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 ةـــــتوطئ

 

لبلدي للعمل امرجعي الطار بلدية صفاقس ليكون بمثابة اإلل المحلية لتنميةا مخططال أعد  

جديدا ا أسلوبيعتبر هذا المخطط ( ولما بعدها. و 3330 – 3333للفترة النيابية الحالية )

ن أالعمل في البلديات كما جاء في مجلة الجماعات المحلية التي نص ت على  طويروتنظيم لت

 مصالح من وبدعم تشاركي منهجيعد  وفقا لـ " وأن  محلية تنمية مخططكل بلدية يكون ل

 والهياكل المحلية الجماعات وتدخالت لضبط برنامج" مرجعيا  إطارا يكون بمثابة ل" والدولة

 1"الشامل التنموي في المجال لها التابعة

سين تحلالوظيفية  ألنشطةوا عمالالتنمية المحلية هي القيام بمجموعة من األ أن وانطالقا من

نحو  الحديثعمل البلدي، فإن التوجه افة مجاالت البكالنهوض و للسكان األوضاع المعيشية

ى إسالالمركزية والتدبير الحر على المستوى المحلي يحم ل  داء البلديات مسؤوليات أكبر تتعد 

لفعلي ا تشريكالغيرها..، إلى رخص بناء والخدمات المعتادة، من نظافة وتنوير وحالة مدنية و

كذلك ة وبالمواطنلديهم وترسيخ الشعور في تسيير الشأن العام لمواطنين والمجتمع المدني ل

وتحسين جودة الحياة في   همبأنفس يتمكنوا من تطوير أنفسهملمهاراتهم مواهبهم وصقل 

  . مدينتهم

 تتمثل في أنه :أساسية وظائف  مخطط التنمية المحليةلكما أن ل

  للبلديةيساعد على تحقيق األهداف المستقبلية 

 هاطاقاتو هامواردهدر تقل ل من  تي تحد من آداءها والعوائق الالبلدية المخاطر وجنب ي 

 التالين: االستراتيجين إلى خطة عمل تسمح باإلجابة على السؤالين التوص ل 

 أين نريد أن نذهب؟ -

 كيف الوصول إلى ما نريد؟ -

 

 

                                                           
  1 الفصل 101 من "مجلة الجماعات المحلية" الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2012  المؤرخ في 9 ماي 2012 
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 لراهناالبلدي تشخيص موجز للوضع  .8

جذرة مدينة متجعلت منها  على مر  السفففنينتحققت ة يدعدمكاسفففب بصففففاقس  مدينةتتمتع 

ادية الم موقعها االسفففففتراتيجي وثراء مواردهاقطبا اقتصفففففاديا متميزا بفضفففففل  و في التاريخ

، فإن بلدية صففففاقس لها بلديات( 3) صففففاقس الكبرىبين البلديات المكونة لة. ومن والالمادي  

واألكثر اشفففعاعا واسفففتقطابا  مفهي البلدية األ ،القسفففط األوفر من هذل المكاسفففب واالنجازات

 :بفضلللفضاء الحضري 

من  %03) ألف سففففاكن 333ألف سففففاكن من مجموع  033حوالي  : هاعدد سففففكان -

 وتتوزع على سبع دوائر المجموع(

 من المجموع( %03ألف هك ) 30 333هكتار من مجموع  33 333 :  تهامساح -

  الضخم  ها التجاريءمينا -

 مؤسساتها الجامعية والتربوية -

 صحية الجامعية مراكزها ال -

 والخدماتية مؤسساتها الصناعية والتجارية -

 تثمينها وتنميتها.لها وجب 

من عدة تحديات واشففففكاليات عالقة ال بد  اليومصفففففاقس  بلديةلكن، وفي نفس الوقت، تعاني 

. فمن المشففاكل التي تواجهها بلدية وتحسففين مسففتوى الخدمات المقدمة للمواطن من معالجتها

قم ظاهرة اة الحضففرية وتفبيئلالملحوظ ل تدهورالمشففاكل تهم   ،كغيرها من البلديات صفففاقس،

لثقافية انقص فادح في الفضاءات والبناء الفوضوي واالنتصاب العشوائي واحتالل األرصفة 

 .االقتصاديةالمسداة وتراجع األنشطة  االجتماعيةكذلك محدودية الخدمات والرياضية و

ختناقات واالالنقل والجوالن  يةوضعتتمثل في تردي ة ونوعي  مشاكل خصوصية  ليهاتضاف إ

، وتدهور حالة المدينة العتيقة حرمان المدينة من شففواطئها، وتواصففل داخل المدينةالمرورية 

نطقة معلى غرار انعدام تهيئة  جزاء كبيرة من التراب البلديألغيفاب التهيئة األولية كفذلفك و

)منطقة  دوائر سفففففيدي منصفففففورمناطق أخرى غير مهي أة بو في السفففففاحل الشفففففمالي تبرورة

 (، ..)حي واد الرمل والمنطقة الصفففناعية سفففيدي سفففالم وحي الحبيب ..(السفففلطنيةناظور، ال

 ألخ،
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ت دون حال أضففف إلى ذلك النقص الفادح في الموارد المالية والبشفففرية وحتى العقارية التي 

 .  لدياألداء البالعمل وتحسين ل تتطلب حلوال عاجلة وناجعةانجاز العديد من المشاريع والتي 

 

 األهداف واألولويات: .9

لبلدية صفاقس أخذا بعين االعتبار المبادئ  أهداف المخطط التنمويحددت على ضوء ما سبق، 

 األساسية والدستورية التالية:

 استدامة التنمية والعمران -

 المشاركة في الشأن المحلي والمواطنة  -

 والشفافية والنجاعة في العمل  الحوكمة -

 بلديات صفاقس الكبرى ، مختلف البلدية وبيندوائر التضامن بين مختلف  -

 كما يلي:رت بت حسب أوليات الوضع الراهن وخصوصيات المدينة  و

 وبجودة بيئية عالية ، جميلةمدينة نظيفةهدف بيئي:  .3

  الخدمات االجتماعية تحسين وتعميم هدف إجتماعي: .3

 رياضي: تدعيم األنشطة الثقافية والرياضية  –هدف ثقافي  .0

  ومستدامة ، ذكيةشاملة عمرانيةتنمية  إرساء:  3هدف عمراني .0

 : تطوير منظومة النقل والتنقل  3هدف عمراني .0

 هدف حضاري: المحافظة وإحياء التراث األصيل للمدينة  .3

 تشاركيةالديمقراطية الوكمة حوال تكريس مبادئ: مؤسساتيهدف  .3

 رقمنة اإلدارة و البلدي مستوى األداء فيالترفيع هدف إداري:  .3

 البشرية والمالية للبلديةموارد التنمية هدف الموارد:  .3

 .تنمية الرصيد العقاري البلديهدف عقاري:  .33

 أي كل ما من شأنه أن يرتقي بجودة الحياة في المدينة

 .أنفسهم المواطنينمشاركة وب لمواطنينلفائدة امستوى الخدمات المسداة بو
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 الخطة التنمويةمحاور  .3

 :   التالية االستراتيجية واألعمالتفعيل التوجهات  يتعي نهذل األهداف لتحقيق و

 هدف بيئي: مدينة نظيفة وجميلة وبجودة بيئية عالية .8.3

 والمجتمع المواطن لدور أكبر أهمية أكثر بإعطاء وتطويرها النظافة خدمات تعزيز 

 البيئة وحماية النظافة منظومة في المدني

 الشعبية األحياء في خاصة تهاوصيان العمومي التنوير شبكة تعميم 

 األمطار ميال تصريف بشبكة العناية  

 لراجلينل واستعادتها رصفةلأل العشوائي ستغاللاال ظاهرة مقاومة 

 مواطن3م30 بـ حددةمال الوطنية النسبة لتبلغ الخضراء المناطق نسبة في الترفيع/ 

 الحدائق وصيانة والعناية صحية مسالكو جديدة خضراء مناطق تهيئةو بإحداث

 ، المدينة ومداخل الحضرية، المنتزهاتو الموجودة

 مصدرال من االنتقائي الفرز منظومة إرساءو ،للفضالت العشوائي لإللقاء التصد ي 

  تهاورسكل هاتثمينو للنفيات

 ة المراقبة تشديد   للبيئة والملوثة الخطرة النفايات لمنتجي والدائمة المستمر 

 وجيةالبكتريول التحاليل من والتكثيف األسواقو للعموم المفتوحة المحالت مراقبة  

 والزواحف الحشرات ومقاومة والضوضاء والتربة والميال الهواء تلوث مكافحة 

 فاطيةالفس المواد وشحن نقل عن الناتج الكيميائي التلوث من المدينة مركز تخليص 

 ث إزالة في المساهمة   السياب شركة عن الصادر التلو 

  

 إجتماعي: تحسين وتعميم الخدمات االجتماعية هدف  .9.3

 المعوزة والعائالت السند وفاقدي بالمسنين العناية 

 شؤونل أهنية أكثر إيالءو الخصوصية االحتياجات لذوي الضرورية الحاجيات توفير 

 واألسرة المرأة

 مات بتشجيع والشباب الطفولة أنشطة دعم  والشبابي ة الكشفي ة المنظ 
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 العنف اضحاي بالنساء واإلحاطة والطفل األم لفائدة وترفيهية اجتماعية فضاءات بعث 

 .المختصة اإلدارات مع بالتنسيق السند وفاقدات

  

 والرياضية الثقافية األنشطة تدعيم :رياضي – ثقافي هدف .3.3

 الهواء سرحم وتجهيز تهيئة بإتمام بإتمام بدءا الثقافية التجهيزات نسبة في الترفيع 

  السكنية، األحياء في جديدة عصرية ثقافة دور وإحداث منصور بسيدي الطلق

 بداعاإل مجاالت في صفاقس بلدية جوائز وإحداث المختصة المهرجانات وتشجيع دعم 

  المختلفة،

 ذات و االختصاصات متعددة رياضية بمركبات الرياضية ألساسيةا البنية تدعيم 

 دولية مواصفات

 ياضات الخصوصي ة االحتياجات ذوي ورياضة النسائية الرياضة تشجيع   لفردي ةا والر 

 ياضي ة الت ظاهرات إحياء ياضي ة الت ظاهرات في والمشاركة المحلية الر   بعدال ذات الر 

ولي اإلقليمي   والد 

  

 : إرساء تنمية عمرانية شاملة، ذكية ومستدامة   هدف عمراني .4.3

 قاتالمعو بإزالة جديد عمراني كقطب تبرورة منطقة وبناء تهيئة إنجاز في المساهمة 

 اإلدارات مع بالتنسيق البحر( )باب للمدينة الحالي المركزب ربطها وتعزيز

 المعنية والمؤسسات

  األحياء وتهذيب المدينة مركز وإحياء عمراني وتجديد تهيئة برامج إنجازو وضع 

 تفصيلية" تهيئة أمثالة " و عقاري" تدخل "مناطق إحداث عبر السكنية

 المساهمةو (الجبلي باب ومنطقة فيل بيك )منطقة الجديدة صفاقس منطقة تهيئة إتمام 

 الجديدة صفاقس تهيئة لشركة العالقة اإلشكاليات حل في

 دور تعزيز إطار في تشاركية بصفةو شاملة مراجعة العمرانية التهيئة مثال مراجعة 

 وسطيةالمت األقطاب يضاهي متوسطيا تنمويا قطبا لتصبح الكبرى صفاقس مدينة

  والعالمية
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 الفنية اندةللمس تعمير( )وكالة الكبرى صفاقس بلديات بين مشترك بلدي هيكل إحداث 

 والتكوين العمراني النمو   ورصد التهيئة دراسات انجاز على البلديات مساعدةو

  

 

  الحضريين تطوير منظومة النقل والتنقل. هدف لوجستية النقل: 3.3

 طويروت الخفيف المترو شبكة انجاز بتسريع المستدام الجماعي النقل منظومة دعم 

 للنقل الجهوية الشركة خدمات

 ظاهرة ومقاومة المدينة مداخل في طوابق ذي سيارات مآوي انجاز على المساعدة 

 ةالعشوائي لمآويا

 بشكل (.. ألخ أنفاق، جسور، ) لها الضرورية الفنية المنشآتو الطرقات شبكة تطوير 

 الطرقات حوادث ووتيرة المرورية االختناقات من بالحد يسمح

 البلدية باألسواق العمل مجال وتعصير تنظيم إحكام  

  

 هدف حضاري: المحافظة وإحياء التراث األصيل للمدينة  .3.3

 قةالعتي المدينة بصيانة صفاقس لمدينة ماريوالمع العمراني التراث على الحفاظ 

 والمتاحف األثرية والمعالم

 لليونسكو العالمي التراث سجل في صفاقس مدينة إدراج إجراءات إتمام 

 باالنهيار المهددة والمعالم والمساكن المباني النقاذ عاجل تدخل برنامج وضع 

 ياحة وبالخصوص بالمدينة السياحة الوظيفة تطوير   األعمال ةوسياح االستشفائية الس 

 ياحي ة بالمسالك العناية  ةالعتيق المدينة وخارج داخل جديدة مسالكب تعزيزهاو الس 

 لكلو للعائالت موجهة خصوصية تهيئة ببرامج القراقنة" شط " منطقة وتنشيط إحياء 

 االجتماعية الفئات

 رت 
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 التشاركية والديمقراطية الحوكمة مبادئ تكريس :مؤسساتي هدف .3.3

 األمر الحكومي وتفعيل خلق وسائل تواصل جديدة مع المواطن والمجتمع المدني 

ليات الديمقراطية آوضح شروط و والذي 33332في ماي مؤخرا  صدر الذي

سجل آلراء وتساؤالت و  إحداث سجل لمكونات المجتمع المدنيبالتشاركية 

 منظومة إلكترونية لمسك السجلين و المتساكنين

 كل يف المدني والمجتمع المهنية والمنظمات ينالمواطن مع التشاركية المقاربة اعتماد 

  العام الشأن تسيير يهم ما

 المعلومة إلى النفاذ وتيسير المفتوحة والحوكمة الشفافية اعتماد 

 في األوروبية المدن مع الشراكة عالقات وتوطيد الدولي، والتعاون الشراكة دعم 

  تدامة،المس التنمية مجال

  

 هدف إداري: الترفيع في مستوى األداء البلدي و رقمنة اإلدارة .1.3

 البلدية الخدمات ورقمنة وتعصير اإلدارة هيكلة تطوير 

 للبلدية اإللكترونية قعاالمو تحيين 

 المجلس وألعضاء البلدية وإطارات ألعوان الموجهة والرسكلة التكوين برامج دعم 

 البلدي

  

 للبلدية والمالية البشرية الموارد تنمية :الموارد تنمية هدف .2.3

 لبلدية بما يمكن من تحسين نسبة االستخالصات تطوير منظومة الموارد المالية ا

داء على األراضي غير المبنية، واحتالل المساح واالشغال ألداء البلدي واألبالنسبة ل

 للطريق العام الوقتي

 ف في ا   المعدة للكراء ةلمحالت البلديمراجعة وإحكام منظومة التصر 

  

                                                           
 األمر الحكومي عدد 033 لسنة 3333 المؤرخ في 3 ماي 3333 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية 

  2.المنصوص عليها بالفصل 03 من مجلة الجماعات المحلية
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 .هدف عقاري: تنمية الرصيد العقاري البلدي .81.3

 ستغاللها ن االبلدية لحس الممتلكاتو العقاراترقمنة  و جرد 

  اعد سيدولية العقارات من الهام تكوين مخزون عقاري بدعم الرصيد العقاري البلدي

 ض تعوياستعماله في عمليات المرافق عمومية والتجهيزات والالبلدية على انجاز 

 

 

 كيفية تنفيذ الخطة. 4

 .الفاعلون:8.4

 ،البلدية 

 ،المجتمع المدني 

 ،أجهزة الدولة مركزيا وجهويا 

 ،القطاع الخاص 

  ،التعاون الالمركزي 

  .. 

 . االصيغ االجرائية والقانونية:9.4

 باالعتماد على الموارد الذاتية للبلدية التدخل المباشر 

  الشراكة مع القطاع الخاص– PPP - 

  اللزمة– Concession  

 العمل التطوعي 

 .. 
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  منهجية التقييمحول خاتمة: 

هي عملية و ،عملية تقييم مخطط التنمية المحلية هي إحدى مراحل التخطيط االستراتيجيتعتبر 

د من ة التخطيط المستمرة منهجي ضمن ضروريةهامة و مستوى خطط و من وجاهة المللتأك 

 .أدائه ونجاحاته

 التخطيط االستراتيجيعملية 

 وتخضع للتقييم الدوري والختامي عملية مستمّرة 

 

وموضوعية على غرار نسبة تحقيق  دروسةوتكون عملية التقييم باالعتماد على مؤشرات م

م  تتكما انها ألخ .. نسبة اإلخفاقات حسب المجال، أهداف المخطط، نسبة رضاء المواطنين، 

 هي األخرى على مراحل:

  د من أثناء تنفيذ توجهات المخطط وتحديد المشاريع التنموية يارات صواب االختللتأك 

  لتطلعات وانتظارات المواطنين والمجتمع الحلي مالئمتهاووإن لزم األمر تعديلها 
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  وهي بمثابة ، 3330خالل سنة أو المرحلي ، أي في نهاية األفق الزمني للمخطط

د المحاور التنموية قلتأكد من أن كل ل خطط للم ( Audit final) تدقيق ختاميعملية 

حسب رضاء وموافقة كل األطراف المتدخلة وهو  ت وجسمت في مشاريع اكتمل

وتوثيقها ونشرها لمختلف الموالية أو المراحل مخططات مناسبة الستخالص الدروس لل

 . األطراف المعنية
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 - ق ـــحمالال -

 : التنمية المحلية مخططالقانوني ل المرجع

 مجلة الجماعات المحلية

 :2012 ماي 9المؤرخ في   2012لسنة  29القانون األساسي عدد 

 

 مصالح من وبدعم تشاركي لمنهج إعدادل وفقا يتم الذي المحلية التنمية مخطط يعتبر  105 الفصل: 

 التنموي في المجال لها التابعة والهياكل المحلية الجماعات وتدخالت مرجعيا لضبط برنامج إطارا الدولة

 الذي المالي الدعم وحجم الجماعة المحلية قدرات المحلية التنمية مخطط وضع في يراعى .الشامل

 المحلية التنمية مخطط يعمل .كان عنوان بأي التنموي الميدان في ومختلف المتدخلين الدولة توف رل

 تنميتها للتسريع في ميزات إلكسابها أو محلية جماعة لكل التفاضلية دعم الميزات على الدولة من بإسناد

 .بها االستثمار وحفز

 

 :االعتبار بعين ويأخذ المحلية مخططات التنمية على المحلية الجماعة مجلس يصادق  106 الفصل

 الجنسين بين الفرص وتكافؤ المساواة - المشاريع لبعث الشباب تحفيز -المستدامة التنمية مقتضيات -

 .المحلية الجماعة مناطق بين التوازن - الفقر مقاومة - اإلعاقة ذوي دعم - التشغيل دعم -
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 تطّور عدد السكان

  91184 – 8224 في بلدية صفاقس وباقي بلديات صفاقس الكبرى 

 

 

 تطور عدد السكان

 9131في أفق  وباقي بلديات صفاقس الكبرىفي بلدية صفاقس  
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  9141في أفق  الكبر ىسيناريو تهيئة صفاقس 

 دراسة المثال التوجيهي لتهيئة صفاقس الكبرى 

   3333فيفري  –وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

 

 

 لصفاقس الكبرى سيناريو التنمية المستدامة

 


