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وقد أسند إنجاز . المثال التوجيھي لتھيئة الجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي دراسةل التقرير النھائييشكل ھذا التقرير ملخص  

اإلدارة العامة /اإلسكان و التھيئة الترابية وزارة التجھيز و فق لإلستشارة من طرف ھذه الدراسة إلى مكتب الدراسات أ
  :وقد أشرفت اإلدارة العامة للتھيئة الترابية على إنجاز ھذه الدراسة ممثلة في . للتھيئة الترابية

 
  المدير العام للتھيئة الترابية، السيد غازي علي خذري،

  .ات العامة والبرمجةالسيد أحمد الكامل، مدير الدراس 
 

  : كما تكون فريق العمل لمكتب الدراسات من الخبراء اآلتي ذكرھم 
  
  إقتصادي ومنسق فني للدراسة خبير : محمد غانمي  *
  مھندس تھيئة عمرانية: سالم بن فضل  *
  خبير بيئة : طارق الحاجي  *
  خبير جغرافيا : سفيان علوي  *
  لرقميةاختصاصي في الخرائط ا: حلمي بحري  *
  

وال يفوتنا أن نشكر السادة والّت كل من سوسة والمنستير والمھدية وصفاقس وممثلي اإلدارات والمصالح المركزية و 
 .الجھوية على التعاون المثمر الذي أبدوه تجاه خبرائنا طيلة فترة إنجاز ھذه الدراسة

 
 

ةأفق لإلستشار  
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  مقدمة
ل التوجيھي لتھيئة الجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي في وقت مالئم يؤشر على يأتي المثا

ھذه الجھة ليس محليا وجھويا فقط بل ودوليا لبروز االقتصادي واالجتماعي لتحول جذري ل
ھذا في الوقت الذي ال . المشاريع ذات البعد الدولي أيضا كما يدل عليه استقطابھا للعديد من

بين الساحل وصفاقس الحظ ضعف التكامل حيث يو اإلشكاليات  اتالمعوق بعض رزبتزال ت
على حساب باقي ) سوسة وصفاقس والمنستير(كما يسّجل تضّخم المراكز العمرانية الكبرى 

من ناحية ) سوسة والمنستير(المدن و اإلستقطاب المزدوج للمھدية من طرف مراكز الساحل 
  .المناطق الساحلية والجھات الداخلية وصفاقس من ناحية أخرى و انعدام التوازن بين

  
قتصادية و اإلجتماعية وتحضى الجھة االقتصادية للوسط الشرقي بمكانة مميزة في التنمية اإل

ومن أجل تعزيز ھذا الدور، يأتي . لكونھا تساھم بدور ھام في االستثمار و اإلنتاج والتشغيل
 الجھةتھيئة و تطوير ا فّعاال و متناسقا لالمثال التوجيھي لتھيئة الجھة االقتصادية ليطرح إطار

ضمن منظور أشمل تنصھر فيه كل التدخالت اإلستراتيجية لمختلف األطراف، مما يتيح 
كما يكتسي ھذا المثال التوجيھي قيمة إضافية لكونه . تحسين القدرة التّنافسية لھذه الجھة

بل أمثلة توجيھية للتھيئة يغطى جزءا ھاما من المجال الترابي لھذه الجھة لم تشمله من ق
  .الترابية

  
والذي يبقى إطارا عاما للتھيئة رغم  ،فباستثناء المثال التوجيھي لتھيئة التراب الوطني

سوسة (ما تعلق بالمدن الكبرى  منھا ّن األمثلة التّوجيھية للتّھيئة المنجزة، سواءإشموليته، ف
-بوفيشة(أو بالمناطق الحّساسة ) ةالمنستير والمھدي(أو بالمجموعات العمرانية ) وصفاقس
من % 40,6، لم تمس سوى )...ملولش وقرقنة والمحرس-الّشابة-الغضابنةھرقلة، -النفيضة

  .المجال الترابي للجھة االقتصادية للوسط الشرقي
  

وفي الوقت الذي تتھيأ فيه البالد لالنصھار في العولمة، وذلك بعد دخول اتفاقيات الشراكة مع 
ربي حيز التطبيق، يأتي المثال التوجيھي لتھيئة الجھة االقتصادية للوسط الشرقي اإلتحاد األو

الجھة من حيث تشخيص واستشراف التحوالت بھا ووضع السيناريوھات تراب ليمسح كامل 
المالئمة لتھيئتھا ضمن إطار من التناسق والتكامل مع التوجھات الوطنية العامة، بما يكون 

ؤوس األموال واالستثمار الخارجي و يتيح تحقيق األھداف لرالجھة داعما لجاذبية 
  .اإلستراتيجية في التنمية المستديمة والمحافظة على الموارد الطبيعية

 
المثال التوجيھي لتھيئة الجھة اإلقتصادية  ملخص التقرير النھائي لدراسة و يشكل ھذا التقرير

  .مختلف مراحل الدراسةستكمال للوسط الشرقي بعد أن تم إ
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  الخصائص الجغرافية والطبيعية .1
تشمل الجھة االقتصادية للوسط الشرقي أربع واليات ھي على التوالي من الشمال إلى 
الجنوب والية سوسة ووالية المنستير ووالية المھدية ووالية صفاقس وتنقسم كل والية 

 اتربا واليھا شماال والية نابل وغدمعتمدية، وتح 55بدورھا إلى معتمديات حيث تعد كلھا 
 وتمسح .المتوسط زغوان والقيروان وسيدي بوزيد وجنوبا والية قابس وشرقا البحر األبيض

وتتميز بمناخ متنوع حيث . من مساحة البالد%  9.2دل اأي ما يع ²كلم 14213 ھذه الجھة
الساحل وجزء من ( اإلقتصادية يغلب عليه المناخ شبه الجاف في النصف الشمالي للجھة

ذو  وھو مناخ )باقي والية صفاقس(والمناخ الجاف في النصف الجنوبي ) قسوالية صفا
أما بالمناطق  .طبيعة معتدلة على طول الشريط الساحلي لوجوده تحت التأثيرات البحرية

  .الطابع الحار الواقع تحت التأثيرات القاريّة ى المناخالداخلية فيغلب عل
  

إالّ أن الموارد المائية ) تربة(منھا وفالحية  وتحتوي الجھة على موارد طبيعية ھامة بحرية
نتيجة التوسع للمناطق السقوية أو ( فيھا تبقى شحيحة بالنظر إلى تنامي الحاجيات االستھالكية

صناعات (النمو الديموغرافي المتواصل بالجھة وكذلك التطور الصناعي المستھلك للماء 
 3مليون م 8,6 محليا المتوفرة الشرب هحيث تبلغ كمية ميا ...))غذائية، صناعات كيميائية

وھو  3مليون م 91قابل مستوى حاجيات سنوية تقدر بـممتأتية من الموائد العميقة تستغل كلھا 
واليات القصرين والقيروان ب ةقالموائد العمي المتأتية منوكذلك المياه  الشمال ما تغطيه مياه

ي ائية الكافية بعدا أعمق ھو التناموسيدي بوزيد ومما يعطي إشكالية تأمين الموارد الم
، لذلك تطرح مسألة تأمين الحاجيات المائيّة كضرورة إستراتيجية المتواصل للحاجيات المائية

  .لتھيئة وتنميّة الجھة االقتصادية للوسط الشرقي

  .2 اإلقتصادية-واإلجتماعيةية ديمغرافالخصائص ال
وھو ما  2004سنة  مليون نسمة 2,233الجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي  بلغ عدد سكان

 .مليون نسمة 2,478بـ  الكبرىيجعل منھا ثاني أكبر تجمع سكاني بالبالد، بعد منطقة تونس 
أي بزيادة قرابة  مليون نسمة 2،418حوالي  2009وأصبحت الجھة االقتصادية تعد سنة 

ية وقد تطور عدد السكان بالجھة خالل العشر . سنوات 5غضون ألف ساكن في  185
 )2009-2004(خالل العشرية  %1،44و بـ % 1,81بنسبة نمو تقدر بـ ) 1994-2004(

مقابل  ²كلم/ساكن 168ويبلغ معدل الكثافة السكانية . على المستوى الوطني% 1,21مقابل 
إال أن ھذه المعدالت تحجب مفارقات كبيرة بين . على المستوى الوطني ²كلم/ساكن 68

بكامل  ²كلم/ساكن 221معدل للوسط الشرقي حيث تبلغ الكثافة  بالجھة اإلقتصاديةالمناطق 
بصفاقس الكبرى  ²كلم/ساكن 995معتمديات الشريط الساحلي وتصل ھذه الكثافة الى مستوى 

  .المنستير معتمديةب ²كلم/ساكن 1213بسوسة الكبرى و  ²كلم/ساكن 1251و 
  

السكان بالجھة اإلقتصادية وقد كان لعامل الھجرة بين الواليات دور ھام في تطور عدد 
للوسط الشرقي حيث بينت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى وجود فائض ھجرة إيجابي 
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نسمة سنة  687195المشتغلين بالجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي  النشطون لسكانيبلغ عدد ا

  . سنويا% 2,5دل نسبة نمو بـ ا، أي  ما يع1994نسمة سنة  534674، مقابل 2004
  

وھو ما  2004سنة نسمة  83399أما في ما يتعلق بالسكان العاطلين عن العمل، فيبلغ عددھم 
وتبرز أكبر نسبة . على المستوى الوطني% 13,9مقابل % 10,2يعادل نسبة بطالة تقدر ب 

و  %10.9و المھدية بـ % 11,1تليھا سوسة بـ % 11,2بطالة بوالية صفاقس حيث تبلغ 
مقارنة نخفاضھا وما يمز نسبة البطالة بالجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي ا .%7,4المنستير بـ

  . 1994بسنة 

  القطاعات اإلقتصادية   .3
  

  : حي طاع الفالقال -
  

أي (ھكتار  1.358.800تمسح األراضي الفالحية بالجھة االقتصادية للوسط الشرقي حوالي 
    وأراضي فالحية محترثة  73 %منھا ) من مساحة الجھة االقتصادية95,6 % ما يعادل  

وتمثل غابات الزياتين أھم . أراضي غير قابلة للزراعة 14%غابات و 1 %مراعي  و %12
من األراضي  60%أي ما يعادل ) ألف ھك 600(ضي الفالحية المحترثة نسبة من األرا

ألف ھكتار من  33كا يوجد بالجھة قرابة .  25%المحترثة تليھا زراعة الخضروات بنسبة 
  .المناطق السقوية

كما تتميز . ويتكون الإلنتاج الفالحي خصوصا من الزيتون والخضروات والفواكه والحبوب
سنة (وحدة صيد  6137صيد البحري حيث يتكون األسطول من الجھة بأھمية قطاع ال

  .أغلبھا للصيد الساحلي) 2008
  

 545كما تتميز الجھة بأھمية قطاعات تربية الماشية والدواجن حيث يعد القطيع أكثر من 
ويقدر اإلنتاج الحيواني من اللحوم بحوالي . ألف أنثى بقر 61ألف أنثى غنم ومعز وأكثر من 

طن  273000طن من اللحوم البيضاء و  47000اللحوم الحمراء و قرابة طن من  18500
  .من الحليب

خصوصا في قطاع الزياتين وقد أولت الجھة أھمية بالنسبة لقطاع الفالحة البيولوجية 
  .والخضروات

  
في إنتاج % 70بـ  القطاع الفالحي  حيث يساھم ،رغم دوره الريادي في اإلقتصاد الوطني

ستوى الوطني، تبقى مساھمته متواضعة في مستوى القيمة المضافة الفالحية الزيتون على الم
وبالرغم من المجھودات المبذولة لتنميته، يبقى القطاع الفالحي %. 17يث ال تتجاوز ح

  : بالجھة رھين العديد من المعوقات منھا 
  

  .محدودية الموارد المائية كما وكيفا مما حد كثيرا من نمو القطاع السقوي -
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 .نجراف و التصحر اللذان يتھددان األراضي الفالحيةاإل -
نقص في الموارد العلفية والرعوية من ناحية وارتفاع تكاليف تربية الماشية وھو ما  -

 .بالخصوص يعيق تطور قطاع األلبان
تفقر العديد من المناطق الفالحية الداخلية وحتى الساحلية نتيجة استقطاب المراكز  -

 ).مثال نقص اليد العاملة بقطاع الزياتين(د العاملة العمرانية الكبيرة للي
التوسع العمراني على حساب األراضي الفالحية وخاصة على حساب بعض المناطق  -

 ...).حول مدن كل من سيدي بوعلي و المنستير و صفاقس(السقوية 
تيجة عوامل اإلرث وھو ما نود مشاكل عقارية واستفحال ظاھرة تجزئة األراضي جو -

 ...).زحف عمراني و تحولھا إلى أراضي بور(بعديد من المشاكل يھددھا 
 

  : القطاع الصناعي  -
  

يشكل القطاع الصناعي أحد أھم الركائز اإلقتصادية بالجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي سواءا 
مؤسسة  2527حيث يوجد بالجھة  .من حيث اإلنتاج والقيٍمة المضافة أو من جانب التشغيل

بصفاقس  32%بالمنستير و 34%موزعة بنسبة ) أشخاص أو أكثر 10تشغل (صناعية 
من مواطن الشغل في القطاع الصناعي  37%بالمھدية توفر حوالي  8%بسوسة و 26%و

من الناتج اإلجمالي الصناعي على المستوى  33%على المستوى الوطني وتساھم بحوالي 
 57%ج والمالبس بنسبة ويتميز القطاع الصناعي خصوصا بھيمنة قطاع النسي. الوطني

 والصناعات المختلفة   11% والصناعات الميكانيكية  11%وقطاع الصناعات الغذائية
وھي مرتكزة بالخصوص بوالية  8%بنسبة والبترولية والصناعات الكيميائية  %10

  .ووالية سوسة صفاقس
  

المناطق  من 36%ھكتار أي ما يعادل  1327منطقة صناعية مھيأة تمسح  40ويوجد بالجھة 
  .الصناعية على المستوى الوطني

  
إال أن التحليل المعمق لھذا القطاع يبين طابعه الھش حيث تھيمن عليه المؤسسات العاملة  

ھذا في الوقت . بقطاع النسيج وھو قطاع حساس لمواجھته منافسة عالمية مفتوحة كليا وقوية
% 57يمثل القطاع الصناعيو. الذي تغلب عليه المؤسسات ذات الحجم المتوسط والصغير

من العاملين % 37أشخاص أو أكثر والتي تشغل  10من مجموع المؤسسات المشغلة لـ 
  . بالقطاع الصناعي على المستوى الوطني
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تطور الھيكلة القطاعية للمؤسسات الصناعية المحدثة بالوسط الشرقي
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الصناعات الغذائية

  
  
  :  القطاع السياحي -
  

ترتب الجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي في المرتبة األولى في القطاع السياحي من حيث 
 25%وحدة سياحية تمثل قرابة  205دات السياحية حيث يوجد بالجھة طاقة االستيعاب والوح

ألف  77وتقدر طاقة االستيعاب بالجھة بـ . من الوحدات السياحية على المستوى الوطني
من طاقة االستيعاب الوطنية وھي تضم ثالثة  30%أي ما يعادل حوالي  2008سرير سنة 

 .صفاقس-المھدية القيروان، المنستير،-سوسة: جھات سياحية كبرى
شريط ساحلي يمتد على (الجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي على موارد سياحية ھامةتشتمل 
ولكنھا غير مستغلة  )كلم ومناطق طبيعية وأثرية ھامة وجزر ومناطق رطبة 280قرابة 

بالطريقة المثلى حيث شكل نقص التھيئة للمواقع األثرية والتاريخية الموجودة من ناحية، 
وتنويعه الك السياحية من ناحية أخرى أھم العوائق لتنمية القطاع سب ھيكلة جيدة للموغيا

  .خصوصا بكل من جھتي المھدية و صفاقس
  

وما يعطي إشكالية تنمية ھذا القطاع بعدا إضافيا ھو تكثيف التمركز السياحي والفندقي ببعض 
ات سلبية على الجاذبية سكاوھو ما يھدد بانع البحريالعمومي  كمثل الملالحساسة المناطق 

  . السياحية لھذه الوحدات الفندقية نفسھا
   

ة ينقطة تجار 21311تعد الجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي :  القطاع التجاري والمالي -
ة يوتغلب عليھا وحدات تجارة المواد الغذائ. من نقاط بيع بالتفصيل%) 96(يتكون أغلبھا 

و في قطاع الغالل والخضر %) 16(طاع  النسيج تليھا وحدات التجارة في ق%) 65(
وھو ما يتجلى عدد السكان مع وتتوزع ھذه النقاط التجارية حسب الواليات بتوافق %). 12(
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أما في القطاع المالي والبنكي، فتحتوي كل من واليات سوسة والمنستير وصفاقس على 
وكالة  248ن تكون متمؤسسة للبنك المركزي التونسي إضافة إلى شبكة من البنوك التجارية 

% 20بصفاقس و % 35ت البنكية بسوسة ومن الوكاال% 35(بنكية بما في ذلك المھدية 
، كما تأوي كل من والية سوسة وصفاقس وكاالت بنكية مصدرة )بالمھدية% 10بالمنستير و 

  .وھو ما يعكس الدور المتروبولي لكال المدينتين (offshore)كليا 
  

  .4  الھيكلة العمرانية
  

 للجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي حول شبكتين عمرانيتين شبهيكلة العمرانية تتشكل الھ
الشبكة العمرانية للساحل التي تربط كال من سوسة والمنستير والمھدية : ن ومستقلتين تيمتبان

  .من ناحية، والشبكة العمرانية بصفاقس والمتمحورة حول صفاقس الكبرى
  

 الترابية فضاءاتالالشبكة العمرانية كال من تجمع ھذه : الشبكة العمرانية للساحل  -
بدور ) أو سوسة الكبرى(سوسة والمنستير والمھدية حيث تضطلع مدينة سوسة ل

وكذلك المنستير والتي من المفترض أن يكون لھا كذلك دور  ةجھويال الحاضرة
قطب أما المھدية ، فتأتي في درجة ثانية ك. لوال التأثير الكبير لمدينة سوسةھام جھوي 

  .جھوي مؤطر لفضاء ترابي ال يتجاوز حدود الوالية
  

وتشكل مدينة سوسة، ضمن ھذه الشبكة العمرانية، مركزا محوريا ومؤثرا أدى إلى 
خلق تركيبة عمرانية متضحمة لتفردھا بالعديد من الوظائف الكبرى والمھيكلة 

غفال الدور وال يمكن إ...). ميناء تجاري و أقطاب سياحية وخدماتية(والمستقطبة 
  .التاريخي لھذه المدينة وغيرھا في تشكيل دورھا الحالي

  

أما المنستير، ورغم استقطابھا شبه المفرط من طرف سوسة، فقد استطاعت بفضل 
تطويرھا لقاعدة صناعية كثيفة أن تنمي أقطابا عمرانية مساندة ولكنھا بقيت متمركزة 

وقد ...). كنين و قصر ھاللمثل قصيبة المديوني و الم(ضمن الشريط الساحلي 
بدأت  ،تطورت ھذه المدن نتيجة التمدد الصناعي الذي انتشر خالل سنوات السبعينات
 وذلك على طول محاور الطرقات المھيكلة ثم انتشرت في تداخل مع النسيج العمراني

  .سكنالقتراب من مناطق في مسعى لإل
  

ل وقليل اإلندماج مع باقي شبه معزوأما المھدية، فقد شكلت جزءا من فضاء وسيط 
واعتبارا لضعف النشاط اإلقتصادي بھا، لم تستطع مدينة . الساحلي الترابي الفضاء

مثل السواسي وأوالد طر كليا المراكز العمرانية التابعة لھا بالظھير ؤالمھدية أن ت
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وقد بين تحليل المنظومة العمرانية بالجھة أن المھدية خاضعة إلستقطاب مزدوج من 
وتبرز مظاھر ھذا اإلستقطاب من . طرف سوسة والمنستير شماال وصفاقس جنوبا

جھة المھدية بخالل كثرة اليد العاملة بالمنستير وبدرجة أقل سوسة والتي تقطن 
كما يبرز ھذا . رداس و قصور السافوخصوصا مدينة المھدية و منطقة شيبة و بوم

 مع...) الشابةوالجم (مدن جنوب الوالية لاإلستقطاب أيضا عبر اإلرتباط الوثيق 
  . صفاقس الكبرى

  

نطقة مفي تميز ملفت عن باقي المراكز العمرانية ل: الشبكة العمرانية بصفاقس  -
صفاقس  نمدكاد تكون متمثلة بالمطلق في الساحل، تتفرد صفاقس بشبكة عمرانية ت

ظھير شاسع شبه خال لوال وجود بعض المراكز تتمركز خلف  ھا حيثالكبرى ذات
منزل شاكر و الحنشة وجبنيانة و بئر علي و (العمرانية الصغيرة على قلة عددھا 

وكان لعوامل تاريخية و ثقافية وافتصادية األثر ).  الغريبة و المحرس و الصخيرة
تماد على عة لمدينة صفاقس دون اإلدعمرانية المتفرالكبير في تشكيل ھذه الھيكلة ال

تطوير مراكز مساندة ومعاضدة لھا مما أدى إلى تضخمھا بالشكل الحالي مع بروز 
 .مشاكل و آثار خارجية سلبية

  

، يكفي أن نذكر أن لصفاقس وللتدليل على ھذا اإلختالل الكبير في الشبكة العمرانية
. فقط نسمةألف  14,5تليھا مدينة المحرس بـ نسمة، ألف  475تأوي الكبرى صفاقس 

، عدم مواكبة البنية األساسية الكبرى لصفاقسومما يعمق إشكالية التضخم العمراني 
وھذا ما يجعل من تنمية المراكز العمرانية للتطور العمراني و اإلقتصادي بھا، 

  . بالظھير كأحد أولويات ھيكلة التراب بھذه الجھة وتنمية إقتصادھا
  

   كاليات التھيئة إش .5
  

تتھيأ الجھة االقتصادية للوسط الشرقي بكامل والياتھا األربع إلى استقبال العديد من المشاريع 
الكبرى والتي ستعطي دفعا ھاما للقدرة التنافسية لفضاء الجھة االقتصادية من حيث استقطاب 

يتبعھا من حركة االستثمار الوطني والخارجي وخصوصا تنامي جاذبيتھا لليد العاملة وما 
فقد بينت نتائج تحليل محددات تنافسية الوسط الشرقي أن تركيز البنى األساسية . ھجرة

الكبرى ذات البعد الدولي ھي الكفيلة لتدارك انحسار القدرة التنافسية لألقطاب المتروبولية 
  .بالجھة وخصوصا سوسة وصفاقس

فضاءھا الترابي، حيث أنھا جمعت  و نظرا لشساعة الجھة االقتصادية للوسط الشرقي وتنوع
وتنامي بنيتھا  ،بين ساحل بحري ذو مناطق حساسة متعددة، وتكثف نشاطھا االقتصادي

  : الديموغرافية والعمرانية، تطرح بھذه الجھة العديد من إشكاليات التھيئة متعلقة بـ 
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  :تكرس التمركز بالشريط الساحليمخاطر . 1.5

الكتظاظ بالتّجمعات العمرانية وخصوصا بالمدن الكبرى، حيث الّضغط وا  ينجر عنها وھو م
من % 25(بنى أساسية ضخمة و جزء ھام من سكان البالد االقتصادية تستقطب الجھة 

من المؤّسسات % 34من التبادل التجاري البحري و % 33مجموع سكان البالد و 
قطاب العمرانية الكبرى، ورغم تركيز المشاريع الكبرى عموما خارج األ). االقتصادية، إلخ

وما تحمله من شروط لتخفيض االكتظاظ بھذه األقطاب، فإنھا تحمل بذور إشكاليّات عدة لعّل 
بالمياه  ميناء(أھمھا مزيد من الّضغط على الّشريط الّساحلي الحّساس سواء لطابعھا البحري 

أو لكونھا ..) يدة شاطئية جد مناطق سياحيّةقطب صناعي ھام بالصخيرة، ، العميقة بالنفيضة
، ...)البحث على العمل، أو االصطياف، الترفيه(ذات قدرة عالية على الجذب الديموغرافي 

مثل ميناء المياه العميقة (ھذا باإلضافة إلى جذب المناطق الّصناعية وحركة السفن البحرية 
كبرى بالشريط ، أو لكونھا أيضا لم تقطع مع حالة تمركز المشاريع ال...)والمنطقة اللوجستية

للجھة الساحلي مما يحدثه ذلك من انخرام في التوازن الجھوي سواء مع المناطق الداخلية 
  .المجاورة أو مع الواليات الداخلية االقتصادية نفسھا

  

  :  انحسار القدرة التنافسية للجھة. 2.5
قتصادية ، تنحو الجھة اإلواإلجتماعي في االقتصاد الوطنيبالنظر إلى دورھا االقتصادي 

للوسط الشرقي نحو فقدان بعض من مقومات قدرتھا التنافسية وجاذبيتھا اإلقتصادية بالرغم 
المنافسة ويرجع ذلك إلى . من المجھودات المبذولة في مجال االستثمار العمومي والخاص

العالمية الحادة في عدة مجاالت مثل الصناعة والسياحة وضعف االستثمار في المشاريع 
  .تي تمكن من اإلندماج في االقتصاد المعولمالكبرى ال

وفي ھذا اإلطار، تبرز صفاقس كأكثر متضرر من تناقص القدرة التنافسية بالجھة تليھا 
أما المھدية، فقد شھدت تنامي نسبي لجاذبيتھا اإلقتصادية ولكنھا تبقى . المنستير ثم سوسة

  .لوسط الشرقيبعيدة دون مستوى تنافسية بقية مناطق الجھة اإلقتصادية ل
  

   : ةالجھ داخل التوازن ضعف. 3.5
حيث تنقسم الجھة بمقتضاه  ة للوسط الشرقي إلى استقطاب ثنائي حادّ تخضع الجھة االقتصاديّ 

 لكل من سوسة وبدرجة أقلّ  ل بتأثيرات الجذب القويّ إلى فضائين ترابيين يرتبط األوّ 
ضاء الثاني فيرتبط باستقطاب صفاقس أّما الف. المنستير والنصف الشمالي من والية المھدية

والية وھكذا تخضع . الكبرى ويشمل كامل تراب الوالية والنصف الجنوبي من والية المھدية
مزدوج شماال وجنوبا دون أن تكون قادرة، كمركز جھوي ومقر استقطاب إلى المھدية 

حدث ھذا أد وق. والية، على أن تؤدي دور متحكم في ترابھا خصوصا في المجال االقتصادي
ھائل بھذه المنطقة الوسطى بالمھدية وخصوصا بظھيرھا الريفي،  غاراإلستقطاب الثنائي ف

  .سوسة والمھدية وصفاقسات على كامل الشريط الداخلي لوالي نمو ضعيفحدث أكما 
  

   :معوقات لتنمية القطاعات اإلقتصادية . 4.5
ق جانب منھا بالظروف االقتصادية تواجه الجھة على المستوى االقتصادي تحديات جّمة يتعل

فتواجه الفالحة تحديات عديدة . الدولية و يتعلق الجانب اآلخر بكيفية استغالل الموارد بالجھة
وكإشكاليات عامة للجھة، يواجه القطاع السقوي تحدي . ذات خصوصيات حسب المنطقة
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ومع ذلك، تواجه تحّدي . أما الصناعة، فتمثل إحدى أھّم القطاعات االقتصاديّة بالجھة
كو من التأثيرات الخارجية السلبية كنتيجة المنافسة العالميّة ورھانات الجودة والتكلفة، كما تش

 والحوزاتلعقارية لتوفير المدخرات السياسة التمركز من ناحية وانعدام التخطيط بعيد المدى 
مثل المناطق الصناعية القديمة حول ميناء صفاقس وسيدي (لتركيز بنى أساسية مصاحبة 

 ،نقل(حبة فّعالة كما واجھت الصناعة غياب خدمات مصا...) عبد الحميد بسوسة 
  .خارج الجھةطيلة عقود طويلة مّما أحدث ظاھرة تسّرب الّرأسمال المحلي ..) تصاالتا
  

صناعات أقمشة ومالبس بالّساحل (وبالّرغم من عراقة قطاع الصناعة بالجھة وتنوعه 
، لم يشھد القطاع تطويرا )وصناعات غذائيّة بالمھدية وصناعات كيميائية متنّوعة بصفاقس

ليب عمله كما يتالءم مع تحديات العولمة ورھانات الجودة والمنافسة، ومن ذلك عدم ألسا
وتحقيق اندماج وثيق مع أقطاب التنمية ) Clusters(تطوير نموذج العمل وفق منظومة الكليستر 

ويواجه الجھاز . 2000التكنولوجية التي لم تكن موجودة أصال إلى غاية بداية سنوات 
الفتقاده العديد من ...) الشراكة، المناولة (جذب االستثمار الخارجي الصناعي صعوبات في 

ھذا باإلضافة إلى صغر ... ة المعايير الدولية خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع البيئة والجود
إلى  10وطابعھا العائلي الغالب حيث تمثل المؤسسات المشّغلة لـ  المؤسسات الصناعية حجم
وال تمثل  ، %29شخصا  50إلى  21لـ  المشّغلةسات وتمثل المؤس %30 شخصا 20

 ى القطاع الصناعيكما يغلب عل ،%20 شخص سوى 100ألكثر من المؤسسات المشّغلة 
ف ضعالمؤسسات الصغيرة وذات الكثافة الرأسماليّة الضعيفة في نفس الوقت مما يؤّشر إلى 

لتحوالت الجارية في الّسوق العالميّة بنيتھا االستثماريّة وھشاشتھا وربما بدائيتھا بالنّظر إلى ا
  ...). منافسة و تكتاّلت إقليميّة(
 

سوسة (قطاع الّسياحة، فقد تكثّفت المناطق الّسياحيّة على كامل الّشريط الّساحلي  فيأما 
و قطب  بھرقلة كما ستدعم بتركيز قطب سياحي..) القنطاوي إلى غاية كورنيش المھدية

اب مسلك سياحي مھيكل يربط مختلف األقطاب السياحية كما أن غي. غضابنةالبسياحي 
ساھم في عدم تنوع المنتوج ...) الجم(بالمواقع التاريخية واألثرية المتوفرة بالظھير  لشاطئيةا

األقطاب السياحية  السياحي أضف إلى ذلك تدھور نوعية الحياة بالمدن الكبرى الحاضنة لھذه
  .على جاذبية السياحة وما شّكله من عوامل نفور و تأثير سلبي

  

  :رھانات تأمين الحاجيّات المائيّة والطاقيّة . 5.5
فمنذ بداية السبعينات أصبحت جھة . يمثّل التّحدي المائي كذلك أھّم عائق لتھيئة وتنمية الجھة 

الساحل و صفاقس مرتبطتين بشدة بالموارد المتأتية من جھات أخرى حيث يتزود الساحل 
ود صفاقس من مياه القصرين تضاف إليھا مياه الشمال وھذا ما يعطي من مياه الشمال وتتز
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فكما تبين معطيات وزارة الفالحة، يزداد الضغط على مياه الشمال، في ظل استغالل شبه 
وتطرح كذلك مسألة البحث عن بدائل فعالة وھيكلية للتزود . كامل لشبكة مياه السيالن بالبالد

  . المائيلتحقيق األمن تراتيجي بالمياه الصالحة للشرب كضرورة االس
  

وكما األمن المائي للجھة، يضع التوجه الكثيف نحو التصنيع إشكاليّات متّصلة بضمان التّزود 
ورغم أن الحاجة إلى الطاقة ھي مسألة تتعدى جھة . بالطّاقة سواء الكھربائيّة منھا أو الغازيّة

الموازنة العامة الوطنية للطاقة، فإن طرحھا ضمن إطار ھذا  معينة لتطرح ضمن منظور
ة الجديدة عالية المثال التوجيھي لجھة الوسط الشرقي تمليه علينا طبيعة األقطاب الصناعي

رتفاع أسعار النفط وما يشكله ذلك من تحدي لالقتصاد اي من ناحية، واالستھالك الطاق
ھذا . الصناعية بالجھة من ناحية أخرى الوطني وخصوصا للقدرة التنافسية للمؤسسات

  .تركيز شبكات مترو خفيف لكل من صفاقس وسوسةقطاع النقل وضرورة باإلضافة إلى 
  

  :تحديات بيئية . 6.5
تطرح اإلشكاليات البيئية كإحدى أھم إفرازات الحقبة التنموية الماضية التي تركز العمل 

رى كرھان رئيسي ألحداث التنمية التنموي فيھا على بعث أقطاب صناعية وسياحية كب
باإلضافة إلى األثر المباشر ) بصفاقس SIAPEو  NPKمثل مصنع (االقتصادية واالجتماعية 

لھذه األقطاب من ناحية تلوث المحيط البحري وتدھور جودة الحياة نتيجة اإلنبعاثات الغازية 
ة النشاط السياحي اضطراب التوازن البيئي البحري نتيجو ة ثوالتسربات السائلة الملو

 .ط البحرييرشلل عشوائيستعمال الإلاالبحري و
 

أدى ذلك إلى تفاقم ظاھرة ، العمراني العشوائي عوكنتيجة لذلك، برزت مشاكل التوس
بدرجة أقل  خصوصا صفاقس وسوسة و(كتظاظ بحركة السير داخل المدن الكبرى اإل

ألف نسمة و  395وسة الكبرى جموعة العمرانية لسالمحيث بلغ عدد السكان ب) المنستير
  .2004ألف نسمة سنة  475المجموعة العمرانية بصفاقس الكبرى 

   

 .6  التوجھات الرئيسية للتھيئة
 

تحقيق تنمية جھوية يھدف المثال التوجيھي لتھيئة الجھة االقتصادية للوسط الشرقي إلى 
ماجھا مع المناطق عبر تدعيم التنمية بالمناطق الداخلية للجھة االقتصادية وإد "عادلة"

إحكام ووتوفير مواطن الشغل، تحسين القدرة التنافسية للجھة لجذب االستثمار و المجاورة، 
لذلك، تطرح جملة من التوجھات لتھيئة . حماية المحيط و استغالل الموارد الطبيعية المحدودة

الدولي  وتنمية الجھة تتلخص في مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى لجعلھا قاعدة للتبادل
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  على المناطق الداخلية جعل المناطق الساحلية محور تنمية مستديمة و إشعاع .1.6
  

يمثل الشريط الساحلي للجھة االقتصادية للوسط الشرقي منطقة استقطاب لمشاريع كبرى ذات 
تكثيف وتدعيم االنفتاح الخارجي للجھة االقتصادية للوسط الشرقي  طابع وطني من شأنھا

  .التبادل االقتصادي مع الخارج
لرھان الذي يطرحه المثال التوجيھي ولجعل ھذا الشريط محور تنمية مستديمة، يتمثل ا

للتھيئة في ضرورة دعم إشعاع ھذه المشاريع على المناطق الداخلية للجھة من خالل تدعيم 
من شأنه أن يرفع من  البنية التحتية التي تربط الساحل بالجھات الداخلية ومنظومة النقل بما 

وتركيز المؤسسات  الخارجيةالداخلية وحظوظ المناطق الداخلية في استقطاب االستثمارات 
الصناعية والخدماتية لتوفير حاجيات المشاريع الكبرى وتخفيف الضغط على الشريط 

  .الساحلي

مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المقررة لجعل الجھة قاعدة للتبادل الدولي والرفع . 2.6
  من قدرتھا التنافسية

لمطار الدولي بالنفيضة والميناء ا المراحل المتبقية من والتي تتضمن بالخصوص انجاز
ومشروع بالمھدية وتھيئة سبخة بن غياضة بالنفيضة لوجستية ال ةطقمنبالمياه العميقة وال

بكل من ھرقلة طق السياحية ايتين بكل من سوسة وصفاقس والمنبرورة والقاعدتين اللوجستت
  .والبقالطة وقرقنة والشفار و الغضابنة

    شبكة العمرانيةتدعيم ال. 3.6
يتعلق ھذا الھدف بتركيز بنية عمرانية قوية، متماسكة ومتكاملة تقطع مع حالة اإلستقطاب 

أو بين المركز الرئيسي واألطرف أو  ين المراكز الرئيسية بعضھا البعضالحاد سواء ب
ومثل صفاقس ... مثل سوسة الكبرى مقابل النفيضة وبوفيشة وكندار(المراكز الثانوية 
  ). الواليةالكبرى وبقية مدن 

  
   : ثالثة مستوياتالعمرانية ھيكلة تشمل ال و
  

ھذا المستوى كل من سوسة الكبرى شمل يالحاضرات الكبرى و :المستوي األول * 
وصفاقس الكبرى وذلك العتبار الثقل الديموغرافي لھذه المراكز والحتوائھا مختلف البنى 

ذو البعد الدولي  ةالجھويالحاضرة يفة األساسية والخدمات ذات المستوى الرفيع الخاص بوظ
  ....)مطارات ومواني بحرية دولية، طريق سيارة مغاربية(
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ويتعلق بتركيز مركز جھوي رئيسي يشع على المجال الداخلي المستوى العمراني الثاني * 
  . و المھدية المنستير للوالية وھو يشمل

جھوي محلي وھي مراكز  بعث مراكز جھوية ثانوية ذات إشعاعيخص و  المستوى الثالث* 
تھم بالخصوص مدن النفيضة و و. ذات قدرة ألن تتطور وتصبح مراكز جھوية رئيسية

وجبنيانة اكن و الجم و الشابة و المحرس و الصخيرة سسيدي بوعلي و الساحلين و م
  ...والخنشة وعقارب 

. 4.6  تنمية القطاعات اإلقتصادية
اب ومحفز وذو قدرة عالية على اإلدماج تنمية محيط أعمال جذ يرتكز ھذا الھدف على

اإلقتصادية كأحد العناصر الفعالة لدعم القدرة  (Filières)االقتصادي وتنمية الشعب 
  :وتتمثل التوجھات في ھذا المجال فيما يلي. التنافسية للجھة

تنمية مناطق صناعية مختصة قادرة على تطوير استراتجيات االندماج االقتصادي  *
  .(Clusters)ة الكليستر وخصوصا منظوم

ناجع للحد من التلوث و الضغط الصناعي بمدنية  كحلّ بالصخيرة تنمية القطب الصناعي  *  
  .صفاقس

وتنمية و المھدية  داخلية لواليتي صفاقس ناطق الالمبعث ديناميكية اقتصادية وتشغيلية ب * 
  .أقطاب صناعات غذائية بالجھة

  
ھمية قطاع الزياتين من ناحية ولھرمھا من ناحية أخرى، ونظرا ألأما في القطاع الفالحي، 

ونظرا لمحدودية الموارد المائية بالجھة كما . يطرح تجديد الغراسات كخيار مھم لھذا القطاع
وكيفا، يجب العمل على تنمية المناطق السقوية عبر تثمين المياه المالحة والمياه المستعملة 

األعالف وتربية الماشية، كما يجب العمل على  والتي تمكن من تكثيف إنتاج عالجةالم
استعمال التقنيات التي تمكن من تحسين المردود كحل لمحدودية الموارد المائية و تقلص 

  .إمكانية توسيع المساحات المنتجة
  

للمدن الكبرى تتمثل ونظرا الرتباطه الوثيق بإعادة ھيكلة المجال العمراني  ،وفي مجال النقل
بكل من سوسة وصفاقس، وھو خاصة ث شبكة مترو خفيف ضمن مسارات بع فيالتوجھات 

والحد من اإلكتظاظ و قطاع النقل الجماعي تدعيم الخيار اإلستراتيجي الذي سيمكن كذلك من 
  .التلوث

. 5.6 تأمين الحاجيات المائية والطاقية
ات المھمة في يبقى تأمين حاجيات الجھة من الطاقة سواء الكھربائية أو الغازية أحد التحدي

لھذا تطرح الطاقة الكھربائية النووية . ظل محيط اقتصادي عالمي متقلب وشروط تزود مكلفة
وكذلك الغاز الطبيعي كخيار استراتيجي ليس للجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي فحسب بل 

  .وللبالد ككل
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  تأھيل الوضع البيئي وحماية المحيط. 6.6
منطقة (لشريط الساحلي عبر عمليات مكثفة إلزالة التلوث تعمل توجھات التھيئة على حماية ا

      التصحرإضافة إلى مقاومة ..). سيدي عبد الحميد وصفاقس الجنوبية إلى مستوى طينة 
كما ...). سبخة الكلبية، وسيدي الھاني(االنجراف بالمناطق الداخلية وتھيئة المناطق الرطبة و 

خصوصا (لعشوائي على حساب األراضي الزراعية الحد من التوسع العمراني ا تعمل على 
  ).حول سوسة الكبرى ومدينة المنستير ومدينة المھدية وصفاقس الكبرى

  تھيئة الجھة اإلقتصادية المثال التوجيھي ل .7
  السيناريوھات المطروحة .  1.7

 
زء الجوقع طرح ومناقشة سيناريوھين للتھيئة خالل  ،بالنظر إلى التوجھات األساسية للتھيئة

" المحور الساحلي"سيناريو التھيئة وفق : المرحلة الثانية للدراسة من  األول
(développement selon « l’axe littoral)  تخفيف التمركز "و سيناريو

  (Desserrement)."بالساحل
  
 développement selon « l’axe)"المحور الساحلي"يرتكز سيناريو التھيئة وفق ) 1

littoral) منھا الموقع الجغرافي  العناصرقتصادية للوسط الشرقي على جملة من للجھة اإل
للجھة والبنى األساسية التي يمتلكھا أو المبرمجة، ھذا باإلضافة إلى دورھا الھام في 

  .االستثمار و اإلنتاج والتشغيل
على دفع النمو وتكثيفه على كامل الشريط " المحور الساحلي"يعمل سيناريو التھيئة وفق  و
من بوفيشة شماال (لساحلي باالستفادة من ديناميكية المراكز العمرانية واالقتصادية الموجودة ا

و باالعتماد على قوة الدفع التي ستحدثھا المشاريع الكبرى المنجزة أو ) إلى الصخيرة جنوبا
تية المطار الدولي والميناء بالمياه العميقة بالنفيضة والقواعد اللوجس(بصدد اإلنجاز بالجھة 

  ).  بالنفيضة وسوسة وصفاقس والمحطات السياحية، إلخ
وعلى اعتبار أنھا لعبت دورا ھاما كمعبر بري و بحري وجوي ذو بعد دولي، تطرح على 
الجھة اإلقتصادية للوسط الشرقي مھمة تدعيم االقتصاد الوطني لالندماج في االقتصاد 

، يستوجب مواصلة تھيئة لذلك. العالمي وخصوصا ضمن المحيط الجغرافي المغاربي
  . رأس الجدير و تدعيم الخطوط الجوية والبحرية المغاربية-الطريق السيارة صفاقس

وسيمكن تركيز المشاريع الكبرى خارج األقطاب العمرانية الكبرى من تخفيض االكتظاظ 
و و النفيضة مثل بوفيشة وھرقلة جديدة بھذه األقطاب ودفع النمو باتجاه فضاءات ساحلية 

  . لمھدية والصخيرةا
فالحة وصناعة و سياحة (لذلك، يعمل السيناريو على تنمية فعالة للقطاعات اإلقتصادية 

لمجابھة رھانات التشغيل و إعادة ھيكلة المجال الترابي عبر تدعيم ) وخدمات مرافقة
وھيكلة النقل الحضري والجھوي )  سوسة وصفاقس(الوظيفة المتروبولية للمدن الكبرى 

كما يعمل السيناريو . تنمية مستديمة وتأمين الحاجات اإلستراتيجية من مياه وطاقة وتحقيق
عبر كل  سيارةحل والتي ستربطھا بالطريق الاالسّ  مدركةعلى فك عزلة المھدية عبر تركيز 
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، فقد طرح كحّل للنّتائج (Desserrement)"تخفيف التمركز بالساحل"سيناريو أما ) 2

فليس . بالشريط الساحليوالعمراني السلبية المنجّرة عن تمركز و تكثيف النشاط االقتصادي 
حساسية ھي التي تأوي أكثر النشاطات اإلقتصادية و من الصدف أن أكثر المناطق تلوثا و

 ).سوسة وصفاقس وبدرجة أقل المنستير و المھدية(خصوصا الصناعية منھا 
بتوسيع على إعادة ھيكلة المجال الترابي  "تخفيف التمركز بالساحل"لذلك، يعمل سيناريو 

أو السوحلة (ساحلي التحكم في ظاھرة التمركز المناطق إشعاع المشاريع الكبرى بالجھة و 
Littoralisation (دفع النمو باتجاه محاور داخلية غربا و الحد من تمركز النشاطات  عبر

فتح معابر اندماج أكثر فعالية مع بالساحل و و خصوصا الصناعية الملوثة منھا،اإلقتصادية، 
القيروان (لغربي المناطق الداخلية لواليات الجھة االقتصادية أو مع الواليات الداخلية للوسط ا

،حيث يقتضي تدعيم المراكز العمرانية الداخلية بالبنى األساسية )سيدي بوزيد والقصرين
مثل (الضرورية من أجل أن تستوعب التزايد المحتمل للنشاط االقتصادي والديموغرافي بھا 

  ...). الجم والسواسي، وسيدي الھاني و الحنشة ومنزل شاكر وبئر علي
نجاز عمليات بيئية كبرى تتعلق بإعادة انتصاب إيناريو على كما يعمل ھذا الس
(Relocalisation) بصفاقسالموجود  المصنع الكيميائي SIAPE  و حماية الشريط

وصفاقس  تبرورةمنطقة سيدي عبد الحميد و(الساحلي عبر عمليات مكثفة إلزالة التلوث 
االنجراف بالمناطق الداخلية  إضافة إلى مقاومة التصحر و..). الجنوبية إلى مستوى طينة 

  ...).سبخة الكلبية، وسيدي الھاني(المناطق الرطبة وتثمين وتھيئة 
لذلك، يعمل السيناريو على تحقيق تنمية ناجعة واستغالل عقالني للموارد الطبيعية و الدفع 

  (Desserrement industriel) النتصاب المؤسسات الصناعية باتجاه المناطق الداخلية
ة ھيكلة عمرانية متوازنة وھيكلة المجال عبر إعادة توزيع جغرافي للنشاطات وتنمي

إلى جبنيانة وحتى سيدي ) المھدية(عزلة المناطق الممتدة من الغضابنة الصناعية و فك 
و تطوير محاور جديدة تربط المناطق حل االسّ  مدركةمن خالل تركيز ) صفاقس(منصور 

م شبكة النقل الجھوي، كما يعمل على مقاومة التلوث وتدعيالساحلية بالمناطق الداخلية 
  .وحماية الموارد الطبيعية

  
وبعد مناقشة مختلف السيناريوھات من طرف لجنة متابعة الدراسة، وقع اإلختيار على 

  ."تخفيف التمركز بالساحل"سيناريو 
 

  اإلسقاطات والحاجيات.  2.7
  اإلسقاطات الديمغرافية* 

غرافية على ثالثة فرضيات على أساس نسق النمو الديمغرافي أعتمدت اإلسقاطات الديم
). تكثف النمو بالساحل(و نسق بطئ و نسق متسارع  (Tendanciel)نسق طبيعي : المتوقع 

و بعد تحليل و مناقشة مختلف الفرضيات، و قع اإلختيار على الفرضية األولى القائمة على 
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2025سقاطات الديمغرافية ألفق إلا:  1جدول   

 الوالية 2009السكان  2025اإلسقاطات أفق 
 مجموع الوسطين يدالوسط البل مجموع الوسطين يدالوسط البل

 سوسة 600400 484300 877529 737494

 المنستير 505200 505200 730323 730323

 المھدية 394100 176500 484266 223652

 صفاقس 918500 593100 1180118 796828

 الوسط الشرقي  2418200 1759100 3252366 2476735

2010-أفق لإلستشارة باإلعتماد على معطيات المعھد الوطني لإلحصاء: المصدر   
  

  األراضي الحاجيات من* 
من  باإلعتماد على نتائج اإلسقاطات الديمغرافية المنجزة، وقع تقدير المساحات الضرورية

ي على أساس قلمختلف الحاجيات من سكن وبنى أساسية وخدمات بالوسط الشر األراضي
  :ويلخص الجدول التالي المساحات المقدرة . ھك/مسكنا 40

)ھك(ت المجالية المساحات المقدرة لمختلف الحاجيا:  2جدول   
  
  

المنستير المھدية صفاقس  سوسة
الوسط
 الشرقي

 الحاجيات

 فضاءات للسكن 1793 1522 317 1560 5192
 فضاءات للخدمات 90 76 16 78 260
فضاءات للتجھيزات 231 191 69 225 716

1770 500 120 550 600 
فضاءات مناطق 

 خضراء
 المجموع 2714 2339 522 2363 7938

2010-أفق لإلستشارة: ر المصد  
 

ويبين الجدول أعاله توافقا بين الحاجيات المجالية لكل والية و نسق النمو بھا حيث تصدرت 
سوسة أولوية الواليات بالجھة من حيث المساحات المخصصة للتوسعات المجالية اإلضافية 

% 30صفاقس بـ ، تليھا واليتي المنستير و%35سنة القادمة وذلك بـ  15المرتقبة خالل الـ 
  .فقط% 6لكل واحدة ثم والية المھدية بـ 

  محتوى المثال التوجيھي لتھيئة الجھة اإلقتصادية  .  3.7
تخفيف التمركز "إنطالقا من التوجھات األساسية للتھيئة كما وقع تفصيلھا ضمن سيناريو 

وسط ، يھدف المثال التوجيھي لتھيئة الجھة االقتصادية لل(Desserrement)"بالساحل
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المناطق الداخلية للجھة بإحداث مناطق صناعية بتخفيف التمركز الصناعي بالساحل  -

 .وخصوصا الوسط الغربيالجھات االقتصادية المجاورة تدعيم التواصل مع و
بتدعيم صفاقس الكبرى و سوسة الكبرى  وذلكتنمية ھيكلة عمرانية متوازنة  -

  .كأقطاب جھويةالمنستير و المھدية وكحاضرتين جھويتين 
تدعيم القطب  عبر يعيةاإلستغالل األمثل للثروات الطبالتنمية اإلقتصادية و -

البتروكيميائي بالصخيرة و بعث قاعدة نشاطات صناعية خفيفة بكندار و بعث أقطاب 
يطرح تجديد و تشبيب أشجار تكنوبيولوجية بالسواسي و بئر علي بن خليفة، كما 

  .الزياتين و تنمية الفالحة البيولوجية و إحداث محطات سياحية جديدة
و الخروج من المدن الكبرى و تحديد  لحركة الدخو لتسييرھيكلة منظومة النقل  -

مع لبعث شبكة المترو الخفيف بكل من سوسة و صفاقس  مسارات نقل مخصصة
  .توسيع ھذه الشبكة لتشمل كل من ھرقلة و الشابة

و ذلك بإحداث ميناء بالمياه العميقة بالنفيضة و تھيئة النقل الجوي و البحري تطوير  -
الميناء الحالي  تطويرو لألنشطة الترفيھية التجاري بسوسة  الجزء الشمالي للميناء

و إعادة تھيئة الميناء التجاري بصفاقس و توسيع لألنشطة التجارية بجزئه الجنوبي 
 . النفيضةبالميناء البتروكيميائي بالصخيرة و إنجاز القسط الثاني من المطار الدولي 

بإحداث خزان لمياه الشمال  مياهقة و ت الجھوية و الوطنية من طاتأمين تلبية الحاجيا -
بمنطقة سوسة و إنجاز أربعة محطات لتحلية مياه البحر بالصخيرة و قرقنة و 
المنستير و إحداث مصفاة بترول ثانية و محطة نووية لتوليد الطاقة الكھربائية 

 .الجھة بالغاز الطبيعي زويدتو ) أو بنزرت(بالصخيرة 
ن خالل حماية السواحل ضد اإلنجراف و ارتفاع تأھيل و تنمية القطاع البيئي م -

مستوى سطح البحر و حماية الموارد البحرية و مقاومة التصحر و حماية المناطق 
 ..الحساسة، إلخ

 
  .البرنامج-صر إلى جملة من المشاريع ضمن المخططاو تترجم ھذه العن

  

  البرنامج  –المخطط  .8
الحاجيات المستقبلية للجھة اإلقتصادية للوسط  اعتبارا لنتائج اإلسقاطات الديموغرافية وتقييم

.. الشرقي من حيث التعمير و اإلسكان والبنى األساسية و التشغيل والمحافظة على المحيط
التي تتوافق مع   في ما يلي جملة من المشاريع والعمليات البرنامج-المخططإلخ، يحدد 

  .المشاغل المطروحة
قسمة بدورھا إلى محاور، بجدول يبين إسم المشروع وقد قدمت ھذه المشاريع وفق عناوين م

ومكانه الجغرافي أو اإلداري ومبررات إنجازه والرزنامة الزمنية إلنجازه والمؤسسة 
  .المناطة بعھدتھا و تكلفته التقديرية
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وبعد تحديد مختلف المشاريع باإلعتماد على أھداف وتوجھات التھيئة والتنمية، قدرت التكلفة 
دون (مليون دينار موزعة حسب العنوان كما يلي  17483البرنامج بـ -ططالجملية للمخ

  :) اعتبار المشاريع ذات التكلفة الغير معروفة
 

  البرنامج حسب العنوان- توزيع التكلفة الجملية للمخطط:  :  3جدول 
)مليون دينار(التكلفة   

 5361,10تنمية القطاعات اإلقتصادية. 1
 175,0التنمية الفالحية. 1.1
 4480,5تنمية وتنويع القطاعات الصناعية. 2.1
 705,6ةة والخدماتيالتنمية السياحي. 3.1

 654,0مجال الترابيلالتعمير وتنظيم ا. 2
 2901,5البنية األساسية والتجھيزات. 3

 2204,5الطرقات. 1.3
 447,0التجھيزات الجماعية. 2.3
 250,0االتالماء والتنوير والتطھير و اإلتص. 3.3

 6977,1تعصير قطاع النقل. 4
 516,3التصرف في الموارد المائية. 5
 1073,0التأھيل البيئي. 6

التصرف في النفايات الصناعية والعمرانية وتحسين جودة . 1.6
 821,8الحياة
 220,2مقاومة التصحر واإلنجراف القاري و البحري . 2.6
 31,0حماية الثروة البيولوجية. 3.6

 17483,0المجموع
2011-أفق لإلستشارة: المصدر   

  
  



  20  ملخص - اإلدارة العامة للتهيئة الرتابية / املثال التوجيهي لتهيئة اجلهة اإلقتصادية للوسط الشرقي 

HORIZON CONSULTING       مارس2011  
 

  التركيبة المؤسساتية  .9

  الھيكلة .  1.9
البرنامج على -ططخيرتكز اإلطار المؤسساتي إلنجاز مختلف المشاريع المدرجة ضمن الم

  :ثالثة محاور رئيسية 
  

التي للدراسات صياغة المراجع الفنية تشريك كل األطراف الجھوية و المركزية في  -
  .سيتم إنجازھا في إطار المثال التوجيھي لتھيئة الجھة االقتصادية

بالمناطق ذات األولوية على ضوء الحاجيات  مراجعة اإلطار التشريعي المتعلق -
 .إلدماج المناطق الداخلية للجھة االقتصاديةالجديدة 

ة والتي المثال التوجيھي لتھيئة الجھة اإلقتصادي نفيذبعة تاإحداث وحدة تنسيق لمت -
 122-94المحدثة بقانون عدد (ستعمل بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للتھيئة الترابية 

سيق إنجاز األمثلة التوجيھية دور تن ا، كما سيسند لھ)1994نوفمبر  28ي المؤرخ ف
 .والمخططات المديرية القطاعيةيئة الترابية في مختلف مراحلھا ھللت

بعة تجسيد المثال التوجيھي اوحدة تنسيق لمتصھر فيه و يتشكل اإلطار المؤسساتي الذي تن
  : لتھيئة الجھة اإلقتصادية كما يلي 
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  اآلليات المعتمدة .  2.9
البرنامج من كافة األطراف المركزية و الجھوية -يمضى العقد: البرنامج -تبني نظام العقد

للتھيئة الترابية للمصادقة  اللجنة الوزاريةالمعنية بالمثال التوجيھي للتھيئة ثم تعرض على  
البرنامج على الصبغة اإلجبارية للتوجھات القطاعية و -العقدو يجب أن يؤكد محتوى . عليه

  .البرنامج و آجالھا- المشاريع المدرجة ضمن المخطط
  

يندرج نظام متابعة إنجاز المثال التوجيھي للتھيئة على مقاربة : مؤشرات المتابعة 
  المثال التوجيھي للتھيئةو يسعى إلى متابعة تقدم إنجاز توجھات  .GPO" التصرف باألھداف"

  .و تقييم التأثيرات المسجلة و مدى تحقيق األھداف الموكولة إليه
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