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قد تّم إعداد و. لي اإلدارات المركزية، الجھوية والمحليةبالتعاون مع ممث جيوماتكسھذه الدراسة ھي ثمرة عمل جماعي لمكتب الدراسات 

 : ھذا التقرير تحت إشراف

Ø  المدير العام للتھيئة الترابية أحمد الكاملالسيّد 

Ø  رئيسة مشروع –رئيسة مصلحة باإلدارة العامة للتھيئة الترابية  ربيعة القفصيالسيّدة. 

 :يتكون الفريق الذي قام بالدراسة من

Ø في علوم المعلومات الجغرافية، مدير المشروع دكتور :عاطف بلحاج علي السيد 

Ø  مختص في الجيوماتيك: فوزي الخّماسيالسيد 

Ø عالميّةاإلوطني في  مھندس :محمد معز الصافي السيد 

Ø مختصة في الجغرافيا: ألفة حورية السيدة 
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 لتوطـــــــــــئةا

 

 

الجغرافي هو مجموعة خرائط مفسرة تعكس الحالة الراهنة في  األطلس

 .منطقة أو والیة تحتوي على مجموعة كبیرة من المعلومات الجغرافیة

یتعّرض إلى مختلف للوالیة، و ا هو صورة لشكل بیاني األطلس إذ

خاصیاته االجتماعیة الطبیعي، و المحاور التي لها عالقة بالوسط 

 والبنيواالستغالل والتنظیم الترابي واألنشطة االقتصادیة والخدمات 

 .التحتّیة

استشراف أیضا نظرة شاملة لتحلیل الحاضر و یعطي األطلس 

ة و زیادة المعارف المستقبل، فهو یمكن من تعمیم المعلومة الجغرافی

را بذلك إلى الّسلطات الجهوّیة حول مختلف مكّونات الوالیة، موف

نظرة كاملة عن وأصحاب القرار إضاءات وحوصلة لكل المعلومات و 

 .الحركیة الداخلیة لعدة قطاعاتالرهانات و 

عیات واإلشكالیات في یمكن األطلس بشمولیته من تقدیم مختلف الوض

 .بلورة استراتیجیة التنمیة الشاملةیساهم في الوالیة، و 

األطلس باالعتماد على عّدة معلومات متأتیة من مصادر  ُأنجز هذا

الصور (موثوقة، باإلضافة إلى معطیات خرائطّیة بعد معالجتها 

المواضیع المرتبطة بالمجاالت لتسلیط الضوء على المحاور و ) ئیةالفضا

 .االستراتیجیة

التكنولوجّیات الحدیثة للمعلومات قصد  إّن اختیار اإلدارة الستعمال

جاز أطلس رقمي في صیغة نتحسین نشر هذا المنتوج یرمي إلى ا

ٕانتاج الخرائط التي أصبحت تعتمد علّیة، حیث أّن تقدم اإلعالمیة و تفا

 Systèmes d’Information)على نظم المعلومات الجغرافیة 

Géographique)  للمعلومات نشر أفضل یمكننا من تحیین وتمثیل و

 .الجغرافیة على عكس الخرائط الورقّیة المعّرضة للتلف

كل رقمي جّذاب وسهل هذا األطلس المتفاعل وقع انجازه في ش

( سیتم وضعه على األنترنات حتى تتمكن كل الفئات االستعمال و 

 .االستفادة منهمن االّطالع علیه و ) یین، الطلبةأصحاب القرار، الجامع

واصلة للمحتوى ستعطي ن عملیة التحیین المتهذا باإلضافة إلى إ

 .ا األطلس على المستوى الجهويمصداقّیة لهذ
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سلیانة بوالیة االجتماعیةو  االقتصادیة التنمیة مؤشرات  

 المالحظات قیمة المؤشرات المؤشرات

² المساحة كم  4642  - 

 2011 236300 السكان

 2004-1994 0.45- نسبة النمّو السنوي

 2011 ²كلم/ساكن 52 الكثافة السّكانیة

 2011 90000 )بلدیین(السّكان الحضریین

 2011 146300 السكان الّریفیین

 2011 38.1 % نسبة التحّضر

 2011 54300 عدد األسر

 2009 4.6 متوسط حجم األسر

 2008 45.4 % نسبة النشاط

 2010 15.6 % نسبة البطالة

 2004 51100 عدد المساكن

 2004 1.06 عدد األسر المالكة للسكن

 2009 10 عدد البلدیات

دد المعتمدیاتع  11 2009 

 توقعات2011 98.5 % نسبة التنویر

2010 93 % نسبة التزوید بالماء الصالح للشراب توقعات   

 توقعات2010 84.6 % نسبة الّربط بشبكات التطهیر

 2010 2336 عدد السّكان للطبیب الواحد

 2010 62% نسبة استغالل المساحات العمومیة السقویة

 2010 32 عدد األسرة السیاحیة

 2010 2 عدد الوحدات السیاحیة

 1000عدد األسرة العمومیة بالقطاع الّصحي لكّل 

 ساكن
1.5 2010 

هك  مساحة األراضي الفالحّیة 431230 2011 

 2010 285 عدد المؤسسات الصناعیة

 دارات  الجهویّة  لوالیة سلیانةالمعهد الوطني لإلحصاء، اإل: المصدر 
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 عــامة مــقدمة

 تفسیریة مذكرة

النهضة التي شهدتها الجماعات إّن التطور الجهوي بصفة عامة و 

 المحلّیة تمثل أولویة بالنسبة للسلط الوطنّیة الحریصة على تحقیق

ذ أّن مستقبل هذه شامل ومتوازن لكل مناطق البالد، إتطور 

والیات یتطّلب معرفة كاملة لكل المناطق التي وقع تقسیمها إلى 

المجالّیة لهذه الوحدات اإلداریة االجتماعیة واالقتصادیة و  المكّونات

 .مصدرا هاّما للحركیة والنموّ التي تمّثل 

تشخیص أكثر الظواهر ل لیاتاآل من العدید تموضع الغایة، لهذه

أطلس "لیات هذه اآل والرهانات الخاّصة بهذه المناطق، ومن بین

الذي أنجز من طرف اإلدارة العاّمة للتهیئة الترابیة  "لوّ الجیل األ

ة یمكن والذي قّدم إجابات لهذه المشاغل بدون أن یكون قاعد

 .القرار اتخاذاالعتماد علیها في 

وبما أّن لوالیة سلیانة،  واالقتصادیة نظرا ألهمیة المكانة االجتماعیةو 

 كل والیة على حده، النسخة القدیمة لألطلس لم تأخذ بعین االعتبار

 .س خاص بوالیة سلیانةفسیقع في هذه الدراسة إنجاز أطل

 اتاإلحصائیو  لیلاالتح باستخدام وذلك ،ستتطرق الوثیقة هذه لذلك

بالتنظیم الترابي وكیفیة تأمین  المتصلة المیادین مختلففي  والخرائط

یات ستمّكن من تحدید هذه المعط. المواصالت للبنى التحتّیة

حیث أّن هذا دینامیكّیة التطور على مدى متوسط وبعید، التوّجهات و 

وجداول مفّسرة بل ط جغرافیة األطلس ال یمّثل مجرد تسلسل لخرائ

لجوانب السلبّیة یتجاوز ذلك لكونه یعطي نظرة شاملة على كّل ا هو

 .اإلیجابیة بالوالیةو 

 الدراسة أهداف

ساسي لهذه باإلضافة إلى تعمیم المعلومة الجغرافیة، إّن الهدف األ

الّدراسة هو تحسین المعارف على عّدة جوانب وتمكین الّسلط من 

الّداخلیة انطالقا من رؤیة شاملة أداة ثمینة ألخذ القرار  للدینامیكیات

 .والبیئة إلعمار واالقتصاد مثال ساسیةاأل یادینمال جمیع تغطي التي

 :إلى سلیانةوالیة  أطلسیهدف  وبالتالي

والمحلیة للوالیة في شكل  االجتماعیة المكّونات مختلفل جرد وضع 

 .وغیرها تحالیل وٕاحصاءات

أنترنات ( للتكنولوجیا الجدیدة التقنیات مع تتكیف رقمیة أداة وضع•

 ).الوسائطمتعّددة 

 .للوثیقة الدوري تمكین التحیین•

 الدراسة محیط

  مساحة علىتمتد و  التلى والسباسب المجال بین سلیانة والیةقع ت

 شمالال منطقة من الشرقي الجنوبي الجزء في تقعكما ،²كم 4642

 وجندوبة الكاف والیات أربعة تشمل التي المنطقة( يتونسال يغربال

 ).وباجة وسلیانة

 سبع وتحدها يالجنوب يالشمال محورال طول على ممتد شكل لها

 :والیات

 الشمال في باجة والیة•

 والیة جندوبة يغربال شمالفي الو •

 الغرب من الكافوالیة •

 )شمالنحو ال( زغوانوالیة  شرقمن الو •

 )الجنوب نحو( الشرق من القیروانوالیة •

 الجنوب من القصرین والیة•

 .شرقيال جنوبال من بوزیدوالیة سیدي •
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 موقع منطقة  الدراسة: 1 توضیحي رسم

 تاریخ موقع الدراسة

 قعاومو مبمعال رخزت لتيا جهاتلا مھا نم سلیانة الیةو رتعتب

 قعوم 1800 لياوح دتّع ثحی ،نسیةولتا دبالبال ة،دیدع یةرثا

 دلقائا فیها مزھ لتيا) مازا( جامة قةطمنو رمکث ،امهھأ نم ي،رثا

 ،بیرلکا: قطبمنا دةوجومأخرى  قعاوم إلى إضافة ،لحنبع میظلعا

 التالیة الفقرات في نقدم. قطلمناا نمغیرها و  ،سیرووبو ىركس

 .ومكثر زاما للمدینتي التاریخیة المعطیات بعض

 )جامة حالیا( زاما القدیم الموقع

یقع . المجهو زالماا،ودج ماھ) سابقا مازا( بجامة يرالثا قعولما انّ 

 الشمالي فطرال على ادیدوتح سلیانة شمال اترمتوكیل 9 على بعد

 .كلم 170حوالي بعن العاصمة  یبعدو  "جومس" للجب

أي  "ریجیا" "زاما" ماس ومانیةروال یقیةراالغ صوالنص تروذك

 صهاریج یاترالحف لقب قعوالم في راهظال وكان .الملکیة زاما

 يطنزبی نحص وبقایا یمةدق ماء نوعی المیاه نیزلتخ میةوعم

 ةدع العیان الى زترب یاتربالحف القیام دوبع. بنایات راندوج

 نرالقإلى  تاریخه دویع دومعب روماني لزمن امنه وآثار اقعوم

 في یةطنزبی ومنازل يطنزالبی نالحص نم موقس المیالد لقب الثاني

 يریزال( طسیوال دالعه نم حيإضافة إلى . دالمعب أروقة

 المیالد لقب ابعرال نرالقإلى  دوتع آثار وبقایا ،)والحفصي

 الحنایا نم 2 ددع نع فالکش في یاترالحف توساهم). یةدمیون(

 نم دةوجوم تكان التي الثالث الحنایاإلى  تأضیف المیاه بلجل

 كةربمع اسمها ارتباط نم التاریخیة أهمیتها جاما دوتستم. لقب

 التي" الملکیة زاما"ركذت لحنبع ركذی مادفعن. "نوشیبی" دض لحنبع

 . طسوالمت ضفاف على روما وهیمنة لحنبع ملحمة نهایة تدشه

 

 زاما معركة میدان تمثل خریطة: 2 توضیحي رسم

 مزانه التي ةرالشهی "زاما" كةرمع دارت المیالد لقب 202 عام في

 اكذآن روما درلتنف "نوشیبی" وددالل وهدعأمام  لحنبع دالقائ فیها

 دشه يذال المکان ،طسوالمت ضاالبی رالبح ضفاف على ةطربالسی

 نبی خالف لمح ةدع اتولسن ظل لحنبع لملحمة راالخی لالفص

 دراسات دوبع. میدالق التاریخ في نوالباحثی نرخیؤوالم العلماء

 اصلةومت الزت وال 1996 عام رسمیا تلقطان یاتروحف ثووبح

 الیةوب( الحالي جاما قعوم أن تتثب نقیشة على روالعث مت اآلنإلى 

 لحنبع كةربمع اسمها طارتب التي الملکیة زاما لبالفع وه) سلیانة

 .یقيراالف نوشیبی دض
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 يھ یةلحالا »جامة« ان تتثبو دكؤت نقیشة فكتشاا ارخؤم مّت دقو

 "مازا" نبا ّ◌وجرت لتيا لیوقااأل دتفن كلذبو ،اجنیةطرلقا مازا فعال

 تحدید تم قدو . فسوی يدسی ساقیة جهة فيأو  رئازلجا في تدجو

التي كتب  النقیشة اكتشاف دعن 2001 عام في نهائیا زاما موقع

 ".زامامنطقة  مواطني" عنيالتي ت "زاما ریجیا مواطني" علیها

 )تونس سقف( مكثر تاریخ

إن موقع مكتریس األثري مالصق لمدینة مكثر التي تعد امتدادا له 

مكتریس هي مجرد نقل التیني السم المكان  ،متأخر زمنفي 

الذي ینم عن المصادر اللوبیة للمدینة مثل " م ك ت ر م" األصلي

ما تدل علیه كثرة المعالم الجنائزیة التي تعود إلى هذه الحضارة 

 . والتي أدمجت بالموقع

م، حین .ا تأسیس المدینة ذاتها فیبدو أنه یرجع إلى القرن األول قأم

نشروا في تلك نومیدیون متسمون بسمات بونیة و استقر معّمرون 

فنونها انتشارا دائما، ظّل مستمرا حتى ثقافتها و الجهة دیانة قرطاج و 

األثرّي  موقعإّال أّن ال. بعد قدوم الرومان في أوائل القرن األّول

یرتبط بالفترة الرومانیة، وهو یعتبر من أثرى ومن أبدع ما األساسّي 

وبلغت المدینة أوج ازدهارها في القرنین الثاني . تمتلكه تونس

والثالث، ولكّن تقهقرها بدأ منذ القرن الرابع وتسارع مع الغارات 

 .الوندالّیة والبیزنطّیة

 علیهافي عثر التي واللوحات ،واضح نمو شهدالجدید  يالبون العهد

 بعل" هاإلال وجود یعكس األول القرنفي  مؤرخةالو  "العین باب"

 ."حامون

في فترة اإلمبراطوریة الرومانیة، كان سكان زاما من 
نفس الواجبات مواطني و  القرن الثاني بنفس الحقوق

في ذلك الوقت زاما، مثل بقیة مدن بأفریقیا، . روما
لدیها . أصبحت مزدهرة جدا، مثل قرطاج ومكثر ودقة

تزال غیر  الكثیر منها ال( العدید من اآلثار الضخمة
مثل المباني المحیطة بالمنتدى والمسرح ) معروفة

والمعابد، ولكن أیضا شبكة من القنوات والخّزنات 
الكبیرة العامة التي ُخّزنت وُوّزعت میاهها على 

غّذت الحنایة المدینة حیث كانت هناك . المدینة
د النوافیر والحّمامات ومواقع حاجة للمیاه، لتزوی

الصناعة التقلیدیة، ولتنظیف الشوارع، وأخیرا لتزوید 

المنازل عن طریق قنوات أو الخّزنات التي تغذیها 
 )1.(میاه األمطار

 

 بعثة. 2003 سبتمبر في الحملة بعد وآفاق تقییم. القدیمة العصور في زاما إمدادات میاه بحوث):1(

 2003 تولوز سنة والتاریخ، تولوز لآلثار بزاما، اتحاد یبللتنق الفرنسیة التونسیة

 

 46 فيوذلك  ةمتأخر   رومنة  شهدت "مكتریس"األثري  الموقع خریطة

  من مخصصة لثالث حرة مدینة على اإلعالنحیث تم . ق م

 تأثیرال إلى ذلك یرجع وربما الثاني، القرن أوائل حتى محلیةال مؤسساتها

 الحكومة أعضاء قبل من نفسه القرن في القضاة استبدال یتم .النومیدي

 في الرومانیة المواطنة إلى تانضم األسر من عدد وهناك. الثالثیة

 ."كومود" عهد في الفروسیة مرتبة وٕالى "نجو تر " اإلمبراطور عهد

 

 مكثر أنقاض خریطة: 3 توضیحي رسم

 176 بین" مكتریس الیا ُأریلیا كولونیا" باسم معروفة المستعمرة

حیث  الروماني السالممن  القرن نهایة ذمن مدینةال استفادت،180و

 اإلمبراطور عهد في الثاني، القرن نهایة في. االزدهار بعض عرفت

 من العدید على نعكسا الذي األمر ذروتها، وصلت "أوریل مارك"

 .هك عشرة من رأكث مساحة مسحت التيو  المدینة في األثریة المعالم
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 مكثر جنوب أثریة حّمامات: 4 توضیحي رسم

 خاللتوجد مرثیة  .مسیحي سقفأل قرم تأصبح الثالث، القرن في

 محفوظة" حصاد مكثر"  سمىت اآلن حتىو  270-260 السنوات

 على لحص فالحي عاملقصة  رويت والذي اللوفر،متحففي

. الشیوخ مجلس إلى الوصولب له سماحوقع ال عاما 23 بعد عمل

 زتركّ  محاربة في سهمت التي البلدیة الالمركزیة" عكست هذه الترقیة

 ." الثروة وبالتالي السیاسیة، السلطة

 «عهد وفي. 439 في الغزوات مع المدینة في التدهور بدأ

 ذلك في بما القائمة المباني في الحصون شیدت » جستینین

 قبائل مع عشر الحادي القرن في انهیار كلي". الكبیرةالحّمامات "

 .هالل بني
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والبیئي الطبیعي الوسط  

 التضاریس

من جهة والظهریة التونسیة من س تمتد بین التل العالي التضاری

ٕاذا كانت و  .وعورتهابتنوعها و  تضاریس سلیانة  تمتازجهة أخرى، و 

الهضاب تحتل فیها مكانة هامة ألشكال اإلنتقالیة مثل الروابي و ا

 جبال ضخمة یكبر حجمها بصفة عامة أقدامفهي توجد عادة عند 

مختلف مهما كانت الحالة فإن و . كلما ابتعدنا عن وسط الوالیة

في اتجاهها األطلسي بغرافیة تشترك في شكلها الممدد و المیادین الط

بكة كثیفة تشقها شكثیرا ما تكون شدیدة االنحدار و  كما أّن سفوحها

ادي سلیانة جزء هام منها یتصل بو . الوعرةمن األودیة المتعمقة و 

 .أحد وادي مجردة الهامةأكبر أودیة الوالیة و 

 :الكتل الجبلیة

الجبال في المناطق الجنوبیة للوالیة حیث تكون دائما  توجد أهم

یعتبر متواضعا  ارتفاعهاشدیدة البروز في المشهد الطبیعي رغم أّن 

ل السكارنة ال تبلغ سوى نسبیا بما أّن أعلى قمة التي نجدها بجب

الناحیة  منحتى المرتفعات التي تواصل هذا الجبل م و 1322

من جهة و . م1294مدینة مكثر ال تتجاوز  الشمالیة المطّلة على

وجبل السرج وجبل  فاع یوجد في جبل برقوفإّن اقصى إرتالظهریة 

. م1175و م1201م و1358م و1268على التوالي ب یقدر كسرة و 

في  تمثل في جبل السكارنة الجنوب الغربي فإّن أهم الكتل ت اتجاهأّما

جبل و ) م1045(ر جبل القصیّ و ) م1226(جبل بربرو و ) م1322(

 ).م1024(بن حّباس 

رجة األولى الطبیعي بالدیعزى بروز هذه التضاریس في المشهد و 

 الذي یتواصل أحیاناإلى مظهرها الُكتلي وخاصة شكلها الممّدد و 

 االرتباطهو أمر مرتبط شدید على عدة عشرات من الكیلومترات و 

المحّدبات و  الجبال تتوافق في اغلب الحاالتبالبنیة الجیولوجیة ألّن 

التكوینات الجیریة  تغلب على تكوینها الصخور الصلبة ال سیما

سبرا رصیفیا  قد یبدي الكریتاسي السفليو  األیوسینیةو  الكریتاسیة

هو الحال أحیانا في جبل السرج وجبل بلوطة  شدید الصالبة كما

التعریة من أن تلعب دورا إّال أّن ذلك لم یمنع . خاصة جبل برقوو 

ختلف مالهشة و ة المستویات اللینة و قد استغلت المیاه الجاریو . هاما

 . االنكسارات لتتعمق في السفوحو  وعكالصدمواطن ضعف الصخور 

 ارتفاعها رغمالمناطق الشمالیة فإنها المنطقة الوسطى و حتى جبال و 

م 700ینحصر في أكثر الحاالت بین م و 1000الذي ال یبلغ 

م كثیرا ما تكون شدیدة البروز في المشهد الطبیعي دائما 850و

إال أّن مظاهر التعریة تحتل فیها مكانة أكبر . بسبب شكلها الممّدد

نظرا لكثرة تكویناتها الصخریة غیر المتجانسة أو التي یغلب علیها 

المحدبة تقریبا تحولت إلى بنى أحادیة  الماران، فكل البنىو الطین 

ى مائیة كثیفة متكونة من أودیة ضیقة و أخر  المیل تشقها شبكة

كلما امتدت التسویات المارنیة ولنا في  یشتّد تقطیع السفوحو . منفرجة

األراضي المحاذیة له بعض أكثر األمثلة جبل كیفان علي سوسي و 

 .دالة على ذلك

 :اب ــــالهض

ثیر من هي تبدي كلهضاب في عدة أنحاء من الوالیة و توجد ا

بینما یحتل بعضها أقدام الكتل الجبلیة فإن و . دا كبیراالحاالت امتدا

شدة یمتاز بي إلى التضاریس األكثر ارتفاعا و بعضها اآلخر ینتم

هو ما نراه بصفة خاصة في المناطق بروزه في المشاهد الطبیعیة و 

األرصفة بیة الشرقیة حیث تتوافق الهضاب و الجنوبیة و الجنو 

ضعیفة المیل وصلبة و سمیكة الكلسیة الكریتاسیة التي تكون عادة 

یمكنها من یكسبها مناعة نسبیة ضد التعریة و هو ما أو أفقیة و 

 .المحافظة على انتظام سطحها

أما هضاب أقدام الجبال فهي غالبا ما تكون بمثابة حوادیر منحوتة 

بیر بالقشرة یفسر انتظام سطحها إلى حد كو . ةطمیّ  أو حوادیر

تحمیها من عمل المیاه الرباعیة العهد التي تكسوها و الكلسیة 

 .الجاریة

السیالن من  إال أّن الحالة تتغیر كثیرا في األماكن التي تمّكن فیها

بلوغ له تلك الصخور أو القشر الصلبة و اختراق الدرع الذي تمث

زاید ت الصخور الهشة التحتیة ألّن مثل هذا الوضع یساعد عادة على

ید المواقع من حفر قد تمكنت المیاه في عدو . نسق التعریة التفاضلیة

مع ذلك فإّن المورفولوجیا  تبدي و . أودیة عمیقة ومتشعبة أحیانا
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حتى في الهضاب مما هي علیه في الجبال و  عموما أقل وعورة في

 .الروابي

 :يـــالرواب

مختلف أنحاء في نجدها ّروابي التضاریس األكثر تواترا و تمثل ال

وهي تبدو . ة في الوسط وفي الشمال الغربيبصفة خاصالوالیة و 

موقعها قة أّنها متغایرة بنوعیة سطحها و الحقیألول وهلة متشابهة و 

 .بمكانتها في المشهد الطبیعيو غرافیة األخرى ت الطبمن الوحدا

ذات قمم ضیقة الرئیسیة كثیرا ما تكون ممّددة و فقرب الكتل الجبلیة 

تقطیع تضاریس من فصیلة األضالع ألنها ناتجة عن  نسبیا

في مواضع أخرى ال سیما في األجزاء الجنوبیة للوالیة و . والحواجز

تكون قممها مسطحة ألنها لیست سوى أشكال ناجمة عن تقطیع 

إال أن الروابي ذات القمم . الهضاب بفعل تعمق المیاه الجاریة

نحت أغلبها في تكوینات  قدكثر انتشارا و المحّدبة تبقى النوع األ

لذلك فهي تبدي عدید األشكال و . جیولوجیة لینة كالطین والمارن

 .الناتجة عن التعریة المائیة

 :ات ــــالمنخفض

تسلكها دائما أكبر خفضات مواقع مختلفة من الوالیة و تحتل المن

 :من منخفضات والیة سلیانة تتكون خاصة . األودیة

ü  بوعرادةو  على قعفورمنخفضات العروسة التي تمتد. 

ü د حتى الفحصتمنخفضات بوعرادة التي تم. 

ü  دقة إلىمنخفضات الكریب التي تمتد من بورویس. 

ü  وادي  إلىمنخفضات برج المسعودي التي تمتد من الكریب

 ."سةات"

ü منخفضات سلیانة التي تحیط بمدینة سلیانة. 

ü إلى 71یة التي تمتد على الطریق الجهویة منخفضات الروح 

 .السبیبة

ü  د حتى وادي الحطابتالتي تم "فیض حامد"منخفضات. 
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هـــیدروغرافیاال  

 الشبكة المائیة

، ومن أهم الودیان التي بشبكة مائیة كثیفة نسبیا والیة سلیانة تتمیز

 :هيتتدفق عبرها 

 :واد سلیانة 

هضبة مكثر أین  افد الضفة الشمالیة لواد مجردة ویسیل عبرهو ر 

 أهم روافده  من. "افاُأص"یأخذ اسم واد 

، )واد الرمال في السافلةفي عالیة السد و  مسوجلخماس و و  افاأص( 

هك  203400یسیل في والیة سلیانة حوض سفحي كبیر بحوالي 

 یبلغ معدلو  .من المساحة الجملیة للوالیة % 44أي ما یعادل 

تبلغ مساحة و  .³م 2.5بمعدل یدفق و  ³ملیون م 80السنوي  إمداده

 .تقع في والیة سلیانة %90من منها أكثر  ²كلم 2066حوضه 

 70و 25یعرف واد سلیانة تغّیرات سنویة مهمة بأدفاق تتراوح بین 

ث مثل شهر مارس سنة /³م 1 إلىفي الفترة الفیضیة وتنزل . ث/³م

مرة المعدل  528ث أي / ³م 1320حیث بلغ فیضان المیاه  1973

 .  العادي

موع السنوي في الفترة من المج% 75 إلىالفیضیة  اإلمداداتتصل و 

كما هو الشأن و . فترة التحاریق إلى البقیة فهي تعودأما الفیضیة، و 

الوالیة، ففي سلیانة تجري المیاه على أراضي ملحة  إلىبالنسبة 

أكثر من  إلىتؤثر سلبیا على وجود المیاه من ذلك ارتفاع الملوحة 

 .ل/غ 1.5

 :سةاــواد ت

والیة الكاف على مستوى سهل مصدره واد مجردة و یتدفق من 

الشمالي الغربي من والیة على الجزء الغربي و یسیل . "زوارنس"

 .سلیانة على طول حدودها مع والیة الكاف

هك منها 226700جملیة ب یغطي مساحة "سةات"واد حوض 

 70.9سة تقدر ب اإمدادات واد ت. هك في والیة سلیانة82200

یانة، وتفوق ملوحة سلواد مالق و  خاصیاتله نفس و سنة  /³ملیون م

أما في و  .واد العمیرومن روافده واد عكرو و . ل/غ 1.5به المیاه 

 إمداداتهاتبلغ زرود  –الجنوب بالروحیة روافد عالیة واد الحطب 

 3و 1.5تبقى الملوحة دائما مرتفعة بین و . ³ملیون م 17بحوالي 

 .ل/غ 4 إلىتصل أحیانا ل و /غ

 :عالیة واد الحطب

على امتداد الجزء  یجريو  الذي یمثل الجزء الشمالي لواد الزرود

والیة ي وأهم روافده التي تسیل ف. الجنوبي الغربي لوالیة سلیانة

 .هك70400سماتي بمساحة جیلة و وبوع سلیانة تتمثل في زقیفة

 : عالیة واد ملیان

على  تجري میاههواد الكبیر الذي : ین یاساس رافدینتتكون من 

بوعرادة الذي واد من منطقة برقو، و الشمالي شرقي الجزء الشمالي و 

 .یجري بمنطقة بوعرادة

 :واد الكبیر

مساحته  فرعيحوض سفحي بتجري میاهه بوالیة سلیانة 

 مساحته بحوض سفحي فرعي واد بوعرادةیجري هك، بینما 19150

 .هك44000باجمال و  هك24850

 :عالیة واد نبهانة

واد و  تجري میاهه عبر واد دریجة الذي تسیل بالجزء الشرقي لبرقو

 .عالیة واد معروفمحّول جیلف الذي یكّون 

 ساحتهم فرعي حوض سفحي سلیانة والیةب یجري :واد دریجة

 مساحته فرعي حوضجیلف یجري ب واد حین في ،هك18050

  .هك26300 مجموعه من هك8250

 :عالیة واد مرق اللیل

مصدره جنوب مكثر حیث یتدفق بوالیة سلیانة و  واد المّرة یعبره

 .هك3160الذي یمسح  فرعيالسفحي البالحوض 

 :واد خالد

یتدفق بالحوض السفحي و  مصدره عالیة شمال شرق واد الكریب

 .هك6300ب  مساحته قدرالذي ت الیة سلیانةبو  لفرعيا

حد  إلىكبقیة أودیة المنطقة فان االنجراف یهدد المجاري المائیة و 

. سنة/²كم/ طن  2865 إلىتهدید سد لخماس بالتوحل الذي یصل 



  2012/ سلیانة  طلس والیةأ

16 

منها الكیمیائیة والمنزلیة  لتلوث من مصادر مختلفةوهي عرضة ل

 .مواقع الفضالت الصلبةوالصناعیة و 

 الموارد المائیة

ة ذات تكوینات كاتمة مجال الوالیة یتمیز بطبقات مائیة متقطع إن

 إالمائدة ثریة  ال تعترضناو . خاصة غربي وجنوبي حوض سلیانة

ل /غ 3و 1.5بملوحة تتراوح بین لكن في سهل بورویس والكریب و 

بالنسبة الى و . د تقع شرقا في سافلة جبل برقولكن أهم الموائو 

ملیون  14الموائد المسجلة تقدر الكمیات القابلة لالستغالل بحوالي 

في حین  % 42.8بما یناهز  1995و 1985وقد تطورت من . ³م

واجد أهم تتو . % 16بنسبة  إال 1995و 1990لم تتطور بین 

 1.5بورویس بملوحة تتراوح بین الموائد في سهول برقو والروحیة و 

 .ل/غ 3و

التي تساهم و " راس الما"ل الینابیع الواقعة في سه إلىتجدر االشارة و 

االستغالل المفرط  إلى اإلشارةكما تجدر . "لخماس"في تغذیة سد 

هذه األخیرة تمثل سواء منها السطحیة أو العمیقة و  نوعا ما للموائد

تقع أهم مائدة و . غربيموارد ضعیفة مقارنة مع بقیة والیة الشمال ال

تأتي و . ث/ل 130و 125بدفق یتراوح بین  "الماراس "في برقو و

د أما الموائ. ث/ل100الثانیة مائدة خشیف سلیانة ب في المرتبة 

الجوفیة بملوحة  تمیز المیاهتو . فقها یبقى ضعیفاألخرى فان د

اصة في المناطق الضعیفة ل خ/غ 3 إلىتصل ل و /غ 5.1 تقارب

ن قبل الشركة القومیة م لكن أهم الموائد یقع استغاللهاو . الدفق

 .توزیع المیاهالستغالل و 

 :تعبئة المیاه

هامة  استیعابالتي لها طاقة  سدود 3تتمتع والیة سلیانة باستغالل 

 .2011سنة  ³ملیون م 64توفر كمیة من المدخرات المائیة بلغت و 

 1966س أول سد تم تشییده في المنطقة وذلك سنة یمّثل سّد لخما

على مساحة حوض تبلغ  ³ملیون م 7السنوي بحوالي  إمدادهیبلغ و 

ضیف أ 1986وفي سنة  .هك1120هو یساهم في ري و  ²كلم 127

معدل و  ²كلم 1040ي یتكون من حوض مساحته سد سلیانة الذ

سدا آخر على واد رمیل  إلیهماسینضاف و . ³ملیون م 50ب إمداده

 .ملیون دینار 37بتكلفة تبلغ  ³ملیون م 12 إلىبإمداد یصل 

ع التي تساعد استغالل كل المواض إلىیسعى برنامج تعبئة المیاه و 

ا سدً  38من ذلك القیام بأشغال تهیئة . البحیراتالسدود و  إنهاءعلى 

قدرة  بأكبرالروحیة  تتمتع .³مملیون  55جملیة تقدر جبلیا بطاقة 

أغلب هذه السدود تقع سواء في و . ³ملیون م 70.12 تبلغتعبئة 

 .مرق اللیلو  زرود –حوض واد سلیانة أو في عالیة وادي الحطب 

نجد  إذلیانة ثریة بالبحیرات الجبلیة، السدود فان والیة س إلى إضافة
ملیون 10الواحدة منها یبلغ معدلها  استیعابطاقة  بحیرة جبلیة 138

 .2011سنة  ³ملیون م 1.80ب قدرة للتعبئة كسرى بأكبرتتمتع و  ³م

 2011 لسنة المعتمدیات حسب الجبلیة والبحیرات السدود تعبئة:1 جدول

 السدود التلیة البحیرات الجبلیة

 المعتمدیة
طاقة 

 االستیعاب

)³م م(  

 العدد

طاقة 

 االستیعاب

)³مم (  

 العدد

 سلیانة الشمالیة 7 5.50 12 1.100

 بوعرادة 3 3.30 9 0.817

 قعفور 4 11.30 11 0.729

 العروسة 2 3.30 2 0.220

 الكریب 1 5.00 8 0.750

 بورویس 1 0.55 2 0.266

 مكثر 6 6.50 32 0.830

 برقو 7 4.50 12 1.166

 كسرى 2 1.55 23 1.800

 الروحیة 3 12.70 20 1.312

الجنوبیةسلیانة  2 1.60 7 1.010  

 كامل الوالیة 38 55.00 138 10.00

2011، بسلیانة المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة: لمصدر ا  

السدود  هددی يالذ االنجراف من الحد الشبكة هذه ساعدت اختیار

 من عقد إلى هاستخدام یعود الذي سلیانة أن سد إالبالتوحل السریع 

 أكثر بین من الرواسب من سنة/³مم 3.5من ربایق ما یتلقىو  الزمن

 .مرق اللیلو  سعد سیديبعد مالق و  المهددة السدود

 المیاه الجوفیة

 المیاه فان استغالل ،بسلیانة فالحیةال للتنمیة الجهویة للمندوبیة وفقا

 انهم 2011سنة  في ذلكو  ³م لیونم 33.15 إلىالجوفیة وصل 

أن عدد اآلبار تطور  كما .الموائد السطحیة من ³م لیونم 10.65
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لكن و  .2573 إلى 2261من  2011و 1995بسرعة بین سنتي 

 .الموارد انخفضت من جراء فترة الجفاف

 كما عرفت الموائد العمیقة استغالال تطور بسرعة في نفس الفترة

 في ³ملیون م 22.50 إلى 1995 عام في ³ملیون م 20مرورا من

 220 مثلالذي ت العمیقة اآلبار عدد نالحظ أهمیةكما . 2011 عام

 .2011 سنة في بئرا

 سلیانة بمعتمدیة وحفرها اآلبار توزیع: 2جدول

 اآلبار العمیقة اآلبار السطحیة

 الجملة المعتمدیة
غیر 

 مجهزة
 الجملة مجهزة

غیر 

 مجهزة
 مجهزة

2573 769 1804 220 48 172 

 2011، الفالحیة بسلیانةالمندوبیة الجهویة للتنمیة : المصدر 

 

الشركة القومیة الستغالل وتوزیع  إلىة ترجع أهمیة الموائد العمیق

القطاع الفالحي  إلىتعود مائدة الروحیة المیاه خاصة في بوعرادة و 

تعود أهم و  .في حین یشغل دیوان لخماس مائدة خشیف سلیانة

الجماعات ، وتلیها %75العائالت بأكثر من  إلىالكمیات المستهلكة 

 ...)بلدیات، ادارات(

 الجوفیة المیاه تعبئة في تطور: 3جدول

 الموائد السطحیة

( ³مم ) 

 الموائد العمیقة

)³مم(  
 السنة

8.4 5 1987 

9.9 24 2006 

10 24 2008 

10.65 22.50 2010 

 2010المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة، : المصدر 

 : التصرف في الموارد المائیةإستراتیجیة

تصرف لل المدى الطویلة األهداف تحدید هو االستراتیجي التخطیط

 یزال ال الفالحي القطاع الحاضر، الوقت في .المائیة الموارد في

 في المیاه على الطلب من %80 سبة تفوقبن للمیاهمستهلك أكبر

 .البالد

 إعادة فانّ  البیئة، وحمایة المائیة للموارد أفضل تصرف أجل من

 یجب أن تعرففالحي الالمجال مستعملة في ال میاهال استخدام

 یةو التنم الممارسة هذه فإن ذلك، ومع. تونس في أفضلإستراتیجیة 

 هذه على لتغلبامحاولة  تبقى لذلك .المعوقات من عددا تواجه

 وتأثیرها ونوعیتها المیاه هذه بإدارة المتعلقة لمشاكل حالو  المعوقات

 .يأمر ضرور  والبیئة الصحة على

 التضاریس بها یوضح تكوین یفسر أن لتونس الجغرافي الوضع

 ،المتوسط البحر الجانبین من تحدها التي المیاه مشاكل تعقید مدى

 تعانيكما  الجفاف البالد ویمیز. الصحراء في الجنوبیة حدودهاو 

 .األمطار كفایة عدم من

 التنمیة في األخیرة لهذه هامال والدور المائیة، الموارد نظرا لندرة

 لتعبئة وطنیة إستراتیجیة وضعت تونس واالجتماعیة، االقتصادیة

الذي  الهام التطور بسبب وأیضا .موارد جدیدة وتحدید المائیة الموارد

المستعملة  المیاه فان حجم تونس، في التطهیر قطاع به یمر

 المائیة الموارد مختلف یشملالمیاه  معالجة محطات في والمعالجة

 .منتظم بشكل المتاحة
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والجیومورفولوجیا الجیولوجیا  

أقصى ارتفاع یوجد في جبل برقو وجبل  من جهة الظهریة فان

م 1268ب  قدر على التواليیالسرج وجبل بلوطة وجبل كسرى و 

أما في اتجاه الجنوب الغربي فان . م1175م و1201م و1358و

) م1226(وجبل ) م1322( كارنةسأهم الكتل تتمثل في جبل ال

 ).م1024(وجبل بن حّباس ) م1045(وجبل القصّیر 

رجة األولى ویعزى بروز هذه التضاریس في المشهد الطبیعي بالد

واصل أحیانا مظهرها الُكتلي وخاصة شكلها الممّدد والذي یت إلى

هو أمر مرتبط شدید االرتباط على عدة عشرات من الكیلومترات و 

المحّدبات الجبال تتوافق في أغلب الحاالت و بالبنیة الجیولوجیة ألن 

التكوینات الجیریة  تغلب على تكوینها الصخور الصلبة ال سیما

سبرا رصیفیا قد یبدي الكریتاسي السفلي و  األیوسینیةو  الكریتاسیة

رج وجبل بلوطة الصالبة كما هو الحال أحیانا في جبل السشدید 

التعریة من أن تلعب دورا إال أن ذلك لم یمنع . خاصة جبل برقوو 

ختلف مو یة المستویات اللینة والهشة میاه الجار قد استغلت الو . هاما

لتتعمق في السفوح  واالنكسارات كالصد وعمواطن ضعف الصخور 

التضاریس األحادیة المیل و كالخوانق ل الناجمة تفرز عدید األشكاو 

باهها النتوءات التي كثیرا ما تبدي ظهورا شدیدة التقطیع بینما في ج

فة الكلسیة السمیكة األرصو  التي تتوافق عادةالصخریة الوعرة و 

 .األیوسنینة العهدو  الكریتاسیة

ارتفاعها  حتى جبال المنطقة الوسطى والمناطق الشمالیة فإنها رغمو 

 850و 700ینحصر في أكثر الحاالت بین م و  1000یبلغ الذي ال 

م كثیرا ما تكون شدیدة البروز في المشهد الطبیعي دائما بسبب 

إال أن مظاهر التعریة تحتل فیها مكانة أكبر نظرا . شكلها الممّدد

انسة أو التي یغلب علیها الطین لكثرة تكویناتها الصخریة غیر المتج

المارن، فكل البنى المحدبة تقریبا تحولت إلى ُبنى أحادیة المیل و 

. أخرى منفرجةمن أودیة ضیقة و تشقها شبكة مائیة كثیفة متكونة 

كلما امتدت التسویات المارنیة ولنا في جبل  یشتّد تقطیع السفوحو 

األراضي المحاذیة له بعض أكثر األمثلة دالة كیفان علي سوسي و 

 .على ذلك

ینتمي الهضاب أقدام الكتل الجبلیة فإن بعضها اآلخر تحتل بعض 

شدة بروزه في المشاهد الطبیعیة یمتاز بالتضاریس األكثر ارتفاعا و 

بیة الشرقیة الجنو بصفة خاصة في المناطق الجنوبیة و هو ما نراه و 

األرصفة الكلسیة الكریتاسیة التي تكون عادة حیث تتوافق الهضاب و 

یكسبها مناعة نسبیة أو أفقیة وهو ما  سمیكة وصلبة وضعیفة المیل

أما . یمكنها من المحافظة على انتظام سطحهاو ضد التعریة 

وادیر منحوتة أو هضاب أقدام الجبال فهي غالبا ما تكون بمثابة ح

یة یفسر انتظام سطحها إلى حد كبیر بالقشرة الكلسو . حوادیر طمییة

 .المیاه الجاریةتحمیها من عمل الرباعیة العهد التي تكسوها و 

من سیالن إال أن الحالة تتغیر كثیرا في األماكن التي تمّكن فیها ال

بلوغ له تلك الصخور أو القشر الصلبة و اختراق الدرع الذي تمث

الصخور الهشة التحتیة ألن مثل هذا الوضع یساعد عادة على تزاید 

 في عدید المواقع من حفر قد تمكنت المیاهو . التعریة التفاضلیةنسق 

تبدي  المورفولوجیامع ذلك فإن و . متشعبة أحیاناو أودیة عمیقة 

حتى في الهضاب مما هي علیه في الجبال و  عموما أقل وعورة في

 . الروابي

في مختلف أنحاء الوالیة وبصفة خاصة في الوسط ابي نجدها و الر 

را ما تكون الرئیسیة كثیرب الكتل الجبلیة فقُ . وفي الشمال الغربي

ذات قمم ضیقة نسبیا ألنها ناتجة عن تقطیع تضاریس من ممّددة و 

في مواضع أخرى ال سیما في األجزاء و . والحواجز فصیلة األضالع

الجنوبیة للوالیة تكون قممها مسطحة ألنها لیست سوى أشكال 

إال أن . ناجمة عن تقطیع الهضاب بفعل تعمق المیاه الجاریة

قد نحت دبة تبقى النوع األكثر انتشارا و لمحالروابي ذات القمم ا

لذلك فهي و . یة لینة كالطین والمارنوجأغلبها في تكوینات جیول

 .تبدي عدید األشكال الناتجة عن التعریة المائیة

تسلكها دائما أكبر خفضات مواقع مختلفة من الوالیة و تحتل المن

وقعفور أن أهمها توجد حول مدن الروحیة وسلیانة األودیة، إال 

ة فإن قیعانها تتوافق بصفة عامو . والعروسة وبوعرادة والكریب

الذي أنشأت فوقه مدینة سلیانة  طمییة منبسطة كالسهل سهولو 
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ذلك خالل  تمّ . تتكون من مواد رسوبیة حدیثة بما أنها تكتسیهاو 

 .الفترة التارخیةالزمن الرابع و 

م انتظام عد كما تجدر اإلشارة إلى أن الطبغرافیا یمكن أن تبدي

عض التالل التي تكون خللها بقد تتحتى في هذه المنخفضات و 

عي ال سیما بسبب سطحها المتموج أحیانا واضحة في المشهد الطبی

 .ألوانها التي تمیل عادة إلى الدكانةو 
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ناخــــــــــــالم  

 طارــــاألم

 خالل من صعب،یبدو ذلك قاري بمناخ والیة سلیانة وتتمیز

. 2010و 2009خالل الموسم الفالحي  لألمطار السنوي المتوسط

. سنة/مم 261 لألمطار بمعتمدیة الروحیة ولنز  وقد ُسجل أدنى

 550بمعتمدیة الكریب ب مطارلأل ولنز  أعلى بالمقابل سجلتو 

 .سنة/مم

من انتماء والیة سلیانة للمیدان التلي إال أنها لیست  الرغم على

إلى  400فأكبر جزء منها ال یسجل سوى  .محظوظة بصفة خاصة

تم تجاوزها إال في أماكن قلیلة هي كمیات ال یسنویا، و  مم 600

مم  400محدودة االمتداد بینما األراضي التي یكون معدلها دون و 

 .كثیرة

 2010/2011كمیات األمطار المسجلة خالل الموسم الفالحي : 4جدول

المعدل السنوي لألمطار 

)مم(  

كمیات األمطار من 

2010/2011  

 المحطة

443 508.8 

سلیانة الرصد 

 الجوي

الفالحةسلیانة  514.3 408  

 بوعرادة 453.0 373

 قعفور 543.5 433

 العروسة 532.0 411

 الكریب 804.5 543

 سیدي بورویس 486.5 496

 مكثر 729.5 494

 برقو 642.0 518

 كسرى 529.5 429

 الروحیة 525.5 345
 2011المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة، : المصدر 

فأكبر الكمیات التي  ،هامة بالتضاریستوزیع األمطار بدرجة  یتأثر

مم تنزل على الكتل الجبلیة التي  800و 600تنحصر عادة بین 

كما نشیر إلى أن االرتفاع في . تمیز الجزء الشمالي الغربي للوالیة

المناطق الجنوبیة قد یبلغ مستوى من شأنه أن یساعد على تعویض 

قد و مم  600فإن األمطار كثیرا ما تفوق العرضي لذلك العامل 

ذلك فإن األراضي األقل  أما خارج. مم على الجبال 800تقترب من 

 .التي تسجل أضعف الكمیاتیعان المنخفضات خاصة قارتفاعا و 

 ،بیعالر األمطار تسجل خالل أشهر الخریف والشتاء و كمیات  جلَ 
إال كمیات ضعیفة  عادة ال تنزل فیهبینما یكون فصل الصیف جافا و 

 .قد یكون جافا كلیا، و على إثر بعض الزوابع الرعدیة المتفرقة

ومن ناحیة أخرى فان األمطار تبدي اختالفات كبیرة جدا من سنة 

إلى أخرى وخالل السنة الواحدة، وهذا ما یوضحه الرسم البیاني 

 :التالي

 

 

 لألمطار الشهري المعدل: 5 توضیحي رسم

2010المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة، : المصدر   

وال یفوتنا في النهایة أن نشیر إلى أن والیة سلیانة تنتمي إلى 

ویقدر معدل أیام البرد . المناطق المعنیة بالبرد في التراب التونسي

أوت في الكریب مثال  – أفریل إلى جویلیة –المسجلة من مارس 

كما أن التساقط یكون عنیفا أحیانا ویهدد بصفة جدیة . 2.2ب

الرعدیة  وعلى سبیل المثال، قد تسببت الزوابع. المحاصیل الزراعیة

هك من 600 إتالففي  1976ماي  16المصحوبة بالبرد یوم 

الحبوب في وحدات اإلنتاج الواقعة بین القدم الجنوبي لجبل الشهید 

 . وبورویس وزعفران
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 سلیانة بوالیة الجوي الرصد بمحطات لألمطار والسنویة الشهریة المعدالت: 5جدول

مدة 

 المالحظات

المعدل 

 السنوي

 المعتمدیة سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر جانفي فیفري مارس أفریل ماي جوان جویلیة أوت

1990-

2010 

سلیانة  57 39 37 46 59 29 46 43 34 22 9 22 443

 جنوبیة
1966-

2010 

سلیانة  43 44 36 37 47 38 48 40 36 16 7 16 408

 شمالیة
1976-

2010 

 بوعرادة 31 31 40 39 54 41 37 37 29 18 4 12 373

1967-

2010 

بورویس 44 48 43 53 64 52 61 49 37 24 6 15 496

1994-

2010 

 عروسة 50 30 31 47 69 38 39 42 25 18 5 17 411

1962-

2010 

 برقو 50 56 44 60 72 54 54 50 34 17 7 19 517

1991-

2010 

 قعفور 51 33 40 56 71 52 34 50 23 12 3 8 433

1968-

2010 

 الكریب 38 44 58 70 79 62 64 58 36 17 5 12 543

1961-

2010 

 مكثر 51 52 39 48 61 47 52 50 40 19 9 26 494

1970-

2010 

 كسرى 40 38 36 44 54 42 40 45 36 23 5 26 429

1992-

2010 

 الروحیة 49 27 24 32 35 19 23 42 34 26 8 26 345

1961-

2010 

معدل  46 40 39 48 60 43 45 46 33 19 6 18 445

 الوالیة

 :درجات الحرارة

 2009 عامي بین سلیانةب لحرارةل درجات متوسط أدنى سجلت

الدرجات  أعلى سجلت بینما ،°3.13و°8.3بین 2010و

 .°35.3و°18.4بین

 )2010-2009( والقصوى الدنیا الحرارة درجات: 6جدول

معدل درجات الحرارة 

 األكثر حرارة

معدل درجات الحرارة 

 األكثر برودة

°18.4 °- 35.3 °13.3-  ° 3.8 

 2010المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة، : لمصدر ا

 8.3و 8.1بینتنحصر معّدالت الّدرجات الدنیا لشهر جانفي 

ینزل  ون الصفر وقدالحد األدنى المطلق یكون دائما د درجات، فإن

تتسبب مثل هذه الدرجات في غفوة طویلة نسبیا و . درجات -8إلى 

قد و . إلى تقلیص المراعي الذي یؤدي الشيءللكائنات النباتیة 

ة تنخفض الحرارة كذلك بصفة ملحوظة عندما تهب على المنطق

أنها تعبر مناطق جبلیة تكون ریاح القطاعات الشمالیة خاصة و 

بصفة عامة فإن تبرید و . بالثلوجمغطاة  ض األحیانقممها في بع

هو ما صة أثناء اللیل ألهمیة اإلشعاع و أدیم األرض یزداد بصفة خا

ر الذي یهدد عدید األشجا عد في نفس الوقت على تكّون الصقیعیسا

 .جل أنواع الخضرالمثمرة وبعض زراعات البقول و 

رغم أن كثیرا ما تكون شدیدة و أما في فصل الصیف فإن الحرارة 

عامل االرتفاع یساعد على تلطیف الدرجات القصوى فإن هذه 

° 5.36لیانة وفي س °1.35و 35تجاوز في عدید الحاالت األخیرة ت

حتى هذه الدرجات فإنه یمكن تجاوزها تحت تأثیر و . قعفور مثال في

ریاح الشهیلي المحرقة ال سیما في المنخفضات حیث یمكن أن 

هي وضعیة یخشاها كثیرا الفالحون و . °45و 40یتجاوز الزئبق 

ة ألنها تهدد المحصول الزراعي خاصة الحبوب التي لم تبلغ درج

 .للرنوعمتقدمة من النضج فتكون عرضة 
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البیئي الـــــــوسط  

 الغطاء وجود قلة من  عانيت سلیانةوالیة  من الطبیعیة البیئة

 شدیدة األحیان بعض فيالمیاه و  تآكل وجود ، كما تعاني منالنباتي

 .التربةعلى  للغایة ةوخطیر  جدا

على إثر تكثیف قد بدأت خالل العشریات األخیرة مشاكل أخرى و 

منها على وجه الخصوص  المدن نذكرتنامي استغالل األراضي و 

 .التحكم في الفضالت الصلبةالمتعلقة بالفیضانات والتطهیر و تلك 

 التعریة المائیة

تعدد مظاهر تقهقر  سلیانة، والیة تقریبا من مكان كل في نالحظ

ا الوضع تكمن أسباب هذو  .تآكل السفوح بفعل التعریة المائیةالتربة و 

االمتداد الكبیر ووعورة الطبوغرافیا و في طبیعة المنطقة خاصة 

أهمیة ضعف الغطاء النباتي و طینیة و للتكوینات الجیولوجیة ال

األمطار السیلیة إال أن الحالة ما فتئت تتدهور بفعل التدخالت 

فیها موجة تكسیر األراضي التي تسبب  البشریة ال سیما على إثر

ل المفرط االستغالهذا القرن امتداد زراعة الحبوب و مطلع منذ 

 .للسفوح المنحدرة

لك التي تحتل في الكتل الجبلیة بما فیها تفالتعریة المائیة حادة حتى 

تظهر آثارها في األودیة و . الصخور الصلبة مكانة غیر هینةفیها 

التي تكتظ قیعاتها بفئات صخریة مختلفة األحجام كما تظهر من 

سطوح بنیویة یر من الحاالت إلى خالل السفوح التي تحولت في كث

تبدو عالمات التدهور و . ن التربة التي كانت تكسوهاجّردت مو 

لرواسب التي ایة كذلك في التكوینات المهیلیة و الناتجة عن التعر 

تكون أكثر حدة كلما ضعف الكساء النباتي تغطي أقدام السفوح و 

منجرفة شدیدة التخدید  حتى أن عدید األراضي تحولت إلى مشاهد

حت الخّطي في ظروف الطبیعیة مساعدة على النأن الال سیما و 

ذلك في مختلف  نجد أمثلة جد معبرة علىو . المجاري المائیة

رافده األحواض السفحیة وبصفة خاصة على طول وادي سلیانة و 

 .سّد سلیانةمن ناحیة ضفته الیسرى في سافلة 

تبدي السفوح المتكونة من مواد طینیة أثار انزالقات أرضیة إال أن و 

حركات األرضیة تتجلى خاصة من خالل االنهیارات التي تنتاب ال

النتوءات الصخریة الكثیرة الناتجة بجورها عن التعریة التفاضلیة 

التي تقوم بها میاه السیالن في التكوینات الجیولوجیة المتباینة 

 .الصالبة ال سیما في جباه البنى أحادیة المیل

تویات مختلفة یارات في مستظهر الجالمید الناجمة عن تلك االنهو 

من المواضع المعبرة على هذه الّدینامیكیة نذكر و . من السفوح

روحیة في مستوى التسلكه الطریق الرابطة بین مكثر و الخانق الذي 

 .جبل سكرانةكاف أوالد صالح و 

الحقیقة أن اختالفات محسوسة تظهر من حوض سفحي إلى آخر و 

اللتیولوجیة المعطیات الطبغرافیة و بسبب تنوع داخل تراب الوالیة 

تغطي خریطة دینامیكیة الوسط الطبیعي والجغرافیة والهیدرولوجیة، و 

إال أنه یمكن القول بصفة إجمالیة أن . فكرة تألیفیة على ذلك

یة المعروف األوساط المهددة أكثر من غیرها توجد في وسط الوال

كذلك حذو و ة الصخریة الهش كثرة تكّشفاتهلضعف غطائه النباتي و 

عي ذلك أن التعریة تهدد إضافة للوسط الطبی. التجمعات السكانیة

 .تتنوعمنشآت بشریة ما فتئت تتكاثر و 

نرى بوضوح أن االنجراف المائي  كیفان علي سوسيفبین سلیانة و 

حذو قریة تهدد الطریق المؤدیة الى الفحص و االنزالقات األرضیة و 

لیانة قریبة جدا من الطریق لقصاب أصبحت الحافة الیسرى لوادي س

في مدینة قعفور یمثل تراجع حافات األودیة خطرا بالنسبة لعدید و 

 .المساكن

ذلت سواء على مستوى التشجیر أو على المجهودات التي بُ  رغمو 

مستوى حمایة السفوح فإن التعریة ال زالت تمثل خطرا على التربة 

نذكر على و . ددو كذلك على الستي تعتبر ثروة ال یمكن تعویضها و ال

اته بدأ منذ سنو  1966سبیل المثال أن سد لخماس الذي شید سنة 

من  ³م ملیون 2.92 قد كدست فیه و . األولى یعاني من ردم سریع

الجملیة استیعابه ، بینما تقدر طاقة 1975الرواسب إلى غایة سنة 

قد قدرت الخسارة في التربة والتكوینات  ، و ³مملیون  8ب 

 .سنة/²كلم/طن  2865الجیولوجیة الهشة ب 
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:الفیضانات

إن مسألة التحكم في میاه األمطار التي شدت االنتباه منذ زمن 

أهم القضایا التي تشغل البال  إحدىطویل أصبحت مع مرور األیام 

أنه إضافة إلى تعریة التربة بدأ یطرح مشكل  ذلك. في الوالیة

  .كذلك حیاة البشرو باتت تهدد منشآت مختلفة التي نات االفیض

قد ساعدت على ذلك المعطیات الطبیعیة التي نذكر منها على و 

عدم انتظامها من ناحیة ونوعیة مطار و وجه الخصوص غزارة األ

للسیالن قوي أو التي توفر ظروفا مالئمة  الجیولوجیا والطبوغرافیا

 اإلنسانإال أن . المتداد المیاه في شكل مستنقعات من ناحیة أخرى

تطرح و . ول في تفاقم ظاهرة الفیضاناتالیوم المسؤول األ ُیعدّ 

ریفي حیث تهدد المیاه الزراعات والمسالك المسألة في الوسط ال

إال أن الحاالت األكثر شدا . الطرقات الموجودة في طریق السیالنو 

للحد  إجراءاتوقد اتخذت . نتباه تنتمي إلى األوساط الحضریةلال

 .من خطورتها كل المدن تقریبا

ففي مدینة سلیانة ما زال خطر الفیضانات محدودا إال أن الحالة 

خاصة إذا و  ا لم تتخذ بعض االحتیاطاتیمكن أن تتغیر بسرعة إذ

التي نذكر بعض التدخالت في الوسط الطبیعي و لم تتم مكافحة 

منها بصفة خاصة امتداد المباني على أراضي قریبة جدا من 

غیر المجهزة قات الموازیة لالنحدار و األودیة كما نذكر تعدد الطر 

 .صرفهااستیعاب میاه األمطار  الغزیرة و بقنوات قادرة على 

وقد بدأ وادي مسوج في الجزء الجنوبي للمدینة یشّد االنتباه بسبب 

تراجع حافته التي ُشرع في تثبیتها بغراسات  حدیثة غیر أن الوضع 

یمكن أن یصبح شائكا في األحیاء القریبة منه ال سیما وأنها ال زالت 

سبب كما أن الطریق في اتجاه مكثر تساعد ب. االمتدادبصدد 

توجیهه نحو هذا الوادي في وسط كز السیالن و انحدارها على تر 

ة فاثالمعبدة إلى ارتفاع الكالطرقات أّدى تكثیف المباني و  .المدینة

هو ما نتج عنه حسب الحاالت ترّكز السیالن أو ركود المیاه و 

الشيء الذي أجبر على اللجوء إلى تهیئة قناة كبیرة مغطاة في 

 .مستوى المجرى القدیم لوادي النفیضة

مهّددا  "تمریت"یتوقع أن یصبح وادي في الجزء الشمالي للمدینة  أما

ما لم یتدخل في و بصفة جدّیة إذا لم یتم التحكم في امتداد المباني 

ي عین بن سلیمان لحمایة حوضي كل من وادي عین بن علي وواد

في الحالة السفوح والمجاري من التعریة والتحكم في السیالن و 

قد یعاني من میاه الوادي التقني یعتبر مهّددا و إن المعهد الراهنة ف

 .في حالة فیضانه

فیختلف الوضع حسب نوعیة األرض  أما خارج مدینة سلیانة

إال أنه یمكن اعتبار جّل . خاصة حسب الطریقة التي هّیئت بهاو 

وتستوجب أحیانا تدخالت التجّمعات السكانیة مهّددة بالفیضانات 

مدینة قعفور حیث نرى عدید  نذكر على وجه الخصوصو . عاجلة

تنزل من جبل الشهید المساكن على مقربة كبیرة من األودیة التي 

قد تم نیفة جدا عند نزول أمطار غزیرة و التي یمكن أن تكون عو 

الملعب غایة الیوم  إلىاالقتصار  على حاجز ترابي رّكز قرب

وعرادة ب فيو . اعتباره بمثابة الحل النهائي البلدي ال یمكن بأیة حالة

الحد من الفیضانات محدودة كذلك بقیت التدخالت الهادفة إلى 

تتمثل أساسا في قناة عاریة تشق حي الّریاض لتساعد على صرف و 

أما في . عرادة الصغیرةالمیاه التي تنزل من مرتفعات جبل بو 

 أكبرن المنشآت التي تم انجازها أهم و بورویس فإالكریب و الروحیة و 

في قنوات عاریة من اإلسمنت المسّلح أو ذات تتمثل خاصة كلفة و 

 .رةحافات مصخّ 

 :لوث ــالت

لقد بقیت والیة سلیانة في مأمن من عدید مظاهر التلّوث التي تعاني 

إلى غیاب  یعزى ذلك بالدرجة األولىو . تونسیة أخرى منها مناطق

إال أن هذا . ٕالى غلبة الطابع الّریفيمرّكبات صناعیة ضخمة و 

السریع للمدن و یدوم كثیرا خاّصة بسبب االمتداد الوضع قد ال 

 تظهر أهم المشاكل فيو . بعض التدخالت في الوسط الطبیعي

المساحات الخضراء محدودیة حالة الطرقات و مستوى التطهیر و 

 .تكاثر المقاطعداخل المدن و 

ي المدن ال سیما سلیانة و مكثر یطرح مشكل التطهیر خاصة فو 

تفتقر إلى محطات تطهیر كما أن مساكنها بوعرادة التي ال زالت و 

كمّیات هو ما جعل مرتبطة بشبكة المیاه المستعملة و لیست كلها 

عن غیر هّینة من هذه األخیرة تلقى في الطبیعة أو تلّوث المائدة 

 .طریق اآلبار
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یتجلى ذلك و . التحّكم بصفة كلیة في الفضالتكما أنه ال یتم بعد 

الهامشیة حیث نرى في من خالل األحیاء غیر المندمجة و  خاّصة

عدید الحاالت أن الّساحات التي كانت مبرمجة في األصل لتكون 

مناطق خضراء أصبحت بمثابة النقاط السوداء ألنها تحّولت إلى 

 .مصّبات فوضویة للفضالت

تصح نفس المالحظة على حافات األودیة حیث تمثل الفضالت و 

تزداد شهد الطبیعي مصدر تلوث للمیاه، و الم زیادة على تشویه

فالفضالت . الحالة خطورة تصل المیاه الملّوثة أحیانا الى السدود

تمریت مثال تبلغ على یلقى بها على ضفاف وادي مّسوج و  التي

 .جزئیا وادي سلیانة ثم السد الذي شّید على مجراهاألقل 

یرا ما تكون غیر قات كثٕاذا استثنینا وسط المدن فإن األنهج والطر و 

تكثر عند نزول األمطار إلى برك میاه و لذلك فهي تتحّول معّبدة، و 

فیها األوحال ألن الصخور األم غالبا ما تكون طینیة، كما أّنها 

هو لالنحدار و  تساعد على ترّكز الّسیالن ال سیما إذا كانت موازیة

ي ظهور أشكال ناتجة عن التعریة ویعطل حركة ما یتسبب عادة ف

ج عن تلك التعریة تكدیس كمیات من الرواسب الدقیقة ینتُ و . لمرورا

ا یفسر كثرة هو ماكن المنخفضة من النسیج الحضري و في األم

 .الغبار في الصیفاألوحال في الشتاء و 

الجیولوجیة الصلبة، ال سیما الجیریة  لقد شّدت بعض االكتشافات

رة المقاطع على كثمنها، انتباه اإلنسان منذ القدم الشيء الذي ساعد 

حضائر متدادها مع النمو الحدیث للمدن و االتي ازداد تكاثرها و 

إال أن ذلك تسبب في بعض الحاالت في تشویه واضح . البناء

مثلة داللة علیه في هضبة مكثر للمشاهد الطبیعیة نجد أكثر األ

السفوح التي تحیط بها خاصة على طول الطریق التي تربط هذه و 

 .الروحیة المدینة بمدینة
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قافيــــالث طـــالوس  

 المـــواقع األثریة

 سلیانةوالیة  في متعددة األثریة المواقعفان  القصرین، والیة مثل

 على دلیل فهي. ة علیهافظاحالمالعنایة بو  حجمها بسبب مذهلةو 

في هذه المواقع  التاریخیة الفترات جمیع. جدا قدیم بشري وجود

 وبعض المسیحیة والبیزنطیة الرومانیةالتاریخ و  قبل ما :موجودة

 .األول العربيالتاریخ  من الشهادات

كما هو الشأن بالنسبة  العالم أنحاء جمیع في المواقع معروفة بعض

 شهدتها الكبرى التي األحداث بسبب اآلخر والبعض ،"مكتریس" ل

 بعد على بزاما التي توجد الحال هو كما القدیمة العصور خالل

 وقعت الموقع هذا. سلیانة والیة عاصمة من كیلومتراتالبضع

 نهایة وبدایة الثانیة یةالبون الحرب نهایة میزت التي المعركة

 الروماني القائد دض لبعنح هزیمة مع القرطاجیة مبراطوریةاإل

 ."نوشیبی"

 وبالتالي الكبیرة، الحضریة المراكز من بالقرب المواقع هذه وتوجد

 والبعض الطویلة، المسافاتطرق  عبر مباشرة إلیهایمكن الوصول 

 المسالكو جهویة الات الطرق عبر إال إلیها الوصول یمكنال  اآلخر

 .األحیان بعض في الریفیة

 )المواقع الحضریة(المواقع الرئیسیة 

 أو "أوزافا"( "ازابأ"و) مكثر( "مكتریس" األربعة القدیمة المدن وتعتبر

 الرئیسیة المواقع) الكریب( "میستیس"و "زاما"و )عبد الملك قصور

 من ما حد إلى قریبة هي األولى المواقع الثالثة. سلیانةلوالیة

تبعد  "زاباأ" الوالیة، غرب جنوبكلم 35 "مكتریس": اإلداري مركزال

 أبعد میستیس توجد ولكن ،من الوالیة كیلومترات عشرة زاماو  كلم30

 .خرىاألمن المواقع  قلیلب

 التي تعتبر )مكثر( بمكتریس بدءا األربعة المواقع هذه نقدم وسوف

 القصرین والیةمع  قىلتتالتي و  سلیانة جنوب في نوعها مناألولى 

 .التي توجد بالشمال میستیسب تهينلن

 )مكثر(مكتریس 

شمال  صلأن ن إلى الحدیثة القریة مدخل عند "مكتریس" موقع وجدی

إلى  وصوال الطریق نفس من ودائما ، 4عبر الطریق الوطنیة سلیانة

 أیضا هذا الموقع إلى صلكما ن. حیدرةو  الخصبة القلعة من غربال

 .الكافو  سبیطلة مدینة بین یربط الذي 71 عبر الطریق الجهویة

 وسوسة القیروان شرق من أیضا مكثر إلى الوصول یمكن وأخیرا،

 .1السریع الطریق من قسم أو 12 الوطنیةالطریق  خالل من

 األدّلة األثریة

 األثریة المدن من واحدة وهي هكتارا، أربعین" مكتریس" مساحة تبلغ

 .م900من أكثر إلى ارتفاعها التي تصل) تالة مع( تونس في القلیلة

 األرجح لوجود على تعود اإلستراتیجیة والمكانة الجغرافي هاموقع

 وجود یتضح كما ،هذا الموقع في القدیمة العصور في اإلنسان

 یعود التيو  أثري للموقع الجنوبیة الحدود في الصخریة المقابر

 .فترة ما قبل التاریخ إلى تاریخها

 وثیقة صلة وجودإلى  العظیمة المدینة هذه أصالة أیضاولكن تعود 

 بشكل والفن العمارة في تنعكس التي والبونیة للوبیةا الحضارة بین

طویلة من المقاومة  فترة بعد ولكن. یةالدین النقوش ودراسة عام

 والخاصة العامة المعالم تنزیّ و  تأثرت بروما" مكتریس"الرومانیة، 

 .حكمها في المدن من كغیرها

 التي األثریة المعالم من العدید قبل من الروماني العصر ویبرز

 :ذلك على المعبدة، واألمثلة الطرق عبر إلیهایسلك 

Ø مخصصة النصر قوس مع المیدان العام 

 رواق المكانب ویحیط ،118و 116بین  "نو تراج"مبراطورلإل

 .تمامامعبد 

Ø الكابیتول. 

Ø الفسیفساء مع جدا كبیرة العامة الحمامات. 

Ø البریة للمعارك والحیوانات مخصصة الحجم متوسطة قاعة. 

Ø كما هو الشأن في  الضرائب لجمع لنصب دائري حوض

 .حیدرة
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Ø مساحة وتحتل ،"فنیس"منزل اآللهة  بینها من منازل عدة 

تمثل اآللهة وأیضا تمثیل  الفسیفساء .الموقع وسط في كبیرة

 .المتحف الموجود بالموقع في واألسماك للطیور

Ø توفر التي الرومانیة القناة بقایا ترى أن یمكنك الموقع،خارج 

 "أُبلن"لالاله  مخصص كذلك معبدو  المدینة، إلى المیاه

 .طابقین من وضریح

 من معروف هو كما المسیحیة، الفترةب مبكر وقتفي تتأثر  وقد

ما ب الجدید بالدین تر ما تأث سریع "مكتریس"أّن  ومصادر النصوص

 سانت عقده يالذ المجلس في حاضرا كان المدینة أن أسقف

 .256 في بقرطاج" سیبرین"

 :تینسلواقع تتكون من كنیاألدلة األثریة على أرض ا

ü  احتفظتالتي و  "نو تراج" قوس من بالقرب األولىالكنیسة 

 الجزء على نىبُ طقوسها كما توجد و  ومنشآتها األعمدةب

 .المحراب من الخلفي

ü مهجور مجمع من باردة غرفة داخل الثانیة الكنیسة بنیت. 

 والرومانیة البونیةو  اللوبیة مقاالتال مئات "مكتریس" متقدّ  وأخیرا،

الذي  المتحفمن هذه المقاالت في  بعض عرض ویتم .والمسیحیة

 .في الموقع

 )قصور عبد الملك(ازابا 

 اتعشر  لعلى طو  جانبيال طریقال عبر إلیها الوصول یتم

یربط سلیانة و  4الذي یتقاطع مع الطریق الوطنیة  الكیلومترات

 معتمدیة إداریا تبعی الموقع .87-86 متركیلو ال على مستوى ومكثر

 وقریة زراعیة منطقة مركز في حالیا التي توجد "سیس" سلیانة

 .صغیرة

 األدّلة األثریة

Ø موقعه من الرغم وعلى، واسعة مساحة الموقع یغطي 

 كانتحیث  الوقت ذلك في نسبیا فهو معزول الجغرافي

 .256 في انتهى بلدي نظام مع حقیقیة رومانیة مدینة

Ø كبیرة، عامة ساحة الرومانیة، اماتالحمّ  رؤیة اآلن یمكنك 

 باللغةیشة نق تحمل منها واحدة النصر، أقواس من واثنین

 .الروماني المعبد مدخلب الالتینیة

Ø ونصب غرفتین مع كبیر مبنى إلى االنتباه یلفت كما 

 .مكانها في تزال ال التي المقببة ألقواسل

 "ریجیا" زاما

 التي سلیانة مدینة من كیلومترات عشرة حواليیبعد ب موقع زاما

معبدة  طریق هذا الموقع عبر إلىالوصول  یمكن .إداریا تتبعها

 .الوالیةمركز  من اغرب للخروج

 األدّلة األثریة

Ø ألن  مشهورةهي و  قرطاج، لتاریخ ترمز التي المدینة زاما

 بدایة میزت التي األحداثب وثیقا ارتباطا ةرتبطم اسمها

 الرومانیة الجیوش قبلمن  لحنبع هزیمة في قرطاج سقوط

 .المیالد قبل الثالث القرنبدایة  في

Ø موقعها ومسألة القدیمة، مصادرفي ال إلیها رُیشا ما عادة 

 في عشر، التاسع القرن منذ الدراسات من العدید موضوع هو

 في الحفریات خالل ةشینق اكتشاف قبل من األخیرة السنوات

 .موقعال

Ø زاما من المجیدة الفترة نأي شيء ع اآلن حتى یرد لم ولكن 

 حمالتمن  حالیا المعروضة مخلفاتال وجمیع ،"ریجیا"

 قبل ما( القدیم العصر على دلیال باألحرى هي البحث

 .الوسطى القرون ومن والبیزنطیة والرومانیة) الرومانیة

Ø المثیر ومن كبیرة، نصب على العثور تم القدیم، من العصر 

 المتوسطیة المعماریة الهندسة هي خاصة لالهتمام

 .النموذجیة

Ø اكتشفت تل على بنیت كبیرة "فیال" الروماني العصر من 

 یةاألرض تطّ غُ و  غرف عشر من أكثر من وتتكون مؤخرا،

 .الفسیفساءب

Ø قلعة أنقاضسوى  هناك زالالی البیزنطي، العصر من. 

Ø ،یوجد حي  الوسطى، العصور بفترة یتعلق وفیما وأخیرا

 عشر، والثالث عشر الحادي قرون تاریخه إلى یعود سكني

 األثریة المعطیات هي هذه .القلعة غرب في اكتشافه تم الذي

 أدلة توجد ال وهو أنهأ بسیط لسبب وذلكلهذه الفترة  المهمة

 .المنطقة هذه في الوسطى قرونللة قلیل
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 )الكریب(میستیس 

، والیة سلیانة أكثر مما بالقرب منمن دّقة والكاف  قرببال هي

 الكریب الحدیثة القریة لمدخ قبلیوجد أیضا " میستیس" موقعو 

 عبر الطریق الوطنیة إلیها لو وصال یتم. إداریا هاب مرتبطة التي

 إلى یؤدي الذي 17 طریق الوطنیةال منو  )الكاف-تونس( 5

 الجهویة قیالطر  عبر أیضا اإلیه الوصول یتمكما . القصرین

 مدن إلىتمر من الكریب  والتي ،47 الجهویة الطریق :األخرى

الطریق  من جزء أو) بوعرادة -قعفور( والیةلا نفس في أخرى

 مباشرةتقریبا  یؤديالتي  73ثم الطریق الجهویة  47الجهویة 

 .وسلیانة" ریجیا" زاماالى 

 األثریة األدّلة

Ø لموقع سحوقع م قامت عشر، التاسع القرن منذ وحددت 

 وتحیط .الستینات أواخر في جزئیا والتنقیب" میستیس"

 الهكتارات عشرات حالیا تغطي التي األثریة المنطقة

 الجانب علىتضاریس  وعدة وتحیط بالسهول الخصبة

 .الغربي

Ø الشرقیة عبر  حدوده یمر على القدیمة المدینة مدخل

 من اثنین قبل من المسافة بعض في 5الطریق الوطنیة

 إلى المؤدیة القدیمة الطریق على فتحتو  ،النصر أقواس

 في هوو  حیدرة إلى أخرى جهة ومن، جهة من قرطاج

 البقایا هي تلك لالهتمام إثارة األكثر ولكن. ممتازة حالة

فعال  والتي تكّون المدینة من العلوي الجزء في الموجودة

 :القدیمة المدینة

ü أبولون"ل مخصصة رومانیة معابد ثالثة" 

 ."سیریس"و" بلوتون"و

ü سلسلةكبیر محاط ب مكان مر منی القدیم الطریق 

 .التجاریة المحالت من

ü على حافظت حي سكني متكون من منازل 

 .هااتضیأر  تزین التي الفسیفساء

ü ةمخبز  وبقایا زیتلل معاصر. 

üةبمقّبجداكبیرةللمیاه انات خّز.

السادس القرن في مرت التي الكبیرة الكنیسةب المسیحیة الفترةتتمّیز 

 لالهتمام تعتبر مثیرة المرتبطة بها المعمودیة .عدیدة تهیئة إعادةب

 بالقرب التدفئة نظام تثبیت تم أن منذ تونس في فریدة حالة وتشكل

 .الرخام من صغیرة قطعب مغطاة المعمودیة حوض من

 أعلى في شیدت قلعة وجود الفترة البیزنطیةعلى  یدل ومما وأخیرا،

 والدبابات الثكنات العسكریة رىن زالن الكما  المدینة، من جزء

 .الحصونو  واألسوار والخزانات وأبراج

 )المواقع الریفیة(المواقع الثانویة 

 األثریة بالمواقع تحیط توجد العدید من المواقع الثانویة أو الریفیة

 .بسهولة إلیها الوصول یمكن معظمها البعض، هنا نقدم الرئیسیة،

 )حمام زواكرة(تیقیبة 

إداریا، هذا الموقع  بها ترتبط التي مكثرم غرب لك 23على  تقع

 لىسوق التي تؤديو  ،727 المحلیة قیالطر  عبر إلیه الوصول یمكن

 .88 الطریق الجهویة إلىیؤدي  ذاته حد في هوو  الجمعة

 في التالل ویمراثنین من  منحدریوجد على  األثري الموقع هذا

 تتكون لالهتمام إثارة األكثر األثریة قایاالب .كبیر نهر منتصفهما

 انات الرومانیةوبقایا من الخز  الصخریة المقابر من سلسلة: من

 حالة الذي هو فيو  نصرلل قوسا من األضرحة وخصوصا واثنین

 مخصصوال "مكتریس" من المعماریة هندسته في وقریبا جیدة

 ."نو تراج" لالمبراطور

 فریدة هي ساقین المعالم، من واحدة بالالتینیة على ةالمسجل ةشیالنق

 ."هنا تبوللل ال: "التالي النحو علىا ترجمته یمكنو  نوعها من

 )كسرى(شیسیرى 

الطریق الوطنیة بر ع كسرى حالیاو  "شیسیرى" إلى الوصول یمكنك

 .كلم عشرینحوالي ب هاعنتعد بت التي مكثر غرب جنوب على 12

یبلغ  علو على موقعها :في ویتمثل القلیلإال یزال  ال الموقع هذا من

 للبناء التقلیدي والنمط الحدیثة، القریة وتنظیم م،1000حوالي 

 من رائعة وتتضح الطبیعیة المناظر. الطبیعیة المیاه ومصادر

 ...والغابات السهول
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التي  العمارة مكّونات نرى أن یمكننا األثریة، باألدلة یتعلق وفیما

 قلعة من تبقى فیما وخاصة الحدیثة المباني بناء في استخدامها ُأعید

 .بیزنطیة

 ُقبر كلیب

 إلیها صلن التي مكثر غرب شمال ملك50على  معزول مبنى مثلت

نحو  4 الطریق الوطنیة تقاطع نقطة في 73 عبر الطریق الجهویة

 .سرسال قریة إلى تؤدي التي 12 ، وعبر الطریق الوطنیةسلیانة

على طول  یوجد ،حجمه بسببخاصة  أهمیة یشكل مبنىال هذا

 الرباعي المبنى هذا بناء تم .م9 ارتفاع معو  م9 على عرضم و 45

 118و 148 بین( "مسینس" ابن" مسیبس" ومیديالن الملكعهد في

 على تونس، في تقریبا فریدة حالة هيو  ةمذهل هأبعاد). قبل المیالد

 .النومیدیة الفترة في األقل

 )نةعین فور (مییس  فیرنیس

 عبر إلیه الوصول ویمكن. إداریا بمعتمدیة قعفور مرتبط هذا الموقع

الوطنیة  الطریق علىو  15 الكیلویمترعلى مستوى  المسلك الفالحي

 .برقو ومعتمدیة سلیانة بین 4

تحتل جزءا و  هك26 من أكثر قدرها مساحة تغطي األثریة المنطقة

 من بقایا الفترة العدید .متواضعة ومدرسة حدیثةمساكن من

 العهد من الذي استوطنوه الموقع هذا على واضحة تزال ال الرومانیة

ما  أفضلهي  البیزنطیة القلعة ولكن الوسطى، العصور إلى نيالبو 

 )...ركن األبراجو  فناء( علیه الحفاظ وقع

 ةعین زوز 

من  ملك18 تبعد فقط وٕانما الجنوبیة، بمعتمدیة سلیانة مرتبطة إداریا

عبر  إلیه الوصول یمكنو  هك22 مساحة تحتل" زوزة" ، وموقعمكثر

 .87-86 الكیلومتر على مستوى 4 الطریق الوطنیة

 المثیر" زوزة عین" موقع منحدر، سفح في تقع القدیمة المدینة

 ضخمة بوابة سلیمة، تزال ال الصخریة المقابر من لعدد لالهتمام

 رالعص من ومحجر. مكانها في الالتینیة ال تزال النقوش من والعدید

 .وقعالم هذا على واضح أیضا الروماني
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البــشري الـــوسط  

 كــانــالس

 الرئیسیة الخصائص حددنا ،بوالیة سلیانة السكان خصائص لفهم

 للتحضر منخفضة مستویاتب عرفتُ  الذي والدیمغرافیة االجتماعیة

 .واالجتماعیة االقتصادیة والتنمیة السكاني والنمو

 الدیمغرافیةالخصائص االجتماعیة و 

 الریفيدینامیكیة الوسط الحضري و 

 السكان عدد مجموعبلغ  ،كنىوالسّ  كانللسّ  العام للتعداد وفقا

 للثقا من %14 تمثل هيو  .2012 سنة في نسمة234000

 .²كم/نسمة 52 السكانیة الكثافة تبلغو  .تونسلسكان بل الدیمغرافي

 89000ب یقدر الوسط الحضريبسلیانة في  السكانعدد  أن علما

 فیما .2009 سنة في ساكن 144900الریفي ب الوسط، وفي ساكن

مسكن  51100 وجود إلى اإلحصائیات تشیر ،المساكن بعدد یتعلق

 .2009 سنة أسرة 52400 سلیانة كما تضم. 2004 عام

 %66.2مقابل  %38تسجل والیة سلیانة نسبة تحضر ضعیفة ب

 %38 قلیميإ وبمعدل ،2011 سنة في بكامل البالد التونسیة

 .الحضري الوسطب یعیشون السكان من فقط %31و

 )2011( الوسط حسب والمساكن واألسر السكان توزیع :7جدول

  الوسط الریفي الوسط الحضري

 السكان 146300 90000

 األسر 31100 23200

 المساكن )2004( 30700 )2004( 20400

 2011، ن والسكنىاالتعداد العام للسكالمصدر المعهد الوطني لإلحصاء، 

 

 

 

 الوسط حسب والمساكن واألسر السكان توزیع: 6 توضیحي رسم

 هذا كنتیجة منطقیة للنزوحو  الهجرة، دةبح یتأثر التوزیع السكاني

 العمل نتیجة أیضا ولكن سریعة، بوتیرةكان  الذي المدن إلى يالریف

 السكان عدد في انخفاضا الریف سكان شهد. النسل تحدیدعلى 

 .2011و 1984 عاميبین ساكن  146300 إلى 177600من

كانت هذه النزعة  انالتي عرفتها بعض أریاف الوالیة و  النزوحنزعة 

نة سجلت معتمدیات سلیا من ذلك ،شبه عامة فاّن حدتها متغایرة

اجعا بورویس تر بدرجة أقل مكثر و قغفور و و  الشمالیة وبوعرادة

مركز الوالیة دور  إلىكان للنزوح  وٕاذا. ملحوظا لسكانها الریفیین

فاّن ، هذه المعتمدیة إلىالنزعة بالنسبة رئیسي في تحدید هذه 

ارتباط له في باقي المعتمدیات لریفیین ل الدیمغرافي نموالضعف 

في  السلوكیاتتغیر وثیق بتحسن مستوى العیش والتجهیز و 

خالفا لهذه الوضعیة تمیز الوسط الریفي في معتمدیتي و . األریاف

ة دیمغرافیة حثیثة نتیجة استقبال كیوحیة بدینامیالر سلیانة الجنوبیة و 

المهاجرین المتوافدین على مركز الوالیة التي تؤمنها هذه المعتمدیة 

 .معتمدیة الروحیة على استیعاب التیارات النازحة نحوهاقدرة فضاء و 
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 سلیانة بوالیة الریفیة المناطق في السكان تطور: 8جدول

 المعتمدیة 1994 2004 2009

9300 9500 10400 
سلیانة 

 الشمالیة

 بوعرادة 16600 8600 8400

 قعفور 12300 8600 8500

 العروسة _ 7200 6800

 الكریب 7100 13700 13300

 بورویس 13200 12000 11700

 مكثر 19600 18200 17600

 الروحیة 24900 25700 25500

 كسرى 16400 15300 14800

 برقو 11500 9200 9000

21000 21700 25400 
سلیانة 

 الجنوبیة

 الوالیة 166200 149700 145900

 2010باألرقام،  سلیانة والیة: المصدر 

 عامي بین سلیانة والیة سجلت ،نىوالّسك كانللسّ  العام تعدادلل وفقا

 سنة78700 من المدن سكان عددفي  عاارتف 2009و 1994

 النمو معدلل مقارنةالو  تحلیلال .2009 سنة 89000إلى 1994

 وتیرة هناك أن بینیُ  ،2009و 1984 الفترة خالل الحضري

 الذي الحضري النمو تطور خالل من التسارع هذا یحدث. متسارعة

 :التالي البیاني الرسم في تضحی

 

 2009و 1944 بین الحضري النمو تطور: 7 توضیحي رسم

 2009المعهد الوطني لإلحصاء،  : المصدر

الحضریة المتسارعة التي مّیزت الوالیة بظاهرة  الدینامیكیةوتفسر 

ة ما تعرفها المجاالت ذات درجة التي عاد" االستدراك"و" اإلقالع"

الشمال  منطقة في الحضري النمو معدل ویقدر.ضعیفتحضر 

 %2.93 بسلیانة، %5.89: 1994و 1984الفترة  خالل الغربي

 .بجندوبة %4.28 جة،ابب %3.60و بالكاف،

 الحركیة الدیمغرافیة

 السنوي التقریر من خاللو  لإلحصاء الوطني حسب المعهد نالحظ

سّجلت  سلیانة والیة أن ،2010 سنةل األساسیة البنیة مؤشرات حول

 من. 2004و 1975 عامي بین السنوي مجالها نسق ضعیف لنمو

 1984 -1975بین الُمسجل الدیمغرافي النمو معدل مقارنة خالل

 حد إلى تباطأ معدلأن هذا ال نالحظ ،2004 -1994وبین

 هو 1994و 1984بین الدیمغرافي النمو معدل أن كما نالحظ.كبیر

 .2004و 1994 عامي بین سنة/-0.45 إلى وانخفض سنة،/1%

 2004-1975 بین بسلیانة الدیمغرافي النمو معدل: 9جدول

1984-2004 

( سنة/ %) 

1984-1994 

( سنة/ %) 

1975-1984 

( سنة/ %) 

 السنة

 نسبة النمو 1.6 1 0.45-

 2010والیة سلیانة باألرقام، : المصدر 

انخفض  قلیموالیة حسب اإلكما نالحظ أن الحجم الدیمغرافي لل

 إلى %20من وذلك  2011 إلى 1994من سنة  اطفیف اانخفاض

انخفض  الدیمغرافي لإلقلیم على المستوى الوطنيوالحجم . 19.2%

الى  1994وذلك بین  % 11.5 إلى %14من  املحوظ اانخفاض

2011. 

 2011و 1994 بین الوسط حسب السكان تطور: 10جدول 

 
1994 2004 2011 

 الوطني اإلقلیم سلیانة الوطني اإلقلیم سلیانة الوطني اإلقلیم سلیانة

 449800 84300 5361900 423300 78700 بلدي وسط
642950

0 
90000 467700 7107600 

 764100 149700 3423800 803900 166200 بلدي غیر وسط
348140

0 
146300 763500 363300 

 1074060 1231200 236300 991090 1213900 234000 8785700 1227200 244900 المجموع

نسبة 

 (%)الحضر
1.32 5.34 61 36 1.37 9.64 1.38 38 2.66 

 الدیمغرافي الحجم

 (%)للوالیة
- 20 7،2 - 3.19 2.4 - 2.19 2.2 

 الدیمغرافي الحجم

 (%) لإلقلیم
- - 14 - - 2.12 - - 5.11 

 2011المعهد الوطني لإلحصاء، : المصدر 

 1227.7بلغ العدد الجملي للسكان المقیمین بإقلیم الشمال الغربي 

، 2005ألف نسمة سنة  1213مقابل ، 2011سنةخالل ألف نسمة 

نسمة ونسبة نمو سكاني تقدر  ألف 14.7أي بزیادة جملیة تساوي 

 .2011و 2005ما بین سنتي  %1.2ب

سكانلالدیمغرافیةالمؤشراتمختلف بتطوراالنخفاضهذاویفسر

یات نتیجة تحسن التغطیة الذي تالزم مع انخفاض نسب الوف الوالیة

لعیش، مع هبوط مؤشرات الوالدات والخصوبة مستوى االصحیة و 

التعلیمي للسكان وتأثرا ارتفاع المستوى ارتباطا بتدرج التحضر و 
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لنسائي، كما ببرنامج التنظیم العائلي وبارتفاع نسبة نشاط العنصر ا

للرصید الهجري السلبي الذي تسجله الوالیة ة و یأن للهجرة الخارج

 .دیمغرافيدورا في تحدید هذا السلوك ال

 2009و 1984بین  الخصوبة ومؤشر والوفیات الوالدات نسبة تطور: 11جدول

 نسبة الوالدات

(%) 

نسبة 

 الوفیات

(%) 

مؤشر 

 الخصوبة
 السنة

29.2 8.4 4.63 1984 

20.9 6.3 2.82 1994 

15.8 7.5 1.98 2004 

17.3 5.9 2.08 2009 

 2010باألرقام، والیة سلیانة : المصدر 

 الهیاكل الدیمغرافیة

 ،2010لسنة  المعهد الوطني لإلحصاء إحصائیات إلى واستنادا

 بین أنیُ  سلیانة لسكان العمریة الفئة حسب التوزیع أن نالحظ

هو و  .2009 عام في 55700 بلغ) سنة 14-0( الشباب السكان

. في كامل البالدشمال الغربي و لما یوجد في ال تقریبا عدد مماثل

حیث ، 1994تالزما مع تراجع هذه النسبة عما كانت علیه سنة و 

هذا التراجع قّدر . لمجموع سكان سلیانة %35.86 مّثل عدد الشباب

 .%10ب

 2009و 1984 بین سنة 15 دون الشباب نسبة تطور: 12جدول

2009 

 

2004 

 

1984 

 
 الفئة العمریة

7.5 8.0 15.1 0-4 

16.3 19.7 27.4 5-14 

 المجموع 42.5 27.7 23.8

 2009المعهد الوطني لإلحصاء، : المصدر 

تحوالت السلوك اإلنجابي وال شك في أن هذه الظواهر مردها 

على عملیة تحدید  وٕاقدامهم للسكان بحكم درجة تحضرهم المتزایدة

من االنعكاسات النسل، وكذلك تواصل هجرة الفئات الشابة و 

 إذالتهّرم النسبي لسكان الوالیة نذكر   المباشرة لهذین العاملین

 2009 في سنة%11.1سنة فما فوق  60تتجاوز نسبة المسنین 

 .1994 سنة في %8.9ب مقارنة

 

 فأكثر سنة 60 أعمارهم تبلغ الذي السكان عدد تطور: 8 توضیحي رسم

 2009لإلحصاء، المعهد الوطني : المصدر

 تراوحی الذین السكان نسبة هأن نالحظ معهد الوطني لإلحصاء،لل وفقا

 إلى 1994 سنة في 135800من تزاید 59و 15 بین أعمارهم

 نحو االتجاه في الزیادة هذه وتمثل. 2009سنة  في 152400

 أیضا نالحظ .وباجة الكاف والیتي نلك بنسبة أقل مذو  "الشیخوخة"

 122700 من 2009و 1994 عامي بین انخفض الذكور عددأن 

 السكان هیكل على الهجرة آثارتبین  النتائج هذه. 114800 إلى

 المهاجرین أیضا أن نالحظ ،الغربي لشمالا والیاتباقي  على غرار

 .رجال الغالب في هم

 

 2009و 1994 بین واإلناث الذكور عدد تطور: 9 توضیحي رسم

 2009المعهد الوطني لإلحصاء، : المصدر 

 تطور الهجرة

ضعف تجهیز األریاف ولقوة جاذبیة إلى  تطور حاصل الهجرة یعود

كذلك لتحسن تجهیزات النقل ال سیما النقل الریفي، فضال المدن و 

توفر المرتبط بدرجة تنوعه المحدودة و  عن صعوبات اقتصاد الوالیة
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واضحا في الحركیة  تأثیرا خارجهافرص الشغل في باقي البالد و 

 .المجالیة للسكان

 2004و 1969 بین سلیانة لوالیة الهجرة حاصل تطور: 13 جدول

1999-
2004 

1994-
1999 

1989-
1994 

1984-
1989 

1979-
1984 

1969-
1975 

 السنة

-12000 -6029 -9142 -11700 -9200 -5600 
حاصل  

 الهجرة

 2010والیة سلیانة باألرقام، : المصدر 

عدم قدرة مدن الوالیة  1969 یعكس تدهور الحاصل الهجري منذ

الخارج التي كانت  إلىأریافها على شد السكان رغم نقص الهجرة و 

. بدایة السبعینات أحد أهم دوافع الهجرة المنطلقة من الوالیة إلى

جانب والیات الكاف وجندوبة  إلىویتضح هكذا أن سلیانة  تبقى 

أكثر والیات الشمال الغربي تنفیرا للسكان بالرغم من تزاید فرص 

 ات المبذولة فيتالزما مع مجهود منذ أواسط السبعینات  الشغل

 .األریافوالتنمیة الذي شمل المدن و  اتالتجهیز 

-1975وال یعني هبوط هذه النسبة عما كانت علیه خالل الفترة 

الهجري ما دامت الوالیة قد  اإلقلیمحسنا لسلوك ت) 38%( 1980

 .حجم متزاید على حاصل هجري سلبي ذيحافظت 

 1994-1987 بین الغربي الشمال لوالیات الهجري الحاصل: 14جدول

والیةـــــال الحاصل الهجري من المجموع(%)  

 سلیانة 11.883- 25.44

 الكاف 13.370- 28.62

 باجة 9197- 19.69

 جندوبة 12.259- 26.24

 الشمال الغربي 46.709- 100

 المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر 
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 الشغل والتشغیل

 خرىوالیات أ بالمقارنة معتكاد تكون منعدمة  سلیانة والیةالتنمیة ب

عكس ممیزات االقتصاد ی الشغل بها وسوق ،یةتونسال الجمهوریة في

 .اإلنتاجالمحلي وخصوصیات جهاز 

 المسحوتقریر لإلحصاء  الوطني المعهدب مسحالأفرزت نتائج 

عدد المشتغلین ن أ 2010 لسنة والتشغیل السكان حول الوطني

شخص بنسبة ارتفاع بلغت  371179بإقلیم الشمال الغربي بلغ 

 .شخص 6546ة ، أي بزیاد2005مقارنة مع سنة  8.1%

 للبحث النشیط عن الشغل "أمل"بلغ عدد المنتفعین بمنحة برنامج 

 20409، حوالي 2012موفى فیفري  إلى، الشمال الغربي إقلیمب

، یتوزعون )الوطني المجموع من %11.8یمثلون (طالب شغل 

 : كاآلتي الشمال الغربي والیاتحسب 

 2012و 2011 بین الغربي الشمال بإقلیم للبحث النشیط عن الشغل "أمل " ببرنامج المنتفعین :15جدول

 )%( اإلقلیم عدد المنتفعین الوالیة

 4.22 4572 باجة 

 4.36 7431 جندوبة

 4.23 4788 الكاف

 7.17 3618 سلیانة

  2012والتشغیل،  السكان حول الوطني وتقریر المسح المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر

من طرف مكاتب  2011بلغ عدد المشاریع المدروسة خالل سنة 

مشروعا  1394 باإلقلیمالتشغیل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة 

من مجموع المشاریع المدروسة على المستوى  %15.2وهو ما یمثل 

 .الوطني

والتي تمت متابعتها  2011بلغ عدد المشاریع الممولة خالل سنة 

 434من طرف مكاتب التشغیل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة 

من مجموع المشاریع الممولة على  %12.3وهو ما یمثل  ،مشروعا

 .المستوى الوطني

یفسر عدم توفق اقتصاد الوالیة في توفیر عدد كاف من عروض 

الید العاملة المتوفرة وما تتمیز به من  إمكانیاتالشغل المتالئمة مع 

. تكوین وتأهیل

 

 والسكان للتشغیل االقتصادیة المؤشرات همأ: 16جدول

 %االقلیم  الوالیة 

 8.30 4 مكاتب التشغیل

 2.19 233986 السكانعدد 

 2.21 13262 عدد العاطلین

 6.19 85066 عدد الناشطین

 3.19 71804 عدد المشتغلین

نسبة 

 )%(البطالة
6.15  -

-  6.48 )%(نسبة النشاط

 2010والتشغیل،  السكان حول الوطني المسح المعهد الوطني لإلحصاء،: المصدر

، 2011وأن أهم مؤشرات سوق الشغل في الوالیة خالل سنة  هذا

 إلى 2005أن نسبة طلبات الشغل تطورت من سنة  إلىتشیر 

 :  وهي كاآلتي 2011

 2011و2005بین  سلیانة بوالیة الشغل لسوق عامة مؤشرات: 17جدول

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %11-05نسبة التطور 
 

 طلبات الشغل 11671 16805 15525 19642 17895 17808 20316 1.74

 طالبو الشغل 2201 3269 2874 4020 3946 3636 6640 7.201

 عروض الشغل 2075 2297 2318 2991 3203 3402 1705 -8.17

 عملیات التشغیل 1959 2130 2410 2554 2858 2680 1311 -1.33

  2011والتشغیل، السكان حول الوطني المسح  لإلحصاءالمعهد الوطني : المصدر

ر للمشتغلین بمختلف كبمازالت األنشطة الفالحیة تستأثر العدد األ

أفرزت نتائج مسح المعهد الوطني لإلحصاء لسنة . القطاعات

شخص من  71804، أن عدد المشتغلین بوالیة سلیانة بلغ 2010

وبنسبة ارتفاع بلغت بإقلیم الشمال الغربي  371179مجموع 

 .2005مقارنة مع سنة  36.1%

 2010 سنةة المؤسس نشاط قطاع حسب المشتغلین توزیع: 18جدول

 الوالیة النشاط االقتصادي

 31947 الفالحة والصید البحري

 5720 الصناعات المعملیة

 667 صناعات غذائیة

 470 مواد البناء والخزف والبلور

 1877 صناعات میكانیكیة وكهربائیة

 81 صناعات كیمیائیة

صناعة النسیج والمالبس 

 واألحذیة
1652 

 972 صناعات معملیة أخرى

 8009 الصناعات غیر المعملیة

 305 المناجم والطاقة



  2012/ سلیانة  طلس والیةأ

39 

 7704 البناء واألشغال العامة

 25302 الخدمات

 4578 التجارة

 2109 النقل

 343 االتصاالت

 1025 والمطاعم النزل

 152 البنوك والتأمین

 1180 التصلیح والخدمات العقاریة

 1345 خدمات اجتماعیة وثقافیة

 14571 إداریةتربیة وصحة وخدمات 

 825 غیر مصرح به

 71804 المجموع
  2011والتشغیل، السكان حول الوطني المسح / المعهد الوطني لإلحصاء،: المصدر

 ةالبطال

 ،2010حسب المسح الوطني حول التشغیل للثالثیة الثانیة من سنة 

وهي بذلك تحافظ . %15.6بوالیة سلیانة بلغت نسبة البطالة  فان

على نسبة بطالة عالیة رغم ضعف النمو الدیمغرافي الذي یمیزها 

 .وانتفاعها بامتیازات للنهوض باالستثمار والتشغیل

 15" الشمال الغربي من الفئةبلغ عدد العاطلین عن العمل بإقلیم 

وتكون بذلك  ،عاطل ألف 75.4ب 2011خالل سنة " سنة فما فوق

مسح الوبالمقارنة مع معطیات  % 17.3نسبة البطالة في حدود 

 .نقطة 3.2فإن نسبة البطالة قد سجلت ارتفاعا ب 2005سنة 

، انخفاض نسبة البطالة في أغلب الجهات باستثناء الشمالنالحظ 

في الشمال % 11.4تونس و إقلیمفي % 17.4تبلغ نسبة البطالة  إذ

وبالنسبة للجنوب ترتفع . في الشمال الغربي% 21.3الشرقي و

 . في كّل من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي% 25.7النسبة إلى 

 2011/2012 بین الكبرى الجغرافیة الجهات حسب البطالة نسبة تطور:19جدول

 

2011 2012 

 4الثالثي 3الثالثي 2الثالثي 1الثالثي 4الثالثي 2الثالثي 

 17.4 16.6 19.4 17.7 17.2 17.8 تونسأقلیم

 11.4 10.7 12.6 13.2 14.5 17.3 الشمال الشرقي

 21.3 19.7 16.7 21.4 22.3 17.3 الشمال الفربي

 11.4 12.1 12.4 13.7 11.9 11.1 الوسط الشرقي 

 20.7 23.9 23.1 20.5 26.9 28.6 الوسط الغربي

 25.7 26.9 26.1 27.4 27.2 24.8 الجنوب الشرقي 

 22.1 25.2 25.3 28.4 29.5 26.9 الجنوب الغربي

 16.7 17.0 17.6 18.1 18.9 18.3 المجموع

  2012والتشغیل،  السكان حول الوطني تقریر المسح/  المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر

خالل " سنة فما فوق 15"عدد العاطلین عن العمل من الفئة بلغ

% 11.3ر بدّ مسجال بذلك ارتفاعا قُ  ،عاطل 13262ب 2010سنة 

 .2005مقارنة بسنة 

% 3.30مجموع العاطلین ارتفاعا من ناث من شهدت نسبة اإلكما 

 .2010سنة % 5.44إلى  2005سنة 

سنة  29-15تشهد سلیانة ارتفاع متواصل لبطالة الشباب بین 

 .2010من مجموع العاطلین خالل سنة  %1.61والذین یمثلون 

تطورا في هیكلتها حسب المستوى  2010كما شهدت البطالة سنة 

لذین لهم مستوى التعلیمي تجسم في تزاید حجم العاطلین عن العمل ا

حیث ارتفعت نسبتهم في مجموع العاطلین من . التعلیم العالي

ویرجع هذا التزاید  2010سنة % 4.22 إلى 2005سنة  6.6%

 .المتصاعد لحاملي الشاهدات العلیا االرتفاع إلىباألساس 

 

 التعلیم المستوى حسب البطالة هیكلة في تطور: 10 توضیحي رسم

 2011، المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر 

فترة إلى  أصبح حاملي الشهادات العلیا یمثلون ضغطا یتزاید من

بعض االختصاصات  مالئمةبسبب تطور عددهم وضعف  ،أخرى

عدد  2010مع متطلبات سوق الشغل إذ تجاوز خالل سنة 

 2450العاطلین عن العمل من حاملي شهادات التعلیم العالي 

 .عاطل

 الكـــثافة السكانیة

 سكان عدد ، فان2010 لسنة كنىوالسّ  كانللسّ  العام التعداد حسب

 4642 مساحة على وتمتد ساكن 233900ب یقدر سلیانة والیة

 .²ملك/ساكن 52 بها السكانیة الكثافة ،وتمّثل²ملك

 في ²ملك/ساكن 52.8 من تقّلص السكانیة الكثافة متوسط أن نالحظ

/ ساكن 52الى ثم ارتفع  2004 عام²ملك/ساكن 50.4الى 1994

 .2010عام  ²ملك

 إلى قودنات سلیانة تمّثل والیةمعتمدیات التي  عشرة بین المقارنة

 :أصناف لمتوسط الكثافة ثالث بین التمییز
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20 

40 

60 
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Ø وبورویس الجنوبیة مكثر وسلیانة الشمالیة وسلیانة سّجلت 

 90و 50 وذلك ما بین عالیة والكریب متوسط كثافة وبوعرادة

 .²ملك/  ساكن

Ø فهي تتمّیز بكثافة سكانیة  أما الروحیة وكسرى وقعفور

 .متوسطة

Ø سكانیة منخفضة تتراوح وقعفور بكثافة  وبرقو روسةعتتمّیز ال

 .²ملك/ ساكن 40و 20بین 

 سلیانة والیة في المعتمدیات حسب الكثافة متوسط: 20جدول

 الكثافة السكانیة

( ²كلم/ ساكن ) 

 عدد السكان

)2009(  

ساحةـــالم  

)²كلم (  

تمدیةــالمع  

الشمالیةسلیانة  367.46 26700 72.66  

 بوعرادة 399.72 20800 52.04

 قعفور 475.14 17700 37.25

 الكریب 422.83 21200 50.14

 بورویس 274.07 15500 56.55

 مكثر 348.91 30700 88

 برقو 450.25 13600 30.20

 الروحیة 636.51 30900 48.45

 كسرى 432.18 17500 40.49

 العروسة 338.76 9600 28.34

 سلیانة الجنوبیة 493.79 28900 58.53

المعهد الوطني لإلحصاء وشركة جیوماتیكس: المصدر
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االقتصادیة المــالمح  

 ناعةـــالص

توجد العدید من  سلیانة،والیة  قتصادا في الصناعة أهمیة لتحدید

 .والتشغیل اتاالستثمار  منها التي تساعد على ذلك العوامل

 االستثمارات

بوالیة سلیانة  االستثمار حجم فان، بالصناعة النهوض الوكالة وفق

 التوزیعكما أنه  .دینار 132198200 حواليیقدر ب 2009 لسنة

 الهامة المساهمة یوضح 2011سنة  ستثماراتالل القطاعي

 وهذا ما یتبین العمل، فرص خلق وفي صناعة الغذائیة والفالحیةلل

 :التالي الجدول في

 2011 سنة القطاعات حسب االستثمارات توزیع: 21جدول

مواطن 

 الشغل

عدد 

 المؤسسات

االستثمارات 

)الدینار(  

 القطاعات

 الصناعات الغذائیة والفالحي 52351766 127 1272

 الصناعات الكیمیائیة 387000 4 26

2692 42 17352537 
صناعة النسیج والجلد 

 واألحذیة

 الصناعات المختلفة 18026075 65 520

431 28 27230317 
صناعة مواد البناء والخزف 

 والبلور

2761 19 26904922 
الصناعات المیكانیكیة 

 والكهربائیة

 المجموع 142252617 285 7702

 2011وكالة النهوض بالصناعة، : صدرالم

 رةمصدَ  18 منها شركة 208 من اإلقلیمي الصناعي النسیج یتكون

 10ال تتعدى  التيو  متوسطةو  صغیرة شركات منها ¾، بالكامل

 من أكثر تمثل النسیج وصناعة الغذائیة المواد صناعة .موظفین

 بكثیر یفوق الصادرات في ودورها ،الصناعیة الشركاتعدد  نصف

إنشاء  تشهد لم المنطقة فإن ذلك، ومع. الصناعات من غیرها

التيوالضریبیةالمالیةالمزایامنالرغمعلىكبیرةصناعیةوحدات

 .الدولة تمنحها

 

 

 2010 سنة القطاعات حسب االستثمارات توزیع: 11 توضیحي رسم

 ناطق الصناعیةــالم

 ذات صناعیة مجموعات خمس من سلیانةتستفید  ،1983 سنة منذ

 ،Iسلیانة: كاآلتي هيلوكالة العقاریة الصناعیة و دى ال كبیرة أهمیة

 ربایق ما تغطيهذه المناطق . مكثر،II سلیانة، Iبوعرادةقعفور، 

 .هك50 مساحة

 التي ةللصناع منطقتین أنشأتوكالة النهوض بالصناعة  2004في 

 ).هك4.2نحو( ومكثر) هكII)10سلیانة هي

 المناطق الصناعیة 

 الصناعیة المناطق:22جدول

 المنطقة

 الصناعیة

الیعد عن تونس 

 )كلم(الكبرى 

الجملي للمقاسم  العدد

 )2009(الصناعیة 

 24 125 1سلیانة 

 22 125 2سلیانة 

 36 110 قعفور

 17 80 بوعرادة

 9 160 مكثر

 108 المجموع

 االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة بسلیانة:صدرالم

 :تتمثل فیما یلي  2012في سنة  المناطق الصناعیة المبرمجة 

0% 

37% 

0% 
12% 13% 

19% 

19% 

 الصناعات الغذائیة و الفالحي

 الصناعات الكیمیائیة

 صناعة النسیج والجلد واألحذیة

 الصناعات المختلفة

 صناعة مواد البناء والخزف والبلور

 الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة
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ü هك15: الكریب 

ü بوعرادةI :27هك 

ü هك17: العروسة 

ü  سلیانةIII :17هك 

من  %9.6یساهم بنسبة ال تتجاوز  تحویلیةقطاع الصناعات ال إن

على المستوى  %20تعادل و  1994مجموع المشتغلین سنة 

محدودیة المؤشرات التي تدل على صعوبات و  وهذا من. الوطني

وهو ما یؤكد  ،بالشمال الغربي بصفة عامةتطور الصناعة بالوالیة و 

ن تهیئة العدید من المناطق الصناعیة ومنح االمتیازات أ

جلب یمكن من دفع المبادرات المحلیة و والتشجیعات للباعثین لم 

 .من خارج الوالیة االستثمارات

من  األعظمالعنصر النسائي یمثل الجانب  إن إلى اإلشارةتجدر و  

 5.181من مجموع  3.144 (المشتغلین في القطاع الصناعي 

من مجموع  %41.8 وان المشتغالت في هذا القطاع یمثلن ) نشیط

 .النشیطات

 االقتصادیة األنشطة فروع حسب العّمال توزیع: 23جدول

 القطاع رجال نساء المجموع

 المناجم وطاقة 350 10 360

28606 6295 22311 
الفالحة والصید 

 البحري

3419 1805 1614 
 الصناعات

 التحویلیة

االتصالتالنقل و  2210 187 2397  

1837 686 1151 

الخدمات 

االجتماعیة       

والثقافیة   

12928 3601 9327 
تعلیم، صحة، 

 ادارة

 غیر مصرح 50 231 281

 المجموع 37013 12815 49828

 2010والیة سلیانة باألرقام، : المصدر

 

 االقتصادیة األنشطة فروع حسب الرجال العّمال توزیع: 12 توضیحي رسم

 

 االقتصادیة األنشطة فروع حسب العامالت توزیع: 13 توضیحي رسم

 نالحظ ،2008 لإلحصاء لسنة المعهد الوطني بیانات إلى واستنادا

، شخصا 64227 هو سلیانة الناشطین بوالیة السكان عدد أن

 من الید إناث 13572و الذكور من 50655 إلى نقسمونوی

 .العاملة

 واالمتیازات بالصناعة الحوافزأهم 

ت جیعات الممنوحة لقطاعات الصناعة والصناعاومن أهم التش

 : لتنمیة الجهویة تتمثل فيفي االتقلیدیة وبعض أنشطة الخدمات 

معتمدیات سلیانة : مناطق تشجیع التنمیة الجهویة ذات األولویة

الشمالیة وسلیانة الجنوبیة ومكثر والروحیة وبرقو وكسرى وسیدي 

 .بورویس

للباعثین الجدد  %30(من كلفة االستثمار  %25 :منحة االستثمار

 )وبسقف ملیون دینار

 %75: مساهمة الدولة في مصاریف البنیة األساسیة

1% 

60% 

5% 

6% 

3% 

25% 

0% 

 رجال

 المناجم و الطاقة

 الفالحة والصید البحري

 الصناعات التحویلیة

 النقل و االتصالت

الخدمات االجتماعیة        
 والثقافیة

 تعلیم، صحة، ادارة

 غیر مصرح

0% 

49% 

14% 

2% 

5% 

28% 

2% 

 نساء

 الطاقة و المناجم

 البحري والصید الفالحة

 التحویلیة الصناعات

 االتصالت و النقل

 والثقافیة        االجتماعیة الخدمات

 ادارة صحة، تعلیم،

 مصرح غیر
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تكفل : تكفل الدولة بمساهمةاألعراف في نظام الضمان االجتماعي

 خمساف التونسیین كلیا لمدة الر المدفوعة لألعالدولة بعنوان األجور 

 %50السنة الثانیة و %65ولى ابتداء من السنة األولى وسنوات األ

 .السنة الخامسة %20السنة الرابعة و %35السنة الثالثة و

 :زات الجبائیةاالمتیا

من أساس  طرح كلي للمداخیل أو األرباح المتأتیة من االستثمارات

الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

سنوات األولى ابتداء من انطالق النشاط وذلك بصرف  10ـخالل ال

من هذه المداخیل أو  %50النظر عن الضریبة الدنیا، وفي حدود 

 .سنوات الموالیة 10ـاألرباح خالل ال

االعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة اُألجراء 

 .سنوات األولى ابتداء من انطالق النشاط 5خالل 

معتمدیات : تنمیة الجهویةالمجموعة الثانیة من مناطق تشجیع ال

 .بوعرادة وقعفور والكریب والعروسة

 د.أ 600من كلفة االستثمار وبسقف  %15: منحة استثمار

 %50: الدولة في مصاریف البنیة األساسیةمساهمة 

تكفل : األعراف في نظام الضمان االجتماعي تكفل الدولة بمساهمة

 خمسالدولة بعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونسیین لمدة ال

 .سنوات األولى ابتداء من انطالق النشاط

 :االمتیازات الجبائیة

االستثمارات من أساس طرح كلي للمداخیل أو األرباح المتأتیة من 

والضریبة على الشركات  الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین

سنوات األولى ابتداء من انطالق النشاط وذلك بصرف  10ـخالل ال

 .النظر عن الضریبة الدنیا

اإلعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة اُألجراء 

 .طسنوات األولى من انطالق النشا ـ5خالل ال

 التقلیدیة اتالصناع

 الدولة أنفقت اإلطار هذا الشباب، وفي تدریب على القطاع هذا رّكز

 تعادل القروض هذه ،2010 عام في القطاع لهذا ضقر  1691

 .دینار 1482.800

الزربیة، المرقوم،  مثل التقلیدیةصناعات وال بتراثها غنیة والیة سلیانة

 4646 مع 11000بحوالي  الحرفیین عدد ویقدر ...الفخار الجّبة،

 .مهنیین

 11بواسطة  ²م2085 بنسبة السجاد من السنوي اإلنتاج توفیر یتم

 الذي التراث على الحفاظ في حیویا دورا تلعب الحرفة هذه ،شركة

 .واالجتماعي االقتصادي دورها إلى فیضا

 ،والتصدیر التسویق مشاكل من عانيت الجهویة الحرف ذلك، ومع

 الحرفیین على اإلشراف وتعزیز الصغیرة الشركات تطویر فان لذلك

 السیاح یجلب أن شأنه من التي لنشاطایر و تط ضمان من نمكّ ت

 .سلیانةل والزوار

 2010 لسنة المعتمدیات حسب القروض عدد: 24جدول

 المعتمدیة عدد القروض القیمة المالیة

 سلیانة الشمالیة 352 300.400

 بوعرادة 112 136.400

 قعفور 263 228.600

 العروسة 29 28.300

 الكریب 113 83.600

59..200  بورویس 81 

 مكثر 139 149.300

 برقو 169 138.800

 كسرى 29 23.700

 الروحیة 56 45.200

 سلیانة الجنوبیة 348 289.300

 المجموع 1691 1482.300

 2010باألرقام، والیة سلیانة : المصدر/  ألف دینا:الوحدة

 والخدمات التجارة

تنقسم المؤسسات التجاریة بوالیة سلیانة إلى تجارة الجملة وتجارة 

هذه المؤسسات بها أشخاص طبیعیون وأشخاص . التفصیل

 : معنویون، وتتوزع هذه المؤسسات حسب المعتمدیات كاآلتي
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 2011 لسنة المعتمدیات حسب التجاریة المؤسسات توزیع :25جدول

 تجارة التفصیل تجارة الجملة المعتمدیة

األشخاص  

 الطبیعیون

األشخاص  

 المعنویون

األشخاص  

 الطبیعیون

األشخاص  

 المعنویون

 13 753 7 38 سلیانة الشمالیة

 2 496 7 6 بوعرادة

 0 370 1 10 قعفور

 0 126 0 2 العروسة

 2 518 0 9 الكریب

 0 195 0 1 بورویس

 2 527 6 4 مكثر

 0 132 1 1 برقو

 0 242 0 0 كسرى

 0 356 0 5 الروحیة

 2 256 2 1 سلیانة الجنوبیة

 21 3986 24 77 كامل الوالیة

  2011والیة سلیانة باألرقام، : لمصدرا

یرتكز أغلب تجار الجملة بسلیانة الشمالیة وینعدم وجودهم بمعتمدیة 

تساهم في دینامیكیة االقتصاد هذه المؤسسات من شأنها أن  .كسرى

كما أن وجود الصناعیون  .بالوالیة ومن الحد نسبیا من نسبة البطالة

الحركیة ضفي على المنطقة نفسا من ومختلف الخدمات ی

وهذا ما یوضحه الجدول . االقتصادیة والتبادل التجاري بین الجهات

 : الموالي

 2011 لسنة المعتمدیات حسب والخدمات الصناعیون وزیعت: 26جدول

 الخدمات الصناعیون المعتمدیة

األشخاص  

 الطبیعیون

األشخاص  

 المعنویون

األشخاص  

 الطبیعیون

األشخاص  

 المعنویون

 23 930 23 104 سلیانة الشمالیة

 6 240 3 68 بوعرادة

 1 270 0 42 قعفور

 0 106 1 15 العروسة

 0 300 4 35 الكریب

 0 297 0 30 بورویس

 6 402 18 46 مكثر

 2 195 1 12 برقو

 2 212 7 14 كسرى

 2 256 6 24 الروحیة

 4 316 7 17 سلیانة الجنوبیة

 46 3524 70 407 كامل الوالیة

  2011والیة سلیانة باألرقام، : لمصدرا

 ناجمـــــالم

منجم على تقتصر  سلیانة والیة فان ،الوطني للمناجم لدیوانلوفقا 

للزنك  اإلنتاجیقدر معدل  .الذي یقع بمعتمدیة الكریب "الهدوم فج"

فرصة  100هذه المناجم توفر طن، و  3500ب  2010في سنة 

 .عمل

 خاصیات المدخرات

 ینــالط

كمیات  بین أنه یحتوي علىتُ  الطین تحلیلال المتحصلة علیه النتائج

 من ةضنخفم بنسبةبالمقابل ، و والحدید واأللومینا السلیكا، من عالیة

 :الكالسیومكربونات 

 إال، %8و 6تتراوح بین  إذنسبیا مهم أكسید الحدید الثالثي محتوى 

هذا ما یبین أن الطین ال ضعیفة جدا و  الكبریتأنه نسبة أكسید 

 .یحتوي كثیرا على الجبس

 السفلي الطباشیري العصر من األخضر للطین ةالكیمیائی ةالتركیب

إزالةومع  الحمراء  للمنتجاتمستقبال للتصنیع مواتي إبراهیم سیديل

 .%10الجیر محتوى یتجاوز التي المناطق

 لســـالك

 عبر البر نقلالفان  ،جدا مهمة لیست للمنتجات اإلجمالیة التكلفة

 عن النقل وأما .الحوض في التي المواد تكلفة بضعفم لك50حوالي 

 االعتبار بعین أخذنا ما إذا مكلفة أیضا هي الحدیدیة السكك طریق

 ستغاللا الضروري فمن ولذا. األحواض لتزوید تحمیلال عمومیات

 نقل الحالة، هذه في. استخدام الكلس مكان من ممكنة مسافة أقصر

 تكون أن یجب في الهواء الطلق وتغطیتها فقط تستخدم لسالك مئات

 .م10 عن تقل ال وبسماكة جدا خفیف

 :هي كالتاليیستخدم في ثالث میادین مختلفة و  الكلس

Ø  االسمنت المسلح للبناءصناعة 

Ø الطرقات  إنشاء 

Ø تلصیق مسالك السكك الحدیدیة 

 أن یمكن والتي كربونات،ال مكونات كثیرة من لدیها والیة سلیانة

 .حقل للكلسك تستخدم
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 امــالرخ

 الناریة ،مختلفة أصول لها الحجارة المستعملة مثل الصخور

 :الرسوبیة أو والمتحولة

Ø  الصخور المماثلةالكلس و 

Ø  الرخامالحجر الجیري و 

Ø والكوارتزیت، الخ الرمليالحجر... 

 الخصائص. الرسوبیة أصل من یةالرخام الحجارة غالبیة تونس في

 التي االقتصادیة تقلباتلل ویخضع ذاتیة هيللحجارة الجمالیة

 :و مع ذلك فان بعض األلوان تخضع للبحث .بها التنبؤ یصعب

Ø للجنائز الداكنة كاألسود األلوان 

Ø لبناءل ني الفاتحبُ وال األبیض ألوان 

Ø اللون األحمر واألخضر واألصفر للزخرفة 

 سلیانة بدأت والیة ،التسعینات بدایةالثمینات و  خالل تالة دور بعد

 .تونس في الرخام قطاع في هامة مكانة ذتأخ

 الــــالرم

التي  مجاالتال مختلف تتطلبها التي والمواصفات للمعاییر وفقا

 الحبیبات حجم إن القول یمكن الصناعة، في الرمال تستعمل فیها

 التركیبیبرز  .بسهولة تصحیحها ویمكن مناسبة هي الرمال من

أكسید الحدید من  فقط یتجلى الضرر أن الرمال من الكیمیائي

 في استخدامها یمكن الخام الرمال. عالیة نسبة له التي الثالثي

الملّون،  والزجاج اللون، األبیض الكأس مثل منتجاتال تصنیع

 ...الخ

 مجال في وخاصة الرمال، لهذه الصناعي نتاجإلا لمضاعفة

 إنعاش عملیات تحظى أن ینبغي ،والبلور الكیمیائیة الصناعة

 أساسا أخرى، تقنیات مع جنب إلى جنبا االستنزاف مثل مختلفة

 .الحمض غسلو  طحن

 بســــالج

 بعد بواسطة مدرجات بالحجارة عام بشكل یكون استغالل الجبس

 ناعما والمطحون الخام الجبس استخدام ویمكن .ياألراضتقسیم 

مثل حوالي هذه القطاع ی. والزراعةلإلسمنت  كمساعدأقل  أو أكثر

 یكون اإلنتاج معظم فإن ذلك، ومع .الجملي من االستهالك 20%

 في النار اطالق خالل من الجبس، من مختلفة أنواع لتطویر

 .أدنى أو أعلى حرارة درجات

 البناء في وتستخدم ،والجدران الجلیز لصناعة الجبس استخدام یتم

 الرطوبة وتعدیل الحراريالفیزیائي و  لعزللخاصیاتها في ا الحدیث

 والیة في .للغایةمحدود  لألسف یبقى استعمالها في تونس لتيوا

 .على مستوى جبل الشهید الجبس یقع سلیانة

المدخرات متوفرة بكمیة هائلة ویمكن أن تغطي الحاجیات المطلوبة 

 .مهما كان حجم اإلنتاج

 المادة نوعیة حسب المدخرات خاصیة: 27جدول

دراسات 
جیولوجیة 
 شبھ معمقة

المدخرات المدروسة 
من قبل الدیوان الوطني 

)دراسة أولیة(للمناجم  

المدخرات 

 المتواجدة
 نوعیة المادة

 الكلس 11 8 1

1 13 19 
الحجارة 

 الرخامیة

 الرمل 9 3 -

 الطین 22 18 -

 الجبس 4 4 -

1 1 1 

مواد أولیة 

لصناعة 

 االسمنت

 المجموع 66 47 3

 2010دیوان تنمیة الشمال الغربي لسلیانة، : المصدر

 :نذكر المواد اإلنشائیة من أهم فرص االستثمار في

ü مقطع حجارة كلسیة 

ü وحدة صناعیة لتفصیل الرخام 

ü وحدة تقلیدیة لصنع القطع الفسیفسائیة 

ü وحدة لصناعة اآلجر والقرمید 

ü وحدة لصناعة المربعات الخزفیة 

ü  لصنع عجین الخزفوحدة 

ü  سيییللمعالجة الرمل السوحدة 

ü وحدة لصناعة البلور األجوف من الطراز الرفیع 

ü وحدة لتزویق البلور األجوف
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 الفالحــــة

والتي تقدر مساحتها  تتمیز والیة سلیانة بنمو هام لألراضي الفالحیة

 هك أراضي محترثة313080على هك وتتوزع431230

 18200و الحلفاءلمراعي و هك ل43000و للغاباتهك 75150و

 .للزراعات السقویة وذلك حسب المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة

خاصة من ثالث أنواع من الزراعات وهي  تتوزع األراضي الفالحیة

تقدر مستغلة األعالف وبمساحة الحبوب واألشجار المثمرة و 

 .2011هك في سنة 298120

 ذات منطقة سلیانة یجعل مما الزراعیة، المحاصیل كما تتنوع

 002363 والیة سلیانة سكان عدد أن علما. عالیة زراعیة إمكانات

 الزراعةالریفیة و  المناطق في یعیشون %62.6 حوالي اساكن منه

 .الرئیسي بالوالیة االقتصادي النشاط هي

 

 الفالحیة المساحة توزیع: 14 توضیحي رسم

 خصائص الغطاء النباتي

كما . الغیر المتساوي بتوزیعهغالبا بمحدودیته و یتمیز الغطاء النباتي 

هك، 171210مساحة تحتلها الحبوب وهي تقدر ب ظ أن أكبرنالح

هك 72920تأتي األشجار المثمرة في المرتبة الثانیة بمساحة و 

 .هك2500تحتل الخضروات أقل مساحة من الغطاء النباتي ب و 

 

 

 الزراعیة األراضي استغالل: 15 توضیحي رسم

 الحيــاإلنتاج الف

 : یبین والیة سلیانة في الزراعة للحالة التقییم

Ø لصالح والبقولبالخضروات  المزروعة المساحة في انخفاض 

 .األشجار المثمرةالحبوب و 

Ø المخصصة لألعالف المحاصیل مساحات ركود. 

Ø األشجار المثمرة زراعة مساحات في كبیرة زیادة. 

Ø الزراعیة لألنماط جدیدة أنظمة وٕادخال مساحات جدیدة إنشاء 

 .الجدیدة الزراعة وأسالیب

Ø 1995 سنة في هك12100 من السقویة المساحة في زیادة 

 .2010 سنة في هك16700 إلى

 سنة ففي. جدا متنوع في والیة سلیانة الفالحي نتاجاإل توزیع

 إنتاج حین في طن335470زراعة الحبوب  إنتاج بلغ ،2011

 اإلنتاج توزیع التالي ولالجد لخصوی .طن 8970 بلغ بقولال

 :سلیانة والیة في الفالحي

 2011 سنة بسلیانة الفالحي اإلنتاج: 28جدول

 البقول الحبوب
األشجار 

 المثمرة
 الزیاتین الخضروات األعالف

335470 8970 32300 414220 56000 13800 

 2011المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة، : المصدر/  الطن: الوحدة

 

67% 
5% 

20% 

8% 

 المساحات الصالحة للزراعة

 المراعي الخاصة

 الغابات والمراعي العمومیة

 أراضي غیر صالحة للزراعة

46% 

1% 

20%

17% 

14% 

2% 
الحبوب

 الخضروات

 األشجار المثمرة

 الزیاتین

 األعالف

 البقول
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 الفالحي اإلنتاج توزیع: 16 توضیحي رسم

 على وبالتالي اإلنتاج على سلبا تؤثر السیئة المناخیة الظروفإن

 بین یتراوح الحبوب محصول متوسط هذا وأن .الحبوب محصول

 لألسر الغذائي النظام في ألهمیته. الواحد للهكتار قنطار 11و 9.6

 تمثل الحبوب. استراتیجي یمثل رهان الحبوب قطاعفان  التونسیة

 األراضي من %33معدل  ویحتل السنویة المحاصیل من 71%

المستغالت الزراعیة  من %15.3 الحبوب ویمثل. للزراعة الصالحة

 خالل قنطار 16500000 الحبوب إنتاج متوسط وبلغ. تونس في

 لإلنتاج لیةالجم القیمةمن  %19 یسهم مما 2006-1997 الفترة

 .الزراعي

 وسط في أما %75-70بین  الشمالب الحبوب إنتاجأعلى نسبة في 

 لحبوببا المزروعة المساحة. %30-25قدر بین  البالد وجنوب

 الصلب القمحب زرعت % 55.2ومنها  هك1428480تقدر بمعدل 

 الحبوب إنتاج متوسط. اللین القمحب % 9.6و الشعیرب %8.34و

 . شعیر %23قمح لین و %8.13و صلب قمح %62.8 منتكونی

في  ملیون 8.8 قدره معدل الحبوبزراعة  وفرت بخصوص التشغیل

 العائلیة، العملة قبل من توفیرها یتم منها % 69.6 ،عمل یوم

 .السكان الناشطین من %22 المساهمةبو 

 حجم ملیون قنطار ومتوسط 13.5 یتجاوز للبالد التخزینیة الطاقة

 تقریبا بالتساوي التخزین هذا ویوزع. ملیون قنطار 8 یمثل المجموعة

 . الخاصةالمركزیة و  والتعاونیات الحبوب،دیوان  بین

 الموارد الغابیة

 .هك94000 تمثل والمراعي الوطنیة الغابات تشغلها التي المساحة

 :رئیسیتین وحدتینإلى  المساحة الغابیة وتنقسم

Ø على الواقعة تتمثل في هضبة الظهریة الرئیسیة الوحدة 

 .بمعتمدیة كسرى ومكثر والروحیة وبالتحدید الشرقیة الحدود

Ø على الغاباتهذه  تتمركز طیات، من تتكون الثانیة الوحدة 

 ).برقو جبل( المرتفعات

 في النصف من ربایق ما أن المجالي للغابات یبّین التوزیع

والیة  في توجد الغابات وحمایة لتطویرو  .وبرقو كسرى معتمدتي

 سنویا تنتج التي(غابیة  مشاتل 8و للغاباتا مركز  13 سلیانة

 .للمراقبة مراكز 6و) شتلة 6000000

عرفت سلیانة توزیع سنوي شدید التنوع للغابة وهذا ما یبینه الجدول 

 :التالي

 2011 لســنة الغــابي اإلنتاج: 29جدول

 الخشب
طاقة اإلنتاج 

)ألف شتلة(  
االكلیلزیت   الزقوقو 

اإلنتاج 
 العلفي

الصید 
 البري

 الوالیة

 سلیانة 300طن 13000 14طن 23.32طن 3.211 300م³

 2011المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة، : المصدر

 ناطق السقویةـــالم

لم تكن هنالك  إذ بوالیة سلیانة،العهد  السقویة حدیثة الفالحةتعتبر 

تاریخ ، 1973سنة بدایة من النوع من الفالحة و قالید في هذا ت

ع شهد تطور هذا القطا. "خماسل"المنطقة السقویة العمومیة  إحداث

 .هك15063حالیا  المجهزة السقویةملحوظا حیث تبلغ المساحات 

فان  2010سنة وفقا للمندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة 

 :كاالتي حسب مصادر الري المناطق السقویة تتوزع

Ø هك2864: السطحیة باراآل حول مناطق سقویة 

Ø هك2624: حول اآلبار العمیقة مناطق سقویة 

Ø هك1217: حول األودیة والعیون مناطق سقویة 

Ø هك6743: السدود الكبرىحول  مناطق سقویة 

Ø هك1528: حول السدود الجبلیة مناطق سقویة 

Ø هك87: حول المیاه المعالجة مناطق سقویة 

 اشیةـــتربیة الم

في والیة سلیانة فهي  تعتبر تربیة الماشیة من األنشطة المسیطرة

 .عد زراعة الحبوبثاني نشاط ب

 الحبوب

39% 

 البقول
األشجار  1%

 المثمرة
4% 

 األعالف
48% 

الخضروات
6% 

 الزیاتین
2% 
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أغنام (یتكون القطیع الحیواني خاصة من الحیوانات الصغیرة 

 ،طابع مكّثفمن مجموع القطیع وهي ذات  %89وتمثل ) وماعز

 .جانب تربیة الدجاج وتربیة النحل إلى

 تربیة األبقار

 نالحظ ،2010بسلیانة لسنة  الفالحیة للتنمیة الجهویة للمندوبیة وفقا

 األبقار على توزیع یتم. رأس 38600یبلغ  األبقار اإلناث عدد أن

 :التالي النحو

ü رأس 5220: البقر األصیل 

ü  رأس 17080: الشركيالبقر المحلي و 

ü 2009رأس سنة  18000: أنواع أخرى 

 طفیف انخفاض هناك أن نجد ،1994 األرقام بسنة هذه قارنا ما إذا

 سنة في رأس 28700 بلغ اإلناث األبقار عدد أن نالحظإذ 

1994. 

عتمدیات شمال الوالیة ألبقار األصیلة خاصة في متنتشر تربیة ا

 . ع المنّظمفي القطاو 

الشركي هو غیر مكثف ومرتبط بالعوامل تربیة البقر المحلي و 

 .المناخیة

الحلیب فان مردودیته في  الشركيو رغم العدد الهائل للبقر المحلي 

 .التغذیةاللحم یبقى ضعیفا وهو راجع للمكّونات الوراثیة وقلة و 

الكریب  :تربیة األبقار تقع في المرتبة األولى بالمعتمدیات التالیة

 :التالي كما یبینه الجدول ومكثر وسلیانة الجنوبیة وبورویس

 2011و 2010 للموسم الفالحي المعتمدیات حسب األبقار تربیة توزیع: 30جدول

2011) وحدة إناث(األبقار  2010) وحدة إناث(األبقار    

 المعتمدیة
 مؤصل شركي ومحلي مؤصل

شركي 

 ومحلي

سلیانة الشمالیة 1360 150 1350 150

 بوعرادة 1340 400 1200 350

 قعفور 1000 450 960 420

 العروسة 1340 400 1000 250

 الكریب 2750 1260 2650 1150

 بورویس 1580 600 1450 570

 مكثر 2000 300 1900 270

 برقو 1570 450 1500 400

 كسرى 1650 50 1550 50

180 750  الروحیة 800 200

 سلیانة الجنوبیة 1690 960 1590 860

 كامل الوالیة  17080 5220 15900 4650

 2011الفالحیة بسلیانة،المندوبیة الجهویة للتنمیة : المصدر

 تربیة األغنام والماعز

ترتكز التغذیة خاصة على األغنام والماعز غیر مكثف، و  نمط تربیة

 2009وینقسم قطیع الغنم والماعز بوالیة سلیانة في سنة  .المراعي

 :التالي النحو على

ü  رأس 669000قطیع األغنام یقدر ب 

ü  رأس 121000بقطیع الماعز یقدر 

 في مكثرب رئیسي بشكل ویوجد سلیانة في األغنام تربیة غلبة نالحظ

 35800( الشمالیة وسلیانة) إناثرأس من  38200( 2012 سنة

 بشكل یوجد الماعزتربیة  أن أیضا ونالحظ). اإلناث من رأس

 رأس من 7100( وبرقو) اإلناث رأس من 8720( بكسرى رئیسي

 ).اإلناث

 الشمال ووالیات سلیانة بوالیة والماعز تربیة األغنام بین مقارنة

 بسلیانة مكثفة أكثر من والماعز أن تربیة األغنام ثبتت الغربي

 أهمیةأن  یوضح البیاني والرسم التالي الجدول .الغربي الشمال

 :يغربال شمالمقارنة بال سلیانةوالیة  في والماعز األغنام تكثیف

   

 

 

 2009لسنة  الغربي الشمال بوالیات والماعز األغنام تربیة توزیع: 31جدول

 الوالیة

 عدد األغنام عدد الماعز

وحدة 

 إناث

أنواع 

 أخرى
 المجموع أنواع أخرى وحدة إناث المجموع

 435710 199610 236100 59260 30810 28450 باجة

 214870 88460 126410 64500 22500 42000 جندوبة

 589100 25100 338100 37850 19350 18500 الكاف

 669000 325000 344000 121000 71600 49400 سلیانة

 

 2010المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة، : المصدر
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 الغربي الشمال بوالیات والماعز األغنام تربیة توزیع: 17 توضیحي رسم

تتوزع تربیة األغنام والماعز بكامل والیة سلیانة ویختلف هذا التوزیع 

 38200مكثر بها أكبر عدد من تربیة األغنام ب. حسب المعتمدیة

أما تربیة الماعز ترتكز بكسرى  .عدد بقعفور وحدة إناث، ویوجد أقل

 .وحدة إناث من الماعز 8800حیث یوجد بها 

 2011 لسنة والماعز األغنام قطیع توزیع: 32جدول

 المعتمدیة
وحدة (األغنام 

 )إناث

وحدة (الماعز

 )إناث

 3700 36000 سلیانة الشمالیة

 3500 32000 بوعرادة

 3800 28000 قعفور

 2800 30000 العروسة

 3400 29500 الكریب

 4500 28000 بورویس

 6500 38200 مكثر

 7300 31000 برقو

 8800 32500 كسرى

 6200 37800 الروحیة

 5500 32000 سلیانة الجنوبیة

 56000 355000 كامل الوالیة

  2011المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة،: المصدر

 یوانيـتاج الحــاإلن

، فاّن 2011لسنة  بسلیانة الفالحیة للتنمیة الجهویة للمندوبیة وفقا

 :التاليك سلیانة بوالیة الحیواني اإلنتاج

 طن14760: لحوم حمراء

 طن750: لحوم بیضاء

 لتر 29000: حلیب

 طن120: عسل

 طن580: صوف

 طن630: جلود

 ملیون وحدة 22: بیض

 أن نجد ،2011سنة  فيو  1995 سنة في الحیواني قارنا اإلنتاج إذا

 .انخفض قد الجلود إنتاج عدا ما اإلنتاجفي  زیادةهناك 

 2011و 1995 بین الحیواني اإلنتاج تطور: 33جدول

 اإلنتاج الحیواني 1995 2011

 لحوم حمراء 11777طن 14760طن

 لحوم بیضاء 296طن 750طن

 حلیب 18000لتر 29000لتر 

 عسل 32طن 120طن

 صوف 386طن 580طن

 جلود 750طن 630طن

 بیض 13ملیون وحدة 22ملیون وحدة

 2011للتنمیة الفالحیة بسلیانة،المندوبیة الجهویة : المصدر

 

 ولوجیةــالحة البیــالف

كراسات الشروط و  التونسي القانون هاوضع التي للمعاییر وفقا

 ةنظماأل جمیع تشملالفالحة البیولوجیة " فان التصدیقالمراقبة و و 

 واالجتماعي الغذائي إلنتاجفي تحسین ا تساهم التي الزراعیة

 التربة خصوبةتحسین  في للنظر تسعى ةنظم، هذه األواالقتصادي

 من المدخالت من قللت الفالحة البیولوجیة... جید إلنتاج كمفتاح

 ناضمل الحیویة والمبیدات الكیماویة األسمدة استخدام رفض خالل

. دعم التنمیة المستدیمة للمحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة 

 قانوني إطار خالل من المجال هذا في التونسي القانون أنشأ وقد"

. البیولوجیة المنتجات وتسویق إنتاج أسالیب مواصفات وتحدید

 المجال هذا في وطنیة استشاریة لجنة إنشاء تم ذلك، على وعالوة

 لفحص أیضا ولكن اإلدارة، لدعم اإلنتاج، من النمط هذا لتطویر

 هیئات موافقات سحب أو العمل بشأن رأي وٕاصدار السجالت

 .المراقبة والتصدیق
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 الفالحة البیولوجیة قطاع تطور

 بما ،الفالحة من النوع هذافي  والتكوین ستثمارلال حوافز عدة توجد

 الخاصة والمعدات المواد على %30 إلى تصلالتي  المنح ذلك في

 المخصصة المساحة. والتصدیق المراقبة تكالیف لتغطیة %70و

 لدیها تونس وبالتالي. السنین مر على فیتزاید للفالحة البیولوجیة

. 2003 العام خالل إنشاؤها تم 16000 منها ،هك 36000 اآلن

 زیت من طن12489 إنتاج تم ،2002 عام اتإلحصائیوفقا

 والغالل الخضراوات من طن 138و التمور من طن1185 الزیتون،

 النباتات ذلك في بما المنتجات مختلف من طن2549و طن 2277

 من أكثر تصدیر یتم هأن نالحظ أن المهم من. والعطریة الطبیة

 .اإلنتاج هذا من 90%

 اتنالثمانیمنذ  بدأت تونس، في نسبیا جدیدة هي الفالحة البیولوجیة

 . 1999سنة  حتى ببطء تطورت. خاصة مبادرات خالل من

 تطور إنتاج القطاع الفالحي البیولوجیة

 فيو  هك330000 تونسب 2009وصل قطاع فالحة البیولوجیة سنة

 اإلنتاج البیولوجي تطور وقد. 18600ب قدر2002سنة 

 سنة في طن170000من أكثر ٕالىو  2002 سنة في طن9000ب

 التمور، الزیتون، زیت المصدرة أساسا هي المنتجات .2009

 موسم خالل المصدرة الكمیة وتقدر. والطبیة العطریة النباتات

 3018قدرت ب 2003/2004فيطن و 12000ب 2008/2009

 حواليب البیولوجیة تقدر المنتجات تصدیر كلفة أنحین في ،طن

 بین دینار ملیون 12 الیتجاوز المبلغ هذاو  دینار ملیون 55

2003/2004. 

 البیولوجیة الفالحة استغالل توزیع: 34جدول

)ھك(المساحة  عدد المستغالت المنتوج  

 4232 197 الزیاتین

 120 7 اللوز

المثمرة األشجار  3 71 

 الطبیة النباتات

 والعطریة

5 4926 

 9349 212 المجموع

 2011المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسلیانة، : المصدر

حة ستغل في الفالمساحات التي تُ ال ه رغمأن إلى اإلشارة تجدر

من  العالم مستوى على 24 المرتبة في أتيت فان تونس ولوجیةالبی

 على المستوى 11و .الفالحة البیولوجیة في ةشاركم دولة 154 بین

 عربیة دولة وأول اإلفریقي المستوى على دولة أكبر وثاني ،األوروبي

 .العربیةالمساحة الفالحة البیولوجیة  من %50 حواليب

 :من أهم فرص االستثمار في القطاع الفالحي مشاریع في

ü  نمط بیولوجي(غراسة األشجار المثمرة( 

ü وتحویل النباتات الطبیة والعطریة إنتاج 

ü  نمط بیولوجي(أنتاج النباتات الطبیة( 

ü زراعة الفقاع 

ü منبت لألشجار المثمرة 

ü تربیة الحلزون 

ü ة الدواجنمشروع مندمج لتربی 

ü تربیة دجاج الضیعة 

ü  نمط بیولوجي(تربیة النحل( 

ü  تربیة األرانب 

ü تربیة الوز والبط 

ü تربیة النعام 
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 الســــیاحة

 بالسیاحة المتعلقة المعطیات

 الشماللمناطق  عبورنقطة  يهو  ،والیات سبع سلیانة والیة یحد

 أنّ  إال االستراتیجي الموقع هذارغم . البالد وجنوب وسط إلىالغربي

 فإن الواقع، فيو . المنطقة هذه في جیدة مكانةأخذ ت لم لسیاحةا

قدرة  من %0.03سریر أي  74 هو للفنادق االستیعاب طاقة

 من %0.01 تمثل لفنادقل الوافدین السیاح .تونس فياالستیعاب 

 مجموع من %0.004 فقط هي اةالوافدین واللیالي المقضّ  إجمالي

 .2004 سنة في اللیالي

 السیاحیة التنمیة إلطالق المواتیة الفرص من مجموعة سلیانة لدیها

 االعتبار في یأخذ أن یجب المشروع هذا. اإلقلیمي المستوى على

 :والتوصیات التالیة التوجیهیة المبادئ

Ø  السیاحیة سوقلل مواتیةجاذبة و  عناصرلها  سلیانةوالیة 

 السیاحة نحو أكثرف أكثر تتحرك التي والدولیة الوطنیة

 لتلبیةو  طورللت احتماالت هناككما انه . والبیئیة الثقافیة

 اإلقلیمي الصعیدین على والسكان االقتصاد احتیاجات

 .والوطني

Ø الموارد من ینفرعی فئتین یبرز اإلقلیمیة السیاحة مجال: 

ü شاهقة،  قمم، التضاریس( سیاحیةالطبیعیة ال المواد

 المائیة، والمسطحات ،مجاري مائیةو  السهول، جمال

المشاهد  والحیوانات، والنباتات، ،الساخنة والینابیع

 ...)الطبیعیة

ü المواقع، اآلثار( السیاحیة االصطناعیة المواد 

 الطهو، فنالمحلیة،  الثقافة، المتاحف، األثریة

 ...)الصناعات التقلیدیة، المهرجانات،

Ø من جانب كل وتؤكد تبرز التي الموجودة المواد مكونات 

 .المنطقة واقع

Ø  الجبلیة في  السیاحةعلى  تشجع فهي وفیرة، طبیعیة مادةبها

 مع صحي منتجع كما یوجد بها. سكارنة برقو، جبل السرج،

 سیاحة ویوجد بها .)عین بیضة( الساخنة الینابیع من الكثیر

 البري، الخنزیر( البریة الحیوانات وفرة بفضل الصید البري

را نظ البیئیة السیاحة ه أیضافی وتجد ،...)الحجل األرنب،

 والتجول ،...)األخضر والبلوط الزقوقو،( لوفرة النبتات بها

 ).ولخماس سلیانة( والسدود السهول في

Ø تعود  .كبیرة بإمكانات أیضا سیاحیة اصطناعیة لدیها منطقة

 التي أثري موقع 1800: قدیمة وبها حضارات إلى سلیانة

 هي شهرة واألكثر التاریخ، من مختلفة فتراتإلى  ترجع

 .وریجیا مكتریس وزاما

Ø الجهویة،  للثقافة المختلفة والعناصر واآلثار المواقع تعزیز

 السیاحةفي  متخصصة جدیدة منطقة، التشغیل في المساهمة

 فنادق القطب هذا داخل موجودا یكون وسوف. الثقافیة

 المزارع ممارسة سیاحة سیتم أخرى، جهة من. تزهومن صغیرة

 الریفیة السیاحة أشكال مختلف مع المزرعة في التخییم مع

حیاء أ ، وأیضا...)الصغیرة الفنادق الفنادق، غرف األكواخ،(

الجّبة،  ،المرقوم التقلیدیة،الزربیة ( الصناعة التقلیدیة

 السیاحة إحیاء في تساهم التي...) الفخارالبرنوس، 

 .اإلقلیمیة

وعدد الشباب كبیر  عزز إقامة األنشطة السیاحیة،تالتركیبة السكانیة 

والسیاحة تلعب دورا هاما في مكافحة البطالة . تكوینولكنه یتطلب 

ولكن أیضا من أجل تحسین مستوى معیشة السكان ومكافحة الهجرة 

 .من الریف والهجرة إلى المناطق الساحلیة

التنمیة السیاحیة اإلقلیمیة تتطلب تحسین البنیة التحتیة لإلقلیم 

التي تربط المدن، تحسین المواقع األثریة ،  تحسین شبكة الطرقات(

إنشاء محطات معالجة میاه الصرف الصحي، وتوسیع شبكة 

 ).االتصاالت، وتحدیث نوعیة البنیة التحتیة

 الســـیاحة البیئیة

لجبال خمیر الذي أعطى المنطقة مناظر تعتبر والیة سلیانة امتدادا 

ة، تتمثل في جبل حمیة طبیعیسلیانة تعتبر م.هامةغابیة طبیعیة 

هك، وتقع على مرتفعات 93.3غطي مساحة قدرها السرج الذي ی
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المشاهد الطبیعیة للغابات غنیة أیضا  .تغطیها غابة من الزقوقو

طبیة أو الستخراج الزیوت بالنباتات التي یمكن استخدامها ألغراض 

غائبا تقریبا  النشاط السیاحي البیئیة .مستحضرات التجمیل لصناعة

في المنطقة، وعدد قلیل من الزوار الذین یعرفون هذه الثروة 

 .الوطنیة

 ســـیاحة الصید البري

جعلت التضاریس والمشاهد الطبیعیة ونسبة التحضر المنخفضة من 

في هذا النظام البیئي الشبه  .والیة سلیانة  منطقة فارغة تقریبا

وقد سمح هذا  .مومضطرب كانت الحیاة البریة قادرة على الن

من أهم األنواع التي . الوضع أن یظهر الصید البري في المنطقة

ومع ذلك، فإن عدد الصیادین،  .الخنزیرهو یمكن صیدها 

 :وخصوصا األجانب،  انخفض وذلك لثالثة أسباب

ü الصیدأماكن من  بالقرب التحتیة والبنیة المالئم السكن غیاب 

ü المنطقة في وترفیه استقبال مرافق وجود عدم 

ü عن طریق  عالیة تونس بدرجة في الصید نشاط وینظم

 ترخیص ومنح البنادق على والحصول واإلدارة، الدیوانة

 .النشاط هذا تطور أمام عائقا طویلة یمثل

 المطاعمالترفیه و 

 مطعم یوجد بها إذطاعم، متحتیة و  بنیةو  ترفیهألماكن  تفتقر سلیانة

 التحتیة البنیة تطویر ضعف ،النقص هذا یبرر ما. سیاحي واحد

 النشاط مستوى وانخفاض السكن ذلك في بما المنطقة، للسیاحة في

 .الوالیة منها تعاني التي

 :ومن أهم فرص االستثمار في القطاع السیاحي تتمثل في

 فندق سیاحي ·

 منتزه سیاحي ·

 محطة استشفائیة ·

 قریة سیاحیة ·
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التحتیة والبنى التجهیزات  

 قلـــالن

 البنى التحتیة

 شبكةطول  قدری، و ²ملك 4642مساحة والیة سلیانة بتقدر 

 :مما یلي تتكّونو  ملك772.987المعبدة ب الطرقات

ü 197.661 كلم طرقات وطنیة 

ü 354.048  جهویةكلم طرقات 

ü 221.242 كلم طرقات محلیة 

 :معبدة غیرال اتالطرق شبكة

ü 22.450 كلم طرقات جهویة 

ü 58.194 كلم طرقات محلیة 

 الذي یشق الوالیة من الرئیسي هو المحور 4 الطریق الوطنیة

ویربط  كلم، 95 على حوالي الغربي الجنوب نحو الشرقي الشمال

 بالقصرین أیضا سلیانةومكثر ویربط هذا المحور  وسلیانة برقو بین

 .وزغوان

 المراكز خالل من مختلفةعلى مناطق  الجهویة اتقالطر  متدت

 جزئیا،معبدة جهویة ال الشبكة فإن ذلك، ومع. والمحلیة الحضریة

 .السنة في مرتین الریفیة اتالطرق منكلم  1500 صیانة یتمو 
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 2011 سنة الطرقات شبكة توزیع: 35جدول

 المجموع

 )محلیة+جهویة+وطنیة(
 جهویة محلیة مسالك فالحیة

 المعتمدیة وطنیة معبدة

 معبدة معبدةغیر  معبدة غیر معبدة معبدة غیر معبدة معبدة غیر معبدة

- 61.880 178.600 64.900 - 14.000  -  سلیانة الشمالیة 21.000 26.880

7.165 80.170 255.800 16.200 7.165 24.124  - 56.050  -  بوعرادة

23.125 88.830 82.000 40.000 23.125 20.830  - 68.000  -  قعفور

15.500 38.450 151.500 44.000  -  - 15.500 38.450  -  العروسة

 الكریب 57.460 30.082 5.550 28.650 - 27.700 154.000 116.192 5.550

24.600 51.260 159.200 18.800 24.600 51.260  -  -  بورویس 

3.304 67.960 270.600 91.500 3.304 16.000  -  مكثر 41.960 10.000

 برقو 28.695 29.126  33.052  109.600 149.200 90.873 

- 68.330 96.500 75.700 - 33.330  -  كسرى 23.000 12.000

1.400 67.562 293.700 99.700   -  الروحیة 13.546 54.016 1.400

- 41.480 156.400 123.285 -  -  -  سلیانة الجنوبیة 12.000 29.480

 كامل الوالیة 197.661 354.084 22.450 221.242 58.194 711.385 1947.500 772.987 80.644

 2011اإلدارة الجهویة للتجهیز و اإلسكان: المصدر
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 2011 سنة الطرقات شبكة توزیع: 18 توضیحي رسم

  العموميالنقل 

 النقل العمومي المنتظم

 : حافالت 04األسطول المخصص لوالیة سلیانة یتمثل في 

ü 02  تونسحافالت سلیانة في اتجاه 

 تونسحافلة مكثر اتجاه  01 ·

 حافلة بوعرادة اتجاه تونس  01 ·

مسافر تم نقلهم  68929، 2012سنة یبلغ عدد المسافرین المنقولین 

  .ذهابا وایابا من سلیانة ومكثر

كما تؤمن الشركة الجهویة للنقل بالكاف النقل المدرسي والنقل 

 .المنتظم لألشخاص بالوالیةالعمومي 

من % 40حافلة تعادل حوالي  48كما یخصص لوالیة سلیانة 

 :األسطول االجمالي وهي موزعة كاآلتي

 حافلة نقل حضري 40 ·

 نقل بین المدن حافالت 05 ·

 حافالت صغیرة 03 ·

 :خطوط المؤمنة من طرف الشركة بوالیة سلیانةتتمثل ال

: خطوط بین المدن06

 الكاف/سلیانة ·

 )خطوط 02(القیروان /سلیانة ·

 القیروان/مكثر ·

 جندوبة/مكثر ·

 المنستیر/سلیانة ·

 )مشترك سنویا 5000حوالي (خط نقل مدرسي  44

 النقل العمومي الغیر المنتظم

اللواج و  الفردي" التاكسي"یتمثل النقل العمومي الغیر المنتظم في 

حسب  هذا الصنف من النقل البري وأهم خصائص. والنقل الریفي

 : التاليالجدول في  یتوضح 2011المعتمدیات لسنة 

 2011 لسنة المعتمدیات حسب النقل خصائص: 36جدول

 عدد الرخص المسندة

بضائع لحساب نقل 

 الغیر
عدد 

مواطن 

 الشغل

 المعتمدیة

 تاكسي لواج
نقل 

 ریفي

عدد 

 الشاحنات

 الطاقة

)الطن(  

110 101 185 - - 718 
 سلیانة

)الجنوبیة+الشمالیةّ (  

 بوعرادة 128 40.82 2 38 2 25

 قعفور 84 93.8 1 31 3 13

 العروسة 42 - - 13 4 05

 الكریب 212 110.25 5 66 1 46

 بورویس 60 - - 8 - 26

 مكثر 400 93.109 7 105 31 71

 برقو 112 - - 34 8 16

22 4 38 2 
88.18 

 

 كسرى 112

 الروحیة 72 38.10 1 21 - 10

 كامل الوالیة 190 299.19 18 539 154 344

 2011،اإلدارة الجهویة للنقل البري: المصدر

في بدراسة  2012وقامت اإلدارة العامة للنقل البري في موفى جوان 

، وهذه الدراسة للنقل العمومي الغیر المنتظم الرخص المسندة

 :ل التاليو تتلخص في الجد

  

6% 

10% 
1% 

6% 

2% 

20% 
55% 

 وطنیة معبدة

 جھویة  معبدة

 جھویة غیر معبدة

 محلیة  معبدة

 محلیة غیر معبدة

 مسالك فالحیة  معبدة

 مسالك فالحیة غیر معبدة
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 سلیانة بوالیة 2012 لسنة المنتظم الغیر العمومي للنقل المسندة الرخص:37جدول

 

عدد الرخص حسب 

 علىالقائمة الواردة 

من اإلدارة العامة 

للنقل البري في 

2012موفى جوان   

الرخص المقترح 

ألغائها لعدم توفر 

أحد الشروط 

 القانونیة

الرخص المسندة 

من شهر جویلیة 

إلى شهر أكتوبر 

2012 

عدد الرخص 

التي تمارس 

 النشاط فعلیا

" التاكسي"

 الفردي
175 01 03 177 

 343 اللواج

رخص ذات  10

 الشریط األحمر
20 316 

النقل 

 الریفي
563 

حوالي 

رخصة ألن 200

اللجنة لم تنظر 

 في الملف

19 382 

 2013اإلدارة الجهویة للنقل البري،: المصدر

مؤسسة لتعلیم سیاقة  34كما نشیر إلى أنه حالیا یوجد بوالیة سلیانة 

 .العربات تباشر نشاطها فعلیا

 شبكة السـكك الحدیدیة

كلم 59.105شبكة السكك الحدیدیة بوالیة سلیانة على طول  تمتد

: محطات وهي 06وتربط بین . من بوعرادة إلى سیدي بورویس

مع . بوعرادة، العروسة، قعفور، األخوات، الكریب، سیدي بورویس

 .السنة/مسافر 70000طاقة استیعاب 

قطارات من تونس  3( قطارات یومیة 6یتم نقل المسافرین بواسطة 

سفرات في الیوم  10 ).في اتجاه تونس 3وفي اتجاه القلعة الخصبة 

 .كلم في الساعة130بسرعة  سفرتین) 04(منهم 

قطارات وتمسح ورشات الصیانة  8كما یبلغ عدد قطارات السلع 

حبوب و  وتتمثل البضائع المنقولة في أسمدة .هك5المتواجدة بقعفور 

 .وٕاسمنت

لذلك تسعى  الحدیدیة، السكك وشبكة الطرقاتضعف شبكة  نالحظ

  الصعید علىاالقتصاد  إلنعاش الطرقات حالة لتحسینالدولة 

 .الوطنیة السیاحة منظومة في المنطقة وٕادراج اإلقلیمي

. 
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 الماء الصالح للشراب

 استعماالت الماء الصالح للشراب

 عدد في كبیر تغیر هناك أن نالحظ ،لإلحصاءللمعهد الوطني  وفقا

 بین بالشر الصالحة ل میاهال استخدام أن أیضا مایفسر هذا. السكان

 توزیع استهالك تم. في تطور مستمر سلیانةب 2010و 1994 عامي

 المناطق فيو ) ساكن 89000(لسلیانة  الحضري الماء بالوسط

 ).ساكن 144900( ةالریفی

 :التالي الجدول في التطور هذا نتیجة نلخص

 2010و 1994 عامي بین الشراب الصالح بالماء المتصلة األسر عدد تطور: 38جدول

الریفي الوسط  الســنة الوسط الحضري 

4200 14700 1994 

9000 19100 2004 

10500 22600 2010 

 2010، المعهد الوطني لإلحصاء: المصدر 

 االستهالكیة المائیة في األنشطة الحاجة

 سنة،/³ملیون م 60.57ب  األنشطة مختلف في للمیاه االحتیاج یقدر

 .المائیة الموارد إجمالي من  %53 یمثل ما وهو

 الصناعة، الفالحة، والریفیة الحضریة المنازل :تشمل المیاه احتیاجات

 یةزلاإلحتیاجات المن

لیون م 5.10ب االحتیاجات وتقدر والریفیة الحضریة المناطق تشمل

 .الحاجة للمیاه إجمالي من %35.17 هي تمثلو  سنة/³م

 ةیالفالح االحتیاجات

 العمیقة الجوفیة المیاه طبقات من أساسا تأتي للري المستخدمة المیاه

 82.46 إلى للفالحة الحالي االستهالك وقد بلغ .واألودیة والسدود

 بملوحة عموما للري المزودة المیاه نوعیة وتتمیز .سنة/³ملیون م

 .لتر/غ3و لتر/غ5.1بین

 االحتیاجات الصناعیة

لیون م 2.3ب الصناعیة لألغراض المائیة االحتیاجاتوقدرت

 .الخاصة اآلبار من رئیسي بشكل وتأتي السنة،/³م

والمناجم  المعدنیة لمیاها تعبئةفي  أكبر نسبة استهالك للمیاهتقدر 

 .بوالیة سلیانة

 واالحتیاجات المائیة الموارد

 وتتأتى حادة زیادة والمنزلیة والصناعیة الفالحیة شهدت االحتیاجات

 .مستقرة تبدوالتي  الكبیرة السدود قبل من هاموارد

 التجهیزات

بوالیة سلیانة في مختلف  التجهیزات مستوى لتحسین كبیرة جهود ذلتبُ 

 .المیادین

 لیمـــالتعالتربیة و 

 والتعلیم الثانوي  التعلیم االساسي

 الریفیة، المناطق في یعیشون ونلالیزا السكان معظم أن من الرغم على

 في ملحوظ بشكل والثانویة تحسن االبتدائیة ال أن التعلیم بالمرحلةإ

في بالمرحلة االبتدائیة  المدارس عدد أن حظكما نال. والیة سلیانة

 في ،192ب قّدر 2011/2012 لسنة الدراسیةلالقطاع العمومي 

فصل  1380بها   المدارس هذه. 189ب 1998 سنة في كانت حین

كما نالحظ  .)2011/2012(تلمیذ  22431ومجموع التالمیذ بها 

في  .كلي للمدارس بالمرحلة االبتدائیة في القطاع الخاص غیاب

 انويالث والتعلیم اإلعدادیةالتالمذة بالمرحلة  عدد یقدر سلیانة، والیة

نسبة مرتفعة للفتیات مع  میذتل 21593ب في القطاع العمومي

بلغ عدد المؤسسات للمرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي . %53.4ب

كثافة  متوسطویبلغ . مؤسسة 48اع العمومي والخاص في القط

 ومع. بالقطاع الخاص 20.7بالقطاع العمومي و 23.4 الفصل

والتعلیم الثانوي  اإلعدادیةالمرحلة ب عدد التالمیذ في نقص هناك ،ذلك

 تااإلنترن والربط بشبكة العلمیة للتجهیزات فضاء وجود موعد

 .االبتدائیة المدارسب

 )2011/2012(للسنة الدراسیة  والثانوي معطیات حول التعلیم االساسي: 39جدول

 

 مجموع التالمیذ المؤسسات
نسبة 

 الفتیات
 المدرسون

معدل عدد 

التالمیذ 

 للمدرس الواحد

 الفصول
متوسط كثافة 

 الفصل

القطاع (المرحلة االبتدائیة

 )العمومي
192 22431 9،47 1619 13.9 1380 16.3 

المرحلة االعدادیة والتعلیم 

 )القطاع العمومي(الثانوي
42 21593 4،53 1865 11.6 924 23.4 

المرحلة االعدادیة والتعلیم 

 )القطاع الخاص(الثانوي
6 622 32 101 6.2 30 20.7 

 2012االدارة الجهویة للتربیة،: المصدر 
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 إذابر مرتفعة تتع) أساسي 9(نسبة النجاح إلى السنة األولى ثانوي 

، وتمثل نسبة 2011قارنا عدد المترشحین بعدد الناجحین سنة 

ونالحظ أن عدد  .%64.81بالوالیة أساسي  9لتالمیذ النجاح 

المترشحین والناجحین من اإلناث یفوق عدد المترشحین والناجحین 

 أما نسبة الناجحین في البكالوریا فتمثل تقریبا نصف. من الذكور

 :وهذا ما یوضحه الجدول التاليعدد المترشحین، 

 2011 ةسن والبكالوریا في أساسي 9في  النجاح نسب: 40جدول 

 المستوى التعلیمي
 الناجحون المترشحون

 %نسبة النجاح المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 81.64 245 141 104 387 220 158 اساسي9

 - 1771 - - 2474 - - البكالوریا

 2011االدارة الجهویة للتربیة، : المصدر 

نالحظ تخصیص  ،2011/2012 فيالتحضیریة  أما بالنسبة للسنة

مؤسسة في القطاع العمومي مع غیاب كلي لهذه المؤسسات  85

ومتوسط  ،96وبلغ عدد األفواج بهذه المدارس  .في القطاع الخاص

 .6.14كثافة الفوج بها 

 التعلیم العالي والتكوین المهني

الوالیة تتمتع بمؤسستین جامعتین  فان ،وفي ما یخص التعلیم العالي

وطاقة  المعهد العالي للفنون والحرف بسلیانة وهمابسلیانة الجنوبیة 

 والمعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ،طالب 309بها  االستیعاب

 .سنوات 3ا مبهمدة التكوین و  .طالب 979بطاقة استیعاب 

 اإلدارةالمهني وذلك حسب  تكوینلل كزمر  12بوجود  المنطقة وتتمیز

اكز مر  6 إلىوتنقسم  ،2011في والّتشغیل المهني للّتكوین الجهویة

 اختصاص 32مع  مراكز في القطاع الخاص 6في القطاع العام و

 بطاقة. اختصاصات في القطاع الخاص 9في القطاع العام و

 هذا لكنو  .في الخاص 540في العام و 1525تقدر ب استیعاب

السیاحة، صناعات في (جدیدة  اختصاصات إنشاء یتطلب التكوین

 ...).تقلیدیة

 حةـــالص

یقع  جهوي مستشفى سلیانةب أن نالحظ لصحة،ل لإلدارة الجهویة وفقا

محلیة بمراكز المعتمدیات وتتوزع  مستشفیات 8وبسلیانة الجنوبیة 

مكثر، برقو، بوعرادة، قعفور، الكریب، بورویس، : التالي النحو على

 .الروحیة كسرى،

إلى  1996 سنة في طبیبا 81من تطور  العمومي االطار الطبي

 .الوالیة سكان خدمةل2011 سنة في 119

 :التالي الجدول في یتبین كما التخصص، حسب التطور هذا وینقسم

 2011و 1996 عامي بین الطبي اإلطار تطور: 41جدول

 السنة طب اختصاص طب عام طب أسنان صیادلة

4 8 50 19 1996 

10 15 78 42 2011 

 2011، للصحة المصدر، اإلدارة الجهویة

 التجهیزات الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة

 جمیع في ر شباباد) 12(: 2011 سنة توجد بوالیة سلیانة في

دور ثقافیة بسلیانة الشمالیة، بوعرادة، ) 7(سبع مراكز المعتمدیات، و 

 )11(احدى عشر و . الكریب، بورویس، كسرى، الروحیة، العروسة

والیة سلیانة  فإن ،وأیضا .سلیانة معتمدیات جمیع في عمومیة مكتبة

 .وقعفور برقوو  بوعرادةهواء طلق في )3(یوجد بها مسرحین 

 مختلف في جمعیاتبوجود  مزدهرة سلیانة في الجمعتیة الحیاة

 :تصاصااالخت

ü  82011سنة  في ریاضیة اتجمعی 

ü 7 في) 1( ،یةشمالال في سلیانة )4(: اجتماعیة جمعیات 

 .في مكثر) 1(في العروسة، ) 1( ،بوعرادة

ü 7 في سلیانة الشمالیة  رحاالمس من اثنین) 2(: ثقافیة جمعیات

بسلیانة الشمالیة، بوعرادة، ) 2(: ثقافیة جمعیات 5و ،قعفورو 

 .كثر، كسرىمبورویس، و 

 حوالي یوجد بها إذ ة،المتنوع یةاألثر  مواقعهاب غنیة سلیانةوالیة  عتبرت

 وعرادةبب موقع أثريو بمكثر  متحفكما یوجد بها  ،أثري موقع 1800

لتنشیط ا المخزون یقع استغالل هذ أنمن األجدر و . قعفورأخرى بو 

 .یم رحالت سیاحیة منتظمةالقطاع السیاحي وذلك بتنظ

 التجهیزات من مجموعة وجود سلیانة على ن یعتمد شبابأ یمكن

 :یوجد 2009الریاضیة ففي 

ü 12 ذات ) 10(ذات أرضیة معشبة و )2: (مالعب ریاضیة

 .أرضیة صلبة
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ü 4 في مكثر) 2(في سلیانة الشمالیة و) 2: (قاعات ریاضیة. 

 2009 لسنة المعتمدیات حسب الریاضیة التجهیزات توزیع: 42جدول

الجمعیات 

 الریاضیة

المالعب 

 الریاضیة
 القاعات الریاضیة

 المعتمدیة

 العدد االستیعاب العدد االستیعاب العدد االستیعاب

283 3 2800 2 1100 2 
سلیانة 

 الشمالیة

 بوعرادة - - 1 600 1 93

 قعفور - - 1 600 2 113

 العروسة - - 1 400 1 103

 الكریب - - 1 600 2 122

 بورویس - - 1 2000 - -

 مكثر 2 700 2 2000 2 160

 برقو - - 1 400 1 64

 كسرى - - 1 300 - -

الروحیة - - 1 400 1 108

- - - - - - 
سلیانة 

 الجنوبیة

 المجموع 4 1800 12 8300 13 1046

 2009المندوبیة الجهویة للشباب و الطفولة،  :المصدر

 من مجموعة على االعتماد سلیانة والیة في لألطفال وأیضا یمكن

 :يتاآلك هي التي التجهیزات

ü 9 نوادي لألطفال 

ü 47 ریاض لألطفال 

خصصة لألطفال في سنة التالي یبین أهمیة التجهیزات الم الجدول

 :كینتشهده من نسب عالیة في عدد المشار وذلك لما  2011

 

 

 لألطفال المخصصة التجهیزات: 43 جدول

نسبة 
المشاركین في 
 ریاض األطفال

 6و 3بین (
)سنوات  

 نوادي أطفال ریاض األطفال

 العدد المشاركین االستیعاب العام الخاص المشاركین االستیعاب

122.9 2675 3287 29 18 1850 1487 9 

 2011اإلدارة الجهویة للشباب والتربیة والریاضة، : المصدر

 الطاقة الكهربائیة

یتم تزوید والیة سلیانة بالكهرباء عن طریق مراكز التحویل الواقعة 

وباعتماد شبكة كهربائیة متكونة من ) من والیة القیروان(بالوسالتیة 

من خطوط الجهد  2280و كلم من خطوط الجهد المتوسط 1567

وهكذا فان تأمین تزوید السكان بالكهرباء یقوم على . المنخفض

 1434هي تربط بین كلم في الجملة و  3847یبلغ طولها شبكة 

 1261لكهرباء والغاز منها مركز تحویل، تملك الشركة التونسیة ل

أما استهالك . مركز هي على ملك الخواص 173البقیة، أي مركز و 

بالنسبة لكامل اقلیم  1997 في جغواط 49.5الكهرباء فقد قدر ب 

بع وكاالت فنیة الذي یشمل أر التابع للشركة المذكورة سابقا و  سلیانة

لقد مكنت جهود دعم و  ).وبوعرادة ومكثر الكریب وقعفور: هي(

مشترك الى عام  51400التجهیزات في میدان الكهرباء من ربط 

 . 1994مشترك فقط سنة  32200مقابل  2010

جدا للمستوى  وهو قريب% 98.5والية سليانة قّدر بنسبة التنویر في 

 .%99الوطني الذي قّدر ب

 التنویر ونسبة المنخرطین عدد تطور: 44جدول

 السنة 1994 2004 2011

53700 47200 32200 
عدد 

 المنخرطین

 نسبة التنویر  %71.1  %96.7 %98.5

 2011و الغاز بسلیانة،الشركة التونسیة للكهرباء  اإلقلیم:المصدر

 

 الوسط حسب التنویر نسبة تطور: 19 توضیحي رسم

  2010اإلقلیم الشركة التونسیة للكهرباء و الغاز بسلیانة، :المصدر

تطور آنفا في دراسة  إلیه وعلى الرغم من التحسن الواضح المشار

. زال بین الوسطین الحضري والریفيعدد المشتركین فان الفرق ال ی

 2009سنة  %97.5تمیز الوسط الغیر بلدي بنسبة تنویر تساوي 

بینما استقرت النسبة في حدود ) 1987سنة  %23مقابل (

 .بالوسط البلدي 100%

وبالوسط الریفي  27415یبلغ عدد المشتركین بالوسط الحضري 

بلغ عدد المنتفعین باالستهالك  .2011وذلك في سنة  29655

1994 2004 2010 

97.40% 
99.70% 99.70% 

57.60% 

94.70% 

97.50% 

الوسط الریفي الوسط الحضري



  2012/ سلیانة  طلس والیةأ

63 

 4098مشترك وفي التجارة  518الكهربائي في القطاع الفالحي 

 . مشترك

 طهیرــــالت

ن في لقى جمیع فضالت المدمحطات تطهیر تُ نظرا لعدم وجود 

 .المواقع الطبیعیة مثل األودیة مما یؤثر سلبا على المحیط

 سنة في 19600تبلغ بشبكة التطهیر ةالمرتبط المساكن مجمل عدد

 . %94.72 نسبةبو  2011

 :سلیانة بوالیة محطات التطهیر خاصیات یوضح التاليالجدول

 2011 المعتمدیات، حسب التطهیر وضعیة مؤشرات: 45جدول

 طاقة االستیعاب

 )سنة/³م(

عدد 

 محطات

 الضخ

 طول الشبكة

 )كم(

 شبكة رئیسیة

 المساكن المرتبطة

 بشبكة التطهیر

نسبة الربط 

 بشبكات

 التطهیر

(%) 

 المعتمدیة

 سلیانة 94.5 6037 73 1 1653450

 بوعرادة 91.6 3065 37.5 1 -

 قعفور 95.8 3189 47 7 483625

 العروسة 93 700 10.5 - -

 الكریب 95 1300 24 1 -

 بورویس 95.5 685 13 - -

 مكثر 94.5 2315 33.5 - -

 برقو 99.4 900 10 1 -

 كسرى 94 593 5 - -

 الروحیة 93 900 7 - -

 كامل الوالیة 94.72 19600 206.5 13 2137075

 2011،الوطني للتطهیر الدیوان: المصدر

 االتصالت وخدمات البرید

 اهلاتفية احملطات إنشاء مع االتصال شبكة يف ملحوظا حتسنا سليانةشهدت والية 

 األسر من% 20.9و حممول هاتف لديها األسر من  %33.9 يوجد  إذالريفية، 

 33و عمومي تفها 71 \ا املنطقة فإن ذلك، إىل وباإلضافة. قار خط لديها

 توفیرتحسین و  وسیتم. ومركز عمومي لإلعالمیةبرید تبمك

 وٕانشاءلالتصاالت  التحتیة البنیة وتحدیث ،بمراكز البرید خدماتال

 .عمومیة لالنترنات مراكز

 محددة ومؤشرات خصائص

 :ینتظر إنجاز تجهیزات جدیدة لتوفیر

ü 20.9% وطني معدل مقابل هاتف قار لدیها األسر من 

35.6%. 

ü 33.9% وطني معدل مقابل جوال هاتف لدیها األسر من 

46.4%. 

 :التالي النحو على هي المقترحة للمشاریع الحالي بالوضع یتعلق فیما

ü الحضریة المراكز عن طریقلشبكات المحلیة في ا تمدید 

ü يلریفا للهاتف محطات إنشاء 

ü الهاتف الجوال لشبكة محطات إضافة 

ü واسع  نطاقعلى  تصاالتوشبكات لال حدیثة تحتیة بنیة إنشاء

 متعددة خدماتذي جودة و و 

ü أفضل مع تغطیة االتصال شبكة توسیع في 

ü البرید مكاتب وٕانشاء التجهیزات مستوى رفع. 

ü الحرفاء من البرید خدمات تقریب 

ü عمومیة لإلعالمیة مراكز إنشاء 

 والالسلكیة السلكیة تصاالتلال شبكةلدیهم  سلیانة والیة سكان

 المواطنین الحتیاجاتوكمیا  نوعیا االستجابة على قادرة برید مكاتبو 

 :یفسر هذا أدناه الجدول. المنطقة في الحكومیة والمؤسسات

 2011و 1994 بین والبرید االتصاالت شبكة توزیع: 46جدول

2011 2004 1994  

75.4 24.8 1.6 
ساكن  100الكثافة الهاتفیة 

)جوال+قار(  

 قار 1.6 5.2 4.9

 جوال _ 19.7 -

178.1 58.1 3.9 
ف عدد المشتركین بشبكة الهات

)جوال+قار)(باأللف(  

- 20.7 5.6 
 نسبة ربط األسرة بشبكة الهاتف القار

(%) 

6.8 6.7 6.7 
لكل مكتب (یة البریدیةالتغط

 )باأللف)(رید

3675 3 4.6 
لكل نافذة (التغطیة البریدیة

)باأللف)(بریدیة  

- 106 _ 
بشبكة تراسلالمشتركین عدد   

)لفباأل(المعطیات  

 2011المعهد الوطني لإلحصاء، : المصدر 

نالحظ أن قطاع تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات بوالیة سلیانة  

یتمتع ببنیة إتصالیة عصریة، وتتواجد به مركز عمل عن بعد 
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كما تتمتع الوالیة بخطة . وٕاطار قانوني ومؤسساتي متطور ،بالجهة

وهذا  .الثقافة الرقمیة وتوفیر فرص المعرفة في الجهاتوطنیة لنشر 

القطاع یوفر العدید من مجاالت االستثمارات ذات القیمة المضافة 

 .العالیة من شأنها أن تساهم في دفع النمو والتصدیر والتشغیل

قطاع تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات بومن أهم فرص االستثمار 

 :نذكر بوالیة سلیانة

 ستثمار في أنشطة شبكة الهاتف الجوالالت لالامج ·

 خدمات العمل عن بعد ·
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التـنمویة المشــــــاریع  

في  وذلك جالتم عدة في بوالیة سلیانة المشاریع من العدید اقتراح تم

 .أیضا الخاصة المشاریعإطار  وفي  یةو التنم إطار البرامج

 المشاریع االجتماعیة

 :ممیزة ومؤشرات خصائص

 60415: األمیین عدد

 )2010( %15.6 :فما فوق سنة 15من  األمیة نسبة•

 )2009( 6941: المحتاجة العائالت عدد •

 )2009( 6349: الخاصة االحتیاجات ذوي عدد •

 7: لمعاقینا جمعیاتعدد •

 :الوضعیة الحالیة

 االجتماعیة البنیة ضعف -

 تأهیللل تفتقر البشریة الموارد -

 المادیة الموارد وجودعدم -

 :المقترحة للتحسین المشاریع

 لكبارل میةاأل محوالبرنامج الوطني ل -

 المعوقین لجمعیاتالمساندة و الدعم تقدیم -

 المسنین حمایة -

 الضعیف الدخل ذات األسر إلى المساعدة تقدیم -

 االجتماعي التدخل أسالیب ترشید -

 األشخاص دماجإل المنتجةو  األولویة ذاتالمشاریع  اختیار -

 التغطیةالصحیةلألسرالمحتاجة -

 لمعوقیناتوظیف -

 مشاریع التكوین المهني

 ممیزة ومؤشرات خصائص

ü 2011( ةخاص 6+  عمومیة 6:مراكزال( 

ü القطاع الخاص 6و عامالقطاع ال 32: ختصاصاتاال 

 :الحالیة الوضعیة

ü الحرف في وخاصة االختصاصات كفایة عدم 

 المقترحة للتحسین المشاریع

ü مراكز التكوین هیكلة إعادة 

ü جدیدة اختصاصات إنشاء 

ü التسجیل بمراكز التكوین قدرة تعزیز 

ü بالتناوب التدریب تكثیف 

ü الشركات موظفي وتكوین تطویر 

ü اإلنتاجیة القطاعات مع الشراكات تطویر 

 المشاریع الصحیة

 میزةم ومؤشرات خصائص

 8: مستشفى محلي•

 1: جهوي مستشفى•

 )2011( 86: األساسیةمراكز الصحة •

: أسنان طب ،42: ، طب اختصاص78: عام طب :العام القطاع•

 2011سنة  فيوذلك  ،10: ،الصیادلة 15

 طب، 4 :طب اختصاص ،22:طب عام: الخاص القطاع•

 32: ، الصیادلة17: األسنان

 26: عیادات•
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 )2011(1647واحد لطبیبل السكان عدد•

 )2011( في5.1 :سكان1000 لكل األسر عدد•

 :الوضعیة الحالیة

 مختصة أفرادو  تجهیزات وجود عدم -

 الریفیة المناطقب رئیسي بشكل نقص -

 صاتاصتخاال بعض في اختالل -

 لتحسین یةفابأعداد ك بشریة مواردو  ینتصخم موظفینتوفر  عدم -

 المستشفیات مردودیة

 الخاص طبال من كاف غیر عدد -

 التحتیة البنیة حیث من سواء كبیر بشكل الصحیة الحالة تحسنت

 الخدمات ونوعیة

 المقترحة للتحسین المشاریع

 والشبه الطبي الطبي اإلطار تعزیز -

 الوقائي الطب توطید -

 الصحیة الخدمات نوعیة تحسین -

 الصحیة المرافق من الربحیة وتحسین المستشفى قدرة تعزیز -

 .المختلفة

 للمستشفیات التحتیة البنیة تعزیز -

 الطبیة تجهیزاتال تعزیز -

 والطفلاألم حمایة -

 والشباب والریاضة خصصة للطفولةالمشاریع المُ 

 :ألطفالا•

 في) 1850: ستیعاباال ،601: المشتركین( 9: لألطفال ينواد•

 2011 عام

 خاصفي القطاع ال29+  في القطاع العام 18: یاض األطفالر •

) 2675: االستیعاب(

 )نادي 83 في مشترك 1566( 12: الشباب دور•

 :الریاضة•

 1800االستیعاب  طاقة: ملعب معشب ·

 1000االستیعاب  طاقة :ملعب فرعي ·

 )2010( 13: الریاضیة جمعیاتال عدد ·

 :الحالیة الوضعیة

 تأطیروال التحتیة والبنیة تجهیزاتال نقص

 المقترحة للتحسین المشاریع

 الشباب دور إنشاء -

 الریفیة األندیة تجهیز -

 النوادي تهیئةو  تطویر -

 یةالشباب الموظفین في المؤسسات زیادة -

 واإلنترنت لإلعالمیة فضاءات خلق -

 تهیئة المالعب البلدیة -

 المدارس في الریاضیة المالعب انشاء: المدرسیة الریاضة دعیمت -

 الریاضي اإلطار توطید

 خاصة ریاضیة قاعات بناء -

 وشبكة الطرقاتنقل مشاریع ال

 ممیزة ومؤشرات خصائص

 :شبكة الطرقات

 العاصمة إلى4 الطریق الوطنیة: أهمها( 197: السریعة اتالطرق•

الطریق  )كلم 27( الكاف إلى 5الطریق الجهویة ). كلم  95(

 )كم 45( القیروان إلى12الوطنیة 

: الطرقات الجهویة) (معبدة 400( 434: الجهویة اتالطرق•

29،47،77،73 ،47 ،71( 

 )معبدة 420( 434: المحلیة اتالطرق•
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 )معبدة 358( 609: الزراعیة المسالك•

ü النقل العمومي: 

 :مقترحات في قطاع النقل العمومي المنتظمال

 .إمكانیة توفیر حافالت مكیفة بوالیة سلیانة ·

ین بالمراق(والتسریع في اإلنتدابات صیانة وتجدید األسطول  ·

 .لسد الشغورات) قاوالسو 

إمكانیة تغطیة حاجیات النقل المدرسي مع العلم وأن بعض  ·

الحافالت تؤمن أكثر من خط یومیا مما ینجر عنه تأخیر 

   .في األوقات

 خصائص ومؤشرات ممیزة

ü 344  2011في سنة (لواج( 

ü 537 سیارات النقل الریفي 

ü  140 "تاكسي" 

ü طن229.18: شاحنة، وطاقة االستیعاب 18: البضائع نقل 

 :في قطاع النقل العمومي غیر المنتظم لألشخاص مقترحاتال

 :قطاع اللواج*

إمكانیة النظر في كیفیة التخفیض في األداءات الموظفة  ·

 .على أصحاب الرخص منها باألساس معلوم التأمین

 .مواجهة ظاهرة الدخالء على المهنة ومراقبتهم ·

 ".اللواج"إمكانیة مجابهة ظاهرة كراء رخص  ·

 :قطاع التاكسي *

 .إمكانیة الحد من إسناد الرخص ·

 .ادحث أصحاب المهنة على العمل بالعدّ  ·

 .مجابهة ظاهرة الدخالء على القطاع ومراقبته ·

 .إمكانیة مجابهة كراء رخص التاكسي ·

 :قطاع النقل الریفي *

مناطق الجوالن لبعض یجاد حل لتفادي التداخل في إمكانیة ا ·

-كسرى(رخص النقل الریفي العاملة بین بعض المعتمدیات 

 )بوعرادة-العروسة/مكثر

النظر في إمكانیة إجراء فحص فني بالنسبة للسیارات التي  ·

 03أشهر عوضا عن  06سنوات كل  10یفوق عمرها 

ومرة واحدة كل سنة بالنسبة للسیارات التي یكون  أشهر حالیا

 .سنوات 10عمرها أقل من 

ü كم59.105: یةحدیدال سكةال 

 ، األخوات، الكریبقعفور، ، العروسةبوعرادة: 06عدد المحطات 

 بورویسو 

 قطارین یحمالن أسمدة حبوب وٕاسمنت

 :المقترحات

دراسة إمكانیة ربط المنطقة الصناعیة بمدینة سلیانة بالخط الحدیدي 

 .المار بوالیة سلیانة

 :الحالیة الوضعیة

 الطرقاتضعف شبكة 

 الرئیسیة الطرق وتحسین توسیع

 مشاریع البنى التحتیة للطاقة الكهربائیة

 ممیزة ومؤشرات خصائص

 من وطني معدل مقابل %98.4: 2010 سنة في الكهرباء معدل

99.5% 

 %97.5: الریفیة المناطق في الكهرباء معدل -

 :الحالیة الوضعیة

 ذات جودة عالیة شبكة غیاب

 للتحسینالمقترحة  المشاریع

 الشبكة قدرة وتعزیز كهرباءال تعمیم -

 القائمة الشبكات وتعزیز تطویر -

 الغاز شبكة ربط -

 نطاق وتوسیع وتحسین تأهیل إعادة -
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 مشاریع البنى التحتیة للماء الصالح للشراب

 ممیزة ومؤشرات خصائص

 معدل مقابل %93.1: للشرب الصالحة المیاه على الحصول معدل

 %98.3 من وطني

 %88.8 : الریفیة المناطق في الشرب میاه على الحصول معدل

 المقترحة للتحسین المشاریع

 الحضریة المناطق في المیاه إمدادات تحسین

 والقرویة البلدیة المناطق تورید -

 الریفیة المناطق في المیاه إمدادات تعزیز -

 .عملها على والسیطرة الموارد وتنویع المیاه، نوعیة تحسین -

 والمعدات الشبكات وتحدیث تجدید -

 االستهالك على السیطرة -

 أفضل لضمان الماء فقدان ومكافحة النفایات أشكال كل ضد

 .للمنطقة المستقبلیة االحتیاجات في الظروف

 والبرید االتصاالتمشاریع 

 ممیزة ومؤشرات خصائص

ü 2010 عام في %8.55: ناكس 100 لكل هاتفیة كثافة 

ü 19.1% وطني معدل مقابل هاتف شبكة لدیها األسر من 

32.2 % 

  :المركز/  اتصاالت•

ü 2010سنة  في) افذو نال خالل من( البریدي تغطیة :

10200 

ü 64.8 ،)القار( 5.2: السكان من 100 لكل الهاتفیة الكثافة 

 )المحمول(

ü العامة االتصاالت عدد  

ü 1 :إلنترنتل عامة مركز 

 المقترحة للتحسین المشاریع

ü  دعم بعث المؤسسات المتخصصة في تكنولوجیات

 المعلومات واالتصال

ü المراكز نالتزّود م عن طریقلشبكة المحلیة ل تمدید 

 الحضریة

ü ریفیة هاتفیة محطات إنشاء 

ü الهاتف المحمول لشبكة محطات إضافة 

ü والالسلكیة السلكیة واالتصاالت الحدیثة، التحتیة البنیة إنشاء 

.الجودة المتعددة والخدمات الواسع نطاقعلى ال المتكاملة،

ü مكاتب وٕانشاء المراكز وتحدیث الموجودة القدرات تمدید 

 .البرید

ü  حرفاءلل البرید خدماتتقریب. 

ü مراكز لألنترنات خلق. 

 المشاریع الصناعیة

 ممیزة ومؤشرات خصائص

 :الصناعیة المناطق

  4400: العام القطاع

 55000: الخاص القطاع

 )هك50.2(موجودة ال الصناعیة المناطق•

 هكI  : 12.5سلیانة الصناعیة المنطقة•

 هك   II  :10 سلیانة الصناعیة المنطقة•

 هك10.5: بقعفور الصناعیة المنطقة•

 هك13: بوعرادةب الصناعیة المنطقة•

 هك4.2: مكثرب الصناعیة المنطقة•

 2010 سنة في 285 صناعیةات شرك عدد•

 الوضعیةالحالیة

ü الخاص االستثمار ضعف 

ü مشاریع وجود عدم 

ü كبیرة صناعیة وحدات وجود عدم 
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ü كفایة بنوك وجود عدم 

 :الصناعة في مشاكل

ü المتكرر الكهرباء انقطاع 

ü متكونین موظفین وجود عدم 

 المشتركة االستهالكیة المواد تورید في صعوبات

ü جهویةال جاتو المنت على حكم مسبق 

ü التمویل وجود عدم 

ü تقنیین إلى تفتقد عاریمش 

ü السوق اتطلبمتوال اإلنتاج إمكانیات بین تطابق عدم. 

ü  ائبضر من ال وذلك بالتقلیص المستثمرین تشجیعب الدولةتقوم 

 المالیة خطایاوال

ü جدیدةمؤسسات  خلق في ضنسق منخف 

ü الصناعیةالمؤسسات  حجم تقلیص في 

ü التكنولوجیة التغیرات مع فالتكیّ  وعدم تجهیزاتال دمق 

ü المال رأس ونقص الدیون في اإلفراط 

 المقترحة للتحسین المشاریع

ü فالحیةال المنتجات معالجة وحدات تنفیذ 

ü الصناعیة البیئة تطویر 

ü الصناعیة المناطق تطویر 

ü الخاصة المبادرة تشجیع 

ü العمل فرص وخلق االستثمار وتیرة تعزیز 

ü التجهیزات تحدیث 

ü منتوجال جودة تحسین 

ü جدیدة صناعیة مناطق إنشاء 

ü جدیدة صناعیة وحداتل إضافیة مواقع 

ü الصناعیة الوحدات تنفیذ في الالمركزیة لتحقیق حوافز 

 

 المشاریع التجاریة والصناعات التقلیدیة

 ممیزة ومؤشرات خصائص

 :التجارة

ü 64: الجملة تجار 

ü 3816 :التجزئة تجار 

ü 14 :بنوك 

ü 6 :تأمین شركات 

 :الصناعات التقلیدیة

ü 2010 عام في عمل بطاقة 4841( 11000 :الحرفیین( 

ü 6  2003مؤسسات للصناعات التقلیدیة في عام  

ü فخار مرقوم، جّبة، برنوس، ،بیةزر : المنطقة تخصص 

). ²م2085( 2004في عام  نتاجاإل. شركة 11: الزربیة ·

 1445: 2005و 2004بین  التدریب من المستفیدون

 الوضعیة الحالیة

ü الصناعات التقلیدیة للمنتجات والتصدیر التسویق مشكلة. 

ü الصغیرة الشركات كثرة 

ü والتسویق الحالیة اإلمدادات تحسین 

ü كستهالدراسة لال وجود عدم 

ü للعرض مساحة وجود عدم 

ü الوالیة في الكبیرة التجاریة المؤسسات عن ممثلین غیاب 

ü األسبوعیة لألسواق التخطیط كفایة عدم 

ü التجاریة التخصصات بعض في مواصفات وجود عدم 

ü  كافیة تخزین سعةعدم وجود 

ü الحدید السكة خط استغالل في ضعف 

 المقترحة للتحسین المشاریع

ü والتغلیف والتعبئة تخزینالو  جمعلل أكبر وحدات تركیب 

ü الحرفیین على اإلشراف تعزیز 

ü صناعات التقلیدیةمخصصة للال المساحات تعزیز 
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ü القائمةالتقلیدیة  الصناعة مؤسسات تطویر 

ü الصادرات تنمیة 

ü تعلیب المیاه المعدنیة 

ü زیت الزیتون تعلیب 

ü  نصف مصبرات 

ü تجمید الخضر 

ü تجفیف الطماطم 

ü تحویل اللحوم والمواد اللحمیة 

ü صناعة جبن الماعز 

ü صنع عصیر الهندي 

ü صنع العجین الغذائي 

 المشاریع الفالحیة

 ممیزة ومؤشرات خصائص

ü القطاع): 117098: حالیا( 109700: العام القطاع 

 93300: الخاص

ü 2010 عام في هك431100: الفالحیة المناطق 

ü )313000مراعي ، 94000:غابات للزراعة، صالحة هك

 )هك24100 :خاصة

ü 2012( هك292140: فالحیة مساحة.( 

ü )170770هك36640 :األعالف الحبوب، من هك، 

  :مثمرة أشجار هك،8990:هك، البقول2840 :الخضروات

 )هك62100

ü االستغالل نسبة هك، 13850: 2010 عام في سقویةال 

 ).%100( :التكثیفنسبة  ،)92%(

ü 35770: الماعز ،347270: األغنام ،22300: األبقار 

ü الرئیسیة الزراعیة المنتجات: 

 طن15510): البیضاء+  الحمراء( اللحوم ·

 لتر26800: الحلیب ·

 طن30300: مثمرة أشجار ·

 طن83290: الخضر محاصیل ·

 طن 580: الصوف ·

 طن220409: األعالف ·

 طن120: العسل ·

 طن9: الزقوقو ·

 الحالیة الوضعیة

ü تآكل مشكلة 

ü رئیسي بشكل الزیتون تشجیراستغالل  عدم 

ü لدولةا أراضي لتشغیل وسائل وجود عدم 

ü المیاه استهالك سداد عدم مشكلة 

ü فيلفالحة ا أهمیة رغم الزراعیة لهیاكلل دراسات وجود عدم 

 المنطقة

ü اإلرشاد كفایة عدم 

ü ىخر أإلى  سنة من مطاراأل ولنز  انتظام عدم 

ü الفالحیةراضي األ تجزئة 

 المقترحة للتحسین المشاریع

ü سقویةال المناطق إنشاء 

ü الرعي مناطق هیئةت 

ü الفالحة البیولوجیة تنمیة 

ü والتكوین اإلرشاد توطید 

ü التخزین طرق تحسین 

ü اإلنتاج تجهیزات وتحدیث اقتناء 

ü البیطریة الحمالت تكثیف 

ü مثمرةال شجاراأل تطویر 

ü القروض منح 

ü والتربة المیاه على المحافظة 

ü إنتاج وتحویل النباتات الطبیة والعطریة 

ü  نمط بیولوجي(أنتاج النباتات الطبیة( 

ü زراعة الفقاع 

ü تربیة الحلزون 

ü مشروع مندمج لتربیة الدواجن 

ü تربیة دجاج الضیعة 

ü  نمط بیولوجي(تربیة النحل( 

ü  تربیة األرانب 

ü تربیة الوز والبط 
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ü تربیة النعام 

 المشاریع الموارد المائیة

 ممیزة ومؤشرات خصائص

ü ة المائدة العمیق ،%71 :المائدة السطحیة: تعبئةنسبة ال

: ، المیاه المطهرة المستعملة%92.4:السیالن میاه ،70.3%

25%. 

ü ³ملیون م( سعة( المائیة الموارد:(( 

 )³ملیون م 64: القدرة( 3: السدود ·

 )³م لیونم10.65( 135: الجبلیة البحیرات ·

 ³) ملیون م 61.6( 38: السدود التلیة ·

 الوضعیة الحالیة

 الجوفیة میاهلل والیة تفتقر

 المقترحة للتحسین المشاریع

ü جبلیة بحیرات إنشاء 

ü الجوفیة للمیاه األفضل االستخدام 

ü المیاه إمكانیات في التحكم 

ü المیاه تجهیزات وصیانة تحدیث 

 المشاریع البیئیة

 ممیزة ومؤشرات خصائص

ü 10000: العام القطاع  

ü طن46000: الصلبة النفایات 

ü 19.75: المعالجة النفایات مدافن% 

ü التغلیف نفایات 

ü 1: الجمع  نقاط 

ü 57: المتولدة الوظائف عدد 

 التطهیر شبكة• 

ü 2011 سنة في %94.72: نسبة الربط بشبكة التطهیر 

ü ³م لیونم1.5 المستعملة المیاه كمیة 

ü ³م لیونم1.2: جمعها تم التي المیاه حجم 

ü ³م لیونم1.19 المعالجة المیاه حجم 

ü 0.6: البكتریولوجیا( المیاه%( 

ü مجهزةال المزروعة سقویةال المساحة من المئویة نسبةال 

 %93: المیاه توفیر تقنیاتب

ü هك0: الفالحة البیولوجیة مساحة 

ü ²م14.7مساحاتخضراءللفردالواحدفیالمناطقالحضریة 

ü هك93 :الطبیعیة والمحمیات الوطنیة المنتزهات مساحة 

ü هك24.99: المهیئة الصناعیة المناطق مساحة 

ü ²م203: یةالشمسالمجهزة بالطاقة  اطقالمن 

ü 133 المجموع( وحدة 55: الملوثة الصناعیة الوحدات عدد( 

 الوضعیة الحالیة

ü التصحر مشكلة 

ü الصلبة النفایاتب في التصرف اإلهمال 

ü باألحیاء التطهیر مشاریع تنفیذ في تأخیر 

ü نقص في تجهیزات التطهیر 

 للتحسینالمقترحة  المشاریع

ü التلوث من المائیة الموارد حمایة. 

ü األحیاء شبكة التطهیر في معالجة 

ü تطهیرال شبكة تمدید 

ü الصحي الصرف میاهمحطات  زیادة 

ü التحتیة البنیة وصیانة الفیضانات منالمدن  حمایة 

ü مدینةتجمیل ال 

ü العائلیة المتنزهات هیئةت 

ü الخضراء المناطق وصیانة إنشاء 

ü البیولوجي التنوع على الحفاظ 

ü المعیشة ظروف تحسین 

ü والنظیفة المتجددة الطاقة إنتاج 

ü الفیضانات من المدن حمایة 
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 السیاحیة المشاریع

 خصائص ومؤشرات ممیزة

ü سبع والیة وهو ما یجعلها منطقة عبورتوسط الوالیة ل 

ü مواقع أثریة مثل مكثر وجامة وكسرى : مخزون ثقافي ثري

 وطنیةصبغة ومستي ومهرجانات متنوعة ذات 

ü الوضعیة الحالیة 

ü مركب إقامة بعین بوسعدیة 

ü  ثروات طبیعیة وبیئیة متنوعة تدعمت بإحداث المحمیة

 الوطنیة بجبل السرج

ü  سیاحة استشفائیة واعدة لوجود منبع للمیاه االستشفائیة

 السخنة بحمام بیاضة یتمیز بخصائص صحیة فریدة

ü منتوجها التقلیدي مثل النسیج الیديتمیز الجهة ب 

 مشاریع المقترحة للتحسینال

 :التالیةتتمثل في مشاریع  أهم فرص االستثمار

ü فندق سیاحي 

ü منتزه سیاحي 

ü محطة استشفائیة 

ü قریة سیاحیة 
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المعتمدیاتبعریف ت  

 سلیانة معتمدیة

 

سلیانة الشمالیة وسلیانة ، وتضم عتمدیات بوالیة سلیانةالم أكبر

 .الجنوبیة

 2009ساكن في عام  26700سلیانة الشمالیة بها  

 2009ساكن في عام  28900سلیانة الجنوبیة بها 

 :ب وباإلضافة إلى ذلك، تتمیز منطقة سلیانة

Ø في سلیانة الشمالیة  منطقتین صناعیتین: 

ü  تم إنشاء سلیانةI  سلیانة و  1984في عامII  في

 2004عام 

Ø  في  2612صناعة المحركات والمركبات الكهربائیة وتشغل

 ).سلیانة الشمالیةب( 2008عام 

Ø  4 للطریق الوطنیةالمحور الرئیسي سهولة الوصول عبر، 

 95ي على امتداد غربالجنوب وال يالشرقالذي یعبر الشمال 

 .القصرین وزغوان يوالیاتب، یربط هذا المحور سلیانة كلم

Ø 32تقدر باستیعابیة الذي له طاقة " زاما"سیاحي  فندق 

سریرا

Ø مستشفیات )6( ستة 

 

 مؤشرات معتمدیة سلیانة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 86124.52 المساحة بالهكتار

 2009 55600 السكان

 2009 12650 السكان بالمناطق الحضریة

 2009 15150 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 65.95 )²كلم/ساكن(السكانیةالكثافة 

 2004 5590 عدد العائالت

 2004 4.64 معدل حجم األسرة

 2004 48.9 نسبة النشاط

 2004 15.1 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 6.25 عدد المساكن

 2004 0.0725 )الهكتار/مسكن(كثافة المساكن

 2010 93.05 )الوسط الریفي(نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 98.65 نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 2010 99.8 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 47 االبتدائیةعدد المدارس 

 2010 8 عدد المدارس االعدادیة والمعاهد

 2010 19 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 6 عدد مكاتب البرید
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 الروحیة عتمدیةم

 

جنوب غرب  لمك 70على بعد  ،في الوسط الغربي لتونستقع 

وذلك  ساكن 30900بها  منطقةهي و . الكافوالیة سلیانة وجنوب 

 .2009في سنة 

 :الروحیة عتمدیةوباإلضافة إلى ذلك، تتمیز م

ü الطبیعي للسكان انخفاض ملحوظ جدا في نموها 

 

 الروحیة مؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 63651.10 المساحة بالهكتار

 2009 30900 السكان

 2009 5400 السكان بالمناطق الحضریة

 2009 25500 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 48.45 ) ²كلم/ساكن(الكثافة السكانیة

 2004 5500 عدد العائالت

 2004 5.5 معدل حجم األسرة

 2004 39.2 نسبة النشاط

 2004 27.5 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 5300 عدد المساكن

 2004 0.08 )الهكتار/مسكن(كثافة المساكن

 2010 66.7 )الوسط الریفي(نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 97.7 نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 2010 93.8 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 28 عدد المدارس االبتدائیة

 2010 4 االعدادیة والمعاهدعدد المدارس 

 2010 9 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 2 عدد مكاتب البرید
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 معتمدیة مكثر

 

تقع في الوسط الغربي لتونس، على هضبة عند الطرف الشمالي من 

 الظهریة التونسیة

على ، تونسالحدود بین شمال غربي ووسط غربي وهي تقع على 

 كم جنوب شرق 70وجنوب غرب تونس العاصمة  لمك 150بعد 

 .إنها المدینة األعلى في تونس متر،900مع ارتفاع . الكاف والیة

 .2009في عام  ساكن 30700ب یقدر عدد سكان مكثر

 :ب معتمدیة مكثر تمیزوباإلضافة إلى ذلك، ت

ü  2004صناعیة التي أنشئت في عام منطقة 

ü جدا موقع أثري هام 

ü   الطریق ( المحور الرئیسيسهولة الوصول الیها عبر

 يشرقالشمال ال بالوالیةمن الذي یمر) 4الوطنیة 

، یربط هذا المحور  لمك 95والجنوب الغربي على 

 .القصرین وزغوان والیتيسلیانة ب

ü  عدد الزوار إلى متحف مكثر ال یتجاوز  فإن(متحف

 .2004 في عام 2811

 

 مكثر مؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 34891.31 المساحة بالهكتار

 2009 30700 السكان

 2009 13100 السكان بالمناطق الحضریة

 2009 17600 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 88 ) ²كلم/ساكن(الكثافة السكانیة

 2004 6000 عدد العائالت

 2004 5.17 معدل حجم األسرة

 2004 38.9 نسبة النشاط

 2004 13.5 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 6400 عدد المساكن

 2004 0.18 )الهكتار/مسكن(كثافة المساكن

 2010 86.4 )الوسط الریفي(نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 98.3 الكهرباءنسبة الربط بشبكة 

 2010 93.2 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 23 عدد المدارس االبتدائیة

 2010 7 عدد المدارس االعدادیة والمعاهد

 2010 10 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 3 عدد مكاتب البرید
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 معتمدیة بوعرادة

 

بها  منطقةهي تعد و . سلیانة لم من شمال شرقيك 37تقع على بعد 

 .مركز معتمدیةهي ، و 2009في عام  ساكن 20800

 :ب تمیز معتمدیة بوعرادةوباإلضافة إلى ذلك، ت

ü  1983صناعیة التي أنشئت في عام منطقة 

ü بما في ذلك كنیسة (بونیقیة ضم أنقاض تاریخیا، بوعرادة ت

 1943 ىحت 1942من وكانت مسرحا لمعارك ) صغیرة

 .تونسالحمایة الفرنسیة بخالل 

ü هواء الطلقمسرح ال 

ü وحدة لتعلیب زیت الزیتون 

 

 بوعرادةمؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 39972.01 المساحة بالهكتار

 2009 20800 السكان

 2009 12400 الحضریة السكان بالمناطق

 2009 8400 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 52.04 ) ²كلم/ساكن(الكثافة السكانیة

 2004 4500 عدد العائالت

 2004 4.64 معدل حجم األسرة

 2004 43.4 نسبة النشاط

 2004 21.8 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 4700 عدد المساكن

 2004 0.11 )الهكتار/مسكن(المساكنكثافة 

 2010 91.7 )الوسط الریفي(نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 97.6 نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 2010 90.4 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 13 عدد المدارس االبتدائیة

 2010 3 عدد المدارس االعدادیة والمعاهد

 2010 4 األساسیةعدد مراكز الصحة 

 2010 1 عدد مكاتب البرید
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 معتمدیة قعفور

 بعد على وتقع تونس، غرب قعفور هي معتمدیة توجد بشمال

 في ساكن 17700 تضم. العاصمة تونس غرب جنوب لمك120

 .2009 عام

وبوسط السلسلة  سلیانة، واديتوجد بقرب و  م،265 ارتفاع علىتقع 

 .الجبلیة الظهریة

 حدید سكة محطة وبها األول، المقام في زراعیة منطقة قعفور هي

 .بالقلعة الخصبة تونسخطها  یربط

 :تتمیز معتمدیة قعفور ب ذلك، إلى وباإلضافة

ü 1983 عام في أنشئت التي صناعیة منطقة 

ü  للزراعة الصالحة األراضي مساحةأهمیة 

ü والخضروات الفواكه من تخزینو  تكییف 

ü الطلق الهواء مسرح 

 

 قعفورمؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 47513.80 المساحة بالهكتار

 2009 17700 السكان

 2009 9200 السكان بالمناطق الحضریة

 2009 8500 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 37.25 ) ²كلم/ساكن(الكثافة السكانیة

 2004 4200 عدد العائالت

 2004 4.24 معدل حجم األسرة

 2004 41.7 نسبة النشاط

 2004 24.3 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 4700 عدد المساكن

 2004 0.10 )الهكتار/مسكن(كثافة المساكن

 2010 74.1 )الوسط الریفي(نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 97.5 الكهرباءنسبة الربط بشبكة 

 2010 95.1 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 13 عدد المدارس االبتدائیة

 2010 5 والمعاهد اإلعدادیةعدد المدارس 

 2010 6 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 5 عدد مكاتب البرید
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 الكریب معتمدیة

التي تقع في ) م جنوب غرب تونسلك 120(غربي تونس مدیة بتمع

في  ساكن 00221تضم  .سفح الجبال تبرسق والظهریة التونسیة

 .2009عام 

مدینة زراعیة تتخللها بعض الوحدات الصناعیة مثل مصنع األبواب 

بعد  ىمیستي وعلوهي تقع بالقرب من الموقع القدیم من  .والنوافذ

 كریبالتمیز معتمدیة لك، توباإلضافة إلى ذ. قةكلم من موقع د 12

 :ب

ü دومبوالیة سلیانة یتمثل في منجم فج اله موقع منجمي هام. 

ü  مهرجان متعدد الثقفات خالل فصل الصیف ویدعى السنبلة

 .الذهبیة

ü مقعدا 50 مطعم سیاحي لدیه طاقة استیعاب تقدر ب. 

ü  مسعوديالبرج بمركز جمع الحلیب. 

 

 الكریب مؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 42283.18 المساحة بالهكتار

 2009 21200 السكان

 2009 7900 السكان بالمناطق الحضریة

 2009 13300 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 50.14 ) ²كلم/ساكن(الكثافة السكانیة

 2004 4600 عدد العائالت

 2004 4.64 معدل حجم األسرة

 2004 42.9 نسبة النشاط

 2004 17.8 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 4800 عدد المساكن

 2004 0.11 )الهكتار/مسكن(كثافة المساكن

 2010 96.5 )الوسط الریفي(نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 98.2 نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 2010 95 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 18 عدد المدارس االبتدائیة

 2010 4 والمعاهد اإلعدادیةعدد المدارس 

 2010 8 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 4 عدد مكاتب البرید
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 معتمدیة كسرى

أسرة،  4003موزعة في  ساكن 17500 ضم، ت2009في عام 

 .²كم18.432 تبلغ مساحتها، و )2004في سنة ( سكنم 3700و

 :كسرى بتمیز معتمدیة توباإلضافة إلى ذلك، 

ü الزراعة البیولوجیة 

ü  الزیتون وزیت معالجة وحفظ الطماطم 

 

 كسرى مؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 43217.71 المساحة بالهكتار

 2009 17500 السكان

 2009 2700 بالمناطق الحضریة السكان

 2009 14800 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 40.49 ) ²كلم/ساكن(الكثافة السكانیة

 2004 3400 عدد العائالت

 2004 5.24 معدل حجم األسرة

 2004 38.9 نسبة النشاط

 2004 11.2 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 3700 عدد المساكن

 2004 0.08 )الهكتار/مسكن(المساكنكثافة 

 2010 96.6 )الوسط الریفي(نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 97.5 نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 2010 94 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 14 عدد المدارس االبتدائیة

 2010 3 والمعاهد اإلعدادیةعدد المدارس 

 2010 10 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 4 عدد مكاتب البرید
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 معتمدیة برقو

 .والیة سلیانة شرق من كلم عشرین على بعد تقع

 هيو  نقطة أعلى على برقو جبلالشمالیة ل سفوح على المدینة وتقع

 .البحر سطح مستوى فوق م1266

 .2009 عام في ساكن 13600 ي تضموه

 :تتمیز معتمدیة برقو ب ذلك، إلى وباإلضافة

ü منطقة فالحیة بیولوجیة 

ü 4للطریق الوطنیة  الرئیسي المحور من خالل سهولة العبور 

 جنوبال إلى يالشرق الشمال والذي یعبر والیة سلیانة من

 بوالیتي سلیانة المحور هذا یربط ،كلم 95ي على طول غربال

 .وزغوان القصرین

ü السكني نموها في جدا ملحوظ انخفاض 

ü الطلق الهواء مسرح 

 

 برقو مؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 45021.29 المساحة بالهكتار

 2009 13600 السكان

 2009 4600 السكان بالمناطق الحضریة

 2009 9000 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 30.20 ) ²كلم/ساكن(الكثافة السكانیة

 2004 2900 عدد العائالت

 2004 4.72 معدل حجم األسرة

 2004 39.3 نسبة النشاط

 2004 17 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 3100 عدد المساكن

 2004 0.07 )الهكتار/مسكن(كثافة المساكن

 2010 88.9 )الوسط الریفي(نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 97.7 الكهرباء نسبة الربط بشبكة

 2010 99.4 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 16 عدد المدارس االبتدائیة

 2010 2 والمعاهد اإلعدادیةعدد المدارس 

 2010 9 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 3 عدد مكاتب البرید
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 رویسو معتمدیة ب

 

، هك10.27407مساحتها و  2009في عام  ساكن 15500تضم 

وباإلضافة إلى ذلك،  .05/04/1985رویس في و ب بلدیةتم إنشاء 

 :رویسو تمیز معتمدیة بت

ü  مساحة  ىرویس یمتد علو بسیدي ب ةلفالحلمركز تكوین

 .هك 273

ü ضعف مساحة األراضي الصالحة للزراعة 

 

 بورویس مؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 27407.10 المساحة بالهكتار

 2009 15500 السكان

 2009 3800 السكان بالمناطق الحضریة

 2009 11700 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 56.55 ) ²كلم/ساكن( الكثافة السكانیة

 2004 3100 عدد العائالت

 2004 5.13 معدل حجم األسرة

 2004 39.7 نسبة النشاط

 2004 24 )سنة 15فوق ( نسبة البطالة

 2004 3200 عدد المساكن

 2004 0.12 )الهكتار/مسكن( كثافة المساكن

 2010 93.1 )الوسط الریفي( نسبة الربط بالماء الصالح للشراب

 2011 98.3 نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 2010 45.6 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 11 االبتدائیةعدد المدارس 

 2010 2 والمعاهد اإلعدادیةعدد المدارس 

 2010 6 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 3 عدد مكاتب البرید
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 ةلعروسامعتمدیة 

 

عدد . هك250، مساحتها 2001سنة  عروسیةالحداث معتمدیة إتم 

 .2009في  ساكن 9600سكانها 

 :ب عروسیةالمعتمدیة  تمیزتوباإلضافة إلى ذلك، 

ü  2010أهمیة إنتاج األخشاب في عام 

ü ر الثقافةاد 

 

 العروسة مؤشرات معتمدیة

 السنة قیمة المؤشر المؤشرات

 - 33877.58 المساحة بالهكتار

 2009 9600 السكان

 2009 2800 السكان بالمناطق الحضریة

 2009 6800 السكان بالمناطق الریفیة

 2009 28.34 ) ²كلم/ساكن(الكثافة السكانیة

 2004 2300 عدد العائالت

 2004 4.25 معدل حجم األسرة

 2004 38 نسبة النشاط

 2004 21.6 )سنة 15فوق (نسبة البطالة

 2004 2700 عدد المساكن

 2004 0.08 )الهكتار/مسكن(كثافة المساكن

 2010 97.1 )الوسط الریفي(الربط بالماء الصالح للشرابنسبة 

 2011 98.1 نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 2010 93 نسبة الربط بشبكة التطهیر

 2010 9 عدد المدارس االبتدائیة

 2010 2 عدد المدارس االعدادیة والمعاهد

 2010 5 عدد مراكز الصحة األساسیة

 2010 2 عدد مكاتب البرید

 


