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  المقّدمة1-

  

 قدرةال االتناسق ويضفي عليھ اإن بالدنا في حاجة إلى تھيئة ترابھا وتنظيمھا بما يضمن لھ

التوازن الجھوي ذلك ألن السياسات التي انتھجت في الماضي والتي سميت بسياسات . ةالتنافسي

لي، من أجل مواكبة تطور منظومة اإلنتاج والتصّدي للزحف العمراني على الشريط الساح

وتضاف حاليا إلى ھاته العوامل حتمية التنمية المستديمة لتجعل من . كانت نتائجھا محدودة

فلقد كان من األحرى أن تصاغ سياسة التھيئة في إطار مغاربي . المسألة الترابية رھانا كبيرا

  خاصة ال تقتصر على الفضاء الوطني فحسب وال متوسطي ،  اولم

  .ية شريط حدودي الجھة االقتصاد ذهو أن في ھ 

  

  

  تذكير بالتشخيص والتوجھات - 2
  

  : في المجال الوطنيدور منطقة الوسط الغربي  -1.2
الترابي الوطني يجسم ھاجسا دائما  المجالكان الوسط الغربي من موقعه المحوري في 

إذ منذ الستينات شكل اختيار القصرين مقّرا . ألصحاب القرار والساھرين على برامج التھيئة

، فرصة لتدعيم الجھة بالھياكل اإلدارية والبنى االقتصادية المنتجة صناعياوالية وقطبا ـلل

كما أن اختيار منطقة سيدي بوزيد لتصبح مقّر والية ساھم أيضا في . المحدثة بإيعاز سياسي

  .على جھة ظلت لفترة طويلة مفتقرة لحركية اإلعمار والتجھيز االھتمامتسليط 

 و قد كرس المثال التوجيھي ـ. يعتبر استراتيجيا في مادة التھيئة الترابية إن دور الوسط الغربي

لنھوض بالمناطق الداخلية التي تالقي صعوبات ل االھتمام "SDATN"لتھيئة التراب الوطني 

  .1"وخاصة منھا المناطق المنجمية والحدودية

- 2004منقح جزئيا سنة وال 1997لتھيئة التراب الوطني المنجز منذ سنة  المثال التوجيھيإن 

 تحقيق قصدتصور إسراتيجية شاملة تكون التھيئة الترابية صلبھا مسخرة  إلىيھدف  2005

                                                 
  .20، التقرير النھائي ص 2004اإلدارة العامة للتھيئة الترابية،   1
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لغربي أكدت على ضرورة المحافظة على الوسط فاإلجراءات التي حّددت بالنسبة للوسط ا 

 إلىيؤدي  الذي الطبيعي بحماية المناطق الھشة والحّد من االستغالل المفرط للموارد المائّية

  .   تدني مكّونات التربة

لتھيئة التراب  المثال التوجيھي مع العلم أّن ھيكلة وتنمية الجھات تّم تناولھا ضمن منھجية

   ׃فأكدت على المشاريع التالية  يم شبكة البنية التحتية للطرقاتالوطني من زاوية تدع

  .2"لشبكة أفقية من المواصالت السريعة ةؤسسمطريق سيارة بين سوسة والقيروان " 

 :بطريق سريعة وتعصير الطرقات التالية  الوصل بين النفيضة والقيروان 

 الفحص القيروان 

 الكاف مرورا بحفوز ومكثر –القيروان  

 القصرين عن طريق حاجب العيون –ان القيرو 

 قفصة –القيروان  

 القصرين –الكاف  –جندوبة  

 سبيطلة –صفاقس  

  

أمر بات مؤكدا  تدعيم شبكات االتصال األخرى باالعتماد على التكنولوجيات الحديثةكما أن 

  .ةو انفتاحھا الستقطاب االستثمارات األجنبي لتيسير إندماج المنطقة في دورة النمّو الوطني

فالقيروان تعتبر مركزا جھويا قادرا على تأمين الدور الريادي لكامل مناطق الجھة في حين 

 .ھمايواليت داخل  ھيكلية تلعب القصرين وسيدي بوزيد أدوار

  

 :وسط الغربي لاجال في تنظيم الم - 2.2
  

ران التي يتكاثف عبرھا العم لمجاالتي إلى إبراز المحاور وامجاليھدف تحليل التوزيع ال
  . وحركية األنشطة

                                                 
  .27، رسم المخطط المديري لتھيئة التراب الوطني، التقرير النھائي ص 2004اإلدارة العامة للتھيئة الترابية،   2



 
  

المزج بين خارطة الكثافة السكنية للمعتمديات، وخارطة الطرقات، يسمح باستخراج  إن

  : االستنتاجات التالية حول التنظيم الترابي للوسط الغربي 

الحركية الى تختلف حسب المدن و التي  لكثافة السكانيةا حسب يتھيكل الوسط الغربي ⇐

  .تنقالتة الاالقتصادية ومنسوب حرك

  :عن ھذا التمازج ثالث مجموعات جھوية فرعية  تنتجو ⇐

وأريافھا ذات  الوطنية مجموعة فرعية أولى تعني منطقة القيروان بشبكة طرقاتھا •

 . الكثافة السكنية وما رافقھا من مشاريع اإلحياء

ية مجموعة فرعية ثانية تھّم القصرين التي يتميز تنظيمھا بالتركيز على مقّر الوال •

 .مع مدن سبيطلة وتالة وفرنانة رابطھاوت
 3
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من المنتشرة  مجموعة فرعية ثالثة تتواجد بمنطقة سيدي بوزيد والمناطق السقوية •

  .لتكثيف الزراعيذات ا حولھا

 

 :الحركية الديمغرافية  - 3.2
  :النمّو الديمغرافي اإلجمالي  1.3.2-

تتطلب دراسة  وھيالمدى البعيد،  المجتمع على حركيةتمثل الحركية السكانية مؤشرا لكشف 

   .أسباب و خاصيات كل منھماو حركة الھجرة للسكان و نمط النمو الديمغرافي لبحثمعمقة 

  : 2004إلى  1975التطور الديمغرافي المسجل من  الموالي الجدول بين ي

  
 النمو الديمغرافي في السوط الغربي:  1عدد  جدول

 تونس الوسط الغربي القصرين سيدي بوزيد القيروان السنة
1975 338 400 218 500 238 500 795 400 5 588 000 

1984 421 600 288 500 297 900 1 008 000 6 966 600 

1994 532 700 377 100 386 900 1 296 700 8 815 000 

1999 558 200 395 400 411 400 1 365 000 9 456 000 

2004 546 200 395 500 412 200 1 353 900 9 931 000 

1984-1975 2,47 % 3,14 % 2,50 % 2,67 % 2,48 % 

1994-1984 2,37 % 2,71 % 2,65 % 2,55 % 2,38 % 

1999-1994 0,94 % 0,95 % 1,24 % 1,03 % 1,41 % 

2004-1994 -0,43 % 0,01 % 0,04 % -0,16 % 0,99 % 

التعداد العام للسكان : المصدر      
  

لغربي التي اتسمت على مّر السنين بنسب مرتفعة للنمّو الديمغرافي وھكذا فإن منطقة الوسط ا

وحركية محدودة للنزوح، أصبحت منذ عشرية تسجل تحوال ديمغرافيا واضحا على صعيدي 

  .توزع السكان بين المدنالنمّو الطبيعي والنزوح، و على مستوى 

  

تزجا لتخفيض نسق النمّو فانخفاض النسق الديمغرافي وكثافة النزوح ھما عامالن جديدان ام

  .السكاني المعتاد

  :عنصرينوداخل المنطقة برزت مفارقة بين 

سجلت بدورھا االنخفاض  :الجھةمن سكان  %40األول يھّم والية القيروان التي تحتضن 

  .السكانيّ  األكثر حّدة في النمو
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المائة من الكثافة ب 30والمؤشر الثاني يھّم واليتي سيدي بوزيد والقصرين المستأثرتين بنسبة  

  .كل منھماالديمغرافية ل

طيلة   % 2ر في حدود صورد مؤشر النمو الديمغرافي مماثال في االنخفاض إذ انحوقد 

الديمغرافي الحديث المسجل في الوسط  وضعوالملفت لالنتباه في ال. العشريات الثالث األخيرة

ارتفاع الكثافة السكانية إلى وضعية الغربي ھو االنخفاض العاّم في النمّو والتحّول من وضعية 

االنخفاض الملحوظ بالنسبة لمناطق األحواز المتواجدة بعيدا عن التجمعات العمرانية األكثر 

  .محاور الطرقات األكثر استعماالعن حركية و

  

  : ركية الھجريةحلأوجه ا - 2.3.2
 بالسكان من خالل  أصبح الوسط الغربي من اكثر المناطق الداخلية تزويدا للساحل الشرقي و

ولئن . الھجرة الداخلية وذلك امتدادا من الشمال الشرقي حتى الجنوب الشرقي مرورا بالساحل

لوسط الشرقي بالسكان النازحين من ل اكان الحوض القيرواني طوال العشريات الماضية مزّود

ط الغربي اجل العمل في المنظومة الحضرية، فقد التحقت به الجھات الفرعية األخرى بالوس

أحواز سيدي بوزيد  من لتضاعف عدد النازحين من أصيلي األرياف والتجمعات الريفية

  .والقصرين

  
  2004 – 1975أرصدة النزوحات الجھوية بالوسط  الغربي :  2 عدد جدول

)بالنسبة للمناطق األخرى(   
 

 1999-2004 1994-1999 1984-1994 1975-1984 المناطق
 076 10- 347 9- 321 8- 050 4- تونس الكبرى

 479 5- 507 3- 603 2- 180 1- الشمال الشرقي

 536- 920 1- 459 1- 350- الشمال الغربي

 978 33- 714 22- 894 16- 330 5- الوسط الشرقي

 539- 832 1- 16- 720- الجنوب الغربي

 811 1- 135 2- 817 1- 870- الجنوب الشرقي

 419 52- 455 41- 110 31- 500 12- المجموع 

التعداد العام للسكان : المصدر   
  

القيروان انخفاض كبير ب من جھة سجل: برزت من أعماق الجھة حركتان متباينتان للنزوح ف

للساحل الشرقي،  في نسق الديمغرافيا إلى جانب حركية للھجرة الداخلية تجاه المناطق المجاورة

اضافة الى تغير الديمغرافي النمو  ارتفاعا في نسبةوالية القصرين  شھدت ومن جھة أخرى
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   انخفاضليس فقط عن  جناتال السكانيلإلقفار  عدة مؤشرات الوسط الغربي فيظھر ف

  . ا عن الحصيلة السلبية للنزوح المتزايد من ھاته المنطقةالوالدات ، بل وأيض

من  امتزايد اومرّد ذلك ھو تقلص قدرات الوسط الغربي على خلق مواطن الشغل، مما دفع عدد

وخاصة منھا واليات (اليد العاملة إلى مغادرة ھاته الجھة نھائيا في اتجاه واليات أخرى 

قدت أغلب المدن المحتضنة لمقرات المعتمديات وھكذا ف. أو نحو الخارج) الساحل الشرقي

ولعل بعض ھاته المدن لم توفق . الريفي بالجھة دورھا كأقطاب وسطى المتصاص النزوح

  . حتى في المحافظة على متساكنيھا األصليين

تناقص عدد األسر في وسط ما يؤول إلى انخفاض مواطن الشغل حتى في األنشطة التي تبدو ف

ومن ناحية أخرى فإن المواقع غير اآلھلة ال تستطيع ) لتجارية وغيرھاكالخدمات ا(صامدة 

وفي ھاته الوضعية . جلب المشاريع الصناعية باعتبار فقدانھا للتحّكم في استقرار اليد العاملة

وبشكل . عديمة الجدوى في مجال خلق مواطن الشغل حكوميةتصبح الخطط والحوافز ال

 .ال تحمد عقباهرا تصاعدي يتواصل النزوح منتھجا مسا

  

  :التطّور العمراني القروي  - 3.3.2

عشرين سنة متسمة بالتدعيم الجزئي للنسيج  مدة حصيلة الحركية الحضرية على كانت

فجلھا . الحضري الجھوي بالنسبة لمختلف أصناف التجمعات العمرانية من أصغرھا إلى أكبرھا

ات الجديدة، والمعتمديات و مقرات بالبرامج الحكومية في مجال النھوض بالبلدي فعتتنا

أھمية تدخالت الدولة في الحياة االقتصادية  تكدأومثل ھذه االنجازات المتواصلة . الواليات

واالجتماعية للجھة وأيضا عدم اقتدار الخواص على تسلم المشعل وتعويض السلط العمومية 

  . جھود تنمية الطاقات الذاتيةمفي 
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 ديات و فرصحت ،مكاسب: الغربيوسط بالادية الحركية االقتص - 3
  

يساعد التحليل المتعلق بأھم المكاسب التي حققت في الوسط الغربي خالل العشرية الفارطة 

وعلى رصد الفرص  ،من ناحية ،(scénario tendanciel)على تقصي سيناريو المتابعة 

وقد مكن ھذا  .أخرى ناحية  من ،(scénario souhaitable) السانحة لتدعيم السيناريو المأمول

  :   من إفراز أھم االستنتاجات التالية التحليل

  

 :خالل العشرية المقبلة يواجه الوسط الغربي التحديات التالية   ) أ

 .عن طريق التقسيم لكيةتواصل استصالح األراضي الھامشية والھشة، وتشتت الم •

 في المراعي الطبيعية مفرطاحتداد الرعي ال •

 المفرط للمائدة المائية بالجھة تكاثف االستغالل •

 الفالحي اإلنتاج و تكاليف مستلزمات ألسعار االرتفاع المھول •

 الصناعية على الصعيدين الوطني والعالمي في ميدان المنتوجاتنافس تتفاقم ال •

 كلفة بناء المساكن ارتفاع •

 الخدمات التجارية وغير التجارية تفاقم •

 تسارع انخفاض الكثافة السكنية •

 

 :الفرص التالية  و اغتنام مقابل بإمكان الوسط الغربي استغاللالب و  ) ب

 .في الماء، وذلك باالعتماد على تشجيعات الدولة ةقتصدمتعميم تقنيات الري ال •

تحويل أكثر ما أمكن من أراضي الزراعات الكبرى وأراضي ھامشية إلى غابات  •

 .األسواقالعديد من إذ أن الزيت قابل للترويج في . زياتين

 .عيم البنى التحتية تد •

العناية بالتكوين المالئم من اجل االستفادة من الكثافة الصناعية المنتشرة بالمناطق  •

 .و استجالب انتصاب المصانع الساحلية
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 المثال التوجيھي لتھيئة المنطقة االقتصادية – 4
  
  التقديرات الديمغرافية .4.1
  

جدر بنا في ھذا الصدد يو .اروھات نلنحت مختلف السيشكلت التقديرات الديمغرافية األرضية األساس 

فبالنسبة لھذا السيناريو .و الذي تم اعتماده أمولالتذكير بالتقديرات المطروحة في إطار السيناريو الم

يبدو الوسط  2004و  1984المنبثق من الفعاليات الديمغرافية المسجلة طيلة الفترة الفاصلة بين سنة 

  1,45و  2016سنة  ساكن مليون 1,44سكانية تقدر ب  تقديراتيا لبلوغ الغربي مرشحا ديمغراف

ن نسق بدرجة أرفع م%  0,33و% 0,49بما يوافق نموا سنويا مقدرا بنسبة ، 2024مليون ساكن سنة 

أين وقع االستناد على مؤشرات الفترة  (tendanciel) لالتواص يناريوالنمو الديمغرافي المدرج بس

و ما تمت مالحظته من نمو طبيعي للديموغرافيا مقابل انخفاض النزوح  2004و  1994الفاصلة بين 

  . خارج الجھة

مع العلم أن نسبة النمو الديمغرافي التي تم اعتمادھا في نحت التقديرات ضلت متجھة نحو االنخفاض 

  .في الوسط الغربي خالل الفترات الماضية هالمتواصل بدرجة مختلفة مع ما عھدنا
  

 2024 – 2016التقديرات السكنية حسب الوالية : 1 – 2جدول 
  
  

 الوالية 2004 2016 2024
 القيروان 546200 566500 560507
 سيدي بوزيد 395500 424915 431862
 القصرين 412200 449057 463207

 الوسط الغربي 1353900 1440472 1455576
  

و      2016سنة  648284وحسب السيناريو المعتمد فان سكان المناطق الحضرية سيرتفع عددھم إلي 

  .2024سنة  853053
 
  تقديرات سكان المناطق الحضرية:  2 – 2ول جد
  
  

 الوالية 2004 2016 2024
 سيدي بوزيد 96293 173896 257880
 القصرين 164173 236975 302670
 القيروان 173608 237414 292502
 الوسط الغربي 434074 648284 853053
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 التجھيز الحضري 2.4.
  

لمختلف أصناف المراكز  اعادة التصور والتطويرإن الھيكلة الترابية للوسط الغربي تتطلب عملية 

عتبار خاصيات التنظيم للفضاء ومعالجة مواطن النقص التي تم بعين اال الحضرية مع األخذ

  :لتدخلاو يتجلى من مجمل ذلك صنفان من ) 1ر المرحلة تقري(تحديدھا

مساندة من أجل الوالتي تتطلب ،مراكز ذات التجھيز متوسط المستوىعمليات الدعم لصنف ال  -

التحتية والتجھيزات الخصوصية لكل صنف من المراكز الحضرية ضمن  ىالتعصير وتأھيل البن

  .مجھود التنمية الجھوية 

والتي بإمكانھا ،مية أصناف المراكز التي تشكو نقائص على مستوى تجھيزاتھا عمليات الدعم لتن  -

و من بين المراكز ذات األولوية في اإلنماء نذكر . تفعيل دورھا ضمن دينامكية االقتصاد حواليھا

مدينتي القصرين وسيدي بوزيد القادرتين علي تجسيم التكامل بين مختلف مكونات اإلنماء بالوسط 

  .باإلضافة إلى وجوب تقليص الفارق بينھما وبين مدينة القيروان  ھذا،الغربي

يمكن إسنادھما  و تستوجب عمليات التنمية في ھذا الصدد تفعيل سياسة تطوعية موازية لتدخالت الدولة

  .إلى الشراكة مع األطراف المحلية الناشطة في المجال التنموي

  

  :للنقل  األساسية يةالبن 3.4.
     

 ألھداف اإلستراتجيةوا هبالوسط الغربي يستلھم أبعاد التوجيھي لتھيئة الجھة االقتصادية كليالمثال الھي

متطلبات اإلضافة إلى األھداف الخصوصية النابعة من لتھيئة التراب الوطني ب التوجيھي مثالالمن 

 .  واقع التنمية الجھوية
  

  البني التحتية للنقل  – 1.3.4
 

  :التي تمت برمجتھا على حسب األولويات كما يلي ترتب البنى  التحتية للنقل 
  

 :الطريق السريعةوالطرقات الوطنية : 1.1.3.4-
  
  اديةـــشر للتنمية االقتصـحادي عـخطط الـيروان في المــالق –جة الطريق السريعة النفيضةــبرممت ــت

  .و االجتماعية 

لطريق سيارة  الطرقات السيارة و انجازة المدى المتوسط و البعيد برمجة ربط القيروان بشبك ىلع وأمر

طريق  إلى و الكاف و يقتضى تطوير الربط بين سوسة و القيروان وقفصة بين القيروان والقصرين

  .سريعة
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  :طرقات الربط األفقي الكبرى:  2.1.3.4
  

 دقص مثال التوجيھي لتھيئة الجھة االقتصاديةال ھي مجموعة من الطرقات األساسية تمت برمجتھا في

         ضريةـمراكز الحـأھم الـربطھا بـالمناطق الداخلية من التراب الوطني وذلك ب ىإلحسين النفاذ ـت

يتكون و في المناطق الداخليةالشريط الساحلي أو المتواجدة  ىو االقتصادية في البالد المنتشرة منھا عل

و في اتجاه الشمال الغربي تربط . 3و الطريق الوطنية   13من الطريق الوطنية   باألساس ھذا الربط 

. القصرين بالكاف 17تربط الطريق الوطنية  و.القيروان بمكثر وسليانة والكاف 12الطريق الوطنية  

و تساھم بذلك في تدعيم  17فھي تمدد المحور الظھري للطريق الوطنية  15أما الطريق الوطنية 

  . دودية الجھات الداخلية والح فيالتواصل بين الشمال والجنوب 

  

  :الطرقات الثانوية: 3.1.3.4
  
الصعيد الوطني ثانوية إال أنھا على مستوى  ىشمل ھذا الصنف بقية الطرقات األخرى التي تعتبر علي

   الرابطة بين سبيطلة وسبيبة والروحية 71الوسط الغربي تكتسي أھمية جھوية مثل الطريق الجھوية 

لمزونة التي ال طريق الواصلة بين سيدي بوزيد والرقاب واجانب ال إلى. اتجاه الكاف يوالتي تمتد ف

تتوقف مھمتھا عند ربط سيدي بوزيد بمناطق الجنوب الشرقي لواليتھا بل تفتح أيضا المجال نحو 

  .الجنوب الشرقي 

و ضمن الطرقات . الغربي بالجنوب الشرقيشمال الجھة  يربطو بإمكانھا تركيز محور ھيكلي وطني  

بغة الثانوية المحدودة والتي تلعب دورا حيويا واستراتيجيا ھاما يمكن تصنيف األخرى ذات الص

  .جل فك العزلة عن المناطق الريفية والغابية والحدوديةأالطرقات المنجزة حديثا من 
  

 :السكك الحديدية: 4.1.3.4
 

قصد تدعيم الواصل بين سوسة والقيروان الخط  تعصير المثال التوجيھي لتھيئة التراب الوطني أوصى

للشركة الوطنية للسكك الحديدية للتعھد  اإليعازومن ثمة يترتب .المحور االقتصادي بين المدينتين 

 . ببرمجة إعادة فتح الخط الواصل بين سوسة  و القيروان
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  :المناطق الصناعية 2.3.4  
  

ى لتعزيز طاقة وبعث مناطق أخرفي الوسط الغربي  المتواجدة تدعيم المناطق الصناعية يستوجب
  :استيعاب معامل ومناطق الشغل فيتعين 

  
تطھير وإحكام تھيئة المناطق الصناعية الموجودة باستصالح أوضاعھا العقارية وتدعيمھا بالبنى    -

  التحتية الالزمة
  
والقريبة من  انجاز مناطق صناعية جديدة ومھيأة خاصة في المواقع ذات االختصاص الصناعي  -

  . ةسيالطرقات الرئي
 
  اــانتظام أداءھ ىعل ةظفي كل المناطق الصناعية قصد المحا ف" تصرف مجامع صيانة و"تركيز   -

  .التقدم تو تجنيب وحداتھا مؤتمرا
 
ھاته المناطق من الجمود إزالة مظاھر االحتكار من عمليات اقتناء المقاسم الصناعية قصد تخليص   -

 .و الركود
  
  

  :حية و دعم الموارد المائيةاستغالل األراضي الفال  4.4
  

على الصعيد الفالحي يفترض مواصلة التوسع في المساحات السقوية حسب مقاييس وشروط نورد 

  : أھمھا

  .االقتصاد في مياه الري تنشر تقنيا  -

إلنتاج الفالحي وخاصة منھا أسعار الماء االمحافظة على جملة من صيغ الدعم ألسعار مدخالت   -

  .و طاقة ضخ المياه بالمناطق السقوية روقاتوالمح العمومي 

  .اتخاذ تراتيب صارمة لمنع حفر آبار إضافية في اغلب معتمديات الوسط الغربي  -

   يترشيد عمليات استصالح األراضي و التصرف في المراع  -

  تدعيم مجھود الدولة والمحافظة على المياه و التربة  -

  .وتطوير الصناعات التحويلية ةلخضروات واألشجار المثمرتدعيم التكوين واإلرشاد في زراعة ا  -

  .توحيد و ضم األراضي الفالحية و خاصة المتخصصة في الزراعات الكبرى   -

  . تشجيع تھجين األبقار و التوسع في إنتاج األعالف  -



 13

 

  –اإلجراءات التشريعية  –تنفيذ مثال التھيئة و مخطط التنمية  –5
  

  
 المخطط البرنامج -1.5

  
لتنشيط  ھامةلوسط الغربي استثمارات بالتھيئة الجھة االقتصادية  توجيھييتطلب المثال ال

  :التحتية البنية واألساسية الحركة االقتصادية، باإلضافة إلى ضرورة دعم التجھيزات 
  
  

  )مليون دينار(التكلفة                
I (- دعم دينامكية اإلنتاج                                                                                              
  
  الحةالف) أ
  
  20                        مناطق جديدة                       إحداثو السقويةدعم المناطق  – 1أ
                  20                                             الغاباتو األحواض الساكبةالتشجير وتھيئة  – 2أ
     36                                                                                   (C.E.S)التربة وحماية المياه   – 3أ
                  11                                                                                السدود الجبلية   – 4أ
                  123   ترشيد التصرف في الموراد الطبيعية       التنمية الفالحية المندمجة و تطوير – 5أ
  
  الصناعة ) ب
  

   15                                                     مناطق جديدة تأھيل المناطق الحالية وتھيئة
  
  السياحة) ج
  

         6                                                    ةالسياحة الثقافية والسياحة البيئي تطوير ودعم
  
  

II (– البنية األساسية  
  
                  2000 ≈                                              البرنامج الرئاسي للطرقات السيارة   –) أ 
       184                                             وتعصير الطرقات المھيكلة للجھة  تأھيل – )ب
        22                                                            )كم 200(بعث مسالك فالحية  –) ج
    66                                                                        ة الجازيقبناء سد خن –) د
                  220إلى الجھة والربط بين سدود الجھة                       تحويل فائض مياه الشمال–) ـھ
  

III ( العمرانية بالجھة لھيكلةادعم.  
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  اإلجراءات المؤسساتية – 2.5

  :القوانين والتشريعات   -  1.2.5
  

 اإذ خاصة تبدو القوانين والتشريعات الموجودة كافية لتنفيذ برامج التھيئة الترابية والتنمية االقتصادية

كما  .ة بفقرة كاملةالتشجيع على التنمية الجھوي صالتشجيعات على االستثمار يخص ن قانونأ علمنا

 جھاتينبغي أن ينص الجانب التشريعي على تواجد  هأن غير. توجد بالجھات أيضا شركات لالستثمار

 .  الجھات االقتصاديةلتھيئة  األمثلة التوجيھية علىاقتصادية و

شير ي الالجھات االقتصادية و مفھوم  ال ينص على) الترابية والتعمير التھيئة مجلة(فالتشريع الحالي 

والسؤال المطروح في . )بمفھومه الواسع(للتھيئة على الصعيد الجھوي  التوجيھيةبوضوح إلى األمثلة 

اإلطار الحالي للتشريع  يكأداة لتنفيذ المثال التوجيھي للتھيئة جائز ف داعتماد العق ھل: ھذه الحالة ھو 

  التونسي؟  

  .لتجسيد المثال على أرض الواقعيات مستوعدة ز بين يالتمي يتعين ھذا السؤال،ولإلجابة على 

عقد يتطلب الن انجاز ، ألحاليا ممكناقد ال يكون  يمثل إطارا للتعاقد ،بين الدولة والجھات فالقول بعقد 

يتين فأكثر ال تمثل شخصا معنويا ، في حين أن الجھة كمجموعة لوالقانونيا للطرفين المعنيين تواجدا

إلبرام مثل ھاتة " قانوني"ال يقابلھا طرف وبالتالي فان الدولة  .ھاقانونيا وليس ھناك أي ھيكل لتمثيل

نه ال أكما  .وفئات اجتماعية معيّنةالمقاربة تنطبق على العقود المبرمة بين الجھة  نفس ھذهالعقود و

وحتى لو أبرمتھا فھي شكلية بحتة وتعقد مع اإلدارات الالمركزية  ،يمكن للدولة أن تبرم بالفعل عقودا

باستثناء المندوبيات الجھوية للتنمية الفالحية التى  اھذ .مصالح الراجعة لھا بالنظرالفي الواقع  ھي التي

إبرام العقود مع األطراف العمومية  يمكن للدولةفي ھذا الصدد و .تعتبر مؤسسات عمومية للدولة

  .والمنصوص على وجودھا قانونا في التنمية المساھمة
  

  :  الھياكل والمؤسسات - 2.2.5
  

مثل بل المطلوب تطوير األرصدة المكتسبة  ،على ھذا الصعيد ال يتطلب األمر إجراء تحويرات ثورية

منفصلة في كل والية على حدة وليس له ھذا الديوان يؤمن تدخالت ف .ديوان تنمية الوسط الغربي

 عم .كجھة واحدةفي إطار اإلدماج االقتصادي واالجتماعي لھاته الواليات  اأوسع نطاقأشمل وعمليات 

  .العلم أن الديوان مؤسسة عمومية تابعة للدولة تنجز تدخالت على صعيد جھوي 

ويتسنى ذلك من خالل تدعيم . كبر في صلب الديوان ذاتهأفانه من األجدى تجسيم تمثيل جھوي  وعليه، 

ستحسن أن يتركب وي. )الوسط الغربي(الجھة عمومية بلجنة أو ھيئة للتنمية االقتصادية بالھذه المؤسسة 

للھياكل المحلية  ممثلينوتتضمن التركيبة . اعضو 30و  20ھذا الجھاز من أعضاء يتراوح عددھم بين 

وممثلين عن األوساط االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، لكل والية) المجلس الجھوي والمجلس البلدي(

غير حكومية ناشطة في التنمية  منظمات ،منظمات األعراف، غرف التجارة والصناعة(والجمعياتية 



 15

  
 
  
  
  
  
  
   
  
  
 
  


