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ين
المدقّقــة،
التونــ� لالقتصــاد إىل تنويــر
يســعى المرصــد
المواطنــ� عــن طريــق المعلومــة المســتق ّلةُ ،
ي
ن
تأث�هــا عــى التنميــة .إن مــا ي ّ ز
الموثّقــة و الناقــدة للسياســات االقتصاديــة و ي
يمــ� عمــل المرصــد هــو تبــ ّ ي
متعــددة االختصاصــات للسياســات االقتصاديــة ( المنهجيــة التاريخيــة ،المنهجيــة الجغرافيــة،
منهجيــة
ّ
ّ
ف
ف
المنهجيــة السياســية  )...ال فقــط المنهجيــة الحســابية .ي� الحقيقــة ،قــإن فهــم أســباب الخلــل ي� النمــوذج
منهجيــة عامــة.
التنمــوي و جــرد الوضعيــة الحاليــة و معالجــة أوجــه الفشــل بشــكل مناســب ،يتط ّلــب
ّ
هــذه المنهجيــة التعدديــة و متعــددة االختصاصــات غائبــة عــن النقــاش الــذي يــدور حــول السياســات االقتصاديــة
ف
الشــأن االقتصــادي و تغذيــة النقــاش النقــدي
ـال  ،مــن خــال أعمالــه ،يهــدف المرصــد إىل دمقرطــة ّ
ي� تونــس .و بالتـ ي
و الب ّنــاء و فتحــه عــى جمهــور واســع ت
حــى ال يبقــى حكــرا عــى مجموعــة التكنوقــراط .و هكــذا يســعى المرصــد
ت
الــ� تفيــد بــأن االقتصــاد هــو اهتمــام التكنوقــراط فقــط
التونــ� لالقتصــاد إىل إزالــة الغمــوض عــن الفكــرة ي
ي
ت
حــى يتمكّــن ّكل مواطــن مــن فهــم السياســات العموميــة و المشــاركة ف ي� اعدادهــا و صياغتهــا عــى المســتوى
ين
التونســي�  .المســألة تتع ّلــق
كبــر عــى أجيــال مــن
الوطــن ي أو
تأثــر ي
المحــى  .ان السياســات االقتصاديــة ،لهــا ي
ّي
ين
المواطنــ� .
مســؤوليته أمــام
تتحمــل الســلطات
ــم و
ســياس  .خيــار
بخيــار
ســياس يُنا ق ُ
َــش  ،يُ ْنق ُ
ّ
َــد ،يُق ََّي ُ
ّ
ي
يّ
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ت
ـ� شــاركت ف ي� هــذا المـ شـروع وســاهمت ف ي� نتائــج هــذه الدراســة  ،وهــي
نتقــدم بخالــص الشــكر للجمعيــات المحليــة الـ ي
ن
ـن�  ،جمعيــة أوكسـ ي ن
ـج� غنــوش ،الجمعيــة التونســية للبيئــة والطبيعــة بقابــس ،جمعيــة المواطنة
جمعيــة صيانــة واحــة شـ ّ ي
والتنميــة المســتدامة ،جمعيــة قابــس الفاعلــة ،جمعيــة واحــة العلــوم ،الجمعيــة العمــل و التنميــة المســتدامة بالمــدو
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الملخّ ص:
السياســات التنمويّــة املعتمــدة يف تونــس يف تفاقــم ظاهــرة التباينــات التنمويــة بــن الجهــات.
عــى مــدى العقــود املاضيــة ،ســاهمت ّ
كل
ـادي القطــاع باإلعتمــد عــى منظــور قطاعــي ضيــق يف ّ
ويرجــع ذلــك إىل ات ّبــاع اإلدارات التونســية منهجــا تنمويــا مركزيــا وأحـ ّ
منطقــة دون محاولــة اســتغالل األبعــاد واملزايــا الخاصــة بــكل منطقــة مــن أجــل تنويــع التنميــة .وعليــه ،أفضــت هــذه ال ّرؤيــة
«تخصــص» كل منطقــة متجاهلـ ًة أهميــة تنويــع القطاعــات التّنمويــة وخلــق اقتصــاد تـرايب أو جهــوي
املركزيــة وأحاديّــة القطــاع إىل
ّ
حقيقــي تجاهـاً كلّ ّيــا.
وللحصــول عــى تقييــم أويل للوضــع ولإلمكانيــات املتاحــة يف مجــال التنميــة عــى املســتوى املحــي ،أطلــق املرصــد التونــي لالقتصاد،
بالتعــاون مــع الجمعيــات املحليــة ،مرشوعــا منوذجيــا يف واليــة قابــس قصــد تقييــم املشــاريع التنمويــة قيــد التنفيــذ ورصــد إمكان ّيــة
تنميــة قطاعــات متن ّوعــة ،وذلــك عــر تطويــر أدوات ملتابعــة املشــاريع ومنهجيــة التشــخيص عــر التســويق املحــي.
وقــد أوضحــت الدراســة املجـراة يف قابــس املدينــة و واحــة شــن ّني التابعــة لواليــة قابــس كيــف أ ّن عــدم تخصيــص ميزانيــة جهويّــة
املخصصــة للجهــات /املعتمديــات،
باإلضافــة إىل توزيــع املشــاريع التنمويــة حســب الــوزارات وتجميعهــا يحــول دون تقديــر املــوارد
ّ
خاصــة دون إدراج هــذه املشــاريع بشــكل واضــح ضمــن هــدف التنميــة الجهويــة وضمــن سياســة عامــة واضحــة .وبالفعــل،
ويحــول ّ
نالحــظ أنّــه يُنظــر إىل الجهــات حرصيّــا بنــاء عــى مواردهــا ويدهــا العاملــة دون املبــادرة إىل تنويــع اإلمكانيــات االقتصاديّــة للجهــة،
املقســمة بــن الــوزارات ،يف معالجــة نقــاط ضعــف الجهــات وتجــاوز الصعوبــات الحقيقيــة
إذ ال مت ّكــن املشــاريع التنمويــة العموميــة ّ
التــي تواجههــا وال يف تســليط الضــوء عــى مواطــن قوتهــا .كــا أن هــذه املشــاريع املعـ ّـر عنهــا بـ»التنمويــة» ال تعــدو يف الحقيقــة
عــن كونهــا مشــاريع تهيئــة وهــي ال تزيــد مــن جاذبيــة الجهــة ،باإلضافــة إىل أن هــذه املشــاريع التنمويــة تشــهد تأ ّخ ـرا كب ـرا يف
التنفيــذ بســبب نقــص املــوارد املاليــة والبرشيــة عــى مســتوى اإلدارات ،ومشــاكل التنســيق بــن اإلدارات واالختصاصــات ،وباإلضافــة
اىل مشــاكل تتعلّــق بالوضــع العقــاري واإلجـراءات البريوقراطيــة الطّويلــة.
متكّنــت الجمع ّيــات املحليــة ،بفضــل األدوات التــي قمنــا بتوفريهــا ،مــن متابعــة مشــاريع التنميــة العموميــة وتكويــن املراحــل
األوليــة للتســويق املحــي التــي تفتــح املجــال لتنويــع مجــال التنميــة يف قابــس املدينــة  -شــن ّني .وبنــاء عــى هــذا املنهــج ،نجحــت
الجمعيــات املحليــة الرشيكــة يف تحديــد القطاعــات الواعــدة يف قابــس املدينــة  -شــن ّني ،كــا مكّنــت عمليــة التشــخيص مــن
تســليط الضــوء عــى وجــود ديناميــات ناشــئة أهمهــا الزراعــة البيولوجيــة والســياحة الثقافيــة يف قابــس املدينــة  -شــن ّني .وميكــن
لهــذه الديناميــات التــي ظهــرت مببــادرة مــن القطــاع الخــاص والجمعيــايت أن تتحــول إىل قطاعــات تنمويــة مثــرة لالهتــام ،بيــد أ ّن
عــددا مــن العقبــات ال يـزال قامئــا ،وال ســيام ضعــف البنيــة التحتيــة املحليــة والتأ ّخــر يف تنفيــذ املشــاريع التنمويــة التــي تهــدف إىل
تحســن هــذه الهيــاكل ورضورة تعزيزهــا والتفــاف الجهــات املشــغلة يف القطاعــن العمومــي والخــاص حــول هــذه املبــادرات التــي
تــم إطالقهــا بهــدف ترســيخها وتثمينهــا واســتدامتها.
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 .Iالمقدمة

حاليــا ف� تونــس ،ال ت ـزال هنــاك تباينــات اقتصاديــة واجتماعيــة كبـ يـرة بـ ي ن
ـ� المناطــق ،و يرجــع ذلــك إىل فشــل السياســات
ّ
ـ� مختلــف الجهــات ف
المعتمـ يـدة ف� تحقيــق تنميــة عادلــة بـ ي ن
و� الحــد مــن التفاوتــات االقتصاديــة واالجتماعيــة المتوارثــة منــذ
ي
 1ي
عقــود .
أ
ف
ن
لقــد ســاهمت السياســات المعتمــدة خــال العقــود الخـ يـرة ي� تفاقــم ظاهــرة التباينــات التنمويــة بـ يـ� الجهــات ،وقــد تج ّلــت
هــذه التباينــات ف� ارتفــاع نســب الفقــر والهشاشــة والبطالــة خاصــة ف� صفــوف المتخرجـ ي ن
الشــباب والنســاء.
ـ� مــن ّ
ي
ي
ّ
مبنيــة عــى المركزيّــة إىل طمــس الديمقراطيــة المحليــة ،فــا
ـه
ـ
هيكلت
ال
ز
ـ
ت
ال
ـذي
ـ
ال
داري
ال
ـم
ـ
التنظي
ى
د
أ
ـك،
عــاوة عــى ذلـ
إ
ّ
ّ
ش
ال�اف المركــزي الــذي يتمتــع لوحــده بســلطة اتّخــاذ القـرار
تـزال الســلطات الالمركزيــة (المجالــس الجهويّــة والبلديــة) تحــت إ
2
توجهــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واعتمــادات ي ز
الم�انيــة .
بشــأن ّ
ىن
الدارات التونســية رؤيــة تنمويــة مركزيــة أحاديّــة القطــاع ترتكــز عــى قطاعــات وبرامــج معينــة وعــى
ومــن جهــة أخــرى ،تتبـ ّ إ
ن
ضيــق ال يأخــذ بعـ يـ� االعتبــار البعــد والمزايــا الخاصــة بالمنطقــة مــن أجــل تنويــع قطاعــات التنميــة،
منظــور قطاعــي جهـ ّ
ـوي ّ
ف
ف
ـاس عــى الســياحة الســاحلية ،ويقتــر ي� جهــة قابــس
وعــى ســبيل المثــال ،يقتــر مفهــوم التنميــة ي� جهــة
جربــة بشــكل أسـ ي
ئ
ت
ـ� .وبنــاء عــى ذلــك ،فقــد أفضــت هــذه الرؤيــة المركزيــة
ـ� يمثلهــا المجمــع
الكيميـ ي
ـا� التونـ ي
عــى الصناعــة الكيميائيــة الـ ي
ض
ـوي يتغــا� ك ّل ّيــا عــن أهميــة تنويــع القطاعــات التنمويــة وخلــق اقتصــاد جهــوي
أحاديــة القطــاع إىل ظهــور
ّ
«تخصــص» جهـ ّ
آ
ف
ف
ن
التخصــص الــذي نشــهده الن ي� تونــس ،وخاصــة ي� الجهــات
حقيقــي ،وقــد أ ّدى هــذا المنطــق المب ـ ي عــى المــوارد إىل
ّ
ف
ت
ـ� ترتبــط التنميــة فيهــا ارتباطــا وثيقــا بمنظــور التخصــص وف ًقــا للمــوارد المتاحــة ي� الجهــة ،لتتحــول بذلــك إىل
الداخليــة الـ ي
مجـ ّـرد خـ ّـزان لليــد العاملــة والمــوارد الطبيعيــة (التمــور ،النفــط ،الفســفاط ،الحبــوب ،الشــواطئ ،إلــخ).
ف
الرؤيــة المركزيــة المتخصصــة بشــأن التنميــة مســتوحاة مــن المنطــق الريــكاردي
الشــارة إىل أن هــذه
و� هــذا الصــدد ،تجــدر
إ
ي
ّ
التفكــر ف ي� الجهــة بمثابــة مــورد لصالــح ش
الــركات
الليــر يال الــذي يحمــل الســلطات عــى
ي
المنبثــق مــن الفكــر االقتصــادي ب
آ
النتــاج بالح ـراك والخضــوع لليــة ال ّتخصيــص ،وتســهر
ـركات متعـ ّـددة الجنســيات :وت ّتســم عوامــل إ
الوطنيــة الكـ بـرى أو الـ ش ّ
ّ
ش
ّ
ـاس عــى تنظيــم إنتــاج ال ـرث وات.
ـ
أس
ـكل
ـ
بش
ى
ـر
ـ
الك
ـة
ـ
ي
ل
المح
كات
ـر
ـ
ال
أو
ة
ـي
ـ
الجنس
ـددة
ـ
متع
كات
ـر
الـ ش ّ
ب
ّ
أ ّ
ي
ف
داخليــة .وال
ـارك ي� ســبيل تحقيــق تنميــة
ّ
ولذلــك ،ينبغــي عــى القــل اســتكمال المنهــج القائــم عــى المــوارد بمنهــج مبتكــر تشـ ي
ـوي حقيقـ ّـي ومــن فهــم البيئــة المحليــة ومــن مشــاركة الفئــات الســكانية المعنيــة
ـادي وجهـ ّ
بـ ّـد أيضــا مــن القيــام برصــد اقتصـ ّ
بتنفيــذ الخطــط التنمويــة لمزيــد النهــوض بالتنميــة المحليــة.
ف
ف
ـ� ومن ّظــم ،ال
وبالضافــة إىل ذلــك ،فــإن تصـ ّـور إ
إ
الدارة المركزيــة لمفهــوم تنميــة الجهــات ي� تونـ نـس ي� ظــل غيــاب حــوار فعـ ي
يســمح بأخــذ احتياجــات الجهــات الفاعلــة والمجتمعــات المحليــة أو مطالبهــا بعـ يـ� االعتبــار ،وعليــه فــإن الســلطات المركزيــة
ن
لــم تهتــد إىل ش
ـد� والقطــاع الخــاص والهيــاكل المهنيــة ف ي� عمليــة إعــداد السياســات التنمويــة
الت�يــك ّ
الفعــال للمجتمــع 3المـ ي
ـ�  ،بــل ويمكننــا القــول إن المفهــوم التقليــدي والمركــزي الــذي تعتمده المؤسســات
وتوجيههــا عــى الصعيــد الجهــوي والمحـ ي
ـ� الجهــات المحليــة الفاعلــة مــن التنميــة المحليــة.
الحكوميــة أيقـ ي
ف آ
ف
ف
ن
ـ� عــى مبــدإ الالمركزيــة ي� دســتور  2014وتحديــدا ي� الفصــل
ـيس التونـ ي
ي� الونــة الخـ يـرة ،صــادق المجلــس الوطـ ي التأسـ تي
 14بهــدف التغلــب عــى هــذه المشــاكل الهيكليــة الم�اكمــة جزئيــا بســبب مركزيــة الســلطة السياســية واالقتصاديــة إىل حـ ّـد
كبـ يـر .ومــن هــذا المنطلــق« ،تلـ ت ز
ـ�م الدولــة بدعــم الالمركزيــة وإعتمادهــا ف ي� كامــل الـ تـراب الوط ـن ي ف ي� إطــار وحــدة الدولــة».
الصالحــات ،ســتتمتع الســلطات المحليــة بقــدر أكـ بـر مــن االســتقاللية
وعــى إثــر
التوصــل إىل توافــق وطـن ي حــول عــدد مــن إ
أ
ف
4
وبــدور قيــادي ي� عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة عــى مســتوى القاليــم التابعــة لهــا  .ومــن ثـ ّـم ،يضمــن الدســتور
التونــ� ،بموجــب الفصــل  131منـ آ
ـ� عـ بـر إق ـرار اســتناد الســلطة المحليــة إىل
ـه ،الليــات التشـ فـاركية عــى المســتوى المحـ ي
ي
يتجســد ف ي� أرض الواقــع ي� الجماعــات المحليــة تتمتــع «بالشــخصية القانونيــة ،وباالســتقاللية
مــا
وهــو
الالمركزيــة،
مبــدأ
ّ
5
الداريــة والماليــة ،وتديــر المصالــح المحليــة وفقــا لمبــدإ التدبـ يـر الحــر .
إ
وهكــذا ،تؤســس هــذه أ
الحــكام الدســتورية لمبــادئ البيئــة المؤسســية والقانونيــة المالئمــة لتنفيــذ سياســات محــددة تهــدف
ّ
ـ� المناطــق و ف� داخلهــا عـ بـر تنفيــذ تدابـ يـر خاصــة ،عــى غـرار مبــدأ التميـ ي ز
إىل تقليــص الفــوارق بـ ي ن
ـا� .6
ـ� إ
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ف
و� هــذا الصــدد ،وبمقتــىض الفصــل  12مــن الدســتور « ،تســعى الدولــة إىل تحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،والتنميــة
ي
ـؤ�ات التنميــة واعتمــادا عــى مبــدإ التميـ ي ز
المســتدامة ،والتــوازن بـ ي ن
ـ� الجهــات ،اســتنادا إىل مـ ش
ـا�  .كمــا تعمــل عــى
ـ� إ
اليجـ ب ي
االســتغالل الرشــيد للــرث وات الوطنيــة.
تصــور الجهــة كقطــب للتنميــة منهجــا حديــث العهــد ف ي� تونــس ،ففــي مخطــط التنميــة
يعــد
ف ي� هــذا الســياق،
ّ
ّ
الشــارة ف ي� قائمــة التطلعــات المتعلقــة بالجهــات إىل أن الدولــة المركزيــة 7تســعى إىل :
الخمــاس ، 2020-2016تمــت إ
ي
 تطوير الالمركزية دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهويةين
المحل والجهوي
تحس� الظروف المعيشية عىل المستوى
ي
 الحد من الفوارق وفكّ عزلة بعض الجهاتوالصالحــات الراميــة إىل تحقيقهــا .ويمكننــا أن نالحــظ
وقــد تــم اســتعراض هــذه التطلعــات ف ي� إطــار مجموعــة مــن السياســات
إ
إذن أنــه للنهــوض بالتنميــة الجهويــة ،ت ز
الج ـراءات ف ي� مخططهــا التنمــوي  2020-2016مــن
اع�مــت الدولــة تنفيــذ جملــة مــن
إ
بينهــا االســتغالل أ
المثــل لالمتيــازات التنافســية للجهــات وتعزيــز القــدرات الجهويــة ف ي� مجــال التســويق الجهــوي.
ف
و� هــذا الســياق ،ال بــد مــن إعــادة النظــر ف� فكــرة إعــداد نمــوذج جديــد للعالقــات ي ن
بــ� المركــز والجهــات والتخطيــط
ي
ي
ال�لمــان حــول مـ شـروع قانــون أســاس خــاص ي ز
بالم�انيــة
التنمــوي .وعليــه ،ففــي الوقــت الــذي انطلقــت فيــه المناقشــات ف ي�
ب
ي
يرمــي إىل جملــة مــن أ
الهــداف ،أهمهــا توضيــح مســؤوليات كل ســلطة ومؤسســة ف� إعــداد ي ز
الم�انيــة وإدارتهــا ومتابعتهــا مــع
ي
ال�لمانيـ ي ن
ـ� ،وبعــد المصادقــة عــى مـ شـروع قانــون الجماعــات المحليــة الــذي يهــدف إىل تعزيــز الســلطة المحليــة،
تعزيــز دور ب
ش
نعــرض نتائــج م�وعنــا النموذجــي المتع ّلــق بإشــكالية التنميــة المحليــة.
ف
و� إطــار هــذا المـ شـروع ،لقــي تنفيــذ مشــاريع التنميــة والقــدرة عــى تنويــع قطاعــات التنميــة ف ي� الجهــات اهتمامــا خاصــا.
ي
ن
ـ�
يعتمــد هــذا العمــل عــى منهجيــة و نهـ فـج قائمـ يـ� عــى التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الجمعياتيــة عـ فـى المســتوى المحـ ي
تصورهــا لمفهــوم
ولحــث الجماعــات المحليــة عــى إعــادة
الشــكاليات الخاصــة بالتنميــة ي� الجهــات
ّ
لتحديــد إ
ي
التفكــر ي� ّ
ف
التنميــة والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا ي� منطقتهــا.

http://www.legislation.tn/sites/default/files/plan.pdf
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 .IIأ
الهداف وقيادة ش
الم�وع

يتمثــل المـ شـروع النموذجــي المسـ ّـمى ‘‘كــن فاعــل ف ي� التنميــة المحليــة’’ ف ي� البحــث عــن
ـ� الســكان المحليـ ي ن
آليــات و منهجيــات مــن شــأنها تمكـ ي ن
ـ� مــن المشــاركة ف ي� الق ـرارات
أ
ف
المتعلقــة باالحتياجــات التنمويــة ذات الولويــة ي� جهتهــم مــن قبيــل دعــم أعمــال
مراقبــة المشــاريع التنمويــة قيــد التنفيــذ وتقييمهــا ،فضــا عــن النظــر ف ي� مــدى
ت
ـ� اتخذتهــا الســلطات المركزيــة ،وأخـ يـراً تحديــد إمكانــات التنميــة
جــدوى
القـرارات الـ ي
ف
المحليــة ي� الجهــة.
ش
لهذا الغرض ،يهدف الم�وع إىل تحقيق الغايات التالية:

ـ� وتقييــم
 إجـراء تحليــل يأول لسـ يـر تنفيــذ المشــاريع التنمويــة عــى المســتوى المحـ ي
ّأو يل إلمكانــات التنميــة المحليــة للجهــة ،وذلــك بالتعــاون مــع الجمعيــات المحليــة.
 تعزيــز قــدرات الجمعيــات المحليــة وتوحيــد المنهجيــة لالضطــاع بهــذا العمــلالتقييمــي.
ت
 وضــع توصيــات ومق�حــات ب ّنــاءة إثــر اال ّطــاع عــى النتائــج للنهــوض بالتنميــةن
المحليــة وإنشــاء عالقــة تعاونيــة ي ن
المــد� .
بــ� الســلطات العموميــة والمجتمــع
ي
لبلــوغ هــذه أ
الهــداف ،وضعنــا عــى ذمــة الجمعيــات المحليــة عــددا مــن منهجيــات
أ
ت
الــ� يمكنهــم االعتمــاد عليهــا لتنفيــذ هــذه المهمــة.
العمــل والدوات التقنيــة ي
طورنــا أداة لرصــد
ومــن أجــل إعــداد تحليــل ّأو يل لسـ يـر تنفيــذ المشــاريع التنمويــةّ ،
يز
وتكيفهــا
الم�انيــة المخصصــة لهــذه المشــاريع تم ّكــن بفضــل تســهولة اســتخدامها ّ
ـ� تتناولهــا هــذه المشــاريع
مــع المتطلبــات ،مـ
ـن تقييــم االحتياجــات التنمويــة الـ ي
ت
ت
ـ� تواجههــا وتســليط الضــوء عــى أســبابها واقــراح التعديــات
وتحديــد العقبــات الـ ي
الالزمــة حســب االقتضــاء.
المحل،
لتحديــد فــرص التنميــة المحليــة وإمكانــات تنويــع القطاعــات عــى المســتوى
مع�فــا بــه وقــد ســبق وأن أثبــت جــدواه ،وهــو منهــج التشــخيص ي �ف
اتبعنــا منهجــا ت
ي
ـ� .
التســويق المحـ ي
ش
ـدرب عــى مواضيــع
وهكــذا ،أتــاح هــذا المــروع الفرصــة للجمعيــات المحليــة للتـ ّ
معقّــدة عــى غــرار الماليــة العموميــة ورهانــات الالمركزيــة وكذلــك النفــاذ إىل
ف
و� ختــام هــذه التجربــة،
المعلومــة واكتســاب أدوات ودعامــات منهجيــة متينــة .ي
قـ ّـدم المشــاركون توصيــات ملموســة مبـ ش
ـا�ة إىل الســلطات العموميــة لتنفيــذ آليــات
ف
ن
ـ� ي� عمليــة
الديمقر
اطيــة التشــاركية وآليــات مشــاركة المواطنـ يـ� عــى المســتوى المحـ ي
ف
التنميــة ي� جهتهــم.

 .IIIقابس ،منطقة نموذجية

ش
المــروع ،وقــع االختيــار عــى منطقــة قابــس .والواقــع أنــه منــذ
ف ي� إطــار هــذا
الســتينات ،قــررت الســلطات المركزيــة ت
ال�كـ ي ز
ـ� عــى تحديــث اقتصــاد واليــة قابــس.
ولهــذا ،ت ز
اع�مــت بعــث قطــب للتنميــة الصناعيــة لتنشــيط اقتصــاد المدينــة وكامــل
ق
ئ
ـ� بالمنطقــة الصناعيــة
جهــة الجنــوب الـ شـر ي�  .وقــد ّ
جســد المجمــع الكيميـ ي
ـا� التونـ ي
ف
ئيــ� ي� تحويــل الفســفاط،
غنــوش مــن واليــة قابــس والــذي يتمثــل نشــاطه الر ف ي
تط ّلعــات الســلطات المركزيــة عــى أرض الواقــع ،وســاهم ي� تحويل اقتصــاد المنطقة
مــن اقتصــاد قائــم أ
الواحيــة إىل اقتصــاد تلعــب فيــه الصناعــة
بالســاس عــى الفالحــة
ّ

4

التونس للإقتصاد
 2019 www.economie-tunisie.orgدراسة ميدانية المرصد
ي

والخدمات دورا ف� تعزيز أ
النشطة التقليدية للواحات (انظر الصورة .8)1
ي
التونس لالقتصاد
© المرصد
ي

ئ
الكيميا� التونس والتوسع ض
الح�ي الذي ي ز
يم� المدينة.
توضح الواحة البحرية والمجمع
الصورة  : 1صورة لمدينة قابس ٌ
ي
ي
9
أطلس والية قابس .وزارة النقل والتجهيز،
اإلدارة العامة للتهيئة املحلية2011 ،

10
توزيع السكان العاملني حسب قطاع
النشاط ،قابس ،املعهد الوطني لإلحصاء2014 ،

أن هــذا التوجــه قــد كشــف عــن نقــاط ضعفــه عــى المــدى الطويــل .فقــد م ّكــن
بيــد ّ
ن
العاملــ� حســب قطــاع النشــاط وتطــوره خــال العقــود الثالثــة
توزيــع الســكان
ي
ف
الماضيــة مــن الكشــف عــن الجوانــب الحرجــة للديناميــات االقتصاديــة ي� واليــة
قابــس ،إذ تراجعــت مكانــة القطــاع الفالحــي ابتــداء مــن ســنة  2000مــن  % 20,18إىل
 % 15,7ســنة  2004و  % 11,09ســنة .2014
بالضافــة إىل ذلــك ،فقــد شــهد القطــاع الصناعــي انتكاســة عــى مســتوى العمالــة
إ
الصناعيــة خــال الفـ تـرة الممتــدة بـ ي ن
ـ�  2004و 2014بســبب تر ّكــزه ف ي� منطقــة واحــدة.
وفعــا ،انخفضــت نســبة الســكان العاملـ ي ن
ـ� ف ي� مجــال الصناعــة والمناجــم والطاقــة
لتبلــغ  % 25,06ســنة  1984و % 20,48ســنة  2004و % 17,04ســنة ( 9 2014انظــر
الجــدول  .)1مــن جهــة أخــرى ،ال تشــغّ ل الصناعــة المعمليــة ّإل  % 14,53مــن اليــد
ت
ـ� تكتســيها الواليــة.
العاملــة عــى الرغــم مــن الصبغــة الصناعيــة الـ ي
الجدول  :1تطور الوظائف حسب قطاع النشاط ي ن
ب�  1984و2014
القطاع
الفالحة والصيد البحري
الصناعة
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والية قابس باألرقام ،املعهد الوطني لإلحصاء2014 ،

1984
%20,51
%25,06

1994
%20,18
%23,71

2004
%15,7
%20,48

2014
%11,09
%17,04

بالضافــة إىل معــدل بطالــة يبلــغ  ،10 % 19.06تواجــه منطقــة قابس ف ي� الوقــت الراهن
إ
ئ
ـري)
تحديــات بيئيــة خطـ يـرة ناجمــة عــن مختلــف أشــكال التلــوث (الجــوي والمـ ي
ـا� والـ ب ّ
المرصد
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ي
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sur l’Attractivité
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2016

12

السجل
ّ

الوطني

Rapport
Régionale,
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للمؤسسات،

.2015

Notes et Analyses de l’ITCEQ
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2018
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الــ� تخ ّلفهــا الصناعــات الكيميائيــة ف� قابــس ت
ت
والــ� تشــكّل خطــرا عــى اســتدامة
ي
ي
ي
ف
و� الواقــع ،تتســم المــوارد الطبيعيــة ف ي�
القطــاع الصناعــي وتنميــة بقيــة القطاعــات .ي
قابــس بمحدوديتهــا الشــديدة وتمـ ّـر بوضــع حســاس بســبب زيــادة الضغــوط عليهــا
واســتغاللها بشــكل مفــرط وتواصــل تدهورهــا بســبب الصناعــة الكيميائيــة ف ي� المنطقة.
عــاوة عــى ذلــك ،يعتـ بـر المجمــع الكيميـ ئ
ـ� بالمنطقــة الصناعيــة غنــوش
ـا� التونـ
ي
ي
أ
ف
ت
ـ� قــد تكــون ناتجــة
ي� واليــة قابــس مســؤوال عــن ارتفــاع نســب بعــض الم ـراض الـ ي
عــن التلــوث وعــن تراجــع جاذبيــة المنطقــة .وفعــا ،أصبحــت قابــس عنوانــا للتلــوث
شــأنها ف ي� ذلــك شــأن مــدن الحــوض المنجمــي (قفصة-قابس-صفاقــس).
ـؤ� المحــ� لمنــاخ أ
مــن ناحيــة أخــرى ،وعــى الرغــم مــن أن المـ ش
العمــال لواليــة
ي
قابــس يقـ تـرب مــن المعــدل الوط ـن ي  ، 11نالحــظ تمركــز عــدد ضئيــل مــن الـ شـركات
ـازل يعكــس تراجعــا متواصــا ف ي� نســق النشــاط
ف ي� واليــة قابــس بســبب وجــود ّتيــار تنـ
ي
النتاجــي ف ي� المنطقــة منــذ نهايــة التســعينات .ومــا فتئــت نســبة مســاهمة الـ شـركات
إ
المنتصبــة ف� قابــس ف
النتاجــي تنخفــض لتبلــغ  % 3,3ســنة  1996و% 2,5
ـاط
ـ
النش
�
إ
ي
ي
النتاجــي لواليــة قابــس ف ي� نصيــب ّكل فــرد
ـيج
ـ
النس
ـف
ـ
ضع
ـى
ـ
يتج
ـا
ـ
كم
.2014
ســنة
إ
ن
ـوال
مــن ش عــدد المؤسســات .إذ تحتــل قابــس المرتبــة  17عــى المســتوى الوط ـ ي بحـ ن ي
� 45كــة ل شــكل  1000نســمة .وهــو 12معــدل بعيــد تمــام شالبعــد عــن المعــدل فالوطـ ي
البالــغ � 63كــة لــكل  1000نســمة  .كمــا انخفــض مــؤ� التنميــة المحليــة ي� قابس
منــذ ســنة  2015ليحتــل المرتبــة  9مــن أصــل  24واليــة وف ًقــا لتصنيــف . 13 2018
ف
ت
ـ� تخ ّلفهــا
ي� ضــوء الوضــع الراهــن ،تعتـ بـر فقابــس مثــاال واقعيــا يعكـنـس المشــاكل الـ ي
السياســات التنمويــة المعتمــدة ي� تونــس ومســاوئ تبــ ّ ي رؤيــة مركزيــة أحاديــة
القطــاع ف ي� عمليــة التنميــة .لقــد تـ ّـم التعامــل مــع قابــس كمجــرد منطقــة صناعيــة
وتــم إغفــال مزاياهــا الـ ت
ـ� مــن شــأنها تنويــع القطاعــات االقتصاديــة .ونتيجــة لذلــك
ي
و� ظـ ّـل تراجــع القطــاع الصناعــي وتجاهــل إمكانيــات التنميــة أ
ف
الخــرى ف ي� قابــس،
ي
تواجــه المنطقــة تحديــات أشــد خطــورة خاصــة عنــد النظــر إىل الــدور الــذي تلعبــه
ف
ف
و� تنشــيط االقتصــاد الجهــوي ف ي� الجــزء
قابــس ي� التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة ي
ـو� مــن البــاد التونســية.
الجنـ ب ي
عــى الرغــم مــن ذلــك ،ال تـزال احتمــاالت تنميــة قابــس متنوعــة ،فهــي تحتـ ّـل موقعــا
ت
اســراتيجيا منــذ القــدم بفضــل وجودهــا ف ي� قلــب خليــج قابــس وإطاللهــا عــى
الصح ـراء .وفضــا عــن ذلــك ،تملــك مــواد أوليــة معدنيــة وطاقيــة ومــوارد طبيعيــة
وثقافيــة وتاريخيــة قــد تو ّفــر فرصــا اسـ تـراتيجية للواليــة مســتقبال ،ومــن شــأن هــذا
الـ تـراث أن يمهــد الطريــق لتنميــة محليــة واعــدة ف ي� المنطقــة بأكملهــا.
وجهنــا اهتمامنــا إىل هــذه المنطقــة بغيــة تنفيــذ مـ شـروع « كــن فاعــل ف ي�
ولذلــكّ ،
ف
وتوجهنــا إىل الجمعيــات المحليــة للتعــاون معهــا ي� عمليــة إنجــاز
التنميــة المحليــة!» ّ
المـ شـروع.

 .IVالمنهجية وطريقة العمل
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ـ� عـ بـر منهجية
.1أداتــان رئيســيتان :متابعــة مشــاريع التنميــة والتشــخيص المحـ ي
المحل
تســويق االقتصــاد
ي
أ
ف
ف
ن
ش
المــد� ي� تحديــد المجــاالت ذات الولويــة ي� عمليــة التنميــة
لت�يــك المجتمــع
ي
ين
ين
ئيســيت� لهيكلــة العمــل
أداتــ� ر
طورنــا
ومتابعــة تنفيــذ المشــاريع التنمويــةّ ،
التشــخيص بشــكل منهجــي.
ي
ف
ت
الم�مجــة ي� الوقــت
ســر تنفيــذ المشــاريع التنمويــة العموميــة ب
واق�حنــا متابعــة ي
الراهــن أو الـ تـ� تــم رصدهــا ،قيــد التنفيــذ أو الـ ت
ـ� تـ ّـم تنفيذهــا ،وتوظيــف النتائــج
ي
ي
التوصــل إليهــا لتحديــد المشــاكل أو أ
الـ ت
العطــال المتكــررة ف ي� هــذه المشــاريع
ـ� تــم
ي
مــن أجــل إعــداد ت
ين
لتغيــر ف ي� كيفيــة إدارتهــا محليــا وبإبــاغ
لتحســ� أو
مق�حــات
ي
المق�حــات إىل الســلطات المعنيــة .كمــا ت
هــذه ت
مهمــة متابعــة تنفيــذ مشــاريع
اق�نــت ّ
التونس للإقتصاد
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ف
ـ� عـ بـر منهجيــة تســويق
التنميــة العموميــة بمهمــة أوليــة تتمثــل ي� التشــخيص المحـ ي
ـ� قصــد تحديــد مزايــا المنطقــة وعوائقهــا ،ســيما مــن أجــل تحديــد
إ
القتصــاد المحـ ي
أ
محــاور التنميــة الممكنــة .ويخـ ّـول ذلــك مقارنــة الولويــات التنمويــة للدولــة مــع تلــك
ت
ـ� .
ـ� حددتهــا الجهــات الفاعلــة الجمعياتيــة عــى المســتوى المحـ أ ي
فالـ ي
ـ� لالقتصــاد عــددا مــن النشــطة التدريبيــة
ي� هــذا الصــدد ،ن ّفــذ المرصــد أالتونـ ي
ت
ـ� تســمح لجماعــات المجتمــع
والداعمــة وطـ ّـور مجموعــة مــن ال
دوات المنهجيــة الـ ي
أ
ن
للســتعداد بشــكل أفضــل و
المــد� ،ف ي� كل مــكان ،باكتســاب الدوات الالزمــة إ
ي
القـ تـراح ف ي� ســياق آليــات الديمقراطيــة التشــاركية الــازم تنفيذهــا
إلكتســاب قــوة إ
ـ� (انظــر الصــورة .)2
عــى المســتوى المحـ ي

التونس لالقتصاد
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الصورة  : 2حلقة عمل مع أعضاء الجمعيات ش
ال�يكة.

الجمعيات ت
ال� شاركت ف ي� تنفيذ ش
الم�وع هي:
ي
ن
شن�
 جمعية صيانة نواحة ّ يأوكسج� غنوش
 جمعيةي
 الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بقابس جمعية المواطنة والتنمية المستدامة جمعية قابس الفاعلة جمعية واحة العلوم الجمعية العمل و التنمية المستدامة بالمدو .2منهجية متابعة تنفيذ مشاريع التنمية
ت
تخــول متابعــة
الــ�
التدابــر
تتمثــل المنهجيــة المتبعــة ف ي� اتخــاذ مجموعــة مــن
ي
ّ
ي
مشــاريع التنميــة العموميــة بهــدف تقييــم مــدى مالءمتهــا وتحديــد أ
العطــال ف ي�
حــال وقــوع تأخـ يـر أو تعـرث ّ ف ي� تنفيــذ المـ شـروع مثــا ،وكذلــك لتحديــد أســباب هــذه
أ
العطــال وتحليلهــا واقـ تـراح التعديــات الالزمــة حســب االقتضــاء.
أدق ،تتمثــل عمليــة متابعــة المشــاريع التنمويــة ف ي� قيــاس التقــدم المحــرز
وبشــكل ّ
ن
ـغيل للمشــاريع التنمويــة .وتتيــح هــذه التدابـ يـر
عــى مســتوى الجانبـ يـ� المـ ي
ـال والتشـ ي
أ
متابعــة مختلــف مراحــل تنفيــذ هــذه المشــاريع مــن حيــث الهــداف المعلنــة
الدارة والمتابعــة أثنــاء فـ تـرة تنفيــذ المـ شـروع
والتمويــل والتقــدم ومــن حيــث كفــاءة إ
وإثــر االنتهــاء منــه.
أ
أ
ت
ت
ـ� تم ّكــن مــن جمــع البيانــات الالزمــة
وهكــذا ،تقــرح الداة مجموعــة مـ شـن الســئلة الـ ي
حــول مختلــف مراحــل تنفيــذ المــروع التنمــوي:
 أهداف شالم�وع،
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 مدى مالءمة اختيار شالم�وع،
 تمويل شالم�وع،
المهام ذات صلة ش
بالم�وع،
ّ
ش
 تنفيذ الم�وع، المتابعة والمراقبة،ئ
النها� .
 التقييمي
ف
ن
ّ
المــد� أداة تتألــف مــن
قدمنــا للجهــات الفاعلــة ي� المجتمــع
ف ي� هــذا
الصــددّ ،
في
مجموعــة مــن أ
ىن
الســئلة الـ ت
الســبع ي� حيــاة المـ شـروع.
ـ� تع ـ بالمراحــل الرئيســية ّ
ي
تهــدف النقطــة أ
الوىل الخاصــة بأهــداف المـ شـروع إىل جمــع المعلومــات المتعلقــة
الــ� ت
ت
ش
ش
وتحــدد
المــروع التنمــوي
تقــرح هــذا
ّ
بتصميــم المــروع وفقــا للــوزارة ي
الكميــة والنوعيــة.
أهدافــه ّ
أ
ش
وأمــا النقطــة الثانيــة المتعلقــة بمــدى مالءمــة اختيــار المــروع ،فتعــرض الســباب
الـ ت
ـ� قدمتهــا الســلطات لتسـ ّـوغ الحاجــة إىل هــذا المـ شـروع مــن أجــل تقييــم مــدى
ي
مالءمتــه وتحديــد درجــة أ
الولويــة الـ ت
ـ� يحظــى بهــا.
ي
وتم ّكــن النقطــة الـ ت
ـ� تعـىن بتمويــل المـ شـروع مــن تحديــد مصــدر التمويــل ومســتواه
ي
(مركــزي أو جهــوي أو محــ�) ي ز
ش
للمــروع وكيفيــة توزيعهــا
المخصصــة
والم�انيــة
ّ
التقيــد بإج يـراءات ي ز
الم�انيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ مختلــف مراحــل
ودفعهــا ومــدى ّ
المـ شـروع.
وتتنــاول النقطــة الرابعــة توزيــع المهــام والتحقــق مــن مــدى االمتثــال لمعايـ يـر مجلة
ش
بالمــروع .والغــرض مــن ذلــك هــو
والجــراءات المتعلقــة
الصفقــات العموميــة إ
أ
ضمــان احـ تـرام معايـ يـر الشــفافية وتكافــؤ الفــرص وحســن إدارة المــوال العموميــة
ش
لمعايــر كراســات ش
المــروع.
ومعايــر جــودة
الــروط
والتحقــق مــن االمتثــال
ي
ي
ـال ،ســيتم تقييــم عــدد ملفــات طلــب العــروض ومقدمــي الخدمــات الذيــن
وبالتـ ي
ت
ن
تــم اختيارهــم والفــرة الزمنيــة الفاصلــة بـ يـ� أوقــات اختيارهــم.
ســواء كان المـ شـروع مــا ي ـزال قيــد التنفيــذ أو تـ ّـم تنفيــذه بالفعــل ،ســيتم ت
ال�كـ يـ�ز
عــى توزيــع المهـ ف
ـ� للمـ شـروع ودرجــة التقــدم
ـام ي� عمليــة التنفيــذ ،والتنفيــذ الفعـ ي
ونظــرا ألن التنفيــذ يمثــل جانبــا معقــدا مــن عمليــة المتابعــة ،ســيتم
المحــرز.
ً
تحديــد المؤسســات المســؤولة عــن التنفيــذ ودور كل منهــا والهيــاكل المســؤولة عــن
إدارة ي ز
الم�انيــة ومــدى إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بهــذه الجوانــب.
وتتعلــق متابعــة المـ شـروع أثنــاء عمليــة التنفيــذ والمراقبــة عنــد االنتهــاء مــن تنفيــذه
الجــراءات المعمــول بهــا للقيــام بالمتابعــة الفنيــة والرقابــة العامــة
بتحديــد إ
ت
ش
للمـ شـروع وأشــكال المتابعــة المق�حــة وتواترهــا ومراحــل المــروع المعنيــة بهــذه
المتابعــة والمؤسســة المســؤولة عنهــا .وينبغــي أيضــا تحديــد التعديــات المج ـراة
والجــراءات المتخــذة عنــد حصــول تجــاوزات أو ف ي� حــال عــدم
أثنــاء التنفيــذ إ
ش
االمتثــال خــال المراقبــة العامــة للمــروع.
ت
ش
ـ� أجــرت هــذا التقييــم
ـرا ،ســننظر مــا إذا تـ ّـم تقييـ
وأخـ ي ً
ـم المــروع والمؤسســة الـ ي
ت
والداريــة
الــ� يشــملها وكذلــك الوســائل الماليــة إ
مــن أجــل تحديــد الجوانــب ي
المو ّظفــة.
أ
المحل
ول بع� منهجية تسويق االقتصاد
 .3منهجية التشخيص ال ي
ي
أ .التعاريف والمجاالت المنهجية
ـبيا .ويم ّكــن مــن النظــر
يعـ ّـد مفهــوم جاذبيــة المناطــق
ً
مفهومــا حديــث العهــد نسـ ً
ف ي� نطــاق التنميــة االقتصاديــة مــن خــال وضــع ديناميــات الجهــات الفاعلــة عــى
ـ� والخارجــي ف ي� صميــم عمليــة التحليــل ومجــال العمــل.
المســتوى المحـ ي
ومــن الناحيــة العمليــة ،يعتمــد منهــج الجاذبيــة عــى المجــال المنهجــي للتســويق
ـ�  .وهــو مــا يُعــرف باســم «منهــج الجاذبيــة أو سياســة الجاذبيــة» الــذي يتــم
المحـ ي
ت
ـ�» وخاصــة عـ بـر وضــع
تفعيلــه ودعمــه عـ بـر وضــع «اســراتيجية للتســويق المحـ ي
ـ�» .
«خطــة عمــل للتســويق المحـ ي
ـ� «هــو صنــدوق معـ ّـدات نجــد فيــه
وهكــذا ،يُمكــن القــول أن التســويق المحـ ي
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وهو خبري يف التسويق املحيل ومدير قسم االقتصاد يف
معهد التهيئة والتعمري مبنطقة إيل دو فرونس ،وشغل
منصب مدير التسويق املحيل لعدة سنوات يف الوكالة
الجهوية للتنمية يف إيل دو فرانس .ويف يومنا هذا،
متثّل املعلومات التي جمعها واكتنزها فانسون غوالن
من تجارب التسويق املحيل يف العامل مصدرا مرجعيا.
ومتكّن من تعزيز مجموعة املناهج املتبعة يف هذا املجال
الذي ال يزال حديث العهد نسبيًا ويف طور التعميم.

المرحلة أ
الوىل

أ
الســاليب والتقنيــات والتحاليــل الخاصــة بالممارســات المتبعــة ف ي� جميــع أنحــاء
ـ� هــو طريقــة منهجيــة جماعيــة
العالــم .وعــى نطــاق أوســع ،التسـ
ـويق المحـ ي
ت
تمكّــن مــن بلــورة ت
فعالــة بشــكل تدريجــي
اســراتيجية مشــركة وخطــة عمــل ّ
ـ� للجهــة واالســتجابة لمطالــب الجهــات
بهــدف تعزيــز العــرض االقتصــادي المحـ ي
المســتهدفة عــى المســتوى الخارجــي».
المحل
ب .منهج التسويق
ي
ف
رض
و� الواقــع ،ليــس بوســع
المحــ� منهجــا
يعتــر التســويق
ب
ّ
جماعيــا بالــ ورة ،ي
ي
ش
جهــة فاعلــة واحــدة أو صانــع قـرار منفــرد أن ينـ ئ
ـ� منهــج جاذبيــة .وال يمكــن تصـ ّـور
هــذا المفهــوم الحديــث وف ًقــا لنمــط التخطيــط االقتصــادي التقليــدي المفــروض
عــى تنميــة المنطقــة ،بــل هــو ثمــرة بــذل جهــود جماعيــة تضـ ّـم سلســلة كاملــة
ت
ـ� تجمعهــا اسـ تـراتيجية تســويق جهويّــة تمتــاز بحوكمتهــا
مــن الجهــات الفاعلــة الـ ي
التشــاركية.
ت
ـ� إىل تكويــن رؤيــة اســراتيجية مــن خــال إيجــاد
ويهــدف منهــج التســويق المحـ ي
ش
المعنيــة ،ويســتمد هــذا المنهــج م�وعيتــه مــن
موقــع اقتصــادي واضــح للجهــة
ّ
اعتمــاده عــى حقائــق اقتصاديــة ومزايــا ملموســة ،وهــو بمثابــة رؤيــة اقتصاديــة
عالميــة طويلــة أ
المــد تأخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار العمل الــذي أنجزتــه الجهــات االقتصادية
ف
ئيــ� ف ي� تســليط
الفاعلــة المحليــة ي� وقــت ســابق .ولذلــك ،يكمــن التحــدي الر ي
الضــوء عــى الديناميــة االقتصاديــة لجهــة محـ ّـددة وعــدم االكتفــاء برؤيــة قطاعيــة
تقليديــة ،بــل ينبغــي زيــادة تعزيــز المنهــج عــى مســتوى جميــع التخصصــات مــن
ت
ش
ـ� مــن شــأنها أن تقـ ّـدم إضافــة،
أجــل إ�اك جميــع الجهــات الفاعل نــة المعنيــة الـ ي
مــع أخــذ تطلعاتهــا التنمويــة بعـ يـ� االعتبــار.
ت
الــ� تصــف
وبنــاء عــى ذلــك ،ال ينبغــي االكتفــاء بتجميــع البيانــات إ
الحصائيــة ي
القليــم وجهاتــه الفاعلــة
ـ� ،بــل يجــب فهــم سـ يـر عمــل إ
الهيــكل االقتصــادي المحـ ي
ف
ت
إقتصاديــا .وال بـ ّـد أيضــا مــن فهــم توجهاتهــا االســراتيجية والنظــر ي� الطابع الحرصي
خ�اتهــا ومــدى تعقيدهــا ،وقدرتهــا عــى رفــع القيمــة ومــدى حاجتهــا
الــذي تكتســيه ب
هدف ت
اس�اتيجي
التشــجيع عــى اعتمــاد رؤيــة شــاملة إزاء التنميــة االقتصاديــة ف ي�
ن
ت
تعــاو� .
االســراتيجية بشــكل
تــول التوجهــات
ي
الجهــة ،وتعزيــز ي
منهجية التسويق

المرحلة الثانية

 .1تعبئة الجهات الفاعلة المحلية
 .2إحصاء المعلومات ودراستها وتشخيصها
 .3تشكيل هوية ،عالمة تجارية وموقع
ت
تجسد االس�اتيجية عىل أرض الواقع
 .4وضع خطة عمل متماسكة ّ
تحقيق جملة من الفوائد للمنطقة

المرحلة الثالثة

 .1موقع اقتصادي واضح ودائم ضامن للكفاءة
 .2هوية جهويّة صلبة وتنافسية ومالئمة للسكان
تتما� مع ت
 .3أنشطة ميدانية هادفة ش
االس�اتيجية وقابلة للقياس
اس�اتيجية ت
 .4فرق مجتمعة حول ت
فعال
مش�كة ومنهج ّ
المرصد
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ف
ن
شن�
د .تطبيق منهجية تشخيص التسويق
ني
المحل ي� قابس المدينة  ّ -ي
شن�
 .1منطقة العمل :جهة قابس المدينة  ّ -ي
ككل ،ومــن هــذا المنطلــق ،ال بـ ّـد أن نســتهلّ
تمثــل قابــس المدينــة مركــز واليــة قابــس ّ
عــر ي ز
تركــ� جهودنــا ف ي� حــدود نطــاق هــذه المنطقــة ،خاصــة وأن نســيجها
عملنــا ب
أ
ف
رث
ش
وأن المدينــة تســتضيف الــركات الكـ بـرى ي� المنطقــة،
االقتصــادي هــو الكـ كثافــة ّ
ويصــل صــدى هــذه الـ شـركات إىل كامــل أنحــاء الواليــة ،بــل ويتجاوزهــا أحيانــا ،عــى
ئ
غـرار المكانــة الـ ت
ـ� عــى المســتوى الوطـن ي .
ـ�
يحتلهــا المجمــع الكيميـ ي
ـا� التونـ ي
ي
عــاوة عــى ذلــك ،أ
ولســباب ذات صلــة ،ارتأينــا أنّــه يجــدر العمــل عــى نطــاق قابــس
الكـ بـرى ،والـ ت
ـ� ال تضـ ّـم مدينــة قابــس فحســب ،بــل وبعــض المناطــق المجــاورة أيضــا
ي
وخاصــة واحــة شـ ن ّ ت
ـ� أهميــة تاريخيــة واقتصادية خاصــة (انظر الخريطــة .)1
ـ� تكتـ ي
ـن� الـ ي
ي
ويراهــن هــذا العمــل عــى تكويــن فريــق عمــل أول وتطبيــق منهجيــة تشــخيص
التســويق الســتخالص النتائــج أ
الوليــة.

ن
شني�
الخارطة  : 1المجال المختار لتطبيق منهجية التشخيص والتسويق
ي
المحل قابس  -ي
المصدرgoogle maps :
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س� العمل
 .2ي
أهداف الحوكمة وفريق العمل
ف
ف ي� إطــار هــذا ش
المــروع النموذجــي الــذي نحــن بصــدد تنفيــذه ي� جهــة «قابــس
المدينــة  -ن
شــن�» ،نســعى إىل تحقيــق هــدف مــزدوج يتمثــل ف ي�:
ّ
ي
ـ� ف ي� النطــاق المحـ ّـدد مــن أجــل رســم صــورة
 تطبيــق منهجيــة التســويق المحـ يأوليــة للديناميــات االقتصاديــة المحليــة وتســليط الضــوء عــى مصــادر التنميــة
المحتملــة.
ن
 ينالمحــ� مــن أجــل
المــد�
المحــ� وتقنياتــه للمجتمــع
تلقــ� مبــدأ التســويق
ي
ي
ي
مســاعدته عــى مزيــد أ
الخــذ بزمــام أمــور الجهــة وتحويلــه إىل جهــة تملــك ســلطة
تقديــم ت
االق�احــات والقــدرة عــى المســاعدة ف ي� توجيــه التنميــة االقتصاديــة المحليــة
مــع الهيئــات المســؤولة عــن التنميــة.
ش
وعليــه ،قمنــا بتعبئــة مجموعــة أوىل مــن الــركاء ورافقناهــم وتوصلنــا معــا إىل منهــج
تشــخيص للتســويق المحـ ف
ن
ـن� .
ي
ـ� ي� إقليــم قابــس المدينــة  -شـ ّ ي
ي
المتوصــل إليهــا
النتائــج
مجموعــة
رفــع
ســيتم
العمــل،
إبّــان االنتهــاء مــن هــذا
ّ
ـ� المحليـ ي ن
ـ� المنتخبـ ي ن
المطبــق إىل الممثلـ ي ن
الدارات المســؤولة عن
ـ�
ـ� وممثـ
والمنهــج
إ
ّ
ي
ف
ن
التنميــة وإىل مختلــف الجهــات الفاعلــة مــن القطاعـ يـ� العمومــي والخــاص ي� قابــس
قدمنــا تجربــة نموذجيــة ملموســة تــم تطبيقهــا
ـن�  .ونكــون بذلــك قــد ّ
المدينــة  -شـ ن ّ
ي
ن
مبـ ش
ـد� والـ شـركاء مــن
ـا�ة عــى
الجهــة ويمكــن للســلطات العموميــة والمجتمــع المـ ي
القطــاع الخــاص ف ي� قابــس اعتمادهــا كمنظــار جديــد للنظــر إىل التنميــة االقتصاديــة
وإدارتهــا وتنفيذهــا عــى أرض الواقــع.
المحل
س� عملية تشخيص التسويق
ي
ي
ن
ن
ن
ّ
الناشــط� وفهــم آلياتهــم
االقتصاديــ�
المشــغل�
بتحديــد
الجــزء
هــذا
ــق
ل
يتع
ي
ي
ي
وشــبكاتهم ومواطــن قوتهــم وتجذّ
المحــ� ومــدى انفتاحهــم عــى بيئــة
رهــم
ي
أ
العمــال ،إلــخ.
وينقســم المنهــج المتبــع مــع فريــق العمــل الجمعيـ ت ف
ن
ـن�
ّ
ي
ـا� ي� قابــس المدينــة  -شـ ّ ي
إىل  3مراحــل:
أ
الدراســات المتاحــة ومــن الرقــام الرئيســية ومــن
 .1جمــع معلومــات مفيــدة مــن ّ
أ
تحاليــل القطاعــات االقتصاديــة الجهويّــة ومــن تحليــل الســواق المســتهدفة (مرحلــة
البحــث البيبليوغـر ف يا�).
ـن ذلــك ال يعـن ي جمــع هــذه المعلومــات بطريقــة وصفيــة فحســب ،بــل وإعــادة
ولكـ ّ
تنظيمهــا مــن منظــور تســويقي أيضــا ،ف
و� هــذا الصــدد ،تـ ّـم توظيــف مصفوفتـ يـ�ن
ي
تحليليتـ ي ن
ـ� وهمــا:
ـ
المح
ـويق
ـ
التس
ـخيص
ـ
لتش
ـ� عــادة مــا يتــم اســتخدامهما
ي
أ
أي الجهــات يمكــن جذبهــم ؟ ومــا هــي
• شــبكة تحليــل الهــداف المحتملــة للجهــةّ :
أنــواع المؤسســات العموميــة الـ ت
ـ� قــد تبــدي اهتمامــا بالحضــور وقــد تتوافــق مــع
ي
االحتياجــات المحليــة؟ ومــا حجــم هــذه الـ شـركات؟ وفيــم يتمثــل نشــاطها؟ وأخـ يـرا ،ما
ت
المعنيــة؟
ـ� قــد تنجــذب إىل الجهــة
ّ
هــي أبــرز التظاهـ أرات الوطنيــة /الدوليــة الـ ي
وبذلــك ،يمكــن لهــداف الجهــة أن تكــون متنوعــة للغايــة وف ًقــا الحتياجاتهــا ،كمــا
يمكــن تصنيفهــا وفــق فئــات مختلفــة (انظــر الملحــق .)2
• شبكة تحليل العرض الجهوي :نموذج «سوريز ف
رو�» ( ®:)CERISE REVAIT
ي
الحــرف أ
يســتمد هــذا النمــوذج تســميت  CERISE REVAITمــن أ
الوىل بالفرنســية
لمحــاور تحليــل العــرض الجهــوي (انظــر الملحــق  .)2اعتمــاد هــذا أ
الســلوب ســهل
النتاجيــة المحليــة والمنطــق الــذي يحكــم
للغايــة ويمكّــن مــن تحليــل النظــم إ
القطاعــات الـ تـ� ينبغــي تنميتهــا وتعزيزهــا �ف
الشــبكات والتجمعــات ،ومــن تحديــد
ي
ي
رض
وأخــرا ،يمكّــن مــن اكتســاب حجــج منطقيــة متعلقــة بــ ورة النهــوض
الســوق.
ي
بالجهــة وتعزيزهــا.
ف
ش
موجهــة مــع الــركات المتمركــزة ي� الجهــة ومختلــف
 .2إجــراء
مقابــات نصــف ّ
ف
ن
المشــغل� ي� المجــاالت االقتصاديــة والمؤسســاتية والجمعياتيــة الســتكمال
ي
ن
المعلومــات ت
الميــدا� اليومــي،
بالواقــع
نتهــا
ر
ومقا
وتحديثهــا
جمعهــا
تــم
الــ�
ي
ي
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وللتحليــل مــدى تجــذّ ر مختلــف الجهــات الفاعلــة واسـ تـراتيجيات شــبكاتها وتوجهاتهــا
و�كائهــا أ
ن
التنمويــة وأســواقها المســتهدفة ش
الميــدا�)
الجانــب ( ...مرحلــة العمــل
ي
(انظــر الملحــق .)2
ف
ن
ـدا�» لتطويــر
 .3دمــج نتائــج مرحلــة «البحــث البيبليوغـر يا�» ومرحلــة «العمــل الميـ ي
رؤيــة واضحــة للعــرض والطلــب.

 .Vالنتائج

 .1نتائج متابعة تنفيذ المشاريع التنموية
ش
شأ�ف المشــاركون ف ي� هــذه التجربــة عــى متابعــة عــرة مشــاريع تنمويــة عموميــة
ف
ن
شــن�»
تــم تنفيذهــا ي� حــدود المنطقــة موضــوع الدراســة« ،قابــس المدينــة  ّ -ي
(انظــر الجــدول .)2
ت
الــ� أحصــت
وقــد تــم اختيــار هــذه المشــاريع باالســتناد إىل
الوثائــق الرســمية ي
ن
المشــاريع التنمويــة العموميــة خــال الفـ تـرة الممتــدة بـ يـ�  2012و 2016عــى نحــو
يشــمل عــددا مــن المشــاريع الحديثــة والمشــاريع القديمــة مــن جهــة ،ومشــاريع قيد
التنفيــذ ومشــاريع تــم تنفيذهــا مــن جهــة أخــرى ،تحــت شإ�اف وزارات مختلفــة،
للحصــول عــى رؤيــة شــاملة حــول تنفيــذ المشــاريع التنمويــة الـ تـ� ت
اق�حتهــا الدولــة.
ي
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ت
ال� تمت متابعتها ف ي� إطار هذه الدراسة
الجدول  :2المشاريع التنموية العمومية ي
املرشوع التنموي
إعادة هيكلة
مركز التكوين
و التدريب يف
الحرف التقليدية
بناء نوادي إختصاص
باملركب الثقايف
بقابس
حامية ميناء الصيد
البحري قابس

املنطقة

مدينة قابس

مدينة قابس

مدينة قابس

تطوير مركز الصحة
األساسية بشط السالم
مدينة قابس
من صنف  3اىل
صنف 4
تحسني وضعية
حديقة الحيوان
قابس الغربية
بشنني و إحداث
متحف لألحياء
البحرية
تهيئة املسالك الريفية
قابس الغربية
(القسم األول)
غ ّنوش
واملطوية
مرشوع حامية
ومدينة قابس
الرثوات البحرية و
وقابس
الساحلية بخليج
الجنوبية
قابس
ومارث
الحامة وقابس
دراسة احداث 4
الجنوبية
مناطق سقوية
وقابس الغربية
بناء مركز صحة
اساسية صنف 4
ببوشمة

قابس الغربية

الوزارة
وزارة التكوين املهني
والتشغيل

السنة

عرض املرشوع وتحديد أهدافه

زيادة عدد القاعات والورشات التدريبية وإنشاء
 2006مركز لإلعالمية وتنويع التخصصات التي يتم
تدريسها يف املركز

تشييد مبنى مناسب الستقبال أعضاء إدارة املركّب
وزارة الشؤون الثقافية  2012الثقايف وتخصيص فضاء لنوادي املرسح والرقص
واألدب لزيادة عدد املنخرطني
حامية مدخل ميناء قابس والقوارب الراسية فيه،
والحد من النفقات اليومية املخصصة للتخلص من
الرواسب الرملية ،وذلك عرب زيادة عمق املدخل
وزارة الفالحة واملوارد
2014
.من  7إىل  8أمتار
املائية والصيد البحري
بناء منارتني يف امليناء وضامن ظروف جيدة إلرساء
السفن وتهيئة فضاء الستقبال رشكة نقل بحري
ّ
تحسني جودة الخدمات الصحية يف املنطقة من
خالل تخفيف الضغط املسلّط عىل املستشفى
الجهوي بقابس وإنشاء قسم خاص بطب األسنان
 2016وقسم توليد ومخرب تحاليل باإلضافة إىل قسم
وزارة الصحة
الطب العام املوجود بالفعل .ومن املقرر أيضً ا
تزويد املستشفى بجهاز تصوير مقطعي وسيارة
إسعاف
وزارة الشؤون املحلية
والبيئة

تحسني الجودة الطبيعية للمتحف وإضافة عنارص
 2012جديدة يف حديقة الحيوان تشمل عنارص صوتية يف
الحديقة وحوض لألسامك وقسم خاص بالزواحف

% 100

ت ّم االنتهاء من عملية التشييد بنسبة % 100
وتجري حاليا مرحلة التهيئة والتجهيز

% 45

تم إيقاف املرشوع حتى الوقت الراهن ،مع
تأخري يف التنفيذ مدّته  3سنوات

% 100

تم تنفيذ  60%من املرشوع ،مع صعوبة يف
إحراز تقدم وتأخّر مدّته  3سنوات

ال يزال املرشوع بصدد التنفيذ .كان من
املفرتض البدء فيه سنة  2011ولكنه تأخر 6
سنوات

تأخر تنفيذ املرشوع  5سنوات ،ومل يبدأ
فعل ًيا إال سنة  2017بسبب نقص التمويل.
ومايزال طلب العروض مفتوحا

وزارة الفالحة واملوارد
املائية والصيد البحري

تسهيل حركة مستخدمي األرايض واملزارعني
2015
وتنقلهم

% 40

تم إيقاف املرشوع حتى الوقت الراهن ،مع
تأخري يف التنفيذ مدّته سنتان

وزارة الشؤون املحلية
والبيئة

 2012مل يتم جمع معلومات حول هذا املرشوع

% 100

مل يتم جمع معلومات حول هذا املرشوع

وزارة الفالحة واملوارد
املائية والصيد البحري
وزارة الصحة

إنشاء  4مناطق سقوية ومق ّر لـمجامع التنمية
 2014الفالحية الستغالل املوارد املائية الجديدة ولتنويع
املستغالت الفالحية
تحسني جودة الخدمات الصحية يف املنطقة من
خالل إنشاء قسم خاص بطب األسنان وقسم
2012
للتصوير الطبي ومخرب تحاليل باإلضافة إىل قسم
الطب الباطني املوجود بالفعل

مدينة قابس
الحد من ترسبات املياه والنفايات امللقاة يف
وقابس
وزارة الفالحة واملوارد
صيانة شبكات الرصف
 2016الطريق العام وترشيد استغالل شبكة الرصف
الجنوبية
املائية والصيد البحري
الصحي
الصحي وتحسني أدائها
وقابس الغربية
وغنوش
أشـــغـــال الــطــريــق
املطوية وقابس وزارة التجهيز واإلسكان
 2009ما تزال عملية املتابعة مستمرة
الــســيــارة صفاقس
والتهيئة املحلية
الغربية
قابس( 138كلم)

)*( وفقا لترصيح الدولة

نسبة
التقدم *

التقدم الفعيل

90%

% 30

املرشوع بصدد التقدّم بعد سنتني من
التأخري

املرشوع بصدد التقدم

% 68

ما تزال عملية املتابعة مستمرة
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يســتعرض هــذا القســم النتائــج المصنفــة حســب الفئــات التاليــة والملخصــة ف ي�
الجــدول  2والمفصلــة ف ي� الملحقــات (انظــر الملحــق . )1
وقــد م ّكــن تحليــل النتائــج المتحصــل عليهــا مــن تســليط الضــوء عــى مجموعــة مــن
ت
ـ� ص ّنفناهــا إىل عــدة فئــات.
العراقيــل الـ ي
الدارات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع التنموية
أ .المشاكل التنسيقية داخل إ
تم ّثــل مشــاكل التنســيق بـ ي ن
الداريــة عائقــا حقيقيــا أمام المشــاريع
ـ� مختلــف الهيــاكل
إ
ف
ـا� بقابــس مع ّلقــا لمــدة
التنمويــة .وكمثــال عــى ذل تــك ،ظـ ّـل مـ شـروع المركــز الثقـ ي
ثــاث ســنوات بســبب اعــراض وزارة الدفــاع عــى بنــاء نوافــذ تطـ ّـل عــى منشــأة
عســكرية مجــاورة .وهــو مــا تط ّلــب تكويــن ثــاث لجــان إلدارة نز
ال�اعــات ف ي� تونــس
للتوصــل إىل التســوية بـ ي ن
ـ�
ـ� بلديــة قابــس والمهنــدس
المعمــاري فوالمقــاول وممثـ ي
مــروع بنــاء مركــز للصحــة أ
وزارة الدفــاع .كمــا تعــرث ّ ش
بوشــمة (انظــر
الساســية ي�
ّ
الصــورة  )3بعــد البــدء ف ي� تنفيــذه ألن ش
ـزود
ال�كــة التونســية
للكهربــاء والغــاز لــم تـ ّ
مواقــع البنــاء بالكهربــاء الالزمــة نظ ـرا ألنــه لــم يقــع إبالغهــا ف ي� الوقــت المناســب،
ين
لســنت� عقــب وفــاة المقــاول الــذي حظــي بطلــب
وظــل نفــس المـ شـروع عالقــا
العــان عــن طلــب عــروض جديــد واختيــار
النجــاز ،واســتغرق إ
العــروض أثنــاء فـ تـرة إ
مقــاول بديــل سـ ي ن
ـنت�.
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يــؤدي االفتقــار إىل التنســيق بـ ي ن
مطولة ف ي� تنفيــذ ش
الم�وع:
ـ� المؤسســات إىل تأخـ يـرات ّ
لمــروع المركــز الصحــي و 4ســنوات ش
ســنتان و 5أشــهر بالنســبة ش
لمــروع المركــز
آ
الثقـ ف
الضافيــة الناجمــة عــن هــذه التأخـ يـرات.
بالضافــة إىل النفقــات إ
ـا� (حـ تـى الن) ،إ
ي
الشــارة إىل أنــه باالســتناد إىل هــذه الوقائــع ،لــم يتـ ّـم حـ تـى هــذه اللحظــة
وتجــدر إ
أ
ف
ش
ـا� والمركــز الصحــي بــأي شــكل مــن الشــكال ،ولقــد
اســتغالل م�وعــي المركــز الثقـ ي
أ
تـ ّـم بالفعــل بنــاء المركــز الصحــي ويجــري حاليــا اقتنــاء المعــدات والجهــزة الالزمــة،
ولكنــه يبقــى عديــم الفائــدة بالنســبة للمنطقــة طالمــا لــم يتــم تزويــده بالكهربــاء
ش
(فال�كــة التونســية للكهربــاء والغــاز مــا تـزال بصــدد اتخــاذ التدابـ يـر الالزمــة لذلــك،
ممــا انجــر عنــه تمديــد ف� آ
الجــال) .وبالمثــل ،عــى الرغــم مــن النجــاح ف ي� تســوية
ّ
المتعلــق بالمركــز يالثقـ ف
ـا� مؤخـرا (عـ بـر وضــع عنــارص ديكــور ف ي� النوافــذ لمنــع
الـنز اع
ي
ف
ـا� بــا جــدوى ف ي�
النظــر إىل المنشــأة العســكرية المجــاورة) ،مــا ي ـزال المركــز الثقـ ي
المنطقــة .فعــى إثــر التأخـ يـر الــذي طـرأ والمنحــى العســكري الــذي اتخــذه المـ شـروع
وبســبب تضخــم أ
الســعار ،ألغــى المقــاول الصفقــة وأعلــن المركــز مــرة أخــرى عــن
ـ� عــروض لمواصلــة المـ شـروع.
طلـ ب ي ْ
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ب .مشكل نقص كفاءة منفذي المشاريع التنموية
أ
عمومــا ،ق ّلمــا يتع ـرث تنفيــذ مـ شـروع بســبب مشــكلة واحــدة ،ففــي حقيقــة المــر،
تتســم التحديــات الـ ت
ـ� تعيــق المشــاريع التنمويــة بالتعقيــد ،ويمثــل مـ شـروع المركــز
ي
ف
ت
ـ� ك ّنــا قــد
ـا� أفض فــل مثــال عــى ذلــك .إ
الثقـ ي
فبالضافــة إىل المشــاكل التنســيقية الـ في
شأ�نــا إليهــا ي� وقــت ســابق ،نجــد أنفســنا مــن جهــة ،أمــام مشــكلة نقــص ي� كفــاءة
المهنــدس المعمــاري الــذي لــم يأخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار ف ي� مخططاتــه وجــود منشــأة
ف
ت
ـ�
عســكرية ي� جــوار المركــز ،ومــن جهــة أخــرى ،مشــكلة تقصـ يـر بلديــة قابــس الـ ي
وافقــت عــى المخططــات دون التحقــق مــن امتثالهــا للمعايــر.
ف� إطــار دراســتنا ،حاولنــا التطــرق إىل مشــكل الكفــاءة الــذي يتكــرر عديــد المـرات �ف
أ ي
ي
المــور
فتوصلنــا إىل أن هــذه العقبــة مرتبطــة بجملــة مــن
ـاريع،
ـ
المش
ـن
ـ
م
ـة
ـ
مجموع
مــن بينهــا الج ـراءات الداريــة ّ المعقــدة ،ف
و� الواقــع ،فــإن التمويــات المخصصــة
إ
إ
ي
كبــر ف ي� تحويــل أقســاط الدفــع بســبب
تأخــر
مــن
تشــكو
التنمويــة
للمشــاريع
ي
ف
الداريــة المرهقــة بدرجــة أوىل ،وهــو مــا يــؤدي إىل التأخـ يـر ي� التنفيــذ مــن
الجـراءات إ
إ
ف
ن
ناحيــة ،وإىل مزيــد عــزوف المقاولـ يـ� عــن المشــاركة ي� طلبــات العــروض العموميــة
والتأخــرات
مغبــة الدخــول ف ي� هــذه المتاهــات
مــن
ي
ناحيــة أخــرى ،خوفًــا مــن ّ
ـ� عــن المشــاركة �ف
ف
بالضافــة إىل ذلــك ،يحمــل عــزوف المقاولـ ي ن
الداريــة ي� الدفــع .إ
إ
ي
ش
الدارات عــى مراجعــة �وطهــا ،وخـ يـر مثــال عــى
ـة
ـ
العمومي
ـروض
ـ
الع
ـات
ـ
طلب
إ
ذلــك هــو مـ شـروع تهيئــة المســالك الريفيــة الــذي يواجــه العديــد مــن الصعوبــات.
فبعــد إســناد الصفقــة الخاصــة بهــذا المـ شـروع واختيــار صاحــب أفضــل عــرض،
ف
وتــو� ســنة  2015خــال
بــدأ المقــاول ف ي� تهيئــة المســالك الريفيــة ســنة ،2013
ي
ش
للمــروع بعــد إحــراز نســبة تقــدم تســاوي  .% 40بعــد ســتة
العــداد
مرحلــة إ
أ
ف
أشــهر ،اســتأنف ابــن المقــاول المتــو� الشــغال إثــر حصولــه عــى توكيــل رســمي.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،مــا ت ـزال عمليــة اســتئناف المـ شـروع تسـ يـر ببــطء شــديد
بســبب نقــص التمويــل الــذي يعــود إىل عــدة أســباب منهــا مشــاكل التنســيق مــع
الدارة الجهويــة لمراقبــة المصاريــف العموميــة وافتقــار ابــن المقــاول إىل الخـ بـرة.
و� حقيقــة أ
إف
المــر ،فــإن اســتئناف المـ شـروع ال يسـ يـر عــى مــا يـرام عــى مـرأى مــن
ي
ت
الحــال ف ي� ضــوء عــزوف
المقــاول
تقصــر
اء
ز
إ
مفرطــا
تســاهال
تبــدي
الــ�
دارة
ال
إ
ي
ي
ـ� يعــن المـ شـروع .وحـ تـى آ
المقاولـ ي ن
الن ،مــرت أربــع ســنوات عــى تع ّطــل المـ شـروع
ولــم تتجــاوز نســبة التقــدم المحــرز  ،% 40وتتمثــل أســباب تأخــر المـ شـروع ألربــع
المكانيــات
ســنوات كاملــة ف ي� افتقــاره للمتابعــة مــن قبــل الســلطات
المعنيــة لنقــص أ إ
وبــطء إج ـراءات تحويــل أ
المــوال وإخفــاق ابــن المقــاول ف ي� مواصلــة الشــغال.
ولعــل ش
ّ
مــروع ترميــم مينــاء قابــس (انظــر الصــورة  )4مثــال آخــر يثبــت صحــة
ت
ش
اســتنتاجاتنا ،فقــد تو ّقــف تنفيــذ هــذا المــروع العاجــل الــذي كان مــن المفــرض
االنتهــاء مــن إنجــازه منــذ زمــن ،ويعــزى ذلــك أساســا إىل نقــص كفــاءة المقــاول
وإمكانياتــه.
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لقــد تــم التخطيــط لهــذا المـ شـروع منــذ وقــت طويــل ولكنــه توقــف عنــد مرحلــة
البحــث عــن مصــدر تمويــل .يعــود تاريــخ أوىل طلبــات العــروض لســنة ،2005
ـس بأهدافــه .حصلــت
ولكــن تــم تعديــل خطــط المـ شـروع لخفــضأ تكاليفــه دون تالمـ ّ
ش
ال�كــة العامــة للمقــاوالت والمعــدات والشــغال ســوم�ا جــات ،عــى الموافقــة
بطلــب العــروض الخــاص بهــذا المـ شـروع لتقدمهــا بأفضــل عــرض ســنة  .2014تشـ يـر
الوثائــق الرســمية إىل أن تنفيــذ هــذا المـ شـروع قــد تــم بنســبة  .% 100ولكــن عىل أرض
فعليــا (بمــا ف� ذلــك بنــاء منارتـ ي ن
ـ�
فالواقــع ،وعــى الرغــم مــن إنجــاز جــزء كبـ يـر منــه ً
ي
ش
ي� المينــاء وتهيئــة فضــاء شل�كــة النقــل) ،مــا يـزال أهـ ّـم جــزء مــن المــروع  ،وهــو
زيــادة عمــق مدخــل المينــاء مــن  7إىل  8أمتــار ،عالقــا .وذكــر المســؤول عــن ش�كــة
التنفيــذ أن أ
الشــغال تتطلــب الرؤيــة الواضحــة تحــت الميــاه ،وهــو أمــر غـ يـر ممكــن
ف ي� الوقــت الراهــن بســبب الفســفوجيبس الناتــج عــن المعالجــة الكيميائيــة للخامــات
أ
المكانيــات الالزمــة
لصنــع الفســفور والســمدة الفســفاطية مــن ناحيــة ،ولنقــص إ
والمــوارد ش
الب�يــة لــدى الفريــق العامــل مــن ناحيــة أخــرى .ويقــع مينــاء قابــس عــى
ئ
ـ� حيــث تجعــل نفايــات الفســفوجيبس
مقربــة مــن مصنــع المجمـ فـع الكيميـ ي
ـا� التونـ ي
والفلــور الملقــاة مبـ ش
ـا�ة ي� البحــر الرؤيــة تحــت المــاء أم ـرا مســتحيال دون وســائل
ين
التقنيــ� حمايــة قصــوى لتجنــب
بالضافــة إىل �ض ورة حمايــة
تقنيــة مناســبة ،إ
ن
المخاطــر ت ز
تحســن
الم�ايــدة عــى صحتهــم .وعليــه ،ينبغــي عــى التقنيـ يـ� انتظــار ّ
المنــاخ يك يتمكنــوا مــن أداء مهامهــم ،ناهيــك عــن نقــص المعــدات وإجــراءات
الســامة واالحتياطــات الالزمــة للقيــام بمثــل هــذه أ
الشــغال .ولــم تتطــرق دراســة
الطــاق رغــم أنهــا تمثــل عنـرا
جــدوى المـ شـروع إىل مشــكلة الفســفوجيبس عــى إ
بــد مــن أخــذه ي ن
بعــ� االعتبــار عنــد تنفيــذ ش
وبالتــال ،يمكــن
المــروع.
أساســيا ال ّ
تي
ش
ش
القــول أن ذلــك يعــود إىل ســوء دراســة المــروع مــن قبــل �كــة ســوم�ا جــات
ف
البقــاء عــى
و� هــذه الحالـ أـة ً
الدارة إىل إ
أيضــا ،تضطــر إ
وجهلهــا بالمنطقــة مســبقا .ي
نفــس ش
ال�كــة بســبب إحجــام الـ شـركات الخــرى عــن هــذا النــوع مــن المشــاريع.
ج .مشــاكل المــوارد ش
الدارات المســؤولة عــن متابعــة المشــاريع
الب�يــة داخــل إ
التنمويــة
ف
ن
ش
ـد� مســتوى
نالحــظ نقصــا كبـ يـرا ي� المــوارد الب�يــة داخــل البلديــات .ويعرقــل تـ يّ
ال ش�اف الــذي يمـ ي ز
ـ� جميــع البلديــات تنفيــذ المشــاريع ومتابعتهــا .فهنــاك العديــد
إ
الــ� ال يوجــد بهــا ســوى مهنــدس واحــد إن وجــد مــن أ
مــن البلديــات ت
الســاس،
ي
أو قــد ال يوجــد مهنــدس معمــاري لدراســة ملفــات تراخيــص البنــاء أو لمتابعــة
الشــغال ف� الحضائــر ،وهــو مــا يزيــد مــن هامــش أ
أ
الخطــاء واحتمال حدوث مشــاكل
ي
العــداد للمـ شـروع كمــا هــو الحــال بالنســبة للمشــاريع ســالفة الذكــر .ومــن
أثنــاء إ
ت
ز
جهــة أخــرى ،تفتقــر هــذه البلديــات إىل المــوارد الماليــة الالزمــة للوفــاء بال�اماتهــا
العديــدة فيمــا يتعلــق بالمتابعــة.
ن
الداريــة المعقــدة
والج ـراءات إ
ـال ،يمثــل نقــص التنســيق بـ يـ� المؤسســات إ
وبالتـ ي
ش
والمكانيــات والمــوارد الب�يــة العوائــق الرئيســية أمــام
واالفتقــار إىل الكفــاءات إ
تنفيــذ المشــاريع التنمويــة العموميــة.
د .المشكل العقاري
وبالجـراءات
خــال عملنــا ،الحظنــا ً
أيضــا أن المشــاكل المتعلقــة بالوضــع العقــاري إ
أ
الداريــة المعقــدة الالزمــة لتســوية هــذه المشــاكل يمكــن أن تعــوق هــي الخــرى
إ
تأخــر مـ شـروع بعــث مركــز الصحــة
ـك،
ـ
ذل
ـى
ـ
ع
ـال
ـ
وكمث
ـة.
ـ
التنموي
ـاريع
ـ
المش
ـذ
ـ
تنفي
الساســية بمنطقــة شــط الســام لمــدة  6ســنوات ّبســبب الوضــع العقــاري لـ أ
أ
ـ�رض
ت
ـ� مــن المفـ تـرض أن تتــم فيهــا عمليــة التنفيــذ .وقــد تقـ ّـرر إنجــاز هــذا المـ شـروع
الـ ي
بعــد الثــورة ،ولكنــه رسعــان مــا تو ّقــف عــى الرغــم مــن وجــود مصــادر التمويــل
والكفــاءات الالزمــة واتفــاق جميــع الدارات المعنيــة .ســبب ذلــك أن أ
الرض
إ
ّ
ت
ت
المفــرض أن تُبــىن بهــا منشــآت إضافيــة (قســم طــب
الــ� كان مــن
المجــاورة ي
أ
الســنان وقســم والدة ومخـ بـر تحاليــل) تابعــة للتجمــع الدســتوري الديمقراطــي،
وهــو الحــزب الحاكــم خــال فـ تـرة النظــام الســابق قبــل الثــورة .وهكــذا كان الوضــع
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العقــاري لـ أ
ـ�رض بمثابــة عائــق للمـ شـروع .وعليــه ،ونتيجــة للضغــط الــذي مارســه
المجتمــع المـ ن
ـ� (وخاصــة جمعيــة ش ـ ّط الســام للتنميــة المســتدامة)،
ـد� المحـ
ي
ي
أ
ـن ذلــك اســتغرق  6ســنوات بأكملهــا ،فمــن الـرض وري
فتقـ ّـرر اســتئناف الشــغال ،ولكـ ّ
ي� مثــل هــذه الوضعيــة التأكيــد عــى أهميــة دور الجمعيــات المحليــة ودور الضغــط
الــذي مارســته ف ي� وضــع حـ ّـد للتأخـ يـر الناجــم عــن الوضــع العقــاري.
ه .مشكل النفاذ إىل المعلومة
ت
الــ� تواجههــا جميــع المشــاريع مشــكلة النفــاذ إىل
مــن المشــاكل الشــائعة ش ي
غالبــا مــا تكــون المعلومــات المتحصــل عليهــا بعــد
المعلومــات .فأيّــا كان المــروعً ،
ش
إجـراء مقابــات مــع أعضــاء المؤسســات المعنيــة بالمــروع شــفويّة ،وال يـزال مــن
الصعــب الوصــول إىل وثائــق مكتوبــة أو ت
الك�ونيــة تقـ ّـدم المشــاريع بصــورة شــاملة.
كمــا الحظنــا غيــاب الوثائــق ت
تفصــل تكلفــة ش
المــروع أو أهدافــه ،أو عــدم
الــ� ّ
ي
البــاغ عنهــا عــى المســتوى الجهــوي ،بغــض النظــر عــن مـ شـروع التنميــة موضــوع
إ
المتابعــة .ومــن بـ ي ن
ـ� العوامــل المتســببة ف ي� هــذه المشــكلة نذكــر:
 التســميات الوطنيــة القائمــة عــى التصنيــف االقتصــادي ي زللم�انيــة دون تقديــم
ت
ـ� تجعــل
تصنيفــات حســب المنطقــة أو حســب السياســات العموميــة المعتمــدة الـ ي
مــن المســتحيل االطــاع عــى تفاصيــل المشــاريع التنمويــة أو احتياجــات التنميــة
أ
ف
ف
الجهويــة ت
و� الوقــت الراهــن ،ال
تلبيهــا هــذه
الــ�
ّ
المشــاريع .ي� حقيقــة الفمــر ،ي
ي
تمكّــن الطريقــة الم ّتبعــة ف� تقديــم ي ز
م�انيــة الدولــة ي� قانــون الماليــة لــكل ســنة
ي
المحصلــة والمصاريــف المخصصــة
المداخيــل
حــول
شــاملة
مــن تشــكيل فكــرة
ّ
وبالضافــة إىل ذلــك ،غالبــا مــا يتــم تجميــع المشــاريع التنمويــة
لــكل منطقــة .إ
واالعتمــادات المخصصــة لهــا وتوزيعهــا حســب الــوزارات عــى نحــو يحــول دون
ت
ـ� تلبيهــا هــذه
الحصــول عــى التفاصيــل أو فهـ
ـم احتياجــات التنميــة الجهويــة ف الـ ي
ز
أيضــا إىل الفشــل ي� توضيــح أهــداف
المشــاريع .ويــؤدي عــدم وجــود أ يم�انيــة محليــة ً
ز
التنميــة المحليــة والعالقــة بـ ي ن
ـ� الولويــات االسـ تـراتيجية للدولــة ومضمــون يم�انيتهــا،
ويبــدو أن إدراج منهــج خــاص ي ز
بالم�انيــة الجهويــة قــد أصبــح يحتــل أولويــة قصــوى.
غــر
انعــدام التواصــل مــع الســكان ممــا يجعــل أهــداف المشــاريع التنمويــة يين
المواطنــ�.
واضحــة لــدى
الدارة عــن إبــاغ المعلومــات وتجاهلهــم لقانــون النفــاذ
 إحجــام بعــض أعضــاء إن
الداريــة
إىل المعلومــة الــذي يســمح لجميــع المواطنــ� بالحصــول عــى الوثائــق
الخاصــة بالهيئــات العموميــة (القانــون أ
السـ يـاس عــدد  22لســنة  2016المـ إـؤرخ �ف
ي
ي
 24مــارس  ،2016والمتعلــق بحــق النفــاذ إىل المعلومــة) .وتنطبــق هــذه الحالــة عــى
مـ شـروع مركــز قابــس الثقـ ف
ـا� ومـ شـروع حمايــة مينــاء قابــس.
ي
 عــدم إتاحــة الوثائــق المطلوبــة والخاصــة ي زبالم�انيــة أو االسـ تـراتيجيات (إن وجدت)
ـؤول� المعنيـ ي ن
ـ� ،بــل واســتحالة مقابلــة المسـ ي ن
للمواطنـ ي ن
ـ� كمــا هــو الحــال بالنســبة
لمـ شـروع حمايــة ال ـرث وات البحريــة والســاحلية لخليــج قابــس .فمنــذ مــا يزيــد عــن
شــهر وحـ تـى هــذه اللحظــة ،لــم نتمكــن مــن لقــاء أ
ـ� الممثلـ ي ن
العضــاء الجهويـ ي ن
ـ�
لــوزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة عــى الرغــم مــن زياراتنــا المتكــررة لمكتبهــم
الرســمي المغلــق عــى الــدوام حـ تـى أثنــاء أوقــات العمــل االداريــة.
 تو ّفــر الوثائــق والمعلومــات حرصيــا عــى المســتوى المركــزي وعــدم إبالغهــا عــىالمســتوى الجهــوي ،عــى غ ـرار مـ شـروع إعــادة هيكلــة مركــز التكويــن والتدريــب ف ي�
الحــرف التقليديــة ،فقــد أ ّدت مركزيــة جميــع جوانــب المـ شـروع إىل صعوبــة النفــاذ
إىل المعلومــات حـ تـى بالنســبة إلدارة مركــز التدريــب نفســه.
وينبغــي الشــارة إىل أن المـ شـروع أ
الك ـرث إتاحــة للوثائــق والمعلومــات هــو مـ شـروع
إ
المركــز الصحــي ف� منطقــة شــط الســام ،وذلــك أ
ن
المــد�
المجتمــع
ن
ل
تنميــة
ي
ي
ف
ش
بالضافــة إىل إتاحــة جميــع
يقــود هــذا المــروع ويشــارك بشــكل كبـ يـر ي� تنفيــذه ،إ
المعلومــات الالزمــة لفهــم أهــداف إعــداد المـ شـروع وتفاصيلــه ،حرصــت الجمعيــة
عــى توجيهنــا إىل الهيــاكل المعنيــة ببقيــة جوانــب المـ شـروع ،وهــو مــا يثبــت أهميــة
ن
ـد� ف ي� تطبيــق مبــدأ الشــفافية.
مشــاركة المجتمــع المـ ي
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و .عجز السلطات المركزية عن تلبية احتياجات التنمية المحلية
أ
ف
و� حقيقــة
الحظنــا أن الهــداف التنمويــة لهــذه المشــاريع ال ت ـزال غـ يـر واضحــة .ي
أ
المــر ،إثــر إحصــاء هــذه المشــاريع ودراســتها ،يمكــن القــول أنهــا أقــرب إىل مشــاريع
التهيئــة منهــا إىل التنميــة.
ف
وممــا يؤكــد هــذه المالحظــة عــدم تســجيل هــذه المشــاريع ي� إطــار وظيفــي
الحــال ف ي� تونــس ،ال تمكّــن الطريقــة
ف ي� عالقــة بالسياســات العموميــة .ف ي� الوقــت
ي
الم ّتبعــة ف� تقديــم ي ز
م�انيــة الدولــة ف ي� قانــون الماليــة لــكل ســنة مــن تشــكيل فكــرة
ي
وبالضافة
ـة.
ـ
منطق
ـكل
ـ
ل
ـة
ـ
المخصص
ـف
ـ
والمصاري
ـة
ـ
ل
المحص
ـل
ـ
المداخي
ـول
شــاملة حـ
إ
ّ
ف
إىل ذلــك ،غالبــا مــا يتــم عــرض االعتمــادات المخصصــة للتنميــة ي� إطــار مشــاريع
موزعــة حســب الــوزارات عــى نحــو يحــول دون الحصــول عــى تفاصيــل حــول
المبالــغ المخصصــة لــكل جهــة أو حــول احتياجــات التنميــة الوطنيــة أو المحليــة
ت
ـ� تلبيهــا هــذه المشــاريع.
فالـ ي
أيضــا أن المشــاريع التنمويــة ق ّلمــا تحقــق أهدا ًفــا
ي� ســياق أهــذه الدراســة ،الحظنــا ً
لعدة ســنوات تراعــي احتياجات
طويلــة المــد أو تم ّثـ فـل جــز ًءا مــن خطــة أ تنموية تمتــد ّ
ن
و� الواقــع ،مــن الصــح القــول أن التنميــة هــي مـرادف إلعــادة
الســكان المحليـ يـ� .ي
تأهيــل البنيــة التحتيــة القائمــة ،بغــض النظــر عــن المـ شـروع الخاضــع للمتابعــة.
وإذا أخذنــا مثــال مـ شـروع تنميــة مركــز الصحــة أ
الساســية بمنطقــة شــط الســام
ئ
ت
ـ� بعــد الثــورة لوضــع
(انظــر الصــورة  ،)5فقــد اق�حـ نـه المجمــع الكيميـ ي
ـا� ت التونـ ي
الــ� تمــر بهــا المنطقــة بســبب
المحليــ� ولحالــة التوتــر
حــد لغضــب الســكان
ي
ّ
ئ
بتحســ� الخدمــات الصحيــة الــ�ت
يي ن
مطالبتهــم
بعــد
الكيميــا�
المجمــع
نشــاط
ي
ي
يقدمهــا المركــز وأجهزتــه وإمكانياتــه.
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ئيــ� وراء هــذه المطالــب ف ي� المشــاكل الصحيــة المتعلقــة
ويكمــن الدافــع الر ي
ئ
ـ� ،وبعــد الثــورة ،أصبــح
بالتلــوث الناجنــم عــن أنشــطة المجمــع الكيميـ ي
ـا� التونـ ي
التعبــر عــن اســتيائهم إزاء انتهــاك
أخــرا
ي
بوســع مواطــ ي ئمنطقــة شــ ّط الســام ي ً
ـ� لمعايـ يـر الســامة الصحيــة والبيئيــة وتحميلــه مســؤولية
المجمــع الكيميـ ي
ـا� التونـ ي
ف
ئ
ـ�
الوضــع الصحــي المــزري ي� المنطقــة .وعليــه ،تع ّهــد المجمــع الكيميـ ي
ـا� التونـ ي
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ن
أن اال ّطــاع عــن كثــب ومعاينــة
ـا� الالزمــة لتطويــر هــذا المركــزّ .إل ّ
بتشــييد المبـ ي
ش
المــروع أبــرز أنــه ال يشــمل إال عمليــة البنــاء .وعــى
المبلــغ المخصــص لهــذا
ش
حــد علمنــا ،ال يشــمل المــروع المــواد الالزمــة لتشــغيل المؤسســة ،فتســاءلنا عــن
جــدوى تشــييد المبـىن دون اقتنــاء أ
الجهــزة والمعــدات الطبيــة الالزمــة .وبعــد اتخــاذ
للجابــة عــى هــذا الســؤال ،علمنــا أن وزارة الصحــة هــي مــن
االج ـراءات الالزمــة إ
ش
ســيضطلع بهــذا الجــزء مــن المــروعّ .إل أننــا لــم نتمكــن مــن العثــور عــى أي
وثائــق تـ بـرر أو تؤكــد هــذا االلـ ت ز
ـ�ام ،ممــا دفعنــا إىل التســاؤل حــول أســباب هــذا
المـ شـروع ّ :هــل هــو مجــرد وســيلة المتصــاص غضــب الســكان المحليـ ي ن
ـ� وتهدئتهــم
عـ بـر اســتثمار مبلــغ زهيــد لبــدء المـ شـروع دون الحصــول عــى ضمانــات إلتمامــه؟
المثلــة أ
ومــن أ
الخــرى عــى المشــاريع الـ تـ� تســتجيب لمطلــب الســكان المحليـ ي ن
ـ�
ي
ن
جديــا ف ي� رؤيــة المشــكلة المعالجــة
المحــ� دون
المــد�
أو المجتمــع
التفكــر ّ
ي
ي
ي
ش
رؤيــة شــاملة أو رؤيــة طويلــة المــدى ،نجــد مــروع صيانــة شــبكة معالجــة الميــاه
المســتعملة .إذ ن
تعــا� المنطقــة منــذ وقــت طويــل مــن مشــاكل متعلقــة بشــبكة
ي
الــرف الصحــي وتــرب الميــاه المســتعملة بشــكل متكــرر إىل الطريــق العــام
بســبب عــدم تــاؤم الشــبكة مــع البنيــة التحتيــة للمنطقــة .وعــى الرغــم مــن مبادرة
ش
ال�كــة الوطنيــة الســتغالل وتوزيــع الميــاه بإطــاق هــذا المـ شـروع ف ي� محاولــة لحـ ّـل
المشــكل ،فــإن جهودهــا بــاءت بالفشــل .ورغــم غيــاب وجــود عراقيــل أمــام تنفيــذ
المـ شـروع مــن البدايــة حـ تـى النهايــة وحصولــه عــى الدعــم الــازم ،فإنــه لــن يتمكــن
مــن حــل المشــكلة ف� ظــل هــذه الظــروف ألن المـ شـروع لــم يكــن معــدا ف� أ
الصــل
ّ ي
لحــل المشــكل بشـ يـكل جــذري أو طويــل أ
الجــل ،بــل للتصــدي لبعــض الترسيبــات
عــى المــدى القصـ يـر فحســب ،وبالرغــم مــن تراجــع تك ـرار حــدوث الترسيبــات،
فإنهــا مــا ت ـزال ظاهــرة منتـ شـرة ف ي� المنطقــة.
فعالــة لمعالجــة َمواطــن الضعــف ف ي� المنطقــة
ال تمثــل هــذه
المشــاريع وســيلة ّ
ف
المدروســة أو لالنخـراط ي� ديناميــة تنمويــة .ونالحــظ أن مشــاريع التنميــة المحليــة ال
ـ� وأن اسـ تـراتيجية التنميــة ف ي� المنطقــة المدروســة ،إن
تعكــس ً
فهمــا للواقــع المحـ ي
ش
وجــدت ،تظــل غامضــة جـ ًـدا .وبغــض النظــر عــن المــروع الخاضــع للمتابعــة ،ال
يتــم أخــذ ديناميــات الجهــات الفاعلة المحليــة ي ن
بع� االعتبــار ألن التخطيط للمشــاريع
التنمويــة يتــم عــى مســتوى مركــزي ويتــم إالعــداد لهــا ف ي� الــوزارة .كمــا نالحــظ اعتمــاد
ـال ،ال يتم
خ ّطــة تنمويــة فمجـزأة ال تســمح بتنشــيط إمكانيــات المنطقة وتنويعهــا .وبالتـ ي
منــح المنطقــة ي� حــد ذاتهــا أيــة أهميــة خاصــة.
ف
يقــوم المنهــج التقليــدي بوضــع اسـ تـراتيجيات التنميــة المحليــة ي� تونــس عىل أســاس
مركــزي ودون أخــذ الخصائــص الجهويــة بعـ ي ن
ـ� االعتبــار .كمــا يقتــر عــى مســائل
ز
ـاس عــى اســتغالل مــوارد المناطــق.
الجاذبيــة الجهويــة مــع تركـ يـ� الجه أــود بشــكل ت أسـ ي
ـ� يحتمــل أنهــا أفضــت إىل اســتنتاجاتنا
مــع ذلــك ،وبغــض النظــر عــن السـضـباب الـ ي
ف
ـال للتنميــة
ســالفة الذكــر ،فإننــا مهتمــون بالم ـ ي ً
قدمــا ي� تحليلنــا للوضــع الحـ ي
التنمويــة �ف
المحليــة مــن أجــل تقييــم إمكانــات التنميــة وتنويــع القطاعــات
ي
المنطقــة .وعليــه ،كجــزء مــن هــذا المـ شـروع ،تــم تنفيــذ مبــادرة لتحليــل إمكانــات
المحــ� .
عــر منهجيــة التســويق
تنميــة المنطقــة المدروســة ب
ي
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تش� العالمة ( )+إىل مدى أهمية المشكلة.
الجدول  :3جدول
تلخيص لمشاريع التنمية العمومية حسب المشكلة .ي
ي

املرشوع التنموي

إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب يف الحرف
التقليدية
بناء نوادي إختصاص باملركب الثقايف بقابس
حامية ميناء الصيد البحري قابس
تطوير مركز الصحة األساسية بشط السالم من صنف
 3اىل صنف 4
تحسني وضعية حديقة الحيوان بشنني و إحداث
متحف لألحياء البحرية
تهيئة املسالك الريفية (القسم األول)
مرشوع حامية الرثوات البحرية و الساحلية بخليج
قابس
إحداث  4مناطق سقوية
بناء مركز صحة اساسية صنف  4ببوشمة
صيانة شبكات الرصف الصحي
أشغال الطريق السيارة صفاقس -قابس ( 138كلم)

املشاكل
التنسيقية

مشاكل
الكفاءات

مشاكل
املوارد املائية

املشاكل
العقارية

+
+++

مشاكل النفاذ
إىل املعلومة

 0سنوات

+++
+++

+++
+++

+++

+++

++
++
+++

 3سنوات

+
+++

+

+++

++

+

+++
+++

++
+
+

+++
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عدم االستجابة
للحاجات التنموية
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مدة تأخر
املرشوع

+
+++

 3سنوات
 6سنوات
 5سنوات
سنتان
مل يتم جمع
معلومات حول
هذا املرشوع
 0سنوات
سنتان
 0سنوات
ما تزال عملية
املتابعة مستمرة

 15إعتامدا عىل “ املخطط الرئييس لتهيئة والية قابس
وتنميتها ،تقرير حول املرحلة األوىل ،تقرير تشخييص:
املشاكل والتصورات املتعلقة بالتهيئةتحت إرشاف وزارة
التجهيز واإلسكان والتهيئة املحلية” لسنة  .2017كام
أجرى فريق العمل بحوثا بيبليوغرافية خالل حلقات
العمل الخاصة بالتشخيص املحيل للعثور عىل إحصائيات
حول قابس ولتحديد األسواق املستهدفة املحتملة.

المحل
 .2نتائج التسويق
ي
ن
ـد� تــم تعيينهــم بغــرض
نجــح فريـ فـق العمــل المتكــون مــن أفـراد مــن المجتمــع المـ ي
المشــاركة ي� هــذا المـ شـروع النموذجــي واالســتفادة منــه ،بفضــل دعمنــا المنهجــي
ف
ـ� ألول
ـخيص مــن منهــج التســويق المحـ ي
لهــم ف ومرافقتهــم ي� تطبيــق القســم التشـ ي
مـ ّـرة ي� قابــس.
 باالســتناد إىل الدراســات والمعلومــات المتاحــة ،رســمنا صــورة أوليــة خاطفــةلالقتصــاد المحــ� ف� منطقــة قابــس المدينــة  -ن
شــن� ،مــع قطاعاتــه الرئيســية:
ّ
ي
الــ� يتو ي ّظــف أكــر عــدد مــن اليــد العاملــة ،والتخصصــات أ
الكــرث
القطاعــات ت
ب
ي
أ
ت
ت
رث
ـ� تملــك إمكانــات تنمويــة
انتشـ ً
ـارا 15،وخاصــة االختصاصــات الك ـ اســراتيجية والـ ي
عاليــة .
أ
رث
التشــخيص
 بعــد تحديــد القطاعــات الكــ أهميــة ،تــم توزيــع أدوار العمــلي
للتســويق وفقًــا للمنهــج ســالف الذكــر :البحــث البيبليوغــر ف يا� ،ومــن ثــم العمــل
ـدا� .ف
الميـ ن
و� أعقــاب هــذا التشــخيص ،قمنــا بتجميــع جميــع العنــارص ذات الصلــة
ي
ي
مــن أجــل الحصــول عــى لمحــة عامــة حــول القطاعــات المعنيــة والـ ت
ـ� مــن شــأنها
ي
أن تشــكل دعامــات اسـ تـراتيجية التســويق المحـ ف
ن
ـن� (انظــر
ي
ـ� ي� قابــس المدينــة  -شـ ّ ي
الخريطــة .)2
أ
ف
ف
ت
ـ� تــم جمعهــا ي� نصابهــا
 وتتمثــل المرحلــة الخـ يـرة ي� وضــع جميــع المعلومــات الـ يـ� وتقديــم توصيــات.
وإعــداد تقريــر تحليـ ي
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ف
ن
شن�
أ .القطاعات الرئيسية لالقتصاد
ي
المحل ي� قابس ّ -ي
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1

3

ئ
التونس
الكيميا�
المجمع
ي
ي
أ
ومختلف النشطة الصناعية
المرتبطة به

أنشطة صناعية أخرى
متنوعة

قطاع الفالحة والزراعة
البيولوجية

2

نسيج متنوع يشمل أ
العمال
التجارية ونشاط تقديم الخدمات
لل�كات أ
ش
والفراد

قطاع السياحة

4

قطاع البيئة

 المجمــع الكيميـ ئـ� :مــن كـ بـرى الـ شـركات المتمركــزة ف ي� الجهــة .ويتحكــم
ـا� التونـ
ي
ي
ف ي� مصـ يـر المدينــة بأكملهــا ومنطقــة خليــج قابــس .وباعتبــاره مؤسســة ذات وط ـن ي ،
المحــى عــى ت
اســراتيجيتها التنمويــة ،عــى
مــازال مــن الصعــب إضفــاء الطابــع ئ ّ ي
رض
ـ� بـ ورة أخــذ مطالــب الســكان
الرغــم مــن تزايــد وعــي
المجمــع الكيميـ أ ي
ـا� التونـ ي
ف
ـ� بعـ ي ن
المحليـ ي ن
الجـراءات المتخذة لــم تتجاوز
ـ� االعتبــار ي� الســنوات الخـ يـرة .ولكــن إ
حــى آ
الن تقديــم تعويضــات بســيطة مــن خــال آليــات المســؤولية االجتماعيــة
تّ
للـ شـركات بشــكل أســاس .وحـ تـى هــذه اللحظــة ،يش ـكّل شإ�اك المجمــع الكيميــا�ئ
ي
في
ـ� لقابــس تحديًــا ال بـ ّـد
ـ
المح
ـويق
ـ
والتس
ـة
ـ
الجاذبي
ـج
ـ
منه
�
ـ� ي
ي
ـ� بشــكل فعـ ي
التونـ ي
مــن تجــاوزه ،وهــو مــا يتطلــب التحــرك بطريقــة بيداغوجيــة ذكيــة .
ـ� للخدمــات :يتســم بالتنــوع إىل حــد كبـ يـر ،ويشــمل الخدمــات
 النســيج المحـ يض
ت
ن
ـ�) ومتاجر
ـ� تسـ
الصحيــة
ـتهدف المــر� الليبيـ يـ� بشــكل رئيـ ي
(خاصــة العيــادات الـ ي
أ
أ
نز
الجهــزة الم�ليــة والخدمــات المقدمــة للعمــال التجاريــة مثــل نقــل البضائــع ،إلــخ.
ويمكــن رســم خريطــة دقيقــة لتحديــد ديناميــات تنميــة أنشــطة الخدمــات ف ي� قابــس
وتصنيفهــا بشــكل واضــح.
ف
ض
ن
ـن� أكـ بـر منطقــة ح�يــة ي� الواليــة.
 صناعــات متنوعــة :أ تمثــل قابــس المدينــة  -شـ ّ يوتضـ ّـم عــددا مــن النشــطة شــبه الصناعيــة .ولكــن للنظــر إىل أقــرب المصانــع ،ال بـ ّـد
مــن االبتعــاد قليــا عــن المركــز ،عــى غ ـرار مصنــع الجلـ ي ز
ـ� بمدينــة ك ّتانــة الواقعــة
عــى بعــد بضعــة كيلومـ تـرات جنــوب المدينــة.
 قطاعــات «البيئــة» و «الســياحة» و «الفالحةالبيولوجيــة» :تو ّقــع المشــاركون أنهــذه القطاعــات قــد تقـ ّـدم فرصــا تنمويــة مبتكــرة ســيما بعــد أن أطلقــت الجهــات
االقتصاديــة الفاعلــة محليــا مبــادرات جــادة.
ز
لتحقيــق أكـ بـر قــدر ممكــن مــن الفعاليــة ،قــرر فريــق العمــل تركـ يـ� عمليــة تشــخيص
الــر ب يا� ف ي� هــذه المرحلــة عــى قطاعــي الســياحة والفالحةالبيولوجيــة.
التســويق ت ّ
ف
ونظـ ًـرا الكتســاء القطــاع البيـئ ي أهميــة خاصــة ي� قابــس ،فقــد تقــرر تكريــس الجهــود
للعنايــة بــه ف ي� مرحلــة ثانيــة ،وهــو مــا يتطلــب إج ـراء المزيــد مــن البحــوث بشــكل
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16
يوجد صالون تجاري مخصص للصناعة
والوظائف البيئية :بولوتاك ،وهو صالون دويل
للتجهيزات والتكنولوجيا وخدمات البيئة.
h tt p s : / / w w w . p o l l u t e c . c o m /

https://www.facebook.com/
Association
DeSauvegarde
DeLOasisDeCheniniGabesasoc/
17

18
www.agriculture.tn & https://
www.facebook.com/crda.gabes/

www.apia.com.tn
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ف
ق
و� قابــس ،غالبـاً مــا يتــم التطــرق إىل موضــوع البيئــة
ـتبا� والمزيــد مــن التفكـ يـر .ي
اسـ ي
باعتبارهــا مشــكلة ،بــل وحالــة طــوارئ اجتماعيــة ،وليــس كمصــدر للتنميــة أو طاقــة
كامنــة إلنشــاء مؤسســات ابتكاريــة .ومــع ذلــك ،ينظــر إىل البيئــة ،ف ي� جميــع أنحــاء
العالــم ،كمهنــة ف ي� حــد ذاتهــا ،وهــي مهنــة تتطلــب االنتــداب واالبتــكار .16
ف
ن
شن�
ب .قطاع الفالحة البيولوجية ي� قابس المدينة  ّ -ي
المحــ� مــن تســليط الضــوء عــى ديناميــة حقيقيــة
مكّ نــت أشــغال التشــخيص
ي
ف
ن
ـن�  .صحيــح أن
صاعــدة لقطــاع الفالحةالبيولوجيــة ي� إقليــم قابــس المدينــة  -ف شـ ّ ي
الحامــة،
الواليــة معروفــة خاصــة بفضــل مزارعهــا الجيوحراريــة الكبـ يـرة ي� منطقــة ّ
ـذه الـ شـركات ال تعـىن
هامــة ،ولكــن هـ
حيــث يمكننــا أن نجــد ش�كات تصديــر دوليــة
ّ
بقطــاع فواكــه وخ ـرض الباكــورات غـ يـر بيولوجيــة .عــى الرغــم مــن أن االســتثمار ف ي�
الزراعــة البيولوجيــة يعـ ّـد ظاهــرة حديثــة نســبيا ف ي� المنطقــة موضــوع الدراســة قابس
ـن� ،يمكننــا القــول آ
المدينــة  -شـ ن
الن أننــا نشــهد تكـ ّـون ّأول نــواة أساســية صلبــة مــن
ّ
ي
الجهــات االقتصاديــة والتشــغيلية الفاعلــة والواعــدة ف ي� القطــاع البيولوجــي:
• الطاقات المحلية
ف
ن
النتــاج :يســتغل الباعــث ســعيد
 ّأســس بعــض الباعثـ يـ� مشــاريعهم وبــدأوا ي� إوالرمــان والليمــون العضــوي
فالحازمــي  8هكتــارات مــن قطــع أرض تنتــج الزيتــون ّ
ف
ـ� هــو مصنــع لتحويــل الغــال ي� القرصيــن ،وهــو
ش ي� منطقــة ك ّتانــة .حريفــه الرئيـ ي
�كــة مصـ ّـدرة.
ف
 أطلقــت بعــض الجمعيــات المح ّل ّيــة مشــاريع تنمويــة ي� قطــاع الزراعــة العضويــةن
ـن� ف ي�
وتمكنــت مــن إيجــاد فــرص للتصديــر :وتمثــل تجربــة جمعيــة صيانــة واحــة شـ ّ ي
الرمــان البيولوجــي مــن ناحيــة ،والســماد العضــوي مــن ناحيــة أأخــرى مثــاال ً
زراعــة ّ
ن
ورو�  .وقــد
عــى مـ شـروع نموذجــي يدعمــه المجتمــع المـ
ـد� ّ
ويمولــه االتحــاد ال ب ي
ي
بلــغ هــذا المـ شـروع مرحلــة متقدمــة مــن التنميــة . 17
ن
كبــرة ف ي� مجــال الواحــات والزراعــة
خــرة زراعيــة ي
شــن� ب
 يمتلــك ســكان منطقــة ّ يالرأســية ،ممــا يشــجع عــى ظهــور الزراعــة البيولوجيــة.
ّ
18
 الدعــم المقدم من المؤسســات الجهوية (المندوبية الجهوية للتنمية الفالحيــة و وكالةالنهــوض باالســتثمارات الفالحيــة  :)19ينــص ش
الت�يــع عــى تقديــم التشــجيعات
الماليــة والدعــم الــازم لدخــول أ
الســواق .وعــى الرغــم مــن عــدم إتاحــة هــذه
الخدمــات إىل حــد كبـ يـر ،فقــد اســتفاد منهــا بعــض الفالحـ ي ن
ـ� .ومــع ذلــك ،ال بـ ّـد مــن
ـاس .
بــذل المســاعي لتعزيــز نمــو هــذا القطــاع ف ي� وقــت قيـ
ي
 عــدم اســتغالل طاقــات البحــث والتطويــر كمــا ينبغــي :يوجــد ف ي� قابــس كفــاءاتفرديــة قــادرة عــى إدارة وحــدة أبحــاث مختصــة ف ي� الزراعــة البيولوجيــة .ولكــن
جامعــة قابــس لــم تفكــر مطلقــا ف ي� تطويــر هــذا النــوع مــن المشــاريع ولــم تحــظ
بالفرصــة للقيــام بذلــك.
ف
ت
 تتســم لوجســتيات المنتجــات الزراعيــة ب� ّســخها إىل حــد كبـ يـر ي� قابــس ،ولكــنبالضافــة إىل ذلــك ،تمتلــك
الحاجــة لتخصيــص القطــاع أالبيولوجــي ال تـزال قائمــة .إ
ف
ـ� ي� الوقــت الراهــن
ـال
قابــس مينــاء تجاريًــا عـ ي
الداء ،ولكنــه مخصــص بشـ فـكل رئيـ ي
ئ
المرجــح النظــر ي� إمكانيــة تنويــع المنتجــات
لمنتجــات المجمــع
الكيميــا� .ومــن ّ
ي
المنقولــة لتشــمل المــواد الغذائيــة ،خاصــة وأن المينــاء يســتقبل بالفعــل شــحنات
القمــح عــى أرصفتــه ،ويجــري حاليــا تنفيــذ مـ شـروع ف ي� هــذا الصــدد.
• العوائق
ت
ـ� ال تـزال مجاال
 التوعيــة المحــدودة لهي نــاكل الدولــة بأهميــة الزفراعــة البيولوجيــة الـ يـا� هــؤالء مــن صعوبــة ي� فهــم آليــات هــذا القطــاع وعــدم
يجهلــه الفالحــون .ويعـ ي
إدراك قدرتــه عــى زيــادة القيمــة المضافــة لمسـ ّ
ـتغلتهم .وبالنســبة لهــم ،الفــرص
ف
ت
ـال
المتاحــة تي� فالســوق مــا هــي إال اف�اضيــة و ال تســتحق مطلقــا بــذل الجهــد المـ ي
ـ� ي� ســبيل التحــول إىل قطــاع الزراعــة البيولوجيــة .
واللوجسـ ي
أ
ف
ن
رث
ن
ـن�،
 ال يملــك صغــار الفالحـ يـ� ،وهــم الكـ عــد ًدا � إقليــم قابــس المدينــة  -شـ ّالمكانيــات الماليــة لدفــع نفقــات التشــغيل وانتظـيـار اسـ تـرجاعها الحقــا بشــكل جـ يـز�ئ
إ
ي
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مــن الدولــة .وهــو مــا يفــر تخـ ّـى عــدد كبـ يـر مــن الفالحـ ي ن
ـ� عــن اتخاذهــم هــذا
ي
النهــج مــن الفالحــة.
ن
 ليــس لــدى المزارعـ يـ� كذلــك القــدرة عــى استكشــاف أســواق جديــدة بمفردهــمإليجــاد حرفــاء محتملـ ي ن
ـ� .ويبقــى الدعــم الــذي تقدمــه وكالــة النهــوض باالســتثمارات
ف
ف
ـكا� .
الفالحيــة ي� هــذا الصــدد محــدودة وغـ يـر مالئمــة بالقــدر الـ ي
 غيــاب الهيئــات المســؤولة عــن المصادقــة وإســناد االعالمــة الخاصــة بالمنتجــاتالبيولوجيــة ف ي� قابــس.
 عدم وجود مبادئ توجيهية تاس�اتيجية للبحث والتنمية.
 انخفــاض مســتوى التعبئــة بصفــة عامــة للفالحــة البيولوجيــة عــى الصعيديــنالجهــوي والمحــ� ،عــى الرغــم مــن وجــود ت
اســراتيجية وطنيــة أكــرث اســتباقا
ي
لتصديــر المنتجــات الفالحيــة البيولوجيــة .فعــى ســبيل المثــال ،ليــس لــدى المركــز
الفـن للفالحــة البيولوجيــة  20تمثيــل محــ� ودرجــة تفاعلــه مــع الفالحـ ي ن
ـ� ف ي� قابــس
ي
ي
مؤخــرا تظاهــرة تدريبيــة خ ّطــط لهــا
المركــز
ضعيفــة نســبيا .وقــد ن ّظــم هــذا
ً
ـن� .
فبالتعــاون مــع جمعيــة صيانــة واحــة شـ ن ّ
ي
ن
ـن� يفتقــر إىل
ي� نهايــة المطــاف ،يبـ تـدو مــن الواضــح أن إقليــم قابــس المدينــة  -شـ ّ ي
عنــر الحوكمــة االســراتيجية ليتم ّكــن مــن وضــع قطــاع الفالحــة البيولوجيــة عــى
المســار الصحيــح .ال مجــال إلنــكار وجــود بــوادر قطــاع جديــد قــد يكــون دافعــا
للقيمــة المضافــة ،ولكــن الرؤيــة ال تــزال مشــتتة ومفتقــرة إىل الوضــوح والقيــادة
ف
و� هــذه الحالــة ،تظــل مفتقــرة إىل الرؤيــة االسـ تـراتيجية والتوجيــه.
ّ
المؤسســاتية .ي
ومــع ذلــك ،يمكننــا القــول أن هنــاك بالفعــل مكتســبات تشـ ّـجع عــى إطــاق منهــج
للتســويق المحــ� موجــه نحــو الفالحــة البيولوجيــة وقــادر عــى جــذب مشـ ي ن
ـغل�
ي
الر ّمــان البيولوجــي الــذي
ر
تصدي
يتــم
المثــال،
ســبيل
فعــى
جــدد.
ومســتثمرين
ّ
ت
تنتجــه قابــس والــذي يملــك عالمــة رســمية تـ ّ
ـى معــرف بــه.
ـدل عــى أنــه منتــج محـ ّ ي
ـ� ومـرآة تعكــس بــكل
وبالتـ ي
ـال ،يمكــن لهــذا المنتــج أن يمثــل أساســا للتســويق المحـ ي
ـذي لــم يســتغل حــىت
شــفافية مكانــة العالمــة التجاريــة وأهميــة تنميــة القطــاع الـ
آ
الن كل قدراتــه.
ن
شن�
ج .قطاع السياحة ف ي� منطقة قابس
المدينة ّ -ي
ف
ف
و� تونــس بشــكل عــام ،تصنيــف قابس ضمن
يصعــب عــى الـرأي العــام ي� قابــس ،أ ي
المناطــق الســياحية .ويعــود ذلــك بالســاس إىل عامــل تلــوث الهــواء والشــواطئ
ت
الــ� ال تقتــر عــى
بالمنطقــة ،باالضافــة إىل الجهــل بالمزايــا الســياحية للجهــة ي
معتمديــة مطماطــة المعروفــة بمســاكنها الحفريــة ومســارات االرتحــال والرياضــات
الجبليــة أ
الخــرى ،والـ ت
ـ� تظــل بعيــدة عــن ظاهــرة التلــوث.
ي
ف
ىض
ن
ـن� قطا ًعــا مزده ـرا
ولكــن م ـ وقــت كانــت فيــه الســياحة ي� منطقــة قابــس شـ ّ ي
مشــغّ ال لليــد العاملــة وجاذبــا للســياح.
ـن� حاليــا إىل اســتعادة جاذبيتهــا الســياحية،
وتســعى منطقــة قابــس المدينــة  -شـ ن ّ
ي
خاصــة بعــد تنفيــذ بعــض المشــاريع الهامــة والمبـ شـرة بفجــر عهــد جديــد .كمــا
أصبــح الهــدف مــن الســياحة مختلفــا ومثـ يـرا لالهتمــام ومنتميــا لصنــف الســياحة
«الطبيعيــة والثقافيــة» الـ ت
ـ� أخــذت تظهــر ف ي� هــذه المنطقــة ،وير ّكــز هــذا النــوع
ي
مــن الســياحة عــى التقاليــد ض
الح�يــة المحليــة لمدينــة قابــس وأســلوب العيــش ف ي�
ن
ـن� وكل تراثهــا المــادي وغـ يـر المــادي الفريــد مــن نوعــه.
واحــة شـ ّ ي
• الطاقات
آ
ت
ت
ـ� تم ّثــل حــى الن مــوردا ثمينــا
 تتســم المنطقــة بخصائصهــا فالتاريخيــة ّالقيمــة الـ ي
لــم يقــع اســتغالله كمــا ينبغــي ي� مجــال الســياحة الثقافيــة والطبيعيــة:
أ
ت
ـ� ال تحظــى
ومــن المثلــة الملموســة عــى ذلــك نذكــر مدينــة قابــس العتيقــة الـ ي
الطــاق بالشــهرة أو التقديــر الــذي تســتحقه ،عــى عكــس المــدن التونســية
عـ أـى إ
الخــرى.
أ
والفضــل مــن ذلــك هــو أن قابــس تحتضــن مقــام ســيدي بولبابــة الفريــد مــن
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أ
ـ� محمــد صــى اللــه عليــه وسـ ّلم .ويتــم
نوعــه لنــه يضــم رفــات أحــد صحابــة النـ ب ي
تنظيــم بعــض التظاهــرات الثقافيــة هنــاك بمناســبة االحتفــال بالمولــد النبــوي
ولكنهــا ال تحظــى بتغطيــة إعالميــة كبـ يـرة وال تجــذب عــددا كبـ يـرا مــن الســياح.
كمــا يوجــد متحــف  21للتقاليــد الشــعبية ف ي� قابــس تابــع لــوزارة الثقافــة ،ولكنــه ال
يحظــى هــو آ
الخــر بالتقديــر الــذي يســتحقه مــن حيــث التنميــة.
يوجــد ف� شـ ن
ـن� تـراث طبيعــي خــاص بأســلوب الحيــاة وبالنشــاط الزراعــي ف ي� الواحــة.
ّ
ي
ي
ومــن المحتمــل أن يكــون لهــذا الـ تـراث الفضــل ف ي� إضفــاء ال ّطابــع الســياحي عــى
المنطقــة.
 وجــود جهــات جمعياتيــة فاعلــة تعمــل عــى تعبئــة الجهــود وبعــث المشــاريعن
ـن� .وكمثــال عــى
ّ
االبداعيــة وإنشــاء المســالك الســياحية وال سـ نـيما داخــل واحــة شـ ّ ي
ـن� لتهيئــة موقــع رأس الــواد ،وإصــدار
ـ
ش
ـة
ـ
واح
ـة
ـ
صيان
ـة
ـ
جمعي
ـادرة
ـ
مب
ـر
ـ
نذك
ذلــك،
ّي
أ
آ
ف
ت
كتيــب إرشــاد ســياحي ،ي� الونــة الخـ يـرة ،يحتــوي عــى مق�حــات للمســالك مختلفــة
ّ
المواضيــع لزيــارة الواحــة.
 ال ي ـزال أالشــخاص مــن ذوي الخـ بـرة الذيــن ســبق أن عملــوا ف ي� قطــاع الســياحة ف ي�
ـن� قادريــن عــى نقــل معارفهــم أو عــى أ
منطقــة قابــس المدينــة  -شـ ن
القــل عــى
ّ
ي
نقــل الذاكــرة الجماعيــة الخاصــة بالنشــاط الســياحي ف ي� قابــس قبــل أن يبلــغ التلــوث
والجفــاف ذروتــه ويـرض ّ بالواحــة.
ن
ـن� ف ي� إنشــاء مرافــق
ـ� منطقــة قابـ
 كمــا يســتثمر عــدد مــنأصيـ ي
ـس المدينــة  -شـ ّ ي
ف
ف
ترفيهيــة .وهــو مــا يتجــى ي� االرتفــاع المهــول ي� عــدد المقاهــي وقاعــات الشــاي
الراقيــة ف� وســط مدينــة قابــس ،والـ ت
ـ� تشــبه إىل حــد كبـ يـر تلــك الموجــودة ف ي� واليــات
ي
ي
تز
«المن�هــات» داخــل
الواحيــة المســماة
ـي
ـ
المقاه
أو
ـس،
ـ
وصفاق
ـة
ـ
سوس
أو
تونــس
ّ
ف
ت
ـ� ال تــكاد تخلــو مــن الزبائــن ي� فصــل الصيــف.
الواحــة ،والـ ي
ف
شن�ن
ف -تزايد أهمية التظاهرات الثقافية ي� قابس المدينة  ّ -ي
ـدول
ي� هــذا الصــدد ،يمكننــا 22أن نذكــر عــى وجــه الخصــوص فمثــال المهرجــان الـ ي
العــر� بقابــس الــذي ن ّظمــت دورتــه الثالثــة ي� أفريــل  ،2018والــذي
للفيلــم
بي
ت
وعربيــا بفضــل اســراتيجية إقامــة الشــبكات والتواصــل
رسعــان مــا اتخــذ بعــدا وطنيــا ّ
ت
الجمعيــا� المســؤول عــن هــذه
الفعــال وبفضــل الجهــود االســتباقية للفريــق
ي
ت
االســراتيجية.
ـدول الــذي تنظمــه وزارة الثقافــة ف ي� فصــل الصيــف حدثــا
ويبقــى مهرجــان قابــس الـ ي
ق
ش
هامــا عــى المســتوى الجهــوي (الجنــوب الــر ي�) ،ولكنــه يحتــاج إىل روح جديــدة
ـزوار.
لجلــب الـ ّ
أ
ن
ـن� أهميــة قصــوى لنــه يتمحــور حــول منتــج
وأخـ ي ً
ـ� مهرجــان الح ّنــاء بشـ ّف ي
ـرا ،يكتـ ي
يرمــز إىل واليــة قابــس -وهــو الحنــاء ي� هــذه الحالــة -ولكنــه يبقــى مقت ـرا عــى
ف
ين
التونســي�
و� حاجــة لمزيــد الدعــم مــن أجــل جــذب الســياح
النطــاق
المحــ� ي
ي
أ
والجانــب.
 أصبــح الوصــول إىل قابــس ســهال إىل حــد كبـ يـر بفضــل فتــح الطريــق الرسيعــة.وأصبــح مــن أ
الســهل بكثـ يـر التفكـ يـر ف ي� ســلك هــذه الطريــق رفقــة العائلــة انطالقــا
مــن مــدن تونــس ونابــل وسوســة ،كالذهــاب إىل قابــس لحضــور تظاهــرة ثقافيــة أو
لمجــرد اكتشــاف المنطقــة.
• العوائق
ف
 عمومــا ،لــم ترتقــي البنيــة التحتيــة لقطــاع الســياحة ي� قابــس بعــد إىل مســتوىالطاقــات المتاحــة والقــادرة عــى تحويــل المدينــة إىل قطــب ســياحي .ويهتــم عــدد
قليــل مــن المســتثمرين ف ي� مجــال الفنــادق بمدينــة قابــس كوجهــة ســياحية ،خاصــة
أن النمــوذج الســياحي الســائد ف ي�
بســبب التصــاق اســمها بظاهــرة التلــوث .كمــا ّ
ت
ت
ـ� تمثل
ـ� يتســابق نحوهــا أصحــاب الفنــادق ،والـ ي
تونــس هــو الســياحة الشــاطئية الـ ي
وبالضافــة إىل ذلــك ،تســتهدف الفنــادق العتيقــة
موطــن ضعــف بالنســبة لقابــس .إ
ن
المتمركــزة بقابــس بشــكل خــاص إقامــة الحرفــاء الصناعيـ يـ� للمدينــة بموجــب عقــد
ســنوي ،وال تهتــم مطلقــا بتقديــم خدمــات ســياحية ترفيهيــة.

التونس للإقتصاد
 2019 www.economie-tunisie.orgدراسة ميدانية المرصد
ي

 ترتبــط الســياحة ف ي� واليــة قابــس ارتبا ًطــا وثي ًقــا بمنطقــة مطماطــة (رغــم قصــورالجهــود الخاصــة ف ي� هــذا الصــدد) .ويرجــع ذلك إىل عدم اعـ تـراف الهيئات المســؤولة
ن
ـن� كمناطــق ســياحية وعــدم إعدادهــا
ع أــن التنميــة الســياحية بمدينــة قابــس وشـ ّ ي
ليــة مشــاريع تنمويــة خاصــة بهــذه الجهــات .وهكــذا ،تبقــى المبــادرات الخاصــة
والجمعياتيــة ف ي� حاجــة لخ ّطــة اسـ تـراتيجية جماعيــة عــى المســتوى الجهــوي ،بــل
ويمكــن القــول أنــه مــن الصعــب جـ ّـدا إقنــاع صانعــي الق ـرارات برصــد ي ز
م�انيــات
خاصــة بالتنميــة الســياحية ف ي� الجهــة.
ـر� تهيئــة الفضــاءات العموميــة المتعلقــة أ
 ال تـ قبالنشــطة الســياحية وصيانتهــا إىل
مســتوى االحتياجــات المعلنــة.
ف
فعــى ســبيل المثــال ،يعـ ن
ـا� ســوق الح ّنــاء ي� وســط مدينــة قابــس مــن نقــص يطــال
ي
ن
ـا� ال ّت ّجــار مــن وضعيــة هــذا الســوق العتيــق
تقريبــا جميــع المســتويات .كمــا يعـ ي
ت
ـ� ال تشــجع الحرفــاء عــى الوفــود إليــه إذ يفتقــر إىل مــآوي الســيارات والتنويــر
والـ ي
العمومــي والصيانــة والتواصــل الفعــال.
ن
ـن� برداءتهــا ،ومــع ذلــك يلجــأ النــاس
تتســم الطرقــات المؤديــة إىل الواحــة ف ي� شـ
ّ
ي
إليهــا .وتشــكو أشــغال تهيئــة الطرقــات والتنويــر العمومــي ف ي� الواحــة مــن بــطء
نســقها ،ممــا ينجـ ّـر عنــه خســائر بالنســبة لمقاهــي الحدائــق الموجــودة ف ي� المنطقــة.
ف
ن
شــن� ،إذ
بــدأت بــوادر
يّ
التغــر تلــوح عــى قطــاع الســياحة ي� قابــس المدينــة  ّ -ي
انطلقــت عمليــة استكشــاف مجــاالت جديــدة وواعــدة مدفوعــة بــإرادة قويــة مــن
جانــب المجتمــع المـ ن
ـ� الحالمـ ي ن
ـد� مــن جهــة ،ومــن جانــب مجموعــة مــن الباعثـ ي ن
ـ�
ي
مــن القطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى .ومــع ذلــك ،ف ي� ظــل غيــاب الوعــي لــدى
ـ� ،والســلطات المحليــة،
الهيئــات التمثيليــة للدولــة المركزيــة عــى المســتوى المحـ ي
النجــاز والتنميــة
ســيكون مــن الصعــب رفــع الحواجــز وبلــوغ مرحلــة متقدمــة مــن إ
وك
يك يصبــح القطــاع مصــدرا للقيمــة المضافــة عــى مســتوى المدينــة والمنطقــة ،ي
يخلــق فــرص عمــل تشــغيلية ومســتدامة.
ت
وفيمــا يتعلــق بـــ «العنــارص» الالزمة لوضع اســراتيجية مســتقبلية لتســويق الســياحة
ف
شــن� ،يمكننــا القــول أن الركائــز جاهــزة،
المحليــة ي� منطقــة قابــس المدينــة  -ن ّ
ي
ل� مــن القطاعـ ي ن
يكفــي أن يتــم تدعيمهــا وتعبئــة المشــغّ ي ن
ـ� العــام والخــاص حــول
المبــادرات الـ ت
ـ� تـ ّـم إطالقهــا مــن أجــل مزيــد ترســيخها وتقديــر قيمتهــا .ويمكــن
ي
ف ف
ـر� بقابــس ومقــام
للمتحــف إ
ـدول للفيلــم نالعـ ب ي
الثنوغ ـر يا� ي� قابــس والمهرجــان فالـ ف ي
شــن� أن ترســم بمفردهــا
ســيدي بولبابــة ومســالك االكتشــاف
ي
الثقــا� ي� واحــة ّ ي
مالمــح صــورة جديــدة لقابــس وأن تفرضهــا بقــوة عــى الســاحة الســياحية والثقافيــة
والوطنيــة والدوليــة.
 .3هل تدعم مشاريع التنمية العمومية مبادرات الجهات الفاعلة المحلية؟
مكّ ننــا المنهــج الــذي اعتمدنــاه مــن تقييــم مشــاريع التنميــة العموميــة عـ بـر متابعتها
مــن ناحيــة ،و مــن تقييــم القطاعــات الواعــدة ف ي� منطقة قابــس وبالتحديــد ف ي� حدود
ن
ـن�» مــن ناحيــة أخــرى .وهكــذا ،تمكّ نــا مــن تقييــم
منطقــة «قابــس المدينــة  -شـ ّ ي
مــدى اســتجابة مشــاريع التنميــة العموميــة لتوقعــات الجهــات الفاعلــة المحليــة.
وتُظهــر النتائــج الـ ت
ـ� توصلنــا إليهــا بوضــوح أن مشــاريع التنميــة العموميــة الحاليــة
ي
ت
ـ� حددتهــا الجهــات الفاعلــة المحليــة .وعــى الرغــم
ال تمـ ّ
ـت بصلــة للقطاعــات الـ ي
المحدديــن إىل الواقــع
مــن اســتناد قطاعــي الفالحــة البيولوجيــة والســياحة الثقافيــة
ّ
االقتصــادي والمزايــا الملموســة للمنطقــة ،فإنهمــا يمثــان أداة يمكــن أن تلعــب دوراً
ف
ف
المقدمــة ف ي� الوقــت
ي� تنويــع فاقتصــاد المنطقــة ي� حــال تــم تدعيــم المبــادرات ّ
ت
ـ� تــم تحديدهــا مــن
و� الواقــع ،لــم يتـ ّـم أخــذ الديناميــات
الحــا�ض .
ي
الحاليــة الـ ي
خــال تشــخيص التســويق المحــ� بعـ ي ن
ـ� االعتبــار ف ي� المشــاريع التنمويــة ،فنجــد
ي
أنفســنا ف ي� مواجهــة مشــاريع تنمويــة عموميــة ال تقـ ّـدر قيمــة الفالحــة البيولوجيــة وال
الكب� بـ ي ن
ـ� جودة االســتثمارات
تدعــم قطــاع الســياحة بمــا يكفــي .وعليه ،فــإن الفــرق ي
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العموميــة ف ي� قابــس والتوقعــات الحقيقيــة للجهــات الفاعلــة المحليــة يــدل عــى
ت
ـاس للفـ تـرة
ـ� تمــت أثنــاء المصادقــة عــى مخطــط التنميــة الخمـ ي
أن المشــاورات الـ ي
 2016-2020لــم تـراع ثــروات المنطقــة.
يمكــن القــول إذن أن مشــاريع التنميــة العموميــة ال تعكــس االحتياجــات الحقيقيــة
للمنطقــة ولــم تر ّكــز إال عــى جانــب البنيــة التحتيــة بشــكل رئيــ�  .ت
وح� فيمــا يتعلق
ي
ف
مفصــل ف ي�
بالتأخــر ي� التنفيــذ وانعــدام المتابعــة ،وهــو موضــوع تناولنــاه بشــكل ّ
وقــت ســابق ،ال تؤخــذ احتياجــات الجهــات الفاعلــة المحليــة بعـ ي ن
ـ� االعتبــار بشــكل
كاف .وتعمــل مشــاريع التنميــة العموميــة عــى تأهيــل البـىن التحتيــة القائمــة وتحـ ّـد
ـ� الجهــات الفاعلــة المحليــة نفســها وبينهــا وبـ ي ن
ـ� التواصــل بـ ي ن
مــن إمكانيــة تحسـ ي ن
ـ�
الجهــات الفاعلــة خــارج المنطقــة ،وهــو مــا يحــول دون تنشــيط اقتصــاد المنطقــة.
فرصــا
ال تقـ ّـدم هــذه المشــاريع المخالفــة لطموحــات الجهــات الفاعلــة المحليــة ً
مــن شــأنها توســيع نطــاق مبادراتهــا الواعــدة.
مــن أجــل االســتجابة بشــكل أفضــل لالحتياجــات المحليــة وتــدارك عــدم تــاؤم
تتضمــن االسـ تـراتيجيات
مشــاريع التنميــة العموميــة مــع هــذه االحتياجــات ،ال بــد أن
التنمويــة تحليـ ًـا لمســتوى التنميــة المحليــة ف� الوقــت ّ الحــال ّ ،مــع أ
الخــذ بعـ يـ�ن
ي
ي
االعتبــار جميــع القطاعــات الصاعــدة وإمكاناتهــا الحقيقيــة ف ي� المنطقــة ،وإال فــإن
مشــاريع التنميــة العموميــة ســتبقى مجـ ّـرد مشــاريع تهيئــة عــى هامــش المبــادرات
المحليــة الـ تـ� ســيكون مآلهــا النفــاد والتبخــر هــي أ
الخــرى ،أو مغــادرة المنطقــة
ّ
ي
نحــو منطقــة أخــرى.
وقبــل كل ش
�ء ،فــإن التشــاور عــى نطــاق أوســع وأكـرث فعاليــة مــع الجهــات الفاعلة
ي
المحليــة ،وذلــك باعتمــاد منهجيــة تأخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار وبشــكل جـ ّـدي رؤية الســكان
المحليـ ي ن
ـ� وتوقعاتهــم ،ســيمكّن مــن تكييــف المشــاريع العموميــة عــى نحــو أفضــل
ت
ـ� تبــدو أوضــح
ومدهــا بالديناميــة الالزمــة لحــل المشــاكل االجتماعيــة
ّ
المحليــة الـ ي
ف
للجهــات الفاعلــة عــى أرض الواقــعّ ،إل أن ذلــك يتطلــب ي� مرحلــة أوىل ،إلغــاء
الب�يــة إلقامــة تفاعــل أكــرث صالبــة ي ن
مركزيــة المــوارد ش
بــ� الســلطات العموميــة
والســكان ،مــع الحــرص عــى حــل المشــاكل القائمــة بالفعــل ف ي� تنفيــذ المشــاريع
ّ
العموميــة الـ ت
ـ� طرحناهــا ف ي� هــذا التقريــر ،وســتمكّن مراعــاة االحتياجــات المحليــة
ي
ـ� مــن
بشــكل جـ ّـدي ،وبالتـ ي
ـال تعزيــز العمليــة الديمقراطيــة عــى الصعيــد المحـ ي
محليــة.
وضــع أســس ديناميــة اقتصاديــة واجتماعيــة ّ
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تتســم سياســات التنميــة الجهويــة ف ي� تونــس بدرجــة مركزيــة عاليــة واالفتقــار إىل
خ ّطــة حقيقيــة للتنميــة المحليــة .وقــد ت ز
اخ�لــت هــذه السياســات المناطــق الداخليــة
ـال ف ي� مجــال التنميــة.
ف ي� منطــق المــوارد الــذي أ ّدى إىل
اختــال التــوازن تالجهــوي الحـ ي
ف
ـ� تــم اختيارهــا « قابــس المدينــة
وم ّكـ نـن تقييــم المشــاريع التنمويـ نـة ي� المنطقــة الـ ي
ـن�» مــن تحديــد أمريــن اثنـ يـ� .فمــن جهــة ،نجــد أن المشــاريع التنمويــة تقتــر
 شـ ّ يعــى مشــاريع التهيئــة ،ومــن جهــة أخــرى ،تشــكو هــذه المشــاريع مــن تأخــر كبـ يـر
ف ي� التنفيــذ ،ويرجــع ذلــك أساســا إىل نقــص المــوارد الماليــة ش
والب�يــة وإشــكاالت
التنســيق بـ ي ن
الداريــة المعقــدة.
والج ـراءات
ـ� المؤسســات
إ
إ
وبالضافــة إىل ذلــك ،أدى تقييــم إمكانيــة تنويــع التنميــة ف ي� المنطقــة المدروســة
إ
ـ� اثنـ ي ن
إىل تســليط الضــوء عــى ديناميــة صاعــدة وحقيقيــة لقطاعـ ي ن
ـ� وهمــا الفالحــة
ف
شــن� .كمــا توجــد قطاعــات
البيولوجيــة والســياحة الثقافيــة ي� قابــس المدينــة  -ن ّ
ي
أخــرى وخاصــة تلــك المتعلقــة بالصناعــة وبالوظائــف البيئيــة الـ ت
ـ� ســيتم التحليلهــا
ي
بشــكل حــري ف ي� المرحلــة المواليــة مــن دراســتنا .ولكــن ،ال ي ـزال مــن ال ـرض وري
ـغل� مــن القطاعـ ي ن
المكانــات وحشــد المشـ ي ن
ـ� العــام والخــاص حــول
تدعيــم هــذه إ
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ت
ـ� أطلقــت لمزيــد ترســيخها وتقديــر قيمتهــا واســتدامتها.
المبــادرات الـ ي
ف
و� الواقــع ،لقــد الحظنــا أن هــذه المبــادرات ،ســواء كانــت نابعــة عــن القطــاع
ي
ت
الجمعيــا� لتم ّهــد الطريــق لتطويــر قطاعــات تنمويــة جديــدة عــى
الخــاص أو
ي
ـ� ،غالبـاً مــا تتقـ ّـوض أو تتع ّطــل بســبب االفتقــار إىل البنيــة التحتيــة
المســتوى المحـ ي
أو ســوء صيانــة البنيــة التحتيــة القائمــة نتيجــة لمشــاكل تنفيــذ مشــاريع التنميــة
العموميــة ســالفة الذكــر.
ت
ـ� تواجــه تنفيــذ المشــاريع التنمويــة
مــن
الواضــح أن إحــدى التحديــات الر شئيســية الـ ي
ف
ش
ـ��اف عــى هــذه المشــاريع
تتمثــل ي� توفـ يـر الخـ بـرات والمــوارد الب�يــة الالزمــة لـ إ
ت
ومتابعتهــا .ويقــف رفــع هــذا التحــدي عــى التأســيس ّ
ـ� تبقــى عرضــة
اللمركزيــة الـ ي
للخطــر ف ي� ظــل االفتقــار إىل المــوارد ش
الب�يــة الالزمــة.
ين
تحســ� البنيــة
وتحقيقــا لهــذا الغــرض ،تقتــض ي تنميــة المناطــق ،مــن ناحيــة،
التحتيــة أ
الساســية المحليــة ومــن ناحيــة أخــرى ،االندمــاج ضمــن ديناميــات قطاعــات
موســعة وبـ ي ن
ـ� الجهــات بحثــا عــن مواطــن تكامــل وفــرص جديــدة.
ف� ّهذا الصدد ،من ض
ال�وري وضع:
ي
 اسـ تـراتيجيات عنقوديــة قائمــة عــى المزايــا الصناعيــة أو الطبيعيــة للمنطقــة ،ســبقلهــا أن شــهدت انبثــاق نظــم إنتاجيــة محليــة مصادقــة عليهــا ،وتجمعــات لـ شـركات
وشــبكات مؤسســاتية أخــرى.
ت
ـ� بموجبهــا تصبــح الجهــة أداة إليجــاد حلــول
 اسـ تـراتيجيات «الجهــةب
المخ�يّــة « الـ ي
مبتكــرة تســتجيب للمشــاكل المحليــة.
ـ� القاطنـ يـ�ن
بالضافــة إىل ذلــك ،مــن ال ـرض وري ف� الوقــت الحــال اعتبــار المواطنـ ي ن
إ
ي
ي
بالمناطــق المحرومــة منــذ زمــن طويــل جهــات فاعلــة جماعيــة لديهــا مبــادرات
ت
ويعــد أخــذ هــذه الجهــات ي ن
بعــ� االعتبــار
واســراتيجيات ومشــاريع.
ومطالــب
ّ
أ
الفعــال بـ يـ�ن
أم ـرا بالــغ الهميــة .وينبغــي أن تبــادر الدولــة بإنشــاء آليــات الحــوار ّ
ـ� والمواطنـ ي ن
ـغل� العموميـ ي ن
المشـ ي ن
ـارك يشــمل المهــارات
ـ�
باالســتناد إىل منهـ نـج ف تشـ ي
المحليــة ومجموعــة الـ شـركاء االجتماعيـ ي ن
ـ� واالقتصاديـ يـ� ي� عمليــة التنميــة المحليــة.
وغالبــا مــا تكــون الجهــات الفاعلــة المحليــة رائــدة ف ي� تطويــر قطاعــات تنمويــة
متنوعــة ،كمــا برهنــاه ف ي� تحليــل قــدرات التنميــة المحليــة.
تتطلــب التنميــة المحليــة فهمــا عميقــا للديناميــات االقتصاديــة بــدءا مــن تحليــل
ت
ـ� تتيحهــا مزايــا المنطقــة .وعــى
ـال إىل تحديــد إ
المســتوى التنمــوي الحـ ي
المكانيــات الـ ي
أســاس هــذه المقاربــة ،يمكننــا أن نتصــور إمكانيــة تحقيــق تنميــة محليــة مســتدامة
للمناطــق ف ي� المســتقبل ،يضمنهــا إدمــاج الكفــاءات المحليــة ف ي� هــذه العمليــة.

 .VIIالتوصيات
أ .توصيات عامة بخصوص المشاريع التنموية
ن
ـن�»،
ف ي� أعقــاب نتائــج متابعــة المشــاريع التنمويــة ف ي� منطقــة « قابــس
المدينــة  -شـ ّ ي
ت
ـ� ســاهمت ف ي� العمــل ،نقـ تـرح التوصيــات
وبالتعــاون مــع الجمعيــات المحليــة الـ ي
التاليــة:
ن
الدارات الجهويــة عـ بـر تعزيــز التنســيق فيمــا بينهــا مــن جهــة،
 تحسـ يـ� فعاليــة إوبينهــا وبـ ي ن
الدارات المركزيــة مــن جهــة أخــرى ،وذلــك بواســطة عـ ّـدة طــرق منهــا
ـ� إ
تشــجيع التبــادل االلكـ تـر ن
و� ورقمنــة المعلومــات.
ي
ال�اعات ي ن
 اتخاذ إجراءات تنسيقية و /أو وضع آليات إلدارة نزالدارات.
ب� إ
 تعزيــز الخدمــات الـ تـ� تقدمهــا البلديــات مــن خــال التكويــن المســتمر للموظفـ ي نـ�
وتعزيــز المهــارات والم يــوارد ش
الب�يــة الالزمــة.
 تعزيــز المــوارد شالداريــة الرئيســية وال ســيما وظيفــة
الب�يــة والماليــة للمراحــل إ
مراقــب المصاريــف العموميــة.
الفعــال لمبــدأ النفــاذ إىل المعلومــات مــن خــال إتاحــة الوثائــق
 -التطبيــق ّ
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والمعلومــات المتعلقــة بالمشــاريع.
ف
 تقديــم أهــداف واضحــة للسياســات التنمويــة المعتمــدة ي� مشــاريع التنميــةوعرضهــا بشــكل واضــح يك يتمكــن المواطنــون مــن الوصــول إليهــا بســهولة.
ين
لتحس� الدينامية االقتصادية المحلية
ب .توصيات عامة
أ
ت
ـ� تـ ّـم تنفيذهــا لتحديــد إمكانــات
أظهــرت المراحــل الوليــة نللتســويق المحـ ي
ـ� الـ ي
ت
ت
ـ� تعــرض التنميــة
تنميــة قابـ
ـن� ّ
أن هنــاك عــد ًدا مــن العقبــات الـ ي
ـس المدينــة  -شـ ّ ي
ف
ت
و� هــذا الصــدد نقــرح:
المحليـ
ـة ،ي
ن
تحســ� عمليــة تحديــد المكاتــب والمؤسســات العموميــة للجهــات االقتصاديــة
ي
الفاعلــة واســتيعاب آلياتهــا ونقــاط قوتهــا وشــبكاتها بشــكل أفضــل .ويتــم ذلــك
باعتمــاد طــرق مــن بينهــا إدمــاج آليــات المراقبــة الخاصــة بالجهــات االقتصاديــة
ف
ن
المحــ� .
المــد�
الفاعلــة والرئيســية ي� المنطقــة وكذلــك المجتمــع ن ي
ي
الدمــاج االقتصــادي للجهــات بتحسـ يـ� ظــروف المصالــح العموميــة
 تيسـ يـر عمليــة إت
ـ� تسـ ّلط الضــوء عــى مزايــا هــذه الجهــات.
وكذلــك بتشــجيع أالمشــاريع الـ ي
أ
توف� الظــروف الولية المناســبة
 تســهيل إدمــاج النشــطةاالقتصاديــة الناشــئة عـ بـر ي
ف
ت
ممــا بجعــل التشــجيعات المق�حــة مــن
لمرحلــة التنميــة االقتصاديــة ي� الجهــات ّ
ت
الدولــة أكــرث
الــ� حددتهــا الجهــات الفاعلــة المحليــة
اســتهدافاً لالحتياجــات ي
والســعي إىل تحسـ ي ن
ـ� المعلومــات المتاحــة حــول فــرص ســوق العمــل مــن خــال
توفـ يـر المعلومــات لجميــع الجهــات المعنيــة بســوق الشــغل.
ت ض
تحســ� ت
ين
حــد ســواء والمراهنــة عــى تحديــث
ال�ابــط
ا� عــى ّ
ن ي
الفعــ� تواالفــر ي
البنيــة التحتيــة لتحسـ يـ� ال�ابــط داخــل الجهــات وفيمــا بينهــا مــن خــال تعزيــز
البنيــة التحتيــة والخدمــات اللوجســتية ف ي� الجهــات.
 زيادة الدعم المقدم شلل�كات المنتصبة ف ي� الجهات.
 الســعي إىل تظافــر الجهــود بـ ي نـ� الـ شـركات والجامعــات والبحــث بشــكل عــام مــن
خــال إنشــاء عالقــات تعــاون بـ ي ن
ـ� مختلــف الجهــات الفاعلــة إليجــاد حلــول جديــدة
تســتجيب للقضايــا المحليــة بشــكل دائــم.
ج .توصيات خاصة
 نقـ تـرح بخصــوص المشــاريع التنمويــة الخاضعــة للمتابعــة والقطاعــات الواعــدةف
ن
ت
ـن�:
ـ� ّ
حددناهــا خــال عملنــا ي� تمنطقــة قابــس المدينــة  -شـ ّ ي
الـ ي
ـ� كثـ يـرا مــا تعرقــل تقـ ّـدم المشــاريع مــع تعزيــز
الج ـراءات إ
 تبســيط إالداريــة الـ ي
ت
ت
ـ� تعيــق
ّ
ـ� متابعــة هــذه المشــاريع وتقييمهــا وتحســينها لتجنــب المشــاكل الـ ي
عمليـ ي
التقــدم.
 تعزيــز شال�اكــة مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة ،وخاصــة مــن خــال تعزيــز آليــات
التشــاور المســبق مــع مختلــف الجهــات المعنيــة ف ي� المـ شـروع وآليــات التدخــل عنــد
توقــف المشــاريع بعــد أن أثبتــت مــدى نجاعتهــا.
نز
 زيــادة المــوارد شالب�يــة ف ي� مجــال تســوية ال�اعــات مــن أجــل ّ
حــل المشــاكل
المحليــة بشــكل أكــرث فعاليــة.
 تفعيــل حــق النفــاذ إىل المعلومــة عـ بـر تســهيل الوصــول إليهــا وتحسـ ي نـ� جــودة
المعلومــات ودقّتهــا وأهميتهــا.
ت
 معالجــة ضعــف تفعيــل االســراتيجية الوطنيــة عــى المســتوى الجهــوي ونقــصن
ـن� (مثــال الفالحــة البيولوجية).
المعلومــات عــى مســتوى مدينــة قابــس المدينة  -شـ ّ ي
المحل (مثال قطاع السياحة).
 دعم مبادرات القطاع الخاصي
الدارات بشــكل
 االنتقــال التدريجــي إىل الالمركزيــة مــن خــال تكويــن أعضــاء إمســتمر وتبــادل الخـ بـرات ونقــل بعــض المهــارات ش
الب�يــة وكذلــك بعــض أقســام
المحــ� .
الدارات مــن المســتوى المركــزي إىل المســتوى
إ
ي
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 المالحق.VIIII
Suivi des projets publics : 1 الملحق
Projet

Restructuration du
centre de formation
des métiers de
l’artisanat

Etablissement de
club de plusieurs
spécialités au
complexe culturel
de Gabes

Développement
du centre de santé
élémentaire à Chott
Essalem du type 3
au type 4

Amélioration de l’état
du zoo de Chnenni
et établissement
d’un musé de la vie
marine

Aménagement des
parcours ruraux
)(première partie

2014

2016

2012

2015

Les habitants de la
région et les visiteurs
du parc

Les agriculteurs et
les Groupements
de Développement
Agricoles

Protection du
port de Gabes
Objectifs du projet

Année de
l’établissement
du projet

2006

2012

Liste du ou des
bénéficiaires de
ce projet

Les Artisans et la main
d’œuvre de l’artisanat

Les membres de
l’administration,
les citoyens,
les inscrits
au complexe,
utilisateurs
de la salle de
.conférence etc

Les marins et
les compagnies
maritimes de
transport (ligne
Gabes / Djerba /
)Sfax

Les patients de la
région de Chatt
Essalem ainsi
que les patients
du gouvernorat
d’une manière plus
générale puisque
ce centre de santé
diminuera la pression
sur l’hôpital régional
de Gabes

Ministère sous
lequel est inscrit
le projet

le Ministère de
la formation
professionnelle et de
l‘Emploi

Ministère de la
culture

le Ministère de
l’Agriculture,
Direction Générale
de la pêche et de
l’aquaculture

Ministère de la santé

Ministère des
affaires locales et de
l’environnement

Ministère de
l’agriculture

Programme (et
sous-programme)
dans lequel est
inscrit le projet

le Programme de
restructuration des
centres de formation

Programme de
construction de la
deuxième partie
du complexe
culturel

Protection du port
de pêche de Gabes

-

Programme de
développement
durable de Gabes
Ouest

Programme
complémentaire

Existence
d’informations
concernant le
projet

Oui

Oui mais
difficilement
accessible

Oui mais
difficilement
accessible

oui

Oui

Oui mais
difficilement
accessible

Forme sous
laquelle sont
présentées les
informations

Affichage dans le
centre

Entretient avec
administration du
complexe

Affichage et
entretient avec
personnes
concernées

procès-verbal du
gouvernorat

Entretient avec
les membres de
l’administration de
la municipalité de
Chenini

Entretient avec
administration

La protection de
l’entrée du port de
Gabes contre le
.dépôt de sable

Améliorer la
qualité des services
sanitaires dans la
région, et dans le
gouvernorat d’une
,manière générale

Attirer les pêcheurs
et leur assurer un
bon stationnement
même en mauvais
.temps

Diminuer la pression
sur l›hôpital régional
de Gabès et améliorer
la qualité des
.services

Amélioration de la
qualité du musée
naturelle et la mise en
place des nouvelles
composantes dans
le zoo

Faciliter le
mouvement et
le transport des
utilisateurs de ce
parcours

Etablissement
d’éléments sonores
dans le parc,
établissement
d’un aquarium
avec différentes
espèces de poissons,
établissement d’un
espace pour les
reptiles

-

Mise en place d’un
centre d’informatique
Objectifs
qualitatifs visés
par le projet

Mise en place d’atelier
de formation

Augmenter
le nombre
d’adhérent

Éviter les dépenses
du creusage
continu contre le
.dépôt de sable

Objectifs
quantitatifs visés
par le projet

Fournir le plus
de spécialités
enseignées

L’augmentation de
la profondeur de
l’entrée du port de
.7 à 8 mètres

En plus de service de
médecine générale il
va y avoir

Fournir le plus de
salles d’enseignement

Construction de
deux phares dans
.le port

Un service de
médecine dentaire

Construction
d’un bâtiment
approprié pour
accueillir les
membres de
l’administration du
complexe culturel,
construction
d’espaces pour un
club de théâtre,
de danse, de
.littérature, etc

Aménagement
d’un espace
pour une société
de transport
.maritime

Un service maternité

Un laboratoire
d’analyse
Equiper l’hôpital d’un
scanner
L’obtention d’une
voiture d’ambulance
de qualité
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Prise de décision
pour la réalisation
du projet
participative ou
non

La prise de décision
pour réaliser ce projet
est participative

Organismes qui
ont participé à la
prise de décision

La prise de décision
a fait intervenir
l’Agence Tunisienne
de Formation
Professionnelle et de
l’Emploi, le Centre
de formation et la
Direction régionale
de la Formation
Professionnelle et de
l‘Emploi

Procédure de
consultation
et prise en
considération de
l’avis

La consultation a eu
lieu avant la mise en
place du projet

La prise de
décision pour
réaliser ce
projet n’est pas
participative

-

-

La prise de
décision pour
réaliser ce projet
est participative

La prise de décision
pour réaliser ce projet
est participative

La prise de décision
pour réaliser ce projet
est participative

La prise de décision
pour réaliser
ce projet est
participative

-

La prise de décision
a fait intervenir une
Association locale
(Association Chatt
Essalem pour le
développement
durable) et le Groupe
Chimique

La prise de décision
a fait intervenir le
conseil régionale et
la municipalité de
Chenini

La prise de décision
a fait intervenir le
conseil régionale et
les Groupements
de Développement
Agricoles

-

Consultation et prise
en considération de
l’avis avant et après
la mise en place du
projet

Consultation avant
la mise en place du
projet

Consultation
et prise en
considération
de l’avis avant
l’établissement du
projet

Pertinence du choix du projet
Présence du
projet dans le
plan quinquennal

-

-

oui

-

-

-

Priorité du projet
selon le plan
quinquennal

-

-

urgent

-

-

-

Priorité selon le
ministère auquel
le projet est affilié

-

-

urgent

-

Aucune priorité

-

Présence de
documents
accessible
mentionnant les
arguments lié à
la nécessité de ce
projet

-

Aucun document
en plus du refus de
l’administration à
en fournir

Uniquement
information orales

Procès-verbal du
gouvernorat

Informations
difficilement
accessibles

Au niveau du
Commissariat
Régional de
Développement
Agricole

Groupe
d’encouragement
au
développement
régional auquel
appartient la
région dans
laquelle le projet
est établie

Le projet est
effectué dans une
région appartenant
au 2e groupe
d’encouragement
au développement
régional

Le projet est
effectué dans
une région
appartenant
au 2e groupe
d’encouragement
au développement
régional

Le projet est
effectué dans une
région appartenant
au 2e groupe
d’encouragement
au développement
régional

Le projet est
effectué dans une
région appartenant
au 2e groupe
d’encouragement
au développement
régional

Le projet est
effectué dans une
région appartenant
au 2e groupe
d’encouragement
au développement
régional

Le projet est
effectué dans une
région appartenant
au 2e groupe
d’encouragement
au développement
régional

Spécificité locale
promue par le
projet

-

Aucune

Aucune

Aucune

Mise en valeur du
patrimoine naturel du
Sud de la Tunisie

Suite à un
changement
politique, après la
révolution le projet
a été intégré dans
.le budget de 2014

La mise en place de
ce projet est survenu
suite un changement
politique (la
révolution et
changement
administratifs
au niveau de la
municipalité et du
gouvernorat) et la
pression exercée
par à la fois la
société civile et les
citoyens. Le projet
a été proposé par le
Complexe Chimique
Tunisien après la
révolution afin
d’absorber la colère
des populations
locales et l›état de
tension qu’a connu la
région à l’encontre du
.Complexe Chimique

Etant récemment
classée comme
municipalité
touristique, la
municipalité de
Chenini cherche à
promouvoir ce type de
projet

En réponse aux
demandes des
agriculteurs et des
Groupements de
Développement
Agricoles
d›améliorer
l›infrastructure

Elément
influençant la
mise en place du
projet

-

La mise en place
de ce projet est
survenu suite à
une demande des
citoyens, motivés
par l’absence
d’espace culturel,
et à une décision
unilatérale de
l’administration
car ce projet été
déjà programmé
depuis 2012

Suite à une
pression d’ONG,
d’associations et
des marins qui
ont demandé une
amélioration du
statut du port.
Ce projet a été
étudié avant la
révolution et était
bloqué au stade
de la recherche de
financement.w

Financement
Source du
financement

-

Ressources
propres de l’Etat

Ressources
propres de l’Etat

Complexe chimique
tunisien

Ressources propres
de l’Etat

Ressources propres
de l’Etat

Montant global du
projet

TND 000 600 2

TND 000 500

297 298 2322 22
TND

TND 000 600

TND 000 220

TND 000 500 1
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Niveau du
financement

Financement central

Financement
régional

Financement
central

Financement régional

Financement central

Financement
central

Procédure du
transfert des
fonds alloués au
projet

Selon la loi de la
comptabilité publique

Les fonds sont
transféré via le
conseil régional

Les fonds sont
transféré via le
ministère de
l’agriculture

Les fonds sont
transférés via le
conseil régional

Les fonds sont
transférés via le
conseil régional

Les fonds sont
transférés via le
Commissariat
Régional de
Développement
Agricole

Répartition du
budget

Obligation
d’expiration des
travaux

Selon la phase
d’exécution

Selon l’état
d’avancement

Selon l’état
d’avancement du
projet

Par tanche

Selon l’état
d’avancement du
projet

Documents
justifiant le
budget

Aucun document

Aucun document

Aucun document

Aucun document

Aucun document

Aucun document

Il y a eu appel d’offre

Il y a eu appel d’offre

Il y a eu appel
d’offre

Deux appels d’offre
ont eu pour ce projet.
Un appel d’offre de
l’étude du projet qui
a été pris en charge
par le ministère de
l’aménagement et
un appel d’offre pour
l’exécution du projet

Les délais ne sont pas
encore terminés

Un appel d’offre

Attribution
Etablissement
d’appel d’offre

Nombre d’appel
d’offre

Il y a eu appel
d’offre lancé par
l’agence tunisienne
de la formation
professionnelle à
Tunis

-

Il y a eu appel
d’offre

-

Il y a eu appel
d’offre

Les premières
offres datent
de 2005 mais le
plan du projet a
été modifié pour
réduire le coût des
dépenses du projet
sans porter de
changement à ces
.objectifs
Ces demandes
se sont faites au
niveau national et
.mondial

Nombre de
candidats

-

-

-

candidats 8

-

candidats 4

Durée du
dépouillement

-

-

-

Un mois

-

jours 40

-

-

C’est la société
« Somatra-get » qui
a obtenu le projet,
en fonction du
.coût

Prestataire
sélectionné en
fonction du coût
du projet et des
capacités technique
que l’entrepreneur
peut fournir

-

L›entrepreneur
Jamal Saadallah a
obtenu le projet car
son offre répond
aux conditions du
cahier de charge

Aucun

Le ministère de
Défense s’oppose
à ce projet car
les fenêtres du
centre donnent
directement
sur la caserne
avoisinante au
centre. En effet,
l’architecte
n’as pris en
considération
cet aspect dans
ses plans et la
municipalité a
validé les plans
de l’architecte et
a donné le permis
de construction
sans vérification.
Actuellement les
bâtiments sont
construits mais le
projet est bloqué.
Le projet a été
repris au stade de
l›appel d›offres
parce que l›accord
avec le premier
entrepreneur a été
résilié

-

Le projet est
actuellement
bloqué. En effet, les
travaux ont débuté
le 12/02/2013. Or,
l’entrepreneur
est décédé le
10/4/2015 et
depuis le 11/4/2015
les travaux sont
suspendus. Le fils
de l›entrepreneur
décédé a repris les
travaux suite à une
procuration établie
et les travaux ont
repris le 8/10/2015.
La reprise du projet
est très lente en
raison du manque
de fonds. Le projet
dure depuis plus
de 4 ans et le taux
d›avancement ne
.dépasse pas 40%

Prestataires
sélectionnés par
appel d’offre et
critère du choix

Litiges et
objections
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Aucun
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Aucun

Temps écroulé
entre le moment
du choix des
prestataires et
l’exécution du
projet

Durée normal, le
choix du prestataire
s’est fait au niveau
central à l’Agence
tunisienne
de formation
professionnelle à
Tunis

Le temps écoulé était
particulièrement long
(6 ans), En cause,
un problème dans
le statut foncier du
terrain consacré à la
construction

-

Durée normal,
en accord avec
le ministère de
l’agriculture, le
commissariat
régional du
développement
agricole, division de
l’hydraulique et de
l’équipement rural
et le service des
périmètres irrigués

Municipalité de
Chenini

Commissariat
régional du
développement
agricole, division de
l’hydraulique et de
l’équipement rural
et le service des
périmètres irrigués

Exécution
Agence nationale
de formation
professionnelle et de
l’emploi au niveau
central

Ministère de
l’agriculture et
Ministère de
l’aménagement

Rôle des
intuitions dans
l’exécution

Suivi de l’exécution

Ministère de
l’agriculture
supervise le projet
au niveau centrale
et le ministère de
l’aménagement,
direction générale
des services
aériens et
maritimes est le
maitre d’ouvrage

Supervisassions du
projet

Supervisassions du
projet

La gestion est sous
la responsabilité
du Commissariat
régional du
développement
agricole, et le
suivi est sous la
responsabilité
de la division de
l’hydraulique et de
l’équipement rural
et le service des
périmètres irrigués

Institutions
chargées de la
gestion du budget

Agence nationale
de formation
professionnelle et de
l’emploi au niveau
central

Service de
comptabilité
du ministère de
l’agriculture

Le conseil régional
gère le budget

Le conseil régional
gère le budget

Commissariat
régional du
développement
agricole, service de
comptabilité

Accessibilité des
informations liées
à l’exécution

Ces informations
sont accessible
via entretien avec
les responsables
administratifs du
centre

Ces informations
sont disponible
via entretien avec
les responsables
administratifs

Ces informations
sont disponible
via entretien avec
les responsables
administratifs

Ces informations
sont disponible
via entretien avec
les responsables
administratifs

Ces informations
sont disponible
via entretien avec
les responsables
administratifs

Etat
d’avancement du
projet

Le projet date de
2006, la construction
est fini à 100% et
est actuellement
à la phase
d’aménagement et
d’équipement

En cours même
s’il est mentionné
comme fini

Suite au déblocage
de la situation
foncière, le projet
avance

Malgré le fait que le
projet date de 2012 il
n’a effectivement eu
lieu qu’en 2017

Le projet est
actuellement
bloqué

Institutions
responsables de
l’exécution du
projet

Ministère de
l’aménagement
)(niveau central

40%

Suivi et contrôle
Institution chargé
du suivi technique
du projet

Agence tunisienne
de la formation
professionnelle à
Tunis

Ministère de
l’aménagement

Ministère de
l’aménagement

Ministère des
affaires locales et de
l’environnement

Service des
périmètres irrigués
via un bureau
d’étude et de suivi

Procédure mis
en place pour le
suivi technique du
projet

Visite terrain

Visite terrain

Contrôle technique

Contrôle du respects
des normes et cahiers
de charges

Contrôle du
respects des
normes et cahiers
de charges

Fréquence ou
phases du projet
concernées par le
suivi

Tous les 15 jours

De manière
continue

De manière continue

-

Durant 4 mois ; de
manière continue
et selon les moyens
du service

Ajustements
entrepris en cours
d’exécution

Aucun, mais
possibilité
d’intervention par
le centre en cas de
nécessité

-

-

-

Aucun

Procédure de
contrôle général
du projet

Audit interne

Audit interne

Audit interne

-

Audit interne et
externe, contrôle
technique et du
respect des normes
et cahiers de
charges, contrôle
du budget et visite
terrain

Ajustements
entrepris en cas
de dépassements
ou de nonconformité

Exécution des
procédures
nécessaires par
l’Unité des affaires
juridiques des
différends

-

-

-

Selon le cahier de
charge
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Evaluation
Existence
d’évaluation du
projet ou non

oui

oui

oui

Institutions
concernées par
l’évaluation du
projet

L’administration du
centre

Ministère de
l’aménagement

Commissariat
régionale du
développement
agricole

Aspects du projet
concernés par
l’évaluation

Evaluation de
l’aspect social à fin
des travaux et lors
de l’acquisition des
équipements

Tous les aspects
du projets, par
visite terrain, audit
budgétaire et audit
des normes

Tous les aspects
du projets, par
visite terrain, audit
budgétaire et audit
des normes

Moyens mis
en place pour
l’évaluation

-

un bureau de
contrôle de la
construction Excel
Control, société civile

Techniciens du
commissariat
régional,
contrôleurs des
,dépenses publics

Résultats de
l’évaluation

Résultats satisfaisant

-

-

Projet

Etablissement 4
Zones irriguées

Etablissement d’un
centre de santé
élémentaire du type 4 à
Bouchama

Entretient du réseau
d’assainissement des
eaux usées

Protection des
richesses maritimes
et côtières du Golf de
Gabes

Travaux de
l’autoroute Sfax)Gabes (138 km

2012

2009

Objectifs du projet
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Année de
l’établissement du
projet

2014

2012

2016

Liste du ou des
bénéficiaires de ce
projet

Agriculteurs et
utilisateurs

Patients et habitants de la
région et les habitants du
gouvernorat d’une manière
générale

Habitants de la région

Ministère sous lequel
est inscrit le projet

Ministère de
l’agriculture

Ministère de la santé

Ministère de l’agriculture
et des ressources
hydrauliques

Programme (et sousprogramme) dans
lequel est inscrit le
projet

Programme ordinaire
de la délégation
régional de l’année
2013

-

-

Existence
d’informations
concernant le projet

Oui

Oui

Oui

Forme sous laquelle
sont présentées les
informations

Entretient avec les
administrations
du commissariat
régional du
développement
agricole

Entretient avec les
administrations régionales
de la santé, Fiche du projet

Entretient avec la direction
du bureau régional
de l’office national de
l’assainissement

Objectifs qualitatifs
visés par le projet

Exploitations de
nouvelles ressources
hydrauliques,
création d’emploi,
diversification
des exploitations
agricoles

Améliorer les services
sanitaires dans la région
et dans le gouvernorat
d’une manière générale.
Rapprochement des
services sanitaires
nécessaires afin
d’améliorer le niveau du
service et soulager les
hôpitaux avoisinant et
l’hôpital régional

Réduire les fuites d›eau
et d’ordures sur la voie
publique. Optimisation
du réseau et de son
.rendement

Objectifs quantitatifs
visés par le projet

Etablissement de 4
périmètres irrigués,
établissement
d’un siège pour le
groupement de
développement
,agricole

En plus du service de
médecine générale,
établissement d’un service
de médecine dentaire, d’un
service de radiologie et
d’un laboratoire d’analyse

-

Prise de décision pour
la réalisation du projet
participative ou non

La prise de décision
pour réaliser
ce projet est
participative

La prise de décision pour
réaliser ce projet n’est pas
participative

La prise de décision pour
réaliser ce projet n’est pas
participative
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Organismes qui ont
participé à la prise de
décision

La prise de décision
a fait intervenir le
conseil régionale
et le commissariat
régional du
développement
agricole

-

-

Procédure de
consultation et prise
en considération de
l’avis

Consultation et prise
en considération de
l’avis avant et après
la mise en place du
projet

-

-

Pertinence du choix du projet
Présence du
projet dans le plan
quinquennal

-

-

-

Priorité du projet
selon le plan
quinquennal

-

-

-

Priorité selon le
ministère auquel le
projet est affilié

Urgent

Important

Urgent

Présence de
documents accessible
mentionnant les
arguments lié à la
nécessité de ce projet

Document public
)(avis de consultation

Document du ministère de
la santé

-

Groupe
d’encouragement
au développement
régional auquel
appartient la région
dans laquelle le projet
est établie

Zone
d’encouragement
au développement
régional prioritaires

Le projet est effectué
dans une région
appartenant au 1er groupe
d’encouragement au
développement régional

Le projet est effectué
dans une région
appartenant au 2e groupe
d’encouragement au
développement régional

Spécificité locale
promue par le projet

-

-

-

Elément influençant
la mise en place du
projet

La mise en place de
ce projet est survenu
suite à une demande
des citoyens et
une décision de
l’administration

La mise en place de ce
projet est survenu suite
à une demande des
citoyens et une décision de
l’administration

La mise en place de ce
projet est survenu suite
à une demande des
citoyens et une décision
de l’administration

Financement
Source du
financement

-

Ressources propres de
l’Etat

Ressources propre de
l’Officie national de
l’assainissement

Montant global du
projet

TND 000 30

TND 000 400

TND 000 100

Niveau du
financement

Central

Central

Central

Procédure du transfert
des fonds alloués au
projet

Les fonds sont
transférés via le
conseil régional

Les fonds sont transférés
via le conseil régional sous
le contrôle du ministère de
l’aménagement

Les fonds sont transférés
directement du niveau
central

Répartition du budget

Par état
d’avancement
)(minimum 30%

Par état d’avancement

le budget est transféré
en bloc

Documents justifiant
le budget

Fiche du projet

Aucun

Aucun
Attribution

Etablissement d’appel
d’offre

Il y a eu appel d’offre

Il y a eu appel d’offre

Il y a eu appel d’offre

Nombre d’appel
d’offre

Un appel d’offre

Deux appels d’offre ont
eu pour ce projet. Un
appel d’offre de l’étude
du projet et un appel
d’offre pour l’exécution du
projet via le ministère de
l’aménagement

Un appel d’offre

Nombre de candidats

candidats 6

-

candidats 3

Durée du
dépouillement

mois et 25 jours 2

ans 2

jours 10
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Prestataires
sélectionnés par appel
d’offre et critère du
choix

bureau d›études Eau
et Environnement,
sélectionné en
fonction du coût

Société Al-Ridha de travaux
publics

Société SEGOR

Litiges et objections

Aucun

Aucun

Aucun

Temps écroulé entre
le moment du choix
des prestataires et
l’exécution du projet

Durée normal

Durée anormal car mort
de l’entrepreneur, ce qui a
conduit au renouvellement
des appels d’offre

Durée normal

Exécution

Ministère de
l’agriculture

Ministère de la santé
et ministère de
l’aménagement, bureau
régional de la santé
et bureau régional de
l’aménagement

Office national de
l’assainissement et le
bureau régional de
l’office national de
l’assainissement

Rôle des intuitions
dans l’exécution

-

Au niveau central,
le ministère de
l’aménagement
est responsable du
financement du projet
et le ministère de la
santé est responsable
du suivi de la mise en
œuvre du projet selon les
spécificités convenues.
Au niveau régional,
le bureau régional de
l’aménagement s’occupe
du suivi technique du
projet et le bureau régional
de santé s’occupe du suivi
de l’exécution du projet

Au niveau central,
l’office national de
l’assainissement
est responsable du
financement du projet
et le bureau régional est
responsable du suivi et du
contrôle du projet

Institutions chargées
de la gestion du
budget

Département
des finances du
Commissariat
régional pour le
développement
agricole

Ministère de
l’aménagement

L’administration centrale
de l’office national de
l’assainissement

Accessibilité des
informations liées à
l’exécution

Ces informations
sont disponible
via entretien avec
les responsables
administratifs

Ces informations sont
disponible via entretien
avec les responsables
administratifs

Informations non
disponibles

90%

Le projet a connu des
retardements car en plus
du décès de l’entrepreneur
qui a induit au
renouvellement des appels
d’offre, après l›achèvement
de la construction des
locaux, le centre n›a pas
été équipé d›un générateur
électrique de la part de
la Société tunisienne de
l›électricité et du gaz (en
)attente depuis 5 mois

Projet en cours

Institutions
responsables de
l’exécution du projet

Etat d’avancement du
projet

Suivi et contrôle
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Institution chargé du
suivi technique du
projet

Département
du génie rural,
Commissariat
régionale pour le
développement
agricole

Ministère de l’équipement

Bureaux régionaux
de l’office national de
l’assainissement

Procédure mis en
place pour le suivi
technique du projet

Audit interne,
contrôle technique et
respects des normes
et cahiers de charges
et visite terrain

Contrôle technique et
respects des normes et
cahiers de charges et visite
terrain

Contrôle technique et
respects des normes et
visite terrain. En plus des
visite terrain, il y a mise
en place d’une caméra
spéciale pour suivi
journalier

Fréquence ou phases
du projet concernées
par le suivi

De manière continue
selon le cahier de
charge

De manière continue

De manière continue
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Ajustements entrepris
en cours d’exécution

-

-

-

Procédure de contrôle
général du projet

Audit interne et
externe, contrôle
technique et du
respect des normes
et cahiers de charges,
contrôle du budget et
visite terrain

Contrôle technique et
du respect des normes
et cahiers de charges,
contrôle du budget et visite
terrain

Contrôle technique et
du respect des normes,
contrôle du budget et
visite terrain

Selon le cahier de
charge

En cas de dépassement,
celui qui a commis le
dépassement assume
l›entière responsabilité
et prend en charge les
.ajustements nécessaires

-

Ajustements
entrepris en cas de
dépassements ou de
non-conformité

Evaluation
Existence d’évaluation
du projet ou non

Oui

Oui

Oui

Institutions
concernées par
l’évaluation du projet

Commission des
marchés publics
du commissariat
régional du
développement
agricole

Ministère de
l’aménagement

Bureau régional de
l’office national de
l’assainissement

Aspects du projet
concernés par
l’évaluation

Tous les aspects
du projets, par
visite terrain, audit
budgétaire et audit
des normes

Tous les aspects du projets

Tous les aspects du
projets, par visite terrain,
audit budgétaire et audit
des normes

Moyens mis en place
pour l’évaluation

Evaluation assurée
par le Département
du génie rural
du Commission
régionale pour le
développement
agricole

ministère de
l’aménagement et le centre
de santé et un bureau de
contrôle de la construction
Excel Control

Résultats de
l’évaluation

-

Satisfaisant

Evaluation assurée par les
techniciens
-

Projet réussi

Diagnostic territorial :2 الملحق

®

a.Axes d’analyse de la méthode CERISE REVAIT
Les axes d’analyse qui composent cette méthode sont
Capital humain (quelles compétences particulières présentes sur le territoire ?)
Entreprises phares du territoire, personnalités notoires (des grands groupes, des patrons d’industrie reconnus au
niveau national ou international)
Réseaux, points nodaux (ancrage international des associations, rapports privilégiés avec une cible du territoire,
communauté d’immigrés originaire du territoire active...)
Infrastructure, Immobilier, Grands Équipements (état des lieux des infrastructures)
Services apportés aux agents économiques (niveau d’efficacité, de qualité et de rapidité des services aux entreprises :
délai d’obtention des autorisations municipales, qualité d’accueil, niveau de raccordement aux services de viabilisation,
conseil et assistance aux nouvelles entreprises …)
Événements Professionnels structurants (y-a-t-il des salons professionnels organisés sur le territoire ? attire-t-ils des
clients potentiels pour les entreprises locales ?)
Recherche et Développement, Innovation (y-a-t-il une activité de recherche qui peut aider les entreprises à innover ? à
breveter des innovations ? ...)
Entreprises secondaires, tissu économique, filières (cela donne une idée sur la densité économique par filière, et de la
possibilité de compter sur des fournisseurs locaux, des prestataires, des clients…)
Valeurs et Identités du territoire (comme on parle de culture d’entreprise, il s’agit ici de valoriser la culture économique
d’un territoire, son historique, et les influences qui l’ont traversées : certains territoires sont orientés vers l’économie de
la terre, d’autres vers l’économie de la mer et le commerce, parfois de longues années d’industrie minière façonnent le
paysage et les hommes, d’autres fois on parle surtout de fief de la paysannerie …)
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Actions collectives structurantes (on peut dire que ce sont les germes de l’action de marketing territorial, on cherche ici
des actions mises en place par plusieurs acteurs, associations ou partenaires publics et privés de manière collaborative,
pour promouvoir le territoire, des actions sur lesquelles il est possible de capitaliser)
Image et marque territoriale (y – a –t-il déjà une marque pour le territoire ? quelle est l’image véhiculée par le territoire,
à travers la communication institutionnelle ? quelle l’image perçue par les opérateurs économiques ? Est-il favorable ?
dans quel sens faut-il la renforcer, la corriger, l’imprégner des ambitions du territoire lui-même ... ?)
Tic, équipements, accès et maitrise (niveau d’équipement local, qualité d’accès, niveau d’expertise de la population
)locale et des entreprises locales, capacité d’innovation
Ressources naturelles et Environnement (État des lieux environnemental, ressources disponibles en eau, terrains
cultivables, accès à la mer, minerais, matières premières diverses, graines locales…)
b. Résultats des enquêtes pour le diagnostic territorial
Suite à la semaine de formation et d’ateliers, les participants ont été amenés à partir à la rencontre de personnes
ressources et d’experts, pour mener auprès d’elles une enquête exploratoire dont l’objectif principal est de récolter les
.informations complémentaires nécessaires au Diagnostic en Marketing territorial

Filière Tourisme - Principaux Résultats :
Cible interviewée

Typologie

Commentaires
Il apparaît de l’entretien que le tourisme n’est pas considéré comme un
axe stratégique à Gabès, y compris de la part du Ministère du tourisme,
: représentée par la délégation
Pas de budget significatif alloué Pas de stratégie ni de vision en particulier -

1

Inspecteur auprès de la délégation Administration régionale
régionale de Tourisme

1er argument avancé : pas de capacités de lits disponibles. Or, les hôteliers eux-mêmes opposent l’absence d’activités touristiques justifiant
un renforcement du nombre de lits
une filière non gouvernée au niveau régional, à part la prédisposition >=
de la délégation à aider les projets privés/associatifs à avancer sur les
.formalités administratives, quelques facilités logistiques

Au niveau du budget et de la capacité d’action directe, la municipalité de
Chenini paraît être aussi démunie que la délégation du Tourisme, mais
on entrevoit une plus grande motivation et un espoir plus insistant pour
.changer les choses
Dès le début de l’entretien, l’interviewé affirme que Chenini peut/doit être un vrai pôle touristique
Le Musée Naturel à Chenini est cité comme infrastructure phare, mais qui nécessite une remise en condition
2

Secrétaire
Général
-Chenini
Nahal

Municipalité Administration
local

–

Échelon

Valorise le rôle des associations locales pour la mise en valeur des circuits )touristiques à Chenini (ASOC – Projet Rass El Oued
Souhaite plus de concertations avec les autres communes, déjà engagés avec Matmata et El Hamma, pour densifier une identité touristique
Affirme que la résidence de Jeunes en cours de réalisation par le Ministère .de la Jeunesse peut aider à pousser le tourisme localement

C’est un Musée des traditions locales : habits, techniques agricoles, Cuisine et gastronomie locale
Accueille des colloques et des rencontres scientifiques -

3

Projet de rénovation en crise, absence de clarté et de réactivité aussi bien .de la part du Ministère de tutelle que de la part du Gouvernorat de Gabès
Directeur du Musée des Traditions à Institution culturelle relevant
Gabès
du Ministère
Pas de Budget réellement alloué pour le Musée, malgré les promesses, restées toutes non tenues
pour demander un »  «ذاكــرة األيــامDébut de collaboration avec l’association .financement de l’Union Européenne, de 300 000 DT
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: Superbe réussite du projet FIFAG, attribué à plusieurs facteurs
La longue période de maturation du projet avant sa mise en œuvre : 3 ans d’observation, prises de contact et planification
Un recrutement gagnant d’une présidente d’Honneur d’envergure nationale et panarabe : Hend Sabri, de surcroît originaire du village de
Sabria (une fille du sud donc), qui a su jouer le jeu et porter le festival à
bras le corps
Une stratégie de maillage médiatique savante : média nationaux mais surtout panarabe et internationaux : Nile Cinéma, France 24, TV5
4

Membre du Comité Directeur du FIFAG
et responsable Communication

Manifestation culturelle
Société civile

–

Une stratégie de partenariat, de benchmark et de capitalisation …d’expérience avec des festivals plus expérimentés : Carthage, Cairo
Un essaimage régional multi-délégations : journées et colloques à Gabès … ville, Matmata
une des grandes difficultés rencontrées : l’absence d’hébergements en nombre suffisant à Gabès ville + l’absence d’une vraie salle de cinéma avec
.l’équipement nécessaire et l’acoustique convenable
Projet porteur pour la région, capable de développer un tourisme >=
.autour du cinéma

.Projet personnel d’un promoteur originaire de Gabès et vivant à l’étranger
Ce type d’équipement de loisirs réussit à créer une de l’activité et de l’intérêt pour l’Oasis, mais on ne peut pas vraiment parler d’une grande
valeur ajoutée touristique ou culturelle
5

Montzah à Chenini

Projet privé

Le projet souffre de la faiblesse de l’entretien des infrastructures locales : routes locales, éclairages publics défaillants, pas suffisamment
de drainages des oueds pour minimiser les insectes, pas de travaux
…d’aménagement de parkings
: Un grand vent de pessimisme se dégage des propos des commerçants
Absence de vision régionale pour faire revenir les visiteurs et les touristes -

6

Divers Commerçants Marché du Hénné Tissu commercial local

Un problème de sécurité relevé Absence d’éclairage public dans le vieux souk et dégradation des équipements de base
L’absence de parking aux abords du marché pénalise fortement l’activité commerciale

On peut déjà déduire de ce panorama d’informations que le salut de la filière touristique viendra avant tout de deux
types d’opérateurs :
- l’implication des associations qui déploient réellement des projets structurants (FIFAG, Ras el Oued, Circuits touristiques
réalisés par l’ASOC), parfois avec le concours de bailleurs de fonds internationaux
- la motivation de l’échelon municipal à accompagner cette dynamique, mais aussi à tisser des liens entre municipalités
pour coordonner une stratégie touristique locale
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Filière Agriculture Biologique - Principaux Résultats :
Cible interviewée

Typologie

Commentaires
L’APIA a pour rôle de promouvoir l’investissement agricole, l’interviewé expose ainsi l’ensemble des mécanismes de soutien budgétaire apportés
aux agriculteurs, que ce soit pour l’acquisition de matériel, la formation
.complémentaire, ou autre

1

APIA

Administration régionale

Le problème ici est que ces soutiens sont à titre rétroactif, or les agriculteurs de
.taille moyenne n’ont pas la capacité d’avancer les sommes nécessaires
Recommandation intéressante de l’interviewé : orienter davantage les agriculteurs vers la production de la Luzerne bio, alimentation réputée
.excellente pour le bétail et Gabès y excelle vu sa valeur nutritionnelle
L’APIA assiste les agriculteurs pour participer à des foires spécialisés, comme effort de promotion de leur produits Bio
La CRDA accompagne globalement les agriculteurs, et contrôle les processus .de conversion en Bio, afin de libérer les aides nécessaires
La principale information ici est que le nombre de demandes des agriculteurs pour changer vers le Bio a nettement diminué d’année en année vu l’absence
de débouchés, l’alignement du prix localement entre le Bio et le conventionnel
.=> pas de pertinence économique démontrée

2

CRDA

Administration régionale

3

Rectorat de Gabès

Institution
supérieur

A la question posée : est-il possible d’implanter un cursus de formation en
d’enseignement agriculture bio à l’Université de Gabès, le responsable répond que le rectorat ne
peut pas prendre l’initiative, mais peut examiner la demande éventuelle d’une
école/institution en particulier, quand elle est présentée

4

Faculté des Sciences

Institution
supérieur

Le Vice doyen nous renvoie également au Conseil scientifique qui serait seul
pour proposer la mise en place d’une nouvelle formation. Mais on
d’enseignement souverain
devine ici une faible motivation pour l’idée, en opposant l’argument de la baisse
généralisée du nombre des étudiants à Gabès, et de l’absence de collaboration
entre la sphère des entreprises et celles de l’enseignement

5

Laboratoire de recherche

Institution
supérieur et

Le directeur du laboratoire affirme que ce dernier est prêt à s’intégrer dans
d’enseignement une filière agricole de pointe, et qu’il est suffisamment équipé pour mener
de Recherche les analyses nécessaires et pour apporter le suivi scientifique nécessaire aux
.certifications, et qu’il est même capable d’apporter de l’innovation

ENIG
6

Chercheur

École d’ingénieurs

Le chercheur interviewé affirme sa prédisposition à apporter son savoir-faire
pour soutenir l’aspect recherches et certifications, pour créer une identité
agricole locale bio à Gabès. Il faudrait au préalable créer la synergie avec la
.CRDA, l’APIA, L’École etc
L’interview a été menée pour explorer la possibilité de transporter les denrées
.agricoles et alimentaires bio par train

7
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Gare de Gabès

SNCFT
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Mais ceci semble inopportun car la durée du voyage varie entre 8 et 12h jusqu’à
Tunis par exemple, ce qui est inadapté pour des denrées périssables, dans des
.conditions non frigorifiées telles que celles disponibles à la SNCFT
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