أحدثت والیة باجة سنة  درجة. 18یبلغ معدل الحرارة بالوالیة  .مم/السنة 450معدل التساقطات  تجاوزو الی جافالى المناخ الشبھ ال

     .أسرة 76600 یكونونو ساكنا 308000سكانھا عدد بلغ  2011. في من مساحة البالد ٪ 2‚4ما یمثل تقریبا  وھو 2كلم 3740لى ع مساحتھا 

بلغ  )2004  - 1994(خالل الفترة من مجموع سكان التراب الوطني.  ٪2‚9و الشمال الغربي من عدد سكان اقلیم  ٪ 25و یمثل ھذا العدد حوالي 

ھمیة الھجرة في ھذه أو ھو ما یعكس  على مستوى االقلیم ٪ -0‚01و  على مستوى التراب الوطني ٪ 1‚21مقابل  ٪ 0‚02الدیمغرافي معٌدل النمو 

 ٪ 40‚4 نسبیا  ة. و تتمیز بنسبة تحضر ضعیفمجالس قرویة 8و  بلدیات 8 معتمدیات و تضٌم  9تنقسم الوالیة الى   للسكان. منفرةالوالیة اذ تعتبر 

     اال انھا بقیت اقل من المعٌدل الوطني. . ٪ 41‚2تطٌورت ھذه النسبة لتصل الى حدود   على المستوى الوطني. و قد ٪ 64‚9مقابل  2004سنة 

 غلب السكان. أالوسط الریفي بالوالیة اذ یضٌم ھمیة أو یعكس ھذا المؤشر 

  كلم و تعتبر معتمدیة نفزة المعتمدیة الساحلیة الوحیدة بالوالیة. 26تمتٌد على طول   التيتمتاز والیة باجة بواجھتھا الساحلیة 

طبیعیة ھامة. تمسح الفالحي باعتبار و ان الوالیة تتوفر بھا امكانات القطاع  بتنوعھ و یعتمد بدرجة أولى على یتمیز النسیج االقتصادي بالوالیة 

راضي أ اھكتار 252400و تنقسم الى  راضي الفالحیةمن مساحة اال ٪ 91‚1ھكتار أي ما یمثل  341030قرابة  الصالحة للزراعةراضي األ

  3م لیونم 570اذ تبلغ الموارد القابلة للتعبئة  ،تتوفر بالوالیة موارد مائیة ھامةكما  .مراعيھكتارا  23030غابات و اھكتار 65600محترثة و 

بحیرة  56و  اتلی اسد 22اضافة الى  ،و سد سیدي سالم و سد سیدي البراق كسابالمائیة من ثالث سدود كبرى و ھي سٌد  البنیة التحتیةتتكون و

 ما بالنسبة للمنتوجات االخرىأمن االنتاج الوطني.  ٪25و  ٪15بین تتراوح اذ تساھم بنسبة . تحتل الوالیة المرتبة االولى في انتاج الحبوب جبلیة

ما بالنسبة للقطاع أمن البطاطا.  ٪ 6من الطماطم و  ٪ 9.4 اللحوم الحمراء ومن   ٪ 11من انتاج الحلیب و   ٪ 12 فتساھم الوالیة في انتاج

غلبھا في أموطن شغل  13800حوالي  توفٌرو  صناعیة وحدة 320 تطٌورا ھاما اذ بلغ عدد الوحدات الصناعیة  2011في  فقد شھدعي االصن

من قبل الوكالة العقاریة مناطق صناعیة مھیأة  7 تضم الوالیة كما .عٌمال 10مؤسسة تشغل اكثر من  117قطاع الصناعات الغذائیة و منھا 

كما تتوفر بالوالیة امكانات سیاحیة ھامة یمكن ان تؤسس  .مقسما 281تنقسم الى و ھكتارا  95و تبلغ المساحة الجملیة للمقاسم المھیئة  .الصناعیة

ة االثریة و عٌدة ڤالفوار و عین تونو ةڤداالثري بموقع المرتبة عالمیا كأثریة بعث السیاحة البیئیة و الصحیة و االستشفائیة بھا. اذ نجد بھا مواقع ل

الى جانب المناطق الغابیة و الجبلیة  ،عین ملیتيمثل الباردة  منابع من المیاه وحمام سیالة  ،ف التوتاحمام ك ،مثل حمام نفزةالحارة منابع من المیاه 

رو و الكثبان الرملیة ڤمثل المنتزه الطبیعي بدجبٌّة و المحمیة الطبیعیة بجبل خروفة و غابات بللیف و موقع كاب نی و المتركزة خاٌصة بشمال الوالیة

وارع ...الخ.  و التي تصل الى بالوالیة  ھم البنى التحتیة الموجودة أمن  3 تعتبر الطریق السیارة رقم في مجال البنیة االساسیة للطرقات لشط الزٌّ

و ط و رقم  5ط و رقم  من أھمھاكلم من الطرقات الوطنیة   225   ما الشبكة المرقمة فتنقسم الىأ. )الجزء الثاني في طور االنجاز(الزرقاء  يواد

توفر ی كلم. 869المحلیة. اما المسالك الفالحیة فیبلغ طولھا حوالي كلم من الطرقات  241كلم من الطرقات الجھویة و  356و  11و ط و رقم  7

 بالوالیة كذلك خط حدیدي یؤمن الربط مع اقلیم تونس الكبرى و مع والیة جندوبة.

  ،و محضنتین للمؤسسات و مركز اعمال عن بعد اطالب 3000فتضم الوالیة اربع مؤسسات جامعیة یؤمھا قرابة  ،ما بالنسبة للتجھیزات الجماعیةأ

كما تضم الوالیة مستشفیین جھویین بكل من باجة و مجاز  ،مركزا للتكوین في القطاع الخاص 14مراكز للتكوین المھني في القطاع العام و  9و 

  .)نجازبصدد اال(الباب 

ة امكانیات تاریخیة و ثقافیة. و قد كانت الوالیة ا أثرى تاریخھا و جعلھا تتمیز الیوم بعدٌّ ة حضارات ممٌّ حدیث العدید من  شھدت والیة باجة تعاقب عدٌّ

و البكري  )م562( وروكوبو ب)م125(و بالوترك  و )م79(و بلین  )ق.م 35(المؤرخین و من الجغرافیین من العرب و االجانب مثل سالوست 

ھا من العیون و فنادق كثیرة و ھي دائمة ؤحمامات ما فیھا  " باجة قائال البكريصف و .)م977(قل وو ابن ح )م1165( يو االدریس )م1090(
و الغیم كثیرة األمطار و األنداء وحولھا بساتین عظیمة ترد فیھا المیاه وارضھا سوداء مشققة تجود فیھا جمیع أنواع الزروع و بھا      الدجن 
"صحیحة الھواء كثیرة الرخاء واسعة ما ابن حوقل فقد قالأ" و فول قل ما یوجد مثلھ ....و بھا حوت بوري لیس لھ في األفاق نظیر     حمص 

 ."یرة الدخل على السلطان وافرة األرباح على تجارھا و المزارعین بھاالفضاء غز
سد سیدي سالم , المنتزه الطبیعي بدجبة, جبل مثل  تتركز أغلب االمكانات من التربة على ضفاف وادي مجردة. تتمیز باجة بعدة مشاھد طبیعیة 

 جانب عدة مواقع أثریة أھمھا الموقع األثري بدقة.خروفة, غابات بللیف, كاب نیقرو, الكثبان الرملیة بشط الزوارع الى 

 المقــّدمة: تقــــدیم والیة بـــاجة 
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ویةـــــــــرات التنمـــــمؤشـــــــأھم ال  
التجھیزات الجماعیة و ظروف العیشو  ساسیةالبنى التحتیة األ  

2كلم 3740  المساحة الجملیة للوالیة 

 عدد المعتمدیات 9

 عدد البلدیات 8

 عدد العمادات 101

القرویةعدد المجالس  8  

 عدد السكان  308000

 نسبة التحضر   %41,2 

2004 - 1994 بیننسبة النمو الدیمغرافي  %0,02  

 نسبة النشاط  %45,9

 نسبة التنویر في الوسط الریفي %99,1

بالماء الصالح للشراب تزودنسبة ال %98,5  

الوسط الریفيببالماء الصالح للشراب  تزودنسبة ال %95  

الربط بشبكة التطھیر بالوسط الحضرينسبة  %86,8  

)ساكنا 100لكل (الكثافة الھاتفیة  %99  

التكوین المھني و الثقافةو  التعلیم و التربیة  
 عدد المكتبات 13

 عدد دور الثقافة 10

 عدد مراكز التكوین 9

 عدد المؤسسات الجامعیة  4

 عدد الجمعیات الثقافیة 20

ة  الصحٌّ
ة االساسیةعدد مراكز  94 الصحٌّ  

 عدد األسرة بالمستشفیات 549

 الشباب و الطفولة
 عدد نوادي االطفال 9

 عدد مركبات الطفولة  2

المغطاةالریاضیة عدد القاعات  5  

 عدد المالعب المعشبة  6

 السیاحة
غیر مصنفة 3مصنفة و  3  عدد النزل 

 2011 -والیة باجة في أرقام :المصدر 
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 اجة  ــــــــــــــب ةــــــــــــــديم واليـــــــــالمقـــدمة : تق
 

 

 

 

  

 التقسیم االداري لوالیة باجة حسب العمادات  : 3خـــریطـة  

 2004 -المعھد الوطني لالحصاء :المصدر 
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  و الشبكة المائیة تربة.التضاریس و ال1
 التضاریس -1.1

و یح����ٌدھا  ،لل����بالد التونس����یةش����مال الغرب����ي توج����د والی����ة باج����ة ب����اقلیم ال

م���ن و ، منوب���ةو والیت���ي بن���زرتش���رقا و ب���یض المتوس���طش���ماال البح���ر األ

و غرب���ا والی���ة  جنوب���ا والی���ة س���لیانة و  الجن���وب الش���رقي والی���ة زغ���وان

حی���ث نج���د  ،م���ن وح���دات جیومرفولوجی���ة مختلف���ة تتك���ٌون الوالی���ة .جندوب���ة

 -خمی����ر"التل����ي و ال����ذي یتمی����ز بالمرك����ب  طل����سقص����ى لألاأل ح����دال ش����ماال

و تتبع�����ھ سلس�����لة م�����ن الطٌی�����ات لتص�����ل االرتفاع�����ات ال�����ى ح�����دود  "ع�����دڤم

. و تش������ق ھ������ذه "ھ������ذیل"و  "عم������دون"م عل������ى مس������توى منطقت������ي 900

 .ھٌمھاأو یعتبر وادي مجردة  .ودیةاألبشكل متقطع الطیات 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التضاریس   : 4خـــریطـة   

 : الخاصیات الطبوغرافیة  5خـــریطـة  

 

 (MNT): المثال الرقمي  6خـــریطـة  

 

مكتب الدراسات سومر-المصدر: خریطة البالد التونسیة للتضاریس  

مصدر: خریطة البالد التونسیة للتضاریسال  

مكتب -مصدر: خریطة البالد التونسیة للتضاریسلا
 الدراسات سومر

12 SOMMRE 2016 
 



الشبكة المائية . التضاريس و التربة و1                                                                               الوسط الطبيعي:المحوراألول   
  

  ھاصیاتاخأنواع التربة و  -2.1
قام����ت وزارة الفالح����ة بالعدی����د م����ن الدراس����ات بوالی����ة باج����ة عل����ى 

ع راض������ي المحترث������ة. ھكت������ارا م������ن األ 240000مس������احة  تت������وزٌّ
 كم�����ا یل�����ي : أص�����ناف الترب�����ة حس�����ب المن�����اطق الجغرافی�����ة بالوالی�����ة

ن����ة م����ن    بش����مالھا نج����د الجب����ال ذات ترب����ة بنی����ة  و الس����ھول المتكوٌّ
����ا وس����ط الوالی����ة الط���ین و الطف����ل  م����ع مش����اكل ف����ي الن���زٌّ الم����ائي.  أمٌّ

�����ة  رة و ص�����الحة خاصٌّ �����ز ب�����ھ ترب�����ة طینی�����ة خص�����بة و متط�����وٌّ فتتركٌّ
تتمی���ز بترب���ة كلس���یة ف الجنوبی���ةلمنطق���ة ل بالنس���بةللزراع���ات الكب���رى. 

متوس��������طة العم��������ق و تع��������رف بحساس��������یتھا الش��������دیدة ض��������عیفة أو 
م�����ن  اتط�����ورت أراض�����ي والی�����ة باج�����ة انطالق�����و ق�����د  .لالنج�����راف

وتختل�������ف  ).roche mère marneuseالحج�������رة االم (
یب����ین  خاص����یات الترب����ة حس����ب الظ����روف المناخی����ة المتواج����دة بھ����ا.

 الجدول التالي خاصیات و أصناف التربة.
شمال الوالیة على مستوى توجد ھذه التربة  :تربة معدنیة خام -

االرتفاعات التي تتمیز بانحدار شدید و تتركز خاصة بمعتمدیتي نفزة        
من المساحة الجملیة    %42و عمدون. تغطي ھذه النوعیة من االراضي 

 و تتماشى خاصة مع الزراعات الغابیة واالشجار الشبھ غابیة. للوالیة 
وعل����ى  رب����ة خاص����ة بالس����ھول توج����د ھ����ذه الت :الترب����ة القلیل����ة التط����ور-

ودی����ة, كم����ا تترك����ز بالمن����اطق الت����ي تتمی����ز بانح����دار بس����یط. ض����فاف األ
تتمی�����ز بثق�����ل قوامھ�����ا و بحساس�����یتھا لالنج�����راف. تص�����لح ھ�����ذه الترب�����ة 

م����ن  %10لزراع����ة االع����الف و ف����ي بع����ض االم����اكن للخض����ر. تحت����ل 
 و قبالط.  نفزة و عمدونو توجد بسھول  المساحة

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :أصناف و خصوصیات التربة1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكة المائیّة -3.1
و تصٌب فیھ   ھمھا وادي مجردة أتتكون الشبكة المائیة لوالیة باجة من عٌدة اودیة 

شجار لبالد مختلف المیاه المتأتیة من المناطق الجبلیة و الرطبة و المغطاة باأل
طق التل العالي او المجاري المتأتیة من من )كساب يبوھرتمة و واد يواد(خمیر 

المنظومة  و یعتبر وادي مجردة اھم محور في .ڨ)مالٌ  يسة و وادات يواد(
تشتمل والیة باجة على  الھیدروغرافیة بوالیة باجة و باقلیم الشمال الغربي.

حوضین : حوض الزوارع و یحتل المنطقة الشرقیة و حوض مجردة و یحتل بقیة 
 فضاء الوالیة.

 
     حوض الٌزوارع و یحتل المنطقة الشرقیة  :والیة باجة على حوضین تشتمل 

 و حوض مجردة و یحتل بقیة فضاء الوالیة.
عٌدة مناطق تكون بدورھا سھول منطقة  یضم :الٌزوارعحوض  •

        المالح  يواد :نفزة و الٌزوارع و یضٌم مصبات االودیة التالیة 
حجم  تراوحالزوارع. و ت يبوزنة و واد يالمعدن و واد يوواد

وادي یتمیز  مم.1500 و 800 بینالتساقطات بھذا الحوض 
    تقریبا  2كلم    900 الزوارع بمساره المنحني و یمتٌد حوضھ على

 .و یتمیز بتعدد تضاریسھ
و یضم  و یعتبر اھم بكثیر من حوض الٌزوارع  :حوض مجردة •

 100ثالث والیات و ھي باجة و جندوبة و منوبة و یتلقى سنویا بین 
/الثانیة في فصل 3م 48.4 مم. یصل منسوب الوادي الى 600و 

/الثانیة في فصل  3م 5.5و ینخفض الى اقل من )شھر جانفي(الشتاء 
. و قد ادى انجاز عٌدة سدود على مستوى )شھر جویلیة(الصیف 

مجردة الى الحد من اھمیة منسوبھ السنوي و الى استقراره و  يواد
      و مازالت تھدد عدة مناطق الحٌد من مشاكل الفیضانات والتي كانت 

 لواديیبلغ طول ا .و خاصة مدینة مجاز الباب و قریة قریش الوادي
كلم و یعتبر المحور  75في منطقتھ المنتمیة الى والیة باجة قرابة 

الرئیسي للشبكة الھیدروغرافیة. و تلتقي فیھ مختلف االودیة التالیة 
        . ڨوادي كساب و وادي بوھرتمة و وادي التسة و وادي مال

 و تختلف نوعیة المیاه حسب اھمیة المنسوب.
تتمیز المنطقة الساحلیة ببحر مظطرب في  :المنطقة الساحلیة •

اغلب االحیان نظرا لقٌوة الریاح التي تمیز ھذه المنطقة. على طول 
كلم من الواجھة الساحلیة نجد تیارا غربیا شرقیا بسرعة تترواح  5

تیارات المد و الجزر فھي في أغلب  أمام/ الثانیة.  0.7و  0.5بین 
م/الثانیة. تتعرض المنطقة الساحلیة  1األحیان ضعیفة و ال تتجاوز 

الى األمواج العاتیة اتجاه شمال غربي و شمال شرقي. 

 

 تمتد على أغلب المساحات التي تكون وسط   :التربة الكلسیة المنییزیة 
من المساحة الجملیة للوالیة. توجد خاصة  %30و جنوب الوالیة و تحتل 

األشجار المثمرة  اذا ما  والسنویة : الخضر  بالسھول و تصلح للزراعات
توفرت الموارد المائیة. أما على مستوى االرتفاعات فنجدھا تتماشى مع 

 غراسة األشجار المثمرة: الزیتون و اللوز و األعالف.  

من مساحة الوالیة من  أراضي مختلفة مثل التربة  %3تتكون حوالي 
 االیزوھمیة و التربة الحمراء المتوسطیة. 

صلوحیةال  أصناف التربة  

 الغابات -
 التھیئة الرعویة -

 التربة البنیة 

 أعالف و حبوب -
 أعالف على مستوى المنحدرات -

 التربة السوداء 
 

 تھیئة المروج الخضراء -
 زراعات بعلیة و سقویة بعد القیام بأشغال میاه النز و التطھیر.-

 التربة القلیلة التور 

 غابات ومراعي  على مستوى االراضي المنحدرة -
مراعي و زراعات سنویة على مستوى األراضي القلیلة -

 االنحدار

التربة الكلسیة و 
 الروندوزنیة 

 التربة الحمراء  المراعي و االعالف (حسب الخاصیات الطبوغرافیة  للمنطقة)

 التربة الرملیة  الغابات 
2010-باجة–المصدر : االستراتیجیة الوطنیة للتھیئة الریفیة   

شمال المنطقة الذي یتمیز بمناخ شبھ رطب : تغطي التربة السوداء
و القراعة).   ن سلطان, منشیر , القوسة, ترھوني(الغرابة,بو حازم, عی

و ھي غنیة بالطین خصبة و مستقرة و تتمیز بلونھا األسود. تتماشى 
ھذه النوعیة من التربة مع الزراعات الكبرى مع كمیة انتاج ھامة. 

احة الجملیة للوالیة.من المس %15تحتل التربة السوداء   

 
و       یضم عٌدة مناطق تكون بدورھا سھول منطقة نفزة  :حوض الٌزوارع•

المعدن و  يوواد        المالح  يواد :الٌزوارع و یضٌم مصبات االودیة التالیة 
الزوارع. و تتراوح حجم التساقطات بھذا الحوض بین  يبوزنة و واد يواد

 بمساره المنحني و یمتٌد حوضھ علىیتمیز وادي الزوارع  مم.1500و  800
 .و یتمیز بتعدد تضاریسھ    تقریبا  2كلم    900

و یعتبر اھم بكثیر من حوض الٌزوارع  و یضم ثالث والیات و  :حوض مجردة
مم. یصل منسوب  600و  100ھي باجة و جندوبة و منوبة و یتلقى سنویا بین 

و ینخفض الى اقل  )شھر جانفي(/الثانیة في فصل الشتاء 3م 48.4الوادي الى 
سدود  . و قد ادى انجاز عٌدة)شھر جویلیة(/الثانیة في فصل الصیف  3م 5.5من

مجردة الى الحد من اھمیة منسوبھ السنوي و الى استقراره و  يعلى مستوى واد
و       الحٌد من مشاكل الفیضانات والتي كانت و مازالت تھدد عدة مناطق 

في منطقتھ خاصة مدینة مجاز الباب و قریة قریش الوادي. یبلغ طول الوادي 
المحور الرئیسي للشبكة  كلم و یعتبر 75المنتمیة الى والیة باجة قرابة 

الھیدروغرافیة. و تلتقي فیھ مختلف االودیة التالیة وادي كساب و وادي 
و تختلف نوعیة المیاه حسب اھمیة .   ڨبوھرتمة و وادي التسة و وادي مال

 المنسوب.
تتمیز المنطقة الساحلیة ببحر مظطرب في اغلب االحیان  :المنطقة الساحلیة•

كلم من الواجھة الساحلیة  5تمیز ھذه المنطقة. على طول نظرا لقٌوة الریاح التي 
تیارات  أمام/ الثانیة.  0.7و  0.5نجد تیارا غربیا شرقیا بسرعة تترواح بین 

م/الثانیة. تتعرض  1المد و الجزر فھي في أغلب األحیان ضعیفة و ال تتجاوز 
 المنطقة الساحلیة الى األمواج العاتیة اتجاه شمال غربي و شمال شرقي.
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 2014-المصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بباجة 

 

 

  للوالیة خاصیات التربة : 8خـــریطـة  
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 2014-المصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بباجة 

  

  لوالیة باجة الشبكة المائیة  : 9خـــریطـة   
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 . المناخ و التغیرات المناخیة 2
 المناطق المناخیّة  -1.2 

یتغی�����ر المن�����اخ م�����ن ش�����مال الوالی�����ة ال�����ى جنوبھ�����ا بحك�����م اخ�����تالف 

و تض������م . )الواجھ������ة البحری������ة(و العوام������ل الطبیعی������ة    التض������اریس

 :ربع مناطق مناخیةأالوالیة 

ینتمي الى  )معتمدیتي نفزة و عمدون( :الجزء الشمالي من الوالیة -

    800كمیة ھامة من التساقطات تتراوح بین المناخ الرطب السفلي مع

من  ٪26.7قرابة  مثلالسنة و یمتد على مساحة تفي  مم  1200 و

 .لوالیةالمساحة الجملیة ل

تنتم����ي ال����ى المن����اخ ش����بھ  :معتمدی����ة باج����ة الجنوبی����ة و تبرس����ق - 

 رطب 

ھ����ذه الس����نة و تحت����ل ف����ي م����م  600االمط����ار قراب����ة  ةو تبل����غ كمی����

   .من مساحة الوالیة ٪21.4المنطقة 
و ج����زء م����ن معتمدی����ة  معتم����دیات مج����از الب����اب و تس����تور و تیب����ار -

 ٪35.7حت���لتلمن���اخ الش���بھ الج���اف الع���الي و تبرس���ق یھ���یمن علیھ���ا ا

 من مساحة الوالیة.

تنتم���ي  )الج���زء الجن���وبي(بالط و مج���از الب���اب و تس���تورڤ��� اتمعتم���دی

م���ن  ٪17.1المتوس���ط و یحت���ل الع���الي و ال���ى المن���اخ الش���بھ الج���اف 

 مساحة الوالیة.

 التساقطات-2.2
للتراب الوطني. اذ  "خٌزان المیاه"المنطقة التي تعتبر  تنتمي باجة الى

      بین شمال الوالیة الموجود تتمیز باھمیة التساقطات رغم االختالف 

و جنوبھا و عدم انتظام االمطار السنویة. و غالبا ما یؤثر عدم انتظام 

االمطار على صابة الزراعات الكبرى و یجعلھا تختلف من موسم الى 

 خر. آ

  ةالشھریالتساقطات توزع  : 1   بیاني رسم

 
2011-المصدر : والیة باجة في أرقام   

تعتبر أشھر فیفري و أكتوبر و نوفمبر أكثر االشھر أمطارا حیث یتجاوز 

یخفي معدل التساقطات على مم/السنة. 600معدل  كمیة التساقطات 

تنزل الكمیات الھامة  مستوى الوالیة االختالفات من معتمدیة الى أخرى.

  بكل من نفزة و عمدون.

 

 

 

 (مم)  المعتمدیاتحسب الشھریة توزع التساقطات   : 2  جـــدول

 
باجة 

 الشمالیة 

باجة 

 الجنوبیة 

 تیبار  قبالط تبرسق  تستور  مجازالباب عمدون  نفزة 

 37.7 27.5 36 64 41 67.5 51.5 16.8 36.4 سبتمبر

 79.1 53.5 51 57 92 186.5 106 65.3 83.3 اكتوبر

 83.3 36 24 37 69 179.1 112 95.8 56.5 نوفمبر

 49.6 26 26 27 48 127.3 85 50.3 61.2 دیسمبر

 62.7 47.5 44 35 68 84.5 70 49.3 59.3 جانفي

 106 88.5 86 73 121 171.6 165 102.2 139.4 فیفري

 46.5 29.5 21.5 28 38 61.2 43.5 36.8 55.4 مارس

 43.1 54 60.5 71.5 73 55.3 35.5 18.2 38.7 افریل

 40.5 54.5 47.5 37.5 67 29.7 36.8 27.5 42.7 ماي

 6.2 10.5 4.5 6.5 15 4 4 1.3 4.2 جوان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جویلیة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوت

 554.7 427.5 401 436.5 632 967.2 709.3 463.5 577.1 المجموع

 الحرارة -3.2
خالفا لبقیة التراب الوطني تتمیز منطقة الشمال الغربي بتضاریسھا أین 
نجد قمما عالیة و مناطق رطبة: خمیر و مقعد و المنطقة الجنوبیة 
بالجھة. كما تتمیز المنطقة بوجود المساحات القابلة للتبخر و التي تتكون 
من المیاه السطحیة و الغابات. و قد ساھمت مختلف ھذه العناصر في 

      درجة  15و تترواح المعدالت عامة بین تعدیل درجات الحرارة . 
صبح فترة التشمیس و ت .صیفادرجات الحرارة درجة. ترتفع  19و 

 ھامة.

 (درجة) في الوالیةالحرارة    : 3  جـــدول
 الفترة االكثر العناصر

 برودة
 الفترة االكثر

 حرارة
 الفارق

 16.1 28 11.9 المنطقة الساحلیة

 18.2 26.2 8 المنطقة الجبلیة 

حوض وادي 
 مجردة

10.8 27.7 16.9 

  2012المعھد الوطني للّرصد الجّوي :المصدر

 احــــّریـــــال  -4.2
عل��ى  الت��ي تتمی��ز بق��وة الری��اح خاٌص��ةب��ر والی��ة باج��ة م��ن المن��اطق تعت

مس����توى الواجھ�����ة الس����احلیة الممت�����دة عل�����ى مس����توى معتمدی�����ة نف�����زة. 
ج������ة وج������ود ینت نس������بیا  محمی������ةللوالی������ة  تعتب������ر المن������اطق الداخلی������ة

الری����اح دورا ھام����ا ف����ي توزی����ع تلع���ب  تض���اریس مرتفع����ة تح����یط بھ����ا.
    التس����اقطات و یمك����ن ان تص����بح ف����ي بع����ض االحی����ان قوی����ة ج����دا

 تأخ�����ذو .و الودی�����ان خاص�����ة عل�����ى مس�����توى المم�����رات الطبوغرافی�����ة
تعتب�����ر ری�����اح  الری�����اح المھیمن�����ة اتج�����اه الش�����مال و الش�����مال الغرب�����ي.

یوم���ا ف��ي الس���نة. و تتس���بب ف���ي 30ال���ى  10الش��ھیلي قلیل���ة و تھ���ب م��ن 
ارتف���اع درج���ة الح���رارة و ف���ي ارتف���اع درج���ة التبخ���ر  كم���ا ت���أثر عل���ى 

 نوعیة الھواء. و تؤثر ھذه العوامل على النباتات.
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2012المصدر : المعھد الوطني للرصد الجوي   
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  2014-الجھویة للتنمیة الجھویة باجة المصدر: المندوبیة

  

  المناطق المناخیة :10خـــریطـة 

18 SOMMRE 2016 
 



 المحور االول الوسط الطبيعي                                                                                              3.الموارد الطبيعية
  

 وارد الطبیعیةــــــ. الم3
منطقة التكثیف و منطقة  ،المنطقة الحساسة :باجة الى ثالث مناطق تنقسم والیة 

 الطبیعیة للوالیة وصیات خصنظرا لل. و معاكسة ذات خاصیات طبیعیة
من مشاكل ) فان المناطق الثالثة تعاني ونوعیة التربة ظروف المناخیة(ال

االنجراف و خاصة االنجراف المائي : على مستوى شمال الوالیة نتیجة أھمیة 
التساقطات بھذه المنطقة و نوعیة تربتھا, على مستوى المناطق الجنوبیة و التي 
تتمیز بتربة خفیفة و على مستوى المرتفعات و تعاني ھذه األخیرة من الرعي 

جانب كثرة األمطار بھا. و تعتبر مناطق ھا النباتي الى ئالجائر ومن تدھور غطا
األحواض المائیة أھم المناطق التي تستحق التدخل بصفة استعجالیة نظرا ألھمیة 
مشاكل االنجراف بھا و التي تھدد خاصة األراضي الفالحیة. تختلف األراضي 

 و یعتبر حوض مجردة أكثرھا ضررا.المتضررة من حوض آلخر 
و وسط الوالیة یرتبط مشكل االنجراف بأھمیة  على مستوى المناطق الجنوبیة

  الماشیة مع مساحات رعي محدودة.

 ناطق الطبیعیةملا  -1.3

 : الحساسة ةالمنطق 1.1.3
مم  في  1200و  800ھا و تتراوح بین تتمیز ھذه المنطقة باھمیة التساقطات ب

تمثل . و )من مساحة الوالیة ٪27أي قرابة (2كلم 1000على السنة. و تمتٌد 
و تشجع على أنشطة الصید  ; كلم 26التي تمتٌد على  للوالیة و المنطقة الساحلیة

تتمیز المنطقة بامكاناتھا من الماء و التربة و الصالحة للزراعة الدفیئة. . التقلیدیة
تتمیز المنطقة باحتوائھا كما تصلح لتھیئة مناطق سقویة بتوفر سد سیدي البراق. 

 الھامة لمنطقة الزوارع و التي تحتاج الى عدة تدخالتعلى الكثبان الرملیة 
 .لصیانتھا و المحافظة علیھا عاجلة 
 :منطقة التكثیف 2.1.3

من  2كلم 1200تمتٌد على مساحة ھي منطقة تتلقى كمیات متوسطة من المیاه 
و یمٌر بھا وادي مجردة.  ٪32و ھي صالحة خاٌصة لزراعة الحبوب  ،السھول

و التي ساھمت  ھاالتي تمتعت باالقتصادیة قد استفادت من اھمیة االستثمارات و
 .تحسین البنى التحتیة لالتصال و في استقرار  السكانفي 

 معاكسة  منطقة ذات خاصیات طبیعیة 3.1.3
المنطقة  محدودة. تتمیز ھذهللسكان و تعتبر امكاناتھا الطبیعیة  منفرة ھي منطقة

       بھا. محدود تنمیة غرافي مما أدى الى مستوى وبضعف وزنھا الدیم
 .و تتركز بھذه المنطقة عٌدة مناطق اثریة ھامة

 المائیة الموارد -2.3
تتكٌون الموارد المائیة لوالیة باجة من موارد سطحیة و موارد اخرى. و تمثل 

 .للوالیة الجملیة من مجموع الموارد ٪97 الموارد السطحیة

 الموارد السطحیة 1.2.3
معبأة في  3ملیون م 526منھا  3ملیون م 900یبلغ حجم الموارد القابلة للتعبئة 

 كبرى:ثالث سدود 

مجردة و تبلغ طاقة استعابھ قرابة  يیتركز على مستوى واد :سٌد سیدي سالم -
م ھذا السد في قیأ. 3ملیون م 450اما الكمیة المعبأة فتصل الى  3ملیون م 650

ھكتار على مستوى معتمدیات  تستور  10600قرابة  ريو یمكن من  1977
 .20MW)( انتاج الطاقة الكھربائیة و منو مجاز الباب 

 

  
 )2013(سومر  د سیدي سالمـــــــس

 
 

كس���اب و تبل���غ  يف���وق واد 1969ت���م انج���ازه س���نة  :س���ٌد كس���اب -
و تس����تغل میاھ����ھ لتزوی����د منطق����ة . 3ملی����ون م 80طاق����ة اس����تعابھ 

ت������ونس الكب������رى بالم������اء الص������الح للش������راب والنت������اج الطاق������ة 
النت���اج  وح���دة ترك���ز تم م���ن الس���د  400عل���ى بع���د  الكھربائی���ة.

و یبل���غ مع���دل KW 660   الطاق���ة الكھربائی���ة و تبل���غ طاقتھ���ا
 . GWh 3,6انتاجھا السنوي  

و تبل�����غ  ال�����ٌزوارع  يعل�����ى مس�����توى واد :الب�����ٌراقس�����یدي س�����ٌد  -
س���ٌد و ت���زود ج���زء م���ن میاھ���ھ  3م���م 264طاق���ة اس���تعابھ قراب���ة 

 سیدي سالم لتحسین عذوبة میاھھ خاٌصة في الفترات الجافة.

 
 )2013(سومر  البٌراقسیدي ٌد ــــــس

 وطاقات استعابھا عدد السدود و البحیرات الجبلیة : 4  جـــدول

 البحیرات الجبلیة السدود الجبلیة السدود 

 58 22 3 العدد

 طاقة االستیعاب
 )3ملیون م(

 (الطاقة االولیة) 7898.000 19615.000 1106.500
 (الطاقة 4365.000

 بعد حذف الترسبات)

 2011 -المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة باجة :المصدر 

 الموائد السطحیة و الموائد العمیقة 2.2.3

و یبلغ     سطحیةموائد خمس  مٌّ والیة باجة ضت :سطحیةالمائدة ال -
مستغلة من 3ملیون م 9.8 منھا 3م ملیون 23.4حجم الموارد قرابة 

و متركزة بالخمس موائد السطحیة (وشتاتة   بئرا مجھزة 773قبل 
و سیدي اسماعیل و تیبار و تبرسق و المنطقة المتوسطة لحوض 

كما یوجد بعض الموائد السطحیة األخرى الثانویة  .مجردة و قبالط)
بئرا  205و تستغلھا  . 3ملیون م 10.1اردھا و یبلغ حجم مو

الطبیعیة التي تقوم مجھزة. الى جانب ذلك نجد العدید من العیون 
ة تجمعات ریفیة بالماء الصالح للشراب و منھا عین  بتزوید عدٌّ

عین النحل...الخ. و تختلف درجة الملوحة من  ،مالةجعین  ،الصبح
 مائدة الى أخرى. 

عمیقة بامكانات  ةمائد 15مٌّ والیة باجة ضت :المائدة العمیقة -
المائدة العمیقة  و تستغل .3ملیون م 27.1مائیة تصل الى 

 خاصة لتوفیر الماء الصالح للشراب لسكان الوالیة.
 العمیقةالموائد الموائد السطحیة و  : 5  جـــدول

ملیون (الموارد  
 )3م

الموارد المستغلة 
 )3ملیون م(

 االبار
 الغیر مجھزة المجھزة

 1583 978 9.78 23.4 المائدة السطحیة
 108 6.47 27.1 المائدة العمیقة

  2014-باجة - المصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة

�����ة تختل�����ف درج�����ة الملوح�����ة م�����ن مائ�����دة أل خ�����رى و ت�����رتبط خاصٌّ
بالخاص������یات الفیزیائی�������ة و الطبیعی�������ة لك�������ل منطق�������ة و بطریق�������ة 

   استغالل المائدة.
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 درجة الملوحة بالمائدة السطحیة والمائدة العمیقة : 6  جـــدول

 

 الموارد المعبأة 3.2.3

ة  اال أن نسبة أمن الموارد المعب ٪95.25وتمثل میاه السیالن  3ملیون م 1096.84المائیة المعبأة التي تبلغ  ھمیة مواردھاأتتمیز والیة باجة ب
 .٪8.5االستغالل تعتبر ضعیفة و ال تتجاوز 

 ةأالموارد المعب  : 7جدول 
)3م.م(الموارد المستغلة  )3م.م(الموارد المعبأة  )3م.م(الموارد القابلة للتعبیئة  المصدر  

 المیاه الجوفیة
 

50.50 50.50 16.250 

 المائدة السطحیة
 

23.40 23.40 9.78 

 المائدة العمیقة
 

27.1 27.1 6.47 

 میاه السیالن
 

513 1045 80 

 المیاه المطھرة المستعملة
 

4.26 0.26 6.1 

 كامل الوالیة
 

565.22 1096.84 94.82 

 2014 -باجة-المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة و الدیوان الوطني للتطھیر:المصدر 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المائدة السطحیة المائدة العمیقة المعتمدیة

 درجة الملوحة غ/ل المائدة درجة الملوحة غ/ل المائدة
 - - 1 – 0.5 وادي باجة باجة الشمالیة
 3 – 1 تیبار -سیدي اسماعیل  3 – 2 سیدي اسماعیل -بدرونة باجة الجنوبیة

 6 – 1 حوض وادي مجردة 6 – 2 المجاز مجاز الباب
 قبالط

 6 – 1 قبالط 2 - 1  -   6 – 1 قصر الطیر - كلس قبالط

 تستور

 4 – 2  -  1 – 0.5 عین تونقة - الخیمة – بالد غنیمة - غار كریز
 6 – 1 حوض وادي مجردة 4 – 1  -   4 – 2

  4_1 _ 4 – 1 تبرسق تبرسق
 _ _ 1 – 0.5 عین سالم عمدون

 جبل الدیس - كثبان نفزة نفزة
 بللیف - سیدي أحمد

0.5– 1  - 1 – 1.5 
 1 – 0.5 الزوارع  -وشتاتة  1.5 – 1 - 1 – 0.5

 الموارد المائیة  : 11  خـــریطـة

 

 2014- باجة -المصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة

 2014-للتنمیة الفالحیة بباجة المصدر: المندوبیة الجھویة 
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   التنوع البیولوجي للوالیة. 4
 حالة التنوع البیولوجي  -1.4

الحیوانیة وصناف النباتیة مكنت الموارد الطبیعیة بالوالیة العدید من األ
الحشراتیة و البحریة من النمو و التكاثر طبقا لتنوع الطوابق المناخیة و

والجغرافیة من الرطب الى الشبھ الجاف وایواء العدید من أصناف الطیور 
الحاج "او  "اللقلق"باجة العناصر الالزمة للعیش مثل المھاجرة التي تجد بمنطقة 

مون البتة بصیده. و توجد وكما یسمیھ أھالي الجھة الذین یحمونھ و ال یق "قاسم
 :بالوالیة ثالث مناطق حمایة 

 ھك. 4200منطقة حمایة سد سیدي سالم و تمسح  -
ھك و ھي  1200منطقة حمایة سد سیدي البراق و تمسح  -

 منطقة رطبة.
 ھك. 105478منطقة الغابات و المراعي و تمسح  -

  الرعویة الظروفو توفر ھذه المناطق التي تحمي الثروات المائیة و الغابیة و 
وقع تعداد األصناف  وقد المستقرة أو العابرة.لطیور المائیة االمالئمة لتعشیش 

  :المتوطنة النادرة التالیة 
 .صنفین نباتیتین من أصل تونسي بحت ببلیف -

)Canche de Tenore(  الوشواشة–)Germandre radicante(  من
 بین أربعة أصناف بمنطقة خمیر و مقعد.

أصناف نباتیة من أصل تونسي جزائري بنفزة و أربعة   -
 - Spergulaire Tunisienne - Linaire Solenanthe(لبف لب

Picris de Durieu(  صنفا بمنطقة خمیر و مقعد. 14من بین 
 .)Gallet tunisien(صنف نباتي من أصل شمال افریقي بوشتاتة  -
 Maresie(لیبي بسیدي البراق  –صنف نباتي من أصل تونسي  -

de Doumet(. 

عدد كبیر منھا مھدد  یوجدالتي وقع جردھا  األصناف النادرة  و من بین
على ھذا التراث علیھ و احداث محمیة للمحافظة يباالنقراض و من الضرور

و من بین األصناف النادرة و التي تستوجب تدخالت و برامج لمتابعتھا الجیني. 
 و المحافظة علیھا نجد: 

 النادرة : األصناف8جدول عدد 
 

االسم الفرنسي 
 للصنف 

االسم الفرنسي  المنطقة 
 للصنف

 المنطقة

1. Canche de Tenore 12 خمیر و مقعد. Potamot nageant-
Epi d’eau  سیدي مشرق 

2. Bardon double  :شرق طبرقة
 وشتاتة و الزوارع

13.Oseille d’Aristide  شرق طبرقة: وشتاتة
 و الزوارع

3. Barbe de Jupiter 14 كاب نیقرو. Saule cendré  خروفة 

4. Capillaie rouge 15 بللیف. Rubanier ramifié  وشتاتة 

5.Bariumfetide 16 وشتاتة و بللیف. Thypha à larges 
feuille  شرق طبرقة: وشتاتة

 و الزوارع

6. Cyclamen d’Afrique 17 بللیف. Véronique cresson 
de cheval  سیدي مشرق 

7. Prêle géante 18 وشتاتة. Vexe très élevée  خروفة 

8. Euphorbe des sables  سیدي  –الزوارع
 مشرق

19.  Iris à feuilles 
fétides  شرق طبرقة: وشتاتة

 و الزوارع

9. Gaillet Tunisien  20 وشتاتة. Gesse noire  خروفة 

10. Hémarthrie  
comprimée  :شرق طبرقة

 الزوارعوشتاتة و 
21. Linaire Jaune بین طبرقة و نفزة 

11. Millepertuis 
androsème  22 خروفة. Linaire à feuille 

étroites نفزة 

 
 

23. Mélique menue  30 خروفة. Silène de Nice سیدي -وشتاتة
 مشرق

24. Orchis odorant  31 وشتاتة. Solenanthe  نفزة 

25. Osmande 
Royale 

–سیدي مشرق 
 خروفة 

32. Germandrée 
ramifié 

 وشتاتة

26. Pétasite à 
odeur de vanille 33 بللیف. Tolpis barbu  سیدي مشرق 

27. Picris de 
Durieu  34 بللیف. Violette des 

bois بللیف 

28 Renouée à 
feuille de 

saule 

 Jujubier .35 وشتاتة 
sauvage  وشتاتة 

29. Silène à 
feuille de 

pâquerette 

 كاب نیقرو -بللیف Germandrée .36 كاب نیقرو

 2011-التقریر الجھوي للبیئة لوالیة باجة المصدر: 

 المواقع الطبیعیة بوالیة باجة  -2.4

 المحمیة الطبیعیة بجبل خروفة -1.2.4

توجد قیمت ھذه المحمیة بھدف حمایة التنوع البیولوجي للوالیة. أ
خروفة بین مدینتي نفزة و طبرقة على الساحل الشمالي محمیة جبل 

كلم  15كلم و 60للبالد التونسیة. تبعد المحمیة عن مدینة باجة  قرابة 
كلم عن منطقة وشتاتة و تؤمن الطریق  7على مدینة طبرقة و 

الوصول الیھا. وقد أحدثت ھذه المحمیة لحمایة عدة  7الوطنیة رقم 
وھو نوع من  باالنقراض وخاصة الجدمة أنواع من الحیوانات المھددة

 و أبقار مقعد.  الخیول القصیرة و صغیرة الحجم 

. ھكتارا600وھي قابلة للتوسع الى  ھكتارا 170تبلغ مساحة المحمیة 
تتمیز المحمیة بمشاھدھا الطبیعیة الخالبة و بشالالتھا المائیة المتركزة 

 .صوتا ممیزام و یحدث  10بشمال المحمیة . و یصل علوھا الى 
بمحیطھا نجد تكوینات لزھر السرخس المعروف باسم "فرش بنت 
السلطان". كما توجد بالمحمیة بعض االثار و تتمثل خاصة في 

 الحجارة المصقولة و االعمدة المنحوتة. 

  لیفالغابة ب -2.2.4

تمتد على طول و تستمد الغابة اسمھا من اسم الوادي الذي یمر بھا.
شقھا تالواجھة الساحلیة الغربیة بین مدینتي طبرقة و بنزرت. 

ووادي بلیف. یتمیز ھذا األخیر برسمھ  7الطریق الوطنیة رقم 
ھذه المنطقة المنفتحة على الساحل المستقیم و الطویل. على مستوى 

تتركز الكثبان الرملیة الھامة مما یضفي علیھا مناظر طبیعیة خالبة. 
ھیئة الغابة في بدایة الخمسینیات و ذلك لحمایة المناطق تمت ت

األشجار  و الفالحیة من الرمال مما ساھم في تطویر القطاع الفالحي
 .المثمرة

 المنتزه الطبیعي بدجبٌة  -3.2.4

����ة تمدی����ة تیب����اریوج����د ھ����ذا المنت����زه عل����ى مس����توى مع  ،منطق����ة دجبٌّ
ال���ربط ب���ین  75و ت���أمن الطری���ق الجھوی���ة رق���م والی���ة باج���ة.  غ���رب

 ،المعتمدی����ة و مرك����ز والی����ة باج����ة. و للوص����ول ال����ى منطق����ة دجٌب����ة
ی���أمن مس���لك فالح���ي مھی���أ یم���ٌر م���ن االراض���ي الفالحی���ة الوص���ول 

م  963ال���ى المنت���زه. یض���ٌم المنت���زه جب���ل القراع���ة. و یبل���غ ارتفاع���ھ 
مم����ا یمك����ن م����ن مش����اھدة ع����ٌدة أم����اكن طبیعی����ة. و تعتب����ر المن����ابع 
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ش����الالت اھ����م عنص����ر ممی����ز بھ����ذا  المائی����ة الت����ي تن����زل ف����ي ش����كل
) ع���ین و م���ن اھ���م الین���ابیع (عل���ى س���بیل ال���ذكر ال الحص���ر المنت���زه.

 النحاس و عین میدون و عین البراق.
����ة الس����فح الش����مالي لجب����ل ال راع����ة عل����ى ارتف����اع ڤتحت����ل منطق����ة دجبٌّ

 م تقریبا مشرفة على سھول وادي مجردة. 700
 

����ة دجب����ة عل����ى منظوم����ة بیئی����ة خاص����ة  نظ����را لموقعھ����ا تحت����وي أجنٌّ
���ز و غ���زارة المی���اه اض���افة ال���ى  الجغراف���ي و كس���اءھا النب���اتي الممیٌّ

 ال یتع���دٌّى س���تنبطھ أھ���الي المنطق���ة من���ذ زم���ن بعی���د.نظ���ام زراع���ي ا
مع����ٌدل مس����احة المس����تغالت الفالحی����ة الھكت����ار الواح����د لك����ن تتواج����د 

 ،اج����اص ،س����فرجل ،ت����ین ،تف����اح ،زیت����ون(فی����ھ األش����جار المثم����رة 
و الخض����روات و زراع����ات  )ص����نوبر رم����ان و ،ح����وامض ،ك����روم

 ،النش���م ،الفلی���و ،الض���مران ،الس���عد(أخ���رى و نبات���ات تلقائی���ة نافع���ة 
�����ز و  )القبق�����ب و الزع�����رور... ف�����ي تم�����ازج و تفاع�����ل زراع�����ي ممیٌّ

فری����د م����ن نوع����ھ. تزخ����ر ك����ذلك ھ����ذه المنطق����ة بتن����وع بیول����وجي 
 ،األران���ب ،اللقل���ق ،الحج���ل(حی���واني ھ���ام غن���ي بمختل���ف األص���ناف 

 .)السلحفاة... ،الثعابین ،الثعلب ،نفدالق
 

تعتب����ر غراس����ة الت����ین م����ن تقالی����د المنطق����ة و ھ����ي م����ا فتئ����ت تش����ھد 

تط��ورا و تنوع��ا م��ن عق��د ال��ى اخ��ر و ق��د اس��تفادت م��ن نظ��ام ال��ري 

المتواج���د من���ذ زم���ن بعی���د و أص���بح للفالح���ین مھ���ارات ف���ي التعام���ل 

���ة اختی���ار األص���ناف المالئم���ة  للخص���ائص م���ع ھ���ذه الش���جرة و خاصٌّ

ال���ى جان���ب االھمی���ة  رم���زا لدجب���ة. الطبیعی���ة ال���ى ح���د أص���بح الت���ین

الطبیعی��ة الت��ي یمثلھ���ا المنت��زه الطبیع���ي یتمی��ز الموق���ع بث��راء محیط���ھ 

االث���ري فع����الوة عل����ى ال����دیر االث����ري المعل���ق ف����ي قمت����ھ نج����د عن����د 

س���فوحھ ع���دة اط���الل و حنای���ا و بع���ض الكن���ائس. كم���ا ینتص���ب عل���ى 

ین (ھنش���یر الكش���باطیة و تیمی���دا ب���ور الق���رب من���ھ قوس���ا نص���ر اث���ری

 القدیمة).

 
 
 
 

 
 
 

  كاب نیقرو - 4.2.4

المطلة على البحر  ھي المنطقة و منطقة سیدي مشرق  كاب نیقرو
ن . اغابی اساحلی اشریط االبیض المتوسط و تضمٌّ  ھذا الشریط یكوٌّ

 اتنوع كما یمثل كیفا و منظومة متكاملة بھا ثروة سمكیة ھامة كما  
      األشجار و النباتات والتي تضم بالمنطقة الغابیة خاصة  ابیولوجی

البزیدوني ویتمیز عشب یحتوي الوسط البحري على  و الحیوانات.
أما بالنسبة م .  53و  5بكثافة ھامة و یتركز خاصة على عمق بین 

للرخویات الصدفیة فتتمیز بتركیبتھا الخاصة, و تتركز خاصة بمرفأ 
م. أما  50سیدي مشرق. كما نجد المرجان بھذه المنطقة على عمق 

صنفا نباتیا طبیعیا منھا  811الوسط البري  فقد تم احصاء 
و طبرقة و  بین مدینتي بنزرتو تمتد المنطقة صنف نادر جدا.  136

جراف و الرمال نصف شاطئھا بتواتر االیتوھك.  1200تمسح قرابة 
 . و السواحل الحجریة

 
  حدیقة المشمش بتستور -5.2.4   

توج�����د الحدیق������ة بمرك�����ز التك������وین المھن�����ي الفالح������ي بتس������تور 
قیم���ت أبض���یعة ش���انبو (عم���ادة ع���ین ی���ونس) و تمس���ح ھكت���ارا. 

 ھذه الحدیقة بھدف : 

للمش����مش المحل����ي  ص����ول الجینی����ة النباتی����ةالمحافظ����ة عل����ى األ -
ذو القیم������ة االقتص������ادیة و البیئی������ة و تثمینھ������ا خ������ارج وس������طھا 

 الطبیعي.
المس����اھمة ف����ي تك����اثر ودیموم����ة أص����ناف المش����مش المھ����ددة  -

 باالنقراض.
ھمی������ة الم������وروث الجین������ي النب������اتي أالتحس������یس و التعری������ف ب -

 للمشمش.
المحافظ�������ة و تثم�������ین تقنی�������ات الفالح�������ة التقلیدی�������ة لغراس�������ة  -

 المشمش.
  ص��ناف المش��مش المتواج���دة بمعتمدی��ة تس��تور ح��والي أتبل��غ 

 صنفا.  17
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 ثریة. االمكانات األ1

 

 دمةــــــالمق -1.1

أثری���ة ھام���ة أھمھ���ا موق���ع دق���ة المرت���ب تض���م والی���ة باج���ة ع���دة مواق���ع 
و للتع����رف عل���ى مختل����ف المواق���ع الھام����ة و المعروف���ة س����نقوم . عالمی���ا

 ةجنوبی���المنطق���ة الثالث���ة مس���الك  اولھ���ا  بجول���ة ف���ي رب���وع الوالی���ة عب���ر
 .ةشمالیال ثم المنطقة  وسطىفالمنطقة ال

  
حی���ث نج���د عل���ى  )تبرس���ق(ینطل���ق المس���لك الجن���وبي م���ن جب���ل الرحم���ة 

ث�����ري العم�����الق واجھت�����ھ المطل�����ة عل�����ى س�����ھل بن�����ي خ�����الد المعل�����م األ
(THUGA)   ت���م تدش���ین  1992ف���ي س���نة كل���م .  6ویبع���د ع���ن تبرس���ق

عل��ى واجھ��ة جب��ل القراع��ة تنتص��ب آث��ار الموق��ع لیص��بح منتزھ��ا أثری��ا. 
) THIGIBBA BURE(و محاذی����ة لقری����ة  )THIMIDA BURE(مدین����ة 

عل���ى نف���س ش���رقا ام���ا  )(THIBARISبس���ھل تیب���ار دجب���ة حالی���ا و تحدی���دا 
ومنھ���ا سنكتش���ف مدین���ة  (THIGNICA)آث���ار ع���ین تونق���ة نج���د المس���لك 

لوبی��ة ث��م س��یاخذنا ھ��ذا المس��لك ال��ى مدین��ة تس��تور المقام��ة عل��ى أنق��اض 
الفینیقی�����ة المعروف�����ة حالی�����ا بالس�����لوقیة و منھ�����ا  (CHIDDIBIA)كی�����دیبیا 

زال����ت بع����ض اث����ار الق����رى الفالحی����ة موج����ودة و اال����ى ق����بالط حی����ث م
ممت���دة عل���ى ض���فتي وادي الحم���ار لینتھ���ي بن���ا المس���لك االول ف���ي مدین���ة 

فتتص����دره . ام����ا المس����لك الوس����طي   (MEMBRASSA)مج����از الب����اب 
.  و ق���د س���ماھا الع���رب بھ���ري افریقی���ا و باج���ة VAGA  مدین���ة باج���ة

عل��ى س��ھل القم��ح. بش��مال المدین��ة و عل��ى واجھ��ة جب��ل عم��دون المطل��ة 
تترك�����ز آث�����ار القوس�����ة البیزنطی�����ة . ام�����ا اذا م�����ا توجھن�����ا وادي كس�����اب 

ش����رق المس����لك فسیعترض����نا المعل����م االث����ري الروم����اني الھ����ام بھنش����یر 
الف���وار و ینتھ���ي المس���لك الوس���طي بجب���ل حی���دوس ش���مال مدین���ة مج���از 

الت���ي تحت���ل قمت���ھ. وھ���ي قری���ة تض���م  SUAالب���اب حی���ث تج���اوره قری���ة 
و بیزنطی���ة و عربی���ة اس���المیة.اما         ع���دة آث���ار بربری���ة و رومانی���ة

الج����زء الش����مالي للمس����لك فتتص����دره منطق����ة ال����زوارع (معتمدی����ة نف����زة) 
 3000حی���ث اثبت���ت ع���دة دراس���ات وج���ود االنس���ان بتل���ك الرب���وع من���ذ (

ني وعل����ى مرف���ا روم���اوس���نة قب���ل الم���یالد).و ھن����اك نج���د آث���ار مدین����ة 
واجھ����ة جب����ل الجمیل����ة المطل����ة عل����ى س����ھلي نف����زة و طبرق����ة یطالع����ك 

المح�����اط بالحوانی�����ت البربری�����ة و یمت�����د ھ�����ذا  قص�����ر زاق�����ة البیزنط�����ي
ای���ن تراكم���ت اآلث���ار لینتھ���ي ف���ي فطناس���ة  المس���لك ال���ى جب���ال عم���دون

 این ترك البربر حوانیتھم المنقوشة .
 يوق��ع االث��رتحت��وى والی��ة باج��ة عل��ى ع��دة مواق��ع أثری��ة أبرزھ��ا الم

بدق���ة وھ���و موق���ع مص���نف عالمی���ا . أم���ا بالنس���بة للمواق���ع األخ���رى 
 :وأھمھا  فھى غیر مھیأة

 عین تونقة  (THIGNICA)بمعتمدیة تستور. 
  ھنشیر الفوار) (BELALIS MAIORES و القصبة على مستوى معتمدیة

 .باجة الشمالیة
 بمعتمدیة مجاز  سیدي مدین مجاز الباب و توكابر و شواش و قصر الشیخ و

 الباب.
 على مستوى معتمدیة باجة الشمالیة الغیریة و عین قصر حدید-عین القصر. 
 .جسر طراجان الروماني و المسید من معتمدیة باجة الجنوبیة 
   بمعتمدیة تبرسقھنشیر الماطریة. 
 نفزةبمعتمدیة كاب نیقرو و زاقة -الزوارع. 

 ةڤدثري بالموقع األ -2.1
بالتراب الوطني و من ثریة األھم المواقع أیعد موقع دقة االثري من 

و قد وقع تصنیفھ  ھكتارا. 65موقع قرابة الیمسح وشھرھا عالمیا. أ
كلم من  90على بعد یوجد الموقع  .1997 عالمي منذكتراث 

كلم من  6على بعد كلم من مركز الوالیة و 44العاصمة و على بعد 
 تؤمن. 76مستوى الطریق الجھویة رقم معتمدیة تبرسق على 

 الربط بین الموقع و العاصمة .  5الطریق الوطنیة رقم 

    ثري : المسرح األأھمھامعلما ھاما  40ما ال یقل عن  الموقع یعد
. تفصل بین الموقع  قواس النصر و الضریح اللوبي البونیقي.أو 
و قد وقع احداث  دقة الجدیدة سلسلة من الھضابثرى و منطقة األ

و تؤمن طریق مھیأة  .ھذه المنطقة للمحافظة على الموقع االثري

و رغم أھمیة الموقع  فان تأثیره لتنمیة القطاع الوصول الى الموقع. 
 السیاحي بقى محدودا و لم یقع إدماجھ فى مسالك سیاحیة ھامة. 

  بعض الصور لموقع دقة االثري
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 ثري ھنشیر الفوار الموقع األ -3.1
كلم من مركز والیة باجة في نقطة 10ھذا الموقع على بعد  وجدی

رض فالحیة أفوق  الرابطة بین بنزرت و باجة 11متعامدة مع ط و
واحدة من العیون المنتشرة في ربوع المنطقة سمي على خصبة. وقد 

ھك  14یمسح الموقع قرابة   .صبحت تعرف بھاأف -عین الفوار-
امین و أنھج مبلطة كبرى و حمالكنیسة الویضم عدة معالم من أھمھا 

و سوق و أطالل مساكن و آثار حنایا و خزان  و ساحات عمومیة 
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میاه و لوحات فسیفسائیة نادرة و بدیعة و تماثیل و نقائش قبریة 
 ضرحة و بقایا قلعة اسالمیة. وأ

 تونقة الموقع االثري عین  -4.1

نقاض مدینة تیقنیكا القدیمة. أ قریة عین تونقة الحدیثة على نشاتأ
كلم  18كلم جنوب غرب العاصمة و  86یوجد الموقع على بعد 

تبسة -شمال شرق دقة. كانت تمر بھا قدیما الطریق الرومانیة قرطاج
الرابطة بین تونس و الكاف.  5و تعبرھا الیوم الطریق الوطنیة رقم 

ھك و الزالت بعض االجزاء قائمة.  300تمسح آثار تیقنیكا قرابة 
 من  اھم معالمھا و التي تعود الى الفترة الرومانیة و البیزنطیة : 

  القلعة البیزنطیة و توجد اسفل جبل صالح على یسار الطریق
 الرابطة بین تونس و الكاف.

 .حمامات و مسرح و مدرج قریب من الحي السكني 
 علىفاخر لم یكشف اال على جزء منھ  منزل روماني 

 م من الحمامات.20بعد
 .قوس نصر في مدخل المدینة على یمین القلعة 
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ثري عين تونقةالموقع األ  

 

       

 موقع عين جمالة 
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 : توكابر و شواش التاریخیة یة القر -5.1
بوالیة  من الشواھد على الفترة البربریة شواش -توكابر تاتعتبر قری

باجة. تتربع القریتان على السفوح الجنوبیة الشرقیة لجبل باش 
مجردة. وھذان  يوتشرفان على الحوض السفحي لواد شیخاوي.

الموقعان قائمان الیوم على مدینتین قدیمتین ھما"سویاس" بالنسبة 
في اندماجھا تتمیز بطریقة لشواش و "توكابري" بالنسبة لتوكابر. و

تتركز فوق المرتفعات و ال تحتوى على سور  وسطھا الطبیعي إذ
 نیحیط بھا. یتمیز نسیجھا العمراني بتكونھ من محورین رئیسیی

یتجھان إلى الساحة أین تتركز نقطة المیاه. تكون المسالك عادة ذات  
و تعتبر زاویة سیدي   .شكل مركب  لتتزاوج مع تضاریس األرض

 .بالحاج  من أھم المعالم الموجودة بالقریة
 

 مدینة تستور   -6.1
أقیمت مدینة تستور تركز األندلوسیون بسھول و على ضفاف مجردة. 

 تعتبر المدینة الوحیدة بالشمال الغربي التي حافظت على و م.1610سنة 
الوسطي أین یمتد على طولھ  بمحورھامدینة ال. تتمیز  معالمھا األندلوسیة

 ،الجماعیة (المسجدوالتجھیزات لسوق لمكونة الدكاكین التجارة 
المربع و الجامع الكتاب...الخ ) ثم نجد الٌرحبة التي تتمیز بشكلھا 

 .الحمامالكبیرو
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 مدینة باجة  -7.1 
مدة طویلة دون أھمیة تذكر حتى منحھا ل مدینة باجة بقیت

وبعد . صفة البلدیة "سبتیموس سافاروس"اإلمبراطور الروماني
الدمار الذي لحق المدینة من الوندال أعاد البیزنطیون في عھد 
"جوستینیان " بناء سورھا وقلعتھا التي ماتزال قائمة بشموخ على 

العھد مركزا  ذلكقّمة جبل عین الشمس فأصبحت المدینة في 
وتواصل ھذا اإلشعاع خالل العصر  .أھمیة بالغة وإستراتیجیا ذ

ة إقلیم الشمال الغربي وتداول على األغلبي فكانت باجة عاصم
حكمھا عّمال من بني حمید جّددوا قصبتھا ورسموا سورھا وبنوا 
جامعا بھا وأقاموا أسواقا وازدھرت فیھا الغراسات وتكاثر إنتاج 
الثمار والزراعات السقویة. واستمر رخاؤھا في بدایة العصر 

صناعات الصنھاجي فبلغت قمة رقّیھا االقتصادي وعرف سّكانھا ال
التقلیدیة من نسیج وحیاكة وتطریز. وأثناء غزوة بني ھالل قدمت 
إلیھا جماعات من قبائل بني ریاح وتعاقب على حكمھا أمراء بدو 
أشھرھم "بنو نیزال"... وفي العھد الحفصي استعادت المدینة جزءا 
من ازدھارھا فكانت مسقط رأس العدید من األسر ذات المكانة 

ة القلشاني التي قّدمت إلى البالد عّدة علماء وفقھاء المرموقة منھا أسر
وقضاة نذكر منھم "احمد القلشاني" شارح الرسالة و"عمر القلشاني" 

 .عالم الریاضیات الشھیر وعلي القلصادي صاحب تبصرة األخیار
وتركزت بالمدینة أثناء العھد التركي حامیة من اإلنكشاریة تركت بھا 
ساللتھا. وفي العھدین "المرادي" و" الحسیني" استعادت باجة دورھا 

وتزوید عاصمة البالد بحاجیاتھا من  القدیم في استقطاب المثّقفین
اإلطارات العلمیة والقضائیة فبرز منھا مفّكرون مثل اللغوي "محمد 
التواتي" وعالم المنطق "مسعود المغراوي" والشاعر "محمد الشافعي 

محمد الصغیر " بن القاضي" واألدیب "العیاضي الباجي" والمؤّرخ
وأصبحت باجة قاعدة حصینة ومركزا إداریا وسوقا  "بن یوسف

الجامع  مراد الثاني زراعیة بھا عامل یمثل سلطة الباي. وقد بنى بھا
 1746كما جّدد "علي باشا" سنة  جامع مراد باي المعروف باسم

قصر باردو الواقع شمال شرقي المدینة وھو القصر الذي كان قد 
 .1615ركیة المحلیة قبل سنة شیده أحد أثریاء الجالیة الت

 
 )2013المصدر: صور مكتب الدراسات  ( ومــــــاجة الیـــــب

  ومن أھم معالم المدینة نذكر:

م  533ق.م و في عام  17اسسھا القرطاجیون الرومان عام القصبة :  -
جددھا الكونت بالوس بالتزامن مع االسوار و االبراج. ثم وسعھا االغالبة 
و الفاطمیون و جددوھا. ثم اضاف الیھا االتراك برجا نصف دائري ودعم 

 م تحصیناتھا باذن من علي باشا الحسیني.1738یونس باي منذ عام 

من مآثر العھد الفاطمي وأنشاه الخلیفة الجامع الكبیر /العتیق:  -

م و جدده محمد الناصر باي عام  944اسماعیل المنصور حوالي عام 

1922 .  

ھو فضاء معماري و اجتماعي و نقطة التقاء سبیل باب العین :  -
و عنصر مكون لساحة  ةو عالمة ھیكلیة على الطریق االساسی نمسلكی

 1800/1215ى المعلم الوزیر یوسف صاحب الطابع عام المكان.ابتن
 و ھو معمار تركي.
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یرتكز على ثالثة وكلم جنوب المدینة.  13: یقع على مسافة جسر طراجان -
عھد االمبراطور تیبار في  )(C.VIBIUS MARSUS أعمدة مقوسة و قد ابتناه

 تراجان.تعھده االمبراطور و

المرابط الشھیر بابا علي  1666: أسسھا عام  زاویة سیدي بابا علي -
الصمادحي و قد لعبت الزاویة دورا علمیا و اجتماعیا ھاما خاصة خالل الحرب 

و ھو معماري    الباشیة الحسینیة و تنتصب قبالتھا زاویة حفیده سیدي بلقاسم 
 تركي. 

لتربط عبر السكة الحدیدیة  1915و  1912بنیت بین سنة  : قنطرة الخمسة -
عمودا و قد بنیت  12و تتكون من  مدینة بنزرت بالبالد الجزائریة مرورا بباجة

 .بالحجارة الصلبة المنقوشة 

الى جانب ھذه المعالم نجد معالم و مواقع أخرى مثل المدینة العتیقة والحي 
 االندلسي العتیق بتستور .

   الكبیر بباجةالجامع  

 

     م)17القصبة (

 

)1915-1912قنطرة الخمسة (       

 

 

 افیةــــــثقانات الــــاالمك -2
 
 ھم التظاھرات الثقافیة أ -1.2 

نات منھا مھرجانین مھرجا 9 م بالوالیة ظتنبالنسبة للحیاة الثقافیة 
للمالوف و الموسیقى العربیة الدولي  تستور مھرجاندولیین و ھما 

ألدباء الشبان لوطني المھرجان الو دقة الٌدولي بو المھرجان  التقلیدیة
 .و أربع مھرجانات محلیة

         تضم والیة باجة فضاءین للمسرح على مستوى معتمدیة تبرسق 
 3500على التوالي  اطاقة استیعابھمو معتمدیة تستور و تساوي 

اضافة الى تخصیص اعتمادات لبناء ھذا كرسیا   2000 و كرسیا
بطاقة یتضمن مسرحا  لمدینة باجة والقسط الثاني من المركب الثقافي 

 .متفرجا 2000 استعاب قدرھا
 

  لوالیة باجة الثقافي ي ومسلك السیاحال 2.2

اعداد دراسة تتعلق وزارة البیئة بفي اطار تدعیم السیاحة الثقافیة قامت 

و قع یبرز الجدول اھم المواقع التي بالمسلك السیاحي لوالیة باجة. 

 یمكن زیارتھا بوالیة باجة. تحدیدھا و التي 
 ن التي یمكن زیارتھا بوالیة باجة: األماك9جدول 

 اماكن الزیارة المدینة

جة
با

 

 ق.م)17القصبة ( -
 ) 2ھنشیر الفوار (القرن  -
 م) 944الكبیر ( الجامع -
 م)1915-1912قنطرة الخمسة ( -
 المدینة العتیقة  -
 سوقھا االسبوعیة: كل یوم الثالثاء. -
: المنسوجات من اھم المنتوجات التقلیدیة -

 الفضیات.

اب
الب

ز 
جا

م
 

 القنطرة المرادیة  -
 دار المدینة (متحف حول تاریخ المدینة) -
 موقعا شواش و توكابر  -
 مقبرة الكومونوالث -
 سوقھا االسبوعیة: كل یوم االثنین  -
 المنتوجات: صید الحیوانات البریة. -

ور
ست

ت
 

 م) 1630الجامع الكبیر ( -
 .1930دار حبیبة مسیكة قبل سنة  -
 الساحة االسبانیة  -
 سوقھا االسبوعیة: كل یوم جمعة  -
 المھرجان الدولي للمالوف. -
 المنطقة االثریة : عین تونقة  -

زة
نف

 

 شاطئ الزوارع  -
 الطبیعیة جبل خروفة.المحمیة  -
 سد سیدي البراق -
 سوقھا االسبوعیة: كل یوم اربعاء  -

2011-المصدر:وزارة البیئة و التنمیة المستدیمة  

 

 

 

 

   

2011-المصدر:وزارة البیئة و التنمیة المستدیمة  
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 2014-باجة-المصدر: المندوبیة الجھویة للثقافة

  

 االمكانات الطبیعیة و األثریة : 12خـــریطـة  
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 تطور السكان .1

 غرافيةوالخاصيات الديم .2

 تشغيلال .3
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 . تطوٌّر السكان1ي                                                                                              الثالث:الوسط السكان المحور

 ةــــــدمــــــالمق
     منطقة  101بلدیات و  8ت  وتضم معتمدیا 9باجة الى  والیة تنقسم

مساحة  من%2.4(قرابة  ²كلم 3740تمتد على و مجالس قرویة  8و 
       . غربيمن مساحة منطقة الشمال ال %22.57التراب الوطني) و 

من   %2.87قرابة  يساكنا ا 304700بلغ عدد السكان  2011في 
 من مجموع سكان منطقة الشمال الغربي. %25سكان التراب الوطني و 

على مستوى إقلیم الشمال  %38مقابل  %41.2بلغت نسبة التحضر 
 على المستوى  الوطني. %66الغربي و 

 

 ان ــــــور السكـــــتط .1
لم یتطور الوزن  .ساكنا 303853 باجة غ عدد سكان والیةبل 1994في 

       2004و  1994الدیموغرافى للوالیة خالل الفترة الممتدة بین سنة 
 ھاإذ شھد ھذا المؤشر استقرارا مبرزا حالة الٌركود التي تعیش  2011و 

 الوالیة.

 
 منطقة الشمال الغربي/ باجةغرافي لوالیة وتطّور الوزن الدیم : 10  جـــدول

)%( 

 2011 2004 1994 1984 السنة

 تطّور الوزن
 يغرافوالدیم

24.88 24.89 25.01 25.01 

 2011-2004 -1994-1984 المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

بین سنوات أما بالنسبة لمعدل النمو الدیموغرافى فقد شھد انخفاضا 
ثم انخفض بین  1984 -1975 بین %1.1اذ بلغ  1975-2011
بلغ ھذا  2004و  1994بین  %1.07لیصل إلى  1994 -1984

أصبح صفرا. و ھذا االتجاه  2011و  2004و بین  %0.02المؤشر 
 :أھمھا إلى االنخفاض ھو نتیجة لٌعدة عوامل نذكر 

  التغطی����ة ی����ات نتیج����ة انس����بة ال����والدات و نس����بة الوفتراج����ع
 الصحٌیة.

 ت���أثیر سیاس���ة التنظ���یم الع���ائلي للح���ٌد م���ن نس���بة ال���والدات      
 .و ارتفاع نسبة نشاط المرأة

 مؤشر صافى الھجرة السالب. 
 

 معّدل النمّو الدیموغرافي السنويتطّور  : 11  جـــدول

2004-2011  2004-1994 1994-1984 1975-1984  السنة 

0 0,02 1,07 1.1 
النمو  معّدل

السنوي 
 )%(للوالیة

-0.1 -0,1 1,05 1,4 
معّدل النمّو 

السنوي لمنطقة 
 )%(الشمال الغربي

 2011-2004 -1994-1984-1975:المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء -

 

 
 

حسب المعتمدیات  غرافي السنويومعّدل النمّو الدیم:  12  جـــدول
 )%( 2009و  1994بین 

  2009 - 2004  2004  - 1994 المعتمدیة
 0,68 0,52 باجة الشمالیة 

 0,26- 0,01- باجة الجنوبیة

 0,61- 0,5- نفزة

 0,43- 0,27- عمدون

 0,77 0,64 مجازالباب

 0,29- 0,09- تستور

 0,44- 0,45- تبرسق

 0,14 0,001 قبالط

 0,59- 0,36- تیبار

 0,11 0.06- الوالیة معدل
 2009-2004 -1994ء المعھد الوطني لالحصا :المصدر 

یبرز جدول النمو الدیموغرافي حسب المعتمدیات أن ثالث معتمدیات 
  بالط ڤایجابیة و ھي معتمدیات مجاز الباب و نموفقط سجلت نسبة 

و باجة الشمالیة. أما بقیة المعتمدیات فقد سجلت نسبة نمو سالبة أو 
كیة ییبرز ھذا المؤشر مدى تأثیر الدینام ر.قریبة من الصف

 االقتصادیة و ظاھرة الھجرة على المحافظة على النمو الطبیعي.

 

 حسب المعتمدیاتالسكان مجموع تطور   : 13  جـــدول

 2009- -1994من 

 عدد السّكان المعتمدیة
1994 2004 2009 

 69800 67471 64017 باجةالشمالیة

 37900 38396 38450 باجةالجنوبیة

 51600 53195 55924 نفزة

 22000 22484 23114 عمدون

 40500 38964 36559 مجازالباب
 32300 32772 33066 تستور

 23800 24327 25449 تبرسق

 16500 16383 16380 قبالط

 10200 10509 10894 تیبار

 304600 304501 303853 مجموع الوالیة

 2009-2004-1994المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء 
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 )2004-1994: التطور السكاني ( 13  خـــریطـة

 

 

 )2009 -2004التطور السكاني (:  14خـــریطـة  

 

2009- 2004المصدر : المعھد الوطني لالحصاء   

 

 

 

 رافیّةـــغوـــدیمـــاصیات الـــــالخ -2
 الخصوبة و الوفیات و الوالدات  -1.2 

مقارنة بالمعٌدل  منخفضةتمیزت والیة باجة بنسبة والدات  
 4.4ـمؤشر الوالدات بانخفض  2004و 1994بین .الوطني 

) مقابل  2004في  % 14إلى  1994في % 18.4نقاط ( من 
           بالنسبة لمنطقة الشمال الغربي  % 14.7و  % 20.2

-2004بین بالنسبة للمعٌدل الوطني.  % 16.8و  %22.7و 
      بالنسبة لوالیة باجة نقطة  1.3ـھذه النسبة ب ارتفعت 2009

نقطة على المستوى الوطني.  0.9و اقلیم الشمال الغربي و بـ
 انخفض مؤشر الخصوبة بنسبة تفوق المعدل الوطني.

 باجةتطّور نسبة الوالدات لوالیة :  14  جـــدول

 خصوبةلل المعّدل العام
(TGF) % 

 مؤشر الخصوبة
%(ISF) 

 نسبة الوالدات
% 

 

 1994 باجة 18,4 2,26 70,1
 الشمال الغربي 20,2 2,59 78,3

 الوطني 22,7 2,87 89,5

 2004 باجة 14 1,73 50,5
 الشمال الغربي 14,6 1,84 52,6
 الوطني 16,8 2,02 89,9

 2009 باجة 15,3 1,87 55,1
 الشمال الغربي 16 1,96 56,9
 الوطني 17,7 2,05 61,3

 2009-2004-1994د الوطني لإلحصاء المصدر: المعھ

 امنخفضعلى مستوى والیة باجة خصوبة لل العامالمعدل عتبر ی
مقابل  %70.1إذ بلغ  .1994مقارنة بالمعدل الوطني منذ 

في بالنسبة للتراب الوطني.  %89.5و  بالنسبة لالقلیم 78.3%
ارتفع المعدل العام للخصوبة على المستوى الوطني         2009

المسجل في و الجھوي و كذلك على مستوى الوالیة مقارنة بالمعدل 
) ISFیعتبر كال المؤشران ( 2009و  1994بین . 2004

على المستوى  ةالمسجل ت) لوالیة باجة أقل من المعدالTGFو(
 االقلیمي. قریب من النتائج المسجلة على المستوىالوطني و

نتیجة تطور  2004في  مؤشرالللوفیات فقد انخفض  أما بالنسبة
بقى  الجھوي  أن المعدل إال بقطاع الصحة. المرتبطة تالمؤشرا

ارتفع المؤشر  2009خالل سنة  نة بالمعدل الوطني. مرتفعا مقار
  .فیما انخفض على المستوى الوطني المسجل على مستوى الوالیة

 
 تطّور أمل الحیاة :  15  جـــدول

 (سنة) أمل الحیاة عند الوالدة نسبة الوفیات (%) 

1994 2004 2009 1994 2004 2009 

 ترابال
 الوطني

 
 
 

5,7 6 5,7 71,4 73,4 74,4 

الشمال 
 - 72,8 70,6 6,7 7,3 6,2 الغربي

 - 73,4 70,8 7,4 7,2 6,8 باجةوالیة 

 2009-2004-1994المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء 

سنة  73.4إلى   1994سنة في  70.8تطور مؤشر الحیاة عند الوالدة من 
نتیجة تحسن التجھیزات الصحیة بالوالیة (تعدد المراكز الصحیة,  2004في 

مؤشر مستشفى جھوي, و مؤشر طبیب لكل ساكن ) و رغم ھذا التحسن بقي 
المسجل على مستوى الوالیة أقل من النتائج التي تم أمل الحیاة عند الوالدة 

 2004في  73.4و  1994في  71.4 تسجیلھا على المستوى الوطني
 .2009في  74.4و

ضعف معّدل النمّو الطبیعي  باجةتبّین الخصائص الدیموغرافّیة لوالیة 
 ,إذ تتمّیز بنسبة والدة أقّل من النسبة المسّجلة على المستوى الوطني ,للوالیة

 2004-1994:المصدر : المعھد الوطني لالحصاء
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 %5.7مقابل  % 7.4,  2009في یات تفوق المعّدل الوطني او بنسبة وف
 المستوى الوطني. على

 

 الھجرة - 2.2
أّن  2004إلى  1969الخماسیات من  خالل ةبّین تحلیل حاصل الھجر

 2004مّثل الحاصل الھجري لسنة و قد  .ةسالب النتیجة دائما كانت
برز بأن والیة %من مجموع منطقة الشمال الغربي مّما ی22,1قرابة

 .للسّكان منطقة طاردةباجة تعتبر 
 

 ةحاصل الھجر تطّور :  16  جـــدول

النسبة/الشمال  الشمال الغربي باجة 
 (%)الغربي

1969-  1975  -10700 -31900 33,5 

1975-  1984  -10300 -36600 28.1 

1984-  1989  -4800 -18200 26,4 

1989-  1994  -7038 -35896 19,8 

1994-  1999  -4502 -27631 16,3 

1999 -  2004  -10629 -45224 22,1 
  2011-في أرقامباجة  والیة  -المعھد الوطني لإلحصاء المصدر: 

ع الى  )-10629(جملي لغ الحاصل الھجري الب  2004 في الحاصل و یتوزٌّ
حسب   .)-1028(الحاصل الھجري الخارجي و )-9601( الداخلي الھجري

من خالل تحلیل أسباب ما جاء في معطیات المعھد الوطني لالحصاء و 
  إذ  .ھو مرافقة العائلة الھجرة نالحظ أّن السبب الرئیسي للھجرة الداخلیة 

             % بمنطقة الشمال الغربي 60,7مقابل  %66,6 ھذا السبب یمّثل
 % على الصعید الوطني. 57,3و 

 
 %19‚8ـیعتبرالسبب الثاني للھجرة الداخلیة ھو البحث عن العمل ب

و  % بمنطقة الشمال الغربي 20,7مقابل   مجموع المھاجرینمن 
بینما مّثل البحث عن العمل السبب  .% على الصعید الوطني19,9

% بمنطقة  77,5% مقابل 71‚8ـب الرئیسي للھجرة الخارجیة
 .% على الصعید الوطني71,1الشمال الغربي و 

 
 

 )%( سباب الھجرة الداخلّیة و الخارجّیةا : 17  جـــدول

 األسباب المنطقة  الھجرة الداخلّیة  الھجرة الخارجیة

 العائلة باجة 66,6 13
 إقلیم الشمال الغربي 60,7 10,2
 العمل باجة 19,8 71,8
 إقلیم الشمال الغربي 20,7 5 ,77
 الدراسة باجة 1,5 13

 إقلیم الشمال الغربي 5,8 10,9
- 8‚7  المسكن باجة 
 الغربيإقلیم الشمال  8,5 -

 أسباب أخرى باجة 4,3 2,2
 إقلیم الشمال الغربي 4,3 1,4

2004-المعھد الوطني لإلحصاء-2011-في أرقامباجة  المصدر: والیة   

 

  صافي الھجرة الھجرة الداخلیة ::  15  خـــریطـة

 

 
2004ء المصدر : المعھد الوطني لالحصا  

 

 

 

 

 صافي الھجرة الھجرة الخارجیة ::  16خـــریطـة  
 

 
2004ء المصدر : المعھد الوطني لالحصا  
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 الھجرة الداخلیة :اسباب  الھجرة:  17خـــریطـة  
 

 
2004 -ءالمصدر : المعھد الوطني لالحصا  

 
 سباب  الھجرةأ الھجرة الخارجیة ::  18خـــریطـة  

 

 
2004 -ءالمصدر : المعھد الوطني لالحصا  

 
 

 

 توزع السّكان حسب الوسط -3.2
 

 سكان الوسط الریفي  -1.2.3

بقیت نسبة السكان الریفیین مرتفعة بالوالیة  رغم تطور ظاھرة الھجرة 
 الى الشمال الغربي  للوالیة و لبقیة والیاتالمتواصلة من الوسط الریفي 

 .بقیة والیات التراب الوطني

 تطور نسبة التحضر بالوالیة : 2   بیاني رسم

 
 2011-1994- المصدر : المعھد الوطني لالحصاء

في  انخفضت و  %58.91بلغت نسبة السكان الریفیین  1994في سنة 
    .%59لتصبح  2011ثم انخفضت في  %59.56لتصل إلى  2004

السكان الریفیین مرتفعة نسبة  بقیت نسبة التحضر رغم تطور مؤشرو 
 % 34مقارنة بالنسبة المسجلة على المستوى الوطني التي لم تتجاوز 

 .2011في
 )%( تطّور نسبة التحّضر:  18  جـــدول

2011 2004 1994  
 باجة 38,2 40,4 41,2
 إقلیم الشمال الغربي 34,4 37,1 38

 الوطني 61 64,9 2‚66
 2011-2004-1994 المصدر : المعھد الوطني لالحصاء

 

 )ساكنا 1000( توّزع السّكان حسب الوسط و المعتمدیة  : 19  جـــدول

 2009 2004 1994 المعتمدیة
 ریفي حضري ریفي حضري ریفي حضري

 23,9 45,8 23,292 44,179 23,122 40,895 باجةالشمالیة

 17,8 20,8 18,208 20,188 18.984 19,466 باجةالجنوبیة

 45,5 6,1 47,156 6,039 50,595 5,329 نفزة

 17,3 4,7 17,524 4,96 18,152 4,962 عمدون

 19,3 21,2 18,656 20,308 18,418 18,141 مجازالباب

 19,5 12,8 20,04 12,732 715 ,20 12,351 تستور

 13,2 10,6 13,34 10,987 13,662 11,787 تبرسق

 12,6 3,8 12,642 3,741 13,265 3,115 قبالط

 10,2 - 10,509 - 10,894  تیبار

مجموع 
 الوالیة

126.94 176.913 123,134 181,367 125.8 179,5 

  2009-2004-1994 المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

المس���جلة ف���ي  %)41,2(تخف���ي نس���بة التحض���ر عل���ى مس���توى الوالی���ة 
الف���وارق ب���ین مختل���ف المعتم���دیات. باس���تثناء ك���ل م���ن معتمدی���ة  2011

باج���ة الش���مالیة و باج���ة الجنوبی���ة س���جلت مختل���ف المعتم���دیات االخ���رى 
و ق���د س���جلت ك���ل م���ن معتمدی���ة تیب���ار  % 50نس���بة تحض���ر أق���ل م���ن 
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 الجمھوریة التونسیة الشمال الغربي  باجة 
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بالط أق�����ل نس�����ب مب�����رزة أھمی�����ة الوس�����ط الریف�����ي بھ�����ذه ڤ�����نف�����زة و و
 المناطق.

 الوسط توزع السكان حسب:  19خـــریطـة  

 

 الكثاقة السكانیٌة 2.3.2

 )2: الكثافة السٌكانیة (عدد السٌكان/الكلم 20جـــدول  

 2011-والیة باجة في أرقام المصدر:

 ساكنا  306000بلغ عدد السكان  قدو ²كلم 3740تمتد مساحة والیة باجة على 
إال .  ²ساكنا/كلم87.98بلغت الكثافة السكانیة على مستوى الوالیة و 2009في 
خفى االختالفات الموجودة على مستوى المعتمدیات  و حسب ما ت كثافةھذا الأن 

 :تم تسجیلھ یمكن تقسیم الوالیة إلى ثالث مجموعات 

  معتمدیات باجة الشمالیة و عمدون و تبرسق المجموعة االولى و تضٌم
ي سجلت ھذه المجموعة نسبة كثافة مرتفعة تفوق المعدل الذ :و تیبار

 مستوى الوالیة .تم تسجیلھ على 
   معتمدیات باجة الجنوبیة و نفزة المجموعة الثانیة و تضٌم             

 و مجاز الباب و تتمیز بكثافة  معتدلة و قریبة من معدل الوالیة.
  تستور و قبالط و تتمیز بنسبة  معتمدیاتالمجموعة الثالثة و تضٌم

 یة.كثافة ضعیفة و اقل من المعدل المسجل على مستوى الوال

 الكثافة السكانیة:  20خـــریطـة  

 

 التركیبة السكانیة  -4.2

 ھرم األعمار -1.2.4

تمیزت التركیبة العمریة لسكان والیة باجة بأھمیة نسبة الشباب في 
أصبحت نسبة السكان في عمر  2004. في %53,6 بلغتاذ  2004
نسبة الشیوخ التي  اما المجموع الجملي للسكان .من  %47النشاط 

 .%11,9 فیمثلون  سنة 60 متجاوزت أعمارھ

  حسب الفئة العمریة  للسكان الھیكلة العمریةتطور  : 3   بیاني رسم

 

 2009-2004-المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

 ةنسبة الذكور -2.4.2

 الّذكور و اإلناث بالمنطقة.مدى توازن عدد تقدیر یمّكن ھذا المؤّشر من 
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 المساحة السّكان الكثافة
 )2الكلم(

 المعتمدیة
2009 2004 2009 2004 

 باجةالشمالیة 416 67471 69800 162,18 167,78

82,99 92,1 37900 38396 64‚456  باجةالجنوبیة 

 عمدون 244,1 22484 22000 92,1 90,12

 نفزة 618,45 53195 51600 86,01 83,43

 تبرسق 401,75 24327 23800 60,55 95,24

 تیبار 109,5 10509 10200 95,97 93,15

 تستور 618,56 32772 32300 52,98 52,21

 قبالط 405,2 16383 16500 40,43 40,72

 مجاز الباب 469,75 38964 40500 82,94 86,21

 المجموع 3739,95 304501 306000 81,7 87.98

2004المصدر : المعھد الوطني لالحصاء   

2011 -: والیة باجة في أرقام المصدر  
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 توزع السكان حسب الجنس : 21  جـــدول

 المعتمدیة عدد الذكور عدد اإلناث
2004 1994 2004 1994 

 باجةالشمالیة 32620 33949 31397 44522
 باجةالجنوبیة 19186 19151 19264 19245
 عمدون 11763 11221 11351 11263
 نفزة 27961 25795 27963 27400
 تبرسق 12562 12559 12587 11768
 تیبار 5448 5202 5448 5307

 تستور 16642 16470 16424 16302
 قبالط 8336 8407 8044 7976

 مجاز الباب 18382 19891 18177 19073
 المجموع 152900 152645 150655 162856

 2004-1994المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

ع السكان حسب الجنس على مستوى المعتمدیات أن من بین عدد  یبین جدول توزٌّ
 .%50معتمدیات نسبة ذكورة اقل  من 7سجلت معتمدیات 9

تختلف نسبة الذكورة حسب الوسط. اذ تعتبر منخفضة على مستوى الوسط 
أما بالنسبة للوسط الحضري فقد تجاوزت النسبة   .%50 من و ھي اقل الریفي

 %50أقل من بقیت على مستوى معتمدیتي باجة الشمالیة ومجاز الباب و 50%
  بالنسبة لبقیة المعتمدیات.

 2004 – 1994نسبة الذكورة بین  : 4   بیاني رسم

 
 2004-1994المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

 

 نسبة الذكورة بالوسط الحضري: 21خـــریطـة  

 
2004 -المصدر: المعھد الوطني لالحصاء

 نسبة الذكورة بالوسط الریفي:  22خـــریطـة  

 
 2004 -المصدر: المعھد الوطني لالحصاء

 نسبة الذكورة بالوسط الحضري حسب المعتمدیات : 5   بیاني رسم

 
 2004 -ءلالحصالمصدر : المعھد الوطني ا

 تركیبة األسر  2.4.3

أسرة و ارتفع  ھذا العدد  68584بلغ عدد األسر بوالیة باجة  2004في 
 .أسرة مضافة 8016اي بزیادة قدرت   2011 سنةأسرة  76600إلى 

شخصا  4.4إلى  1994شخصا في  5.1و قد تقلص حجم األسرة من 
-2004أسرة مضافة بین  8016ارتفع عدد االسر (. 2004في 

) 2011-2004ساكنا مضافا بین  3499) مقارنة بعدد السكان (2011
ساكنا في  4الى  2004ساكنا في  4.4مما یبرز تقلص حجم األسرة من 

2011. 
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 2004- وسطال األسر حسب توّزع : 22  جـــدول

حجم األسرة 
بالوسط 
 البلدي

 (ساكنا/األسرة)

حجم األسرة 
بالوسط غیر 

 البلدي
 (ساكنا/األسرة)

عدد 
األسر 

بالوسط 
 البلدي

األسر عدد 
بالوسط غیر 

 البلدي

 المعتمدیة

 باجةالشمالیة 4975 10852 4.68 4.06
 باجةالجنوبیة 3946 4944 4.61 4.08
 عمدون 3629 1136 4.83 4.37
 نفزة 10588 1457 4.45 4.14
 تبرسق 2673 2644 4.99 4.16

 تیبار 2560 - 4.11 -
 تستور 4433 2907 4.52 4.38
 قبالط 2394 692 5.28 5.41
 مجاز الباب 3904 4810 4.78 4.22
 المجموع 39102 29482 4.64 4.18

 -2004-المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

 یعتبر حجم األسرة في الوسط الریفي أھم من حجم األسرة في الوسط الحضري
بالط أكبر حجم بكال ڤو ذلك على مستوى جمیع المعتمدیات و قد سجلت معتمدیة 

  أشخاص في األسرة الواحدة و في كال الوسطین. 5أكثر من  الوسطین
 

 للسكانمدنٌیة الحالة ال -5.2

سنة و حسب الحالة المدنیة ان نسبة  15یبرز توزع السكان من فئة اكثر من 
   من السكان ویحتل المرتبة الثانیة العازبون بنسبة % 54المتزوجین یمثلون 

ویتوزع السكان حسب الحالة  المطلقین ضعیفة.ر نسبة األرامل و و تعتب % 40
 المدنیة كالتالي:

 توٌزع السكان حسب المعتمدیة و الحالة المدنیة :  23  جـــدول

 مطلّق
% 

 أرمل
% 

 متزّوج
% 

 أعزب
% 

 15عدد السكان 
 سنةفما فوق

 المعتمدیة

 باجةالشمالیة 51202 37.6 55.4 6.1 0.9
 باجةالجنوبیة 29380 39.8 53.3 6.1 0.8
 عمدون 16655 37.5 56.6 5.4 0.6
 نفزة 39434 37.6 56.6 5.4 0.4
 تبرسق 18397 42.2 51.3 5.8 0.7
 تیبار 8055 37.7 55.6 6 0.7
 تستور 24658 41.3 52 6.2 0.6
 قبالط 12549 49.5 45.6 4.5 0.4
 مجاز الباب 29464 41.5 52.4 5.4 0.7
 المجموع 229795 39.8 53.8 5.7 0.7

 2004-المصدر:المعھد الوطني لإلحصاء

تعتبر الحالة المدنیة بأغلب المعتمدیات متشابھة باستثناء معتمدیة قبالط أین 
 تتجاوز نسبة السكان العازبین نسبة المتزوجین.

 توزع السكان حسب الحالة المدنیة : 6   بیاني رسم

 
 2009-المصدر: المعھد الوطني لالحصاء

 الخصائص التربویّة للسّكان  -6.2 

 المستوى التعلیمي  -1.6.2
 %32.5یت�����وزع س�����كان الوالی�����ة حس�����ب الخص�����ائص التربوی�����ة ال�����ى 

     المس�������توى االبت�������دائي يم�������ن ذو%35.7دون مس�������توى  تعلیم�������ي و 
 يم�����ن المس�����توى الث�����انوي. أم�����ا نس�����بة الس�����كان م�����ن ذو %27.5و 

س����جلت معتمدی����ة ق����بالط  .%4.3تج����اوز نس����بتھم تالتعل����یم الع����الي ف����ال 
س���نة و نف���زة  14ال���ى  6اق���ل نس���بة تعل���یم بالنس���بة للفئ���ة العمری���ة م���ن 

س�����نة . وتتمث�����ل النس�����ب  24إل�����ى  19بالنس�����بة للفئ�����ة العمری�����ة م�����ن 
عل������ى % 10.1و  % 93مقاب������ل  %7.4و  % 93.2المس������جلة ف������ي 

 .مستوى الوالیة
 

 نسبة األمیّة -2.6.2
تخفى ھذه النسبة  .% 32.2بلغت نسبة األمیة بوالیة باجة   2004في 

. و تعتبر فئة اإلناث  ینالفوارق بین مختلف المعتمدیات و بین الجنس
ضمت معتمدیة نفزة أكبر عدد من  األكثر تضٌررا من ھذه الظاھرة.

 .باجة الشمالیةمعتمدیة ثم نجد في مرتبة ثانیة  %) 23(ین یاألم

 حسب الجنس (%)-2004-نسبة األمّیة  : 24  جـــدول

 المعتمدیة الذكور اإلناث
 باجةالشمالیة 19.1 36.9
 باجةالجنوبیة 17.9 37.1
 عمدون 30.3 51.4
 نفزة 32.1 51.7
 تبرسق 25.5 42.4
 تیبار 23.1 39.1
 تستور 22 42.7
 قبالط 21.7 45.6
 مجاز الباب 16 32.2
 معدل الوالیة 22.6 41.8
 المعدل الوطني  15.2 31.4

 -2004-المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

و تجاوزت النسبة بكثیر نسبة لكال الجنسین سجلت نفزة أعلى  نسبة أمیة 
. سجلت وى الوالیة و على المستوى الوطنياألمیة المسجلة على مست

معتمدیات تستور و قبالط و عمدون نسب أمیة مرتفعة تفوق معدل 
 .الوطني الوالیة و المعدل

 المعتمدیات على مختلف عدد االمیین  وزعت : 1   بیاني رسم

 

 روف السكنــــــظ  - 7.2

 نوعیة المساكن  -1.7.2
و ارتفع ھذا  مسكنا 60699, 1994بلغ عدد المساكن بوالیة باجة في 

 11359ـمسكنا اى بزیادة قدرت ب 72058, 2004العدد لیبلغ في 

 4270مسكنا /السنة مقابل معدل  1135.9ـمسكنا في عشر سنوات و ب

تھمین المساكن من صنف "دار  .يمسكنا في السنة على المستوى الجھو

40% 

54% 

5% 

1% 

 أعزب

 متزوج

 أرمل

 مطلق

19% 

11% 

9% 

23% 

8% 
3% 

11% 

6% 10% 
  باجة الشمالیة

   باجة الجنوبیة

 عمدون

   نفزة

 تبرسق

   تیبار

  تستور

 بالطڤ
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من جملة % 69.2على أنواع المنازل الموجودة اذ تمثل    "عربي 

أما المساكن من نوع الفیال  فتتركز خاٌصة بالوسط الحضري إذ  .المساكن

بالوسط الریفي . أما الشقق و المساكن  % 10مقابل  % 51.2تمثل 

و قد تركزت خاصة بمعتمدیتي باجة  فقط % 2.4المتوسطة فتمثل 

 .الشمالیة و باجة الجنوبیة

 (%)مط المساكن حسب الن عتوز  : 25  جـــدول

 المعتمدیة دار عربي طابق فیال شّقة مسكن متواضع
 باجةالشمالیة 53,7 42,2 3 1,1
 باجةالجنوبیة 50,8 45,2 3,6 0,4
 عمدون 84,3 13,9 0,4 1,4
 نفزة 87,1 10,9 0,3 1,8
 تبرسق 71,7 26,6 0,2 1,4
 تیبار 72 27,1 0 0,9
 تستور 77,6 21,6 0 0,9
 قبالط 89,2 9,6 0 1,2
 مجاز الباب 67,5 30,8 0,5 1,1
 معدل الوالیة 69,2 28,3 1,3 1,1
 الوطني عدلالم 54,3 38 6,9 0,8
 2004-المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

ة بمركز  یبرز الجدول ان الشقق تكاد تكون غیر موجودة و تتركز خاصٌّ
 %6,9مقابل  %1,3باجة. و تعتبر نسبة الشقق ضعیفة ة الوالیة بمدین

ار العربي فیعتبر ھذا النوع مھیمنا  على المستوى الوطني. أما بالنسبة للدٌّ
)     %87.1(و نفزة  %)89( بالطڤفي مختلف المعتمدیات و خاصة ب

 .)%84.3عمدون ( و
و معتمدیة  أما المساكن البدائیة و المتوسطة فتضم كل من معتمدیة تبرسق

 .المعیشى لكال المعتمدیتینھامة مما یعكس المستوى النسبة العمدون 
 

 بوالیة باجة  مطتوزع المساكن حسب الن : 8   بیاني رسم

 
 2004-المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

 

 المساكن الـــــشغا -2.7.2

مثلت المساكن المتكونة من غرفة واحدة نسبة ضئیلة, اذ  2004في 
الریفي.  بالوسط% 20.5و  يفى الوسط الحضر % 2.8 تھابلغت نسب

       في الوسطین الحضري غرف  4 إلى 3وتتكون اغلب المساكن من 
 والریفي.

 

 

 (%) توزع المساكن حسب عدد الغرف  : 26  جـــدول

 5ما فوق 
 غرف

غرف 4 غرف 3   المعتمدیة غرفة واحدة غرفتان 

 باجةالشمالیة 9,1 28,7 40,9 16,4 4,9
 باجةالجنوبیة 7,3 22,8 37,6 23,6 8,8
 عمدون 20 42 24,2 11 2,9
 نفزة 26 35,6 23,1 11,5 3,8
 تبرسق 10,4 32,7 31 18,3 7,5
 تیبار 10,7 31,3 31,3 19,6 7,1
 تستور 11,3 34,1 35 15,5 4,2
 قبالط 15,3 35,4 30,3 14,2 4,7
 مجاز الباب 4,7 27,8 40,8 20,6 6,1
 عدل الوالیة م 12,8 31,3 33,9 16,6 5,4
 الوطني عدلالم 6 25,6 37,6 21,8 8,9

 2004-المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

و  %26بـ نفزة ةلتي تتكون من غرفة واحدة بمعتمدیتتركز المساكن ا
. و یبرز ھذا المؤشر ضعف %20ـتحتل معتمدیة عمدون المرتبة الثانیة ب

 مستوى الرفاھة للسكان في كال المعتمدیتین.

ع المساكن : 9   بیاني رسم  بوالیة باجة حسب عدد الغرف توزٌّ

 

 2004-المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء
 مستوى الرفاھة بالمساكن -3.7.2 

اذ باستثناء الكھرباء تعتبر  ،مستوى تجھیز المساكن حسب الوسط یختلف

خاصة على مستوى الوسط  نسبة التزود بالماء الصالح للشراب ضعیفة

ھذا المرفق غیر معمم على كامل بالنسبة للتطھیر فال زال اما . الریفي

 معتمدیات منطقة الدراسة.

 ستوى الرفاھة بالمساكن في الوسط الحضري و الریفي م : 10   بیاني رسم
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 مطتوزع المساكن حسب الن:  23خـــریطـة  

 

 

 في الوسط الریفيبالمساكن مستوى الرفاھة  : 24خـــریطـة  
 

 

 

 في الوسط الحضريبالمساكن مستوى الرفاھة  : 25خـــریطـة  

 

 
2004 -ءلالحصاالمصدر : المعھد الوطني   

2004 -ءلالحصاالمصدر : المعھد الوطني  2004 -ءلالحصاالمصدر : المعھد الوطني    
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 . التشغيل3   لوالية باجة                                                                                       المحور الثالث :الوسط السكاني
 

 ل ــــــــــالتشغی -3
 السكان الناشطون -1.3

ر ع�����دد المش�����تغلین ب�����ین التع�����دادین  حی�����ث ارتف�����ع  2004و  1994تط�����وٌّ
  2004ف�����ي  100 497ال�����ى  1994ناش�����طا ف�����ي  92 984الع�����دد م�����ن 

ل نم���و ق���دره  . بلغ���ت نس���بة النش���اط بالوالی���ة %0,78و ھ���و م���ا یمث���ل مع���دٌّ
أي بزی������ادة ق������درھا  1994ف������ي  %41,42مقاب������ل  2004ف������ي % 47

. وھ���ي %45,9بلغ���ت نس���بة النش���اط  2011نقط���ة. أم���ا ف���ي س���نة  5,48
نس����بة َض����عیفة مقارن����ة بم����ا ت����م تس����جیلھ عل����ى مس����توى االقل����یم و عل����ى 

 .نيالمستوى الوط

ر نسبة النشاط :  27  جـــدول  )%( تطوٌّ

  حسب المعتمدیة الشمال الغربي على المستوى الوطني
45,6 45,1 47,0 2004 
46,9 46,4 45,9 2011 

 2011-2004 المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

ال������ى  %41.42م������ن  2011و  1994ارتفع������ت نس������بة النش������اط ب������ین 
تختل����ف حس����ب الج����نس اذ نقط����ة و  5.48أي بزی����ادة ق����درت ب����ـ   47%
 ال���ىاالن���اث ف���ي ص���نف و  %72,2ف���ي ص���نف ال���ذكور ھ���ذه النس���بة  تبلغ��

22,2%. 
 )2004نسبة النشاط حسب الجنس ( : 11  بیاني رسم

 

 
ة أنش���طة تعك���س المالم���ح االقتص���ادیة لوالی���ة  ع المش���تغلون ال���ى ع���دٌّ یت���وزٌّ

 :برز الھیكلة ما یليتباجة. و 

ل للید العاملة اذ یساھم في  - یعتبر قطاع الفالحة و الصید البحري أھم مشغٌّ
على  %42,8مقابل  2004في  %47,5اغلبیة المشتغلین تشغیل 

یبرز ھذا المؤشر  على المستوى الوطني. %17,6مستوى االقلیم و 
 أھمیة القطاع الفالحي على مستوى الوالیة.

التعلیم و الصحة المرتبة الثانیة في خلق مواطن  ،یحتل قطاع االدارة -
 .%17,49الشغل بمساھمة قدرھا 

 %19,3من مجموع المشتغلین مقابل  %10,4یوفر قطاع الصناعة  -
اذ یعتبر القطاع الصناعي محدودا رغم االمكانات  على المستوى الوطني.

 الفالحیة و الطبیعیة للوالیة و البنى التحتیة الموجودة.

من  % 43السكان النشطین حسب المستوى التعلیمي أن  توزع ظھری
النشطین المشتغلین لھم مستوى تعلیمي ابتدائي أما المشتغلون الذین یتمتعون 

 . %6بمستوى تعلیمي عال فتبلغ نسبتھم 
ع ال :12 بیاني رسم  حسب المستوى التعلیميمشتغلین توزٌّ

 

 
 حسب الجنس توزع الناشطین:  26  خـــریطـة

 

 
 2004-صدر: المعھد الوطني لإلحصاءالم

 ةــــــالـــــالبط -2.3
تف���وق و  %)19,5(ارتف���اع نس���بة البطال���ة م���ن  تش���كو والی���ة باج���ة

ل ال����وطني  وتختل����ف نس����بة  .2004ف����ي المس����جل  %)13,9(المع����دٌّ
ف������ي  %26.32بلغ������ت   2004البطال������ة حس������ب الج������نس, ف������ي 

یب����رز ت����وزع  ف����ي ص����فوف ال����ذكور. %13.05ص����فوف االن����اث و 
س�����نة)  59-18(ب�����ین  2004ع�����اطال ع�����ن العم�����ل ف�����ي  15954

مٌّ ض�����معتمدی�����ة تعل�����ى مختل�����ف المعتم�����دیات أن معتمدی�����ة ق�����بالط 
 من عدد العاطلین عن العمل. 18%

 المعتمدیات عدد العاطلین عن العمل علىتوزع  : 13 بیاني رسم

 

 

���ا بالنس���بة لت���وزع الع���اطلین ع���ن العم���ل حس���ب المس���توى التعلیم���ي  أمٌّ
ف���ان النس���بة األكب���ر تتمت���ع بمس���توى تعلیم���ي مح���دود. و یمث���ل ع���دد 

 .%6,63العاطلین عن العمل من ذوي مستوى عالي 
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2004-المصدر : المعھد الوطني لالحصاء  
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 . التشغيل3   لوالية باجة                                                                                       المحور الثالث :الوسط السكاني
 

ع العاطلین عن العمل حسب المستوى التعلیمي :  28  جـــدول  توزٌّ

 المعتمدیة ال شئ ابتدائي ثانوي تعلیم عالي غیر مصرح بھ المجموع

 باجةالشمالیة 325 1274 1598 308 5 3510
 باجةالجنوبیة 244 883 870 190 1 2188
 عمدون 202 328 235 49 1 815
 نفزة 584 972 512 86 6 2140
 تبرسق 177 458 387 70 1 1093
 تیبار 85 292 197 19 0 591
 تستور 253 805 633 109 8 1808
 قبالط 225 684 397 55 2 1363
 مجاز الباب 201 1059 1008 173 5 2446

 المجموع 2276 6755 5835 1059 29 15946
 2004-المصدر: المعھد الوطني لإلحصاء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 (الذكور  ) نسبة البطالة : 28خـــریطـة  

 

 (االناث) نسبة البطالة:  29خـــریطـة  

 

 

 

 

 

2004 -ءلالحصاالمصدر : المعھد الوطني  2004 -ءلالحصاالمصدر : المعھد الوطني    

 نسبة البطالة (المجموع):  27  خـــریطـة

 

2004 -ءلالحصاالمصدر : المعھد الوطني   
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 الحة و الصید البحريــــالف -1

 الحةــــــــالف 1.1

 ت الفالحیة ااإلمكان -1.1.1
   یعتبر النشاط الفالحى بوالیة باجة متنوعا و یرتكز أساسا على إنتاج الحبوب 

من اإلنتاج الوطني  %55بإنتاج . و تساھم الوالیة الزیاتین و إنتاج العلف و

    .من إنتاج الزیاتین%12.5من اإلنتاج الوطني للعلف و %18.2للحبوب و 

 .أھم  عنصر في النشاط الفالحىو من الماء و تعتبر الثروات من التربة 

 الموارد من التربة 

تبلغ مساحة مكنت  الموارد من التربة من تدعیم القطاع الفالحي للوالیة. 
 :ھكتارا و تتوٌزع كاالتى 374000الفالحیة بوالیة باجة قرابة األراضى 

 المساحات الفالحیة  : 29  جـــدول
مساحات  (ھكتار) للفالحةالمساحة الصالحة  

غیر 
صالحة 

 فالحةلل
 (ھكتار)

 المساحة
 الجملّیة
 (ھكتار)

 المجموع الغابات المراعي المحترثة

34103 65600 23030 252400 المساحة (ھك)
0 

3237
0 

37400
0 

% النسبة   67.1% 6.1% 17.9% 91.1% 8.9% 100% 

 -2011بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

ھكتارا و تؤمن الشغل  341030 فالحةلتبلغ مساحة األراضى الصالحة ل

       حیاء لإلشركة  41الوالیة على . تحتوى من مجموع المشتغلین % 39.2ـل

مقسما  146 مقسما للفنیین و 87و تعاونیةالتنمیة الفالحیة منھا  شركة  و

 .شركات تعاونیة 6للفالحین الشبان و 

 : یلي حسب المعتمدیات مایبرز توزع مساحة األراضى الصالحة للفالحة 
مس�����احات الغاب�����ات الموج�����ودة  م�����ن % 45تترك�����ز بمعتمدی�����ة نف�����زة  -

 بالوالیة.
المحترث���ة بك���ل م���ن معتم���دیات مج���از الب���اب و باج���ة تترك���ز األراض���ي  -

الش����مالیة و تس����تور و ف����ى مرتب����ة ثانی����ة بك����ل م����ن ق����بالط و تبرس����ق 
 .باجة الجنوبیةو

      أم�����ا المراع�����ى فنج�����د اغل�����ب المس�����احات بمعتم�����دیتى تس�����تور و نف�����زة -
 .للمراعى من المساحة الجملیة  % 21تمثل المساحة  و

معتمدی���ة نف���زة ب تترك���زللزراع���ة فألراض���ى الغی���ر ص���الحة ل أم���ا بالنس���بة -
م�������ن األراض�������ى الغی�������ر ص�������الحة للٌزراع�������ة توج�������د بھ�������ذه  % 31(

 المعتمدیة).

ع المساحات الفالحیة   : 30  جـــدول  (ھكتارا)توزٌّ

 المعتمدیة المحترثة المراعي الغابات المجموع

 باجةالشمالیة 38000 970 2100 41070
 باجةالجنوبیة 33800 2860 4850 41510
 عمدون 14000 3300 3800 21100
 نفزة 16500 4830 29450 50780
 تبرسق 30000 2300 5600 37900
 تیبار 8700 805 850 10355
 تستور 38000 4595 9900 52495
 قبالط 31500 1800 6900 40200
 مجاز الباب 41900 1570 2150 45620

 المجموع 252400 23030 65600 341030
 2011- بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 

 

 

 الموارد المائیة 

تتمیز والیة باجة بأھمیة التساقطات بھا . و منذ االستقالل حرصت الٌدولة 
تھیئة عدة مناطق على ضفاف وادي مجردة. وقد تم رصد اعتمادات على 

كما تمت و .عٌدة سدود عٌدة بنى تحتیة مائیة و على تھیئة نجازھامة ال
تعبئة مختلف الموارد السطحیة بالسدود المنجزة و الموزعة على عدة 

  معتمدیات.
و ھي سٌد سیدي البراق و سٌد سیدي سالم الوالیة ثالث سدود ھامة  ضمت

موٌزعة على مختلف  ابلیج اسدٌ  22. كما تحتوى على  و سٌد كساب
بحیرة جبلیة و تصل كمیة المیاه  58معتمدیات الوالیة . تضم الوالیة 

 .3م 0007808 المعبأة إلى 
 

 ب المعتمدیات سح یةالموارد المائتوزع   : 31  جـــدول
 المعتمدیة السدود السدود الجبلّیة البحیرات الجبلّیة

 العدد )³(مالطاقة  العدد )³الطاقة (م العدد )³الطاقة (م

 باجةالشمالیة - - 4 2370 4 521
 باجةالجنوبیة - - - - 11 1565

 عمدون 1 80 1 470 - -
 نفزة 1 264.5 4 1860 1 35

 تبرسق - - 2 1850 11 1393
 تیبار - - 1 2500 1 15

 تستور 1 762 6 6630 15 2008
 قبالط - - 3 1935 4 505
 مجاز الباب - - 1 2000 11 1565
 المجموع 3 1106.5 22 19615 58 7808

  2009 بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

موارد  % 86منھا  3ملیون م 560 تعبئتھاتبلغ كمیة المیاه التى یمكن 
من المیاه السطحیة . اما بالنسبة للمیاه الجوفیة و نظرا لطبیعة األرض  

بئرا)         4000أھمیة عدد اآلبار السطحیة (  ورغم .فتعتبر محدودة
 .%55بئرا) فان نسبة التعبئة ال تتجاوز 167و اآلبار العمیقة (

  یةالغابالموارد 

تتركز الغابات بوالیة باجة على مستوى المرتفعات و تمسح قرابة  
ھكتارا و ھى غنیة بعدة أنواع من الحیوانات و من النباتات . 65600

تنتج الغابة عدة منتوجات أھمھا الخشب و الخفاف و الٌزیوت الٌروحیة 
 من الموارد الغابیة  بمعتمدیة نفزة.% 45.... الخ و تتركز 

 ةالسقویّ  ناطقالم 

ھكتارا  25560قرابة  2010فى  بلغت مساحة  المناطق السقٌویة
 5506و  ومیةھكتارا من المناطق السقٌویة العم 19954تتوزع الى و

السقویة ھكتارا من المناطق السٌقویة الخاٌصة و تتركز أغلب المناطق 
عدة  ةھیئت تمتبمعتمدیات مجاز الباب و تستور و باجة الجنوبیة.  

    بكل من تبرسق و نفزة نتیجة توفر موارد مائیة مناطق سقٌویة خاصة 
ھكتارا .  3000قرابة  ريع رو تؤمن میاه واد الٌزوا .و باجة الشمالیة

من  ھكتارا 850أما بالنسبة  للبحیرات الجبلیة فتستفید منھا قرابة 
ار ھك بدو 150ؤمن بعض اآلبار العمیقة ري كما . المساحات السقویة

تمت تھیئة مساحتین سقویتین ھامتین اسماعیل (قبالط). الى جانب ذلك 
 بالط و نفزة.ڤبكل من 
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 شغال األرضا: 30 خـــریطـة

 
 2013 بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

43 SOMMRE 2016 
 



 ريــــالحة و الصيد البحـــــ. الف1 بع :المحيط االقتصادي                                                                                          المحور الرا
 

  المستغالت الفالحیة 

ھكتارا . تعتبر  20منھا اقل من  % 86یبین جدول المستغالت الفالحیة بأن 
محدودة  خاصة مع التأثیرات  ةالمستغالت الفالحیة صغیرة الحجم و ذات مرد ودی

الطبیعیة (المناخ , التضاریس ...الخ ) و مع االمكانیات المحدودة للسكان الریفیین 
   مما یؤثر سلبا على النشاط الفالحي.

 

 

 توزیع المستغالت الفالحیة حسب حجم الضیعات:  32  جـــدول

 

 

 

 

 

 

 ة: المستغالت الفالحی14رسم بیاني 

2011-المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بباجة المصدر :     

 و تحوالتھ ط الفالحيانشال -2.1.1

م���ن الكمی���ات المنتج���ة و تختل���ف . تن���وع المنتوج���ات الفالحی���ة تتمی���ز والی���ة باج���ة ب
 موسم الخر.

  انتاج المنتوجات النباتیة : 33  جـــدول

2010 - 2011  2008 - 2009  أنواع الزراعات 
(%)النسبة  (%)النسبة  االنتاج (طن)   االنتاج (طن) 

 الحبوب 387000 75.9 372985 7602
 الخضروات 6800 1.3 8016 1.6
 البقول 14900 2.9 13250 2.7
 األعالف 5180 1.0 47000 9.6
 اشجار مثمرة 57750 11.3 7522 1.5
 زیاتین 31700 6.2 32250 6.6
 زراعات صناعیة 6870 1.3 8430 1.7
 المجموع 510200 100 489453 100

 2011-بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 اشغال االرض و المنتوجات النباتیة 
من المساحة  % 74ھكتارا أي قرابة   252400تبلغ مساحة األراضي المحترثة 

 2011ھكتارا فى  142000الصالحة  للفالحة. و قد احتلت الزراعات الكبرى 
من األراضي المحترثة. تمیزت المواسم األخیرة بھیمنة  % 56.25أي قرابة 

 18.62و األعالف بـ % 56.25الزراعات الكبرى بنسبة   :المنتوجات التالیة  
.و تحتل األنواع األربعة  % 5عھا و أخیرا الخضر بأنوا %12.5و الزیاتین بـ %

من مجموع المساحة المزروعة. یبرز تطور اشغال األرض خالل % 92.73
 موسمین متتالیین ما یلي: 

 ھك . 50059تقلص مساحة األراضي الفالحیة المستغلة بـ 
 .تقلص المساحات المخصصة لألعالف و الخضر و األشجار المثمرة 
  الحبوب و الخضر و الزراعات ارتفاع المساحات المخصصة النتاج

 ھك. 3031 ـالصناعیة ب

 
 الزراعات الكبرى 

من مساحة  % 56.25تعتبر من أھم المنتوجات النباتیة للوالیة إذ تحتل 
    من مساحة األراضي الصالحة للٌزراعة  % 30األراضي المنتجة و 

طٌنا . و تعتبر  372985قرابة  2011و قد بلغت الكمیات المنتجة فى 
تیبار و عمدون و نفزة أقل انتاج لھذا المنتوج مقارنة ببقیة  معتمدیات

صوصیات الطبیعیة لھذه المعتمدیات األخرى وھذا راجع باألساس إلى الخ
 المعتمدیات.

وحدات  6وحدة لخزن الحبوب  و تتوٌزع إلى  36تضم والیة باجة 
 لمعتمدیات. و تتوزع على مختلف ا واصخ وحدة 30عمومیة و 

 
 توٌزع وحدات الخزن حسب المعتمدیات  : 34  جـــدول

)طن(طاقة الخزن  المعتمدیة العدد 

 القطاع العام القطاع الخاص القطاع العام القطاع الخاص

000 620 1 000 865 

 باجةالشمالیة 5 4
 باجةالجنوبیة - 8
 عمدون - 3
 نفزة - 1
 تبرسق - 5
 تیبار - -
 تستور - 2
 قبالط 1 2
 مجاز الباب - 5

 المجموع 6 30 865 000 1 620 000
 2011 بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 االعالف 
من المساحة المستغلة  %18قرابة  يھكتارا ا 47000تحتل األعالف  

 من مجموع % 16.21. تنتج معتمدیة باجة الشمالیة  2011-2010فى 
نتاج و فى مرتبة ثانیة نجد كل من معتمدیتى تستور و نفزة اذ تنتج اال

 . %13.23و  %13.7على التوالى 

 الزیاتین 
ن المساحة م %12.49قرابة  يھكتارا ا 32250تحتل  الزیاتین 

من  %20.86معتمدیة تستور  بلغ إنتاج 2011-2010فى المستغلة. 
    تبرسق و مجاز البابي معتمدیتالكمیة الجملیة المنتجة ثم نجد كل من 

 .  %13.59و   %13.68و تنتج كالھما 

 البقول 
من  % 5 يھكتارا ا 13250 إلنتاج البقولتمسح األراضي المخٌصصة 

 %22.8تنتج باجة الجنوبیة . 2011-2010ألراضي المستغلة لموسم ا
             نجد معتمدیة مجاز الباب  یة من الكمیة المنتجة فى مرتبة ثان

 .% 13 بـ و معتمدیة عمدون % 20.9ـب

 خضرواتال 
ھكتارا من المساحة المستغلة  8010خٌصصت  2011-2010موسم في 

من الكمیة الجملیة المنتجة  % 24.5للخضر و تنتج معتمدیة مجاز الباب 
و فى مرتبة ثالثة  % 21.8على مستوى كامل الوالیة أما عمدون فتنتج 

 . % 14.5نجد معتمدیة تستور و تنتج ھذه األخیرة 

 شجار المثمرةاال 
 % 18.5تحتل األراضي المستغلة و المخٌصصة إلنتاج األشجار المثمرة 

أشجار مثمرة % 6زیاتین و % 12.5من المساحة الجملیة و تتوزع إلى 
            طٌنا 37500بلغ اإلنتاج  2011-2010أخرى. خالل موسم 

یبرز جدول وطٌنا بالنسبة لباقي األشجار المثمرة األخرى.  54500و
من الكمیة  % 38.5ـان تستور تستأثر ب اتتوزع المنتوج حسب المعتمدی

من الكمیة. % 21.5الجملیة المنتجة ثم نجد مجاز الباب و التى تنتج 

0

50000

100000

150000

0 - 5 فما  100 100 – 50 50 – 20 20 – 10 10 – 5
 فوق

 - عدد المستغالت -) ھك(المساحة 

النسبة 
 النسبة عدد المستغلین (%)

(%) 
 عدد

 المستغالت
 النسبة
(%) 

المساحة 
)ھك( )ھكالحجم (   

 بدون أرض - - - - 1339 6,3

53,1 11254 59,4 12593 9,8 26609 0 - 5 

19,3 4085 19,3 4085 10,6 28567 5 – 10 

11,4 2418 11,4 2418 12,4 33558 10 – 20 

6,2 1321 6,2 1321 14,4 39050 20 – 50 

1,7 363 1,7 363 9,9 26637 50 – 100 

 فما فوق 100 115991 42,9 421 2 421 2

 كامل الوالیة 270412 100 21200 100 21200 100
2011-المصدر : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بباجة   

المساحات المخصصة لألعالف و الخضر و األشجار المثمرة. تقلص 
 ارتفاع المساحات المخصصة النتاج الحبوب و الخضر و الزراعات

 ھك. 3031الصناعیة بـ 
.استقرار في المساحات المخصصة النتاج الزیتون 
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  طرق الري وتوزع المساحات السقویة   :31  خـــریطـة

 2014-بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة  

   موقع المساحات السقویة  :32  خـــریطـة

 

 
   2014 -بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة  
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    نوع المستغلةتوزع المساحات الفالحیة حسب :  33  خـــریطـة

 
 2011-المصدر : والیة باجة في أرقام

 
 : كثافة األراضي الفالحیة 34  خـــریطـة

 
 2011-المصدر : والیة باجة في أرقام

 تربیة الماشیة و االنتاج الحیواني •
 تربیة الماشیة  -

 تربیة األبقار -أ
على مستوى والیة  انثى 42600بلغ عدد رؤوس األبقار  2011في 

 :و تتوزع الكمیة على مختلف المعتمدیات كالتالي باجة 
ة األولى فى عدد رؤوس األبقار بتحتل معتمدیة باجة الشمالیة المرت

ألولى فى انتاج الرؤوس االمحلیة . أما باجة الجنوبیة فتحتل المرتبة 
 .ؤصلة و ذلك نتیجة وجود عدة مناطق سقویة ھامةمال

  2011-رؤوس األبقار عدد :  35  جـــدول

 المعتمدیة مؤصل شركي و محلي

 باجةالشمالیة 2900 6300
 باجةالجنوبیة 3800 4500
 عمدون 3100 2200
 نفزة 400 4800
 تبرسق 500 1600
 تیبار 1500 400
 تستور 1100 1900
 قبالط 800 1400
 مجاز الباب 2400 2000

 المجموع 16500 25100
 2011بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 تربیة األغنام و الماعز -ب

 2009رأسا فى  218000رؤوس األغنام من  عدد ارتفع 2011فى 
. و یعتبر ھذا القطاع ھاما خاصة على 2011رأسا فى  222000الى 

مجاز الباب و بدرجة أقل بتیبار اما بالنسبة  قبالط و مستوى معتمدیات
 لتربیة الماعز فیتركز خاصة على مستوى معتمدیة نفزة.

 تطّور عدد رؤوس األغنام و الماعز  :36  جـــدول

  1994 2010 مؤشر التطٌور

% 2+  (رأس)األغنام 218000 222000 

 (رأس)الماعز 21500 21500 %0
 - 2011 بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 اجباح النحل -ت 

 10000وحدة و تتوزع الى  11000بلغ عدد األجباح  2011فى 
من عدد  % 19وحدة عصریة . تحتكر نفزة  1000وحدة تقلیدیة و 

وحدة  1650ما عمدون فتتركز بھا أوحدة  2100  قرابة أي األجباح
 الباقیة على مختلف المعتمدیات.تتوزع الكمیة و

 إنتاج اللحوم و الحلیب-ث 

طٌنا أما كمیة الحلیب  9990قرابة  2011بلغ إنتاج اللحوم لموسم 
مركزا لتجمیع  24تضم الوالیة  .طٌنا  105000لنفس الموسم فبلغت 

وحدات  4مراكز على مستوى باجة الجنوبیة و  10الحلیب منھا 
 .طٌنا 61951.5بعمدون . و قد بلغت الكمیة المجمعة 

 االنتاجات الحیوانیة األخرى-ج 

طٌنا من  390طٌنا من العسل و  10 ,أنتجت والیة باجة  2011فى 
 .ملیون بیضة  31.5طٌنا من الجلد و  430الٌصوف و 
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 2014-توزع الفالحة البیولوجیة : 35  خـــریطـة

 
 2014_بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 

 

 توزع الخدمات الفالحیة : 36  خـــریطـة

 
  2013-بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 الصید البحري -2.1
یعتبر قطاع الصید البحري من أھم القطاعات االقتصادیة الھامة إلى 

 .جانب قطاع الفالحة 
 

 الصید البحري بالٌزوارع -1.2.1
یتركز القطاع بمنطقة  الٌزوارع  التابعة لمعتمدیة نفزة و یتمیز بأھمیة 

ة القشریات. المنتوجات البحریة تعتبر المواقع القابلة لالستغالل  خاصٌّ
 المنطقة.محدودة نتیجة الخاصیات الطبیعیة للشریط الساحلي بھذه 

 

 انتاج السمك  -2.2.1
رت من  طنا في  36تعتبر كمیة المنتوج من السمك محدودة و قد تطوٌّ

 .2005طنا في  75,9الى  2000
 انتاج السمكتطّور   : 37  جـــدول

 السنة 2000 2001 2003 2004 2005
 )طن(االنتاج  36 40 51,2 60,6 75,9
ر االنتاج  - 11 22 18,35 25 تطوٌّ

%)( 
  2011بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 تربیة األسماك  -3.2.1
من  مكنت تربیة األسماك في میاه السدود من المحافظة على المیاه

 التلوث و من تدعیم منتوج الوالیة من األسماك.
 

 وحدات الصید : 38  جـــدول

 السد عدد القوارب الرخص الممنوحة
 سیدي سالم 80 22
 سد سیدیالبراق 16 3
 سدكساب  4 1
 المجموع 100 26

 2011بباجةالمصدر: المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة 

یعتبر انتاج السمك ھاما اذ قاربا عادیا . 75یتكون أسطول الصید من 
كل من معتمدیة تستور و باجة الجنوبیة   حتكر طنا. و ت 711بلغ 
 .المعتمدیتینباعتبار تركز نقاط االنتاج بكال  من االنتاج الجملي90%
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 الصناعة  -2

 العقّار الصناعي -1.2

من قبل الوكالة العقاریة للصناعة  مھیئةمناطق صناعّیة  7یة باجة تضّم وال
بلغت مساحتھا  .و ثالث مناطق أخرى مھیئة من قبل المجلس الجھوي للوالیة

     باجة الشمالیة . تترّكز المناطق الصناعّیة بمعتمدیة ھكتارا 106 الجملّیة
المساحة المعّدة قدرت  .و باجة الجنوبیة (المعقولة) و مجاز الباب و قبالط

ارتفع العدد  .% 81و تمثل نسبة االراضي المستغلٌة ھكتارا74.8للبیع 
بالرغم من ا. مباع امقسم 151نھا ممقسما  281الى  للمقاسم لیصل الجملي

یبقى  و امتیازات مجلّة التشجیع على االستثمار    أھمّیة إنتاجھا الفالحي 
ي المتنوع و لم یساھم المنتوج الفالح   محدودا  باجةالصناعي بوالیة  القطاع

 في دفع عجلة تنمیة القطاع الصناعي.

 اتكلفةاالستثمار 2.2

  إل�������ى  باج�������ةة بوالی�������ة یٌ ارتفع�������ت كلف�������ة االس�������تثمارات الص�������ناع
الص����ناعات الغذائّی����ة  ىو تحض���� 2011أل����ف دین����ارا ف����ي  450815

 .االستثماراتو الفالحّیة بالقسط األوفر من 

 

 

 

 

 

 الصناعي القطاع: توزع االستثمارات حسب 15رسم بیاني 

 

 

ع االستثمارات  الصناعیة: 39  جـــدول  (ألف دینارا) توزٌّ
 ص م ب ص م ك ص ك جص ن  ص م المجموع

 خ ب
 المعتمدیة ص ف غ

 باجةالشمالیة 93118 12158 41118 7165 1158 7330 162047
 باجةالجنوبیة 6560 3863 950 - 30 713 12116
 عمدون 2140 - - - - - 2140
 نفزة 1151 1260   8  2419

 تبرسق 17780 5400 1800 - 425 505 25910
 تیبار 1345 - - - - - 1345

 تستور 17425 5100 4369 300 3667 16954 17830
 قبالط 170006 - 8000 800 16105 10089 52000

 مجاز الباب 21873 2385 53810 10040 11112 45518 144738

 المجموع 178668 30166 110062 18305 32505 81109 450815
 

2011وكالة النھوض بالصناعة باجة  المصدر:

 

  توزع االستثمارات الصناعیة : 37  خـــریطـة
 

 
 

 .2011 -باجة  - بالصناعة النھوض وكالة : المصدر

40% 

7% 24% 

4% 

7% 
18% 

 ص م ك ص م ب خ ب ص ف غ
 ص م ص ن ج ص ك

2011باجة –المصدر: وكالة النھوض بالصناعة   
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 الموجود النسیج الصناعي -3.2

وحدة.  334 باجةة بوالیة یالوحدات الصناعبلغ عدد  2011في  
 : حسب المعتمدیات و نوعیة الصناعة كاالتيوحدات تتوّزع ال

ع المؤسسات الصناعیة :  40 جـــدول  توزٌّ
ص ن  ص م المجموع

 ج
ص 
 ك

 ص م ب ص م ك
 خ ب

 المعتمدیة ص ف غ

 الشمالیة باجة 45 9 10 5 6 22 97
 الجنوبیة باجة 17 3 2 - 2 4 28
 عمدون 6 - - - - 1 7
 نفزة 6 1 - - 1 - 8
 تبرسق 17 3 3 - 5 3 31
 تیبار 5 - - - - - 5
 تستور 15 2 9 2 8 9 45
 قبالط 13 - 5 1 4 11 34
 مجاز الباب 19 - 20 8 13 16 79
 المجموع 143 21 49 16 19 66 334

 2011-صدر: وكالة التھوض بالصناعةالم

% م�����ن 42.8)ص ف غ ( الفالحی�����ةتمّث�����ل الص�����ناعات الغذائی�����ة و 
و تفّس����ر ھ����ذه الوض����عیة  باج����ةجمل����ة الوح����دات الموج����ودة بوالی����ة 

تترّك������ز أغلبی������ة الوح������دات و  بالوالی������ة بأھمّی������ة اإلنت������اج الفالح������ي
 باجة الشمالیة.الصناعّیة بمعتمدیة 

 التشغیل الصناعي  -4.2

          م������وطن ش������غل 15430س������اھم القط������اع الص������ناعي ف������ي ت������وفیر 
 :كالتالي و تتوّزع

 توّزع مواطن الشغل حسب مختلف القطاعات:  41  جـــدول

 المعتمدیة ص ف غ ص م ب ص م ك ص ن أ ص م ص ك المجموع
 باجةالشمالیة 1013 264 4077 75 340 204 5943

 باجةالجنوبیة 418 116 18 - 5 31 588

 عمدون 49 - - - - 02 51

 نفزة 37 19 - - 02 - 58

 تبرسق 123 68 120 - 175 31 502

 تیبار 59 - - - - - 59

 تستور 131 41 263 17 314 94 770

 قبالط 309 - 231 11 182 158 881

 مجاز الباب 556 61 2118 61 2066 1572 6316

 المجموع 2695 568 6827 164 3084 2092 15430
 -2011-بالصناعة النھوضالمصدر: وكالة 

اذ یبل���غ القط���اع المھ���یمن   (ص م ك) المیكانیكی���ةتعتب���ر الص���ناعات 
 %44.25م����وطن ش����غل أي قراب����ة  6827م����واطن الش����غل ع����دد 

       م�����ن مجم�����وع م�����واطن الش�����غل الص�����ناعیة. یحت�����ل قط�����اع النس�����یج
 موطن شغل.  3084 ـالمرتبة الثانیة بالجلد  و

 التوّزع المجالي للصناعات  -5.2

 توزع مواطن الشغل حسب المعتمدیات :16رسم بیاني 

 
 2011-باجة -وكالة التھوض بالصناعةالمصدر: 

یبرز توزع مواطن الشغل الصناعیة حسب المعتمدیة أن باجة الشمالیة 
ثم نجد  %21من مواطن الشغل الصناعي فمجاز الباب بـ %38تحتكر 

. و ھذا التوزع مرتبط بتركز الوحدات %15معتمدیة باجة الجنوبیة بـ
 ات الجماعیة  الموجودة. الصناعیة و بمستوى البنى التحتیة و التجھیز

 : التوزع المجالي للمؤسسات الصناعیة17رسم بیاني 

 
 2011-باجة -المصدر: وكالة التھوض بالصناعة

 %) و تش�ّغل31( باج�ة الش�مالیةتترّكز معظم الوحدات الصناعّیة بمعتمدّی�ة 
%) یعمل�ون خاص�ة ف�ي قط�اع 38العامل�ة الص�ناعیة ( العدد األكبر م�ن الی�د

 ویعتبر القطاع الصناعي ھامشیا بكل من عمدون  الغذائّیة.الصناعات 
 و تیبار و نفزة.

 10 مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل أكثر من:  42  جـــدول
 العمّ 

ص ن  ص م المجموع
 ج

ص م  ص م ك ص ك
خ  ب

 ب 

ص ف 
 غ

 المعتمدیة

 باجة الشمالیة 966 86 3191 37 240 94 4614
 الجنوبیةباجة  101 50 12 - - - 163
 عمدون 24 - - - - - 24
 نفزة 22 28 - - - - 50

 تبرسق 43 23 11 - - 85 162
 تیبار - - - - - - -

 تستور 40 38 99 - 100 139 416
 قبالط 505 22 130 - 71 59 787
 مجاز الباب 325 51 2469 61 954 967 4827
 المجموع 2026 298 5912 98 1365 1344 11043

 2011-باجة -وكالة التھوض بالصناعةالمصدر: 

ال اذ تحت���ل الص���ناعات المیكانیكی���ة المرتب���ة األول���ى م���ن حی���ث ع���دد العّم���
ت����وفر أكث����ر م����ن نص����ف م����واطن الش����غل بالمؤسس����ات الص����ناعیة الت����ي 

ف���ي ح���ین تحت���ل الص���ناعات  ،)%53,53ال (عّم��� 10تش���غل أكث���ر م���ن 
ع����دد الجمل����ي الم����ن  %18,35 ـ����بالغذائی����ة و الفالحی����ة المرتب����ة الثانی����ة 

 لمواطن الشغل. 
 أكثر تشغل التي الصناعیة توزع المؤسسات:  43 جـــدول

 العمّ  10 من
ص ن  ص م المجموع

 ج
ص 
 ك

ص م 
 ك

خ  ص م ب
 ب

 المعتمدیة ص ف غ

باجة  12 2 6 1 4 5 30
 الشمالیة

باجة  6 1 1 - - - 8
 الجنوبیة

 عمدون 2 - - - - - 2
 نفزة 1 1 - - - - 2
 تبرسق 3 2 1 - - 2 8
 تیبار - - - - - - -

 تستور 3 3 3  1 5 15
 قبالط 6 2 3  2 4 17
 مجاز الباب 5 3 4 1 7 6 26
 المجموع 38 14 18 2 14 22 108

 2011-باجة -المصدر: وكالة التھوض بالصناعة

38% 

15% 

2% 1% 5% 
2% 

5% 

11% 

21% 

 باجةالشمالیة

 باجةالجنوبیة

 عمدون

 نفزة

 تبرسق

 تیبار

 تستور

29% 

8% 

2% 
2% 

9% 

2% 

14% 

10% 

24% 

 باجةالشمالیة

 باجةالجنوبیة

 عمدون

 نفزة

 تبرسق

 تیبار

 تستور

 قبالط

 مجاز الباب

49 SOMMRE 2016 
 



 . الصناعة2                                                                                 المحور الرابع:المحيط االقتصادي                           
 

توزع الوحدات  الصناعیة  حسب النشاط  : 38  خـــریطـة

 

 2011-المصدر : والیة باجة في أرقام
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مؤسس�����ة ص�����ناعیة تش�����غل أكث�����ر م�����ن         108تض�����م والی�����ة باج�����ة 
تمث���ل  وح���دات ص���ناعیة مختص���ة  %35,2م���ن بینھ���ا  ،العّم��� 10

نتیج�����ة الث�����روات الفالحی�����ة  ،ف�����ي الص�����ناعات الغذائی�����ة و الفالحی�����ة
 للوالیة. 

      ش�����غل أكث�����ر م�����ن ك�����ز أغل�����ب المؤسس�����ات الص�����ناعیة الت�����ي تتتر
م�����ن مجم�����وع  %41,78ال بمعتم�����دیتي باج�����ة الش�����مالیة (عّم����� 10

م���واطن الش���غل الت���ي توفرھ���ا ھ���ذه المؤسس���ات الص���ناعیة) و مج���از 
  ال بك������ل منھم������احی������ث یف������وق ع������دد العّم������ ،)%43,71الب������اب (

ال تتمت���ع معتمدی���ة تیب���ار اال ب���بعض الوح���دات  بینم���ا ،ع���امال 4500
 الص���ناعیة الص���غرى الت���ي ت���وفر ع���ددا مح���دودا م���ن م���واطن الش���غل

 .  )العمّ  10(أقل من 
  المصدرة المؤسسات :  44  جـــدول

مواطن 
 الشغل

 االستثمار
 (أد)

 المعتمدیة النشاط الصناعي

إلكتر البالستیك اخرى المجموع
 ونیك

الموادالغ
 ذائیة

 النسیج

 باجة الشمالیة 4 0 4 2 1 11 55243 4541

 باجة الجنوبیة - 2 - - 1 3 800 60

 مجاز الباب 7 1 5 - 1 14 43450 2988

 قبالط - 3 1 1 - 5 10870 257

 تستور 1 2 1  - 4 7220 264

 تبرسق 1 - - - 1 2 433 80

 المجموع 13 8 11 3 4 39 118016 8190
 -2011-بالصناعة النھوضالمصدر: وكالة 

و تلی��ھ  ،األنش��طة الص��ناعیة الموجھ��ة للتص��دیر 3/1یمث��ل قط��اع النس��یج 
). ف�ي %28,2مؤسسة ص�ناعیة مص�درة ( 11 ـبالصناعات المیكانیكیة 

وح��دات   8 ب��ـ ح��ین تحت��ل الص��ناعات الغذائی��ة الفالحی��ة المرتب��ة الثالث��ة
ھیمن�ة ). وھ�و م�ا یعك�س %20,5توجھ منتوجھا نحو األسواق العالمیة (

و الفالحی�ة    ائی�ة ذالنسیج على قطاع التصدیر و محدودیة الصناعات الغ
 و وفرتھ).     رغم ثراء المجال الفالحي بوالیة باجة (تنوع المنتوج

 39 بل�غ ع�دد المؤسس�ات الص�ناعیة المص�درة بوالی�ة باج�ة  2011في  
تتمرك�ز عل�ى مس�توى معتمدی�ة و وح�دة ص�ناعیة  14من بینھ�ا  ،مؤسسة

). رغ���م أن ع���دد %50أغلبھ���ا تخ���تص بمج���ال النس���یج ( ،مج���از الب���اب
المؤسس��ات الص��ناعیة المص��درة الموج��ودة بمعتمدی��ة مج��از الب��اب یف��وق 

 11ع���دد الوح���دات المص���درة عل���ى مس���توى معتمدی���ة باج���ة الش���مالیة (
ف�ان حج��م االس�تثمار و ع��دد م�واطن الش��غل  ،مؤسس�ة ص�ناعیة مص��درة)

مارو عدد م�واطن الش�غل بمعتمدی�ة مج�از بھذه األخیرة یفوق حجم االستث
 الباب.

 ومختلط أجنبي رأسمال ذات المؤسسات الصناعیة : 45  جـــدول

 المعتمدیة ذات رأس مال أجنبي ذات رأس مال مختلط

مواطن 
عدد  د).االستثمار(أ الشغل

 المؤسسات
مواطن 
عدد  د).االستثمار(أ الشغل

 المؤسسات

 الشمالیة باجة 6 28573 2825 6 11017 993

 مجاز الباب 6 4750 1048 5 3920 293

 قبالط 2 2500 48 4 15100 312

 تستور 1 300 54 1 6800 33

 تبرسق 2 332 72 0 0 0

 المجموع 17 36455 4047 16 36837 1631
 -2011-بالصناعة النھوضالمصدر: وكالة 

 ،مؤسس�����ة ص�����ناعیة ذات رأس م�����ال أجنب�����ي 17تض�����م والی�����ة باج�����ة 
ذات رأس م�����ال  %58,82أغل�����بھم یتمتع�����ون ب�����رأس م�����ال أوروب�����ي (

 %25مؤسس�����ة ص�����ناعیة ذات رأس م�����ال مخ�����تلط ( 16و  ،ایط�����الي)
ذات رأس   %25 ،طالی������ایذات رأس م������ال مخ������تلط ب������ین ت������ونس و ا

م���ال مخ���تلط ب���ین ت���ونس و فرنس���ا ف���ي ح���ین ل���م یتع���د ع���دد المؤسس���ات 

ات واح�������دة ذ :ذات مس�������اھمة مغاربی�������ة وح�������دتین ص�������ناعیتین فق�������ط 
 مساھمة لیبیة و أخرى ذات مساھمة جزائریة). 

 
 الخالصة

ھ��ذه الث��روة  اس��تغالل الط��ابع الفالح��ي و لك��ّن  باج��ة یطغ��ى عل��ى والی��ة
تط���ویر النش���اط االقتص���ادي و ذل���ك م���ن م���ن  بق��ي مح���دودا و ل���م یس���اھم 

خ���الل تحوی���ل المنت���وج الفالح���ي عل���ى س���بیل المث���ال. و ھ���ذا ن���اتج ع���ن 
 عّدة عوامل نذكر منھا.

بالنسبة صعوبة الحصول على التمویل الذاتي  −
 محدودیة امكانیة  باإلضافة إلىللمستثمرین الجدد 

الحصول على القروض للذین یقّدمون ضمانا غیر 
 كاف.

و عروض الجھة من  محدودّیة البنى التحتّیة −
 المناطق الصناعیة.

 اإلنشائیةطاع المواد ق 6.2

و تتمثل أھم المواد لمواد اإلنشائیة ا موقعا من 31باجة قرابة بوالیة  یوجد
 من الطین و الكلس و الجبس و الرمل.

 الطین   1.6.2
 :تضمٌّ الوالیة خمس مواقع ھامة لمادة الطین و ھي 

على مستوى مجاز الباب و یمكن الوصول الى الموقع  : جبل بورحال -
بالط و مجاز الباب. على مستوى المناطق ڤعبر الطریق الرابطة بین 

البارزة تظھر طبقات من الطین األخضر و تمتد على عدة ھكتارات. 
). و تستعمل saumonتغطي طبقة الطین قشرة سمیكة برتقالیة اللون (

ھذه القشرة حالیا لتھیئة الطرقات. و یمكن استعمال الطین المتوفر لصنع 
 جر أو قطع الجلیز. اآل

: یمكن الوصول الى الموقع عبر مجاز  واد الزرقاء –یدي جبل الجد -
الباب ثم الطریق المؤدیة لتستور. وتغطي المناطق البارزة تربة نباتیة 

صم. و تظھر طبقات الطین األخضر  80الى  60ذات قوة ھامة من 
ة  على مستوى ضفاف األودیة القریبة من الموقع.  و یمكن استعمال المادٌّ

 لصنع االسمنت.

:یوجد الموقع على بعد بعض الكلم من مدینة سیدي بوطرفایة بنفزة -
نفزة. و یمسح عدة ھكتارات. و یمكن الوصول الى الموقع عبر مدینة 
نفزة.و یمكن استعمال الطین في حمایة الموائد الجوفیة, على مستوى 
المصبات المراقبة, محطات التطھیر,  صنع الروابط المائیة الى جانب 

 یل. مواد التجم

الوصول الى الموقع  7تؤمن الطریق الوطنیة رقم  :وبة تاسرة بنفزةڤرا -
ثم عبر طریق موازیة لوادي الحمام. ویمكن استعمال المادة لصنع قطع 

 الجلیز و القرمود.

یوجد المقطع بمنطقة واد بللیف. و تقع  :وبة الرحى بوادي بللیفڤرا -
 12كلم شرق طبرقة و  38كلم شمال نفزة و  5ھذه األخیرة على بعد 

كلم غرب سجنان. ویتمیز الطین الموجود بلونیھ األبیض و الرمادي. 
 ویمكن استعمال المادة لصنع قطع الجلیز  و اآلجر.

 الكلس 2.6.2
 :تضمٌّ الوالیة خمس مواقع لمادة الكلس و ھي 

كلم من مدینة نفزة. 7: یوجد الموقع على بعد جبل سیدي حمد بنفزة -
 ویمكن الوصول الیھ عبر منطقة الطبابة الموجودة جنوب شرق نفزة. 

و یستعمل الكلس كحجارة أو لصنع أعمدة أو تیجان...داخل المباني نظرا 
 لخصوصیاتھا.
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        كلم من قریة الشواش. 6یوجد على بعد  :جبل القطار بشواش -
و یستعمل الكلس في صنع االسمنت وفي تھیئة الطرقات و كذلك في 
تھیئة السكك الحدیدیة. كما یمكن استعمالھ لصنع مواد الدھن نظرا 

 لنقاوتھ و تجانسھ.

      كلم من قریة حیدوس. 2:یوجد على بعد جبل بالطیور بحیدوس -
و یستعمل الكلس في صنع االسمنت وفي تھیئة الطرقات و كذلك في 

 تھیئة السكك الحدیدیة. 

یوجد شمال غرب معتمدیة تبرسق. و تؤمن الطریق  :راعةڤجبل ال -
الرابطة بین تبرسق و بوسالم الوصول الى الموقع.       75الجھویة 

في و یستعمل الكلس في صنع االسمنت وفي تھیئة الطرقات و كذلك 
تھیئة السكك الحدیدیة. كما یمكن استعمالھ لصنع مواد الدھن و عدة 

 أنواع من الجیر. 

الباب. و تؤمن  :  غرب مدینة  مجازجبل سیدي احمد الجدیدي -
كلم الوصول الى الموقع.    1اثم عبر مسلك طولھ  6الطریق الوطنیة 

و یستعمل الكلس في صنع الحصى بأنواعھ نتیجة قوة تحملھ للصدمات 
 و االحتكاك .

 الـــــــــرمل -  3.6.2
 :مواقع الستخراج الرمل و ھي  5یوجد بوالیة باجة 

لوصول الى الموقع عبر : یمكن ا)جبل فلوس(یة ڤمنطقة السلو -
مجاز الباب ثم الطریق المؤدیة لعروسة. و تستعمل ھذه الرمال في 

 تھیئة الطرقات و خاصة في تھیئة قنوات الري أو قنوات التطھیر.

: یمكن سیدي بوزیتون على مستوى واد الزرقاء –منطقة مستوتة  -
الوصول للموقع عبر قریة سیدي اسماعیل ثم مستوتة.وتتمیز الرمال 

بحبیباتھا الرفیعة و لونھا. و تستعمل ھذه الرمال في تھیئة الطرقات   
 و خاصة في تھیئة قنوات الري أو قنوات التطھیر.

: یوجد الموقع شمال غرب تبرسق. منطقة ھنشیر العواودة بتبرسق -
لرمال في بعض الصناعات مثل صناعة البلور    ویمكن استعمال ھذه ا

 و عجین الطین و في سیلیكات السودیوم.

: تؤمن طریق سد سیدي سالم الوصول نارة بنفزةڤ -منطقة تمرة -
 للموقع. ویستعمل لصناعة االسمنت و لتنظیف المساحات.

:  تؤمن طریق سد سیدي سالم الوصول للموقع. جبل الھندي بتستور -
 اعة االسمنت و لتنظیف المساحات.ویستعمل لصن

 الجبــــس -4.6.2

 بمجاز الباب جنوب مدینة مجاز الباب. جبل بوموس:  -

ة - جنوب مدینة مجاز الباب. تؤمن الطریق المؤدیة لقریة  : جبل المرٌّ
م) الوصول للموقع. ویمكن استعمال 500العروسة ثم مسلك فالحي (

الجبس لصناعة حامض الكبریت و كبریتد الكلسیوم و البخارة         
 و سیلفات االمونیوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أھم المواقع التي شملتھا دراسات جیولوجیة:  46  جـــدول

  نفزة  مجاز الباب تستور تبرسق
 جبل الڤراعة

ھنشیر 
 الترساس

 الحجارة الرخامیة جبل سیدي أحمد - -

 - جبل القراعة
ار   جبل شصٌّ
 جبل بالطیور
 جبل الجدیدي

 الحجارة الكلسیة جبل سیدي أحمد

- - 

 جبل  القفایة
 جبل بوالرجال
 جبل الجدیدي
 جبل العویلیة
 جبل حیدوس

 سیدي بوطرفایة
 راڤوبة تاسرة
 راڤوبة الرحى

 المواد الطینیة

ھنشیر 
 العواودة

السلوقیة 
(جبل 
 فلوس)
جبل 
 اللحود

 الرمل ڤنارة -تمرة  -

 جبل بوموس  - -
ة  الجبس - جبل بومرٌّ

المواد االولیة لصنع  جبل سیدي أحمد - - -
 االسمنت

 المجموع  7 10 2 4
 

موطن شغل. وبلغت قیمة  289مكن استغالل المقاطع من بعث 
 ملیونا. 11135االستثمارات 

  : استغالل المقاطع47جدول 

 مجموع المقاطع المادة 
 الحدیث التقلیدي

 10 12 الحصى 
 1 5 الرمل 
 2 0 الرخام 

 13 17 المجموع 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 2012-المصدر: الدیوان الوطني للمناجم

 2012-المصدر: الدیوان الوطني للمناجم

52 SOMMRE 2016 

 



 و الصناعات التقليدية  . السياحة3                                                                     المحورالرابع:المحيط االقتصادي        
 

 التقلیدیة السیاحة و الصناعات  -3

 السیاحة  -1.3

محدودا رغم ما تتمتع بھ من  على مستوى والیة باجة بدو القطاع السیاحيی
عین دراھم المنطقة  - . في حین تمثل منطقة طبرقةاثریةو ثروات طبیعیة

السیاحیة الوحیدة بالشمال الغربي.  بلغ عدد التجھیزات السیاحیة  بوالیة 
. تقدر طاقة ةنزل غیر مصنف 2و  ةنزل مصنف 3من بینھا  ،نزل  5  باجة

 منھا تتمركز بمركز الوالیة.  %47 ،سریرا 260بـ    االیواء 

 السیاحیة التجھیزات :  48  جـــدول

 المكان عدد الصنف طاقة االیواء

 نفزة 1 *2 72

الطریق الرئیسیة الفاصلة بین  1 *1 66
 تبرسق والكاف

نزل واحد من صنف  112
غیر  2و  نجمة واحدة

 ةمصنف

 باجة 3

 المجموع 5 - 250
 2011 -باجة في أرقام:والیة :المصدر

رغم محدودیة البنى التحتیة الخاصة بالسیاحة , تزاید عدد الوافدین على 
انخفض عدد الوافدین.               2011-2009. بین 2009-2007الوالیة بین 

تمت برمجة مشروع سیاحي ھام شمال والیة باجة على مستوى المنطقة 
 : مشروع فيالسیاحیة بالزوارع. تتمثل أھم المعطیات االولیة لھذا ال

 ھك. 2500بمساحة المثال التوجیھي تقدر  -
 ھك.  1500مساحة منطقة الزوارع تمتد على  -
 سریر. 17500بطاقة االیواء تقدر  -

تمتد منطقة الزوارع على مساحات ھامة من الكثبان الرملیة الممیزة لمنطقة 
فریدا و  اطبیعی االجھة منظرالكثبان منح في الشمال تو  ،نفزة -وشتاتة
 خالبا. 

  تطور المؤشرات السیاحیة : 18 بیاني رسم

 
 2011 -باجة في أرقاموالیة :المصدر

حی����ث  2009و  2007ش����ھد ع����دد الواف����دین  تط����ورا ھام����ا ب����ین س����نة 
ع����دد اللی����الي  وق����د بل����غ ،س����ائحا 9159ال����ى  اس����ائح 6855ارتف����ع م����ن 

س����جل  ،2009 للیل����ة. لك����ن خ����الل الس����نوات الموالی����ة  15600المقض����اة 
االض���طرابات الت���ي عرفتھ���ا ال���بالد  وق���د زادت القط���اع الس���یاحي تراجع���ا 

ف���ي تراج���ع ع���دد الواف���دین عل���ى الوالی���ة و التونس���یة ج���راء أح���داث الث���ورة 
و ق���د بل���غ ع���دد الس���یاح  عل���ى مختل���ف المن���اطق الس���یاحیة للت���راب ال���وطني.

 .سائحا 4445قرابة  2011لسنة 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 حسب الشھرنسبة االستغالل  تطور : 19 بیاني رسم

 
  2009-في أرقام السیاحة التونسیة :المصدر

حی���ث عرف���ت  ،والی���ة باج���ة نس���بة اس���تغالل ض���عیفة تس���جل
س�����نة  %21,9ال�����ى  2008س�����نة  %25,8تراجع�����ا م�����ن 

. و رغ���م ھ���ذا التراج���ع فق���د تمی���ز ش���ھري جویلی���ة و 2009
ر ھة نس���بیا مقارن���ة ببقی���ة األش���ع���أوت بنس���ب اس���تغالل مرتف

 ).%50تتجاوز النسب بھذین الشھرین (اذ 
 

حسب  ة األثريڤعدد الزائرین لموقع د : 20   بیاني رسم
 االشھر

 

  2009-السیاحة التونسیة في أرقام:المصدر

و یس�تقطب ة أھ�م موق�ع أث�ري بالجھ�ة. ڤ�دالموق�ع االث�ري بمثل ی
بل�غ ع�دد ال�زوار لھ�ذا  2010س�نة  ف�ي  عددا ھاما من ال�زوار .

حی��ث س��جل فص��ل الربی��ع  ،س��ائح  50000الموق��ع الت��اریخي 
 6334خاص��ة خ��الل ش��ھر أفری��ل (و  أكب��ر ع��دد م��ن الواف��دین

 سائح).
 

تطور مواطن الشغل بقطاع السیاحة بمنطقة  : 49  جـــدول
 باجة -بنزرت

2009 2008 2007  
 موطن شغل مباشر 1263 1263 1263
 شغل غیر مباشر موطن 3789 3789 3789
 المجموع 5052 5052 5052

  2009-السیاحة التونسیة في أرقام:المصدر

   ع��دد م��واطن الش��غل الت��ي یوفرھ��ا القط��اع الس��یاحي بمنطق��ة  بق��ي
 ،2009و  2007باج�ة  ثابت�ا خ�الل الفت�رة الممت�دة ب�ین  -بنزرت

م��وطن ش��غل (أغلبھ��ا م��واطن ش��غل غی��ر  5052 ـ��ب حی��ث ق��در
 موطن شغل مباشر.  %25مباشرة) من بینھا 
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 اللیالي المقضاة حسب جنسیة السائح : 21   بیاني رسم

 

  2009-السیاحة التونسیة في أرقام:المصدر

یحت����ل  ،باج����ة-فیم���ا یخ����ص جنس����یة الس���یاح الواف����دین نح����و منطق���ة بن����زرت
 2009لیل�����ة مقض�����اة خ�����الل  103406ـ�����بن المرتب�����ة األول�����ى واألوروبی�����

 24128ط���الیین و یلیل���ة مقض���اة م���ن قب���ل الس���یاح اال 56906(م���ن بینھ���ا 
و یل����یھم الس����یاح الق����ادمین م����ن المغ����رب  ،لیل����ة بالنس����بة لل����زوار الفرنس����یین

لیل���ة مقض����اة. ف���ي ح����ین یمث���ل ع����دد الواف���دین م����ن  8408ب����ـ      العرب���ي 
     ) %2الواف����دین م����ن أمریك����ا الش����مالیة (ض����عیفة ك اجنس����یات أخ����رى نس����ب

 ).%1افریقیا (بلدان و من 
 

 -تطور االستثمار في القطاع السیاحي بمنطقة بنزرت  : 50  جـــدول
 باجة

 السنة  2005 2006 2007 2008 2009
 االستثمار (أ.د) 1820 1920 1711 1571 13090

 2009-السیاحة التونسیة في أرقام:المصدر

ألف  13090باجة بحجم استثمار ھام ( -تمتع القطاع السیاحي بمنطقة بنزرت
من مجموع االستثمارات الوطنیة للقطاع السیاحي  %4,23دینار ما یعادل 

) مقارنة ببقیة المناطق السیاحیة بالشمال الغربي مثل منطقة 2009سنة 
) و منطقة "سبیطلة" 2009ألف دینار سنة  4310عین دراھم ( -طبرقة

). شھد حجم االستثمار السیاحي بمنطقة 2009ألف دینار سنة  3376(
(حیث احتلت المنطقة  2005ألف دینار سنة  1820باجة تطورا من  -بنزرت

منطقة سیاحیة بكامل البالد التونسیة) الى  11المرتبة قبل األخیرة من بین 
باجة المرتبة  -(حیث تحتل منطقة بنزرت 2009ألف دینار سنة  13090
 الثامنة).

 خالصة 

رغم اھمیة االمكانیات الطبیعیة و األثریة والثقافیة لوالیة باجة و امكانیة 
تنویع المنتوجات السیاحیة ،بقي القطاع السیاحي محدودا و تتمثل أھم 

 الخاصیات في: 
 

سریرا فقط وھو عدد محدود مقارنة 250عروض محدودة ( -
 بالعدد الجملي الوطني). 

 *.5و* 4* و 3غیاب للنزل الفخمة من طراز  -
 موسمیة القطاع. -
 طلبات أوروبیة ھامة. -

 

 الصناعات التقلیدیة  -2.3
الطین و الحجر  العدید من المواد األولّیة مثلباجة  على والیة  تحتوي

بإتقان العدید من  باجةیتمّیز سّكان والیة و الخشب الغابي.    والرخام 
و الطین و خاصة المتعلقة بالنسیج و الحیاكة التقلیدیة       األنشطة التقلیدّیة

 الصناعات التقلیدیة اإلناث و الذكور.تشّغل  .البربري و النحت على الخشب
مؤسسات على مستوى  9مؤسسة تقلیدیة منھا  32ضمت الوالیة  2004في 

 عمدون .

 

 

 

 انتاج النسیج حسب المعتمدیات  : 22  بیاني رسم

 

 

 .2م10001بلغ انتاج النسیج بتیبار قرابة 

 انتاج الزربیة حسب المعتمدیات  : 23  بیاني رسم

 
 

 ،بطاقة 97قرابة  2011في بلغ عدد البطاقات المھنیة المسجلة 
باجة تضّم والیة منھا في اختصاص النسیج الیدوي و الزربیة.   70%

موزعة على كامل المعتمدیات . و قد بلغ  وحدة حرفیة  20حالیا 
مراكز  9 تضم والیة باجة. 2م 6465 قرابة  2011انتاج الزربیة في 

 مكونا. 20طاقة استعابھا تكوین خاصة و تبلغ 

 المیاه المعدنیّة -3.3  
و تت��وّزع   بوج��ود ع��ّدة من��ابع للمی��اه معدنّی��ة.  باج��ةوالی��ة  ی��زتتم

عل���ى  . وتت���وزع الب���اردة رة و منب���ع للمی���اهاال���ى ث���الث من���ابع ح���
 كالتالي: عّدة معتمدیات 

 باجةمنابع المیاه المعدنّیة بوالیة  :  51 جـــدول

 المعتمدّیة المنبع
 الجنوبیة  باجةمعتمدّیة  سیالة حمام 
 نفزةمعتمدّیة  نفزة حمام 
 ف التوتاكحمام 

 تبرسقمعتمدّیة  (منبع بارد) عین مللیتة
 2010المصدر: دیوان المیاه المعدنیة 

  كلم من مدینة باجة على  10یوجد الحمام على بعد  :سیالة حمام
یتمّیز ھذا  م. 250ارتفاع الطریق الرابطة بین جندوبة و باجة و على 

و التي   وحرارتھ المرتفعة  الصودیة الكبریتیة بیكربوناتیةمیاھھ البالمنبع 
 اتقلیدی ایزّود ھذا المنبع حمام. ل/ث11و بمنسوبھ  درجة 46تصل الى 

لمعالجة  یشار إلى ھذه المیاه ویؤمھ سكان المناطق المجاورة و البعیدة. 
 .الجھاز التنفسيلمشاكل الجلدیة و أمراض ا
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 2013-مكتب الدراسات سومر :  المصدر   حمام سیالة

 2011-: المندوبیة الجھویة للصناعات التقلیدیة المصدر

 

 2011-: المندوبیة الجھویة للصناعات التقلیدیة المصدر
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 و الصناعات التقليدية  . السياحة3                                                                     المحورالرابع:المحيط االقتصادي        
 

 
 
 

. یوج����د م  20یوج����د ببلدی����ة نف����زة عل����ى ارتف����اع  :حم����ام نف����زة 
–المنب���ع عل���ى مس���توى وادي المع���ادن تح���ت جس���ر طری���ق نف���زة 

و تبل������غ ح������رارة     ل/ث  5-4م������اطر . یبل������غ منس������وب المی������اه 
ویش���ار درج���ة. و ل���م ی���تم قط���ف المنب���ع الس���تغاللھ.  31.5المی���اه 
ھ����ذه المی����اه لع����الج أم����راض الجھ����از التنفّس����ي و المش�����اكل إل����ى 

 الجلدّیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
یوج��د المنب��ع بمعتمدی��ة نف��زة عل��ى ارتف��اع  :ف الت��وت احّم��ام ك��

درج�����ة و منس�����وبا یبل������غ  42م . تبل�����غ ح�����رارة المنب������ع  100
الص����ودّیة و یش����ار   ویتمّی����ز المنب����ع بمیاھ����ھ الكلورّی����ةل/ث. 11

 .الروماتیزمإلى ھذه المیاه لمعالجة أمراض 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخصائص الفیزیوكیمیائّیة للمنابع :  52  جـــدول

 درجة الحرارة اسم المنبع
 (درجة)

 ث)\نسبة التّدفق المقّدرة(ل

 11 46 سیالة حمام 

 5 31.5 حمام نفزة 

 11 42 حمام كف التوت

 5 18 (منبع بارد)عین مللیتة 
2011- المصدر: دیوان المیاه المعدنیة

  
            

 )2013-مكتب الدراسات سومر : (المصدر  المنبع  المقطوف لحمام نفزة 

                

)2013-سومر مكتب الدراسات : (المصدر  حمام كاف التوت  
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 التجارة  و . الخدمات4                                                                                         المحور الرابع المحيط االقتصادي  
 

 و التجـــــارةدمات ـــــ. الخ4
 اتـــــــدمـــــالخ -1.4

      باجةبمدینة  اع فر 11كاآلتي:  ةموّزع ابنكیّ  فرعا 22باجة  تضّم والیة
تستور و نفزة وفرع  و فرعین بكل منمجاز الباب على مستوى  فروع  4و

باإلضافة إلى الفروع البنكّیة, تضّم  .واحد بكل من تبرسق و قبالط و عمدون
باجة الجنوبیة و فروع موجودة ب 8تأمین منھا لشركات ال فرع 22باجة والیة 
و التأمین أّن ھذه الخدمات  توّزع الفروع البنكّیة جدول بّینی .البابمجاز 

على  مركز الوالیة ووتتركز خاصة بالمعتمدیات و  وزع على مختلفتت
 .مجاز البابباجة الجنوبیة و مستوى المعتمدیات األكثر حركّیة مثل 

 

 التجارة       2.4
ت���اجرا الجمل���ة ف���ي مختل���ف المج���االت.  181باج���ةوالی���ة  تض���مّ  2011ف���ي 

لجمل�����ة اتمّث�����ل تج�����ارة شخص�����ا معنوی�����ا).   73شخص�����ا طبیعی�����ا و  108(
 2009ف����ي  .% م����ن الع����دد الجمل����ي لتّج����ار الجمل����ة49,3للم����واد الغذائّی����ة 

ت���اجرا اض���افیا ف���ي  12ت���اجرا بزی���ادة ق���درت   169بل���غ ع���دد تج���ار الجمل���ة 
عل���ى مختل���ف المعتم���دیات أّن ھ���ذه  یب���ّین ت���وّزع ع���دد تّج���ار الجمل���ةس���نتین. 
   .التجارة

 حسب المعتمدیاتالجملة توّزع تّجار  : 24   بیاني رسم

 

 2011لمراقبة االداءات المصدر: اإلدارة الجھوّیة 

معتمدی����ة و, باج����ة الش����مالیةالمعتم����دیات األكث����ر حركّی����ة: معتمدی����ة ب تترّك����ز
أم����ا بالنس����بة .تبرس����قمعتمدی����ة و مج����از الب����ابمعتمدی����ة  و باج����ة الجنوبی����ة

شخص����ا منھ�����ا  6765ع����دد التج����ار بل�����غ   2011ف����ي   لتج����ارة التفص����یل
 شخصا معنویا. 102شخصا طبیعیا و  6663

 یةومشاریع التنمال -5
ة برامج للتنمیة أھمھا برنامج التنمیة الریفیة المندمجة تمتعت  والیة باجة بعدٌّ
PDRI  و برنامج التنمیة الحضریة المندمجة PDUI لعب البنك الوطني  . كما

ة مشاریع و في دفع عجلة التنمیة بالوالیة. للتضامن دورا ھاما في تمویل  عدٌّ

 التنمیة الریفیة المندمجة برنامج  -1.5

منتفع�����ا  29923منتفع�����ا م�����نھم  30902بل�����غ ع�����دد المنتفع�����ین بھ�����ذا البرن�����امج 
بالنس����بة لب����رامج الجی����ل الث����اني. و یش����مل  979بالنس����بة لب����رامج الجی����ل االول و 
  :البرنامج عنصرین أساسین و ھما 

         تحس������ین ظ������روف ع������یش المتس������اكنین و ذل������ك بت������دعیم البن������ى التحتی������ة  -
 و التجھیزات الجماعیة.

ن ش�����غل بتموی�����ل المش�����اریع الص�����غرى و ت�����دعیم المش�����اریع بع�����ث م�����واط -
 المنتجة.

 

 

 

 )الجیل االول(برنامج التنمیة الریفیة المندمجة  :  53  جـــدول

عدد  )أ,د(التكلفة 
 المنتفعین

 المعتمدیة منطقة التدخل

عناصر  المجموع
 غیر منتجة

عناصر 
 منتجة

 الشمالیةباجة  سلطان عین–الغرابة  5205 614 1442 2056

 باجة الجنوبیة سیدي السھیلي 5080 674 248 922

 مجاز الباب حیدوس 1275 327 1104 1431

بئر   –خنقة الدھان  3300 311 862 1173
 العش

 قبالط

 تستور سالمة  –عین یونس  2834 583 1939 2422

 تبرسق عین ملیتي 1784 383 778 1161

 عمدون الغرفة  –الرماضنیة  3735 536 1465 2001

 نفزة زاقة 5710 1728 1150 2878

14044 8888 5156 29923 
 

 المجموع

 2011 -باجة في أرقام والیة المصدر:

 )الجیل الثاني(برنامج التنمیة الریفیة المندمجة :  54  جـــدول

عدد  )أ,د(التكلفة 
 المنتفعین

 المعتمدیة منطقة التدخل

عناصر  المجموع
غیر 
 منتجة

 عناصر
 منتجة

باجة  النقاشیة - بوحزام 224 1442,6 3481,8 4924,4
 الشمالیة

دور  –خشاب  109 1359,6 908 2267,6
 اسماعیل

 قبالط

 –فدان السوق  161 1016,4 953,5 1969,9
 عین جمالة

 تبرسق

 عمدون المجالس –صباح 157 1122 1458,3 2580,3

 -بللیف -كاب نیقرو 328 2328,7 1895,5 4224,2
 جبل الدیس

 نفزة

 المجموع  979 7269,3 8697,1 15966,4

 2011 -المصدروالیة باجة في أرقام

 التنمیة الحضریة المندمجة برنامج  -2.5

        بلغ����������ت قیم����������ة االس����������تثمارات خ����������الل الجی����������ل االول و الث����������اني
أل����ف دین����ار و ق����د حظی����ت مش����اریع ت����دعیم البن����ى التحتی����ة  1922.4

 المیزانیة المرصودة.بأھم نصیب من 

 برنامج التنمیة الحضریة المندمجة : 55  جـــدول

مواطن  )أ,د(التكلفة 
 الشغل

منطقة 
 التدخل

 المعتمدیة

مصاریف  المجموع
 الدراسات

عناصر 
غیر 
 منتجة

عناصر 
 منتجة

باجة  المعقولة 218 1235 730 387.250 2352.250
 الجنوبیة

حي سیدي  117 1243 913 379 2535
 الرایس

 مجاز الباب

 المجموع  335 2478 1643 766.250 4887.250

 2011-: والیة باجة في أرقام المصدر
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 الحضرية و الريفيةالشبكة  :المحور  الخامس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرية شبكة الال .1

الريفية الحضرية و المراكز .2
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 . الشبكة الحضرية1                                                                                                 الشبكة الحضرية و الريفية:المحور  الخامس
 

 حضریةة الـــــــالشبك -1
 

 حضریةكیة الیو الدینام غرافيوالترتیب الدیم -1.1

و یرجع  صغیرة و متوسطة.  مدن 8تتكون شبكة المدن بوالیة باجة من 
و ھو تاریخ احداث بلدیة باجة ثم في  1887الى  بلدیةاحداث أول 

تم احداث بلدیة تبرسق.  1904في  .اث بلدیة مجاز البابدتم اح 1892
بعد ذلك التاریخ بقي الحال على ما ھو علیھ الى غایة االستقالل  لیتم 

و یعتبر نسق احداث البلدیات بطیئا جدا، . 1957 فياحداث بلدیة تستور
 لذلك بقي الوسط الریفي مھیمنا و ھاما مقارنة بالوسط الحضري.

 تاریخ احداث البلدیات و مساحاتھا : 56  جـــدول

 البلدیة )ھك(المساحة  تاریخ احداث البلدیة

 باجة  1305 13/07/1887
 مجاز الباب 535 15/11/1892
 تبرسق 520 09/02/1904
 تستور 298 31/12/1957
 نفزة 249 25/04/1975
 زھرة مدین 100 23/04/1985
 قبالط 140 23/04/1985
 المعقولة 105 07/03/1994

 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

ر ع����دد   1994س����اكنا ف����ي  116100الس����كان الحض����ریین م����ن تط����وٌّ
بل������غ  .2011ف������ي  127000و  2004س������اكنا ف������ي  123100ال�����ى 

 .%0.45ثم   %0.59 على التوالي  المعدل السنوي للنمو

 

ر نسبة النمو بین   : 57 جـــدول  2011و  2004و  1994تطوٌّ

 عدد السكان الحضریین (%)نسبة النمو  
1994 - 

2004 
2004-
2011 

1994 2004 2011 

 127000 123100 116100 0.45 0,59 باجة 
 467700 449800 422300 0.55 0,63 الشمال الغربي

 الوطني
 1,83 1.44 5361700 6429400 7107600 

 2011-2004-1994-المعھد الوطني لالحصاءالمصدر

ع  م��ن مجم��وع الس���كان الحض��ریین.  %47تض��مٌّ بلدی��ة باج���ة  یب��رز ت���وزٌّ
ن م�ن م�دن ص�غیرة و تعتب�ر مدین�ة باج�ة  السكان الحضریین أن الوالیة تتك�وٌّ

         قراب�����ة 2011أھ�����م تجم�����ع حض�����ري بھ�����ا اذ بل�����غ ع�����دد الس�����كان ف�����ي 
 ساكنا.  58900

ع السكان الحضریین : 58  جـــدول  توزٌّ

(%)الوزن الدیمغرافي  عدد السكان الحضریین في  
2011 

 

 باجة 58900 47
 مجاز الباب 21200 16,9
 نفزة 6100 4,8
 تستور 12800 10,1
 تبرسق 10600 8,4
 زھرة مدین 4700 3,75

 قبالط 3800 3
 المعقولة 7700 6,1
 المجموع 125200 100

 2010-المعھد الوطني لالحصاءالمصدر

 یعكس تطور السكان الحضریین بالوالیة المالحظات التالیة: 

  بالوالیة باعتبارھ�ا تض�م أكث�ر م�ن  تجمع حضري تعتبر باجة أھم
 ساكنا. 50000یین و یتجاوز عددھم من السكان الحضر 47%
  ا المجموع��ة الثانی��ة فتض��م البل��دیات الت��ي یتج��اوز ع��دد س��كانھا�� أمٌّ

ر ھ��ذه  20000 س��اكنا و ھ��ي بلدی��ة مج��از الب��اب و ی��رتبط تط��وٌّ
ى البن���ى البلدی���ة بالدینامكی���ة االقتص���ادیة الت���ي تعیش���ھا و بمس���تو

   3التحتیة التي تتمتع بھا باعتبارھا قریبة من الطریق السیارة رق�م 
و احتوائھ���ا عل���ى ع���دة تجھی���زات مھیكل���ة: معھ���د ع���الي، منطق���ة 

 .  صناعیة...الخ
  تضمٌّ المجموع�ة الثالث�ة ك�ل م�ن تبرس�ق و تس�تور و تض�مٌّ كالھم�ا

س��اكنا. و ھم�ا عب�ارة ع��ن مرك�زین عم��رانیین  10000أكث�ر م�ن 
 بالوسط الریفي و باالنشطة الفالحیة. صغیریین مرتبطتین

  وھ�ي  س�اكنا 8000في أسفل الھرم نجد الم�دن الت�ي تع�دٌّ أق�ل م�ن
 .و نفزة   كل من المعقولة و زھرة مدین و قبالط

 مستوى تأطیر المدن   -2.1

تتك����ّون والی�����ة باج�����ة م�����ن م�����دن ص�����غیرة و م�����دن متوّس�����طة الحج�����م. 
حس����ب نوعّی����ة التجھی����زات المھیكل����ة ویختل����ف مس����توى ت����أطیر الم����دن 

            و مراك�������ز التك�������وین ,الموج�������ودة بھ�������ا مث�������ل المرّكب�������ات الجامعّی�������ة
و المستش�����فیات الكب�����رى و المن�����اطق الس�����یاحّیة...الخ و ك�����ذلك حس�����ب 

البن���ى التحتّی���ة الموج���ودة مث���ل المین���اءات و المط���ار و الّطری����ق اھمی���ة 
 :الخاصیات تبین ما یليالسّیارة. و بعد ترتیب المدن حسب ھذه 

  تترّك����ز اغل����ب التجھی����زات المھیكل����ة بمدین����ة باج����ة باعتبارھ����ا
المستش������������فى  ,المرّك������������ب الج������������امعي :مرك������������ز والی������������ة

محاض����ن المؤسس����ات و مرك����ز  المن����اطق الص����ناعیة,الجھ����وي
 ...الخ.أعمال

  تض����م المجموع����ة الثانی����ة مدین����ة وحی����دة وھ����ي مدین����ة مج����از
اتیجي ھ����ام نتیج����ة الب����اب. تتمّی����ز ھ����ذه المدین����ة بموق����ع اس����تر

تمركزھ���ا ب����ین مرك����ز الوالی����ة و قربھ����ا م����ن العاص����مة وعل����ى 
و احتوائھ���ا  )6ط.و رق���م(امت���دادھا عل���ى طری���ق وطنّی���ة ھاّم���ة 

عل����ى طری����ق س����یارة. و ق����د ش����ھدت ھ����ذه المدین����ة نس����بة نم����ّو 
 دیمغرافي ھام خالل العشریتین الفارطتین.

 ب����ین  بالنس����بة لبقّی����ة الم����دن و الّت����ي یت����راوح ع����دد الس����ّكان بھ����ا
س���اكنا تعتب���ر مدین���ة تس���تور أھ���ّم مدین���ة  10000و      5000

 بھذه المجموعة باعتبارھا تتمیز بحیاة ثقافیة متطورة.
  بالنس���بة لبقّی���ة الم���دن األخ���رى ف���اّن نس���بة الت���أطیر بھ���ا ت���رتبط

 .و بوظیفتھا االداریة بعدد السّكان

 نوعیّة األنشطة بالمدن -3.1

ب�����الّرجوع إل�����ى مختل�����ف المص�����ادر لتحدی�����د نوعّی�����ة األنش�����طة ف������اّن 
اإلحص�������ائیات المقّدم�������ة ش�������ملت المعتم�������دیات دون أن تق�������ّدم ھ��������ذه 

 . )الوس����ط الحض����ري و الوس����ط الّریف����ي(اإلحص����ائیات حس����ب الوس����ط 
 :و قد تبّین من خالل تحلیل المعطیات المتوفّرة أنّ 

  النش��اط الفالح��ي یعتب��ر م��ن أھ��ّم األنش��طة بمختل��ف م��دن الجھ��ة     
عل���ى  %14: و ق���بالطمج���از الب���اب مس���توى  و خاّص���ة عل���ى 

عل������ى المس������توى ال������وطني  %8المس������توى الجھ������وي مقاب������ل 
 بالمناطق الحضریة.

  یعتب����ر قط����اع الخ����دمات و اإلدارة أھ����ّم مش����ّغل عل����ى مس����توى
 مختلف المدن.
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 )2011الشبكــة الحضریة (  :39خـــریطـة 

 2011والیة باجة في ارقام :المصدر
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 و الریفیة  حضریةالمراكز ال -2
 

 المراكز العمرانیة  -1.2

بلدیات و تتمیز كل منھا بخاصیات حضریة (مراكز عمرانیة)   8تضم والیة باجة 
 :ـ مرتبطة أساسا ب

 تاریخ التطور الحضري للمدینة  -
 موقع المدینة في الھیكلة العمرانیة للوالیة  -

 مركز الوالیة  : مدینة باجة -

ھكتارا وھو  1305. وتبلغ مساحتھا 13/07/1887باجة في  مدینة بعثت 
و تبلغ  المساحة . حضریة لكامل الوالیة من المساحة ال  %  40.13ما یمثل
للمنطقة من المساحة الجملیة  %73.5یمثل  ھكتارا وھو ما 960المھیئة 

      لبلدیة. تتوسط المنطقة البلدیة معتمدیتي باجة الشمالیة و باجة الجنوبیة ا
و تحدھا من الشمال الغربي معتمدیتي نفزة و عمدون ومن الجنوب الغربي 
معتمدیة تیبار أما من الناحیة الجنوبیة فنجد معتمدیة تبرسق و من الناحیة 

 بلدیة باجة بلغ عدد سكان 2004یة الشرقیة نجد معتمدیة تستور. في الجنوب
 من السكان الحضریین لكامل الوالیة. %46ساكنا  56677

 . مسكنا 15698أسرة وقد ضمت المدینة قرابة  14126بلغ عدد األسر 
المعاھد العلیا و مراكز التكوین  :ھیكلةمتتركز بالمدینة أغلب التجھیزات ال

 .إلى جانب مختلف التجھیزات االقتصادیة 

 

 

 

 

 

 

 :مجاز الباب  -

. وتبلغ مساحة المنطقة 15/11/1892تم إحداث بلدیة مجاز الباب في 
من المساحة الحضریة لكامل  %23.13ھكتارا أي قرابة  750البلدیة 

        ساكنا 20308 قرابة  2004الوالیة بلغ عدد السكان الحضریین في 
مسكنا. تعتبر مدینة مجاز الباب المنفذ  4934أسرة تؤم  4810و 

كلم  40كلم عن العاصمة و  50االستراتیجي لمنطقة الشمال الغربي إذ تبعد 
 على مركز والیة باجة.

المدینة بین ضفاف واد مجردة وھو ما جعلھا تتعرض في العدید من  تمتد
المرات إلى فیضانات ھامة. تحدھا شرقا مدینة برج العامري وشماال مدینة 

و قد شھدت المدینة تعاقب طبربة جنوبا مدینة قبالط و غربا مدینة تستور 
       عدة حضارات و عدة أحداث تاریخیة ھامة ابتداء من الفترة الرومانیة

 مع حسن بن نعمان. 701بمجاز الباب في الفترة اإلسالمیة في  تو سمی

 :نفزة  -

من العاصمة و قد كانت تسمى "بالجبل  كلم 140بعد ذه المدینة على تقع ھ
 4039دینة ـضمت الم 2004ي ـ. فم 400 ى ارتفاع ـاألبیض". تتركز عل

 249مسكنا. تبلغ مساحة المنطقة البلدیة  1631أسرة و  1457اكنا و ـــــس
 .25/04/1975ھكتارا. و قد تم إحداث البلدیة في 

وسط الغابات و المسطحات الطبیعي  الممیز تتمیز المدینة بموقعھا 
أما على المستوى العمراني   المائیة مما یضفي علیھا طابعا خاصا. 

فنجد عدة عوائق لتھیئة المدینة نظرا لوجود عدة مناطق محجرة 
الربط بینھا و  7تؤمن الطریق  رقم (ارتفاقات االودیة , الغابات...الخ) 

 بین مدینة بنزرت شرقا و مدینة طبرقة غربا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تستور

كلم من الجھة الجنوبیة الغربیة  77توجد مدینة تستور على بعد 
  31/12/1957إحداث البلدیة في بدایة االستقالل في للعاصمة. وقد تم 

مع قدوم األندلسیین .  1609إحداث النواة العمرانیة األولى في  و قد تم
تتمیز المدینة بنسیجھا العمراني الذي یعكس الخاصیات العمرانیة للمدن 
األندلسیة و بطابعھا المعماري الخاص. وتتجلى ھذه الخاصیات خاصة 
   على مستوى الجامع الكبیر الذي مازال محافظا على خاصیتھ القدیمة. 

أھم محور بالمدینة إذ تؤمن الربط بین  5بر الطریق الوطنیة رقم و تعت
 المدینة و بقیة التراب الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المشاھد الطبیعیة التي تحیط بالمركز العمراني: 
 . الغابات و المیاه و العیون الطبیعیة

   

 الحضري  لمدینة نفزة المشھد
 2011-مكتب الدراسات سومر : (المصدر 

الرابطة  7الطریق الوطنیة رقم 
 بین نفزة و طبرقة 

     
  المشاھد الطبیعیة لمنطقة نفزة ز الغابة و المنابع المائیة

2011-مكتب الدراسات سومر : المصدر   

     

 مشاھد من المحیط الحضري لمدینة تستور

      

 

   2011-مكتب الدراسات سومر: المصدر  لمدینة باجة المشاھد 

2013-مكتب الدراسات سومر : لمصدر ا  
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 :تبرسق -
 ھكتارا 520مساحة المنطقة البلدیة وتبلغ  1905في  بلدیةذه الھتم إحداث 

من المساحة الجملیة للبلدیة. تتمیز المدینة بموقعھا  %16أي قرابة 
تقع  على نفس البعد من مراكز الوالیا ت لمنطقة الشمال االستراتیجي  إذ  

تتمیز مدینة تبرسق بخاصیاتھا المعماریة و العمرانیة التي تعكس  الغربي.
اھم محور  المدینة و الذي  5طابعھا األندلسي. تعتبر الطریق الوطنیة رقم 

 یؤمن ربط المدینة مع مختلف مناطق التراب الوطني.

   

 تبرسق ةمدین

   
 2013-مكتب الدراسات سومر : المصدر 

 :زھرة مدین  -
مساحة المنطقة البلدیة وتبلغ 23/04/1985في ذه المدینة ھتم إحداث 

لكامل  بلدیةمناطق المن المساحة الجملیة لل% 3 أي قرابة  ھكتارا100
 1136ساكنا و ضمت المدینة  4960بلغ عدد السكان  2004في . الوالیة

مسكنا. تنتمي ھذه البلدیة الى معتمدیة عمدون و تعتبر الطریق  1324اسرة و 
. و قد تطورت المدینة بطریقة بمدینة زھرة مدین اھم محور 11رقم  وطنیةال

و عین دراھم لتاخذ شكال   خطیة على طول الطریق الرابطة بین باجة 
 .مستطیال

 :قبالط    -
 140ـعلى مساحة قدرت ب23/04/1985الى  یرجع تاریخ احداث ھذه البلدیة

 692ساكنا و ضمت المدینة  3741بلغ عدد السكان  2004في  ھكتارا.
في فترة االستعمار تم تركیز النواة األولى كمركز  مسكنا.711اسرة و

كلم من 70كلم من مدینة باجة و  55للخدمات الفالحیة. تقع المدینة على بعد 
 یحدمدینة تونس. تحط بالمنطقة البلدیة االراضي الفالحیة ذات قیمة عالیة مما 

 من توسع المدینة. 
 
 المعقولة   -

تقع على مشارف مدینة باجة  و  .07/03/1994تعتبرآخر  بلدیة تم بعثھا في 
في ھكتارا . 105تمسح المنطقة البلدیة  تعتبر امتدادا عمرانیا لھا في المستقبل.

اسرة  1710 ساكنا و ضمت المنطقة البلدیة 7690السكان  بلغ عدد 2004
 مسكنا. 1640و

 المراكز الریفیة  -2.2
و قد وقع االختیار على  تضم والیة باجة عددا ھاما من المراكز الریفیة

مجالس قرویة  8التي تضمٌّ مجالس قرویة. یوجد بوالیة باجة  الریفیة  المراكز
عة على جمیع   المعتمدیات.موزٌّ

 تیبار -

. تتكون 1989سبتمبر  8في تم بعث المجلس القروي لمنطقة تیبار 
عین و ˓نشیمة ˓دجبة ˓تیبار ːمناطق ریفیة  4معتمدیة تیبار من 

 10509ارتفع عدد سكان معتمدیة تیبار الى  2004دفالي. في 

في نفس السنة.  3334أما عدد سكان المنطقة فارتفع الى    ساكنا
ت تراجع عدد السكان و سجل 2004و  1994في فترة ما بین 

للمنطقة.  الطاردھذا ما یعكس الطابع  الب ومعدل نمو س المنطقة
مثال التھیئة  أول احداث قد تمھكتار و  164.5 تمسح المنطقة

تیبار المعتمدیة الوحیدة معتمدیة و تعتبر  .1999 رانیة سنةمالع
 بوالیة باجة التي ال تضم منطقة بلدیة.

 سیدي اسماعیل -

سیدي اسماعیل الى معتمدیة باجة الجنوبیة و یعود تاریخ  نطقةتنتمي م
تزامن تأسیسھا مع احداث و  )1942(تأسیسھا الى الفترة االستعماریة 

ة   07. تأسس المجلس القروي في  75الطریق الجھویة و  یدیةحدسكٌّ
و قد تمت  اھكتار 61.7 لعمرانیة قرابةالمساحة ا تبلغ.  1989سبتمبر 

تضمٌّ  .2005لتھیئة العمرانیة للمنطقة سنة لالموافقة على أول مثال 
شھد عدد  و قد /ھكتار.اساكن90ـا اي ما یعادل بساكن 5495المنطقة 

و قد سجلت نسبة النمو  2004و  1994السكان ارتفعا طفیفا بین 
 .%1.5ـب

 وشتاتة  -

تعتبر مساحة وشتاتة محدودة  و الى معتمدیة نفزة. وشتاتة تنتمي منطقة
ھو تاریخ احداث المجلس الریفي.  1989سنة  .ھكتار 30جدا اذ تبلغ 

اتة نسبة نمو اذ سجلت وشت 4340بلغ عدد السكان  ساكن    2004سنة 
. تتمیز المنطقة بثرواتھا 2004و  1994بین  % 0.8ـایجابیة قدرت ب
رت و  الغابة...الخ. ˓المحمیة الطبیعیة الخروفة ːالطبیعیة الھامة  قد تطوٌّ

 .7لى على طول الطریق الوطنیة رقم النواة العمرانیة األو

 حمام سیالة   -

واد بھا  . یمرّ 6تلة تطلٌّ على الطریق الوطنیة رقم  نطقةجد في المتو
و قد استمدت اسمھا من العین الطبیعیة الموجودة بھا. تبلغ مجردة 

ھكتارا و تتمیز المنطقة بوجود  21.2المساحة المغطاة بمثال التھیئة 
ا ساھم في خلق حركیة بھا.  حمام استشفائي بھا ممٌّ

 شواش -توكابر -

بل����غ ع����دد  2004س����نة  ˓معتمدی����ة مج����از الب����ابتنتم����ي المنطق����ة ال����ى 
م������اي  27تأس������س المجل������س الریف������ي ف������ي  ˓س������اكن 1491الس������كان 

         . تعتب������ر المنطق������ة م������ن ب������ین ض������حایا الحض������ارة البربری������ة1993
و الزل�����ت تح�����افظ عل�����ى بع�����ض المی�����زات ن�����ذكر منھ�����ا نقط�����ة الم�����اء 

تط�����ورا م�����ن ناحی�����ة  توك�����ابرالموج�����ودة بمرك�����ز المنطق�����ة. ش�����ھدت 
جنوبی�������ة و جب�������ل ب�������اش ش�������یخاوي. للوص�������ول ال�������ى المنح�������درات ال

 .6المجمعات یمكن استعمال الطریق الوطنیة رقم 

 الجدیدة  دقة -

ر ع�������دد الس�������كان س�������نة ˓1957تأسس�������ت س�������نة    1994وق�������د ق�������دٌّ
یص�������بح ل 2004تراج�������ع ھ�������ذا الع�������دد س�������نة  ا وس�������اكن 3742ـب�������

 ساكنا. 3537
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 . التجهيزات التعليمية1                                                                                       المحورالسادس :التجهيزات الجماعية 
 

 التجھیزات التعلیمیة  -1
تحّس��نا  الوالی��ة الط��ابع الریف��ي, و ق��د عرف��ت باج��ةیطغ��ى عل��ى والی��ة 

اوت ب���ین رغ���م ذل���ك, یبق���ى ھن���اك تف���ولم���دارس االبتدائّی���ة. ع���دد اف���ي 
 مختلف معتمدیات الوالیة.

 التعلیم األساسي -1.1

بالمنطقة ¾ منھا مدرسة ابتدائیة  151ضمت والیة باجة  2011في 
و تشتت  باعتبار امتداد ھذه المنطقة و تركز أغلب السكان بھاالریفیة 

 .المدارس االبتدائیة
 المدارس األساسیة حسب الوسطتوّزع  : 25   بیاني رسم

 

 المرحلة األولى من التعلیم األساسي 1.1.1

ث���م أص���بح ف���ي  اس���اكن 1908بل���غ المؤش���ر مدرس���ة لك���ل  1984 ف���ي
و ھ����ذا راج����ع إل����ى انخف����اض  اس����اكن 2040مدرس����ة لك����ل  2011

قاع���ة  804م���ن  ئی���ةبتداالدات. تتك���ون الش���بكة التربوی���ة االنس���بة ال���و
 ناجع��������ا اس�������تغالالن االمؤش��������ر یعك�������سقس�������ما و  1370درس و 

 2011للقاع���ات و تك���وین أقس����ام غی���ر مكتظ���ة باعتب����ار و أن���ھ ف����ي 
ى مس����توى تلمی����ذا . عل���� 20.4بل����غ مع����دل التالمی����ذ بالقس����م الواح����د 

.  اناث����ا % 60.6منھ����ا  معلم����ا 1755الت����أطیر بل����غ ع����دد المعلم����ین 
 الواحد. تلمیذا للمعلم 15.9مؤشر التأطیر و بلغ

اذ  % 100بلغ�����ت نس������بة تغطی�����ة الم������دارس بالش�����بكة الكھربائی������ة 
فق�����د كان�����ت نس�����بة   2011و 1995تط�����ورت ھ�����ذه النس�����بة ب�����ین 

.  بالنس�����بة للم�����اء الص�����الح % 94الم�����دارس المرتبط�����ة  بالكھرب�����اء
 للش���راب نس���بة الم���دارس المرتبط���ة بالم���اء الص���الح بلغ���تللش���راب 
 .2011في  % 88وتطورت لتصبح  1996في  % 77.77

أم�����ا نس�����بة تجھی�����ز الم�����دارس بأقس�����ام تحض�����یریة فتعتب�����ر ض�����عیفة  
. بالنس������بة لقاع������ات االعالمی������ة یوج������د ھ������ذا التجھی������ز % 45.03

 بمختلف المدارس باستثناء مدرسة توجد بتبرسق. 
  الوسطالمعتمدیات و حسب توّزع المدارس حسب   : 59  جـــدول

عدد  عدد المدارس 
 المجموع غیر بلدي بلدي الفصول

 155 26 14 12 باجةالشمالیة

 101 13 8 5 باجةالجنوبیة

 60 16 14 2 عمدون

 145 29 26 3 نفزة

 71 13 9 4 تبرسق

 29 6 6 - تیبار

 100 20 17 3 تستور

 42 10 8 2 قبالط

 101 18 13 5 مجاز الباب

 804 151 115 36 المجموع
 )2012-2011المندوبیة الجھویة للتعلبم بباجة ( المصدر:

 

التعلیم المرحلة األولى من تجھیز مدارس مستوى  : 60  جـــدول
 األساسي

عدد  
 المطاعم

المدارس 
المجھزة 
 باالعالمیة

 المدارس التي بھا
مجموعة 

 صحیة
ماء 

 الشراب
 الكھرباء

 26 25 26 26 13 باجةالشمالیة
 13 12 13 13 8 باجةالجنوبیة

 16 15 16 16 16 عمدون
 29 21 29 29 22 نفزة

 13 9 13 12 8 تبرسق
 6 5 6 6 5 تیبار

 20 18 20 20 16 تستور
 10 10 10 10 9 قبالط

 18 18 18 18 13 مجاز الباب
 151 133 151 150 110 المجموع

 2012 – 2011المندوبیة الجھویة للتعلیم بباجة  :المصدر 

عل���ى مس���توى ع���دد الم���دارس تحت���ل نف���زة المرتب���ة األول���ى ف���ي ع���دد 
مدرس��������ة ابتدائی��������ة و تمث��������ل  29الم��������دارس االبتدائی��������ة إذ تض��������م 

و تتمت������ع  .مجم������وع الم������دارس المترك������زة بالوالی������ة م������ن19.82%
م���ن الم���دارس بش���بكة الكھرب���اء فیم���ا بلغ���ت نس���بة الم���دارس  100%

. عل�������ى مس�������توى % 72.4المرتبط�������ة بالم�������اء الص�������الح للش�������راب 
معتم����دیتى باج����ة الش����مالیة و باج����ة الجنوبی����ة بلغ����ت نس����بة الم����دارس 

و نس�����بة الم�����دارس المرتبط�����ة بالم�����اء  %100المجھ�����زة باإلعالمی�����ة 
 .  %92ابالصالح للشر

أم����ا بالنس����بة للم����دارس الموج����ودة بالوس����ط الریف����ى فأغلبھ����ا یحت����وى 
م������ن الم������دارس  % 76ـب������ عل������ى مطع������م و یترك������ز ھ������ذا التجھی������ز

م����ن م����دارس عم����دون.  %87.5و  بتس����تور%85األساس����یة بنف����زة و 
النس���بة للقط���اع الخ���اص فتحت���وى الوالی���ة عل���ى مدرس���ة خاص���ة أم���ا ب

 .معلما 13تلمیذا و  71و یؤمھا    واحدة تتركز بمدینة باجة 
یط����رح مس����توى تجھی����ز الم����دارس األساس����یة ع����دة اش����كالیات ھام����ة 
أھمھ����ا ض����عف نس����بة ال����ربط بالم����اء الص����الح للش����راب س����واء عل����ى 
مس������توى الوالی������ة أو عل������ى مس������توى المعتم������دیات و بع������د بع������ض 
الم������دارس المترك������زة بمن������اطق وع������رة و تتمی������ز بمن������اخ ص�������عب 

 خصوصا في فصل الشتاء.
 توزع المدارس االبتدائیة حسب الوسط   : 40  خـــریطـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )2012-2011المندوبیة الجھویة للتعلبم بباجة ( المصدر:

76% 

24% 

 في الوسط الریفي في الوسط الحضري 

 2012 – 2011المندوبیة الجھویة للتعلیم بباجة  :المصدر 
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 المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي  -2.1.1
مؤسسة تربویة من المرحلة الثانیة للتعلیم  29باجة والیة تضم 

 :لتاليسریرا) و تتوزع كا 2532مبیتا ( 14اسي  و األس

توزع المدارس االعدادیة و المبیتات حسب  : 26   بیاني رسم
 المعتمدیات

)2012-2011المندوبیة الجھویة للتعلبم بباجة ( المصدر:  

قاعة اختصاص و  117قاعة عادیة و  449 تضم ھذه المؤسسات
مخبرا للغات. اال أن مختلف المدارس  23مخبر إعالمیة و  44

اإلعدادیة تفتقر إلى قاعة مغطاة للٌریاضة. بلغت نسبة المدارس التي 
 .% 86.2تحتوى على مالعب للریاضة 

 

 التالمیذ  حسب الجنس :  توّزع 61  جـــدول
 عدد التالمیذ 

 المقیمین المجموع اناث ذكور
 86 1622 835 787 باجةالشمالیة
 506 3152 1591 1561 باجةالجنوبیة

 256 1024 490 534 عمدون
 164 2398 1187 1211 نفزة

 92 887 427 460 تبرسق
 86 451 217 234 تیبار

 157 1378 696 682 تستور
 179 641 312 329 قبالط

 75 1519 817 702 مجاز الباب
 1601 13072 6572 6500 المجموع

 2012 – 2011المندوبیة الجھویة للتعلیم بباجة  :المصدر 

 مؤشرات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي : 62  جـــدول

عدد  األساتذة المعتمدیة
 القاعات

معدل 
التلمیذ 
لالستاذ 
 الواحد

نسبة 
التداول 
على 
 القاعات

 اناث ذكور

 0,92 13,19 123 79 44 باجةالشمالیة
 1 12,97 243 146 97 باجةالجنوبیة

 1,013 12,96 79 41 38 عمدون
 1,12 14,27 168 81 87 نفزة

 1,09 12,49 71 35 36 تبرسق
 1,03 12,53 36 19 17 تیبار

 0,95 12,19 113 55 58 تستور
 0,63 12,09 53 22 31 قبالط

 0,7 12,35 123 73 50 مجاز الباب
 0,98 12,96 1009 551 458 المجموع

 2012 – 2011المندوبیة الجھویة للتعلیم بباجة  :المصدر 
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بلغ عدد تالمیذ المرحلة مدرسة اعدادیة و قد  29تضم والیة باجة 
 % 50.3تتوزع إلى وتلمیذا  13072الثانیة من التعلیم األساسي 

ذكورا. إال أن ھذه النسب تخفى الفوارق بین  % 49.7إناثا و 
مختلف المعتمدیات . إذ انھ على مستوى عمدون و تیبار و تبرسق و 

تعتبر نفزة و قبالط یعتبر عدد التالمیذ من صنف الذكورأھم بكثیر.
 نسبة األمیة مرتفعة في صفوف االناث.

 توزع األمیین حسب الجنس :27   بیاني رسم

 
)2012-2011المندوبیة الجھویة للتعلبم بباجة ( المصدر:  

و   % 98  یبلغ مؤشر إشغال القاعات على مستوى الوالیة  
على مستوى المعتمدیات التالیة ( باجة  % 100یتجاوز ھذا المؤشر 

 وتبرسق و تیبار).  ونفزة الجنوبیة و عمدون

التأطیر أما مؤشر أستاذ لكل عدد التالمیذ فیعتبر جیدا اذ یبلغ مؤشر 
تلمیذا . و قد سجلت نفزة أعلى مؤشر أستاذ لكل  12.96أستاذ لكل 

 تلمیذا.  14.27

بالنسبة لنتائج النجاح في امتحان التاسعة أساسي بلغت نسبة النجاح 
و قد سجلت معتمدیة تبرسق أعلى نسبة  % 59.7 ,2011لسنة 

 .% 78.3حیث بلغت 

 تجھیزات التعلیم الثانوي و التكوین -2.1

 تجھیزات التعلیم الثانوي 1.2.1
 129قاعة عادیة و  400معھدا و تضم  19تحتوى والیة باجة على 

مخبرا للعلوم التقنیة  18و    مخبرا لإلعالمیة  63قاعة متخٌصصة و 
 13356ملعبا و قاعات مغٌطاة للٌریاضة . و تؤم ھذه المؤسسات  27و 

 .% 1.11و بلغ مؤشر إشغال القاعة  امقیم % 10.35تلمیذا منھا 

و تعتبر ھامة إذا ما تمت  % 85.5بلغت نسبة النجاح في البكالوریا 
مقارنتھا ببقیة والیات إقلیم الشمال الغربي . إال أن ھذه النسبة تختلف 

  .من معتمدیة إلى أخرى

مؤسسات خاصة یؤمھا  8تضم والیة باجة ,أما بالنسبة للقطاع الخاص 
فقط. تفتقر معتمدیات باجة  %  25.5ا و تبلغ نسبة اإلناث تلمیذ 1617

 مدون وتیبار الى المعاھد الخاٌصة.الشمالیة و ع
 حسب المعتمدیات تجھیزات التعلیم الثانوي : 28   بیاني رسم

 
 )2012-2011المندوبیة الجھویة للتعلبم بباجة ( المصدر:

 

ع تجھیزات المرحلة الثانویة  : 63  جـــدول  توزٌّ

المالعب و  المعتمدیة
 القاعات الریاضیة

 عدد األسرة عدد المبیتات

الشمالیة باجة  1 1 86 
الجنوبیة باجة  9 2 682 

 290 1 1 عمدون
 164 1 3 نفزة

 196 1 3 تبرسق
 104 1 1 تیبار

 330 1 3 تستور
 244 1 1 قبالط

 140 1 5 مجاز الباب
 2236 10 27 المجموع

 2012 – 2011المندوبیة الجھویة للتعلیم بباجة  :المصدر 

. و تعتب����ر % 85.5نس����بة النج����اح ف����ي الباكالوری����ا قراب����ة بلغ����ت 
ھ����ذه النس����بة ھام����ة مقارن����ة م����ع النس����ب المس����جلة ببقی����ة والی����ات 

اال أن ھ����ذه النس����بة تختل����ف م����ن معتمدی����ة ال����ى  الش����مال الغرب����ي.
 أخرى. 

 نسبة النجاح في المناظرة الوطنیة للباكالوریا  :29   بیاني رسم

 
 2012 – 2011المندوبیة الجھویة للتعلیم بباجة  :المصدر 

 8أم����ا بالنس����بة للقط����اع الخ����اص فق����د ض����مت والی����ة باج����ة قراب����ة 
         ان�������اث.  % 25.5 متلمی�������ذا م�������نھ 1617مؤسس�������ات و یؤمھ�������ا 

ھ����ذا الش����مالیة و عم����دون و تیب����ار ال����ى و تفتق����ر ك����ل م����ن باج����ة 
تع����د  تلمی����ذا. 22.2یبل����غ مع����دل الكثاف����ة بالفص����ل  المرف����ق الھ����ام.

 7قاع����ة مختص����ة و  14قاع����ة عادی����ة و  51التجھی����زات الخاص����ة 
   مخابر.

  

 المھني  مراكز التكوین -2.2.1
 3450 بالوالیة مراكز التكوین الموجودة  بتبلغ طاقة استعا

و تعتبر  و تتوزع بین القطاع العام و القطاع الخاص . . متكونا
 الخیاطة و المیكانیك أھم االختصاصات .

 1756تلمیذا لیصبح  926نجد  1994تطور عدد المتكونین بین 
 سنة. 17شخصا في  830بزیادة  2011متكونا في 

مراكز للتكوین قطاع عام بطاقة استیعاب قدرت  9تضم والیة باجة  
 1/3اذ تضم  ةتلمیذا و تتركز أغلب المراكز بمركز الوالی 1500ـب

سجلت عاب الجملیة.یمن طاقة االست % 59العدد الجملي للمراكز و 
  أشخاصا. 6مكانا) وبلغ عدد التالمیذ 20معتمدیة تستور أقل نسبة (
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ع مراكز التكوین :  64  جـــدول  )القطاع العام(توزٌّ

 عدد التالمیذ طاقة االستیعاب عدد المراكز المعتمدیة

الشمالیة باجة  0 0 0 
الجنوبیة باجة  3 890 984 

 314 200 1 عمدون

 0 0 0 نفزة
 0 0 0 تبرسق

 184 330 3 تیبار
 6 20 1 تستور
 0 0 0 قبالط

 55 60 1 مجاز الباب
 1543 1500 9 المجموع

 )2012-2011المصدر: االدارة الجھویة للتكوین المھني و التشغیل (

 

الشمالیة و تبرسق و قبالط إلى ھذا نفزة و باجة   تفتقر معتمدیات
تضم والیة باجة أربع مؤسسات للتكوین تابعة كما  .التجھیز الھام

إال أن  130لالتحاد الوطني للمرأة التونسیة و تبلغ طاقة االستیعاب 
 .بنتا 17عدد التالمیذ ال یتجاوز 

 تحاد الوطني للمرأة التونسیة اال : 30   بیاني رسم

 

 ).2012-2011(-الوطني للمرأة التونسیةاالتحاد  المصدر:

في تحسین حیاة النساء الالتي تتقن  تلعب ھذه المراكز دورا فعاال
عدة صناعات یدویة كالخیاطة و النسیج و الزربیة البربریة و 

 الخیزران..الخ.

مركزا  16الى جانب مراكز التكوین للقطاع العام تضم الوالیة 
متكونا.اال  1820قة االستعاب للتكوین المھني الخاص. و تبلغ طا

. تتركز أغلب المراكز %10.76ان نسبة االستغالل ال تتجاوز 
  المھنیة الخاصة بمعتمدیة باجة الجنوبیة. 

ع مراكز التكوین حسب المعتمدیة :  65  جـــدول  )القطاع الخاص(توزٌّ
 عدد التالمیذ طاقة االستیعاب عدد المراكز المعتمدیة

 39 630 5 باجةالشمالیة
 125 810 6 باجةالجنوبیة

 0 0 0 عمدون

 0 0 0 نفزة
 10 40 1 تبرسق

 0 0 0 تیبار
 4 140 1 تستور
 0 0 0 قبالط

 18 200 3 مجاز الباب
 196 1820 16 المجموع

 )2012-2011المصدر: االدارة الجھویة للتكوین المھني و التشغیل (

تركز على التدریب لمساعدة یجب أن الى جانب التجھیزات فان المجھودات 
الشباب لالندماج في الحیاة المھنیة و في بعث المشاریع و التمتع 

 بالتسھیالت التي ترصدھا الدولة للباعثین الجدد.
 

 توزع مراكز التكوین المھني حسب النوع : 41  خـــریطـة
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 العاليتجھیزات التعلیم  - 3.1

تضم والیة باجة أربع مؤسسات للتعلیم العالي و تتوزع 
 :كاآلتي
بمجاز  ریفيلتجھیز الا يمھندسلالمدرسة العلیا  -

 الباب 
 لغات و اإلعالمیة بباجة لالمعھد األعلى ل -
 المعھد األعلى للٌدراسات التكنولوجیة بباجة  -
 المعھد األعلى للبیوتكنولوجیا بباجة  -

أستاذا جامعیا          350تضم المؤسسات الجامعیة 
طالبا. و تتوزع على مؤسسات التعلیم  3321و 

 العالي كالتالي: 
 

مؤسسات التعلیم  حسب طلبةعدد االساتذة و ال : 66 جدول 
 العالي

 عدد الطلبة  عدد األساتذة  المؤسسة الجامعیة 
المدرسة العلیا لمھندسي التجھیز 

 الریفي
27 689 

 853 180 المعھد األعلى لللغات و اإلعالمیة
 1306 70 المعھد األعلى للٌدراسات التكنولوجیة 

 473 73 المعھد األعلى للبیوتكنولوجیا
 )2012-2011( جامعة جندوبة  المصدر:

مقارنة بعدد التالمیذ , تحتوي والیة باجة على مؤسسات صغیرة مقارنة 
في  ابما ھو موجود بوالیة جندوبة . و تعتبر ھذه األخیرة قطبا جامعیا ھام

. وقد ساھمت ھذه المؤسسات الجامعیة في خلق حركیة  طور التطور
.بكل من مدینة باجة و مجاز الباب ةاقتصادی  

مبیتات جامعیة بطاقة  6إلى جانب المؤسسات الجامعیة تضم الوالیة 
      .طالباتخصصت لل %77.77 منھا اطالب 1175ـاستعاب قدرت ب

وحدات  في  5و تنقسم المبیتات إلى مبیت وحید في القطاع العام و 
 القطاع الخاص.
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  (القطاع العام) توزع التجھیزات التعلیمیة : 42  خـــریطـة
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 زات الصحیة ـــــــــیـالتجھ -2

 ة و الطبیّةیالتغطیة الصحّ  -1.2 

 2010تضم والیة باجة عدة تجھیزات صحیة ھامة . في 
 :التجھیزات الصحیة  بوالیة باجة من  تتكون

مستشفیین جھویین بكل من باجة الشمالیة و مجاز الباب  -
  .سریرا 394یبلغ عدد األسرة 

المستشفیات المحلیة  و تتركز بكل من قبالط و تستور  -
 .سریرا 121و عمدون و نفزة و توفر  تبرسقو

بلغ مؤشر حسب االدارة الجھویة للصحة العمومیة بباجة 
لكل  اساكن و طبیب 100سریرا لكل  212التغطیة الصحیة 

ا في ساكن 2800بعد أن كان طبیب لكل  اساكن 1473
 .%90 دات المراقبة صحیا فقد بلغتأما بالنسبة للوال.1995

سریرلكل  1سریرا:  640بلغ عدد األسرة  1995في 
ان تحسن الخدمات الصحیة من شأنھ أن یؤثر على ساكنا. 640

 فترة العالج و من استغالل أنجع للتجھیزات الطبیة الموجودة.
مركزین من تتكون التجھیزات الطبیة التابعة للقطاع الخاص 

صیدلیة  40عیادة طبیة و  127لتصفیة الٌدم و مصحة واحدة و 
تركز أغلب المنشات محل تمریض و ت 21و    مخابر  4و 

 بمركز الوالیة.
 الخاصة البنى التحتیة الصحیة:  67  جـــدول

 مصحة
تصفیة 

 الدم

عیادة  مصحة
(طب 
عام و 
 اسنان)

محل  مخبر صیدلیة
 تمریض

 

 باجةالشمالیة 12 1 11 78 1 1
 باجةالجنوبیة 8 2 7  0 1
 عمدون 0 0 2 1 0 0
 نفزة 0 0 4 8 0 0
 تبرسق 0 0 3 4 0 0
 تیبار 0 0 1 2 0 0
 تستور 0 0 4 4 0 0
 قبالط 0 0 2 2 0 0
 مجاز الباب 1 1 6 28 0 1
 المجموع 21 4 40 127 1 3

 2011-للصّحة العمومیة المصدر: اإلدارة الجھوّیة 

سریرا.  15بمركز الوالیة و توفر  بالوالیة مصحة واحدةیوجد 
تتركز التجھیزات الصحیة الخاصة بمعتمدیة باجة الشمالیة 

من محالت التمریض ).  %57.14من األطباء و  61.41%(
ن الجھاز الصحي العام من   اطبیب 62و  اطبیب عام 68یتكوٌّ

تص ع ك 6طبیب أسنان و  11و  امخٌّ  : الي التصیدلیات و تتوزٌّ
 االطار الطبي بالقطاع العام : 68  جـــدول

طب  طب عام المعتمدیة
 اختصاص

 صیادلة طب اسنان

 3 5 40 24 باجةالشمالیة
 باجةالجنوبیة

 1 1 0 5 عمدون

 1 2 0 8 نفزة
 2 2 0 10 تبرسق

 تیبار
 1 1 0 7 تستور
 1 1 0 5 قبالط

 2 2 9 12 مجاز الباب
 11 14 49 71 المجموع

 2013-للصّحة العمومیة المصدر: اإلدارة الجھوّیة 

ة العمومیة       %33.8یضمٌّ مركز الوالیة أغلب أطباء الصحٌّ
ع    من األطباء على بقیة المعتمدیات. % 66.2و یتوزٌّ

 حیث نجد  ،یساھم الطب الخاص في تدعیم البنیة الصحیة للوالیة
 34و  ختصاصاالعیادة للطب  55عیادة للطب العام و  37

 صیدلیة.  40لطب االسنان و 
 

 االطار الطبي بالقطاع الخاص : 69  جـــدول

طب  طب عام المعتمدیة
 اختصاص

 صیادلة طب اسنان

 18 18 43 17 باجةالشمالیة
 باجةالجنوبیة

 2 0 0 1 عمدون

 4 4 0 4 نفزة
 4 3 0 3 تبرسق

 تیبار
 4 1 0 2 تستور
 2 1 0 1 قبالط

 6 7 12 9 مجاز الباب
 40 34 55 37 المجموع

 2013 -للصّحة العمومیةالمصدر: اإلدارة الجھوّیة 

 32و  امبنج 29قابلة و  68یتكون االطار الشبھ الطبي من 
ة العمومیة.  35ممرضا و  850مختص اشعة و  عونا للصحٌّ

ساكنا. اال أن ھذا  357صحي لكل  یبلغ مؤشر عون شبھ
المؤشر یخفي الفوارق بین مختلف المعتمدیات. اذ تحتكر 
مدینة باجة كمركز والیة النصیب األھم من االطارات الشبھ 

 طبیة. 

 طبي  -الشبھ االطار  : 70  جـــدول
االختصاصات  الممرضین  المساعدین

 األخرى 
 المعتمدیة  الفنیین السامیین 

 قابلة  مبنج أشعة  محلل

 باجةالشمالیة 22 21 15 14 36 446 13

 باجةالجنوبیة

 عمدون 8 0 3 3 3 85 3

 نفزة 1 0 0 0 0 12 0

 تبرسق 8 0 4 3 12 65 2

 تیبار 7 0 1 2 3 57 3

 تستور 7 0 3 3 5 55 3

 قبالط 5 0 1 2 1 24 3

 مجاز الباب 10 8 5 6 11 106 8
 المجموع 68 29 32 33 71 850 35

 2013-للصّحة العمومیة المصدر: اإلدارة الجھوّیة 

ة األساسیة - 2.2  مراكز الصحٌّ

ھت الجھود في السنوات االخیرة الى بعث و تدعیم عدد  توجٌّ
ة في  ة األساسیة لما لھذا المرفق من أھمیة خاصٌّ مراكز الصحٌّ

لعبت ھذه التجھیزات  ما یتعلق بالوقایة و بالعنایة االولیة. و قد
دورا ھاما في تحسین المؤشرات الصحیة خصوصا فیما یتعلٌّق 

 بالوسط الریفي.

ور عدد المراكز األساسیة من  الى  1995مركزا سنة  84تطٌّ
    ساكنا. 3422أي قرابة مركز لكل  2011مركزا في  90

یة  و ھو ما ساھم بدرجة كبیرة في تحسین التغطیة الصحٌّ
ة فیما یتعلق بالتالقیح و بالتدخالت األولیة. و تتكون  خاصٌّ

  IIمن صنف  58و  Iمراكز من صنف  3شبكة المراكز من 
ع IVصنف  2و  IIIمركزا من صنف  19و  . و تتوزٌّ

 : تالي المراكز حسب المعتمدیات كال
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  لمراكز الصحیة حسب الصنفتوزع ا:  71  جـــدول

 المجموع  اصناف المراكز الصحیة  المعتمدیة

I II III IV 

 10 0 4 5 1 باجةالشمالیة
 11 0 4 6 1 باجةالجنوبیة

 9 0 1 7 1 عمدون

 14 0 2 12 0 نفزة
 7 0 3 4 0 تبرسق

 6 1 0 5 0 تیبار
 7 0 2 5 0 تستور
 6 0 2 4 0 قبالط

 12 1 1 10 0 مجاز الباب
 82 2 19 58 3 المجموع

 2013-للصّحة العمومیة المصدر: اإلدارة الجھوّیة 

ل المؤشر مركزا أساسیا لكل  ساكنا أن  3716أبرز معدٌّ
 :المعتمدیات تنقسم الى مجموعتین أساسیتین و ھما 

المجموعة األولى یتجاوز فیھا المؤشر على مستوى  -
الوالیة. اذ المعتمدیة المؤشر المسجل على مستوى 

ساكنا  4614ساكنا بباجة الشمالیة و  6980بلغ 
 بتستور.

أما بقیة المعتمدیات فقد بلغ عدد السكان لكل مركز  -
ساكنا و ھو ما یبرز المجھودات  3716أقل من 

 المبذولة لتدعیم التجھیزات الصحیة. 

 / عدد السكان ة األساسيصحالمؤشر مركز  : 72  جـــدول

 المؤشر  المعتمدیة 
 6980 باجةالشمالیة
 3445 باجةالجنوبیة

 2444 عمدون

 3686 نفزة
 3400 تبرسق

 1700 تیبار
 4614 تستور
 2750 قبالط

 3375 مجاز الباب
 3716 مؤشر الوالیة

 2013للصّحة العمومیة المصدر: اإلدارة الجھوّیة 

یة بقی��ت ارغ��م المجھ��ودات المبذول��ة و  ھمی��ة التجھی��زات الص��حٌّ
المستشفیات الجھویة في حاجة الى مزید التدعیم لتض�مٌّ مختل�ف 
االختصاصات و أكبر عدد من المرضى حت�ى ی�تم تخفی�ف عب�أ 
التنقل على المواطنین من جھة و على مستشفیات العاصمة من 

 جھة أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 عامتوزع التجھیزات الصحیة قطاع  : 43  خـــریطـة

 
 2013-للصّحة العمومیة المصدر: اإلدارة الجھوّیة 

 
 خاصتوزع التجھیزات الصحیة قطاع   :44  خـــریطـة

 
2013-للصّحة العمومیة المصدر: اإلدارة الجھوّیة   
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 التجھیزات الریاضیة و الثقافیة -3

 التجھیزات الریاضیة -1.3

ملعب منھا من مختلف األنواع ملعبا ریاضیا  19تضمٌّ والیة باجة 
 توزع المالعب الموجودةیبرز . في طور االنجازو ھو لریاضة الرقبي 

من العدد الجملي  % 57.14أن أغلبھا یتركز بمركز الوالیة (
 للمالعب).

ع المالعب الریاضیة : 73 جـــدول  توزٌّ
الكرة  المجموع

 الطائرة
مراكز 

 التكوین 
كرة  التنس

 الید
كرة 

 السلة
 المعتمدیة المعشبة القدم كرة

 باجة 4 0 0 0 2 1 0 7
 الشمالیة

 باجة 0 0 1 1 0 0 2 4
 الجنوبیة

 عمدون 0 1 0 0 0 0 0 1

 نفزة 0 1 0 0 0 0 0 1

 تبرسق 0 1 0 0 0 0 0 1

 تیبار 0 0 0 0 0 0 0 0

 تستور 0 1 0 0 0 0 0 1

 قبالط 0 1 0 0 0 0 0 1

 مجاز الباب 0 1 1 0 0 0 0 2

 المجموع 4 6 2 1 02 01 2 18
  2013 المندوبیة الجھویة للشباب و الریاضة و التربیة البدنیة المصدر:

ملعبا مھیئا و مركزا لتكوین الشبان في  11تتركز بمركز الوالیة 
 .قاعات 05أما بالنسبة للقاعات الریاضیة فیبلغ عددھا كرة القدم. 

في الھواء  و مسبحین  ملعب حي 26كما تحتوي الوالیة على 
ع الطلق  : لتاليھذه المرافق كا. و تتوزٌّ

 حیاءالقاعات الریاضیة و مالعب األ:  74  جـــدول

 المعتمدیة القاعات الریاضیة مالعب االحیاء مسابح

 الشمالیة باجة 1 5 1
 الجنوبیة باجة 1 4 0
 عمدون 0 2 0
 نفزة 0 1 0
 تبرسق 1 5 1
 تیبار 0 1 0
 تستور 0 4 0
 قبالط 0 1 0
 مجاز الباب 2 3 0
 المجموع 5 26 02

  2013المندوبیة الجھویة للشباب و الریاضة و التربیة البدنیة  المصدر:

یبرز الجدول أن أغلب المعتمدیات تفتقر الى قاعات ریاضیة مغطاة. أما 
جمعیات  10منھا جمعیة  21بالنسبة للجمعیات الریاضیة فتضمٌّ الوالیة 

بھا   3585و یبلغ عدد المنخرطین الوالیة . على مستوى مركز 
توجد جمعیة ریاضیة وحیدة بمعتمدیة عمدون اال أنھا غیر  منخرطا.

 ناشطة . تفتقر معتمدیة تیبار الى جمعیة ریاضیة.
 الجمعیات الریاضیة:  75  جـــدول

 المعتمدیة  عدد الجمعیات نیعدد المنخرط
 باجةالشمالیة 03 650

 باجةالجنوبیة 07 1220
 عمدون 01 غیر ناشطة

 نفزة 01 210
 تبرسق 01 210

 تیبار 00 00
 تستور 02 250
 قبالط 01 125
 مجاز الباب 05 930

 المجموع 21 3585
  2013المندوبیة الجھویة للشباب و الریاضة و التربیة البدنیة  المصدر:

ریاضیة حسب تفتقر الوالیة الى وجود مسابح مغطاة و الى مالعب 
الوالیة و أن تلعب دورا ھاما في بیمكن أن تعرف  المواصفات الدولیة

 12الوالیة  تضمالى جانب  القاعات الریاضیة العمومیة  دفع التنمیة بھا.
 قاعة خاصة منھا خمس قاعات بمركز الوالیة و قاعتین بمجاز الباب. 

باجة عدة مراكز و تفتقر معتمدیة قبالط لھذا المرفق. كما تضم والیة 
 . يریاضنشاط النھوض باللل تاتنوا 3للنھوض بالریاضة و

  نشطة الریاضیةالنھوض باأل تو نواتا مراكز :  76  جـــدول

نواة النھوض بالریاضة   عدد المراكز  المعتمدیة   
 00 03 باجةالشمالیة
 02 08 باجةالجنوبیة

 00 01 عمدون

 00 03 نفزة
 00 02 تبرسق

 00 00 تیبار
 01 02 تستور
 00 01 قبالط

 00 05 مجاز الباب
 03 25 لمجموعا

  2013 المندوبیة الجھویة للشباب و الریاضة و التربیة البدنیة المصدر:

مسالك صحیة و تتوزع على  8كما تتمیز والیة باجة باحتوائھا على 
 كالتالي:  اغلب المعتمدیات

    حسب المعتمدیات المسالك الصحیةتوزع  : 77  جـــدول

 عدد المسالك  المعتمدیة 
 00 باجةالشمالیة
 01 باجةالجنوبیة

 01 عمدون

 01 نفزة
 00 تبرسق

 01 تیبار
 02 تستور
 01 قبالط

 01 مجاز الباب
 08 الوالیة مجموع

 2013 المندوبیة الجھویة للشباب و الریاضة و التربیة البدنیة المصدر:

 الثقافیة و الشبابیة التجھیزات -2.3

ن التجھیزات   13ودور للثقافة  10دور للشباب و  10 الثقافیة منتتكوٌّ
 الریفي  نوادي للشباب 4و  متنقلة مكتبات  2ثابتة و مكتبة عمومیة

و یبلغ  جمعیة ثقافیة. 20و الحضري و  وحدات للتنشیط الریفي 3و
 .منخرطا 200رطین في الجمعیات عدد المنخ

 
 التجھیزات الثقافیة : 78  جـــدول

 التجھیزات عدد طاقة االستیعاب المنخرطون
 مكتبة ثابتة 13 − −
 متنقلة 2 − −
 فضاء للعرض قاعات 11 3000 −
 مسارح 2 − −

 دور الثقافة 10 − 500
 دور الشباب  10 1950 1600

 نوادي الشباب 6 240 −
 جمعیات ثقافیة 20 − 200

  2013 المندوبیة الجھویة للشباب و الریاضة و التربیة البدنیة المصدر:
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  الطفولة تجھیزاتتوزع  : 45  خـــریطـة

 

 
  2013 المندوبیة الجھویة للشباب و الریاضة و التربیة البدنیة المصدر:
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 ولة ــــــزات الطفــــــتجھی -4
         نوادي لالطفال  09 تتكون التجھیزات الخاصة بقطاع الطفولة من

مركزا جھویا لالعالمیة الموجھة مركبات للطفولة و مركزا مندمجا و  3و 
و قد وقع تدعیم   للطفل. و تتركز اغلب التجھیزات بمعتمدیة باجة الجنوبیة.

ھذه التجھیزات العمومیة بعدة تجھیزات خاصة مثل المحاضن و ریاض 
 االطفال و النوادي الخاصة.

  توزع مؤسسات القطاع العام :  79  جـــدول

 المعتمدیة
 المراكز المندمجة مركبات الطفولة نوادي االطفال

طاقة  العدد
 االستعاب

عدد 
 المشاركین

طاقة  العدد
 االستعاب

عدد 
 المشاركین

طاقة  العدد
 االستعاب

عدد 
 المشاركین

 باجةالشمالیة
1 

60 50 0 0 0 0  0 

 باجةالجنوبیة
2 

240 200 0 0 0 1 133 133 

 عمدون
1 

120 120 0 0 0 0 0 0 

 نفزة
1 

70 120 1 30 30 0 0 0 

 تبرسق
0 

- - 1 96 96 0 0 0 

 تیبار
0 

- - 0 0 0 0 0 0 

 تستور
1 

120 150 1 36 36 0 0 0 

 قبالط
1 

120 120 0 0 0 0 0 0 

 مجاز الباب
2 

240 260 0 0 0 0 0 0 

 المجموع
9 

970 1020 3 162 162 1 133 133 

 2013-المصدر: المصلحة الجھویة للطفولة بباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزع مؤسسات القطاع الخاص :  80  جـــدول

 المعتمدیة
 النوادي الخاصة  ریاض االطفال  محاضن االطفال

طاقة  العدد
 االستعاب

عدد 
 المشاركین

طاقة  العدد
 االستعاب

عدد 
 المشاركین

طاقة  العدد
 االستعاب

عدد 
 المشاركین

 باجةالشمالیة
01 

25 30 16 650 733 02 60 65 

 باجةالجنوبیة
0 

0 0 15 550 588 01 35 42 

 عمدون
0 

0 0 03 120 124 0 0 0 

 نفزة
0 

0 0 04 250 263 0 0 0 

 تبرسق
0 

0 0 08 420 459 0 0 0 

 تیبار
0 

0 0 01 50 62 0 0 0 

 تستور
0 

0 0 06 280 312 0 0 0 

 قبالط
0 

0 0 00 00 00 0 0 0 

 مجاز الباب
01 

20 13 10 400 458 01 60 50 

 المجموع
02 

45 43  2720 2999  155 157 

 2013-المصدر: المصلحة الجھویة للطفولة بباجة

 
الوالیة مركزا لرعایة المسنین  و تبلغ طاقة استعابھ كما تضم 

.و جمعیتین لرعایة المسنین فردا 47
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 و شبكة النقل  نى التحتيةالب ات: شبكالمحــــــــور السابع
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 ى التحتیة البن اتشبك -1

التحتّیة لوالیة باجة تطّورا ملحوظا بفضل االستثمارات  ىالبنمختلف عرفت 
 البنیة األساسیة.الكبرى الخاصة بمشاریع الالھامة التي كّرستھا الدولة في 

  رابـــــــاء الصالح للشـــــــالم -1.1

تتزود والیة باجة بالماء الصالح للشراب عن طریق  قناتین ترتبط القناة االولى 
اما القناة الثانیة فتنطلق من واد اللیل مرورا ببني مطیر من والیة بواد الكساب 

الى جانب ذلك فان  عدة حفریات تأمن تزوید المناطق الشمالیة و  .جندوبة
 الجنوبیة للوالیة بالماء الصالح للشراب.

I. 1.1.1-  شبكة الماء الصالح للشراب 
 2011مشتركا في  54660عدد المشتركین في شبكة الماء الصالح للشراب  بلغ

 .2012مشتركا في  55485لیصبح و قد تطور ھذا العدد 
 باغلبالریفي اشكالیة حقیقیة  التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط یمثل

 تمقارنة بنسبة التزّود بباقي معتمدیا ةمنخفضاذ تعتبر النسبة المسجلة المعتمدیات 
 .منطقة الشمال الغربي

 
II. 2.1.1-  نسبة التزّود بالماء الصالح للشراب 

ساھمت الھندسة الریفیة في تحسین نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط 
تطور ملحوظا بمختلف  نسبة تزّود بالماء الصالح للشراب تسجلالریفي.  اذ 

وتتوزع حسب  %89.3بوالیة باجة   2012المعتمدیات. و تبلغ نسبة التزود في 
 : المعتمدیات كاالتي

مجاز الباب -%85.4عمدون -%99.4باجة الجنوبیة  -%76.5باجة الشمالیة 
 -%88.9تیبار  -%97قبالط  -%78.7تبرسق  -% 94.5تستور  -98.1%
 .%88.5نفزة 

 
 )%( التزود حسب الوسطنسبة  :  81  جـــدول

 الوسط العام  الریفي
لكامل الوالیة  نسبة التزّود 66.9 40.1  

2013باجة -الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه:المصدر  

 وبعیدة على تأمین ظروف حیاة جیدة.  نسبة التزّود بالوسط الریفي ضعیفةتعتبر 
و قد أدى التشتت السكاني الى تفاقم االشكال . تطورت نسبة الربط بالماء الصالح 

. 2004في  % 41.9الى  1994في  %24.9للشراب في الوسط الریفي من 
 . لكن النسبة مازالت ضعیفة.% 44.3تطورت النسبة لتصل الى  2011في 

  
 

  )%( تطور نسبة التزود حسب الوسط و المعتمدیة :  82  جـــدول

نسبة التزود في  النسبة العامة عدد السكان المعتمدیة
 الوسط الریفي

 21 75.4 16072 باجةالشمالیة
 50.7 78.6 8850 باجةالجنوبیة

 27.4 48.8 4607 عمدون
 20.4 33 12003 نفزة

 27.1 62.8 5165 تبرسق
 73.3 73.3 2500 تیبار

 70.6 82.6 7324 تستور
 33.7 49.5 3090 قبالط

 73.1 88.3 9099 مجاز الباب
 40.1 66.9 68711 المجموع

2013باجة -الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه:المصدر  

 
 
 
 
 
 

 
 

نسبة توزیع الماء الصالح للشراب بالوسط  : 46  خـــریطـة
 الریفي

 
2013باجة -و الھندسة الریفیة  الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه:المصدر  

قراب���������ة  2011بلغ���������ت كمی���������ة الم���������اء المس���������تھلكة ف���������ي 
وق����������د تط����������ورت الكمی����������ة لتص����������ل ال����������ى  3م8200500
ت��������وزع كمی��������ة الم��������اء یب��������ین . 2012ف��������ي  3م 8795000

المس����تھلكة حس����ب المس����تفید ان االس����تھالك المنزل����ي ف����ي ك����ال 
 الوسطین ھو الذي تطور فیما انخفض االستھالك السیاحي.

 )3(م تطور كمیة االستھالك حسب النوع :  83  جـــدول

 االنشطة االقتصادیة االستھالك المنزلي 
 غیرھا السیاحة الصناعة الریفي الحضري

2011 5290000 1900000 837000 14500 159000 
2012 5520000 2185000 899500 13500 177000 

مؤش�����ر 
 التطور 

230000+ 285000+ 62500+ 1000- 22000+ 

2013باجة-الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه:المصدر  

  اءــــــــربــــــالكھ -2.1

و قد وصلت نسبة الربط الى  ھامة والیة باجة بشبكة كھرباء تتمیز 
اقت النسبة المسجلة باقلیم الشمال فو 2011في سنة  %99,4
لكن تبقى اقل من نسبة الربط المسجلة على   99,1%الغربي 

 .99,5%ني المستوى الوط
 

 )%(الكھرباء  تطّور نسبة الّربط بشبكة :  84  جـــدول

2011 2004 1994  
 الوسط الریفي 71,9 95,7 98,5
 الوسط الحضري 98,6 99,8 99,9

2011والیة باجة في ارقام :المصدر  

عدد المنخرطین ارتفع  2011الى1994الممتدة من  خالل الفترة 
       اسرة.  83740الى 75900 في شركة الكھرباء و الغاز من

اذ یبین االنخراط بالنسبة لكل معتمدیة نتائج متجانسة و ان نسبة 

 المیاه
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 .شبكات البنى التحتية  1                                                                                               المحور السابع البنى التحتية
  

بالوسطین الحضري  %99,6التنویر بمختلف المعتمدیات یصل الى 
 و الریفي.

 ر ــــــــــــــالتطھی -3.1

 شبكة التطھیر - 1.3.1 

بلغ����ت نس����بة  2011و ف����ي . كل����م  365,129یبل����غ ط����ول ش����بكة التطھی����ر 
  ھی����ر كام����ل ت����راب الوالی����ة إذ نج����د. و ال تغّط����ي ش����بكة التط%97,5ال����ّربط 

 تمتع بھذا التجھیز.تمعتمدیات  9معتمدیات فقط من   6

 )%(تطّور نسبة الّربط بشبكة التطھیر  : 85  جـــدول

 1994 2004 2010 
 96,4 87,9 99 باجة

 92,8 88,6 76,4 الشمال الغربي
 84,6 78,3 59,9 المعّدل الوطني

 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

 تتمت���عف���اّن أغل���ب م���دن الوالی���ة ال  ,أّم���ا بالنس���بة لش���بكة تص���ریف می���اه األمط���ار
 و یتّم تصریف المیاه إلى المصّبات الّطبیعّیة مثل األودیة. ,بھذه الشبكة
 

 تطور نسبة ربط االسر بشبكة التطھیر : 31   بیاني رسم

 
 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

 محّطات التطھیر - 2.3.1

محّط����ة ض����ّخ. و یبل����غ  20محّط����ات تطھی����ر و  8عل����ى  باج����ةتحت����وي والی����ة 
ف�����ي الس�����نة. و تبل�����غ كمّی�����ة المی�����اه  ³ملی�����ون م 3,53حج�����م المی�����اه المجّمع�����ة 

 في الیوم. ³م22208المعالجة
 

 حسب المعتمدیات التطھیر  : 86  جـــدول

نسبة الربط 
بالوسط 

الحضري  
(%) 

عدد محطات 
 الضخ

طول الشبكة 
الرئیسیة 

 (كم)

 البلدیة محطات التطھیر
میاه مطھرة 

 /سنة3م
طاقة االستعاب 

 /یوم3م

 باجة الشمالیة 1400 2101860 133,2 2 99,4

 المعقولة 0 0 19,25 2 99,8

 زھرة مدین 0 0 8,5 1 94

 نفزة 1500 353945 37,454 4 96

 تبرسق 1200 312342 50,426 1 96

 تستور 1180 264181 43,07 4 98,7

 قبالط 0 0 11,5 0 98

 مجاز الباب 4328 503841 61,729 6 98

 المجموع 22208 3536169 365,129 20 97,48

 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

 االتّصاالت  -4.1

 الھاتف الحضري و الّریفي - 1.4.1
 .و الھاتف الجوال بشبكة الھاتف القّار باجةمّتع والیة تت

 لھاتفا شبكة  : 87  جـــدول

  والیة باجة الشمال الغربي الوطني
2011 2004 1994 2011 2004 1994 2011 2004 1994 

كثافة الھاتف  2,5 6,8 6,3 2,1 6,2 5,9 5,3 12,1 12
 )%( (القار)

102 37,4 0 78,4 71,1 27,3 81,1 25,3 0 
الھاتف  كثافة

 (المحمول)
)%( 

31 35,3 16,3 19,2 20,8 22,2 18,9 22,4 8,7 
نسبة اشتراك 

 )%(االسر

808,6 783,9 284 57,9 61,7 60,1 14,5 15,5 5,3 
عدد االسر 
 المشتركة
 (األلف)

 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

شبكة الھاتف القار و شبكة الھاتف الجوال وتبلغ تتمّیز والیة باجة بوجود 
خطا بینما تبلغ طاقة الھاتف الجوال   14576طاقة استعاب الھاتف القار 

 خطا. 150211

 جوالالقار و ال الھاتف:  88  جـــدول

  القار الجوال 

 طاقة استیعاب الشبكة 14576 150211
 عدد المشتركین 14576 149729

 )%( كثافة الھاتف 5 49

 نسبة اشتراك االسر  19
)%( 

  2011والیة باجة في ارقام :المصدر

 شبكة البرید - 2.4.1
 :مكتبا و تتوّزع كاآلتي 40تتكّون شبكة مكاتب البرید من 

 عدد المكاتب : 32   بیاني رسم

   
 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

  عدد الشبابیك  : 33   بیاني رسم

 

 2011في ارقام والیة باجة :المصدر 
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 ل ـــــــــــة النقــــــشبك -2
 

 اتــــــرقـــــة الطـــشبك  -1.2

          تتك������ّون ش������بكة الطرق������ات م������ن ش������بكة رئیس������یة تض������ّم الطرق������ات الوطنّی������ة 
و المس����الك  و ش����بكة ثانوی����ة و تض����ّم الطرق����ات المحلّی����ة ,و الطرق����ات الجھوّی����ة

 .الفالحیة
 :من نوعین من الطرقاتالرئیسیة تتكّون الشبكة 

 
 : )ط.و( الطرقات الوطنّیة  -1.1.2 

كل����م  وھ����ي معب����دة بنس����بة  224.912ش����بكة الطرق����ات الوطنی����ة  یبل����غ ط����ول
 ب. تترك����ز اغل����ب الطرق����ات الوطنی����ة بمرك����ز الوالی����ة الت����ي تس����تاثر100%

 من المجموع. وتتمثل الطرقات الوطنیة في: %31.5كلم أي  71.012
 .ودقة الجدیدة تربط بین مجاز الباب و تستور و تبرسق :5ط.و -
 مجاز الباب.تمّكن الّربط بین باجة و  :6ط.و -
 تربط نفزة بماطر.:7ط.و -
 .الراّبطة بین باجة و بنزرت:11ط.و -

 
  : )ط.ج(الطرقات الجھوّیة   2.1.2

كل������م  وتنقس������م ال������ى  368,023یبل������غ ط������ول ش������بكة الطرق������ات الجھوی������ة 
. تترك�����ز الطرق�����ات كل�����م غی�����ر معب�����دة 11.515كل�����م معب�����دة و  356.508

و تبرس�����ق. وتتمث�����ل   الجھوی�����ة الغی�����ر معب�����دة   بمعتم�����دیتي باج�����ة الجنوبی�����ة 
 الطرقات الجھویة في:

 عرادة.وتربط مجاز الباب بقبالط و ب:28ط.ج  -
 : تامن الربط بین مجاز الباب و العروسة.  29ط.ج  -
طبرب������ة (والی������ة و مج������از الب������اب ب������ین  تمّك������ن ال������ّربط :50ط.ج  -

 منوبة).
 بط باجة بنفزة.تر:52ط.ج  -
 الراّبطة بین زھرة مدین و باجة.:63ط.ج  -
و الطری�������ق  5: ت�������ربط ب�������ین الطری�������ق الوطنی�������ة رق�������م  74ط.ج  -

 .75الجھویة رقم 
 تیبار.تبرسق بتربط :75ط.ج  -
 تمّكن ّربط تیباربباجة و سیدي اسماعیل.:أ75ط.ج  -

 مختلف الّطرقات اّلتي تكّون شبكة الّطرقات طول  : 89  جـــدول

الّطرقات  
 الوطنّیة

الّطرقات 
 الجھوّیة

الّطرقات 
 المحلّیة

المسالك 
 الفالحّیة

 المجموع

 3349,731 2468,018 288,778 368,023 224,912 الّطول بالكلم
الطرقات المعبدة 

% 
100 96.87 83.5 36.37 50.82 

 2013-االدارة الجھویة للتجھیز المصدر:

 تكّون الشبكةالّطرقات اّلتي  : 34   بیاني رسم

 

 2013-االدارة الجھویة للتجھیز المصدر:

بھیمنة المسالك الفالحّیة و الّتي  باجةوالیة بتتمّیز شبكة الّطرقات 
 من مجموع طول شبكة الّطرقات لكامل الوالیة. %74تمّثل 

 حالة المسالك الفالحّیة : 90  جـــدول

   فالحیةالمسالك ال
 معبد غیر معبد المجموع مسالك  %

 باجة الشمالیة 158,260 262,424 420,684 17,04
 باجة الجنوبیة 70,200 170,300 240,500 9,74
 عمدون 108,300 114,706 223,006 9,03
 نفزة 198,300 58,750 257,050 10,41
 تبرسق 65,660 244,140 309,800 12,55
 تیبار 49,9 83,450 133,350 5,4

 تستور 126,720 215,208 341,928 13,85
 قبالط 60,800 157,166 217,966 8,83
 مجاز الباب 59,500 264,234 323,734 13,11
 المجموع 897,64 1570,378 2468,018 100

 2013-االدارة الجھویة للتجھیز المصدر:

یبرز الجدول أّن شبكة الّطرقات لكامل الوالیة تتكّون في أغلبھا من 
فباستثناء معتمدیتي تیبار و قبالط  تمّثل المسالك  ,المسالك الفالحّیة

الشبكة الموجودة بھا و ھو ما  3/2الفالحّیة بالنسبة لبقّیة المعتمدیات 
  یزید في عزلة ھذه المعتمدیات و في صعوبة انفتاحھا على االقلیم 

والیات التراب الوطني. إذ یعتبر مستوى البني التحتّیة  ةو على بقی
 .ةّم الّدعائم لتأمین تنمّیة المنطقبالمنطقة من أھ

 حركة النقل  -2.2

عل���ى مس���توى الطرق���ات الت���ي ت���ربط ب���ین مختل���ف أج���زاء الوالی���ة 
 تتركز أدفاق السیارات و الشاحنات على الطرقات التالیة: 

ت���ؤمن ھ���ذه الطری���ق رب���ط الت���راب ال���وطني بمدبن���ة س���وق  :6ط و 
األس����طول ھ����راس ب����الجزائر م����رورا بباج����ة. و ق����د وص����ل ع����دد 

عل���ى مس���توى نقط���ة التق���اطع بجندوب���ة م���ع  س���یارة/الیوم 7200ل
س�����یارة /الی�����وم. أم�����ا  6700ھیمن�����ة ع�����دد الس�����یارات الخفیف�����ة 

 440الش�������احنات بمختل�������ف أحجامھ�������ا فوص�������ل ع�������ددھا ال�������ى 
    وحدة/الیوم.

   ت����ربط ھ����ذه الطری����ق ت����ونس ب����الجزائر م����رورا بم����اطر  :7ط و 
ال���ذروة بم���دخل رق���ة. و یص���ل ع���دد الس���یارات ف���ي س���اعات بو ط

س����یارة خفیف����ة/ الی����وم.  2000س����یارة منھ����ا  2500طبرق����ة ال����ى 
 سیارة /الیوم. 300أما الشاحنات الثقیلة فیصل عددھا الى 

ت���ؤمن ھ���ذه الطری���ق ال���ربط ب���ین تبرس���ق و ب���و س���الم.  : 75ط ج 
س����یارة ف����ي الی����وم منھ����ا  1050و یص����ل ع����دد الس����یارات ال����ى 

 شاحنة.  100سیارة خفیفة و 950
من ھ�����ذه الطری�����ق ال�����ربط ب�����ین بن�����زرت و عناب�����ة.      ت�����ؤ 11ط و 

س����یارة ف����ي الی����وم منھ����ا  1840و یص����ل ع����دد الس����یارات ال����ى 
 شاحنة.  150

 
 

7% 
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8% 

74% 

 الطریق الوطنیة

 الطریق الجھویة

 الطریق المحلیة

 مسلك فالحي
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 حالة و مكونات شبكة الطرقات:  47 خـــریطـة

 

 

 

52الطریق الجھویة رقم   

 الطریق المؤدیة لعین جمالة

المؤدیة لمدینة تبرسق 76الجھویة رقم  طریقال  

2013-المصدر : مكتب الدراسات سومر   

2013-االدارة الجھویة للتجھیز المصدر:  
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 الطریق السیارة   -3.2

و ق���د ت���ّم انجازھ���ا لخل���ق  )A3( تس���ّمى الّطری���ق الس���ّیارة إلقل���یم الش���مال الغرب���ي
دینامیكّی�����ة جدی�����دة اقتص�����ادّیة عل�����ى مس�����توى اقل�����یم الش�����مال الغرب�����ي و عل�����ى 

غرب���ا و ت���ربط ب����ین -تّتج���ھ الّطری����ق الس���ّیارة ش���رقا مس���توى الّت���راب ال���وطني.
 :تونس و الجزائر و تتكّون من

كل��م و ق��د ت��ّم  67یبل��غ ط��ول ھ��ذه القطع��ة  :مج��از الب��اب -الج��زء ت��ونس -
. و یص���ل حج���م األس���طول 2005ھا المس���افرون من���ذ انجازھ���ا و یس���تغلّ 

 سّیارة في الیوم. 12000على ھذه الّطریق إلى 
     كل���م  67بوس���الم و یبل��غ ط��ول ھ���ذه القطع��ة ,مج���از الب��اب :الج��زء الث��اني -

 و ھي في طور االنجاز.
 مبرمج  :فرنانة الحدود الجزائرّیة ,بوسالم :الجزء الثالث -

 النقل الحدیدي -4.2

 الحدی����دي دورا ھاّم����ا ف����ي نق����ل المس����افرین و ف����ي نق����ل البض����ائع.یلع����ب الخ����ّط 
 تتمثل الخطوط الموجودة بوالیة باجة في : 

 143ال����ى النقط����ة الكل����م  65الجزائ����ر. م����ن النقط����ة الكل����م -خ����ط ت����ونس -
 78(محط���ة مج���از الب���اب م���رورا بباج���ة ال���ى محط���ة س���یدي اس���ماعیل ) 

 كلم خاص بنقل البضائع و المسافرین.

قص���ر م���زوار الى���ى غای���ة س���یدي نص���یر) -مش(س���یدي مھ���ی 3خ���ط رق���م  -
 كلم خاص بنقل االبضائع. 20

 تتوزع المحطات بوالیة باجة كاآلتي:  -

 -س���یدي مھ���یمش–وادي الزرق���اء  -خ���ط ت���ونس الجزائ���ر: مج���از الب���اب- -
س�����یدي –مس�����توتة  -باج�����ة لنق�����ل المس�����افرین–باج�����ة لنق�����ل البض�����ائع 

 اسماعیل .

 : قصر مزوار.3خط رقم  -

 ایابا. 5ذھابا و 5نقل المسافرین  سفراتعدد یبلغ  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 نقل المسافرین  : 91  جـــدول

 المداخیل عدد المسافرین المحطة
2008 2010 2012 2008 2010 2012 

مج������������������از 

 الباب

2338 2054 745 6122 4258 1595 

واد 

 الزرقاء 

439 269 - 1328 903 - 

س�����������������یدي 

 مھیمش 

124 678 10 410 1804 58 

 531711 938264 989151 98380 173282 201148 باجة 

س�����������������یدي 

 اسماعیل 

1740 1377 - 5738 4196 - 

 533364 949426 1002749 99136 177660 205789 المجموع 

 2013-المصدر: الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة التونسیة 

 

 ایابا. 3ذھابا و  3اما بالنسبة لنقل البضائع فیبلغ عدد القطارات 

 

 نقل البضائع  : 92 جـــدول

 المحطة
 الصادرات (طن) الواردات (طن)

2008 2010 2012 2008 2010 2012 

 4019 1611 2326 4400 11947 13702 مجاز الباب

 3891 - 45951 80 - 196 واد الزرقاء

سیدي 
 - - - - - - مھیمش

 4292 14142 69989 65705 152056 157155 باجة

سیدي 
 - - - 1460 1980 920 اسماعیل

 12202 15753 118266 71645 165983 171973 المجموع
 2013-المصدر: الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة التونسیة 

 النقل الجّوي و البحري -5.2

بوج�����ود مط�����ار عل�����ى مس�����توى منطق�����ة الش�����مال الغرب�����ي  تتمّی�����ز
و ت���ؤمن الطری���ق الوطنی���ة رق���م  معتمدّی���ة طبرق���ة (والی���ة جندوب���ة)

 الربط معھ مرورا بمعتمدیة نفزة. 7

فتعتب�����ر لبن�����ى التحتّی�����ة للنق�����ل البح�����ري الموج�����ودة أم�����ا بالنس�����بة ل
و تتمث����ل اقربھ����ا للوالی����ة.  والی����ة جندوب����ةالمترك����زة بالتجھی����زات 

ف��ي مین��اء للص��ید البح���ري و مین��اء ترفیھ��ي بمدین��ة طبرق���ة خاص��ة 
واجھ���ة البحری���ة لوالی���ة باج���ة و عل���ى مس���توى ال (والی���ة جندوب���ة).

ب���النظر لخصوص���یاتھا الطبیعی���ة تفتق���ر ھ���ذه الواجھ���ة ال���ى مختل���ف 
یترك���ز مین���اء للص���ید البح���ري و مین���اء للترفی���ھ بمدین���ة  التجھی���زات.

 طبرقة (والیة جندوبة).
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 شبكة النقل لوالیة باجة  : 48خـــریطـة   

 

 
 2013-ةصدر: االدارة الجھویة للتجھیز باجالم

 النقل البري  -6.2

        س����ّیارة  183یتك����ّون أس����طول النق����ل ب����ین الم����دن م����ن  : الم����دنالنق����ل ب����ین  -
 :و تتوّزع كاآلتي

 
 2011في  باجةبوالیة  اللّواجات توّزع  : 93  جـــدول

 المعتمدیة العدد
 باجة الشمالیة و  الجنوبیة 100

 عمدون 15
 نفزة 38
 تبرسق 14
 تیبار 5
 تستور 3
 قبالط 3
 مجاز الباب 5

 المجموع 183
 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

 

 

 2011في  باجةتوّزع اللّواجات بوالیة  : 35   بیاني رسم

 

 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

 

وحدة و تتوّزع على  431أّما سّیارات األجرة فیتكّون االسطول من 
 :كالّتالي مختلف المعتمدیات
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 2011في  باجةبوالیة  األجرة اتسّیارتوّزع   : 94  جـــدول

 المعتمدیة العدد
 باجة الشمالیة و  الجنوبیة 343

 عمدون 6
 نفزة 5
 تبرسق 2
 تیبار 0
 تستور 1
 قبالط 0

 مجاز الباب 74
 المجموع 431

 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

 

 2010في باجة األجرة بوالیة  اتتوّزع سّیار : 36   بیاني رسم

 

 2011والیة باجة في ارقام  : المصدر

 

 س���ّیارة و 631یتك���ّون أس���طول النق���ل الّریف���ي م���ن  : النق���ل الّریف���ي -
 :تتوّزع كالتالي

 2011النقل الّریفي /المعتمدیات في  : 95  جـــدول

 المعتمدیة العدد

 باجة الشمالیة و الجنوبیة 175
 عمدون 52

 نفزة 211
 تبرسق 40
 تیبار 17
 تستور 28
 قبالط 23
 مجاز الباب 85

 المجموع 631
 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011في  باجةتوّزع النقل الّریفي بوالیة  : 37   بیاني رسم

 

 2011والیة باجة في ارقام :المصدر

یلعب النقل الریفي دورا ھاما في الٌربط بین مختلف المناطق الٌریفیة 
 للوالیة.

 

 البـــّري النقــــــــــل شبكة  : 49خـــریطـة  

 
 2013-ةالمصدر: االدارة الجھویة للتجھیز باج
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 . المحيط الطبيعي 1                                                                        الطبيعي و المحيط الحضري حيطالم:المحور الثامن 

  

 المحیط الطبیعي  -1
 و التربة المیاه  -1.1

 اه ــــــــالمی 
تض���م والی���ة باج���ة كمی���ات ھام���ة م���ن المی���اه الت���ي تتمی���ز بج���ودة عالی���ة م���ن 

و الفیزیائی����ة و الكمیائی����ة و یب����رز ذل����ك م����ن خ����الل  البیكتولوجی����ةالناحی����ة 
نت����ائج التحالی����ل الت����ي أجری����ت عل����ى بع����ض العین����ات حی����ث س����جلت نس����بة 

 ضعیفة جدا من العینات غیر المطابقة للمواصفات. 
 كما تتمیز ھذه الثروة المائیة:

 غ/ل. 1,5و  0,6بنسبة ملوحة طیبة تتراوح بین  -
    8,14فات تت�������راوح ب�������ین نس�������بة حموض�������ة مطابق�������ة للمواص������� -

7,62. 
م����غ/ل (المطل����وب اق����ل م����ن  20و 2كمی����ة النیت����رات تت����راوح ب����ین  -

 مغ/ل). 50
 78 - 10)  یت�����راوح ب�����ین DCOالطل�����ب الكیمی�����ائي لالكس�����یجین ( -

 مغ/ل). 90مغ/ل (المطلوب اقل من 
 

 التربة  
   تتع����رض بع����ض المن����اطق الجبلی����ة كباج����ة الش����مالیة و تیب����ار و عم����دون 

تح���دث ھ���ذه الظ���اھرة الجیولوجی���ة  و تبرس���ق ال���ى االنزالق���ات األرض���یة. 
الطبیعی����ة ح����ین ینفص����ل ج����زء م����ن األرض الطینی����ة و ینزل����ق ف����ي اتج����اه 
االنح���دار فتتح���رك كت���ل الترب���ة و الص���خور تح���ت ت���أثیر الثق���ل و الجاذبی���ة 
و ھ�����ذا یمك�����ن أن یتس�����بب ف�����ي ك�����وارث و أض�����رار متفاوت�����ة الخط�����ورة 

 األرض.عالوة على تدھور خصوبة 
ح نظ�����را ملكم�����ا تع�����اني بع�����ض األراض�����ي الس�����قویة م�����ن عنص�����ر ال�����ت

لالس���تغالل المكث���ف ب���دون تطبی���ق ت���داول زراع���ي مالئ���م, اذ وق���ع التخل���ي 
ش���بھ الكل���ي ع���ن اس���تعمال األس���مدة العض���ویة و تعویض���ھا بص���فة مفرط���ة 

تق����در المس����احة المھ����ددة بم����ا یق����ارب  و و عش����وائیة باألس����مدة الكمیائی����ة.
 ھك.   5000

   تمی����ز والی����ة باج����ة بارتف����اع كمی����ة التس����اقطات و أھمی����ة االنح����دار تكم����ا  
و ھ���و م���ا جعلھ���ا تتع���رض للت���دھور االنجراف���ي و یع���ود ذل���ك ال���ى تقل���ص 
الكس����اء النب����اتي م����ن ج����راء الرع����ي غی����ر المن����تظم و اس����تعمال تقنی����ات 

 .فالحیة غیر مالئمة كالحراثة الموازیة لالنحدار
 

 (الھكتار)باالنجراف  توزع المساحات المھددة:  96 جـــدول

 المعتمدیة 
المساحة المھددة بخطر  المساحة الجملیة

 االنجراف المائي
المساحات التي تتطلب 

 تدخال استعجالیا

 الشمالیة باجة
41600 

26600 17000 

 الجنوبیة باجة
45664 

26800 16500 

 نفزة
61845 

19000 14000 

 عمدون
24410 

13700 12000 

 مجازالباب
46975 

29300 21000 

 تستور
61856 

26200 24500 

 تبرسق
40175 

22200 20000 

 قبالط
40525 

28000 22000 

 تیبار 
10950 

8200 7000 

 المجموع 
374000 

210000 154000 

 2010-باجة-المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة:المصدر  

أل���ف ھ���ك (أي  154تمس���ح األراض���ي المھ���ددة ب���االنجراف بح���والي 
منھ����ا  %45,54,م���ن المس����احة الجملی���ة للوالی����ة) %41م���ا یع����ادل 

مھ����ددة ب����انجراف ح����اد یھ����م خاص����ة معتم����دیات تیب����ار و ق����بالط و 
 تبرسق.

تع���د ھشاش���ة الوس���ط الطبیع���ي و الت���دخل الج���ائر ف���ي األنظم���ة البیئی���ة 
     م����ن جھ����ة و ع����دم احت����ر ام الض����وابط المح����ددة الس����تغالل المج����ال

م��ن أھ���م األس���باب الت���ي  ,لعمران���ي م��ن جھ���ة ثانی���ةو تنظ��یم الفض���اء ا
المن���اطق تتع���رض لخط���ر الفیض���انات ف���ي  س���اھمت ف���ي جع���ل بع���ض

     عدی����د المناس����بات خاص����ة عن����د ن����زول كمی����ات ھام����ة م����ن األمط����ار 
و رغ���م اعتم���اد برن���امج حمای���ة الم���دن  و ارتف���اع منس���وب األودی���ة.

 م����ن الفیاض����انات, اال أن بع����ض المن����اطق مازال����ت تع����اني م����ن ھ����ذا
 الخطر:

مدین����ة باج����ة الت����ي تع����اني م����ن ع����دم انج����از الش����بكات الثانوی����ة  -
 لتصریف میاه األمطار داخل األحیاء السكنیة.

مدین���ة نف���زة حی���ث تمث���ل می���اه الس���یالن المتاتی���ة م���ن المرتفع���ات  -
الجنوبی������ة و المحمل������ة باألوح������ال س������ببا ف������ي تعطی������ل حرك������ة 

 المرور باألحیاء الغربیة.  
مدین���ة مج���از الب���اب الت���ي تتع���رض دوری���ا ال���ى فیض����ان وادي  -

مج��ردة, خاص��ة بع��د انج��از س���د س��یدي س��الم  (تغم��ر المی��اه م���ا 
ھ�������ك م�������ن األراض�������ي الس�������قویة العمومی�������ة  1500یق�������ارب 

 بمعتمدیتي مجاز الباب و تستور).  

ل���ذلك ش���ھدت مختل���ف من���اطق الوالی���ة المھ���ددین بھ���ذا الخط���ر, ع���دة 
ات ھ���ذه الظ���اھرة الطبیعی���ة, اض���افة اج���راءات للتقل���یص م���ن انعكاس���

 الى برمجة عدة تدخالت أخرى مستقبال:

توجی�����ھ التوس�����ع العمران�����ي نح�����و المن�����اطق المھیئ�����ة طبق�����ا  -
 للشروط التقنیة الالزمة.

تحس�����ین البنی�����ة األساس�����یة خاص�����ة  ش�����بكة تص�����ریف می�����اه  -
 األمطار.

 بناء سد خالد. -
 مزید التحكم في السیالن بواسطة سد سیدي سالم. -
ك العم����ومي للمی����اه عل����ى ض����فاف وادي ض����بط المل���� -

 مجردة.
 

 التدخالت المعتمدة للمحافضة على المیاه و التربة 
عمل�����ت المندوبی�����ة الجھوی�����ة للفالح�����ة بباج�����ة عل�����ى اتخ�����اذ ع�����دة 

) و 2001-1990اج�����راءات م�����ن خ�����الل الخط�����ة الجھوی�����ة االول�����ى (
 ) للمحافضة على المیاه والتربة:2011-2002الثانیة (
  :م���ن خ���الل تھیئ���ة مص���بات األودی���ة , حمای���ة أدی���م األرض

 حمایة أراضي الجبوب...
  ,تعبئ����ة می����اه الس����یالن م����ن خ����الل اح����داث بحی����رات جبلی����ة

 حمایة مجاري المیاه...
  اص���الح مج���اري األودی���ة م���ن خ���الل تع���دیل االنعراج���ات و

 المجاري, احداث جدران ساندة...
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 األخطار المھدٌّدة للتنوع البیولوجي  -2.1
 الحرائق 

تعتب�����ر الحرائ�����ق م�����ن أب�����رز الض�����غوطات المس�����لطة عل�����ى التن�����وع 
حی�����ث  ,البیول����وجي و أح�����د العوام����ل الرئیس�����یة الت�����ي تھ����دد الغاب�����ات

تكم���ن خطورتھ����ا ف���ي س����رعة انتش���ارھا و ص����عوبة الس���یطرة علیھ����ا. 
 :و من أھم األسباب التي یمكن ان تتسبب في حدوث ھذا الخطر

 المنزلیة.تسرب النیران من المزارع و مصبات الفواضل  -
 تعمد بعض الرعاة حرق الغابة الشعراء لغایة تجدیدھا. -
 تسرب النار اثناء جمع العسل من األجباح داخل الغابات. -
 رمي أعقاب السجائر على حافة الطرقات و المسالك الغابیة. -
 الصواعق. -

و ف����ي ھ����ذا االط����ار ت����م اتخ����اذ ع����دة اج����راءات وقائی����ة م����ن الحرائ����ق 
ی������ة و تعزی������ز المراقب������ة و القی������ام كتنظی������ف جوان������ب المس������الك الغاب

ب����دوریات تحسیس����یة لمتس����اكني الغاب����ات اض����افة ال����ى ص����یانة أجھ����زة 
الالس���لكي و تنظ���یم وح���دات االن���ذار المبك���ر لس���رعة الت���دخل الخم���اد 

 النار عند اتشارھا...
 اندثار الغطاء النباتي 

تقل���ص نس���بة التج���دد الطبیع���ي  ,یمث���ل ان���دثار الغط���اء النب���اتي الطبیع���ي
ة نج�����اح الغراس�����ات الحدیث�����ة م�����ن االنعكاس�����ات الت�����ي و ت�����دني نس�����ب

االس���تغالل  ,تتس���بب فیھ���ا ع���دة عوام���ل خاص���ة منھ���ا الرع���ي الج���ائر
المف������رط للنبات������ات الطبیعی������ة و التوس������ع الفالح������ي عل������ى حس������اب 
المس���احات الغابی���ة مم���ا أدى ال���ى انق���راض بع���ض النبات���ات األص���یلة 

 و النادرة.
 الصید المحظور 

تتس���بب ممارس���ة الص���ید أثن���اء م���دة تحجی���ره (فت���رة تك���اثر الحیوان���ات) ف���ي 
ات���الف الث���روة الحیوانی����ة البری���ة الت����ي تمث���ل عنص���را ھام����ا ف���ي الت����وازن 
البیئ���ي للغاب���ات. ل���ذلك عمل���ت مص���الح الغاب���ات عل���ى تنمی���ة الح���س البیئ���ي 
ل���دى الم���واطنین للح���د م���ن ھ���ذه الظ���اھرة الت���ي تھ���دد المنظوم���ات البیئی���ة 

ب تثمینھ���ا لتحقی���ق تنمی���ة مس���تدیمة. ت���م تس���جیل انخف���اض ف���ي فھ���ي تتطل���
 ,الض�����ربان ,القنف�����د ,الض�����بع ,ع�����دد بع�����ض الحیوان�����ات كاألی�����ل البرب�����ري

 ثعالب الماء و السرعوب...

 الضغوطات المسلطة على الشریط الساحلي  -3.1

رو) م���ن ع���دة ض���غوطات ڤ���یع���اني الش���ریط الس���احلي (ال���زوارع و ك���اب نی
بیئی���ة ھام���ة للتن���وع البیول���وجي حی���ث یتمی���ز رغ���م أن���ھ یحت���وي عل���ى م���اوي 

بغن����اء الم����وارد الطبیعی����ة و الث����روات النباتی����ة و الحیوانی����ة المتمی����زة. م����ن 
 :أھم الضغوطات المسلطة على ھذه المنطقة یمكن ان نذكر

 االستغالل المفرط للثروة السمكیة. -
 اتالف الغطاء النباتي مما یسھل عملیة زحف الرمال. -
 نع الفحم.قطع األشجار لغایة ص -
 االنجراف المائي و انزالق سفوح الجبال. -
 االنجراف البحري للشریط الساحلي الحجري. -

 المحیط الطبیعي و حساسیة الوسط 4.1 -
  أحداث االنجراف 

الطینیة و أھمیة عمدون بأھمیة تضاریسھا و كتامة تربتھا -تتمیز  مناطق نفزة
العوامل الى أھمیة ظاھرة  التساقطات في فصل الخریف و الشتاء. و قد أدت ھذه

 و التي تأخذ شكلین رئیسیین:  االنجراف
ھي ظاھرة طبیعیة تتمیز بھا منطقة خمیر و ھي مرتبطة تآكل شامل:  -

  أساسا بالخصوصیات الجیولوجیة الخاصة بالمنطقة.

و تصبح نتیجة استغالل المقاطع تفاقمت ھذه الظاھرة  تآكل األخادید: -
 حساسیة لمشكل االنجراف. المناطق المستغلة أكثر

 
 
 

 مخاطر الفیضانات 5.1

تعاني مختلف مدن مجردة ال�ى خط�ر الفیاض�انات (مج�از الب�اب و بوس�الم و 

. بالنس�بة لوالی�ة باج�ة تعتب�ر مدین�ة مج�از الب�اب أكث�ر جندوبة و غار الدماء)

تعرضا لھذا المشكل. و قد تعرضت لخطر الفیاضانات عدة م�رات و آخرھ�ا 

و ق��د وص��ل مس��توى المی��اه حس��ب الس��لط المحلی��ة ال��ى  .2012ف��ي فیف��ري 

م. مما نتج عنھ اخالء المس�اكن و التوج�ھ ال�ى مراك�ز لالی�واء الت�ي  8حدود 

تمت تھیئتھا من قبل اللجنة الوطنیة للحد م�ن خط�ر الك�وارث. و ق�د أحص�ت 

ھكتارا م�ن األراض�ي الفالحی�ة الت�ي تض�ررت  3000السلط الجھویة قرابة 

ھكتارا ب مدینة  500ھكتارا بمجاز الباب و  2000مطار منھا من میاه األ

تس��تور. و ھ��ي أراض مخصص��ة خاص��ة للزلراع��ات الكب��رى و الخض��ر و 

 بدرجة أقل  األشجار المثمرة.

 ذ
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 المحور الثامن :المحيط الطبيعي و المحيط الحضري                                                        2. المحيط الحضري
  

 

 المحیط  الحضري -2
 المناطق الخضراء و المنتزھات   -1.2

التي تم التعرض الیھا الى جانب المحمیات الطبیعیة و المنتزھات الطبیعیة 

حدیقة و منطقة  38تضم والیة باجة في المحور االول (التنوع البیولوجي) 

على مختلف البلدیات. تبلغ المساحة الجملیة لمختلف  خضراء و تتوزع

ھك. و تتركز أغلبھا بمركز الوالیة. كماتحتوي مدینة باجة  12المناطق 

 ھك. 13على منتزه حضري و یمسح قرابة 

 

 المناطق الخضراء و المنتزھات : 97  ولجـــد

 المنتزھات  

 الطبیعیة

 المنتزھات 

 الحضریة

 الحدائق العمومیة

 و المناطق الخضراء 

 المحمیات 

 والحدائق الوطنیة 

 معدل المساحة

 للفرد الواحد  

 2م19.56 1 38 1 1 العدد 

 170 12 13 10 المساحة 

 2011-سھول الشمالالمصدر االدارة الجھویة لمرتفعات و 

 التصرف في النفایات -2.2
ف���ي اط���ار خط���ة وطنی���ة تمك���ن م���ن معالج���ة الفض���الت ض���مانا لبیئ���ة 

وق���ع انج���از مص���بین م���راقبین و مرك���ز  ,س���لیمة تحق���ق ج���ودة الحی���اة
للس����ماد العض����وي بباج����ة و مج����از الب����اب ض����من مش����روع حمای����ة 
ح����وض مج����ردة م����ن التل����وث الم����دعم م����ن ط����رف وكال����ة التع����اون 

 .1999الفني األلماني سنة 

 خصائص المصبات  : 98  جـــدول

   مصب باجة مصب مجاز الباب

 مساحة الحوض  2م 16800 2م 3500

 نسبة التعبئة  100% 50%

 ارتفاع الفضالت  م 15 م 4

 عدد الطبقات المنجزة  9 4

 كمیة الفضالت المودعة طن 192054,3 طن 53432,15

 2009التقریر الجھوي حول وضعیة البیئة بوالیة باجة :المصدر

وقع���ت تھیئ���ة ھ���ذین المص���بین بطریق���ة فنی���ة تس���مح بخ���زن النفای���ات 
   المنزلی����ة و فواض����ل البن����اء دون تھدی����د س����المة المح����یط الطبیع�����ي 

حی����ث تف����رش النفای����ات عل����ى ع����دة  ,أو االض����رار بالوس����ط البش����ري
ص��م و ی��تم  50طبق��ات متراص��ة یبل��غ عل��و ك��ل واح��دة منھ��ا ح��والي 

كنھم����ا یواجھ����ان بع����ض بع����دھا ردمھ����ا باألترب����ة و م����واد البن����اء. ل

لع���ل أھمھ���ا ع���دم وج���ود طریق���ة لمعالج���ة الس���ائل الن���اتج  ,االش���كالیات
و ھ����و مل����وث ج����دا  « lixiviat »ع����ن ت����راص طبق����ات النفای����ات (

 للمحیط) للحد من خطورتھ أو التخلص منھ.

توج���ھ ك���ل م���ن بل���دیتي باج���ة و مج���از الب���اب نفایاتھم���ا نح���و مص���بین 
ی�����ة البل�����دیات مص�����بات بینم�����ا تس�����تغل بق ,م�����راقبین خاص�����ین بھم�����ا

د ع�����دة انعكاس�����ات س�����لبیة عل�����ى البیئ�����ة و ھ�����و م�����ا ولّ����� ,عش�����وائیة
المح�����یط ك�����الروائح الكریھ�����ة و تك�����اثر الحش�����رات و الق�����وارض و و

 …تلوث التربة و المائدة المائیة

 المصبات المراقبة  : 99  جـــدول

 

 2009التقریر الجھوي حول وضعیة البیئة بوالیة باجة :المصدر

باج���ة ف���ي منظوم���ة جم���ع النفای���ات البالس���تكیة من���ذ  انخرط���ت والی���ة

 ,مج���از الب���اب ,نق���اط ایكول���ف بك���ل م���ن باج���ة 4اذ أح���دثت  ,2002

 ,2004نق����اط أخ����رى س����نة  4تس����تور و تبرس����ق ث����م أض����یفت لھ����م 

 عمدون و باجة المدینة.  ,خاصة بنفزة

 رـــــــــالتطھی -3.2

الوس�ط البیئ�ي و تطرح المی�اه المس�تعملة عدی�د االش�كالیات للمتس�اكنین و 

حی�ث ت�م تركی�ز  ,ھو ما یتطلب تدخل الدیوان الوطني للتطھیر لمعالجتھ�ا

عدة منش�ات ف�ي مج�ال تص�فیة المی�اه المس�تعملة بكام�ل الوالی�ة م�ن أج�ل 

المحافظة على الوسط المائي بمنطقة حوض وادي مجردة ال�ذي یع�د أھ�م 

 ,كل�م  302ة مجرى میاه طبیعي بالبالد. یبلغ طول الشبكة الجملیة  قراب�

 ,مج��از الب��اب ,باج��ة :محط��ات تطھی��ر (بالبل��دیات التالی��ة 5كم��ا توج��د 

 محطة ضخ. 20اضافة الى تركز  ,تبرسق و نفزة) ,تستور

و ھ���ي مرك���ز  ,م���دن بوالی���ة باج���ة بمث���ال م���دیري للتطھی���ر 7تتمت���ع 

 بالط. ڤعمدون و  ,تبرسق ,تستور ,مجاز الباب ,نفزة ,الوالیة

المعالج����ة بمحط����ات باج����ة و مج����از الب����اب ل����م ی����تم اس����تغالل المی����اه 

رغ����م تركی�����ز تجھی�����زات ال�����ري بالمن�����اطق الس�����قویة و ال اس�����تخدام 

الحم�����أة المس�����تخرجة م�����ن منش�����ات معالج�����ة المی�����اه ف�����ي المج�����ال 

      ,الفالح�����ي رغ�����م مجانی�����ة التفوی�����ت الس�����تعمالھا كس�����ماد عض�����وي

 و یعود ذلك الى عزوف الفالحین.
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 .معتمديةباجةالشمالية 1                                              حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات :المحور التاسع
 

 

 الشمالیة باجة   ةمعتمدی -1
 

تبلغ مس�احتھا ح�والي بعد تقسیم معتمدیة باجة الى معتمدیتین : باجة الشمالیة و باجة الجنوبیة.  1984 مارس 05في الشمالیة تأسست معتمدیة باجة 

ھا شماال معتمدیة نفزةھكتارا 41600 بلدی�ة  ھذه المعتمدیةتوجد ب شرقا والیة بنزرت و غربا معتمدیة باجة الجنوبیة. ،جنوبا معتمدیة عمدون ،. تحدٌّ

 و عم�ادة ریفی�ةعم�ادات  8 و  عم�ادات حض�ریة 6 ،عم�ادة 14ال�ى  معتمدی�ة باج�ة الش�مالیة تنقس�م جة الجنوبیة. با بینو ھاو ھي مشتركة بین واحدة

ر عدد سكان  2004. في )عین سلطان(مختلطة  م�ن ج�نس االن�اث.  33522م�ن ج�نس ال�ذكور و  33949 ،اس�اكن 67471بح�والي  المعتمدیة قدٌّ

   امس�كن 17316وع�دد المس�اكن أس�رة  15867 بلغ عدد االس�ر  2004في  . %50.3 بلغتھامة نسبة ذكورة  وقد سجلت معتمدیة باجة الشمالیة 

ر ب 0.91أي بما یعادل   .2/ كلم اساكن 162.2ـأسرة /المسكن. تتمیز المعتمدیة بكثافة سكانیة تقدٌّ

 اشغال االرض لمعتمدیة باجة الشمالیة  : 50خـــریطـة  

  

 2015-مكتب الدراسات سومر-تألیفیةالمصدر : خریطة 

 

87 SOMMRE 2016 

 



 .معتمديةباجةالشمالية 1                                              حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات :المحور التاسع
 

 

 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية باجة الشمالية

 

 

  المؤشر
  )ھك(الجملیةالمساحة  41600

 العمادات عدد 14
مشتركة بین شمالیة و 1

 عدد البلدیات جنوبیة

 الوسط السكاني
 (ساكن) عدد السكان الجملي 69800
 (ساكن) عدد السكان في الوسط البلدي 45800
 (ساكن)  عدد السكان في الوسط الغیر البلدي 23800
 (أسرة) عدد األسر 15900
 (مسكن) عدد المساكن 17300
 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 1429
 (%))سنة 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 96,1
 (%))سنة 24سنة إلى   (19نسب التمدرس 13,1
 (%) نسبة األمیة   28

 القطاعات االقتصادیة
 الفالحة

 )ھك (المساحة الصالحة للزراعة  38000
 )ھك (المساحة الغیر صالحة للزراعة  530

 )ھك (مساحة األراضي المستغلة  37612
 )ھك (المساحات السقٌویة  70
 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  03

 الموارد المائٌیة
 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة  119
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  23
 )وحدة(عدد السدود  -

 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  04
 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  04

 الصناعة
 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  04
 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعیة   97

عدد المؤسسات المٌشغلة لعشرة أشخاص فما  30
 فوق (وحدة)

 قیمة االستثمار 162047
 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  11

 الخدمات
 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  05
 )وحدة(عدد شركات التأمین  02

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 26
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.87

 )وحدة(عدد المدارس االعدادیة 4

 (%) نسبة التداول على القاعات  0.92
 )وحدة(عدد المعاھد الثانویة 01

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  11
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  1
 )وحدة(عدد المصحات  00
 )وحدة(عدد الصیدلیات  11

 الٌثقافة و الریاضة
 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  01
 )وحدة(عدد دور الثقافة  -

 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  03
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  04
 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة 01

 الطفولة و الشباب
 )وحدة(عدد ریاض األطفال  15
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  01
 )وحدة(عدد دور الشباب  1

 البنٌیة األساسیة
 (%) نسبة التنویر 99.7
في (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  90

 الوسط الریفي
 (%)نسبةالتطھیر  99.4

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   293.876
2011-والیة باجة في أرقام -حصاءلال: المعھد الوطني المصدر  
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 باجة الجنوبیةة معتمدی -2
 

ھا شماال معتمدیة  45664و تبلغ مساحتھا حوالي  1956سنة  الجنوبیةأسست معتمدیة باجة  جنوبا  ،باجة الشمالیة و معتمدیة عمدونھكتارا. تحدٌّ

ریفیة و عمادة  6،حضریة 2˓اتعماد 9ضمٌّ تو  تانبھذه المعتمدیة بلدی.  توجد والیة جندوبةو  معتمدیة تستورشرقا  ،تیتیبار و تبرسقمعتمدی

ر عدد سكان باجة ال 2004. في )معقولة(مختلطة  في من جنس االناث.  19245من جنس الذكور و  19151،ا ساكن 39396بحوالي جنوبیة قدٌّ

أسرة /المسكن. تتمیز 0.97أي بما یعادل  2004مسكن سنة   9163أسرة و  8890المعتمدیة ضمت . %49.9نسبة الذكورة  بلغت 2004

ر ب  .    2/ كلم اساكن73.13ـالمعتمدیة بكثافة سكانیة تقدٌّ

 اشغال االرض لمعتمدیة باجة الجنوبیة  : 51خـــریطـة  

 

 2015-مكتب الدراسات سومر-المصدر : خریطة تألیفیة
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 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية باجة الجنوبية 

 

  المالحظات
  )ھك(المساحة الجملیة 45664

 العمادات عدد 09
 عدد البلدیات 02

 الوسط السكاني
 عدد السكان الجملي (ساكن) 37900
 عدد السكان في الوسط البلدي (ساكن)  20800
 عدد السكان في الوسط الغیر البلدي (ساكن)  17800
 عدد األسر (أسرة) 8900
 عدد المساكن (مسكن) 9200
 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 874
 (%))سنة 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 96.4
 (%))سنة 24سنة إلى   (19نسب التمدرس 14.1
 (%)نسبة األمیة  27.6

 القطاعات االقتصادیة
 الفالحة

 )ھك (المساحة الصالحة للزراعة  33800
 )ھك (المساحة الغیر صالحة للزراعة  4154

 )ھك (مساحة األراضي المستغلة  35610
 )ھك (المساحات السقٌویة  2690

 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  11
 الموارد المائیٌة

 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة   167
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  69
 )وحدة(عدد السدود  -
 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  -

 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  11
 الصناعة

 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  01
 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعیة   28

عدد المؤسسات المٌشغلة لعشرة أشخاص فما  08
 فوق (وحدة)

 قیمة االستثمار 12116

 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  03

 الخدمات
 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  06
 )وحدة(عدد شركات التأمین  08

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 13
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.72

 )وحدة(عدد المدارس االعدادیة 6
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.00

 )وحدة(عدد المعاھد الثانویة 5
 (%) نسبة النجاح في البكالوریا  71

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  11
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  01
 )وحدة(عدد المصحات  01
 )وحدة(عدد الصیدلیات  07

 الثٌقافة و الریاضة
 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  02
 )وحدة(عدد دور الثقافة  02
 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  05
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  01
 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة 05

 الطفولة و الشباب
 )وحدة(عدد ریاض األطفال  22
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  02
 )وحدة(عدد دور الشباب  01

 البنیٌة األساسیة
 (%) نسبة التنویر 99.7
 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  100
 (%)نسبةالتطھیر  99.8

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   141.175

2011-والیة باجة في أرقام -حصاءالمعھد الوطني لال: المصدر  
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 .معتمديةمجاز الباب 3                                                            حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات :المحور التاسع
 
 

 مجاز الباب  معتمدیة -3
 

ھا شماال والیة بنزرت بالط و غرب�ا معتمدی�ة ڤة جنوبا معتمدی ،والیة زغوانشرقا  ،تمتدٌّ معتمدیة مجاز الباب على كامل المنطقة الشرقیة للوالیة تحدٌّ

 اتعم�اد3ریفی�ة و عم�ادات 10(بلدیة مج�از الب�اب) وحض�ریة عم�ادة واح�دة منھ�ا  ،ةعماد 14تضمٌّ  ھكتارا. 46975تبلغ مساحتھا حوالي  .تستور

ر عدد سكان  2004مختلطة. في  رت نس�بة  19073م�ن ج�نس ال�ذكور و  19891،اساكن 38964بحوالي  مجاز البابقدٌّ م�ن ج�نس االن�اث. تط�وٌّ

 ،طری�ق الس�یارة( البنی�ة االقتص�ادیةو مس�توى بسبب قربھا م�ن ت�ونس الكب�رى ستراتیجي ا بوضعمعتمدیة مجاز الباب  تتمتع .%51.1الذكورة الى 

 .)طریق وطنیة

 

 

 

 2015-مكتب الدراسات سومر-المصدر : خریطة تألیفیة

 اشغال االرض لمعتمدیة مجاز الباب  : 52خـــریطـة 
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 .معتمديةمجاز الباب 3                                                 حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات       :المحور التاسع
 
 

 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية مجاز الباب 

 

 

  المالحظات
  )ھك(المساحة الجملیة 46975

 العمادات عدد 14
 عدد البلدیات 1

 الوسط السكاني
 عدد السكان الجملي (ساكن) 40500
 عدد السكان في الوسط البلدي (ساكن)  21200
 عدد السكان في الوسط الغیر البلدي (ساكن)  19300
 عدد األسر (أسرة) 8700
 عدد المساكن (مسكن) 8700

 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 683
 (%))سنة 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 96.7
 (%))سنة 24سنة إلى   (19نسب التمدرس 11.9
 (%) نسبة األمیة   24.4

 القطاعات االقتصادیة
 الفالحة

 )ھك (المساحة الصالحة للزراعة  41900
 )ھك (المساحة الغیر صالحة للزراعة  1355
 )ھك (مساحة األراضي المستغلة  41678
 )ھك (المساحات السقٌویة  5070

 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  10
 الموارد المائٌیة

 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة   224
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  21
 )وحدة(عدد السدود  -
 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  1

 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  11
 الصناعة

 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  03
 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعیة   79
عدد المؤسسات المٌشغلة لعشرة أشخاص فما  26

 فوق (وحدة)
 االستثمارقیمة  144738

 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  14

 الخدمات
 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  04
 )وحدة(عدد شركات التأمین  08

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 18
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.75

 )وحدة(عدد المدارس االعدادیة 4
 (%) نسبة التداول على القاعات  0.97

 )وحدة( عدد المعاھد الثانویة 6
 (%) نسبة النجاح في البكالوریا  70

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  06
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  02
 )وحدة(عدد المصحات  00
 )وحدة(عدد الصیدلیات  06

 الٌثقافة و الریاضة
 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  02
 )وحدة(عدد دور الثقافة  01
 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  05
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  02
 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة 02

 الطفولة و الشباب
 )وحدة(عدد ریاض األطفال  12
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  02
 )وحدة(عدد دور الشباب  01

 البنٌیة األساسیة
 (%) نسبة التنویر 99.2
 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  100
 (%)نسبةالتطھیر  98

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   210.615
2011-والیة باجة في أرقام -حصاء: المعھد الوطني لالالمصدر  
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 .معتمدية قبالط 4                                                         حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات           :المحور التاسع
 

 قبالط ةمعتمدی -4
 

ھا شماال معتمدیة 1979بالط سنة ڤتأسست معتمدیة  .  توجد بھ�ذه والیة منوبة و غربا معتمدیة تستورشرقا  ،والیة زغوانجنوبا  ،مجاز الباب. تحدٌّ

ر ع�دد س�كان بح�والي  2004. ف�ي )بالطڤ�(و عمادة مختلطة ریفیة منھا  7،عمادات8و تضمٌّ  یة واحدةالمعتمدیة بلد م�ن  8407،س�اكن 16383ق�دٌّ

رت نسبة الذكورة الى  7976جنس الذكور و   2004مس�كن س�نة   3099أس�رة و  3086. سجلت ھ�ذه المعتمدی�ة %51.3من جنس االناث. تطوٌّ

ر0.99أي بما یعادل   .  2/ كلم اساكن 73.13بفي معتمدیة قبالط  كثافة سكانیة أسرة /المسكن. تقدٌّ

 

 

 

 

 2015-مكتب الدراسات سومر-خریطة تألیفیةالمصدر : 

 اشغال االرض لمعتمدیة قبالط  : 53خـــریطـة  
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 .معتمدية قبالط 4                                                         حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات           :المحور التاسع
 

 

 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية قبالط

 

  المالحظات
  )ھك(المساحة الجملیة 40520

 العمادات عدد 08
 عدد البلدیات 01

 الوسط السكاني
 عدد السكان الجملي (ساكن) 16500
 عدد السكان في الوسط البلدي (ساكن)  3800
 عدد السكان في الوسط الغیر البلدي (ساكن)  12600
 عدد األسر (أسرة) 3100
 عدد المساكن (مسكن) 3100
 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 652
 (%))سنة 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 93.2
 (%))سنة 24سنة إلى   (19نسب التمدرس 12.2
 (%) نسبة األمیة  33.3

 القطاعات االقتصادیة
 الفالحة

 )ھك (المساحة الصالحة للزراعة  31500
 )ھك (المساحة الغیر صالحة للزراعة  325

 )ھك (مساحة األراضي المستغلة  29865
 )ھك (المساحات السقٌویة  2812
 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  103

 الموارد المائٌیة
 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة   260
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  34
 )وحدة(عدد السدود  -

 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  03
 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  04

 الصناعة
 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  01
 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعیة   34
فما عدد المؤسسات المٌشغلة لعشرة أشخاص  17

 فوق (وحدة)
 قیمة االستثمار 52000

 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  05
 الخدمات

 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  01
 )وحدة(عدد شركات التأمین  01

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 10
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.76

 )وحدة(المدارس االعدادیةعدد  2
 (%) نسبة التداول على القاعات  0.63

 )وحدة(عدد المعاھد الثانویة 1
 (%) نسبة النجاح في البكالوریا  -

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  06
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  00
 )وحدة(عدد المصحات  00
 )وحدة(عدد الصیدلیات  02

 الٌثقافة و الریاضة
 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  01
 )وحدة(عدد دور الثقافة  01
 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  -
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  -

 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة 01
 الطفولة و الشباب

 )وحدة(عدد ریاض األطفال  01
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  -

 )وحدة(عدد دور الشباب  01
 البنٌیة األساسیة

 (%) نسبة التنویر 99.2
 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  100
 (%)نسبةالتطھیر  98

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   157.166

2011-والیة باجة في أرقام -حصاء: المعھد الوطني لالالمصدر   
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 .معتمدية تستور 5                                                         حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات        :المحور التاسع
 

 تستور معتمدیة -5
 

ھا شماال والیة بنزرت1956سنة  تستورتأسست معتمدیة   ةباج معتمدیة شرقا معتمدیة مجاز الباب و قبالط و غربا ،جنوبا والیة سلیانة ،. تحدٌّ

ر عدد سكان بحوالي  2004. في عمادة 12و بلدیة واحدة  ھكتار و تضمٌّ  61856على  ھذه المعتمدیة تمتدٌّ الجنوبیة و تبرسق.  . اساكن 32772قدٌّ

رت نسبة الذكورة الى عكسھ الھجرة من المعتمدیةتھذا ما  نسبة سلبیة 2004و  1994نسبة النمو المسجلة بین  . سجلت ھذه %50.3. تطوٌّ

سجلت معتمدیة تستور كثافة سكانیة  2004في أسرة /المسكن.  0.94 أي بما یعادل  2004سنة   امسكن 7768أسرة و  7340المعتمدیة 

في .)2ساكن/كلم81.42(الكثافة السكانیة المسجلة لكامل الوالیة في نفس السنة بمقارنة  امنخفض مؤشرال اعتبر ھذیو )2ساكن/كلم 52.98(ضعیفة 

 على مستوى الوالیة. 2ساكن/كلم 81.47   على مستوى المعتمدیة مقابل 2/كلماساكن 52.21بقي ھذا المؤشر في انخفاض لتصل الكثافة  2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015-مكتب الدراسات سومر-المصدر : خریطة تألیفیة

 

 

 اشغال االرض لمعتمدیة تستور  : 54خـــریطـة  
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 .معتمدية تستور 5                                                         حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات        :المحور التاسع
 
 

 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية تستور

 

  المالحظات
  )ھك(المساحة الجملیة 61856

 العمادات عدد 12
 عدد البلدیات 1

 الوسط السكاني
 عدد السكان الجملي (ساكن) 32300
 عدد السكان في الوسط البلدي (ساكن)  12800
 عدد السكان في الوسط الغیر البلدي (ساكن)  19500
 عدد األسر (أسرة) 7300
 عدد المساكن (مسكن) 7800
 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 764
 (%))سنة 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 94.7
 (%))سنة 24سنة إلى   (19نسب التمدرس 8.6
 (%) نسبة األمیة  32.3

 القطاعات االقتصادیة
 الفالحة

 )ھك (المساحة الصالحة للزراعة  38000
 )ھك (المساحة الغیر صالحة للزراعة  9361

 )ھك (مساحة األراضي المستغلة  37590
 )ھك (المساحات السقٌویة  1320

 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  19
 الموارد المائیٌة

 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة   620
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  38
 )وحدة(عدد السدود  1
 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  6
 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  15

 الصناعة
 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  -

 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعیة   45
فوق عدد المؤسسات المٌشغلة لعشرة أشخاص فما  15

 (وحدة)
 قیمة االستثمار 47830

 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  04
 الخدمات

 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  02
 )وحدة(عدد شركات التأمین  01

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 20
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.60

 )وحدة(المدارس االعدادیةعدد  4
 (%) نسبة التداول على القاعات  0.95

 )وحدة(عدد المعاھد الثانویة 2
 (%) نسبة النجاح في البكالوریا  61.20

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  08
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  00
 )وحدة(عدد المصحات  00
 )وحدة(عدد الصیدلیات  04

 الٌثقافة و الریاضة
 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  02
 )وحدة(عدد دور الثقافة  02
 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  01
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  01
 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة 02

 الطفولة و الشباب
 )وحدة(عدد ریاض األطفال  12
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  01
 )وحدة(عدد دور الشباب  01

 البنٌیة األساسیة
 (%) نسبة التنویر 99.4
 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  100
 (%)نسبةالتطھیر  98.7

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   232.967

2011-والیة باجة في أرقام -حصاء: المعھد الوطني لالالمصدر   
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 .معتمدية تبرسق 6                                                              حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات :المحور التاسع
 

 تبرسق معتمدیة -6
 

ھا شماال الجزء الجنوبي لوالیة باجة تحتلو  1956 سنة  تبرسقتأسست معتمدیة  ش�رقا معتمدی�ة  ،جنوب�ا والی�ة س�لیانة ،معتمدیة باجة الجنوبیة. تحدٌّ

. ف�ي )مختلط�ة 3عم�ادات ریفی�ة و  7(ات عم�اد 10تضمٌّ بلدی�ة واح�دة و وا ھكتار40175ھذه المعتمدیة  تبلغ مساحة. تستورو غربا معتمدیة  تیبار

ر عدد سكان 2004  اھمی�ة الھج�رة عكسیما  وھو  2004و  1994بین  سالبةنسبة نمو و سجلت المعتمدیة . اساكن 24327بحوالي  المعتمدیة  قدٌّ

رت نس�بة ال�ذكورة ال�ى فتبرسق تعتبر واحدة من المعتمدیات الطاردة للس�كان. رغ�م ذل�ك من المعتمدیة.  عل�ى مس�توى %50.1مقاب�ل  %51.6تط�وٌّ

 تبرس�قس�جلت معتمدی�ة  2004أسرة /المسكن. ف�ي  0.91أي بما یعادل  امسكن 5811أسرة و  5317تبرسق معتمدیة ضمت  2004في . الوالیة

مقارن���ة بالكثاف���ة الس���كانیة المس���جلة لكام���ل الوالی���ة ف���ي نف���س الس���نة  ایعتب���ر ھ���ذا المؤش���ر منخفض��� )2س���اكن/كلم60.5(كثاف���ة س���كانیة ض���عیفة 

 2س�اكن/كلم81.47عل�ى مس�توى المعتمدی�ة مقاب�ل  2/كلماس�اكن58.75ال�ىلتصل الكثاف�ة  ھالمؤشر انخفاض واصل 2009في  ،)2ساكن/كلم81.42(

 على مستوى الوالیة.    

 

 

 

 2015-مكتب الدراسات سومر-المصدر : خریطة تألیفیة

 

 

 اشغال االرض لمعتمدیة تبرسق  : 55خـــریطـة  
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 .معتمدية تبرسق 6                                                              حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات :المحور التاسع
 

 

 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية تبرسق

 

  المالحظات
  )ھك(المساحة الجملیة 40175

 العمادات عدد 10
 عدد البلدیات 01

 الوسط السكاني
 عدد السكان الجملي (ساكن) 23800
 عدد السكان في الوسط البلدي (ساكن)  10600
عدد السكان في الوسط الغیر البلدي  13200

 (ساكن) 
 عدد األسر (أسرة) 7300
 (مسكن)عدد المساكن  5800
 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 679
 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 95.1

 (%))سنة
 24سنة إلى   (19نسب التمدرس 13.5

 (%))سنة
 (%) نسبة األمیة   33.7

 القطاعات االقتصادیة
 الفالحة

 )ھك (المساحة الصالحة للزراعة  30000
 )ھك (المساحة الغیر صالحة للزراعة  2275
 )ھك (مساحة األراضي المستغلة  30250
 )ھك (المساحات السقٌویة  15000

 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  -
 الموارد المائٌیة

 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة   245
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  39
 )وحدة(عدد السدود  -
 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  2

 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  11
 الصناعة

 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  -
 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعیة   31
عدد المؤسسات المٌشغلة لعشرة أشخاص  08

 فما فوق (وحدة)

 قیمة االستثمار 25910
 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  02

 الخدمات
 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  01
 )وحدة(عدد شركات التأمین  00

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 13
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.47

 )وحدة(عدد المدارس االعدادیة 2
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.09

 )وحدة(عدد المعاھد الثانویة 2
 (%) نسبة النجاح في البكالوریا  75.6

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  08
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  00
 )وحدة(عدد المصحات  00
 )وحدة(عدد الصیدلیات  03

 الٌثقافة و الریاضة
 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  01
 )وحدة(عدد دور الثقافة  01
 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  01
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  01
 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة -

 الطفولة و الشباب
 )وحدة(عدد ریاض األطفال  07
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  -

 )وحدة(عدد دور الشباب  02
 البنٌیة األساسیة

 (%) نسبة التنویر 99.2
 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  100
 (%)نسبةالتطھیر  96

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   162.586

2011-والیة باجة في أرقام -حصاء: المعھد الوطني لالالمصدر   
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 .معتمدية تيبار 7المعتمديات                                                           لة ألهم المؤشرات حسب حوص :المحور التاسع
 

 تیبارة  معتمدی -7
 

ھا ش��ماال معتمدی��ة باج��ة الجنوبی��ة1992 م��ارس 03یب��ارفي تأسس��ت معتمدی��ة ت ش��رقا والی��ة جندوب��ة و غرب��ا معتمدی��ة  ،جنوب��ا والی��ة س��لیانة ،. تح��دٌّ

ر عدد سكان بح�والي  2004في ریفیة.عمادات  4ھكتار و تضمٌّ 10950تبرسق. تمتدٌّ ھذه المعتمدیة على  . نس�بة النم�و المس�جلة اس�اكن 10509قدٌّ

رت نس�بة ال�ذكورة ال�ى  2004و  1994بین      أس�رة 2560تیب�ارجلت معتمدی�ة . س�%49.5نسبة سلبیة ھذا ما تعكس�ھ الھج�رة م�ن المعتمدی�ة. تط�وٌّ

یعتب�ر  )2س�اكن/كلم 95(مرتفع�ةكثاف�ة س�كانیة  تیب�ارسجلت معتمدی�ة  2004أسرة /المسكن. في  0.95أي بما یعادل  2004مسكن سنة   2690و 

 .)2ساكن/كلم 81.42(مقارنة بالكثافة السكانیة المسجلة لكامل الوالیة في نفس السنة  رتفعھذا المؤشر م

 اشغال االرض لمعتمدیة تیبار  : 56خـــریطـة  
 

 

 2015-مكتب الدراسات سومر-المصدر : خریطة تألیفیة
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 .معتمدية تيبار 7المعتمديات                                                           لة ألهم المؤشرات حسب حوص :المحور التاسع
 

 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية تيبار

 

  المالحظات
  )ھك(المساحة الجملیة 10950

 العمادات عدد 04
 عدد البلدیات 00

 الوسط السكاني
 عدد السكان الجملي (ساكن) 10200

 عدد السكان في الوسط البلدي (ساكن)  -
 عدد السكان في الوسط الغیر البلدي (ساكن)  10200
 عدد األسر (أسرة) 2600
 عدد المساكن (مسكن) 2700
 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 449
 (%))سنة 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 95.9
 (%))سنة 24سنة إلى   (19التمدرسنسب  8.4

 (%) نسبة األمیة  31.2
 القطاعات االقتصادیة

 الفالحة
 )ھك(المساحة الصالحة للزراعة  8700
 )ھك(المساحة الغیر صالحة للزراعة  595

 )ھك(مساحة األراضي المستغلة  9770
 )ھك (المساحات السقٌویة  376

 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  -
 الموارد المائٌیة

 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة   188
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  15
 )وحدة(عدد السدود  -
 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  1
 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  1

 الصناعة
 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  -

 )وحدة(یة عدد المؤسسات الصناع 05
المٌشغلة لعشرة أشخاص فما عدد المؤسسات  -

 فوق (وحدة)
 قیمة االستثمار 1345

 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  -

 الخدمات
 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  00
 )وحدة(عدد شركات التأمین  00

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 6
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.72

 )وحدة(عدد المدارس االعدادیة 1
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.03

 )وحدة(عدد المعاھد الثانویة 1
 (%) نسبة النجاح في البكالوریا  51.85

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  06
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  -
 )وحدة(عدد المصحات  -

 )وحدة(عدد الصیدلیات  01
 الٌثقافة و الریاضة

 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  01
 )وحدة(عدد دور الثقافة  01
 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  -
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  -
 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة -

 الطفولة و الشباب
 )وحدة(عدد ریاض األطفال  01
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  -

 )وحدة(عدد دور الشباب  01
 البنٌیة األساسیة

 (%) نسبة التنویر 99.2
 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  90
 (%)نسبةالتطھیر  -

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   83.025
2011-والیة باجة في أرقام -حصاء: المعھد الوطني لالالمصدر  
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 .معتمدية عمدون 8حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات               :المحور التاسع
 

 

 عمدون ةمعتمدی -8
 

ھا شماال معتمدیة 1956تأسست معتمدیة عمدون سنة  . والیة جندوب�ةو غربا  باجة الشمالیةشرقا معتمدیة  ،معتمدیة باجة الجنوبیة جنوبا ،نفزة. تحدٌّ

ر عدد سكان بحوالي  2004. في ةعماد 14و  )زھرة مدین(تضمٌّ بلدیة واحدة ،ھكتار 24410تبلغ مساحة ھذه المعتمدیة  . نس�بة اس�اكن 22484قدٌّ

رت نس��بة ال��ذكورة ال��ى  2004و  1994النم��و المس��جلة ب��ین  . س��جلت معتمدی��ة %49.9نس��بة س��لبیة ھ��ذا م��ا تعكس��ھ الھج��رة م��ن المعتمدی��ة. تط��وٌّ

كثاف�ة س�كانیة ض�عیفة  عم�دونس�جلت معتمدی�ة  2004أسرة /المسكن. ف�ي  0.95أي بما یعادل  2004مسكن سنة   4976أسرة و  4765عمدون

 2009ف�ي  ،)2س�اكن/كلم81.42(یعتبر ھذا المؤشر منخفض مقارنة بالكثافة السكانیة المس�جلة لكام�ل الوالی�ة ف�ي نف�س الس�نة  )2ساكن/كلم52.98(

 على مستوى الوالیة.  2/كلماساكن81.47على مستوى المعتمدیة مقابل  2/كلماساكن52.21بقي ھذا المؤشر في انخفاض لتصل الكثافة  

 االرض لمعتمدیة عمدوناشغال   : 57خـــریطـة  

 

 2015-مكتب الدراسات سومر-المصدر : خریطة تألیفیة
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 .معتمدية عمدون 8حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات               :المحور التاسع
 

 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية عمدون 

 

  المالحظات
  )ھك(المساحة الجملیة 24410

 العمادات عدد 14
 عدد البلدیات 1

 الوسط السكاني
 (ساكن)عدد السكان الجملي  22000
 عدد السكان في الوسط البلدي (ساكن)  4700

 عدد السكان في الوسط الغیر البلدي (ساكن)  17300
 عدد األسر (أسرة) 4800

 عدد المساكن (مسكن) -
 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 876
 (%))سنة 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 94.2

 (%))سنة 24سنة إلى   (19نسب التمدرس 8
 (%) نسبة األمیة   41

 القطاعات االقتصادیة
 الفالحة

 )ھك (المساحة الصالحة للزراعة  14000
 )ھك (المساحة الغیر صالحة للزراعة  3310
 )ھك (مساحة األراضي المستغلة  14330

 )ھك (المساحات السقٌویة  70
 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  -

 الموارد المائٌیة
 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة   110
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  09
 )وحدة(عدد السدود  01
 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  01
 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  -

 الصناعة
 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  -

 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعیة   07
 عدد المؤسسات المٌشغلة لعشرة أشخاص فما 02

 فوق (وحدة)
 قیمة االستثمار 2410

 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  -
 الخدمات

 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  01
 )وحدة(عدد شركات التأمین  00

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 16
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.93

 )وحدة(االعدادیة عدد المدارس 2
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.013

 )وحدة(عدد المعاھد الثانویة 1
 (%) نسبة النجاح في البكالوریا  73.3

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  10
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  00
 )وحدة(عدد المصحات  00
 )وحدة(عدد الصیدلیات  02

 الریاضة الٌثقافة و
 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  01
 )وحدة(عدد دور الثقافة  00
 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  01
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  -
 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة -

 الطفولة و الشباب
 )وحدة(عدد ریاض األطفال  03
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  -

 )وحدة(عدد دور الشباب  01
 البنٌیة األساسیة

 (%) نسبة التنویر 99.3
 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  100
 (%)نسبةالتطھیر  94

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   165.237

2011-والیة باجة في أرقام -حصاء: المعھد الوطني لالالمصدر    
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 .معتمدية نفزة 9                                                           حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات        :المحور التاسع
 

 نفزة ةمعتمدی -9
 

ھا ش�ماال البح�ر البمتوس�طھكت�ار وی 61845ح�والي . تبل�غ مس�احتھا 1958تأسس�ت س�نة ،تعتبر نف�زة المعتمدی�ة الس�احلیة الوحی�دة لوالی�ة باج�ة  ،ح�دٌّ

ر ع�دد س�كان 2004عم�ادة. ف�ي  16و غربا والی�ة جندوب�ة. تض�مٌّ بلدی�ة واح�دة و  والیة بنزرتشرقا  ،جنوبا معتمدیة باجة الشمالیة و عمدون   ھاق�دٌّ

نس�بة ال�ذكورة  س�جلت 2004في ھ الھج�رة منالمعتمدی�ة.نسبة سلبیة ھذا ما تعكس 2004و  1994ساكن. نسبة النمو المسجلة بین  53195بحوالي 

تتمت�ع نف�زة بامكانی�ات طبیعی�ة ھام�ة  أسرة /المس�كن. 0.95أي بما یعادل  امسكن 12584أسرة و عدد المساكن 12045و بلغ عدد األسر 48.5%

 یمكن أن تساھم في تثمین السیاحة االیكولوجیة و الخضراء.

 لمعتمدیة نفزةاشغال االرض   : 58خـــریطـة  

 

 2015-مكتب الدراسات سومر-المصدر : خریطة تألیفیة
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 .معتمدية نفزة 9                                                           حوصلة ألهم المؤشرات حسب المعتمديات        :المحور التاسع
 

 

 أهم المؤشرات التنموية لمعتمدية نفزة

 

  المالحظات
  )ھك(المساحة الجملیة 61845

 العمادات عدد 16
 عدد البلدیات 01

 الوسط السكاني
 عدد السكان الجملي (ساكن) 51600
 عدد السكان في الوسط البلدي (ساكن)  6100

 عدد السكان في الوسط الغیر البلدي (ساكن)  45500

 عدد األسر (أسرة) 1200
 عدد المساكن (مسكن) 12600
 )عائلة(عدد العائالت المعوزة 1425
 (%))سنة 14سنوات إلى  6(نسب التمدرس 94.1
 (%))سنة 24سنة إلى   (19نسب التمدرس 7.4

 (%) نسبة األمیة  42.3
 القطاعات االقتصادیة

 الفالحة
 )ھك (المساحة الصالحة للزراعة  16500
 )ھك (المساحة الغیر صالحة للزراعة  11065
 )ھك (مساحة األراضي المستغلة  21420
 )ھك (المساحات السقٌویة  1268

 )وحدة(عدد مقاسم الفالحین الشبان  0
 الموارد المائٌیة

 )وحدة(عدد اآلبار السطحیة   628
 )وحدة(عدد اآلبار العمیقة  22
 )وحدة(عدد السدود  1

 )وحدة(عدد السدود الجبلٌیة  04
 )وحدة(عدد البحیرات الجبلیة  01

 الصناعة
 )وحدة(عدد المناطق الصناعیة  -

 )وحدة(عدد المؤسسات الصناعیة   08
 عدد المؤسسات المٌشغلة لعشرة أشخاص فما 50

 فوق (وحدة)
 قیمة االستثمار 2419

 )وحدة(المؤسسات المصدرة كلٌیا  00
 الخدمات

 )وحدة(عدد الفروع البنكیة  02
 )وحدة(عدد شركات التأمین  02

 التجھیزات الجماعیة
 التعلیمالتربیة و 

 )وحدة(عدد المدارس االبتدائیة 29
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.53

 )وحدة(المدارس االعدادیةعدد  4
 (%) نسبة التداول على القاعات  1.12

 )وحدة(عدد المعاھد الثانویة 3
 (%) نسبة النجاح في البكالوریا  66.4

 الٌصحة
 )وحدة(عدد مراكز الصحة األساسیة  15
 )وحدة(عدد مراكز تصفیة الدم  00
 )وحدة(عدد المصحات  00
 )وحدة(عدد الصیدلیات  05

 الٌثقافة و الریاضة
 )وحدة(عدد المكتبات العمومیة  02
 )وحدة(عدد دور الثقافة  01
 )وحدة(عدد الجمعیات الریاضیة  02
 )وحدة(عدد القاعات الریاضیة  -

 )وحدة(عدد المالعب الریاضیة 01
 الطفولة و الشباب

 )وحدة(عدد ریاض األطفال  05
 )وحدة(عدد نوادي األطفال  01
 )وحدة(عدد دور الشباب  01

 البنٌیة األساسیة
 (%) نسبة التنویر 99.4
 (%) نسبة التزود بالماء الصالح للشراب  96
 (%)التطھیر  نسبة 100

 )كلم(طول شبكة الٌطرقات   255.856

2011-والیة باجة في أرقام -حصاء: المعھد الوطني لالالمصدر    
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 رائطـــــــــــــــــــالخ قـــــائمـــــة 
 

 4 _________________________ باجة لوالیة الجھوي المجال : 1 خـــریطـة
 7 _________________________ باجة لوالیة االداري التقسیم : 2  خـــریطـة
 10 ______________العمادات حسب باجة لوالیة االداري التقسیم  : 3  خـــریطـة
 12 _________________________________ التضاریس   : 4  خـــریطـة
 12 __________________________ الطبوغرافیة لخاصیاتا:  5  خـــریطـة
 12 ___________________________ (MNT) الرقمي المثال:  6  خـــریطـة
 14 ______________________ للوالیة الجیولوجیة لخاصیاتا : 7  خـــریطـة
 15 ___________________________ للوالیة التربة اصیاتخ : 8  خـــریطـة
 16 _________________________ باجة لوالیة المائیة الشبكة  : 9  خـــریطـة
 18 _____________________________ المناخیة المناطق : 10  خـــریطـة
 20 _______________________________ المائیة الموارد : 11  خـــریطـة
 28 ______________________ األثریة و الطبیعیة االمكانات : 12  خـــریطـة
 31 ____________________)2004-1994( السكاني التطور:  13  خـــریطـة
 31 ___________________ )2009 -2004( السكاني التطور:  14  خـــریطـة
 32 ____________________ الھجرة صافي : الداخلیة الھجرة:  15  خـــریطـة
 32 ___________________ الھجرة صافي : الخارجیة الھجرة:  16  خـــریطـة
 33 ____________________ الھجرة  اسباب: الداخلیة الھجرة:  17  خـــریطـة
 33 ___________________ الھجرة  أسباب:  الخارجیة الھجرة:  18  خـــریطـة
 34 _______________________ الوسط حسب السكان توزع:  19  خـــریطـة
 34 ______________________________ السكانیة الكثافة:  20  خـــریطـة
 35 ____________________ الحضري بالوسط الذكورة نسبة:  21  خـــریطـة
 35 ______________________ الریفي بالوسط الذكورة نسبة:  22  خـــریطـة
 38 _______________________ النمط حسب المساكن توزع:  23  خـــریطـة
 38 _____________ الریفي الوسط في بالمساكن الرفاھة مستوى:  24  خـــریطـة
 38 ___________ الحضري الوسط في بالمساكن الرفاھة مستوى:  25  خـــریطـة
 39 ______________________ الجنس حسب الناشطین توزع:  26  خـــریطـة
 40 _________________________ )المجموع( البطالة نسبة:  27  خـــریطـة
 40 _________________________ )  الذكور( البطالة نسبة:  28  خـــریطـة
 40 ___________________________ )االناث( البطالة نسبة:  29  خـــریطـة

 43 _______________________________ األرض اشغال:  30  خـــریطـة
 45 _____________ الري طرق حسب السقویة المساحات توزع  : 31  خـــریطـة
 46 __________________________ موقع المناطق السقویة : 32  خـــریطـة
 46 ____________ المستغلة نوع حسب الفالحیة المساحات توزع:  33  خـــریطـة

 46 _________________________ : كثافة األراضي الفالحیة 34خـــریطـة  
 47 ____________________ 2014-توزع الفالحة البیولوجیة : 35خـــریطـة  
 47 _________________________ الفالحیة  توزع الخدمات : 36خـــریطـة  
 48 ______________________ توزع االستثمارات الصناعیة : 37خـــریطـة  
 50 _____________ نشاطتوزع المؤسسات الصناعیة  حسب ال  : 38خـــریطـة  
 59 ______________________ )2011( الحضریة الشبكــة  : 39  خـــریطـة
 63 ________________  توزع المدارس االبتدائیة حسب الوسط : 40 خـــریطـة
 66 _______________النوع حسب المھني التكوین مراكز توزع : 41  خـــریطـة
 67 _______________ )العام القطاع( التعلیمیة التجھیزات توزع : 42  خـــریطـة
 70 _________________ عام) قطاع( الصحیة التجھیزات توزع: 43  خـــریطـة
 70 _________________ خاص قطاع الصحیة التجھیزات توزع  44  خـــریطـة
 72 __________________________ الطفولة تجھیزات توزع  45  خـــریطـة
 75 __________ الریفي بالوسط للشراب الصالح الماء توزیع نسبة:  46  خـــریطـة
 78 _____________________ الطرقات شبكة مكونات و حالة:  47  خـــریطـة
 79 _________________________ باجة لوالیة النقل شبكة  : 48  خـــریطـة
 81 _______________________ البـــّري النقــــــــــل شبكة  : 49  خـــریطـة
 87 ________________ الشمالیة باجة لمعتمدیة االرض اشغال  : 50  خـــریطـة
 89 ________________ الجنوبیة باجة لمعتمدیة االرض اشغال  : 51  خـــریطـة
 90 _________________ الباب مجاز لمعتمدیة االرض اشغال  : 52  خـــریطـة
 93 _____________________ قبالط لمعتمدیة االرض اشغال  : 53  خـــریطـة
 94 _____________________ تستور لمعتمدیة االرض اشغال  :54  خـــریطـة
 97 ____________________ تبرسق لمعتمدیة االرض اشغال  : 55  خـــریطـة
 98 _____________________ تیبار لمعتمدیة االرض اشغال  : 56  خـــریطـة
 101 ___________________ عمدون لمعتمدیة االرض اشغال  : 57  خـــریطـة
 103 _____________________ نفزة لمعتمدیة االرض اشغال  : 58  خـــریطـة

 

رسوم البیانیةـــــــال قــــــــــائمـــة
 

 17 _______________________ لتساقطاتالشھري لتوزع ال:  1رسم بیاني   
 33 _______________________: تطور نسبة التحضر بالوالیة 2رسم بیاني   
 34 __________ الھیكلة العمریة للسكان حسب الفئة العمریة: تطور  3رسم بیاني   
 35 ___________________ 2004 – 1994: نسبة الذكورة بین  4رسم بیاني   
 35 _________ : نسبة الذكورة بالوسط الحضري حسب المعتمدیات 5رسم بیاني   
 36 ___________________ : توزع السكان حسب الحالة المدنیة 6رسم بیاني   
 36 _____________ المعتمدیات: توزع عدد االمیین  على مختلف  7رسم بیاني   
 37 ________________ مط بوالیة باجة: توزع المساكن حسب الن 8رسم بیاني   
ع المساكن حسب عدد الغرف 9رسم بیاني     37 ____________ بوالیة باجة : توزٌّ
 39 _______________________ مستوى الرفاھة بالمساكن :  10رسم بیاني   
 39 _________________ )2004نسبة النشاط حسب الجنس (:  11رسم بیاني   
 39 _________ السكان المشتغلین حسب المستوى التعلیمي: توزع  12رسم بیاني   
 39 __________ : توزع عدد العاطلین عن العمل على المعتمدیات 13رسم بیاني   
 39 _______________ یع المستغالت الفالحیة حسب الحجم: توز 14رسم بیاني   
 48 _______________ قیمة االستثمارات حسب قطاع الصناعة: 15رسم بیاني    
 49 ________ توزع مواطن الشغل الصناعیة حسب المعتمدیات :  16رسم بیاني   
 49 ________________ التوزع المجالي للمؤسسات الصناعیة :  17رسم بیاني   
 53 _______________________ : تطور المؤشرات السیاحیة 18رسم بیاني   

 

 53 _________________ : تطور نسبة االستغالل حسب الشھر 19رسم بیاني   
 53 ___________ : عدد الزائرین لموقع دڤة األثري حسب االشھر 20رسم بیاني   
 54 _________________ : اللیالي المقضاة حسب جنسیة السائح 21رسم بیاني   
 54 ____________________ انتاج النسیج حسب المعتمدیات :  22رسم بیاني   
 54 ____________________ انتاج الزربیة حسب المعتمدیات:  23رسم بیاني   
 56 ________________ : توّزع تّجار الجملة حسب المعتمدیات 24رسم بیاني   
 64 _______________ ساسیة حسب الوسط: توزع المدارس األ 25رسم بیاني   
 64 ______ : توزع المدارس االعدادیة و المبیتات حسب المعتمدیات 26رسم بیاني   
 64 ______________________ میین حسب الجنس: توزع األ 27رسم بیاني   
 65 _____________ : تجھیزات التعلیم الثانوي حسب المعتمدیات 28رسم بیاني   
 64 ___________ نسبة النجاع في المناظرة الوطنیة للباكالوریا :  29رسم بیاني   
 66 ____________________ االتحاد الوطني للمرأة التونسیة :  30رسم بیاني   
 75 ________________ : تطور نسبة ربط االسر بشبكة التطھیر 31رسم بیاني   
 76 _______________________________ عدد المكاتب:  32رسم بیاني   
 76 _______________________________ عدد الشبابیك:  33رسم بیاني   
 77 ______________________ : الطّرقات الّتي تكّون الشبكة 34رسم بیاني   
 80 _______________ 2011: توّزع اللّواجات بوالیة باجة في  35رسم بیاني   
 81 _____________ 2010: توّزع سیّارة األجرة بوالیة باجة في  36رسم بیاني   
 81 ______________ 2011: توّزع النقل الّریفي بوالیة باجة في  37رسم بیاني   
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 داولـــــــــــــــالج
  

 13 ________________________ التربة: أصناف و خصوصیات  1جـــدول  
 17 ______________ حسب المعتمدیاتالشھریة :  توزع التساقطات  2جـــدول  
 17 _____________________________ في الوالیة:   الحرارة  3جـــدول  
 19 ____________ و طاقة استعابھا  : عدد السدود و البحیرات الجبلیة 4جـــدول  
 19 __________________________ : الموائد السطحیة و العمیقة 5جـــدول  
 20 _____________ عمیقة: درجة الملوحة بالمائدة السطحیة والمائدة ال 6جـــدول  
 20 _________________________________ الموارد المعبأة:  7جـــدول  
 21 ________________________________ األصناف النادرة:  8جـــدول  
 27 __________________ األماكن التي یمكن زیارتھا بوالیة باجة:   9جـــدول  
 30 ___ : تطّور الوزن الدیموغرافي لوالیة باجة/ منطقة الشمال الغربي 10جـــدول  
 30 _________________ :  تطّورمعّدل النمّو الدیموغرافي السنوي 11جـــدول  
و  1994: معّدل النمّو الدیموغرافي السنوي حسب المعتمدیات بین  12جـــدول  

2009 ______________________________________________ 30 
 30 ______________ 2009-2004 -1994:  تطور السكان خالل  13جـــدول  
 31 _____________________ : تطّور نسبة الوالدات لوالیة باجة 14جـــدول  
 31 ______________________________ :  تطّور أمل الحیاة 15جـــدول  
 32 ___________________________ ة:  تطّور حاصل الھجر 16جـــدول  
 32 ____________________ : اسباب الھجرة الداخلیّة و الخارجیّة 17جـــدول  
 32 ___________________ 2011_1994تطور نسبة التحضر :  18جـــدول  
 33 _______ ساكنا) 1000:  توّزع السّكان حسب الوسط و المعتمدیة ( 19جـــدول  
 34 ___________________ )2: الكثافة السٌكانیة (عدد السٌكان/الكلم 20جـــدول  
 35 ________________________ : توزع السكان حسب الجنس 21جـــدول  
 36 ____________________ 2004-: توّزع األسر حسب الوسط 22جـــدول  
 36 ____________ :  توٌزع السكان حسب المعتمدیة و الحالة المدنیة 23جـــدول  
 36 ________________ (%)-2004 حسب الجنس -:  نسبة األمیّة  24جـــدول  
 37 _____________________ (%)نمط:  توزع المساكن حسب ال 25جـــدول  
 37 ________________ :  توزع المساكن حسب عدد الغرف (%) 26جـــدول  
ر نسبة النشاط 27جـــدول    39 _____________________________ :  تطوٌّ
ع العاطلین عن العمل حسب المستوى التعلیمي 28جـــدول    39 _________ :  توزٌّ
 42 _____________________________ :  المساحات الفالحیة 29جـــدول  
ع المساحات الفالحیة 30جـــدول    42 _________________________ :  توزٌّ
 42 ________________________________:  الموارد المائیة 31جـــدول  
 44 ___________ : توزیع المستغالت الفالحیة حسب حجم الضیعات 32جـــدول  
 44 ___________________________انتاج المنتوجات النباتیة:  33جـــدول  
 44 ________________ :  توٌزع وحدات الخزن حسب المعتمدیات 34جـــدول  
 46 _________________________2011-رؤوس األبقار عدد:   35جـــدول 
 46 __________________ :  تطّور عدد رؤوس األغنام و الماعز 36جـــدول  
 47 _____________________________ :  تطّور انتاج السمك 37جـــدول  
 47 ________________________________ : وحدات الصید 38جـــدول  
ع االستثمارات  الصناعیة 39جـــدول    48 _______________________ : توزٌّ
ع المؤسسات الصناعیة 40جـــدول    49 ________________________ :  توزٌّ
 49 _____________ : توّزع مواطن الشغل حسب مختلف القطاعات 41جـــدول  
 49 ______ عّمال 10مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل أكثر من :  42جـــدول  
 49 ______ عّمال 10توزع المؤسسات الصناعیة التي تشغل أكثر من  : 43جـــدول  
 51 _________________________ كلیا المصدرة :  المؤسسات 44جـــدول  
 51 __________ ومختلط أجنبي رأسمال ذات : المؤسسات الصناعیة 45جـــدول  
 52 ______________ أھم المواقع التي شملتھا دراسات جیولوجیة:   46جـــدول  
 52 ______________________________ استغالل المقاطع:   47جـــدول  
 53 ____________________________ التجھیزات السیاحیة:   48جـــدول  
 53 ______ باجة -: تطور مواطن الشغل بقطاع السیاحة بمنطقة بنزرت 49جـــدول  
 54 _____ باجة -:  تطور االستثمار في القطاع السیاحي بمنطقة بنزرت 50جـــدول  

 54 _____________________ :  منابع المیاه المعدنیّة بوالیة باجة 51جـــدول  
 55 ____________________ :  الخصائص الفیزیوكیمیائیّة للمنابع 52جـــدول  
 56 ____________ :  برنامج التنمیة الریفیة المندمجة (الجیل االول) 53جـــدول  
 56 _____________ : برنامج التنمیة الریفیة المندمجة (الجیل الثاني) 54جـــدول  
 56 ____________________ : برنامج التنمیة الحضریة المندمجة 55جـــدول  
 58 ____________________ : تاریخ احداث البلدیات و مساحاتھا 56جـــدول  
ر نسبة النمو بین  57جـــدول    58 ___________ 2011و  2004و  1994:  تطوٌّ
ع السكان الحضریین 58جـــدول    58 __________________________ : توزٌّ
 63 __________ حسب الوسطحسب المعتمدیات و :  توّزع المدارس  59جـــدول  
 63 _____ تجھیز مدارس المرحلة األولى من التعلیم األساسيمستوى :  60جـــدول  
 64 _______________________ :  توّزع التالمیذ  حسب الجنس 61جـــدول  
 64 ______________ : مؤشرات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي 62جـــدول  
ع تجھیزات المرحلة الثانویة 63جـــدول    65 _____________________ : توزٌّ
ع مراكز التكوین حسب المعتمدیة (القطاع العام) 64جـــدول    65 _________ : توزٌّ
ع مراكز التكوین حسب المعتمدیة (القطاع الخاص) 65جـــدول    65 _______ : توزٌّ
 69 _________ األساتذة و الطلبة حسب مؤسسات التعلیم العاليعدد :  66جـــدول  
 68 _______________________ الخاصة : البنى التحتیة الصحیة 67جـــدول  
 69 ________________________ : االطار الطبي بالقطاع العام 68جـــدول  
 69 _______________________ : االطار الطبي بالقطاع الخاص 69جـــدول  
 70 ______________________________ االطار الشبھ طبي:  70جـــدول  
 70 __________________ : توزع المراكز الصحیة حسب الصنف 71جـــدول  
 69 ____________________ : مؤشر مركز الصحي/ عدد السكان 72جـــدول  
ع المالعب الریاضیة 73جـــدول    70 __________________________ : توزٌّ
 71 ___________________ : القاعات الریاضیة و مالعب األحیاء 74جـــدول  
 71 _____________________________ : الجمعیات الریاضیة 75جـــدول  
 71 _____________ الریاضةاألنشطة النھوض ب ت:  مراكز و نواتا 76جـــدول  
 70 _______________ توزع المسالك الصحیة حسب المعتمدیات:   77جـــدول  
 71 ______________________________ : التجھیزات الثقافیة 78جـــدول  
 73 _______________________ :  توزع مؤسسات القطاع العام 79جـــدول  
 72 _____________________ :  توزع مؤسسات القطاع الخاص 80جـــدول  
 74 _________________________ :  نسبة التزود حسب الوسط 81جـــدول  
 74 _____________ :  تطور نسبة التزود حسب الوسط و المعتمدیة 82جـــدول  
 74 ___________________ كمیة االستھالك حسب النوع:  تطّور  83جـــدول  
 74 ____________________ الكھرباء :  تطّور نسبة الّربط بشبكة 84جـــدول  
 76 ____________________ :  تطّور نسبة الّربط بشبكة التطھیر 85جـــدول  
 76 ________________________ :  التطھیر حسب المعتمدیات 86جـــدول  
 75 _________________________________ الھاتفشبكة :  87جـــدول  
 76 ___________________________ : الھاتف القار و الجوال 88جـــدول  
 76 ___________مختلف الطّرقات الّتي تكّون شبكة الطّرقات طول :  89جـــدول  
 77 ____________________________ : حالة المسالك الفالحیّة 90جـــدول  
 78 ________________________________ :  نقل المسافرین 91جـــدول  
 78 _________________________________ :  نقل البضائع 92جـــدول  
 79 _________________ 2011:  توّزع اللّواجات بوالیة باجة في  93جـــدول  
 80 ______________ 2011:  توّزع سیّارة األجرة بوالیة باجة في  94جـــدول  
 80 ___________________ 2011: النقل الّریفي /المعتمدیات في  95جـــدول  
 82 __________________ المساحات المھددة بخطر االنجراف : ا 96جـــدول  
 84 ______________________ : المناطق الخضراء و المنتزھات 97جـــدول  
 84 ____________________________ المصبات خصائص :  98جـــدول  
 84 ______________________________ المصبات المراقبة:  99جـــدول  
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