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 1 صفحة المثال التوجيھي لتھيئة وتنمية و�ية القيروان ـ ملخـّص التقرير النھائي 

 

  للتھيئة والتنمية لو�ية القيروان ھييالتوجمقدمة حول المثال  .1

  للتھيئة والتنمية ھييتوجدور المثال ال 1.1

وھو . وما بعدھا N2030مد نسبيا تصل إلى سنة يتنزل المثال التوجيھي للتھيئة والتنمية ضمن نظرة استشرافية طويلة ا

كما أنه يحدد تطور وظائف . يوجه ا"ختيارات الخاصة بتركيز التجھيزات الكبرى والبنية التحتية ونسيج الخدمات العمومية

فظة على الشبكة الحضرية ويحرص على تأھيل المجا"ت الترابية الھامشية ودمجھا ببقية المنظومات الترابية وكذالك المحا

البيئة والمحيط ودمج المواقع اNثرية والمشاھد الطبيعية المميزة ومعطيات التراث الثقافي ضمن رؤية متكاملة للتھيئة 

  .والتنمية

يقدم المثال التوجيھي للتھيئة والتنمية لو"ية القيروان تحلي^ لتطور ا"قتصاد المحلى والسكان بالو"ية ليحدد وفق ذلك جملة 

  .وتدفع بعملية التھيئة والتنمية ات والمقترحات من أجل تنمية عادلة ومستديمة وفق رؤية للتھيئة تسھل من التوجھ

  أھداف الدراسة 2.1 

يقوم المثال التوجيھي للتھيئة والتنمية الخاص بو"ية القيروان بتحديد اaفاق الكبرى واNوليات اNكيدة للتنمية في غضون 

  .بالتالي آلية من آليات للتھيئة الترابيةالعشريات القادمة وھو يمثل 

  :ومن ھذا المنطلق فإن أھم أھداف ھذه الدراسة ھي

  

 .جعل الو"ية قطبا نشيطا للتنمية وتطوير اNنشطة ا"قتصادية وفق أولويات التشغيل •

 .تنمية نسق إحداث المؤسسات ا"قتصادية ودفع القدرات التصديرية •

 .اندماج الو"ية  با"قتصاد العالمي تحسين نسق النمو ا"قتصادي وضمان •

 .تجھيز الو"ية ببنية تحتية متطورة من أجل دفع وتطوير التنمية ا"قتصادية •

 .خلق ظروف معيشية أحسن بالنسبة لكل سكان الو"ية •

ة تحسين جاذبية المنطقة وترقيتھا إلى مستوى ما يتطلبه ا"قتصاد العالمي وذلك لتطوير ا"ستثمار وتوزيع القاعد •

 .ا"قتصادية

  .دعم ال^مركزية ومستويات التصرف الذاتي لبنية التحكم الترابي على مستوى الو"ية •
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  ا(طار الطبيعي  .2

تقع و"ية القيروان في وسط الب^د التونسية وھي تشمل بالتالي جزءا من منطقة السباسب ويتكون مجالھا الترابي من منطقة 

  .ھك 657700من منطقة شرقية وجنوبية سھلية ويبلغ إجمالي مساحة الو"ية غربية جبلية  و -شمالية

يتسم مناخھا بطابع شبه جاف إلى جاف وفق تغاير محسوس من الشمال إلى الجنوب كما أنھا تحتوي على موارد طبيعية 

  .ھامة من مياه وتربة وغطاء نباتي

  الوحدات التضاريسية الكبرى 1.2

  :أربعة وحدات تضاريسية متجانسةتنقسم مساحة الو"ية إلى 

المنطقة الشمالية الغربية وتضم معتمدية الوس^تية والجزء الشمالي لمعتمدية حفوز والجزء الشمالي لمعتمدية  •

وإلى ا"ستغ^ل الجائر لمواردھا الغابية وللتربة وتعتبر  الع^ء وھي منطقة جبلية تتعرض للتعرية وا"نجراف

 .ف المنظومات الجبلية ذات التطور المحدود وضعيفة الجدوىمنظومتھا ا,نتاجية من صن

المنطقة الجنوبية الغربية تضم معتمديات حاجب العيون والجزء الجنوبي لمعتمدية حفّوز والجزء الجنوبي  •

لمعتمدية الع^ء والجزء الغربي لمعتمدية نصر هللا وتعتبر ھذه المنطقة منطقة انجراف بحكم تضاريسھا ومجا" 

 . الغطاء النباتي المكون من الحلفاء بحكم الرعي الجائر لتراجع

المنطقة الجنوبية الشرقية تضم معتمديات الشراردة وبوحجلة والشبيكة والجزء الشرقي من معتمدية نصرهللا  •

ز البيومناخي الجاف اNعلى وتتمي المجالوتنتمي المنطقة إلى المنظومة الريفية لمنطقة السباسب السفلى ضمن 

أشجار (تضاريسھا بطابعھا السھلي الذي " يعرف إ"ّ إنجرافًا محدودا أما المنظومة ا,نتاجية فتتميز بتنوعھا 

  ).مثمرة زراعات كبرى وزراعات سقوية

وتنتمي ھذه . المنطقة الشمالية الشرقية وتتكون من معتمديات القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية والسبيخة •

اNعلى وتعتبر ھذه  - البيومناخي الجاف المجالنظومة الزراعية الف^حية للسباسب السفلى ضمن المنطقة إلى الم

م في ارتباط مباشر بالسباخ وھي كذالك منطقة  100المنطقة منطقة سھول منخفضة " يتجاوز معدل ارتفاعھا 

نتاجية في ھذه المنطقة على تربية ترّسبات من اNحواض السفحية Nودية زرود ومرق الليل وتقوم المنظومة ا,

  .وتتعرض الموارد الطبيعية في ھذه المنطقة لpستغ^ل المفرط. الماشية والزراعات السقوية واNشجار المثمرة 
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  خارطة التضاريس:  1.2الرسم 

 
  

 

 

  التربة والمياه والغطاء النباتي: الموارد الطبيعية  2.2

  ائيةمموارد الال:  1.2.2

 179مليون متر مكعب في حين تقدر موارد مياه السي^ن الممكن استغ^لھا بـ  146تقدر كمية مياه السي^ن المستغلة بـ  •

 . 2011مليون متر مكعب حسب المعطيات ا,حصائية لسنة 

مليون متر  92.1مليون متر مكعب في حين بلغ ا"ستغ^ل الفعلي  63.5تقدر كمية موارد المائدة المائية السطحية بـ  •

 .2011مكعب سنة 
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  80.4في حين تقدر الكمية المستغلة فعليا بـ 3م 89.2تقدر كمية موارد المائدة المائية العميقة التي يمكن استغ(لھا بـ  •

 .متر مكعب  في السنة

 

3م 325ويقدر إجمالي الموارد المائية القابلة لpستغ^ل حوالي 
3م 318.5^ل الفعلي في السنة في حين بلغت كمية ا,ستغ 

 

  .في السنة

3ممليون  40.7والم^حظ أن أغلب السدود تشھد ارتفاع مستوى الترسب فمث^ قدرت نسبة الترسب لسد سيدي سعد بحوالي 
 

3ممليون  209القدرة الجملية للتعبئة لھذا السد والمقدرة ب  5/1وھو ما يمثل 
3م 2.14أي بمعدل ترسب سنوي يقدر ب  

في  

  .السنة

  موارد التربة:  22.2.

وتنقسم ھذه . من مساحة الو"ية% 93.5ھك وھو ما يمثل  615.000تقدر المساحة الزراعية الجملية للو"ية بحوالي 

ھك من المساحات الغابية  181000ھك من اNراضي المحروثة و  434000المساحة الزراعية الحالية الصالحة إلى 

ھك للزراعات  118300ھك لtشجار المثمرة و  217700من  2009ات المزروعة سنة وتتكون المساح ومساحات الرعي

أن مساحة اNشجار المثمرة قد بلغت  2011ھك للمساحات البور في حين بيّنت معطيات  98000السنوية وحوالي 

  .بورال تلمساحاھك بالنسبة  41539ھك بالنسبة للزراعات السنوية  و  174617ھك مقابل  217844

ھك بالنسبة  41000ھك مخّصصة Nشجار الزيتون ومن  163700وتتكون المساحات المخصصة لtشجار المثمرة من 

  .ھك Nشجار مثمرة أخرى 13000للوز و 

وبصفة عامة تعرف التربة مشكلتين أساسيتين ھما ا,نجراف المائي بالمناطق المتضرسة وعلى السفوح وظاھرة التملح 

  .السھلية بالنسبة للمناطق 

من إجمالي % 50فالغراسات تعطي . وتبين المعطيات أن موارد التربة بالو"ية قد وصلت إلى مستوى ا,ستغ^ل اNقصى

ھك وبالتالي فإن المساحات  118300معدل مساحة الزراعات الكبرى السنوية بحوالي  رتقداNرض المحروثة في حين 

  .لمساحات المخصصة للرعيالمستغلة " يمكن أن تتطور إ" على حساب ا

ھك وھو ما يؤكد أن كل الموارد  53000في حدود  2008من جانب آخر فإّن مساحة المناطق السقوية قد استقرت منذ 

  .الخاصة باNرض الزراعية تعرف استغ^" تاما وفي وضعيته القصوى

  موارد الغطاء النباتي: 3.2.2

 27.5ھك وھو ما يعطي نسبة تغطية نباتية بحوالي  181000غطاة بالحلفاء تبلغ المساحات الغابية ومساحة الرعي وتلك الم

  :من مساحة الو"ية و يتكون الغطاء النباتي من العناصر التالية %

 ) غابات خاصة 5000منھا ( ھك  85000المنطقة الغابية التي تقدر مساحتھا  -

 ھك  48000مناطق الرعي العمومية و تقدر بـ  -

 ھك  48000أو المشتركة التي تقدر بـ مناطق الرعي الخاصة  -

العشوائي وھو ماعمق ا"نجراف المائي  ا"جتثاثو تعرف المساحات الغابية العديد من المشاكل من بينھا الرعي الجائر و

  .خاصة على السفوح التي تعرف استغ^" مفرطا خاصة "ستعما"ت الرعي
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  الوسط البشري  .3

  منظومة التوّطن السكاني 1.3

  .الوزن الديمغرافي لو"ية القيروان على المستوى الوطني وا,قليمي 1.3.1

وقد تطور  عدد . من سكان الب^د التونسية%  4.5نسمة وھو ما يمثل  546200 -  2004بلغ إجمالي سكان القيروان سنة 

  .من إجمالي سكان الب^د التونسية%  5.3يمثلون  2014نسمة سنة  570569السكان ليصبح 

فإننا نتحسس بوضوح أھمية تراجع نسق النمو  2014-1975أخذنا تطور نسبة النمو الديمغرافي بالو"ية للفترة وإذا 

الدميغرافي وتطورعملية ا"نتقال الديمغرافي للو"ية من وضعية النمو المتواصل والقوي إلى وضعية تراجع النمو 

لمحسوس للخصوبة وأھمية التيارات الھجرية المنطلقة من الدميغرافي وذلك نتيجة عديد العوامل ومن بينھا التراجع ا

  .لھا أثّر بصفة رئيسية على البنية الديمغرافية و التيالو"ية

  الوزن الديموغرافي حسب المعتمديات والعمادات: 2.1.3

 106841يتان  ضمت المعتمد  1984تضم معتمديتا القيروان الشمالية والجنوبية الثقل الديمغرافي اNساسي بالو"ية ففي 

حيث تظم المعتمديتان ) 2014(وقد تعمقت ھذه اNسبقية أكثر اليوم . ساكن وھو ما يمثل ربع إجمالي السكان بالو"ية

  .من إجمالي سكان الو"ية%  32ساكن أي ما يناھز  182.106

تراجعا لنصيبھم ) والشبيكة بوحجلة، نصر هللا، الوس^تية، الشراردة، الع^ء  (في المقابل  عرفت المعتمديات اNخرى 

في حين تعرف معتمديتا السبيخة وحاجب العيون إستقرارا لوزنھم  2009و 1994النسبي من إجمالي سكان الو"ية بين 

  .النسبي

  نسبة النمو الديمغرافي :1.3جدول 

  2014-2004  2004-1994  1994-1984  1984-1975  المرحلة

%  2.64  2.37  0.25  0.44  

  8حصاءلوطني لمعھد اال: المصدر                 

  

  : الحركية المجالية وديناميات الھجرة 2.3

ظلت و"ية القيروان إلى حدود منتصف السبعينات و"ية ذات حركية ھجرية محدودة ولكن أصبحت الھجرة منذ أواخر 

  .الثمانينات العامل اNساسي في تطور السكان والتعمير بالو"ية

حيث فقدت منطقة تونس الكبرى جاذبيتھا الھامة على التدفق الخاصة بو"ية القيروان بتغيير اتجاه جغرافية الھجرة وتتميز 

لفائدة منطقة الوسط الشرقي ) 2009 –2004فقط للفترة %  15مقابل  1984- 79للفترة %  27.5( القيروان سكان و"ية 

بحيث لعبت عوامل القرب الجغرافي وتأصل بعض  2009-2004من ھجرة القيروانيين للفترة %  65التي استوعبت 

  .التقاليد الھجرية دورا كبيرا في زيادة ھذا ا,قليم من حيث استيعاب ھجرة أصيلي القيروان

 

  :وا7فاق الديمغرافية النمو السكني حسب الوسط  3.3

  تطور التحّضر 1.3.3

إلى  1984سنة  %25.5وقد تطورت ھذه النسبة من % 33 -2009تبلغ نسبة التحضر المسجلة في و"ية القيروان سنة 

 .2009سنة %  33و  2004سنة %  31.8لتبلغ  1994سنة  % 29.3
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  السكان الريفيون 2.3.3

سنويا ولكن لم تسجل المجا"ت المحلية نموا بنفس الصفة %  1.7نموا سكانيا بحوالي  1994سجل الوسط الريفي في الفترة 

في القريب من مدينة القيروان من نمو أرفع من المجا"ت اNخرى في حين عرفت أرياف معتمديات فقد استفاد المجال الري

أما معتمديات الشبيكة ونصر هللا والشراردة  فتميزت . ا,خ^ء الريفيتأثيرالع^ء والوس^تية نموا سلبيا مشھودا تحت 

 .باستقرار نسبي لسكانھا الريفيين أو نموا سلبيا نسبيا

 Gradient Ouest/Est). (شرق \تعمق ھذا الميل غرب 2009و  2004رة ما بين في الفت

 

  مستوى عيش السكان  4.3

وھي نسبة أرفع بكثير من المعدل الوطني الذي  2012سنة %  23.5تقدر نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر بـ 

  % . 13.5يقدر بـ 

عدل الوطني في حين تتميز معتمديات الع^ء وبوحجلة بالمعد"ت اNرفع التي وتفوق كل معتمديات الو"ية بدون استثناء الم

من السكان أما إذا اعتبرنا مؤشر نسبة العائ^ت المحتاجة فإن معتمديات الوس^تية والع^ء تشتمل على أعلى %  25تفوق 

  %. 30المعد"ت التي تتجاوز 

  التشغيل كّيةدينام 5.3

في حين بلغت ھذه  1984سنة %  13.9بعد أن كان في حدود %  19.6بـ  1994قيروان سنة قدرت نسبة البطالة بو"ية ال

  2004سنة  25.002إلى  1994عاطل سنة  31.680وقد انخفض عدد السكان العاطلين من  2009سنة %  10.2النسبة 

يمكن إيعازه إلى تحسين إحداثات الشغل بالو"ية وإنما يفسر ولكن ھذا التراجع في نسبة البطالة " . 2009سنة  17907و 

   ذلك بتأثير وضعية ا"نتقال الديموغرافي التي تعرفھا الو"ية من ذلك تراجع عدد السكان الذين ھم في سن الشغل بين 

  .ناشط 130.000واستقرار السكان الناشطين المشتغلين في حدود  2004و   1994

  :وضعية التشغيل في الو"ية بما يلي وعموما يمكن أن نلّخص

يفّسر تراجع نسبة البطالة بتراجع الطلب ا,ضافي على التشغيل وتراجع نسبة النشاط ودور عامل التمّدرس في  •

 .تأجيل الطلب على الشغل

 " تساھم  بقية القطاعات في إحداث مواطن ل^ستھ^كباستثناء قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات الموّجھة  •

 ).الف^حة والخدمات العمومية(الشغل 

    % 10يتم تنويع اNنشطة ا,قتصادية من خ^ل الصناعات التحويلية والخدمات ا,ستھ^كية التي تساھم بـ  •

 .وھي أنشطة متركزة أساسا بمدينة القيروان. على التوالي في إحداثات مواطن شغل جديدة بالو"ية%  14.2و
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اNمثل لتركيز الخدمات  تمثل البنية الحضرية عنصرا مجاليا ھيكليا بالنسبة للتھيئة الترابية فالمدينة تمثل ا,طار

 .والتجھيزات، بالتالي فھي تؤطر من خ^ل وظائفھا الحضرية الع^قات التي تربطھا بمحيطھا المباشر

ومن ) 2009نسمة سنة  128215(ة من الناحية الديموغرافية 

وينتظر من ھذه المدينة أن تكون نقطة . 

والوظائف بمدينة القيروان أدى إلى خلق فراغ وظيفي حولھا وھو ما يتطلب تنمية المدن 

  

  

المثال التوجيھي لتھيئة وتنمية و�ية القيروان ـ ملخـّص التقرير النھائي 

  ليمية البنية الحضرية ا�ق

تمثل البنية الحضرية عنصرا مجاليا ھيكليا بالنسبة للتھيئة الترابية فالمدينة تمثل ا,طار

والتجھيزات، بالتالي فھي تؤطر من خ^ل وظائفھا الحضرية الع^قات التي تربطھا بمحيطھا المباشر

ة من الناحية الديموغرافية تحتل مدينة القيروان مكانة مركزية ضمن البنية الحضري

. الناحية الوظيفية من خ^ل خدماتھا العمومية وأھمية نسيجھا الصناعي والخدماتي

  .ربط بين مجالھا المباشر واNقاليم المجاورة مثل تونس والساحل وصفاقس

والوظائف بمدينة القيروان أدى إلى خلق فراغ وظيفي حولھا وھو ما يتطلب تنمية المدن ولكن التركز المفرط للسكان 

  .  الصغرى المحيطة بھا وذلك لتحسين جاذبيتھا تجاه مجالھا الريفي المباشر

  المنظومة الحضرية ا(قليمية: 4.1الرسم 

  

المثال التوجيھي لتھيئة وتنمية و�ية القيروان ـ ملخـّص التقرير النھائي 

البنية الحضرية ا�ق 4

تمثل البنية الحضرية عنصرا مجاليا ھيكليا بالنسبة للتھيئة الترابية فالمدينة تمثل ا,طار

والتجھيزات، بالتالي فھي تؤطر من خ^ل وظائفھا الحضرية الع^قات التي تربطھا بمحيطھا المباشر

تحتل مدينة القيروان مكانة مركزية ضمن البنية الحضري

الناحية الوظيفية من خ^ل خدماتھا العمومية وأھمية نسيجھا الصناعي والخدماتي

ربط بين مجالھا المباشر واNقاليم المجاورة مثل تونس والساحل وصفاقس

ولكن التركز المفرط للسكان 

الصغرى المحيطة بھا وذلك لتحسين جاذبيتھا تجاه مجالھا الريفي المباشر
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  سيناريوھات التھيئة والتنمية ا�قليمية . 5

ض سيناريوھات التھيئة والتنمية الخاصة بو"ية القيروان وفق ما توّصل إليه التحليل السابق من نتائج نقوم فيما يلي باستعرا

وآخذين بعين ا"عتبار المشاريع المقّررة سابقا في إطار المخطط الحادي عشر للتنمية والتي تعطي اNولوية لتطوير شبكة 

سيناريوھات  2وأفضت مقاربتنا ا,ستشرافية إلى صياغة . ونمو الطرقات مما يسمح بإكساب المدن المحلية عناصر جاذبية

للتھيئة يأخذان بعين ا"عتبار عناصر اقتصادية واجتماعية وطنية ومحلية مختلفة ويمث^ن صورتين استشرافيتين متباينتين 

 :لمستقبل الو"ية

ى تأھيل الو"ية و ترقيتھا إلى مستوى و ھو سيناريو منبني عل "متفائل"نحث على تجنبه و سيناريو  "متشائم"سيناريو 

  .أحسن

  سيناريو الفجوة ا�قليمية: السيناريو المطلوب تجنبه  1.5

تستند توقعات ھذا السيناريو على فرضية أن يواصل النمو الديموغرافي تراجعه بالو"ية وذلك تحت تأثير تكثف الھجرة 

لقيروان وذلك تحت تأثير تراجع مردود النشاط الف^حي خاصة بالقسم المنطلقة من الو"ية إلى اNقاليم اNخرى ونحو مدينة ا

  .الغربي من الو"ية

مھددة  بتراجع منظوماتھا ا,نتاجية ) باستثناء مدينة القيروان(با,ضافة إلى التراجع الديمغرافي فإن مدن وأرياف الو"ية 

وتستند توقعات . التونسي متخلية عن ظھيرھا الغربيالمحلية  في حين تنخرط مدينة القيروان أكثر ضمن منظومة الساحل 

  :ھذا السيناريو على المستوى الف^حي على جملة من النتائج الناجمة عن

 .تواصل ا,ستغ^ل المفرط والعشوائي للمائدة المائية •

 .استحواذ المناطق الحضرية على جزء كبير من ا,مكانات المائية الموّجھة للرعي •

  :ه التحو"ت الديموغرافية وا,قتصادية يستشرف ھذا السيناريو الوضعيات التاليةوبالنظر إلى جملة ھذ

يمكن للو"ية أن تعرف تراجعا للشغل في القطاع الف^حي وخاصة في الزراعات التي تعرف مستوى عال من  •

ة اNع^ف، الحبوب واNشجار المثمر(والزراعات نصف المكثفة ) زراعات الخضروات السقوية(التكثيف 

التي يشھد مردودھا ) الحبوب والغراسات البعلية( كما يمكن أن يشمل ھذا التراجع الزراعات المطرية ) المروية

 .تذبذبا

ومن الممكن في ) الوس^تية ، الع^ء، نصر هللا(تشھد بعض المعتمديات منذ اaن تراجعا للتشغيل الف^حي بھا  •

شبيكة والقيروان الجنوبية وحفوز وحاجب العيون وبوحجلة المستقبل القريب أن تشھد معتمديات السبيخة وال

 .والقيروان الشمالية بدورھا تراجعا للتشغيل الف^حي بھا

بصفة إجمالية يمكن القول أن التشغيل الف^حي قد يشھد تراجعا يمس من كامل الو"ية وھو تراجع مرتبط با,فراط 

  .ارتفاع لتملّحھافي استغ^ل المائدة المائية مما ينجر عنه 

أما فيما يخص التجھيزات العمومية فإن التأخر الحاصل في حجم ا,ستثمارات الموّجھة لتطوير البنية التحتية يحد 

الخدمات الصحية وضعف (في الصناعة فضعف نسيج الخدمات العمومية ) الخّواص(من دور المستثمرين 

التراجع الديمغرافي للمدن بالو"ية وعموما " يستجيب ھذا  يعّمق) التخّصصات الجامعية ومستوى التكوين

 ظاھرة السوحلةالسيناريو إلى التوجھات الجديدة للمثال التوجيھي لتھيئة التراب الوطني الذي يھدف إلى الحد من 

(littoralisation)  التي يعرفھا التراب الوطني.  
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 وة ا(قليمية

  

يتوقع ھذا السيناريو حدوث تحو"ت شاملة في وضعية التنمية والتھيئة بالو"ية تشمل التنمية الحضرية وديناميكية توطين 

  :الصناعة والخدمات وتأھيل القطاع الف^حي وھو ما يفضي إلى ھيكلة عمرانية تتميز بالخصوصيات التالية

 تحول مدينة القيروان إلى حاضرة إقليمية ذات إشعاع في مجالھا ا,داري وعلى كامل إقليم الوسط الغربي

إرتقاء النواة الجامعية إلى قطب جامعي إقليمي متكامل ومتنوع ومرتبط ببقية اNقطاب الجامعية ومنتج على 

المثال التوجيھي لتھيئة وتنمية و�ية القيروان ـ ملخـّص التقرير النھائي 

وة ا(قليميةالسيناريو المطلوب تجنبه، سيناريو الفج:  1.5الرسم 

  سيناريو ترقية وتأھيل 

يتوقع ھذا السيناريو حدوث تحو"ت شاملة في وضعية التنمية والتھيئة بالو"ية تشمل التنمية الحضرية وديناميكية توطين 

الصناعة والخدمات وتأھيل القطاع الف^حي وھو ما يفضي إلى ھيكلة عمرانية تتميز بالخصوصيات التالية

 يخص المراكز الحضرية

تحول مدينة القيروان إلى حاضرة إقليمية ذات إشعاع في مجالھا ا,داري وعلى كامل إقليم الوسط الغربي

إرتقاء النواة الجامعية إلى قطب جامعي إقليمي متكامل ومتنوع ومرتبط ببقية اNقطاب الجامعية ومنتج على 

  

المثال التوجيھي لتھيئة وتنمية و�ية القيروان ـ ملخـّص التقرير النھائي 

 

  

  

سيناريو ترقية وتأھيل  2.5

يتوقع ھذا السيناريو حدوث تحو"ت شاملة في وضعية التنمية والتھيئة بالو"ية تشمل التنمية الحضرية وديناميكية توطين 

الصناعة والخدمات وتأھيل القطاع الف^حي وھو ما يفضي إلى ھيكلة عمرانية تتميز بالخصوصيات التالية

يخص المراكز الحضرية فيما -

تحول مدينة القيروان إلى حاضرة إقليمية ذات إشعاع في مجالھا ا,داري وعلى كامل إقليم الوسط الغربي   •

إرتقاء النواة الجامعية إلى قطب جامعي إقليمي متكامل ومتنوع ومرتبط ببقية اNقطاب الجامعية ومنتج على    •

  مستوى البحث العلمي
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ظومة الحضرية بشبكة طرقات مؤھلة وتطوير بنية تجھيزاتھا العمومية وخدماتھا ذات ربط كل عناصر المن   •

 .الصبغة الجماعية

تحسين إمكانيات التنقل الحضري داخل المدن في ما بينھا خاصة مع توقع إحداث الطريق السيارة ,قليم الوسط    •

 .الغربي مع تحسين إطار العيش الحضري

 فة والترفيهتطور الخدمات الخاصة بالثقا   •

 تطور الخدمات المقّدمة للمؤسسات    •

 شبكة النقل بين المدن  -

 )12و  3و 2الطرقات الوطنية (تأھيل وتدعيم محاور الطرقات المھيكلة للو"ية  •

 .إحداث محور ثقيل للنقل يتمثل في الطريق السيارة للوسط الغربي التي تمر بمدينة القيروان •

 ركز الو"ية ومراكز المعتمديات تأھيل وتطوير شبكة الطرقات بين م •

 إمكانية ربط القيروان بالشبكة الحديدية •

 

 التنمية الصناعية  -

تطوير النسيج الصناعي لمدينة القيروان من خ^ل إحداث شباك موحد وتسھيل إجراءات إحداث مشاريع صناعية   •

 ريبة من مدينة القيروانوخدماتية جديدة  وكذلك تسھيل  تكثيف النشاط الصناعي  بالمراكز الحضرية الق

 تشجيع تطور التوطين الصناعي بالمراكز الحضرية اNخرى •

 تطوير تركز الخدمات الموّجھة للمؤسسات •

 

 التنمية الف;حية -

  :يمكن أن تتعلق التنمية الف^حية بو"ية القيروان بالمحاور التالية 

وية مع إتّباع استراتيجيات لتكثيف الزراعات المحور اNول يتعلق بتواصل ا,قتصاد في مياه الري بالمناطق السق

 .وا,حاطة بتكوين  الف^ّحين فيما يخص تقنيات التصرف في ا,نتاج الف^حي السقوي

المحور الثاني يتعلق  باستكشاف ما تبقى من الموارد المائية ووضعھا محل اإستغ^ل مع تسريع عملية نقل مياه  •

 .الشمال نحو الوسط 

من خ^ل توسيع مساحات اNشجار ) المطرية(لق بإعادة ھيكلة وتركيبة الزراعات البعلية المحور الثالث يتع •

 .المثمرة البعلية ويتم ھذا التوسيع على حساب الزراعات الكبرى ذات المردود غير المنتظم

من المستغ^ت  كما أن التّدخل على مستوى البنية العقارية الف^حية عبر استراتيجية التجميع العقاري يمكن أن يجعل

  .الف^حية أكثر جدوى

  :إن ھذا السيناريو يستوجب انخراط أھم الفاعلين المتدخلين في التنمية وھم

السلط العمومية وذلك من خ^ل حجم ا,ستثمارات التي يجب رصدھا ,نجاز مشاريع التنمية والتھيئة بالو"ية  •

 )...التجھيزات، تركيز الخدمات، حماية الموارد الطبيعية (

 .السكان المحليون •

 .المستثمرين الخواص في الصناعة والخدمات ودورھم اNساسي في تحقيق ھذه السياسات ا,رادية •
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و نموا لكافة القطاعات ا,قتصادية بكل الو"ية وبالتالي فانه يستوجب وجود جھاز إداري ينّسق كل ييحقق ھذا السينار

وھنا يكمن دور الھيكل المكلف بالتھيئة الترابية . اليات الترابية المطروحةالتدخ^ت وفق رؤية شاملة وتأليفية لمجمل ا,شك

الذي يعنى بإشكاليات التھيئة الترابية ويقوم باقتراح نظرة متكاملة ومندمجة لtولويات ويساھم في تكوين الموارد البشرية 

 .المطلوبة وتعويد الفاعلين المحليين على المشاركة في صياغة أمثلة التھيئة

إن ھذه السناريوھات المقترحة تبين أن المستقبل ليس محددا مسبّقا وأنه " توجد حتمية في تطور التراب وفي التنمية وإنما 

يتوقف المستقبل على درجة تفاعل مختلف الفاعلين ا,جتماعيين وا,قتصاديين وفي النظرة التي يحملھا ھؤ"ء حول التنمية 

ناريوھات لھؤ"ء الشروط اNساسية لھيكلة وإعادة ھيكلة التراب والتفّطن إلى وحول وظائف التراب وتكشف ھذه الس

  .المعوقات التي يمكن أن تقف حجرة عثرة أمام اندماج التراب وإشغاله اNمثل
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 لو�ية المثال التوجيھي للتھيئة والتنمية با.6

 

  إستراتيجية التنمية والتھيئة 1.6

  

تھدف إستراتيجيا تنمية الجھة أو" إلى تأھيل و"ية القيروان لتصبح لھا الجاذبية التي تتمتع بھا اNقاليم الساحلية وبالتالي 

ج الو"ية في تشجيع المستثمرين على ا,نتصاب بھا من خ^ل تحسين وضعية البنية التحتية والتجھيزات والرفع من إندما

  .المجال الترابي التونسي

سيمكن تنفيذ مخطط التدَخل من دفع ديناميكية إعادة توطين اNنشطة ا"قتصادية في كل القطاعات ا"قتصادية           

  .وتوفير مواطن شغل إستجابة للطلب المحلي) الف^حة، الصناعة، الخدمات (

  
  المحاور اDساسية ا(ستراتيجية         2.6

  

تشجيعات أكثر أھمية لpقتصاد في الماء والسعي إلى جلب مياه ( موارد المياه والتربة : حماية الموارد الطبيعية  �
 ).الشمال 

     تكفل الدولة بتوجيه إستثمارات مكثفة للبنية التحتية وتوفير التجھيزات العمومية الجيدة في ميادين الصحة  و التعليم �

 .و التكوين المھني

 .لقطاع الخاص على ا,ستثمار وا,نتصاب بالجھةتشجيع ا �

العمل على إيجاد ا,طار القانوني والمؤسساتي ال^زم لتسھيل عملية ا,ستثمار بالنسبة للخواص وإيجاد منظومة  �
 .تشجيع مالي لھم

      تأھيل البنية الحضرية وظروف العيش الحضرية حتى يتسنَى تثبيت ا,طارات في الصناعة والخدمات بالجھة  �

تحسين إطار  –سكن إجتماعي  –سكن من صنف راقي (ولمزيد التحَكم في نسب الھجرة المحلية والنزوح الريفي 
  ) العيش

 . تفعيل الموروث الثقافي والتاريخي لدعم التنمية المحلية �

  

ل^ستحقاقات  ا"ستجابةمن حقيقي وذلك لتتمَكن  اقتصاديتھدف إستراتيجيا تنمية و"ية القيروان إلى دفع الو"ية نحو إق^ع 
ا,قتصادية وا,جتماعية المتمثلة في توفير الشغل والحد من بطالة أصحاب الشھائد العليا والتحَكم في النزوح وتأھيل 

وللمؤسسات داخل المراكز ) الصحة، التعليم، التكوين المھني، النقل وا,تصا"ت(الخدمات الموَجھة للسكان المحليين 
  .  دف ا,ستراتيجيا إلى تحسين مردودية القطاعات المنتجةالحضرية، كما تھ

  

تحتوي كل ا,ستراتيجيات على مجموعة من التدخ^ت التي يجب إنجازھا على المدى المتوسط والبعيد وعلى إمكانيات 
  : التدخل وطرق التدَخل وا,نجاز

  

 : تأھيل وتحديث البنية التحتية والتجھيزات في قطاعات �
شبكة الطرقات المصنَفة، والمسالك الف^حية وخط السكة الحديدية والطريق السيارة في خصوص  :النقل -

المبرمجة، كذلك بالنسبة لقطاع النقل العمومي الذي يجب دعمه والعمل على إنشاء منطقة لوجستية بالجھة لتطوير 
 .نقل البضائع

المركز ا,ستشفائي الجامعي، (ة تطوير البنية الموجودة وتحسينھا من أجل تحقيق خدمات صحية جيد :الصحة -
 ).المستشفيات الجھوية المجھَزة با,ختصاصات المطلوبة وبالتجھيزات الم^ئمة

أجل الوصول إلى تعليم ذي مواصفات تحسين التجھيزات المدرسية والجامعية وتأھيل ا,طار التربوي من  :التعليم -
 .جيدة

  

 : التنمية الف\حية �

  

 :مية الف^حية المحافظة على الموارد الطبيعية وذلك عن طريقمن الشروط اNساسيَة للتن

o المحافظة على المياه والتربة 

o حماية الغطاء النباتي والغابي ومناطق الرعي من كل أشكال التدھور 
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o  حماية الموارد المائية وذلك بالمحافظة على تجھيزات الري وبعث مؤسسة تشرف على تأطير مجَمعات
وذلك ضمانا ...) الضخ والقنوات، إلخ(تشريكھا في المحافظة على تجھيزات الري  التنمية الف^حية وعلى

من خ^ل تشجيع (تطوير كل أشكال ا,ستغ^ل المحكم والمستدام لtرض و لديمومة ھذه التجھيزات
 ).الف^حة البيولوجية والمحافظة على التنَوع البيئي 

  
 : التنمية الصناعية �

  

 .استغ^ل الموارد المحلية -

 .تجھيز الو"ية من خ^ل توفير المناطق الصناعية المجھَزة والمح^َت الصناعية وذلك لجذب المستثمرين -

وكالة ( ووسائل لتنفيذ عمليات التنمية الجھوية والمحلية ) بنك جھوي لpستثمار(بعث وتركيز وسائل استثمار  -
 ) جھوية تقوم بالتنسيق بين القطاعات 

  
 تحسين الخدمات  �

  

 ).الخدمات ا,دارية والثقافية والرياضية والترفيھية(خدمات الموَجھة للسكان تحسين ال -

 تحسين الخدمات الموَجھة للمؤسسات  -

 إستغ^ل الموروث الثقافي والتاريخي  -

  
  اDبعاد المجالية والترابية للمثال التوجيھي للتھيئة والتنمية   3.6

  

ان كما تبينه الخريطة التأليفية المنظومة المجالية لو"ية القيروان في أفق يعكس المثال التوجيھي لتھيئة وتنمية و"ية القيرو
منظومة التوطَنات البشرية ( وترابية )  القاعدة ا,نتاجية للو"ية(ھذه المنظومة ھي في نفس الوقت قطاعية . 2030

  ) وا,قتصادية والتفاع^ت واNدفاق  وتقسيمات المجال

  
  )   المنظومة السكانية واNنشطة(التوطَنات تحَو"ت منظومة   1.3.6    

  

ھذه المنظومة تكون فيھا مدينة القيروان المركز اNھم من حيث الوزن الديمغرافي والوظيفي، مدعومة بشبكة من المراكز 
  .الحضرية الجھوية التي تكّون حولھا مناطق إستقطاب لمجا"تھا الريفية المباشرة

  

الخدمات سيمكن من إعطاء قدرة أكبر للمراكز الحضرية الثانوية ,ستقطاب وھيكلة التراب إَن دعم النسيج الصناعي ونشر 
  ).حاجب العيون وحفَوز والشبيكة  والوس^تية(ومعاضدة مدينة القيروان 

  

تختزل ) أشكال + ألوان ( وتعكس الخريطة التأليفية مختلف التحَو"ت من خ^ل مجموعة من ا,ختيارات السيميولوجية 
  .تيب العناصر وتمايزھاتر

  
وتبرز الخريطة في النھاية الدور المركزي لمدينة القيروان وقد إرتقت إلى وظيفة الحاظرة ا,قليمية المكتملة والتي تساندھا 

                    " تضخم الرأس"مراكز جھوية نشيطة، ھذا التصَور يضع القيروان في سيناريو مناسب من حيث تراجع 

)la macrocéphalie démographique( التي تميزھا حاليا.  

  

  تحو"ت المنظومة ا,قليمية من حيث الع^قات والتفاع^ت   2.3.6

    
تمثل بنية شبكات النقل العنصر الثاني الحاسم في التحو�ت المجالية التي ستعرفھا الو�ية، وتتناول الخريطة مجموعة   

) توسعة ومضاعفة وتدعيم(ھو مطلوب من أجل تحسين قدراتھا التقنية  وما) ديةالطرقات والسكة الحدي(الشبكات الموجودة 
ويبقى إنجاز الطريق السيارة للوسط الغربي العنصر الحاسم من أجل الرفع من نفوذ المنطقة وجاذبيتھا ل(ستثمار الداخلي 

  .والخارجي 

  
  التحَو"ت على مستوى المحيط وا"ستغ^ل الف^حي   3.3.6

  

  : الخصوص تتناول الخريطة ث(ثة أبعاد أساسية في ھذا  
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وربط ) سيسب العلَم وجلب مياه الشمال(تدعيم الموارد المائية من خ^ل العمل على إعادة تعبئة المائدة المائية  •
 ). ربط سد نبھانة بسد الھوارب وربط سد الھوارب بسد سيدي سعد(منظومة السدود المحلية 

 حماية المجا"ت الطبيعية  •

 وجيه الف^حة نحو تنمية مستدامة من خ^ل تحديد المساحات المروية والمناطق السقوية والتجھيزات المرتبطةت •
  .بھا

  آليات التنفيذ أھم   4.6

      

  : لمرافقة وتنفيذ المخطط البرنامج المعروض "حقا وقع اقتراح مؤسستين للتنمية   

  

يكون دورھا دفع التنمية حيث تقوم بوضع استراتيجيات تنموية وكالة للتنمية ا"قتصادية وا"جتماعية للجھات،  �
للجھات وتحيين دوري لھذه ا,ستراتيجيات والبرامج، كما تقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ البرامج، فالغاية من بعث ھذه 

 . ھوية"مركزي للتنمية الج المؤسسة ھو توفير الموارد البشرية الضرورية بالجھات الداخلية  وخلق حافز جديد

  

بعث بنك للتنمية الجھوية يعمل على توفير تموي^ت مسھلة موَجھة للمستثمرين بالمناطق الداخلية الذين  �
  .  يواجھون مشاكل مجحفة لتمويل مشاريعھم
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