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I-  2015-2011تقييم وتشخيص الوضع التنموي خالل الفترة 

 تقديم عام .1

وتقع بإقليم الشمال الشرقي للبالد التونسيـة قرب أهم األقطاب  1976سنة  والية زغوانأحدثت 
كم، ووالية سوسة عاصمة  48كم، الوطن القبلي  54نموية التونسية )تونس الكبرى االقتصادية والت

كم( كما تمثل نقطة عبور هامة بين شمال البالد وجنوبها وشرقها وغربها بواسطة شبكة  90الساحل 
طرقات هامـة إذ يحدها من الشمال واليتي بن عروس ومنوبة، من الجنوب والية القيروان، من الشرق 

 نابل وسوسة ومن الغرب واليتي سليانة وباجة. واليتي

 

من المساحة الجملية للبالد( وتعد  1,8%)أي ما يمثل  2كلم 820 2تمتد والية زغوان على مساحة 
بالوسط  %43.7من مجموع سكان البالد( منهم  1,6% أي ما يمثل) 2014ألف ساكن سنة  176.945
 على المستوى الوطني(. %67,8) مقابل  البلدي
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يتوزعون على القطاعات ألف نسمة  55.767بـ  2014سنة بالوالية  عدد الناشطين المشتغلينيقدر 
في  %19.4في الصناعات المعملية،  %28.3في الخدمات،  %36.5الكبرى حسب النسب التالية: 

 %16.9والي بــــح 2014ة ـدر سنــــة فتقــا نسبة البطالــفي الصناعات غير المعملية، أم %15.8الفالحة و
 على المستوى الوطني.  %14.8مقابل 

المميزة للجهة  الثروات الطبيعية واألنشطة الفالحية والصناعيةيستند االقتصاد الجهوي باألساس على 
 ومن أهّم خصائص الوالية: مثل التجارة والسياحة والصناعات التقليدية. قطاع الخدماتوبعض فروع 

 .واستعماالتها وعمقها الحضاري والتاريخيجودة المياه وتنوع مصادرها  -
 .توفر مخزون متنوع وهام من المواد اإلنشائية قابلة لالستغالل والتصنيع -
توفر فرص لتطوير السياحة البديلة قائمة على ثراء المحيط الطبيعي وتعدد وتنوع المواقع  -

 ستشفائية.التاريخية واألثرية والمياه اإل
 .الرعوية والزراعات الكبرى بأغلب مناطق الواليةعراقة االندماج بين األنشطة  -
 .أهمية شركات اإلحياء والتنمية الفالحية ومقاسم الفنيين في تنوع وتطور اإلنتاج الفالحي -
أهمية اإلقبال على االنتصاب الصناعي بالوالية خالل العقدين الماضيين وخاصة بالمناطق  -

 .تونس الكبرى المتاخمة ل
صنيع مواد البناء في إطار تطوير منظومة صناعية حول مصنع تخصص الجهة في إنتاج وت -

 .اإلسمنت بجبل الوسط
ارتباط األنشطة االقتصادية للوالية مع األقطاب الثالث المجاورة: مواد البناء والخدمات مع تونس  -

 3الكبرى والسياحة والفالحة ومواد البناء مع الوطن القبلي والساحل وذلك عبر محاور الوطنية رقم 
عالوة على تواصلها مع الواليات الداخلية باعتبار موقعها الذي  48و 28و 133والطرقات الجهوية 

 يمثل منفذا أساسيا لهذه المناطق لتونس الكبرى.
 أهمية الريف في حياة أغلبية السكان وتأثيره على نمط اإلنتاج ومستوى العيش بهذه المناطق. -

 لوضع االقتصادي والبنية األساسيةا .2

االقتصاد الجهوي باألساس على الثروات الطبيعية واألنشطة الفالحية والصناعية المميزة للجهة  يستند
 وبعض فروع قطاع الخدمات مثل التجارة والسياحة والصناعات التقليدية.
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ألف هك من األراضي  185و مليون متر مكعب 145تقدر بحوالي  موارد مائية متجددةتتوفر بالوالية 
ألف هكتار من المساحات الغابية الواقعة  70ألف هك مناطق سقوية إلى جانب  13.3المحترثة منها 

 أساسا بالجهة الغربية للوالية.

 5,9%من الحبوب و 7%تساهم الوالية في اإلنتاج الوطني الفالحي بحوالي بفضل هاته الموارد، و 
 .من اللحوم الحمراء 4,4%و من الزيتون 

 475مناطق صناعية على مساحة جملية تقدر بحوالي  10 بتواجد قطبا صناعياكما تعتبر الوالية 
 كمعمل االسمنت هكتارا ويتكون النسيج الصناعي بالخصوص من عديد المؤسسـات الصناعية الكبرى 

 مصدرة كليا. 95عمال فما فوق منها  10مؤسسة صناعية تشغل  285ومعمل البلور إلى جانب 

سريرا  40وحدتين للسياحة الريفية بطاقة جملية تقـدر بـ  تحتوي الوالية على المجال السياحيفي و 
ألف زائر للمواقع األثرية  20ألف زائر للحمام المعدني بالزريبة وأكثر من  800ويتوافد على الجهة قرابة 

 والمغاور.

 :التالية االستنتاجات أهم إلى اإلشارة يمكن بالوالية االقتصادي الوضع تحليل خالل ومن

 إلى 2010سنة  202 من عمال فما فوق بالوالية 10التي تشغل  المؤسسات عدد تطور من بالرغم -
موطن  140 23إلى  2010سنة  241 21وكذلك تطور عدد مواطن الشغل من  2015سنة   285

النشاط  نسقء تباط إلى باإلضافة بمعتمدية بئر مشارقة، منتصبة جلها فإن 2015شغل سنة 
 .كليا المصدرة الصناعية المؤسسات عدد وتقلص عامة بصفة الصناعي

 الفالحية المنتوجات توفير مستوى  على الفالحة قطاع في متقدمة مراتب الوالية احتلت ولئن -
 تتعلق إشكاليات عدة من تعاني تفإنها بقي كالحبوب ووزيت الزيتون واللحوم، األساسية

 العقارية الوضعية تسوية وعدم اإلنتاج كلفة وارتفاع الجوفية المائية للموارد المفرط باالستغالل
النشاط  ممارسة عن الشباب عزوف إلى باإلضافة الفالحية المستغالت وتجزئة الفالحية لألراضي
 .الفالحية األراضي إهمال وظاهرة الفالحي

 (أثرية ومواقع جبل زغوان ومعبد المياه (هامة سياحية إمكانيات زغوان من والية به تتميز ما رغم -
 في الحركة اإلقتصادية بالجهة. الفعالة المساهمة مستوى  إلى ترتق لم السياحية األنشطة فإن
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 االجتماعي والوضع البشرية الموارد  .3

 ضرورة هو إليه اإلشارة تجدر ما ولكن قوتها نقاط أبرز ىإحد بالوالية المتوفرة البشرية الموارد تعتبر
 اإلجتماعي الوضع تحليل خالل ومن .التنمية مساردفع  في يساهم بما األمثل التوظيف اتوظيفه
 :مايلي نستنتج بالوالية

 وتقدر .بالوالية لسكانا عدد من 18% أي تلميذ ألف 33 والثانوي  باألساسي التالميذ عدد يبلغ -
البلدي. وقد شهدت  غير بالوسط% 93و البلدي بالوسط% 97بــــ سنة 14-6 للفئة التمدرس نسبة

عدد  . كما أن2014سنة  %50.9إلى  2013سنة  %54.4نسبة النجاح في الباكالوريا تراجعا من 
 .التالميذ مجموع من% 1.7 يمثل حيث مرتفعا يبقى والثانوي  اإلعدادي التعليم عن المنقطعين

  .طالب ألفي حوالي بها جامعية مؤسسات 3 من يتكون  متواضع جامعي قطب بالوالية يتوفر -
 للمؤسسات التابعة البحث مخابر باإلضافة إلى غياب متخصص تكنولوجي قطب بالجهة ال يتوفر -

 الجامعية.
نشاطها نظرا  تشهد تراجعا في مراكز خاصة 4و العام بالقطاع مهني تكوين كزي مر  الوالية تضم -

 هذه قبل من المقدمة الخدمات تطوير وعدم ناحية من اآللية، لهذه اللجوء عن الشباب لعزوف
 .أخرى  من ناحية المراكز

عف من تعاني أنها إال والطفولة والثقافة الشباب بقطاعات دنيا أساسية بنية توفر من بالرغم -  ض 
 .المستهدفة الفئات النتظارات المقدم المحتوى  مالئمة وعدم اإلمكانيات والتجهيزات

 الحياة في والمشاركة التعليم مستوى  على الماضية العقود خالل هامة مكتسبات المرأة حققت لئن -
 النفسية للرعاية مراكز وجود وعدم والبطالة األمية نسب ارتفاع من تعاني زالت ال أنها العامة، إال
 .الريفية للمرأة الموجهة البرامج ومحدودية الطالق نسبة وتفاقم العنف للنساء ضحايا واالجتماعية

 تحسن رغم وذلك العام القطاع من المسداة الخدمات ضعف من يعاني الصحي القطاع اليزال -
والوالدات المراقبة % 100سن الثانية  دون  لألطفال التالقيح نسبة ببلوغ الصحية المؤشرات عديد
 .%97.6 صحيا

 المنتفعين عدد مضاعفة بعد حتى بالوالية حظا األقل المناطق ببعض االجتماعي الوضع تأزم -
 خالل المجاني العالج ببطاقات المنتفعين وعدد المعوزة العائالت إلعانة بالبرنامج الوطني

 .األخيرة السنوات
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 لوضع البيئيا .4

تسبب في العديد شهد الوضع البيئي بوالية زغوان تدهورا متواصال بالعديد من المناطق بالوالية مما 
 :من التداعيات على الصحة العامة والجمالية الحضرية وسالمة األوساط الطبيعية

 توقف مركز جرادو للنفايات الصناعيـة والخاصـة عن النشاط بدعوى إضراره بالبيئة والمحيط. -
تأخر استغالل المصب المراقب وبطء نسق إنجاز مراكز تحويل النفايات مع كثرة المصبات  -

 العشوائية وفضالت البناء بالمناطق البلدية والقروية.
مدن فقط متبناة من طرف الديوان الوطني للتطهير وهي الزريبة وزغوان والفحص في  03وجود  -

 حين يتم صرف المياه المستعملة بالوسط الطبيعي ببقية التجمعات السكنية والريفية. 
تدهور وضعية المصبات النهائية للفضالت بالفحص وبئر مشارقة والناظور والزريبة وبالتجمعات  -

 الريفية.
 ية المصب النهائي للمرجين بكل من زغوان والناظور. تدهور وضع -
كثافة النشاط المقطعي بالجهة وعدم احترام التدابير البيئية المستوجبة عند االستغالل والنقل  -

ذلك عدم تهيئة المواقع المنتهي استغاللها )خاصة مناطق جبل الوسط وعين تليد وجرادو أين كو 
 تمثل المقاطع ضغطا بيئيا متزايدا(

فرن( بمعتمدية الزريبة، ال يستجيب لشروط حماية البيئة  27جود نشاط تقليدي إلنتاج الجير )و  -
 جراء استعمال العجالت المطاطية وفضالت البالستيك واألقمشة كمصدر للوقود.

 المؤسساتي والحوكمة األداء .5

 بضعف اتسمت كما لةءومسا شفافية من الحوكمة قواعد وفق العمل بمحدودية السابقة الفترة اتسمت
 :انعكاسات عدة إلى الوضع هذا أدى التشاركية. وقد المقاربة اعتماد

ضعف النسيج الحضري واستفحال الطابع الريفي وهو ما انجر عنه تواضع الديناميكية الحضرية  -
 وأداء محتشم للمدن وانعكاس ذلك على ارتباط خدمات المواطنين بالحاصمة.

 .بالجهة العمومية المؤسسات لجل متزايدة مديونية -
على مستوى المسؤولية  محيطها على بالجهة المنتصبة الكبرى  المؤسسات إشعاع ضعف -

 ."RSE" المسؤسساتاالجتماعية لهذه 
 وطول القرار مركزية بسبب العمومية المؤسسات ومشاريع الكبرى  المهيكلة المشاريع انطالق تأخر -

 .اإلدارية اإلجراءات
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 إقرار عند والتشاركية التنسيق آليات وغياب الجهوية والبرامج المشاريع مختلف بين التكامل عدم -
 المشاريع.

 الجهوية. واإلدارات المحلية الجماعات بين الشراكة وغياب التنسيق ضعف -
 الفوضوي  بالبناء المتعلقة المخالفات وتفاقم العمومي الملك على واالعتداءات المخالفات تعدد -

 .العشوائي واالنتصاب
 الموازية. التجارة تفاقم -
 الوالية. مدن زغوان وباقي مدينة بين التوازن  اختالل -

 إلشكالية العامة للتنميةا .6

 :فيتتمحور اإلشكالية العامة للتنمية بوالية زغوان 

 ضعف اإلندماج الترابي واختالل التوازن بين المناطق الشمالية والجنوبية للوالية:

العمراني ضعف الدور الوظيفي للوالية في التخفيف من التنافس الحاد لألنشطة االقتصادية والنمو  -
 لتونس الكبرى نظرا لعدم قدرتها على التخلص من استقطاب العاصمة.

من السكان  % 57تأثر النمو العمراني للوالية بالطابع الريفي الغالب على سكانها حيث يقطن  -
لكامل البالد بما أفرز ضعفا في  %32لجهة الشمال الشرقي و %15 بالوسط غير بلدي مقابل

ساكنا( وتجمعات سكنية ريفية  354 44الديناميكية الحضرية القائمة على مدن زغوان والفحص )
 متشتتة.

 12ضعف الجاذبية في استقطاب المؤسسات الخدماتية والتجارة والنقل حيث تحتل الوالية المرتبة  -
 .5.56( مقارنة بوالية تونس التي تحتل المرتبة األولى بمؤشر 3.27حسب مؤشر الجاذبية )

غياب مالكي األراضي الفالحية وهو ما نتج عنه عدم تكثيف النشاط الفالحي خاصة بالمناطق  -
الشمالية للوالية بجبل الوسط وبئر مشارقة إضافة لعدم استقرار أصحاب المؤسسات الصناعية 

 أفرز عدم اإلشعاع على تطور المدن حيث تّم تسجيل صافي هجرة سلبي بين سنتي بالجهة ما
 ألف. 0.9 يقدر بحوالي 2009/2014

 225تفاوت هام بين معتمديات الوالية من حيث مؤشر التنمية الجهوية: معتمديتي الناظور)المرتبة  -
 وطنيا(. 210وطنيا( وصواف ) المرتبة 
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 عدم تنوع النسيج اإلقتصادي:

يقدر عدد الناشطين المشتغلين بالوالية ماد االقتصاد الجهوي على الفالحة والصناعة حيث اعت -
 %28.3ألف نسمة يتوزعون على القطاعات الكبرى حسب النسب التالية:  55.767بـ  2014سنة 

 .في الصناعات غير المعملية %15.8و في الفالحة %19.4في الصناعات المعملية، 
وتونس  55%مقارنة بالمستوى الوطني  %36.5ضعف قطاع الخدمات حيث تقدر نسبة الناشطين  -

 .%67الكبرى 
 .%40ضعف نسب اإلستغالل والتكثيف بالمناطق السقوية التي ال تتجاوز   -

 الرأسمال البشري دون المستوى المأمول:

على المستوى الوطني( والذي  18من أهم مكبالت التنمية بالوالية ضعف الرأسمال البشري )ترتيب 
 يتضح من خالل المؤشرات التالية:

 المستوى الوطني(  18.8%) 26.4% التي تبلغنسبة األمية ارتفاع  -
 تلميذ سنويا( 566سنويا ) %2 التي تبلغنسبة االنقطاع المبكر عن التعليم  ارتفاع -
 (-900)صافي الهجرة سلبي  -
 .عدد مؤسسات التعليم العاليية محدود -
 قطاع الطفولة )الروضات(.فوضوية  -
 .التغطية الجغرافية للمعاهد الثانويةعدم توازن  -

 :وضع عقاري مكبل للتنمية وضعف التمثيل المؤسساتي

 يتضح ذلك من خالل :و  ي والمجاليللتنمية والتطور العمران أصبح الوضع العقاري بالوالية مكبال

  .والعمرانغياب مدخرات عقارية في مجاالت الصناعة  -
هك من جملة األراضي الفالحية  362 155 شساعة األراضي الدولية الفالحية التي تقدر بحوالي -

 من المساحة الجملية. %57 ما يمثلهك وهو  000 272 بالوالية
ال تستجيب للنمو و تطور إال في حدود ضيقة تساعد على الأصبحت بعض المناطق مطوقة ال  -

  .دور اقتصادي أي السكاني وال تلعب
 تسوية بعض األوضاع العقارية )األحباس(. مجال بطئ في -
 .تمكين الوالية من كل التمثيليات اإلدارية بحجة قربها من العاصمةعدم  -
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II-  2015-2011فترة الانجازات 
استثمارات  د م 263منها  د م 016 1حوالي  2015-2011خالل فترة  بلغ حجم االستثمارات المنجزة

 من جملة االستثمارات المنجزة. 25.9%وهو ما يمثل  عمومية

 (%)نسبة ال (د ماالستثمارات )  
 25.9 263 عامالقطاع ال

 74.1 753 القطاع الخاص

 100 016 1 المجموع

وقد استأثر  د م 326حوالي  2015-2011: بلغت استثمارات القطاع المنجزة خالل الفترة القطاع العام
 قطاع التنمية البشرية واالجتماعيةمن االستثمارات الجملية يليه  %75بحوالي  قطاع البنية األساسية

 ،%10ثّم قطاع اإلنتاج بحوالي  %15بحوالي 

 ويبين الرسم الموالي توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاعات.

 توزيع االستثمارات المنجزة حسب القطاعات

 

 د م 753حوالي  2015-2011، فقــد بلغــت االستثمارات المنجزة خالل الفترة للقطاع الخاص أّما بالنسبة
 قطاع الفالحةمن االستثمارات الجملية يليه  %69بحوالي  قطاع الصناعات المعمليةواستأثر 

من االستثمارات الجملية المنجزة ثّم  %17وهو ما يمثل حوالي  د م 128باستثمارات تقدر بحوالي 
 من االستثمارات الجملية. %14بنسبة  والطفولة والرياضة والثقافة والنقل والصحةقطاعات السكن 

:  قطاعات اإلنتاج
10%

قطاعات التنمية 
: ةالبشرية واالجتماعي

15%

قطاعات البنية 
:األساسية

75%
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 :ويبرز الرسم الموالي توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات

 

III-   2020-2016الرؤية المستقبلية للتنمية خالل الفترة 
 السياسات والبرامج

 الرؤية المستقبلية
تنمية مستدامة تشاركية ومتضامنة تعتمد على تطوير الجاذبية  تطمح والية زغوان إلى تحقيق

والتنافسية واالقتصاد األخضر والرقمي والتكنولوجيا الجديدة والمبتكرة في إطار تصرف حكيم 
في الموارد الطبيعية والموروث الثقافي والحضاري بشكل يضمن نوعية حياة أفضل وفرص 

 عمل ونماء جديدة.

( على إعتماد إستراتيجية 2020-2016المستقبلية، يتعين العمل خالل الفترة ) الرؤية وتجسيما لهذه
 وسياسات ترتكز على جملة من المحاور متمثلة في:

رساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة .1  تطوير الالمركزية وا 

دعم  على 2020-2016سيرتكز العمل التنموي بوالية زغوان خالل فترة المخطط الجهوي للتنمية 
 الحوكمة الرشيدة واإلصالحات من خالل:

%17الفالحة

الصناعات المعملية
69%

%3النقل

%10السكن
%1الصحة

توزيع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات
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تسوية األحباس بتكفل الّدولة بإنجاز التسوية عن طريق ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط وعلى  -
 أن يقع استرجاع المبالغ المبرمة عن التكلفة من المنتفعين عند تسليمهم شهائد الملكية.

دولّية وذلك بتكفل المجلس الجهوي بإتمام  تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أراضي -
 إجراءات انجرار الملكية.

تسوية الوضعية العقارية للمقاسم الصناعية بالمنطقة الصناعية بالفحص وجبل الوسط بالتعاون  -
 .مع مجامع الصيانة والتصرف وذلك بتمكينهم من قروض لتسوية الوضعية

بمركز الوالية ومكاتب  لعقارية وقيس األراضيإيجاد التمثيليات اإلدارية على غرار المحكمة ا -
 بالناظور وصواف وشركة نقل جهوية خاصة بوالية زغوان. التشغيل

دماج التجمعات السكنية الريفية المقامة على أراضي دولية من خالل وضع برنامج  - تهيئة وا 
والتجديد  خصوصي لتهيئة هذه التجمعات السكنية بالشراكة بين المجلس الجهوي ووكالة التهذيب

 .تجمعات سكنية سنويا على إمتداد فترة المخطط 5العمراني بمعدل 

 النسيج اإلقتصادي والبنية األساسية واللوجستية .2

 تقتضي خطة العمل في الفترة القادمة في المجال االقتصادي والبنية األساسية واللوجستية العمل على:

وضاع العقارية بمواصلة برنامج التدخل تحسين مردودية األراضي الفالحية من خالل تسوية األ -
 العقاري في المناطق السقوية وخاصة بالناظور وصواف.

 فالح بالناطور وصواف. 000 1مراجعة المديونية لدى فالحي المناطق السقوية العمومية لــفائدة  -
شركة إحياء وتنمية  35من مجموع  20تسوية عقود الكراء وبرامج االستثمار وتحيين العقود لـ  -

 فالحية وأيضا بالنسبة لمقاسم الفنيين. 
 تطوير الخدمات الرقمّية بإحداث المدينة الذكية بمقرن من معتمدية زغوان. -
تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية من خالل إنجاز المنطقة اللوجستية والقاعدة التجارية للمواد  -

 الطازجة ببئر مشارقة.
البحث عن فرص شراكة مع الثقافية واإلستشفائية واإليكولوجية من خالل  البديلةتطوير السياحة  -

حداث حداث المصعد اآللي بمرتفع جبل زغوانالقطاع الخاص إل السياحية  التنمية مشروع وا 
 البيئية حول جبل زغوان )من جبل زغوان في إتجاه سيدي مدين إلى عين هارون(.

 يسة.إحداث متحف للتراث بزغوان في الكن -
 إحداث نواة مناطق سياّحية ثقافية حول معلمي تبربوماجيس بالفحص ومعبد المياه بزغوان. -
تثمين المدينة العتيقة بزغوان من خالل تحسين الواجهات والمقامات )سيدي علي عزوز وسيدي  -

حداث سوق سياحي لمنتوجات الصناعات التقليدّية.  الطايع( وا 
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 ضمن المواقع الثقافية العالمّية.تصنيف معبدي المياه وتيبربوماجيس  -
 إحداث إقامات ريفية على غرار دار زغوان وقصر الزيت بجهة سيدي مدين والمقرن. -
تثمين المسلك السياحي المعد من قبل الجهة والذي يربط المواقع األثرية تبربوماجيس ومعبد المياه  -

امل مع المناطق المجاورة بتونس وجبل الوسط والزريبة العليا وجرادو وأوذنة وتكرونة في عالقة تك
 الكبرى والساحل.

 بعث مراكز إستقبال وخدمات سياحية عن طريق أصحاب الشهائد العليا. -
بعث مراكز إقامة وتخيم عن طريق أصحاب الشهائد العليا في إطار الشراكة بين القطاع العام  -

 والقطاع الخاص في عالقة مع الرحالت للمغاور.
 ستقبال وتنشيط سياحي عن طريق أصحاب الشهادات العليا.ا بعث مراكزالتشجيع على  -
 من أصحاب الشهائد العليا كأداّلء سياحيين للمواقع األثرية.عدد تكوين  -

 تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي .3

 في إطار إستراتجية التنمية المستقبلية سيتم العمل على تنمية الموارد البشرية من خالل:

على تعميم السنة التحضيرية بالمدارس اإلبتدائية والترفيع من عدد المطاعم المدرسية العمل  -
وتحسين جودتها وقيمتها الصحية وتحسين معدل إستقرار المدرسين بالجهة وخاصة بالمناطق 

 .الداخلية
التقليص من نسبة االنقطاع المبكر عن الدراسة ونسبة األمية المرتفعة خاصة لدى اإلناث  -

ذكور( بالمدارس  300إناث و 700تلميذ ) 000 1طق الريفية وذلك بإعادة إدماج حوالي بالمنا
النقل المدرسي عبر اتفاقيات  توفيراإلبتدائية واإلعدادية وتمكين عائالتهم من موارد رزق و 

 خصوصية بين المجلس الجهوي والنقل الريفي الخاص. 
معاق من  000 1ناظور بتمكين حوالي معالجة وضعيات اإلعاقة المنتشرة بمنطقة سوغاس بال -

االجتماعي والتضامني وتمكينهم من المعالجة المجانية نظرا لشدة  موارد رزق في إطار االقتصاد
 فقرهم بالتعاون مع الجمعيات االجتماعية.

يجاد الخط الثاني وتحسين التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية والخدمات  - دعم الخط األول وا 
من نسبة تواتر العيادات الطبية بالخطوط األمامية بمراكز الصحة األساسية في  والرفع المسداة
 .األسبوع

الحد من ظاهرة الفقر والبطالة خاصة لدى المرأة الريفية بتحسين المرافق الحياتية وبعث موارد  -
 تجمع سكني ريفي. 40رزق بحوالي 
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حكام التصرف في الموا .4 رد ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم وا 
 الطبيعية

إنجاز مراكز التحويل للمصبات المراقبة بكل من الفحص وبئر مشارقة والناظور وصواف والزريبة  -
 طار الشراكة بين القطاع العام والخاص.إواستغالل المصب المراقب المنجز في 

 تهيئة أفران الجير بمنطقة الجوف بالزريبة بما يستجيب للمقاييس البيئية. -
التطهير الريفي يعمل على إنجاز محطات تطهير مصغرة بجانب  اشكالياتايجاد آلية لحل  -

 التجمعات السكنية الريفية.
 حماية مدينتي الناظور وصواف من الفيضانات. -
إنجاز شبكات التطهير بالبلديات غير متبناة من الديوان الوطني للتطهير على غرار بئر مشارقة  -

  وجبل الوسط والناظور وصواف.

الية زغوان إلى فضاء تكامل وترابط بين تونس الكبرى اإلرتقاء بو  .5
 والجهات الداخلية للبالد

 سيتم تجسيم طموح الجهة من خالل تحسين جاذبية الوالية عبر: 

القيروان والنفيضة والوطن  ،باجة ،تحسين الترابط والتكامل مع تونس الكبرى وبقّية الجهات )سليانة -
 .النقل اتمن خالل تعزيز شبكة الطرقات وتحديثها وتأهيل منظوم القبلي(
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تطوير أنشطة اقتصادية في تكامل مع تونس الكبرى عبر تطوير أقطاب تنموية تستقطب أنشطة  -
 اقتصادية مهيكلة. 

 .SOTUVERاحتواء مؤسسات اقتصادية أخرى كبرى على غرار  -
الستقطاب مؤسسات صناعية كبرى متواجدة حاليا توظيف امتيازات التنمية الجهوية بوالية زغوان  -

 بتونس الكبرى.
خلق أنشطة اقتصادية دافعة بالمناطق الجنوبية للوالية على غرار منطقة النشاط االقتصادي  -

بئرمشارقة و  زغوانو  وتطوير مراكز عمرانية تتمتع بوظيفة المدينة بكل من الفحص بالفحص
 والزريبة.

 .لمناطق الجنوبية للواليةبعث أنشطة اقتصادية جديدة با -
إنجاز مشروع فالحي مندمج بجنوب شرق الوالية لدفع إنتاج فالحي يعتمد على الصناعات  -

نتاج الزيت البيولوجي وتصدير الخضر  الغذائية من خالل تجفيف الطماطم وتصدير القرعيات وا 
 غير فصلية.


