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 صفحة رقم2

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة  /العامة للتهيئة الترابية اإلدارة بالتنسيق مع دراسة لقد تم إعداد هذه

 :تحت إشراف الترابية 

 المدير العام للتهيئة الترابية عام  و دنيمهندس م: كمال الدوخالسيد  ▪

 رئيس المشروعمصلحة و  رئيس  –السيد مجدي فريحي : معماري أول  ▪

 

 

 : اآلتي ذكرهمفريق الخبراء GEREP – Environnementمكتب الدراسات  و من

 السيد كمال بن محمود : رئيس المشروع ▪

 رئيس فريق العملو التنمية الجهوية/  في التخطيط اإلقليمي جغرافي خبير السيد ماهر بن عبد هللا : ▪

 مختص في النقل عبيد:السيد حسن  ▪

 خبير في تركيب و بعث المشاريعالسيد سليم النيفر :  ▪

 السيد أشرف العياري : مختص في نظم المعلومات الجغرافية ▪

 

 

 و السيد منصف كمون العشمع الدعم التقني و اللوجستي للسيد سفيان 
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 تقديم عام .1
 

فإن العديد من المؤشرات ماتزال دون  من ذلك زغوان مقومات تنموية هامة، لكن بالرغم تمتلك والية

 تعكس القدرات الحقيقة للجهة خاصة خالل الفترة االنتقالية.  بالتالي فهي الو ،الوطنية تالمعدال

تنموي من الضروري اعتماد منوال  ، التنمية الجهوية و المحلية بالوالية تصحيح مسارمن أجل  ولذلك 

رابها بمزيد من التناسق و يراعي خصوصيات الجهة و امكانياتها و الفرص المتاحة لتنميتها و تهيئة ت

 تثمين إضافة إلىالبيئي  و الحضري و االجتماعي -االقتصاديعلى المستوى  الظوابطإعادة تحديد 

تعرقل  بات التيووضع حد لإلكراهات و تجاوز الصعو...  و غيرها المواردالثروات و  و ،التراث

 و تدارك التأخير : منمرحلة التشخيص خالل بصورة موسعةوقع التعرض لها  التنمية بها و التي

على أساس العدالة االجتماعية و المجالية، و هو ما الخروج من التهميش و إرساء أسس التنمية المستدامة 

مالئمة للوضعية الحالية و تستجيب إلى طموحات الجهة و متساكنيها  ضرورية وخيارات معينة  يتطلب 

زيادة جذبها و استقطابها من أجل تحسين مناخ االستثمار بها وفي نفس الوقت تقوية قدراتها  تساهم فيو 

ضمن المنظومة الحضرية لتونس الكبرى و تدعم موقعا  التنافسية على جميع األصعدة المذكورة أعاله

 .لشمال الشرقيفي إقليم ا

مشروع ترابي متماسك لمعالجة  اقتراحو ةاإلستراتيجيوضع أسس هذه يتمثل  هذه الدراسة أن الهدف من

 .2030 أفقإلى  االستراتيجيةالمشاريع  اإلعالن عنو في المقابل  التالو اإلخ األعطال

ذات  مهيكلةال ستراتيجيةاالمشاريع حزمة من ال إذن والية زغوان وتطويريقترح المثال التوجيهي لتهيئة 

 .بالوالية والتهيئةالتنمية  ومجاالتمختلف القطاعات  وتشملالتنموي، بعد ال

 طويروتلتهيئة  أيضا الرئيسية التي تهيكل المجال الجهوي، يقترح المثال التوجيهي اإلجراءاتدعما لهذه 

في ية على مستوى المناطق المتجانسة )مجاالت المشاريع( وجراءات التنماإلجملة من  زغوان، والية

 . العامة للوالية الجهوية ةاإلستراتيجياألهداف  دون التغاضي عن، إطار التنمية المندمجة
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 حصيلة التشخيص .2
وتقع بإقليم الشمال الشرقي للبالد التونسيـة قرب أهم األقطاب  1976 سنة حدثت والية زغوانأ  

كم، ووالية سوسة عاصمة  48كم، الوطن القبلي  54االقتصادية والتنموية التونسية )تونس الكبرى 

كم ( كما تمثل نقطة عبور هامة بين شمال البالد وجنوبها وشرقها وغربها بواسطة شبكة  90الساحل 

ة، من الجنوب والية القيروان، من الشرق بيحدها من الشمال واليتي بن عروس ومنو طرقات هامـة إذ

 واليتي نابل وسوسة ومن الغرب واليتي سليانة وباجة.

من المساحة الجملية للبالد( و تعد  1,8%)أي ما يمثل  2كلم 2820تمتد والية زغوان على مساحة 

على المستوى %67,8)مقابل  البلديبالوسط  % 43.7منهم  2014ألف ساكن سنة  176.945

وهو ما ينعكس  2014سنة  %0.95إلى  1984سنة  %1.87تراجع النمو السكاني من  كما الوطني(.

من  %11.5من مجموع سكان البالد و%1.6على مستوى الوزن الديمغرافي الذي ال يمثل سوى 

 .1984على التوالي في عام  %12.2و  %1.7 مقابل ،2014مجموع سكان الشمال الشرقي سنة 

( 2014و  2009بين  -900و 1994و 1989بين  -1591تواصل الحاصل الهجري السلبي ) لقد

بالجهة، لكن بنسق أقل مما كان عليه في الفترة األولى، وهو ما يعكس نزعة نحو التدارك في استقرار 

ا بارتفاع نسبة األمية التي بلغت تتميز الجهة أيض كماجذبهم خالل السنوات الخمس األخيرة.  والسكان 

بالوسط %34.2يصل هذا المؤشر إلى حدود ، كما على المستوى الوطني %18.8مقابل  26.4%

 على المستوى الوطني.%14.8لجهة مقابل با%16.9ب نسبة بطالة  إضافة إلى ارتفاعالريفي. 

ألف  55.767بـ  2014يقدر عدد الناشطين المشتغلين بالوالية سنة على مستوى األنشطة االقتصادية 

 % 27.9و ناعات المعمليةللص بالنسبة%28.5لخدمات، في قطاع ا%28.8: كاآلتينسمة يتوزعون 

 .في الصناعات غير المعملية %14.4في الفالحة و 

والصناعية المميزة للجهة يستند االقتصاد الجهوي باألساس على الثروات الطبيعية واألنشطة الفالحية 

توفر بالوالية موارد مائية كما ت وبعض فروع قطاع الخدمات مثل التجارة والسياحة والصناعات التقليدية.

ألف  13.3ألف هك من األراضي المحترثة منها  185مليون متر مكعب و 145متجددة تقدر بحوالي 

 ابية الواقعة أساسا بالجهة الغربية للوالية.ألف هكتار من المساحات الغ 70هك مناطق سقوية إلى جانب 

من اللحوم  4,4%من الزيتون و  5,9%من الحبوب و 7%الموارد، تساهم الوالية بحوالي  ذهبفضل ه

ذلك من خالل أهمية هذا  تتميز الوالية بطابعها الفالحي و يبدولذا . اإلنتاج الوطني الفالحيمن  الحمراء

من مجموع النشيطين و  %28القطاع و مساهمته في التطور االقتصادي للجهة، حيث يشغل حوالي 

كالمساحات الفالحية الصالحة للزراعة التي تمثل ثلثي مساحة  مساعدة: عوامل إلى توفرذلك  يعود

تبلغ مساحة  و، 2014هك سنة 13300الوالية، إضافة للمناطق السقوية المجهزة التي بلغت مساحتها 

 هك في نفس السنة. 51500الزياتين 

 475مناطق صناعية على مساحة جملية تقدر بحوالي  10وجود لكما تعتبر الوالية قطبا صناعيا 

تطور القطاع الصناعي بصفة كبيرة خالل العشرين سنة األخيرة، وذلك الستفادة  حيثهكتارا. 

 و اصمة و من تصنيف الوالية ضمن مناطق التشجيع على االستثمارالمستثمرين من عامل القرب من الع

 موطن شغل موزعة على  23140، 2014وفر القطاع الصناعي سنة  . فقدالتنمية الجهوية

المؤسسـات  من عديدال هامن ،مصدرة كليا 95عمال فما فوق منها  10مؤسسة صناعية تشغل 285

الصناعات الغذائية، النسيج  :القطاعات نجد ومن أهم...البلور االسمنت ومعمل كمعملالكبرى الصناعية 
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المستخرجة من المقاطع الجبلية و تحويل اإلسمنت. عالوة على ذلك مكنت الثروات  مواد البناءووالجلد 

 المتمثلة في المواد اإلنشائية التي توفرها الجهة من تطوير صناعة مواد البناء.

عرف النشاط السياحي تطورا ضعيفا رغم أن المنطقة غنية بالعديد من الثروات خاصة منابع  المقابلفي 

المياه المعدنية ذات النوعية الجيدة. إضافة إلى المنتجعات الصحية الرئيسية التي تقع بكل من جبل الوسط 

ة بجبل زغوان و . تحتوي الجهة كذلك على مواقع بيئية هامة من بينها الحديقة الوطنيوحمام الزريبة

سريرا  40تحتوي الوالية على وحدتين للسياحة الريفية بطاقة جملية تقـدر بـ  كما مواقع أثرية متنوعة.

ألف زائر  20للحمام المعدني بالزريبة وأكثر من  سنويا ألف زائر 800ويتوافد على الجهة قرابة 

 للمواقع األثرية والمغاور.

 4و 3مة تتمثل أساسا في شبكة من الطرقات أهمها الوطنيتين عدد توجد بوالية زغوان بنية أساسية ها

الذي ينطلق من تونس العاصمة باتجاه الشمال الغربي مرورا  6إضافة إلى خط السكة الحديدية رقم 

بالوالية عبر الفحص وذلك عالوة على قرب الوالية من مطار تونس قرطاج الدولي ومطار النفيضة 

أما على مستوى المرافق العمومية، فنالحظ نقصا من حيث التزويد بالماء  س.ومينائي حلق الوادي وراد

الصالح للشراب بما أن نسبة ربط المناطق الريفية ال تزال ضعيفة رغم أن المنطقة غنية بالموارد المائية 

تية الباطنية. ويعزى ذلك إلى التأخير في إنجاز المشاريع العمومية المتعلقة بالتجهيزات والبنى التح

من مجموع االستثمارات المخطط لها في الميزانية خالل  %39األساسية، حيث لم يقع إنجاز سوى 

 الخمس سنوات األخيرة.

لتجهيزات الجماعية يوجد بالوالية عدد هام من المنشآت الصحية والتربوية والثقافية والشبابية بالنسبة ل

مؤسسات تعليم عالي يؤمها حوالي  3ة ومستشفيات جهوية ومحلي 3والرياضية تتمثل بالخصوص في 

 .مركبات رياضية 2و متربصا 1160مراكز تكوين مهني تبلغ طاقتها  9و ألفي طالب

ذات إشعاع و  ةكز حضرياعلى مستوى التنظيم المجالي، تعرف الجهة غياب قطب تنمية جهوية و مر

و بالتالي فإن البنية الحضرية الحالية تبدو غير مكتملة و يرجع ذلك لضعف استقطاب المركز  جذب فعالة

ية جهوية خاصة به. هذا دون كالجهوي الذي ال يزال غير قادر على لعب دور القاطرة لخلق دينام

عف و بالتالي ض اإلداري يالوظيف يها التراتبليمن عهيالحديث عن المراكز الحضرية األخرى التي 

 .ظائف القطاع الثالث و الصناعة م ضعفمراكز معتمديات، أما الخدمات المهيكلة إذ تلعب فقط دور

 الميزات التفاضلية للجهة

 :من أهم الميزات التفاضلية للجهة

  بالمناطق  بالوالية خالل العقدين الماضيين و خاصة تركيز األنشطة الصناعيةأهمية اإلقبال على
 و تحديدا مع والية بنعروس .الحدودية مع تونس الكبرى

  تخصص الجهة في إنتاج و تصنيع مواد البناء في إطار تطوير منظومة صناعية حول مصنع
 .اإلسمنت بجبل الوسط

  ارتباط األنشطة االقتصادية للوالية مع األقطاب الثالث المجاورة: مواد البناء و الخدمات مع
و السياحة و الفالحة و مواد البناء مع الوطن القبلي و الساحل و ذلك عبر محاور تونس الكبرى 
عالوة على تواصلها مع الواليات   48و  28و  133والطرقات الجهوية  3الوطنية رقم 

 الداخلية باعتبار موقعها الذي يمثل منفذا أساسيا لهذه المناطق لتونس الكبرى.

  والتاريخيالحضاري  وعمقها ماالتهاواستعمصادرها  وتنوعجودة المياه. 
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 توفر مخزون متنوع وهام من المواد اإلنشائية قابلة لالستغالل والتصنيع. 

  وتنوع المواقع  وتعددتوفر فرص لتطوير السياحة البديلة قائمة على ثراء المحيط الطبيعي
 االستشفائية. والمياه التاريخية واألثرية

 باعتبار دورها بوابة عبور  .لكبرى بأغلب مناطق الواليةا والزراعاتاألنشطة الرعوية  تأصل
أصحاب  والمزارعينبين البدو مربي الماشية  وتداخلبين الشمال والجنوب والشرق والغرب 

 األراضي ضمن عقود عرفية أو قانونية للرعي منذ القدم.

  اإلنتاج الفالحي وتطورالفنيين في تنوع  ومقاسمالفالحية  والتنميةأهمية شركات اإلحياء. 

  العيش بهذه المناطق. ومستوىعلى نمط اإلنتاج  وتأثيرهأهمية الريف في حياة أغلبية السكان 

على الفضاء الخارجي  واالنفتاحالداخلية  حركيةالثنين: إيرتبط تطور والية زغوان بمتغيرين عموما 
االعتبار هذين المتغيرين في عملية من الضروري األخذ بعين  .والتكاملاالندماج في إطار  والوطني

-وذلك استنادا لعناصر الموازنة 2030إعداد المثال التوجيهي لتهيئة و تطوير والية زغوان في غضون 
و تحديد الرؤية و توجهات التهيئة و المجاالت االستراتيجية للتنمية المستقبلية المرجوة لسنة  -التشخيص
يهي لتهيئة و تطوير والية زغوان يندرج ضمن المكاسب التي .على صعيد آخر، فإن المثال التوج2030

 حظيت بها الوالية في إطار الدراسات التي تهم تهيئة المجال.

اإلمكانات  وتحديدالتنمية بالجهة  مستوىتشخيص الوضع الراهن من وضع صورة حقيقية ل ومكنهذا 
عملية التنمية بالمجال الجهوي  طلالتي تع راقيلالعولكن كذلك  والفرص الضعف ونقاطالقوة  ونقاط

من خالل تحديد  وذلك، 2030 أفقتحديد التوجهات العامة لتهيئة الجهة في  وبالتاليالتنمية،  وبأقطاب
 المجال الترابي الجهوي إلى مناطق متجانسة وتقطيعأبرز اإلشكاليات 

 اإلشكاليات، الرهانات والتوّجهات العامة

-ة معقّدة مرتبطة بتنّوع الوسط الطبيعي الذي يميّز المنطقة )بين السهلتتميّز والية زغوان بوجود اشكالي

الجبل، منطقةة شةمالية ذات توجيةه جيّةد ومنطقةة جنوبيةة ذات توجيةه سةّيء( بأنظمةة بيئيةة متنّوعةة )تعةّدد 

 الطبقات البيولوجية المناخية، التنّوع النبةاتي، والطبيعةي، ألة (، وباإلطةار اإلجتمةاعي واإلقتصةادي الةذي

 يتميّز بالقرب من تونس العاصمة وبالطابع الريفي للمنطقة. تتمحور اإلشكالية حول المحاور التالية:

  االقتصادي،ضعف المنافسة والمردودية في النسيج 

 امكانيات سياحية وتراثية غير مستغلّة، 

 ضعف الرأسمال البشري، 

  العامة والخاصة االستثماراتضعف، 

  المالية واإلدارية والصعوباتالعوائق العقارية، 

 ضعف الحوكمة المحلية، 
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 ثالث مناطق متجانسة بوالية زغوان:

 واالجتماعيةمن حيث األهمية االقتصادية  فضاءات مجالية متجانسةيمكن تقسيم والية زغوان إلى ثالث 

وأنماطهةا االسةتيطانية  والبشةرية. يمثل كل فضةاء كتلةة متجانسةة متميةزة بخصوصةياتها الطبيعيةة والبيئية

 الخصوصية لالستغالل مواردها الطبيعية. إنتاجها وبأساليب وبمواردها

  الفحص: -الفضاء الغربي: بئر مشارقة 

  الزريبة  -الشرقي: زغوانالفضاء الشمالي 

  صواف  –الناظور  الشرقي: والجنوبيالفضاء الجنوبي 
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والية زغوان في والتنميةالتهيئة  وبدائلخيارات   

 :العالقات مع العاصمة وتعزيزالتوطيد الحضري  الجهوية،الخياراألول"أ": تأمين الموارد 

 التالية: التوجهاتالخيار حول ا يتمحور هذا
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اإلمكانات  واالعتماد على وتصحيح األخطاءتعزيز إجراءات التنمية في الميدان الفالحي  •

 المحلية.

المشاكل الناجمة عن هذا التوسع  والحد منالسيطرة على التوسع الحضري لحماية موارد التربة  •

 وتحسين جودةالمائية  والرشيد للمواردالعمراني غير المنظم مع العمل على االستغالل المستدام 

 من الفيضانات... وحماية المدنالعيش 

 .والوطنيى المستوى الجهوي للتطوير عل والبلور بحاجةقطاعي صناعة مواد البناء  •

البيولوجي بشكل عام. توجيه خيارات  والزراعية وعلى التنوعالمحافظة على المناطق الغابية  •

 التهيئة نحو تنمية مستدامة مع االخذ بعين االعتبار المسائل البيئية.

يم الشمال التنافسية ضمن التجمعات العمرانية الكبرى في إقل وتدعيم قدراتهاتأهيل مركز الوالية  •

 الشرقي.

انجاز منصة لوجستية متعددة الوظائف على مستوى بئر مشارقه للربط بين مختلف أنماط النقل  •

 . والجوي والبحريوالحديدي البري 
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الخيار الثاني "ب": تعزيز القدرات التنافسية و جاذبية الجهة و إدماجها على المستويين 

 الوطني و الدولي.
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اجل  وكبرى منمما يعني إجراءات جريئة  واليةيستند هذا الخيار إلى تعزيز القدرة التنافسية لل

ورفع ، والنقل ومضاعفة االنتاج والمرافق العمومية والبنية التحيةتأهيلها على مستوى التجهيزات 

ة والدورفي المجال الوطني  وتيسير اندماجهااألعمال بها  وتحسين مناخالمؤسسات  مستوى

. يعتمد هذا واالندماجاألقاليم المحيطة بها في إطار التكامل  وانفتاحها علىالوطنية  االقتصادية

 الخيار على المحاور التالية:

 ،وجاذبية الجهةتعزيز القدرة التنافسية  •

 ،تحسين الجاذبية لجلب االستثمار األجنبي •

 ،الزراعية والصناعيةتطوير األنشطة  •

والصناعية المنظومات االنتاجية الفالحية  ومضاعفة مردودالطبيعية تثمين الموارد  •

 ،جودة الخدمات مع

 ،الحد من الضغط على العاصمة •

إعطاء مزيد من الدفع لمدينة زغوان كقطب تنموي جهوي قادر على المنافسة  •

التقليدية ط بعلى الروا افظةحالممع  والمحليالتحكم في مجالها الجهوي  وعلى

 ،مع العاصمة والتفاضلية
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 التهيئة و التطوير ةالستراتيجيالقطاعية  نعكاساتاال .3
 ملف التنظيم المجالي .1.2

 المبادئ األساسية .1.2.1

 ثالث مبادئ: ، ويرتكز إلىزغوان واليةتطوير وهيئة ت أسس التنظيم الترابي الذي يتماشى مع

والخدمات  االقتصاديةاألنشطة و استقطاب التراب من خالل التركز الجغرافي المتنامي للسكان -

 قطاب الحضرية الجهوية.األمستوى  على

تسلسل متناسق لمستويات الخدمات مع احتياجات المناطق المتجانسة، أو مجاالت التنمية، كل  -

 قطب يشع على مجال شاسع يحتوي نوعا ما على عدد هام من السكان.

 الخدمات. هذه ةوتحسين نوعيتنظيم فعال للخدمات، مما يتيح نفاذية أكثر للسكان  -

 التوجهات الترابية .1.2.2

 الحضرية شبكةتقوية ال .1.2.2.1

على دعم التنمية المتوازنة و تعزيز سياسة إدارة حضرية  ةإنشاء منظومة حضرية متعددة األقطاب قادر

 يمكن أن يشع على جميع أنحاء الوالية مع : )زغوان( المركزية و فعالة، تشمل قطب تنمية جهوي

 جهوية تستند على مراكز حضرية ديناميكية حاضرة -

قوية لمعاضدة على مراكز حضرية  تستندإقليمية: تلعب دور الحواضر تحت مدن رئيسية  -

 الحاضرة الجهوية

 تحت إقليميةمدن ثانوية تتكون من مراكز  -

 (ذكيةقرب تستند على مراكز محلية ذات إمكانات عالية )قرى المراكز  -

 .)مناطق االنتاج( السكان على عين المكان وتأطيربال أساسية الستق محليةمراكز  -

 المجال الجهوي وجاذبيةتعزيز استقطاب  .1.2.2.2

استقطاب مجال نفوذها حسب مستوى التنظيم  والقادرة علىاستقطاب المجال حول المدن الهامة  تظمين

 :2030الحضري المقترح في أفق 

 والتراثللثقافة  وعاصمةقطب جهوي ك زغوان،مدينة  الجهوية: حاضرةتعزيز ال 

  المشارقة وبئرالفحص  :إقليميةتأهيل حواضر تحت 

  (تحت إقليمية)مراكز  وصوافجرادو  الثانوية:المدن دعم 

  وفقا للمناطق المتجانسة كاألتي : مراكز القربتدعيم 

 ريذبة و بو عشابوسليم ، واد الكنز ، بئر حليمة ، المه الشرقي:المنطقة المتجانسة الشمال  -

م ، سمنجة ، بنت سعيدان و سيدي يعين عسكر ، العما الغربي:المنطقة المتجانسة الشمال  -

 عويدات

 المنطقة المتجانسة الجنوب الشرقي : الفطاطنة -

 الدعم األساسية لالقتصاد الفالحي و المحلي : المحلية التي تعتبر مراكز مراكزال تدعيم و تقوية 

 ،، الحبيبية و الزواغة لوابدية ، مرقب ، الهمامةالمنطقة المتجانسة الجنوب الشرقي : ال -
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المنطقة المتجانسة الشمال الشرقي : واد الزيت، عين الصابون ، سيدي علي الشريف ، بني  -

 ،العويشة ، أوالد بن عمارة ، سيدي مدينادراج ، 

المنطقة المتجانسة الشمال الغربي : المناقعة ، جقار ، الكرايمية ، سيدي علي بن مسلم  -

 دوار عين عطية دوار الكحايلية ، الشنانفة و سيدي منصور.،
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 2030في أفق  ةالمقترح ةالحضري لشبكةخارطة ا : 1 عدد خريطة
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 والنقلملف التجهيزات  .1.3

 تعزيز منظومة النقل بوالية زغوان .1.3.1

قصير )خالل المدى المبرمجة على ال وتلكطور االنجاز  التي هي فيمشاريع الفي  ذلك تمثلي

حة رتقمالمشاريع الإلى  إضافة الترابية، والتهيئة واإلسكان( لوزارة التجهيز 13أو  12المخطط 

 .2030والية زغوان في أفق  وتنميةضمن المثال التوجيهي لتهيئة  والمتوسطقصير المدى العلى 

 .في منظومة النقل بوالية زغوان والمقترحةالمبرمجة  إلجراءاتا :   1 عدد  جدول

مليون )التكلفة 

 (دينار
الطول 

 (كم)

حجم الحركة 

المرورية )عدد 

 (2015السيارات 
 المشروع الموقع

إلى النقطة  0من النقطة الكيلومترية  16100 22 39.2

 22الكيلومترية 

مضاعفة الطريق الجهوية 

 133عدد 
المشاريع 

 المبرمجة

و  إعادة تهيئة شارع الحرية المنطقة الصناعية 14600 3

الطريق الجهوية عدد راف جان

133 

إلى النقطة  0من النقطة الكيلومترية  10300 65 59.529

 65الكيلومترية 

مضاعفة الطريق الوطنية 

 4عدد 

إلى  29من النقطة الكيلومترية  5300 29 22.609

 57النقطة الكيلومترية 

مضاعفة الطريق الوطنية 

 3عدد 

إلى النقطة  0من النقطة الكيلومترية  4400 32 38.4

 32الكيلومترية 

إعادة تهيئة الطريق الجهوية 

 40عدد 

 –تونس )الطريق السيارة  الجزء الرابط بين تونس و زغوان 17200 52 683,444
الجزء الرابط بين زغوان و  13000 136 (جلمة

 القيروان
 مجموع المشاريع المبرمجة 843.182

الكيلومترية من النقطة  10200 12 2.868

إلى النقطة  23.5

 (الزريبة) 35.5الكيلومترية 

إعادة تهيئة الطريق الجهوية عدد 

133 
المشاريع 

 المقترحة

 36من النقطة الكيلومترية  5000 32 38.4
 68إلى النقطة الكيلومترية 

 5من النقطة الكيلومترية  7900 11 13.2
 16إلى النقطة الكيلومترية 

 644تهذيب الطريق المحلية عدد 

/ الجهة الشرقية و أو  9000 8إل 4 7.2
 الغربية

 طريق حزامية لمدينة زغوان

 0من النقطة الكيلومترية  8600 38 45.6
 38إلى النقطة الكيلومترية 

 35إعادة تهيئة الطريق الجهوية عدد 

 28إعادة تهيئة الطريق الجهوية عدد  الجهة الشرقية 7000 25 30

 الجهة الغربية 6000 43 51.6

188.868 
 

 المقترحةمجموع المشاريع 
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 موميةالع و المرافقالخدمات  .1.3.2

 أيضاو تهاجاذبيتقوية بالوالية ل عيشإلى تحسين إطار ال وترميموجهة للسكان الخدمات التتمثل في 

 والعمالتركز الباعثين  تشجيعو والسكنى ظروف السكن بها: من خالل تحسين لتعزيز مناخ األعمال

 تجذبهم الدينامكية المستقبلية للتشغيل بالجهة. فوس الذين والموظفين والفنيين

خاصة بمعتمديات بمختلف الشبكات،  تحسين نسب التغطية و ربط سكان المناطق الريفية إضافة إلى

نوعية شبكات الربط بالماء الصالح للشراب ، الكهرباء ، شبكات تحسين ،كذلك صواف و الناظور

التطهير ... كما يجب إيالء اهتمام خاص بقطاع البريد و االتصاالت للحد من الفجوة الرقمية و 

 تحسين التواصل بالمناطق الريفية خصوصا على مستوى القرى الذكية.

لتنمية  واالتصاالتفي هذا الصدد من المهم وضع خطة للتكوين في مجال تكنلوجيا المعلومات 

 التغييرات المتوقعة في هذا المجال. وإعدادالمهارات 

 .ليون دينارم148.25 بــ اإلجراءاتكلفة هذه  قدرت

 ملف البيئة و الموارد الطبيعية .1.4

 الطبيعية المستدامة للموارد واإلدارةيستمد هذا الملف أهميته من المبدأ الذي يرتكز على الحماية 

االجراءات المنصوص عليها في هذا القطاع في تساهم كما س زغوان،بوالية  والمتدهورةالنادرة 

 .الجهة لسكانبالنسبة حياة جودة التحسين 

من خالل تثمين األنشطة  وتطويرهاتشمل هذه االجراءات المحافظة على الموارد الغابية، دعمها 

امتداد  ومناطقفي المرتفعات  والفالحيةالرعوية  واألنشطةالموارد الغابية  وتثمينالمتعلقة باستغالل 

 ،اتمالحالإنشاء المناطق الرطبة شمال غرب الوالية ) وتثمين إلى حماية افةضباإل ،بالجهةالغابات 

 نشطة سياحية ...(.األ

الموارد )تعبئة هذه  وتطوير والتصرفخاصة على مستوى التعبئة  أهمية لموارد المائيةتكتسي ا

في إحداث مناطق سقوية ...(.  الوعي،نشر  االستغالل،نسب  الجوفية،مراقبة مستوى المياه  المائدة،

 المائية.هذا الصدد تم اقتراح مثال لتعبئة الموارد 

 .مليون دينار 180.675بــ لقد وقع تقدير كلفة هذه التدخالت

 ملف الفالحة .1.5

الخارطة الفالحية لوالية  واحترامتحديث  ىعل باألساس ي في الجهةقطاع الفالحالتوجهات  ستندت

)اختيار الزراعات، نظم االستغالل، حسن التصرف  ومسؤولةزغوان من أجل فالحة مستدامة 

تشجيع الفالحة و اإلنتاج في ترفيعالتحسين المردودية وإلى  إضافة...(  والتربةالفالحي، تحليل المياه 

 شركات التنمية الفالحية. تكوينو و تنظيمهم المنتجين قدراتتحسين  إضافة إلىالبيولوجية 

مثل تطوير  :جعةالنا اإلجراءاتمجموعة من  المجال علىيعتمد البرنامج المقترح في هذا 

 بعث والتطهير العقاري  إضافة إلىوفقا لخصوصيات المناطق المتجانسة ة المنظومات الفالحي

دون العمل على تنفيذ برامج التنمية الريفية المندمجة  و الشركات التعاونية في المجال الفالحي

المناطق الريفية في إطار القرى الذكية )مسالك فالحية ، تعزيز فك العزلة و تجهيز ت اءاإجر استثناء
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إضافة إلى مشاريع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب  قنوات التسويق ، مراكز الحياة ...(

 .و صيانة الغابات و المناطق الرعوية ضمن تدخالت وزارة الفالحة

التي  اإلجراءاتمليون دينار دون احتساب  141,235إلى  اإلجراءاتترتفع التكلفة التقديرية لهذه 

 ستتخذ في إطار برامج التنمية الريفية المندمجة.

 السياحة و الخدمات والصناعية ملف األنشطة  .1.6

األول  قيتعل :مبادئالتنمية الصناعية بوالية زغوان بعين االعتبار ثالث أن تأخذ من الضروري 

في  المحافظة على البيئةبالثاني في حين يتعلق  ،للعاصمةالنسيج الصناعي  الضغط على بتخفيف

باالستفادة من  وذلك العالية لتكنولوجياذات ااالقتصادية بتطوير األنشطة يعنى فالثالث  جهة. أماال

 إمكانيةو ...( تونس، نابلعروس،  ت المحيطة )بنيافي الوال التكنولوجيةالقرب من األقطاب عامل 

 تركيز مخابر البحث و التطوير داخل المؤسسات المصدرة.

و  صوافوالزريبة في كل من المناطق الصناعية الموجودة  وتوسعة وتهذيبهذا تثمين يفرض 

هذه  ولدعمالصناعات الصيدلية و شبه الصيدلية. و نسيج صناعة تطوير  ، إلى جانبالفحص

تطوير ومندوبية جهوية لتنمية  إحداثوالية زغوان  وتنميةيقترح المثال التوجيهي لتهيئة  اإلجراءات

المواد اإلنشائية و تثمين الموارد الباطنية مثل مواد البناءإلى  إضافةخدمات الوساطة االقتصادية 

 .بالجهة

يمر  وتطورهافيما يتعلق بالسياحة بوالية زغوان فهي تعد عنصرا رئيسيا في االقتصاد الجهوي أما 

رفع مستوى األنشطة الحرفية التقليدية  مع ،وتثمينها واألثريةالمواقع الثقافية  المحافظة علىعبر 

تقوية هياكل  إضافة إلىالعطرة ...(  واألعشابتقطير الزهور  النباتية،األلياف  ،والتطريز)النسيج 

و تطوير قطاع السياحة البيئية إلى جانب االستغالل و التصرف في المواقع الثقافية،  واالستقبال 

 .القائمة بالجهة إعادة تأهيل قطاع السياحة الصحية

 .مليون دينار 122.19إلى  اإلجراءاتالتقديرية لهذه  وتصل التكلفةهذا 

 موميةملف التجهيزات الع .1.7

الحق في صحة  وضمان ناطقهذا الملف إلى تقليص التفاوت بين المالمقترحة في  اإلجراءاتتهدف 

 وة يالرياض النشطةاإضافة إلى تيسير البلوغ إلى ،مالئم  تكوين و عالية جودة وجيدة ، تعليم ذ

في إطار العدالة االجتماعية و التوازن  رأس المال البشري في كامل الوالية بهدف تدعيم،ةيالثقاف

لتحقيق هذه األهداف يقترح المثال . الجهوي و تقليص الفوارق بين الوسطين الحضري و الريفي

تجهيزات و مرافق مالئمة )مدارس ابتدائية ، مدارس  إحداث:ة والية زغوانتوجيهي لتهيئة و تنميال

، معاهد ثانوية ، قاعة رياضة ، دار ثقافة ، مركز صحي ، مستوصف ...( على مستوى  إعدادية

 الكم و الكيف.

جهة ل استشرافية نظرة في إطار تطوير هذا القطاع قعيأن يجب فقطاع التعليم العالي أما بالنسبة ل

بالعاصمة ، مع  األخذ بعين االعتبار  ينسيج الجامعالجذابة تمكن من تخفيف الضغط على 

بعض التخصصات حسب احتياجات النسيج االقتصادي )صناعات لتطوير  ،منخصوصيات المنطقة

 و اتصاالت ...(. تكنولوجياغذائية ، بحوث زراعية ، 
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 مليون دينار. 127.3إلى  اإلجراءاتترتفع التكلفة التقديرية لهذه 

 والتحضرملف السكن  .1.8

التشخيص فإنه من الضروري اقتراح مشاريع للسكن موجهة للفئات محدودة الدخل  نتائج بالنظر إلى

بأهم المراكز الحضرية و خاصة مدينة  عمرانيلزحف الل السلبية ثاراآل من صلتقلياهدف ب ذلكو

كذلك على مستوى التجمعات الصغرى التي ال تخضع ألمثلة  و زغوان ، الفحص ، الزريبة ،

 إضافة إلى :  التهيئة.

  سيكون لكل مركز حضري رئيسي لموقعها الجغرافي استناداتحديد المدن التي سيقع ترقيتها .

احتياجات السكان في مجال  واالقتصادية لتلبيةالمرافق االجتماعية  جملة منأو ثانوي 

الموجهة للمؤسسات االقتصادية لتيسير  وكذالك الخدمات الخدمات االجتماعية األساسية

 .تمركزها بالجهة

 ألمثلة التهيئة ، إضافة إلعادة النظر فيها بناءا على  التي ستخضع تحديد التجمعات الحضرية

في إطار  الجهة شهدهستلذي احتياجات و خصوصيات كل تجمع وفقا للتوسع و االستقطاب ا

 والية زغوان. نميةالمثال التوجيهي لتهيئة و تضمن 2030 أفقالمرتقبة في للدينامكية 

 المناطق الريفية بأمثلة التنمية المحلية متيعت PDL  العامة  اإلدارة معالتشاور بالتعاون و

و المندوبية العامة للتنمية  و التهيئة الترابية اإلسكانوزارة التجهيز و  -للتهيئة الترابية 

 .وزارة التنمية و االستثمار والتعاون الدولي-الجهوية 

  مليون دينار. 111إلى  اإلجراءاتترتفع التكلفة التقديرية لهذه 
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 برنامج مخطط ال .4

برامج تأخذ بعين  ومشاريع  و راكمجموعة من األهداف القطاعية و المجالية في شكل أف يتمثل في

مع الفاعلين الجهويين و  وفقا للمقاربة التشاركية االتفاق حولهااالعتبار قواعد التهيئة التي وقع 

 المستقبلي بالوالية. كما يبين  المقترح على نموذج التنمية آثارهو توقعات النمو السكاني و  المحليين

الفاعلين المعنيين و  ومصادر التمويل  واألهداف  الجغرافي ولكل قطاع؛ الموقع برنامج مخطط ال

 .تنفيذال آجال

:  رئيسية مجاالت أربعةهيكلة تتوزع على م لمحاور و قطاعات مشاريع دةعبرنامج مخطط اليقترح 

نصر مع توجه كبير نحو االستقطاب الجهوي و التركز الحضري كع الترابي مالتنظي :األول المجال

هذا  المقترحة في مشاريعحزمة ال تهدف كما ؛ للجهة و تقوية جذبها لتنافسيةفعال لتقوية القدرات ا

 تعزيز الروابط و تحسين جودتها و اشتغالها، إلى جانب المنظومة الحضرية يةإلى تنظيم هيكل مجالال

المناسبة للتنسيق  اآللياتتطوير  ، إضافة إلى في الجهة و تماسكها بين األقطاب الرئيسية و العالقات 

القطاعية و التخطيط االستراتيجي  و التدابير إلجراءاتمن خالل ا الوحدة الترابية اعات و بين القط

 للتنمية الجهوية.

 وتطويرمع خيار ربط الجهة باألقطاب الوطنية الرئيسية  مشاريع البنية التحتية الثاني المجال يجمع

أداة للتنمية الجهوية ك ،االقتصاد وإثراءبتنويع  الثالث المجال في حين يرتبطشبكة الطرقات بالجهة. 

مع تحسين  الخدمات المقدمة للمؤسسات وتحسينبتهيئة المجاالت االقتصادية  المتعلقة المشاريعو

ألنه يخص نسبة  يكتسي أهمية بالغةوهو موضوع  بتهيئة األرياففيعنى  رابعال المجال. أما آدائها

مراكز دعم  إحداثالمبرمجة في هذا الباب ترتكز من جهة على  والمشاريع كبيرة من سكان الجهة

المشاريع المدرجة في إن المناطق الريفية.  وإدماجفك عزلة  على جهة أخرى ومنللنشاط الفالحي 

تسهيل النفاذ  معمن خالل تجهيزات ذات مستوى عال  الحاضرة الجهويةهذا القطاع تمكن من دعم 

التراث  ودعمحظي الجانب البيئي لقد . والريفيطين الحضري في كال الوس للخدمات العمومية

 و البيولوحية الفالحة المستدامة ومشاريعالموارد الطبيعية  وتثمين وحمايةبمشاريع ترتبط بالبيئة 

 وهي مشاريع حاسمة الستدامة التنمية بالوالية.

 .دينار مليون 1868.618بلغت الكلفة الجملية للمخطط المبرمج 

 القطاعات: واالستثمارات حسبيبين الجدول التالي توزع المشاريع 
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 القطاعات واالستثمارات حسبتوزع المشاريع  :   2 عدد جدول

   المدى القصير المدى المتوسط المدى البعيد التكاليف

 القطاع 2020-2016 2025-2021 2030-2026 مليون دينار

 هيكلةمالالمشاريع  266,3 441,5 82,5 790,3

 التنظيم الترابي 21,7 43,6 45,7 111

 تجهيزات النقل 47,76 89,754 89,754 227,268

 الموارد المائية 8,5 42 46,335 96,835

 الصناعة 29,6 14 10 53,6

 الفالحة 38,35 50,95 51,935 141,235

 السياحة 10,4 13,2 6,2 29,8

 خدمات النقل 10,29 8 7 25,29

 تجارة و صناعات تقليدية 4,85 4,575 4,075 13,5

 الرياضة&الثقافة 17 9 9 35

 التكوين المهني&تعليمال 26,4 25,8 25,8 78

 الصحة 5,6 4,6 4,1 14,3

 الماء الصالح للشراب 2 1 4 7

 الكهرباء و الغاز 49,0 19 19 87,0

 االتصاالت 2,7 1,8 2 6,5

 البريد 2,35 0,95 0,95 4,25

 التطهير 15,5 26,5 1,5 43,5

 والحضريةالمواقع الطبيعية  وتثمينالمحافظة  3,492 2,84 0,33 6,662

 نوعية الحياة وتحسينالمحافظة على البيئة  31,478 26,7 24 82,178

 المناطق الرطبة 0,3 0,4 0,7 1,4

 المناطق الغابية 1 6 7 14

 المجموع 594,57 832,169 441,879 1868,618

 GEREP  2018إنجاز: المصدر
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 المشاريع الهيكلية .1.9

 الهدف المحدد / التأثيرات الموقع نوعية االجراءات
 الجدول الزمني لإلنجاز

 التكاليف المتدخلين
 المدى القصير

المدى 
 المتوسط

المدى 
 البعيد

التنمية ج برنام
 الريفية المندمجة

شمال شرق و جنوب 
 شرق الوالية

يبدأ البرنامج بجنوب شرق و شمال 
-2016شرق الوالية خالل المخطط 

ليمتد لبقية المعتمديات في أفق  2020
2030 

40 50 50 

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
 و البنك الغربي

140 

إحداث قرى ذكية : 
و  منطقة نشاط
 مركز حياة

 هك 50صواف 

إحداث جمعيات لصغار الفالحين 
للوصول لمشروع الفالحة المندمجة و 

 التضامنية
 الناظور 1.5 1.5

1.5 
 الزريبة

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية / 
المندوبية العامة للتنمية الجهوية / 

وكالة النهوض باالستثمارات 
 الفالحية / بنوك

4.5 

مندوبية جهوية 
 للتنمية

 زغوان

تشجيع االستثمارات بقطاع الصناعات 
الغذائية، تطوير الصناعات الصيدلية و 

 شبه الصيدلية ...
1.5 1.5 2 

وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون 
الدولي / المجلس الجهوي / وكالة 
النهوض باالستثمارات الفالحية / 

المركز المركز الفني للكيمياء / 
الفني للصناعات الغذائية / منظمة 

 ألعرافا

5 

قاعدة لوجستية 
لمراقبة  خاضعة
 الديوانة

 100بئر المشارقة )
 هك(

تمكين والية زغوان من أن تكون محور 
المبادالت التجارية للمنتوجات بين 

مختلف الواليات التي تحدها أو عبور 
البضائع نحو التصدير. تقليص تكلفة 
التجميع و النقل، تخفيف أدفاق نقل 

 البضائع.

60 240  

/ شركاء القطاع  وزارة النقل
 الخاص

300 

قاعدة تجارية 
 للمنتوجات الطازجة

 20بئر المشارقة )
 هك(

تسهيل و تنظيم تسويق المنتوجات 
تسويق  –دعم التبريد  –الطازجة 

الغالل و الخضار، الحليب، الغسل و 
منتجات الصيد البحري، الزهور، 

 النباتات و البذور

62   

/ شركاء القطاع  وزارة التجارة
 الخاص

62 

 جبل زغوان تيليفريك
 تطوير و دعم القطاع السياحي بالوالية

10 90  
/  وزارة الفالحة و الصيد البحري

 شركاء القطاع الخاص
100 
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 20مركز تجاري )
 هك(

جبل الوسط )طريق 
 تونس(

المات تجارية عمركز تجاري مع 
 مشهورة، "مدينة حرف" و منتوجات

اهي، فضاءات قمحلية، خدمات عامة، م
ترفيه، خدمات بنكية، ماوي ذات 
خدمات متنوعة )غسل و صيانة 
السيارات و خدمات أخرى( باالظافة 

زغوان يجذب هذا  إلى سكان والية
و  عروسالفضاء سكان واليات بن 

 كذلك والية تونس 

5 5 3 

/ شركاء القطاع  المجلس الجهوي
 الخاص

13 

تطوير المحطة 
 االستشفائية
 بجبل الوسط

 جبل الوسط

يتمثل المشروع في تثمين و تطوير 
المحطة االستشفائية بجبل الوسط الممتدة 

هك، و ذلك عبر إحداث  50على 
تجهيزات رياضية و استشفائية ذات 

 مستوى عالمي.

50 30 20 

الديوان الوطني للمياه المعدنية و 
/ شركاء القطاع  االستشفاء بالمياه

 100 الخاص

مركب رياضي 
 هك( 15عالمي )

 جبل زغوان
مركب رياضي يحتوي على ثالث 
مالعب كرة قدم و تجهيزات إيواء، 

 خدمات شبة صحية و عالج
25 20 5 

وزارة الشباب و الرياضة / وزارة 
 50 الصحة /  / شركاء القطاع الخاص

مركز بحري 
 للتجذيف

 واد الرمل
على  تنويع األنشطة الرياضية و االنفتاح

 العالمية
1 2  

وزارة الشباب و الرياضة / 
Collectivité 

3 

معهد نموذجي به 
 مبيت

 مقرن
توسيع البنية التحتية للتكوين بالنسبة 

للتالميذ النجباء دون المساس بظروف 
 العائالت الفقيرة أو البعيدة

5.5   
 وزارة التربية / المجلس المحلي

5.5 

مدرسة تحضيرية 
 بها مبيت

 سمنجة
تلبية حاجيات القطاع و خاصة تالميذ 

 المناطق البعيدة
3.3   

 وزارة التربية / المجلس المحلي
3.3 

 - 2030 زغوان
 الذكية المدينة

 زغوان
وجود مدينة ذكية متصلة جيدا: معالجة 

تحديات اجتماعية واقتصادية 
  وإيكولوجية وسياسية محددة

 4 جميع الوزارات 1 1,5 1,5

 790,3  82,5 441,5 266,3 المجموع
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 خارطة المشاريع المهيكلة : 2 عدد خريطة
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 أدوات التنفيذ .1.10

 سياسة المبادرة .1.10.1

)محلي ،  للمجتمع على ترابهم مهما كان المقياس اإلراديةاألفعال  على أنهاالتهيئة الترابية تعًرف 

 الحياة(. جودة)إطار  وذلك بدافع تحقيق التنمية و التقدمجهوي ، وطني( 

قوم بها مجموعة من الفاعلين الوطنيين، الجهويين والمحليين، الخواص و/أو العموميين تعملية وهي 

أن تتحمل الدولة المسؤوليات لذا من الضروري للمجال.  مستدامةعلى التراب الجهوي إلعادة هيكلة 

و التعويض للمناطق التي  اإلعانة آلياتالوطني من خالل  و التماسك لتحقيق التضامن و التالحم

صناديق للتنمية الجهوية تجمع مختلف الهياكل  إحداثتعاني صعوبات في التنمية؛ كما يجب 

 المسؤولة عن التنمية الترابية.

من  ، فإنه المثال التوجيهي لتهيئة و تطوير والية زغوانو في إطار مرافقة إعداد  في هذا السياق

 .يعنى باالستثمار داخل الجهة و يسعى إلى تطويرها و بنك جهوي المهم إحداث وكالة جهوية للتنمية

 الالمركزية .1.10.2

المحلي ،  الجهوي و نقل السلطة من الدولة المركزية إلى المستوىعلى أنها يتم تعريف الالمركزية 

فإن محتوى  آخرمن جانب  وذلك لصالح الجماعات المحلية التي تنتخب من طرف المواطنين.

ذاته سياسي و إداري، وهي أداة تزيد في سلطة الجماعات المحلية دون  اآلنمركزية هو في الال

سلطة الدولة التي تواصل في ممارسة سلطة المراقبة على الهيكل الالمركزي الذي يقع  إضعاف

 تحت وصايتها.

الجهوي و توزيع االستثمارات  اإلدماجقد يكون من الحكمة للدولة أن تستثمر بشكل عادل فيما يخص 

 شريك الجماعات المحلية خاصة البلديات.و ت

 حوكمة التهيئة الترابية .1.10.3

برنامج نوعين من التوصيات الالزمة فيما يخص الحكم المحلي من أجل تنفيذ يقترح المثال التوجيهي 

 .العامة و الخصوصيةوهي نوعين  المثال التوجيهي لتهيئة و تطوير والية زغوان العمل المصاحب

 :امةالتوصيات الع .1.10.3.1

 دعم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص -

 التصرف في الخدمات التقنية للبلديات -

 تجميع و معالجة النفايات -

 الربط بين المجاالت الريفية و الحضرية -

 مختلف الفاعلين المحليينو تدريب تكوين  -

 مشاركة المواطنيين ضمانالتشاور و آلياتتقوية  -

 المحليينتعبئة الجمعيات المحلية و بقية الفاعلين  -

 حل المشاكل العقارية -

 والية زغوان نميةالمثال التوجيهي لتهيئة و ت التوصيات الخصوصية ضمن .1.10.3.2

مع التنفيذ  المتالئمة األدواتمجموعة من  والية زغوان نميةالمثال التوجيهي لتهيئة و تيتطلب تنفيذ 

على  و انجاز برنامج العمل مستوى تقدمو مراقبة  إلدارةإلى هياكل منظمة  إضافةالتشاركي و المنسق ، 
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دعم بالوالية ب فني هيكل عبر إحداث التهيئة المقترحة تمر على المستوى المؤسساتي إجراءاتتطبيق 

 .لوكالة الجهوية للتنميةمن اتقني 

 لوحة القيادة .1.10.4

 التعريف ، الفائدة و المبادئ .1.10.4.1

المجال، و بصفة خاصة  تتمثل مهمة لوحة القيادة في توفير المعطيات التي تمكن من مواكبة تطور

 ة، وهي بمثابة قاعدة بيانات و نظام معلومات تفاعلي التي تمثل خطورةماكن الحساسة و المواضيع ألبا

 مراقبة التراب الجهوي. من أجل متابعة و

 هذه األداة سوف تمكن من:

 على مستوى الجهة مركزية و توحيد البيانات تابعةالحصول على م -

 الجهويين و المحليين عملية للمستخدميناستخدام واجهة بسيطة و  -

 الحصول على نموذج بيانات موحد و دقيق -

 التراب الجهوي تابعةالحصول على أداة لم -

مناطق )المعتمديات / المناطق ال واجة تخص لبيانات من خاللإلى االنفاذ  لوحة القيادة من مكنت -

، الفالحة، أو القطاعات )الصحة، التعليم، التشغيل المفاهيم مع مدخل أخر من خالل المتجانسة(

 و بالتالي سهولة قياس التطور خالل فترة معينة السياحة...(

سهولة و الفاعلين في الجهة إضافة إلى  مع مختلف الشركاء و المعطيات المحينة البيانات بادلت -

 التسويق و التعريف بالجهة أو جزء منها.

 نظام إنذار و يقظة ترابية .1.10.4.2

من المعتمديات ، و سيتم فيما بعد تحديد معايير استغالل و استخدام  انطالقالوحة القيادة يمكن أن تشكل 

 و يقظة ترابية. إنذارالمجال ، و هذه المعايير التي تشكل مقاربة إحداث نظام 

 اختيار المؤشرات .1.10.4.3

 تم اختيار المؤشرات و تجميعها على النحو التالي:

 مجتمعيةمؤشرات ديمغرافية و  -

 و الخدمات و مؤشرات التجهيز اجتماعيةمؤشرات  -

 مؤشرات تجهيزات النقل -

 مؤشرات اقتصادية -

 مؤشرات طبيعية و بيئية. -


