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W??????????�b?????I� 
والتنمية البيئة وزارة رشعت املستديمة، للتنمية الوطنيّة توصيات اللّجنة إطار تنفيذ يف

القطاعات االقتصاديّة. أبرز تشمل االستدامة أدلّة من سلسلة إعداد يف املستديمة

القوة نقاط بصورة جمملة يتناول حيث الصناعي القطاع استدامة الدليل  وخيصّ هذا

وآفاق حتديات من تواجهه وما التونسية للصناعة بالنسبة الرئيسية الضعف ونقاط 

استدامتها.

املستديمة للتنمية بالنسبة املنشودة األهداف من مجلة اقرتاح الوثيقة تتناول ذلك وإثر

أجل القطاع الصناعي من متابعة تطور تساعد عىل املؤرشات من وجمموعة للصناعة

استدامته.

W1b��*« W�UMB�« ÂuNH�
الرؤية تصويب أجل من برز الذي املستديمة التنمية بمفهوم التعريف بدءا يتعني

االقتصادي. النمو عىل أساسا املرتكزة التنموية

احلارض حلاجيات «تستجيب تنمية عن عبارة هي املستديمة التنمية عامة فإن وبصورة

فالتنمية .« االستجابة الحتياجاهتا عىل األجيال القادمة بقدرة الرضر تلحق دون أن

درجة لالرتقاء إىل أقىص السعي نطاقها يقلص يف ال تطور عملية إذن املستديمة هي

القادمة. األجيال رفاه من مد األجيال احلارضة برفاه

الثالثة املحاور خالل من يتجسد االستدامة  مفهوم فإن الصناعي للقطاع وبالنسبة

: التالية

مطرد نمو تسجيل الصناعة عىل  يتوجب أنه  يعين الذي : االقتصادي املحور   •
ديمومتها. لضامن ومتناسق

البيئة كنف احرتام يف الصناعية التنمية هذه تتحقق أن أجل من : البيئي املحور  •
للبالد. الطبيعيّة املوارد يكفل صيانة ووفقا لنسق

وبظروف العمل. بالتشغيل يتصل وهو : االجتامعي املحور  •
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وضعية القطاع تشخيص قصد املؤرشات من الدليل جمموعة يقرتح املنطلق، هذا ومن

األهداف املنشودة. بعد ضبط وذلك املحاور املذكورة من واحد كل صعيد عىل

WO��u��« W�UMB�« nF{Ë … Òu� ◊UI� ? 1
بنسبة متواصال نموا سجل إذ بداية من السبعينات كبريا الصناعي تطورا القطاع شهد

سنة 1987. باملائة سنويا منذ 6

باملائة  7 إذ ارتفع من متواصلة بصورة اخلام تتنامى الداخيل يف الناتج انفكت نسبته وما

سنة  باملائة و20 سنة 1991 باملائة سنة 1980 ليبلغ 18.1 باملائة إىل 14.3 1962 سنة

.2004

عددا  9500 مؤسسة من بينها 5500 تضم حاليا زهاء التونيس الصناعي النسيج ويعدّ

من 1700 مؤسسة  وأكثر كليا مصدرة عامل منها 2400 مؤسسة 10 يساوي أو يفوق

أجنبية. مسامهات ذات

مضافة  قيمة سنة 2004 مع دينار 25 مليار االنتاج الصناعي حجم قيمة بلغت وقد

باملائة.  30 قدرها

السنوات خالل الصناعي يف القطاع االستثامرات صعيد نسق عىل النسبي الركود ورغم

وهي   2004 سنة  دينار مليون الـ1000  جتاوزت االستثامرات هذه فإن األخرية 

اخلاص. القطاع قبل من باملائة 88 بنسبة منجزة استثامرات

446000 شخص  حاليا تشغل وهي القطاعات املشغلة أكرب  إحد وتظل الصناعة

خلق  يف سنويا وتساهم الصناعة كليا. املؤسسات املصدرة يف يعملون منهم باملائة 60

الشغل. ملواطن الوطنية اإلحداثات جمموع من باملائة 30

التي صادراهتا الصعبة عرب العملة  من تونس ملداخيل األول  املورد الصناعة متثل كام

احلجم  باملائة من نسبة 90 يمثل ما سنة 2004 وهو دينار 10600 مليون قيمتها بلغت

سنة 1981. باملائة 41 اخلريات مقابل من لصادرات البالد اجلميل

: بينها من نقاط ضعف نسوق من يعاني الصناعي القطاع القوة هذه فإن نقاط ورغم
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النسيج  أمهية وهي األكثر الثالثة يف القطاعات عىل الصناعة املناولة أنشطة هيمنة •

هذه ومتثل الكوابل). حزم (باألساس الكهربائية والتجهيزات واجللود واألحذية

وتفكيك  احلصص نظام إلغاء ومع صادراتنا. من باملائة 70 يقارب ما القطاعات

النشاط الـذي من النمط هذا أضحى فقد الدويل املستو عىل اجلمركية الرسوم

بام  رشسـة ملنافسـة عرضـة 1972 التونسيـة منذ الصناعـة  قوة  نقطـة شكـل 

هيكيل. تشمله عملية إصـالح مل إن مستقبلـه عىل الظالل بعديـد يلقـي

بالنسبة  سيام الرسملة يف نقص من غالبا تشكو للمؤسسات املالية اهليكلة  •
مستو عىل صعوبات عنه تنجر ما وهو واملتوسطة  الصغر املؤسسات إىل 

كبح عامل متثل الوضعية هذه  كون فضال عن باهضة مالية السيولة وتكاليف

لالستثامر.

والكثري  الرضورية التنظيمية املقاييس غري عىل يكون ما عادة املؤسسات تنظيم  •
التسويق وظيفة (مثل املطلوب  بالقدر متطورة غري األساسية الوظائف من

والتخطيط العرصية واإلدارة والبحث والتطوير التكلفة سعر وحساب واملناهج

اللجوء ذلك فإن ورغم املعلوماتية...). واملنظومة والبيئة واجلودة االسرتاتيجي

نقاط معاجلة عىل املؤسسات تساعد أن يمكن الذي الالمادية االستثامرات إىل

االنشغال ومما يضاعف دون احتياجات املؤسسات. يظل آنفا الضعف املذكورة

باملائة  70 نسبتها بمنحة  تستفيد االستثامرات هذه أن هو اجلانب هلذا بالنسبة

من برنامج التأهيل. مسندة

خطط  متتلك التي وقليلة هي املؤسسات هام بقدر حمتشم التكوين اللجوء إىل  •
سنوية. تكوين

اختصاص  يف الناشطة املؤسسات بني الصناعات وما بني ما التبادل عمليات  •
كبرية بصورة تعيق واألفقي العمودي االندماج ومشاكل وضئيلة. ضعيفة واحد

بغرض التصدير. أو املحلية للسوق تنتج التي التونسية املؤسسات

ضعيفة. تزال اإلنتاج ال وأساليب يف املنتوجات التجديد القدرة عىل  •

الشهادات  ذوي األعوان يف من نقص تعاني واملؤسسات ضعيفة التأطري نسبة  •
املنتوج. يف الترصف عىل صعيد فاعل بدور اإلضطالع الذين يمكنهم العليا

بسبب  خاصة املؤسسات رؤساء قبل من إمهاهلا طويلة لفرتة تم املنتوجات جودة  •
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املؤسسات املحرزة عدد وهكذا فإن املحلية. السوق هبا كانت تتمتع التي احلامية

حوايل 3.5  أي مؤسسة 350 يتجاوز ال «9000 «إيزو املواصفات شهادة عىل

الصناعية. للمؤسسات العدد اجلميل باملائة من

هـذا  سيكتيس الدولية: و/أو التونسية للمواصفات املصنعة مطابقة املنتوجات  •
الصناعيون هلا يتعـرض  التي الدوليـة للمنافسة نظرا متزايـدة أمهيـة  اجلانب

ترشيعات التصدير، عند يواجهون، فإهنم ذلك عن وفضال املحلية. السوق يف

العالمات ووضـع املنتجات ملواصفات املطابقة عىل أصعدة رصامة فأكثر أكثر

للصناعة احلالية الوضعية ي تردّ أن إىل اإلشارة جتدر أنه  غري البيئية. واملعايري

ومـن املجاالت بعـض يف معتمدة تونسية مواصفات غياب إىل جهة من تعود

املختصة السلطات هبا تقوم التي الرقابة عمليات انتظام عدم إىل أخـر جهة

ويساهم هبا. املعمول والقواعد املواصفات احرتام مد من التثبت بغرض 

تفاقم مزيد يف  هذه الرقابة عمليات تأمني  عىل القادرة املعتمدة املخابر نقص

الوضع.

التي  واإلتصال  املعلومات لتقنيات حمدودة جد بصورة املؤسسات جلوء   •
القدرة لدعم  احلاسمة العوامل أحد اجلديدة الدولية  الظرفية  ظل  يف أضحت 

التنافسية.

التونسية  املؤسسات باملائة من 90 حوايل أنّ حقيقة جتاهل عدم يتعني فإنه عامة وبصورة

من  مزيدا جتد ذلك جراء ) وأهنا عامل 100 من أقل ذات حجم صغري ( هي مؤسسات

البيئي. بالترصف املتصلة تلك ومنها ناجعة ترصف أدوات إرساء يف الصعوبات

WO��u��« W�UMB�« ÂU�√ W�U�*« ’dH�«Ë  U�b���« ? 2
عىل لالقتصاد الكيل االنفتاح هي مرحلة تونس تعيشها حاليا التي اجلديدة املرحلة إن

اإلحتاد األورويب وجممل مكونة من واسعة اقتصادية جمموعة يف واندماجه الدويل حميطه

التحديات رفع جديدة تستوجب منها طريقا حاليا املتوسطية. وتنتهج تونس البلدان

التالية:

وبوجه  العاملة اليد كلفة  بتدني املتسمة البلدان قبل  من حدة أكثر منافسة •

بالنسبة كبريا أوروبا هتديدا مع احلصص إلغاء نظام مع متثل التي أخص الصني

التونسية. للصادرات
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اخلارجية. التجارة حترير بسبب املحلية السوق يف املنافسة تنامي •

املنتوج  يدمج نشاط باجتاه القطاع عىل  اليوم هييمن الذي املناولة نشاط تطور •

ويقتيض يفرتض  وهذا  الدولية. التجارية الشبكات عرب وتوزيعه كليا املصنع

املوارد ميداني ويف والتطوير والبحث اخللق يف جمال متواصلة استثامرات رصد

والتسويق. البرشية

يف  وذلك اإلعتبار بعني اجلوانب البيئية أخذ عىل مطرد العمل وبشكل رضورة •

اإلجراءات جماهبة أجل املحلية ومن األوضاع عىل احلفاظ أجل من اآلن ذات

ال أخر من منافسة بلدان للتوقي املتقدمة البلدان بعض وضعتها التي احلامئية

هذه املقتضيات. حترتم

 أخر احرتام مقتضيات ليشمل املتقدمة البلدان قبل من املوقف هذا توسع وقد •

وهكذا األطفال... وتشغيل العمل املتعلقة بظروف سيام تلك املستديمة للتنمية

SA 8000  و  االجتامعية («العالمة خمتلفة للمواصفات والعالمات مفاهيم فإن

احلرفاء  قبل من مشرتطة أكثر فأكثر ...) أصبحت OHSAS 24 18001 » و

األجانب.

هذه أن توفرها يمكن الفرص التي عن نتغافل أن يمكن ال التحديات هذه من غم وبالرّ

عىل البالد وانفتاح أوروبا من  قرهبا اجلغرايف بفضل تونس خاصة إىل بالنسبة العوملة

البيئية. املشاغل عىل إدماج اخلارجي وقدرهتا حميطها

وللمنتوجات التونسية للصناعة بالنسبة كبريا رهانا متثل املقبلة املرحلة فإن وألجل ذلك

التصدير املحلية وأسواق عىل صعيدي السوق رشاسة أكثر ملنافسة عرضة التي ستكون

سواء. حد عىل

مهددة الصناعية املؤسسات أن عديد عىل الدليل أقاموا املحللني من العديد فإن وهكذا

بجهد القيام رضورة يطرح ما  وهذا اجلديد. املحيط هذا مع تتكيف مل إن بالزوال

اهلدف ويظل الدولية املطلوبة. التنافسية املستويات بلوغ أجل من والتأهيل للتعصري

اإلسهام يف قصد جديدة أسواق اقتحام وباخلصوص املكتسبة املواقع ذلك صيانة من

للتنمية. الطموحة األهداف إنجاز

أجل من تالفيها التونسية الصناعة عىل يتعني التي الضعف أهم نقاط فإن ذلك عىل وبناء

بام يلــي: ترتبط مستديمة تنمية ملقتضيات العوملة واالستجابة خمتلف رهانات جماهبة
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W1b��� W�UM� q�√ s�  «d�R�Ë ·«b�√ ? 3
استدامة الصناعة يمكن ضبطها لتأمني التي فإن األهداف الذكر آنفة املعطيات بناء عىل

: ييل ما يف تتمثل التونسية

W�œUB��« ·«b�√WO�O� ·«b�√WO�UL��« ·«b�√

تطور صناعــة فـي .1

مستديم

فــــي متمـركــزة .2

العاملـي االقتــصاد

عــــىل ومنفتـحــة

اخلارجية. األسواق

أن عىل احلــرص  .3

الصناعـة تكـــون

جللب مهام مصدرا

الصعبة. العملة

نوعية يف التحكم  .4

وكيفيـــة املنتــوج

تنظيمه.

فــــي التحكــــم .5

التكنــولــوجيات

اجلديدة.

عـــــىل القــــدرة .6

حتقيــــق التجديـد

التكنولوجي.

ظاهرة من حتد صناعة .7

املــــوارد تدهـــور

وتــدعم الطبيعيـــة

املوارد. هذه اقتصاد

البيئة عىل املحافظة  .8

التلوث من  خاصة

والرتبة) (اهلواء واملاء

النفايات. وانتاج

فــــــي التحكــــم .9

اإلنتاج تكنولوجيات

النظيف.

نظم فــي التحكــم .10

البيئي. الترصف

قـــادرة صناعـــة .11

مواطن خلـق عــىل

شغل.

تشغيل يــد عاملـة .12

متخصصة وكفئة.

وضعـــيات ضامن .13

عمــــلالئقـــــة

ومقبولة.

احرتام أمثلة التهيئة .14

نمو ورصد الرتابية

مندمــج جهـــوي

ومتناسق.
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من هذه انطالقا استدامتها، تم حيث من الصناعة أوضاع صورة عن رسم أجل  ومن

تلك بلوغ التقدم نحو درجة قياس بام يتيح املؤرشات من مجلة ووضع تصور  األهداف

التالية: العنارص كل مؤرشتتضمن حسب اقرتاح جذاذة تم وللغرض األهداف

اهلدف •

املؤرش عنوان •

إدراكه وملنهجية ملدلوالته موجز وصف املؤرش: ملفهوم رشح •

األخرية السنوات مد املؤرش عىل تطور نسق •

التطور  هذا حول تعليقات •

ييل: فيام املؤرشات هذه  وتتمثّل

W�œUB��ù«  «d�R*« 1 ≠ 3
مستديم نمو : صناعة يف األول اهلدف

الصناعي اإلنتاج مؤرش •
الصناعي نسبة االستثامر •

األجنبية األسواق عىل ومنفتحة يف االقتصاد العاملي منخرطة : صناعة الثاني اهلدف

العاملي  اإلقتصاد االنفتاح عىل نسبة •

الصعبة بالعملة العائدات من مهام موردا : صناعة تؤمن الثالث اهلدف

الصعبة يف العائدات من العملة املسامهة حجم •

املنتجات يف جودة متحكمة صناعة : الرابع اهلدف

   (NT) التونسية املواصفات عالمة  •
ISO 9001 املواصفات شهادة عىل لة املتحصّ املؤسسات نسبة •

اجلديدة التكنولوجيات يف صناعة متحكمة : اخلامس اهلدف

والعالية التكنولوجيات املتوسطة ذات املنتجات صادرات يف املسامهة حجم •
التكنولوجية املدفوعات ميزان •

تكنولوجية ابتكارات إنجاز عىل قادرة : صناعة السادس اهلدف

تونسيني قبل من اإلخرتاع املودعة براءات عدد •
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WO�O��«  «d�R*« 2 ≠ 3
يف استغالل االقتصاد وتدعم الطبيعية املوارد تدهور من حتد صناعة : السابع  اهلدف

املوارد هذه
الصناعة يف الطاقية الكثافة •

يف اإلنتاج استخدام املياه كثافة •

التلوث جمال البيئة يف : صيانة الثامن اهلدف

الدفيئة الغازية االنبعاثات نسبة •

األوزون لطبقة املستنزفة املواد من االنبعاثات نسبة •

الصناعية اخلطرة النفايات نسبة إنتاج •

الصناعية النفايات رسكلة نسبة •

يف املاء  امللوثة الشحنة معدل •

النظيف اإلنتاج تكنولوجيات يف التحكم : التاسع اهلدف

نظيفة إنتاج تكنولوجيات القتناء املنجزة االستثامرات •

الترصف البيئي أنظمة يف العارش: التحكم اهلدف

ISO 14 001 املواصفات شهادة •

WO�UL��ô«  «d�R*« 3≠3
عالية تشغيلية طاقة ذات صناعة عرش: احلادي اهلدف

شغل مواطن خلق يف الصناعة مسامهة حجم •

يف  وكفاءات مهارات يمتلكون وعامال  إطارات تشغل عرش: صناعة الثاني اهلدف
تطور مطرد

الصناعي القطاع نسبة التأطري يف •

الئقة عمل ظروف تضمن صناعة عرش: الثالث اهلدف

نسبة تواتر حوادث الشغل •

حتقيق  يف املسامهة إىل وترمي الرتابية التهيئة حترتم أمثلة صناعة عرش: الرابع اهلدف
ومتناسقة مندجمة جهوية تنمية

األقل حظا. باملناطق الصناعي القطاع يف التشغيل حجم •
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