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مارس 2015
تقديم عام للوالية
والي & & &&ة ﻧﺎﺑﻞ <ﻲ ﺷﺒــ 9ﺟﺰ6ﺮ6 7ﺤ5ﻂ ﺑ&ﺎ (ﻟﺒﺤﺮ ﻣـــﻦ ﺛـــﻼ* )(ﺟ&ــــﺎ "#تـ & & &&قع ب & & &&الـ & & &&شمال الش & & &&رقـ & & &&ي ل & & &&لبـالد
ال &&تـون &&سـية عـ &&لى مـ &&ساحـ &&ة  2 822ك &&م 282 200) ²ه &&ك( أي م &&ا ي &&مثّل  % 1,8م &&ن م &&ساح &&ة ك &&ام &&ل
البالد.
وب&لغ ع&دد س&كان ال&والي&ة حس&ب ال&تعداد ال&عام ل&لسكان وال&سكنى ل&سنة  787920 : 2014ن&سمة أي م&ا
ي &&عادل  % 7,2م &&ن مج &&موع س &&كان ال &&بالد ،وت &&قدر ال &&كثاف &&ة ال &&سكان &&ية ب &&والي &&ة ن &&اب &&ل بـ  279ن &&سمة ب &&ال &&كم²
وهي تقريبا أربعة أضعاف الكثافة السكانية على املستوى الوطني ) 67نسمة بالكم.(²
وي&تميز ال&نسيج االق&تصادي ب&ال&والي&ة ب&ال&تنوع وال&حيو ّي&ة وي&حتل م&كان&ة م&رم&وق&ة ع&لى املس&توى ال&وط&ني ،ف&رغ&م
ص&&غر م&&ساح&&ة أراض&&يها ال&&فالح&&ية ال&&تي ال ت&&تجاوز  % 4م&&ن مج&&موع م&&ساح&&ة األراض&&ي ال&&فالح&&ية ل&&كام&&ل
البالد فإ ّن الوالية تساهم بـ  % 15في مجموع اإلنتاج الوطني الفالحي.
وت&ع ّد ال&جهة أول ق&طب س&ياح&ي ب&تون&س ح&يث ت&حتوي ال&جهة ع&لى  136وح&دة ف&ندق&ية ب&طاق&ة اس&تيعاب ت&ق ّدر
بـ  49275سرير وهو ما يمثل خمس طاقة اإليواء على املستوى الوطني.
ك &&ما ي &&مثل ال &&قطاع ال &&صناع &&ي م &&حورا ت &&نمو ّي &&ا ه &&ا ّم& &&ا ،إذ ت &&ض ّم ال &&جهة  % 12.1م &&ن مج &&موع ال &&وح &&دات
ال &&صناع &&ية ال &&وط &&نية ،ح &&يث ت &&نتصب ب &&ها  685م &&ؤس &&سة ص &&ناع &&ية ت &&عمل خ &&اص &&ة ف &&ي ق &&طاع &&ات ال &&صناع &&ات
ال&فالح&ية وال&غذائ&ية وص&ناع&ة ال&نسيج وامل&الب&س والج&لد وص&ناع&ة م&واد ال&بناء والخ&زف وال&صناع&ات امل&يكان&يكية
والكه&رب&ائ&ية ،وي&ش ّغل ال&قطاع أك&ثر م&ن  70أل&ف ع&ام&ال وع&ام&لة وه&و م&ا ي&مثّل  13.8 %م&ن ج&ملة ال&عام&لني
بالقطاع الصناعي الوطني-.

أه ّم االنجازات خالل الفترة !!2014 - 2011
ﺗﻘﺪ? ال&&تكلفة الج&&ملية ل&&لمشاري&&ع ال&&عموم&&ية امل&&برم&&جة ب&&والي&&ة ن&&اب&&ل خ&&الل ال&&فترة )778.5 (2014-2011
م&ليون دي&نار وب&لغت نس&بة االن&جاز) % 67امل&شاري&ع املنج&زة وامل&شاري&ع ال&تي ه&ي ب&صدد االن&جاز( ووظّفت
امل&&شاري&&ع لتحس&&ني ظ&&روف ع&&يش ال&&سكان وت&&طوي&&ر ال&&بنية األس&&اس&&ية وت&&طوي&&ر امل&&وارد البش&&ري&&ة وامل&&حاف&&ظة
على املحيط وتحسني محيط االستثمار:
ﻓﻲ 01ﺎ .ﺗ+,ﻴ* )ﺮ'& %ﻟﻌﻴ!

ﺗ ّﻢ ﺧﻼ\ (ﻷ?ﺑﻊ ﺳﻨﻮ(( #ﻷﺧ5ﺮX 7ﻋﻄﺎء (ﻻ)ﻟﻮ6ﺔ ﻟﻤﺸﺎ?6ﻊ (ﻟﻤﺎء (ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮ( MﺑﺎﻟﻤﻨﺎJﻖ (ﻟﺮ6ﻔ5ﺔ ﺣ5ﺚ ﺗ ّﻢ ﺗﺰ)6ﺪ
 10234ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ Jﺮ6ﻖ (ﻟ&ﻨﺪﺳﺔ (ﻟﺮ6ﻔ5ﺔ )  2300ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ Jﺮ6ﻖ (ﻟﺸﺮﻛﺔ (ﻟﻮJﻨ5ﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼ\ )ﺗﻮ^6ﻊ (ﻟﻤ5ﺎ]
<ﺬ( ﻋﻼ) 7ﻋﻠﻰ (ﻻﻧﻄﻼ iﻓﻲ (ﻧﺠﺎ^ ﻣﺸﺮ)X fﻋﺎ5< 7eﻜﻠﺔ ﺷﺒﻜﺔ (ﻟﻤﺎء (ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮ( Mﺑﺘﺎﻛﻠﺴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪ 3750 7ﻋﺎﺋﻠﺔ.
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)ﺣﻀ5ﺖ (ﻟﻤﺸﺎ?6ﻊ (ﻟﺮ(ﻣ5ﺔ Xﻟﻰ ﻓﻚ (ﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ (ﻻ?6ﺎ qﺑﺎﻷ)ﻟﻮ6ﺔ ﺿﻤﻦ (ﻟﺒﺮ(ﻣﺞ (ﻟﺠ&ﻮ6ﺔ )(ﻟﻮJﻨ5ﺔ  nXﺗﻤﺖ ﺻ5ﺎﻧﺔ
)ﺗﻌﺒ5ﺪ  278ﻛﻢ ﻣﻦ (ﻟﻤﺴﺎﻟﻚ (ﻟﺮ6ﻔ5ﺔ )6ﺠﺮ wﺣﺎﻟ5ﺎ ﺗ&5ﺌﺔ )ﺻ5ﺎﻧﺔ  99ﻛﻢ ﻣﻦ (ﻟﻤﺴﺎﻟﻚ )(ﻹﻋﺪ( eﻟﺼ5ﺎﻧﺔ  100ﻛﻢ
ﻣﻮ ّ^ﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻟﻤﻌﺘﻤﺪ6ﺎ.#
ﻛﻤﺎ (ﻧﻄﻠﻖ (ﻧﺠﺎ^ ﻣﺸﺎ?6ﻊ (ﻟﺘﻨﻤ5ﺔ (ﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﺑﻜ ّﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪ6ﺘﻲ (ﻟﻤ5ﺪ) 7ﻣﻨﺰ\ ﺗﻤ5ﻢ <ﺬ( ﻋﻼ) 7ﻋﻠﻰ Xﻧﺠﺎ^ (ﻟﻤﺨﻄﻂ
(ﻟﺒﻠﺪ() wﻟﻤﺨﻄﻂ (ﻟﺨﺎ{ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ (ﻟﻘﺮ)6ﺔ-.

ﻓﻲ 01ﺎ .ﺗﻌ8ﻴﺮ %ﻟ67ﻴﺔ %ﻷ+ﺎ+ﻴﺔ

ﺗ ّﻤﺖ ﺻ5ﺎﻧﺔ 135.4-ﻛﻢ ﻣﻦ (ﻟﻄﺮﻗﺎ #ﻣﻨ&ﺎ  101.5ﻛﻢ Jﺮﻗﺎ #ﺟ&ﻮ6ﺔ ) 33.9ﻛﻢ Jﺮﻗﺎ #ﻣﺤﻠ5ﺔ" |ﻣﺎ ﻓ5ﻤﺎ 6ﺘﻌﻠّﻖ
ﺑﻤﺸﺎ?6ﻊ Xﻋﺎ5< 7eﻜﻠﺔ ﺷﺒﻜﺔ (ﻟﻄﺮﻗﺎ #ﻓﻘﺪ )(ﺟ&ﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ (ﻟﺼﻌﻮﺑﺎJ #(n #ﺎﺑﻊ ﻋﻘﺎ? wﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ (ﺷﻐﺎ\
(ﻟﻄﺮ6ﻖ (ﻟﺠﺒﻠ5ﺔ ﺑﻘﺮﺑﺺ ﻧﺘ5ﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎ #ﻓﻨّ5ﺔ.
ﻓﻲ 01ﺎ% .ﻟ% ;<%'1ﻟ:7ﺮﻳﺔ

ﺗﻮ(ﺻﻠﺖ (ﺷﻐﺎ\ ﺑﻨﺎء ﻣﻜﻮﻧﺎ( #ﻟﻘﻄﺐ (ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺒﺮ( Äﻟﺴﺪ?6ﺔ ﺑﺴﻠ5ﻤﺎ ﺣ5ﺚ ﺷﺮ fﻓﻲ Xﺳﺘﻐﻼ\ (ﻟﻤﻄﻌﻢ
(ﻟﺠﺎﻣﻌﻲ )(ﻟﻤﺪ?ﺳﺔ (ﻟﻮJﻨ5ﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮ() Çﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ5ﺎ( #ﻟﻤﺘﻘ ّﺪﻣﺔ )(ﻟﻤﻌ&ﺪ ال&&عال&&ي ل&&تكنول&&وج&&يات امل&&علوم&&ات واإلت&&صال
)6ﺘ ّﻢ ﺣﺎ6ﺎ Xﻋﺎ 7eﺗ&5ﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮ* )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ5ﺎ( #ﻟﻄﺎﻗﺔ )ﺑﻨﺎء (ﻟﻘﺴﻂ (ﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﻨﺔ (ﻟﻤﺆﺳﺴﺎ.#
)ﻓﻲ (Jﺎ? ﺗﻄﻮ6ﺮ ﺟ&ﺎ^ (ﻟﺘﻜﻮ6ﻦ (ﻟﻤ&ﻨﻲ )ﻗﻊ Xﺗﻤﺎ Çﻣﺸﺮ) fﺗﺤﺪ6ﺚ (ﻟﻤﺮﻛﺰ (ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮ6ﻦ ﻓﻲ (ﻟﺼ5ﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎﺑﻞ
)Xﻋﺎ5< 7eﻜﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮ6ﻦ (ﻟﻔﺘﺎ( 7ﻟﺮ6ﻔ5ﺔ ﺑﻌ5ﻦ ﻛﺘﺎﻧﺔ ﺑﻘﺮﻧﺒﺎﻟ5ﺔ.
)ﻓﻲ ﻣﺠﺎ\ (ﻟﺸﺒﺎ() Mﻟﺮ6ﺎﺿﺔ ﺷ&ﺪ( #ﻟﻔﺘﺮ( 7ﻷﺧ5ﺮ 7ﺗ&5ﺌﺔ )ﺗﻮﺳ5ﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ( ?)eﻟﺸﺒﺎ() Mﻟﻤﻼﻋﺐ (ﻟﺮ6ﺎﺿ5ﺔ
)ﺗ&5ﺌﺔ (ﻟﻤﻠﻌﺐ (ﻟﺒﻠﺪ wﺑﻤﻨﺰ\ ﺗﻤ5ﻢ ﻛﻤﺎ Xﻧﻄﻠﻘﺖ |ﺷﻐﺎ\ ﺑﻨﺎء (ﻟﻘﺴﻂ (ﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ (ﻟﻮJﻨﻲ ﻟﻠﻜﺮ( 7ﻟﻄﺎﺋﺮ 7ﺑﻘﻠ5ﺒ5ﺔ
)ﻗﺎﻋﺔ ﺗﻤﺎ?6ﻦ (ﻟﻜﺮ( 7ﻟﻄﺎﺋﺮ 7ﺑﺤﻤﺎ( Çﻟﻐﺰ(^" )ﻓﻲ (ﻟﻤ5ﺪ( (ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗ ّﻢ Xﻧﺠﺎ^ ( ?(eﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻤﻨﺰ\ ﺗﻤ5ﻢ.
ﻓﻲ 01ﺎ1, .ﺎﻳﺔ %ﻟ,1ﻴ=

ﻣﻦ |<ﻢ ّ (ﻟﻤﺸﺎ?6ﻊ (ﻟﻤﻨﺠﺰ 7ﻓﻲ ﻣﺠﺎ\ ﺣﻤﺎ6ﺔ (ﻟﻤﺤ5ﻂ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺗﻄ&5ﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺺ )ﻣﻨﺰ\ ﺗﻤ5ﻢ
)ﺗﻄ&5ﺮ  14ﻣﻨﻄﻘﺔ ?6ﻔّ5ﺔ )(ﻧﻄﻼ| iﺷﻐﺎ\ ﺗ&ﺬ6ﺐ )ﺗﻮﺳ5ﻊ ﻣﺤﻄﺘﻲ (ﻟﺘﻄ&5ﺮ ﺑﻜ ّﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺰ\ ﺑﻮ^ﻟﻔﺔ ) ?(eﺷﻌﺒﺎ
(ﻟﻔ&ﺮ) wﺑﻨﺎء )ﺗﺠ&5ﺰ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻄ&5ﺮﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪ ﺗﺎ^?ﻛﺔ )(ﻟﺼﻤﻌﺔ )(ﻟﻤﻌﻤﻮ? .7ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺣﻤﺎ6ﺔ ﺷﺎJﺌﻲ
?(eﺷﻌﺒﺎ (ﻟﻔ&ﺮ) wﻧﺎﺑﻞ ﻣﻦ (ﻻﻧﺠﺮ(( qﻟﺒﺤﺮ.w
ﻓﻲ 01ﺎ .ﺗ+,ﻴ* ,1ﻴ= %ﻻ+ﺘﺜ1ﺎ<

ﻟﺤﻤﺎ6ﺔ (ﻟﻤﻨﺎJﻖ (ﻟﺴﻘﻮ6ﺔ ﻣﻦ (ﻟﺘﻐ ّﺪ iﺗﻢ ّ (ﻧﺠﺎ^  3ﻣﺸﺎ?6ﻊ -ﺗﺼﺮ6ﻒ )ﺗﺠﻔ5ﻒ (ﻟﻤ5ﺎ] ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ |< ّ Çﺎﺷﻢ )ﺑﻮﺷﺮ(Ö
ﺑﺴﻠ5ﻤﺎ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻘﺮﻧﺒﺎﻟ5ﺔ )6ﺘ ّﻢ ﺣﺎﻟ5ﺎ ﺗﻌ&ّﺪ ﺷﺒﻜﺎ #ﺻﺮ( qﻟﻤ5ﺎ] )(ﻧﺠﺎ^ ﻗﻨﻮ(( #ﻟﺘﺠﻔ5ﻒ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮ<ﻨﺪ(6ﺔ
ﺑﺴﻠ5ﻤﺎ" )ﻟﺘﺪﻋ5ﻢ (ﻟﻤﻨﺎJﻖ (ﻟﺴﻘﻮ6ﺔ (ﻧﻄﻠﻘﺖ |ﺷﻐﺎ\ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻗﻨﺎ 7ﺷ5ﺒﺔ )ﺗﻌﺼ5ﺮ ﻣﺤﻄﺔ (ﻟﻀﺦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ (ﻟﺴﻘﻮ6ﺔ
ﺟﻨﻮ Mﺳ ّﺪ ﻟﺒﻨﺔ) .ﻓﻲ (Jﺎ? ﺗﺪﻋ5ﻢ (ﻟﺒﻨ5ﺔ (ﻟﺘﺤﺘ5ﺔ ﻟﻠﺼ5ﺪ (ﻟﺒﺤﺮ wﺗﻤﺖ (ﺷﻐﺎ\ ﺣﻤﺎ6ﺔ ﻣ5ﻨﺎء (ﻟ&ﻮ(?6ﺔ ﻣﻦ ﺗﺮ(ﻛﻢ ?ﻣﺎ\
(ﻟﺒﺤﺮ" )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘ&5ﺌﺔ (ﻟﻤﻨﺎJﻖ (ﻟﺼﻨﺎﻋ5ﺔ ﻓﻘﺪ (ﻗﺘﺼﺮ( #ﻻﻧﺠﺎ^( #ﻋﻠﻰ (ﻧ&ﺎء |ﺷﻐﺎ\ ﺗﻮﺳ5ﻊ (ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ (ﻟﺼﻨﺎﻋ5ﺔ
ﺑﻘﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ < 8ﻚ ﺑ5ﻨﻤﺎ ﻟﻢ 6ﺘﻢ (ﻟﺸﺮ) fﻓﻲ ﺗ&5ﺌﺔ (ﻟﻤﻨﺎJﻖ (ﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻧﺘ5ﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎ #ﻓﻲ |ﻏﻠﺒ&ﺎ Xﺟﺮ(ﺋ5ﺔ.
!2

إشكاليات التـنـمـيـــــة
ﺗﻮ(ﺟ 9والي &&ة ن &&اب &&ل ع &&دي &&د اإلش &&كال &&يات امل &&رت &&بطة ب &&األس &&اس ب &&اخ &&تالل ال &&توازن ب &&ني امل &&ناط &&ق وارت &&فاع نس &&بة
ال&&بطال&&ة ل&&دى أص&&حاب ال&&شهائ&&د ال&&عليا وت&&ناف&&س ال&&قطاع&&ات االق&&تصادي&&ة ع&&لى اس&&تغالل ال&&ثروات ال&&طبيعية
والبشرية عالوة على اإلشكاليات القطاعية:
DEﺘﻼ% .ﻟﺘ'7 *B%ﻴ* 61ﺎ=% Aﻟ'ﻻﻳﺔ

م&&ن أه&&م اإلش&&كال&&يات ال&&تنموي&&ة ال&&تي ت&&واج&&هها ج&&هة ال&&وط&&ن ال&&قبلي ه&&ي ع&&دم ال&&توازن ف&&ي ت&&وزي&&ع األنش&&طة
االق&تصادي&ة ب&ني م&ختلف م&ناط&قها ،ف&بينما ت&تميز امل&ناط&ق ال&جنوب&ية وال&غرب&ية ب&نسيج اق&تصادي م&تنوع وب&نية
أس &&اس &&ية وت &&جهيزات ج &&ماع &&ية م &&تط ّورة نس &&بيا ف &&ا ّن م &&نطقة ش &&مال ال &&والي &&ة ورغ &&م إم &&كان &&يات &&ها امل &&تع ّددة ف &&إن
ن&&سيجها االق&&تصادي ب&&قي م&&رت&&كزا ح&&ول ال&&نشاط ال&&فالح&&ي وال&&صناع&&ات ال&&فالح&&ية ك&&ما أ ّن مس&&توى ب&&نيتها
األساسية وتجهيزاتها الجماعية تع ّد ضعيفة.
نسج& &&ل اخ& &&تالل ال& &&توازن ب& &&ني امل& &&ناط& &&ق ال& &&حضري& &&ة وامل& &&ناط& &&ق ال& &&ري& &&فية ع& &&لى مس& &&توى ظ& &&روف ال& &&عيش
ك& &&ما
ّ
وال&تجهيزات الج&ماع&ية وال&بنية األس&اس&ية ،ب&اإلض&اف&ة إل&ى ظ&روف ال&حياة ال&صعبة ب&األح&ياء ال&شعبية امل&حيطة
باملدن )فقر ،بطالة ،صعوبة اإلدماج االجتماعي-!.(...
ﺗﺰ%ﻳ; 7+6ﺔ %ﻟ=7ﺎﻟﺔ ﻟ;D Hﺮﻳ0ﻲ %ﻟﺘﻌﻠﻴ% Fﻟﻌﺎﻟﻲ

رغ&م أن النس&بة ال&عام&ة ل&لبطال&ة ت&ع ّد م&قبول&ة ) 10%س&نة  (2013ف&أن ه&ذه النس&بة ت&زاي&دت خ&الل ال&سنوات
األخ&يرة ل&دى خ&ري&جي ال&تعليم ال&عال&ي ب&شكل ي&دع&و ل&الن&شغال إذ إرت&فعت م&ن  % 24.1س&نة  2010إل&ى
 % 31.4س &&نة  2013وي &&عود ذل &&ك ب &&األس &&اس إل &&ى مح &&دودي &&ة ط &&اق &&ة ال &&نسيج االق &&تصادي ب &&ال &&جهة ع &&لى
اس&&تيعاب و إدم&&اج ط&&ال&&بي ال&&شغل ال&&حام&&لني ل&&شهادات ال&&تعليم ال&&عال&&ي ف&&ي ع&&دي&&د االخ&&تصاص&&ات وض&&عف
اإلقبال على االنتصاب للحساب الخاص مقارنة مع الراغبني في التشغيل املؤجر-.
Nﻐ= ﻛ7ﻴﺮ ﻋﻠﻰ %ﻟ% ;<%'1ﻟ=7ﻴﻌﻴﺔ

أدت األن &&ظمة ال &&زراع &&ية امل &&كثفة إل &&ى ت &&ده &&ور امل &&وارد ال &&طبيعية م &&ن م &&اء وت &&رب &&ة ،وانج & ّ&ر ع &&ن ه &&ذا االس &&تغالل
امل&فرط ارت&فاع&ا ك&بيرا ل&درج&ة م&لوح&ة امل&ياه ن&تج ع&نه ان&خفاض ف&ي إن&تاج&ية ع&دي&د األراض&ي وهج&ره&ا أح&يان&ا
من طرف الفالحني.
وتشه&د امل&وارد امل&ائ&ية امل&عبأة ب&الس&دود ع&دم اس&تقرار ف&ي ال&كميات م&ن س&نة إل&ى أخ&رى ن&تيجة ع&دم ان&تظام
األم&&طار ،ك&&ما أثّ&&ر ال&&زح&&ف ال&&عمران&&ي ال&&ذي اك&&تسح ال&&كثير م&&ن األراض&&ي ال&&فالح&&ية امل&&حيطة ب&&امل&&دن وال&&قرى
على مستقبل بعض املنتوجات االستراتيجية مثل القوارص .
6ﻘ Qﻓﻲ %ﻟ% ;<%'1ﻟ1ﺎPﻴﺔ 7ﺎﻟ61ﺎ=% Aﻟ+ﻘ'ﻳﺔ

ت&عان&ي امل&ناط&ق ال&سقوي&ة ب&والي&ة ن&اب&ل م&ن ص&عوب&ات ف&ي ال&تز ّود ب&مياه ال&شمال وخ&اص&ة خ&الل ف&صل ال&صيف
ن &&ات &&جة ب &&األس &&اس ع &&ن ت &&قاس &&م ال &&كمية امل &&ضخوخ &&ة م &&ن م &&ياه ال &&شمال ع &&بر ق &&نال مج &&ردة ال &&وط &&ن ال &&قبلي م &&ع
&توس&ع ف&ي ال&غراس&ات وال&زراع&ات داخ&ل م&ناط&ق الح&ماي&ة ب&صفة
الش&رك&ة ال&وط&نية الس&تغالل وت&وزي&ع-امل&ياه وال ّ & &
غير مدروسة-.
D%ﻼﻻ Uﻓﻲ 1')61ﺔ %ﻟﺘﺰ'ﻳ; 7ﺎﻟ1ﺎ% Tﻟ8ﺎﻟﺢ ﻟﻠ:ﺮ7 R%ﺎﻻ<ﻳﺎ&
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أص&&بحت م&&نظوم&&ة امل&&جام&&ع امل&&ائ&&ية غ&&ير ق&&ادرة ع&&لى ال&&قيام ب&&دوره&&ا ف&&ي ت&&أم&&ني ح&&اج&&يات ال&&سكان م&&ن امل&&اء
ال&صال&ح للش&راب خ&اص&ة ب&عد ت&فاق&م م&دي&ون&ية امل&جام&ع وت&قادم الش&بكات وال&تجهيزات امل&ائ&ية وك&ثرة اإلع&طاب
وانقطاع املياه-.
Nﻌ& %ﻟ67ﻴﺔ %ﻻ+ﺎ+ﻴﺔ ﻟﻘ=ﺎ% Wﻟ8ﻴ; %ﻟ,7ﺮV

ي &&واج &&ه ق &&طاع ال &&صيد البح &&ري ج &&ملة م &&ن اإلش &&كال &&يات-امل &&تراك &&مة وامل &&تمثلة خ &&اص &&ة ف &&ي  :اك &&تظاظ امل &&وانè
وت &&قادم ب &&نيتها ال &&تحتية خ &&اص &&ة ب &&ميناء ق &&ليبية ،وال &&صيد ال &&عشوائ &&ي واس &&تنزاف ال &&ثروات ال &&طبيعية وال &&عزوف
على االستثمار-وكذلك قلة اليد العاملة املختصة-.
ﻗ=ﺎ68 Wﺎﻋﻲ '%ﻋ; ﻳﺘ=ﻠ% Rﻟﺘ;,ﻳX

ي &&تكون أغ &&لب ال &&نسيج ال &&صناع &&ي ب &&ال &&جهة م &&ن م &&ؤس &&سات ص &&غرى وم &&توس &&طة ذات ط &&اب &&ع ع &&ائ &&لي ومح &&دودة
اإلم & & & & &&كان & & & & &&يات امل & & & & &&ال & & & & &&ية) ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ (ﻟﻤﺆﺷﺮ(( #ﻹ6ﺠﺎﺑ5ﺔ (ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ?ﺗﻔﺎ fﻧﺴﺒﺔ (ﻻﻧﺨﺮ( Jﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ (ﻟﺘﺄ<5ﻞ
(ﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )) (78.6%ﻧﺴﺒﺔ (ﻻ?ﺗﺒﺎ Jﺑﺸﺒﻜﺔ (ﻻﻧﺘﺮﻧﺎ (80%) #ﻓﺈّ ﺑﻘ5ﺔ (ﻟﻤﺆﺷﺮ( #ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌ5ﻔﺔ ﻣﺜﻞ :ﻧﺴﺒﺔ
(ﻟﻤﺆﺳﺴﺎ( #ﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮ(ﺻﻔﺎ( #ﻟﺠﻮ) (19%) 7eﻧﺴﺒﺔ (ﻟﻤﺆﺳﺴﺎ( #ﻟﺘﻲ ﻟ&ﺎ ﻣﻮﻗﻊ )( (15%) Mﻛﻤﺎ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎ)^ ﻧﺴﺒﺔ (ﻟﺘﺄ5Jﺮ ) < "(19%ﺬ( ﻋﻼ) 7ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺪ)ّ6eﺔ ﻧﺴﻖ Xﻧﺸﺎء (ﻟﻤﺸﺎ?6ﻊ (ﻟﻤﺠ ّﺪ.7e
كما يواجه القطاع عددا من الصعوبات املتعلقة باألراضي الصناعية:
 (ﻟﺒﻨ5ﺔ (ﻟﺘﺤﺘ5ﺔ (ﻟﻤ&ﺘﺮﺋﺔ ﺑﻌﺪ6ﺪ (ﻟﻤﻨﺎJﻖ (ﻟﺼﻨﺎﻋ5ﺔ )ف & &&تور ن & &&شاط م & &&جام & &&ع ال & &&صيان & &&ة وال & &&تصرف ب & &&بعضاملناطق الصناعية-.
 عدم إقبال الخواص على االستثمار في تهيئة املناطق الصناعية. غ &&ياب امل &&ناط &&ق ال &&صناع &&ية ب &&شمال ال &&والي &&ة م & ّ&ما ي &&عوق ع &&مليات االس &&تثمار وت &&ثمني امل &&وارد ال &&طبيعيةوالبشرية- .
 تعطل انجاز مشاريع إحداث املناطق الصناعية املبرمجة بكل من بني خالد وقرنبالية وتاكلسة-.Nﻌ& 1ﺮ;';ﻳﺔ %ﻟﻘ=ﺎ% Wﻟ+ﻴﺎ,ﻲ

ي&&شكو ال&&قطاع ال&&سياح&&ي م&&ن ع & ّدة ص&&عوب&&ات ه&&يكلية وال&&تي أث&&رت س&&لبيا ع&&لى أداء ال&&قطاع ال&&ذي ت&&راج&&ع
خالل السنوات األخيرة:
 ﺿﻌﻒ امل &&ردودي &&ة بس &&بب م &&وس &&ميّة ال &&نشاط ال &&سياح &&ي وت &&فاق &&م امل &&دي &&ون &&ية ل &&دى ال &&عدي &&د م &&ناملؤسسات السياحية--.
 تقادم العديد من النزل وتواضع خدماتها مما نجم عنه تراجع نسبة اإلشغال-. ن&قص ف&ي ت&وظ&يف املخ&زون ال&ثقاف&ي وال&حضاري وامل&ق ّوم&ات ال&طبيعية ل&تنوي&ع وإث&راء امل&نتوجالسياحي خاصة بشمال الوالية-.
 ض&عف مس&توى ال&تهيئة ال&عام&ة ب&امل&ناط&ق ال&سياح&ية م&ن ح&يث :وض&عيّة ال&تجهيزات األس&اس&يةوظاهرة االنجراف البحري وتدنّي مستوى املحيط البشري--.
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 ت&عطل إن&جاز امل&شاري&ع ال&سياح&ية ج&راء ع&دم امل&صادق&ة ع&لى أم&ثلة ال&تهيئة ال&عمران&ية ل&بعضالبلديات--.
 ض&عف ال&برام&ج ال&تنشيطية ب&امل&دن ال&سياح&ية ون&قص ال&تنظيم وال&برم&جة ال&ذي ي&عتري ب&عضاملكملة للقطاع- .
األنشطة
ّ
8ﻌ'7ﺎ Uﺗ'0%ﻪ ﻗ=ﺎ% Wﻟ68ﺎﻋﺎ% Uﻟﺘﻘﻠﻴ;ﻳﺔ

ي&&تمتع ق&&طاع ال&&صناع&&ات ال&&تقليدي&&ة ب&&قدرة ت&&شغيلية ه&&ام&&ة ،وه&&و أي&&ضا ق&&طاع ي&&م ّكن م&&ن إدم&&اج ال&&عدي&&د م&&ن
الش&&رائ&&ح االج&&تماع&&ية ف&&ي ال&&دورة االق&&تصادي&&ة وب&&ال&&رغ&&م م&&ن ن&&قاط ال&&قوة ال&&تي ي&&تميز ب&&ها ه&&ذا ال&&قطاع ف&&إن
عديد املشاغل ال تزال مطروحة:
-

ت&ع ّقد م&سال&ك ال&توزي&ع وت&ع ّدد ال&وس&طاء وامل&تدخ&لني م&ما ي&فقد امل&نتوج ق&درت&ه ال&تناف&سية ب&ارت&فاع
أثمان البيع-.
اكتساح البضائع األجنبية ألسواق الصناعات التقليدية بصفة عشوائية-.
املخصصة النتصاب وتأطير الباعثني--.
النقص في الفضاءات الحرفيّة
ّ
ال&حال&ة (ﻟﺴ5ﺌﺔ ﻟﻠﺒﻨ5ﺔ (ﻷﺳﺎﺳ5ﺔ ب&ال&حي الح&رف&ي ب&ناب&ل واس&تعمال ال&فخاخ&ري&ة ألف&ران ت&قليدي&ة ل&ها
انعكاسات سلبية على البيئة- .
نقص التأطير والتأهيل واإلحاطة بالحرفيني وأرباب الصناعات التقليدية-.

ﺗﺄﺛﻴﺮ+ U%ﻠ7ﻴﺔ ﻋﻠﻰ %ﻟ7ﻴPﺔ

ي &&تعرض امل &&حيط وامل &&وارد ال &&طبيعية ب &&ال &&وط &&ن ال &&قبلي إل &&ى ض &&غوط &&ات م &&تنوع &&ة ن &&ات &&جة ع &&ن ك &&ثاف &&ة األنش &&طة
االق &&تصادي &&ة ال &&شيء ال &&ذي ل &&ه ت &&أث &&ير س &&لبي ع &&لى ال &&توازن &&ات ال &&طبيعية ،وت &&تمثل ال &&ضغوط &&ات خ &&اص &&ة ف &&ي
االس&تغالل امل&فرط ل&لمائ&دة امل&ائ&ية واالنج&راف البح&ري وال&توس&ع ال&عمران&ي ع&لى ح&ساب األراض&ي ال&فالح&ية
وت&لوث امل&ناط&ق ال&رط&بة وع&دم ن&جاع&ة م&نظوم&ة ج&مع وم&عال&جة ال&فضالت امل&نزل&ية واف&تقار أغ&لب ال&قرى ال&ري&فية
وعديد األحياء الشعبية باملدن لشبكات صرف املياه املستعملة-.
أم&&ا ف&&يما ي&&تعلق ب&&التج&&معات ال&&سكنية ال&&ري&&فية ف&&إن أغ&&لبها ي&&واج&&ه ن&&قائ&&ص ع&&لى مس&&توى ال&&بنية األس&&اس&&ية
واملرافق العامة.
ﺗ6ﺎﻓ] 7ﻴ* %ﻟﻘ=ﺎﻋﺎ% Uﻻﻗﺘ8ﺎ;ﻳﺔ ﻋﻠﻰ +%ﺘﻌ1ﺎ% .ﻟ% ;<%'1ﻟ=7ﻴﻌﻴﺔ '%ﻟ:7ﺮﻳﺔ

إن الح&&رك& ّية االق&&تصادي&&ة ال&&تي تشه&&ده&&ا ال&&جهة ك&&ان&&ت وراء ظ&&هور ت&&ناف&&س ب&&ني ال&&قطاع&&ات االق&&تصادي&&ة ع&&لى
اس&&تعمال امل&&وارد ال&&طبيعية م&&ثل األرض وامل&&اء وتتج & ّلى م&&ظاه&&ر ه&&ذه امل&&ناف&&سة خ&&اص&&ة ب&&امل&&دن ال&&كبرى ال&&تي
&وس&عا س&ياح&يا وص&ناع&يا وع&مران&يا ع&لى ح&ساب األراض&ي ال&فالح&ية ال&خصبة ال&تي ك&ثيرا م&ا ت&كون
تشه&د ت ّ & &
م &&وج &&ودة ح &&ول امل &&دن وك &&ذل &&ك اس &&تهالك ك &&ميات ك &&بيرة م &&ن امل &&ياه م &&ما تس &&بب ف &&ي ظ &&هور عج &&ز ع &&لى مس &&توى
املوارد املائية.
ك&&ما أن ال&&تناف&&س ب&&ني ال&&قطاع&&ات االق&&تصادي&&ة ط&&ال امل&&وارد البش&&ري&&ة ،إذ شه&&دت ال&&جهة ان&&تقاال م&&كثفا ل&&ليد
ال&عام&لة م&ن ال&قطاع ال&فالح&ي إل&ى ق&طاع&ات ال&صناع&ة وال&سياح&ة والخ&دم&ات وأدى ذل&ك إل&ى ظ&هور ن&قص ف&ي
اليد العاملة الفالحية.
ﻋ;%'1 Fﻛ7ﺔ %ﻟﺘ=Dﻴ= %ﻟﺘﺮ7%ﻲ '%ﻟﻌ1ﺮ6%ﻲ ﻟﻠﺘ='< %ﻻﻗﺘ8ﺎ;V
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ﻟﻢ 6ﻮ(ﻛﺐ (ﻟﺘﺨﻄ5ﻂ (ﻟﻌﻤﺮ(ﻧﻲ )(ﻟﺘ&5ﺌﺔ (ﻟﺘﺮ(ﺑ5ﺔ (ﻟﺘﻮﺳﻊ (ﻟﻌﻤﺮ(ﻧﻲ (ﻟﺬ wﺗﻌ5ﺸ( 9ﻟﺠ&ﺔ ﻣ ّﻤﺎ |ﺛّﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ )5äﻔ5ﺔ
(ﻟﻤﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣ5ﺔ ﺗﻮ^6ﻊ (ﻷﻧﺸﻄﺔ (ﻻﻗﺘﺼﺎ6eﺔ )ﺳ&ﻮﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ (ﻟﻤﺮ)? )ﺗﻮﻓﺮ (ﻟﻤﺮ(ﻓﻖ (ﻟﻌﺎﻣﺔ" )ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ nﻟﻚ
(ﺧﺘﻼ\ (ﻟﺘﻮ(^ ﺑ5ﻦ (ﻟﻌﺮ)() ãﻟﻄﻠﺒﺎ #ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ )ﻏﻼء ﺳﻌﺮ (ﻷ?(ﺿﻲ (ﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء )(ﻧﺘﺸﺎ? (ﻟﺒﻨﺎء
(ﻟﻔﻮﺿﻮ wﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪ (ﻟﺴ5ﺎﺣ5ﺔ )(ﻟﺼﻨﺎﻋ5ﺔ" )ﺗﻮﺳﻊ (ﻟﻤﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻏ5ﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ )&äﻮ? |ﺣ5ﺎء <ﺎﻣﺸ5ﺔ ﺗﻨﻘﺼ&ﺎ
(ﻟﻤﺮ(ﻓﻖ (ﻷﺳﺎﺳ5ﺔ.

آفاق التنمية بالوالية !
ته&&دف إس&&ترات&&يجية ال&&تنمية إل&&ى أن ت&&كون والي&&ة ن&&اب&&ل "ق_طبا دول_يا ي_عتمد ع_لى اق_تصاد ب_يئي رف_يع
امل __عاي __ير ي __سنده اق __تصاد م __عرف __ة يؤم __ن ت __نمية مس __تدي __مة وم __توازن __ة ب __ني ج __ميع م __ناط __قها
وت__وظ__ف م__وارده__ا ال__طبيعية وخ__صائ__صها ال__ثقاف__ية ب__جودة ع__ال__ية ت__راع__ي ت__نوع األنش__طة
وترتكز على تنمية العنصر البشري وعلى بنية أساسية متطورة".
ولتحقيق هذه األهداف سيتم العمل خالل املرحلة القادمة على تجسيم ثالثة محاور:
املحور األول  :الرفع من القدرة التنافسية للجهة
ت&&تطلب امل&&رح&&لة ال&&قادم&&ة ال&&رف&&ع م&&ن ال&&قدرة ال&&تناف&&سية ل&&لجهة ح&&يث س&&يرت&&كز ال&&عمل ع&&لى ت&&شجيع امل&&ؤس&&سات
&تصرف وت &&رك &&يز ن &&ظم ال &&جودة وت &&طبيق امل &&واص &&فات
ع &&لى ان &&جاز االس &&تثمارات ال &&الم &&ادي &&ة وت &&عصير ن &&ظم ال &
ّ
العاملية.
وس&&يتم ت&&وج&&يه االس&&تثمار ن&&حو ال&&قطاع&&ات الج&&دي&&دة ذات ق&&يمة ت&&كنول&&وج&&ية م&&رت&&فعة وق&&يمة م&&ضاف&&ة ع&&ال&&ية م&&ع
حسن توظيف امليزات التفاضلية للجهة لتطوير األنشطة املج ّددة في جميع املجاالت االقتصادية.
ﺗﺄ_ﻴ% .ﻟﻘ=ﺎ% Wﻟﻔﻼ,ﻲ

ف&&ي امل&&جال ال&&فالح&&ي س&&تترك&&ز ال&&جهود ع&&لى ت&&أه&&يل ال&&قطاع ب&&تشجيع االس&&تثمارات امل&&ادي&&ة وال&&الم&&ادي&&ة ف&&ي
ال &&ضيعات ال &&فالح &&ية ق &&صد ت &&وف &&ير م &&نتوج &&ات ق &&اب &&لة ل &&لتصدي &&ر وتحس &&ني االن &&تاج &&ية م &&ن خ &&الل ت &&طوي &&ر ب &&رام &&ج
االح&&اط&&ة ب&&ال&&فالح&&ني وت&&ثمني ن&&تائ&&ج ال&&بحث ال&&علمي وال&&نهوض ب&&امل&&نتوج&&ات ذات ال&&قيمة امل&&ضاف&&ة ال&&عال&&ية م&&ثل
امل&نتوج&ات ال&بيول&وج&ية ،وت&وس&يع م&جال ق&طاع ال&صناع&ات ال&غذائ&ية وال&فالح&ية وت&فعيل م&نظوم&ة ع&قود االن&تاج
والتزويد.
ك&&ما س&&يت ّم ال&&عمل ع&&لى ت&&وس&&يع م&&جاالت االرش&&اد ل&&تشمل ع&&ناص&&ر ال&&تصرف وال&&جودة واالس&&ترس&&ال وال&&كلفة
وامل&حاف&ظة ع&لى امل&وارد ال&طبيعية وت&نظيم امل&نتجني ،وتس&تدع&ي امل&رح&لة ال&قادم&ة ت&طوي&ر دور ال&هياك&ل ال&فالح&ية
في مجال تاطير الفالحني ومساندتهم في عمليات التز ّود والترويج وتثمني املنتوج.
,Eﻛــﺎ+% Fﺘﻐﻼ% .ﻟ% ;<%'1ﻟ1ﺎPﻴﺔ

مل&&واج&&هة ال&&نقص ف&&ي امل&&وارد امل&&ائ&&ية ب&&امل&&ناط&&ق ال&&سقوي&&ة-س&&يت ّم ال&&عمل ع&&لى ت&&عزي&&ز اإلم&&كان &يّات امل&&ائ &يّة ل&&قنال
مج&ردة ال&وط&ن ال&قبلي ب&مضاع&فة ال&قنال وت&دع&يم طـــ&اق&ة تخ&زي&ن م&ياه ال&شمال خ&الل ال&فترة الش&توي&ة لح&ماي&ة
املوائد املـائية الجوفية وتقليص الضغط على مياه الشمال خالل الفترة الصيفية.
وف&ي إط&ار ت&ثمني امل&وارد امل&ائ&ية امل&تاح&ة س&يت ّم ال&صيان&ة ال&وق&ائ&ية ال&دوري&ة مل&ختلف الش&بكات امل&ائ&ية ل&ضمان
ن&&جاع&&تها ودي&&موم&&تها وم&&واص&&لة ت&&نفيذ ال&&برام&&ج امل&&تعلقة ب&&تعميم ال&&وس&&ائ&&ل امل&&قتصدة ف&&ي م&&ياه ال&&ري خ&&اص&&ة
!6

ب &&ضيعات ال &&قوارص )(ﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ (ﻟﺘﻮﺳّﻊ (ﻟﻜﺒ5ﺮ ﻟﻠﻐﺮ(ﺳﺎ #م &&ما س &&يم ّكن م &&ن تحس &&ني ن &&جاع &&ة الش &&بكة امل &&ائ &&ية
والح ّد من اإلشكاليات الناجمة عن نقص املياه- .
ك&ما س&يتواص&ل ال&عمل ع&لى اس&تكشاف م&وارد م&ائ&ية إض&اف&يّة ب&اح&داث آب&ار اس&تكشاف&يّة ع&ميقة ) 1000م(
ب&&كل م&&ن م&&نطقة ق&&رم&&بال&&ية ت&&اك&&لسة وسه&&ل ال&&هواي&&ة واح&&داث آب&&ار م&&راق&&بة ب&&ال&&عدي&&د م&&ن امل&&ناط&&ق ت&&جنبا ل&&دخ&&ول
مياه البحر وتفاديا ملواصلة استنزاف املوارد املائيّة-.
وم&&ن األول&&وي&&ات ك&&ذل&&ك م&&عال&&جة وض&&عية امل&&جام&&ع امل&&ائ&&ية ل&&لري وال&&تزوي&&د ب&&امل&&اء ال&&صال&&ح للش&&راب خ&&اص&&ة ع&&لى
والتصرف و اإلسراع بمراجعة االتشريعات التي تنظّم هذه املجامع--.
مستوي املديونية
ّ
ﺗ='ﻳﺮ ﻗ=ﺎ% Wﻟ8ﻴ; %ﻟ,7ﺮV

ته&دف الخ&طة ال&تنموي&ة ف&ي ق&طاع ال&صيد البح&ري إل&ى دع&م ال&قدرة ال&تناف&سية ل&لقطاع م&ن خ&الل اس&تصالح
ال&&بنية امل&&ينائ&&ية ،م&&ع ت&&بوي&&ب ال&&تدخ&&ل حس&&ب األول&&وي&&ات ،والش&&روع ف&&ي م&&عال&&جة ك&&ل م&&ا ي&&مثل م&&صدر خ&&طر،
وتحس&&ني الخ&&دم&&ات ب&&امل&&وان&&ي وت&&شجيع االس&&تثمار ف&&ي م&&جال ت&&رب&&ية األس&&ماك وت&&حوي&&ل امل&&نتوج&&ات البح&&ري&&ة
وت &&أه &&يل م &&راك &&ب ال &&صيد البح &&ري م &&ع م &&قاوم &&ة ال &&صيد ال &&عشوائ &&ي للح &&رص ع &&لى ض &&مان دي &&موم &&ة امل &&وارد
السمكية.
ﺗ;,ﻳ% Xﻟﻘ=ﺎ% Wﻟ68ﺎﻋﻲ

ته &&دف اس &&ترات &&يجية ال &&تنمية ل &&لقطاع ال &&صناع &&ي إل &&ى ال &&عمل ع &&لى ت &&عزي &&ز ال &&قدرة ال &&تناف &&سية ل &&لقطاع وذل &&ك
ب &&تشجيع امل &&ؤس &&سات ع &&لى االنخ &&راط ف &&ي ب &&رام &&ج ال &&تأه &&يل وال &&جودة م &&ن خ &&الل ت &&كثيف ع &&مليات ال &&تحسيس
وت&&دع&&يم ب&&رام&&ج اإلح&&اط&&ة ق&&صد ال&&ترف&&يع ف&&ي نس&&بة ال&&تأط&&ير داخ&&ل امل&&ؤس&&سات ونس&&بة امل&&ؤس&&سات امل&&تحصلة
على مواصفات الجودة ونسبة املؤسسات املستعملة لتكنولوجيات املعلومات واالتصال--.
وف& &&ي-إط& &&ار-دع& &&م-ال& &&تطور-ال& &&تكنول& &&وج& &&ي-ل& &&لمؤس& &&سات-ال& &&صناع& &&ية س& &&يت ّم ال& &&عمل ع& &&لى ت& &&متني ال& &&عالق& &&ات ب& &&ني
امل&ؤس&سات ال&صناع&ية واألق&طاب ال&تكنول&وج&ية به&دف م&ساع&دة-امل&ؤس&سات-ع&لى-االب&تكار-والتج&دي&د-ال&تكنول&وج&ي-
وت & &&ثمني ن & &&تائ & &&ج ال & &&بحث ال & &&علمي-وم & &&راف & &&قة-امل & &&ؤس & &&سات-ف & &&ي ان & &&تداب-وأق & &&لمة-ال & &&كفاءات-ال & &&فنية-واالس & &&تشارة-
التكنولوجية-.
ث امل&ؤس&سات ع&لى التج&مع ص&لب ش&بكات م&تراب&طة أو مج ّ&معات ل&الس&تعمال األم&ثل مل& ّدخ&الت
ك&ما س&يت ّم ح& ّ
اإلن&&تاج وال&&تكنول&&وج&&يا وق&&نوات ال&&توزي&&ع م& ّ&ما ي&&م ّكن م&&ن تحس&&ني ج&&ودة امل&&نتوج وال&&تح ّكم ف&&ي ت&&كال&&يف اإلن&&تاج
التصرف في املخزونات.
وتسويقه وترشيد
ّ
ون &&ظرا أله &&مية ت &&وف &&ير األراض &&ي ال &&صناع &&ية امل &&هيأة ل &&تسهيل االس &&تثمار ف &&سيت ّم ان &&جاز م &&شاري &&ع إح &&داث
امل &&ناط &&ق ال &&صناع &&ية امل &&برم &&جة وال &&تي شه &&دت ت &&عطّال ف &&ي االن &&جاز وك &&ذل &&ك إح &&داث م &&نطقة ص &&ناع &&ية ج &&دي &&دة
بشمال الوالية )معتمدية منزل تميم( إلحالل التوازن بني مختلف مناطق الجهة.
ول&&تكوي&&ن رص&&يد ع&&قاري س&&يت ّم ت&&شخيص أراض&&ي ج&&دي&&دة ذات م&&ردودي&&ة ض&&عيفة إلح&&داث م&&ناط&&ق ص&&ناع&&ية
وب &&ناء م &&حالت ص &&ناع &&ية ب &&امل &&ناط &&ق ال &&تي ت &&فتقر ل &&لنسيج ال &&صناع &&ي ل &&تسهيل ان &&تصاب املس &&تثمري &&ن ه &&ذا م &&ع
تطوير املناطق الصناعية املوجودة وتفعيل دور مجامع الصيانة والتصرف غير الناشطة-.
ﺗ'6ﻳﻊ %ﻟ61ﺘ'% aﻟ+ﻴﺎ,ﻲ 'ﺗ='ﻳﺮ 1ﺮ;';ﻳﺔ %ﻟﻘ=ﺎW
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ل &&تطوي &&ر م &&ردودي &&ة ال &&قطاع -س &&يتم ال &&عمل ع &&لى م &&عال &&جة م &&دي &&ون &&ية ال &&قطاع ال &&سياح &&ي وت &&شجيع ال &&نزل ع &&لى
االنخ&&راط ف&&ي ب&&رن&&ام&&ج ال&&تأه&&يل ال&&سياح&&ي وب&&عث تج&&معات م&&هنية ب&&ني امل&&ؤس&&سات ال&&سياح&&ية م&&ن أج&&ل ت&&نمية
ال&&تعاون وت&&حقيق ال&&نجاع&&ة ف&&ي م&&جال ال&&تروي&&ج وال&&تسوي&&ق وذل&&ك مل&&جاب&&هة امل&&ناف&&سة ال&&عامل&&ية ،م&&ع وض&&ع خ&&طة
ت&&روي&&ج وات&&صال خ&&اص&&ة ب&&ال&&جهة وذل&&ك مل&&زي&&د ال&&تعري&&ف ب&&ها ف&&ي م&&ختلف األس&&واق ال&&سياح&&ية ال&&عامل&&ية وإب&&راز
صورتها كوجهة سياحية متميزة- .
ول &&تنوي &&ع امل &&نتوج ال &&سياح &&ي وت &&مدي &&ده ع &&لى م &&دار ال &&سنة س &&يتم ت &&شجيع االس &&تثمار ف &&ي امل &&جاالت املج & ّددة
ب &&ال &&جهة م &&ثل :ال &&سياح &&ة ال &&خضراء وال &&سياح &&ة ال &&بيئية وال &&سياح &&ة ال &&ثقاف &&ية وال &&سياح &&ة ال &&صحية وس &&ياح &&ة
ال&تسوي&ق وال&سياح&ة ال&ري&اض&ية وس&ياح&ة امل&ؤت&مرات ،ع&الوة ع&لى إن&جاز مش&روع ق&رب&ص ال&كبرى م&ع ال&تفكير
في ربط املنطقة بحريا بسواحل الضاحية الشمالية لتونس العاصمة-.
ك&&ما ي&&تط ّلب ال&&وض&&ع تحس&&ني ال&&بنية األس&&اس&&ية وال&&عناي&&ة ب&&امل&&حيط داخ&&ل امل&&ناط&&ق ال&&سياح&&ية وال&&قضاء ع&&لى
امل&ظاه&ر املخ& ّلة ب&امل&حيط البش&ري وال&تعاون م&ع ال&هياك&ل امل&هنية وامل&جتمع امل&دن&ي ل&تطوي&ر األنش&طة ال&ترف&يهية
والثقافية وتنظيم األنشطة املكملة للقطاع- .
ﺗ0:ﻴﻊ %ﻻ7ﺘﻛﺎ< '%ﻟﺘ;0ﻳ; 7ﻘ=ﺎ% Wﻟ68ﺎﻋﺎ% Uﻟﺘﻘﻠﻴ;ﻳﺔ

إن ال &&نهوض ب &&ميدان ال &&صناع &&ات ال &&تقليدي &&ة ي &&تطلب ال &&عمل ع &&لى ت &&شجيع االب &&تكار والتج &&دي &&د وم &&زي &&د ت &&نظيم
ال &&قطاع وذل &&ك ب &&إرس &&اء ع &&الق &&ات ش &&راك &&ة ب &&ني امل &&هنة وم &&ؤس &&سات ال &&تعليم ال &&عال &&ي وال &&بحث ال &&علمي وال &&تكوي &&ن
امل&&هني ذات ال&&عالق&&ة وه&&ياك&&ل امل&&سان&&دة به&&دف ت&&طوي&&ر امل&&نتوج وتح&&دي&&ث وس&&ائ&&ل ال&&عمل وتحس&&ني امل&&ردودي&&ة،
عالوة على تمكني الحرفيني من االنتفاع بدورات تكوينية إلعدادهم العتماد التجارة االلكترونية- .
وم &&ن أول &&وي &&ات ال &&قطاع ت &&نظيم م &&سال &&ك ال &&توزي &&ع وال &&تصدي ل &&ظاه &&رة ت &&وري &&د م &&نتوج &&ات ال &&صناع &&ات ال &&تقليدي &&ة
وإع &&ادة ه &&يكلة م &&رك &&ز ال &&عادات وامل &&هن ال &&فنية ب &&ناب &&ل وت &&فعيل دور م &&رك &&ز ال &&تكوي &&ن ف &&ي الح &&رف ال &&فنية ب &&ناب &&ل
&خصص ل&&صغار الح&&رف&&يني وخ&&ري&&جي ال&&تعليم
وإح&&داث ف&&ضاءات ح&&رف&&ية ج&&دي&&دة ب&&مختلف م&&ناط&&ق ال&&والي&&ة ت& ّ
ال&&عال&&ي وم&&راك&&ز ال&&تكوي&&ن امل&&هني ت&&توفّ&&ر ب&&ها خ&&دم&&ات االح&&اط&&ة وال&&تأط&&ير للح&&رف&&يني ه&&ذا ع&&الوة ع&&لى ت&&زوي&&د
ال &&حي الح &&رف &&ي ب &&ناب &&ل ب &&ال &&غاز ال &&طبيعي وت &&أه &&يل ب &&نيته األس &&اس &&ية ووض &&ع ب &&رن &&ام &&ج خ &&صوص &&ي مل &&ساع &&دة
الحرفيني على اقتناء أفران عصرية -.
ﺗ16ﻴﺔ %ﻻﻗﺘ8ﺎ; %ﻟﺮﻗ1ﻲ

ته&دف إس&ترات&يجية ال&جهوي&ة إل&ى ت&نمية االق&تصاد ال&رق&مي ب&ال&جهة وذل&ك بنش&ر ال&ثقاف&ة ال&رق&مية ب&ال&تعاون م&ع
امل&&جتمع امل&&دن&&ي وال&&بداي&&ة ف&&ي إرس&&اء اإلدارة االل&&كترون&&ية وتحس&&ني ال&&بنية األس&&اس&&ية ل&&الت&&صال إل&&ى ج&&ان&&ب
ت &&شجيع ال &&تجارة االل &&كترون &&ية وب &&عث امل &&ؤس &&سات ف &&ي ق &&طاع ت &&كنول &&وج &&يات امل &&علوم &&ات واالت &&صال ،وت &&تمثّل
االول &&وي &&ات ك &&ذل &&ك ف &&ي تحس &&ني ال &&قدرة ال &&تناف &&سية ل &&لمؤس &&سات االق &&تصادي &&ة ع &&بر ال &&تموق &&ع ض &&من االق &&تصاد
ال &&رق &&مي ،وت &&كري &&س االن &&دم &&اج االج &&تماع &&ي وت &&قليص ال &&فجوة ال &&رق &&مية ب &&تعميم ال &&نفاذ ل &&الن &&ترن &&ت ذات ال &&تدف &&ق
العالي على جميع الفئات واملناطق-.
-ﺗ0:ﻴﻊ %ﻻ+ﺘﺜ1ﺎ< ﻓﻲ %ﻟﻘ=ﺎﻋﺎ% U%d Uﻷ'ﻟ'ﻳﺔ '%ﻷ=:6ﺔ %ﻟ'%ﻋ;%' cﻟ:1ﻐﻠﺔ!

تس&توج&ب امل&رح&لة ال&قادم&ة ال&ترك&يز ع&لى اس&تغالل امل&يزات ال&تفاض&ليّة مل&ختلفة ال&قطاع&ات م&ع إع&طاء األول&وي&ة
ل &&تطوي &&ر األنش &&طة ال &&واع &&دة وامل &&شاري &&ع امل &&شغلة خ &&اص &&ة ف &&ي ال &&قطاع &&ات امل &&رت &&بطة ب &&خصوص &&يات ال &&جهة م &&ثل
ال &&صناع &&ات ال &&فالح &&ية وال &&غذائ &&ية وم &&شاري &&ع ال &&صناع &&ات ال &&تقليدي &&ة وم &&شاري &&ع ال &&سياح &&ة ال &&بيئية وال &&ثقاف &&ية
!8

واالس & &&تشفائ & &&ية وال & &&صناع & &&ات امل & &&عملية ذات ال & &&قيمة امل & &&ضاف & &&ة ال & &&عال & &&ية وامل & &&جاالت-ذات-امل & &&حتوى-امل & &&عرف & &ي-
والتكنولوجي-املرتفع.
ﺗ6ﻔﻴ% dﻻ+ﺘﺮ%ﺗﻴ0ﻴﺔ %ﻟ'f0ﻳﺔ ﻟﻠ7 e'f6ﺎﻻ+ﺘﺜ1ﺎ< %ﻟDﺎQ

سيت ّم خالل املرحلة الخاصة العمل على تحيني وتنفيذ اإلستراتيجية الجهوية للنهوض باالستثمار
الخاص والتي ترتكز على ثالثة محاور تتع ّلق بالتشجيع على إحداث املؤسسات وتنمية املؤسسات
املنتصبة ووضع خطـــة جهوية للتسويق الترابي.
املحور الثاني :تنظيم املجال الترابي والعمراني واحالل تنمية متوازنة
إن الح &&رك &&ية االق &&تصادي &&ة امل &&تنام &&ية وال &&توس &&ع ال &&عمران &&ي امل &&تزاي &&د مل &&دن ال &&جهة ي &&تطلب إع &&طاء أه &&مية ك &&برى
مل &&وض &&وع ت &&نظيم ال &&فضاء ال &&تراب &&ي وال &&تحكم ف &&ي ال &&نمو ال &&عمران &&ي وت &&عصير ال &&بنية األس &&اس &&ية )(ﺣﻼ\ ﺗﻨﻤ5ﺔ
ﻣﺘﻮ(^ﻧﺔ حتى ّ
نضمن نموا مستديما.
ﺗ)6ﻴ% Fﻟ01ﺎ% .ﻟﺘﺮ7%ﻲ '%ﻟﺘ,ﻛ Fﻓﻲ %ﻟ% '16ﻟﻌ1ﺮ6%ﻲ!

ي&&تمثل اله&&دف خ&&الل ال&&فترة ال&&قادم&&ة ف&&ي ت&&حقيق اس&&تغالل أف&&ضل ل&&لمجال ال&&تراب&&ي وت&&حكم أن&&جع ف&&ي ال&&نمو
ال&عمران&ي ب&ما ي&مكن م&ن الح&د م&ن ال&ضغوط&ات االق&تصادي&ة واالج&تماع&ية وج&عل ال&فضاء ال&تراب&ي وال&عمران&ي
أك&ثر وظ&يفية وذل&ك م&ن خ&الل ت&حيني أم&ثلة ال&تهيئة ال&تراب&ية وت&أه&يل امل&دن ب&ال&رف&ع م&ن ط&اق&ات&ها ع&لى اس&تقطاب
االس&تثمار وته&ذي&ب امل&جال ال&حضري داخ&ل امل&دن وإع&ادة ه&يكلتها م&ع إح&كام ت&وزي&ع األنش&طة االق&تصادي&ة
داخ&&لها وت&&مكينها م&&ن ال&&بنية األس&&اس&&ية ال&&ضروري&&ة وامل&&ناط&&ق ال&&خضراء وامل&&نتزه&&ات وم&&ناط&&ق ال&&نشاط ح&&تى
تصبح مدن وظيفية-.
ه &&ذا ب &&اإلض &&اف &&ة إل &&ى ال &&تحكم ف &&ي ال &&توس &&ع ال &&عمران &&ي ع &&لى ح &&ساب األراض &&ي ال &&فالح &&ية وت &&وج &&يهه ن &&حو
األراض &&ي األق &&ل خ &&صوب &&ة وم &&قاوم &&ة ال &&بناء ال &&فوض &&وي وإت &&مام م &&راج &&عة أم &&ثلة ال &&تهيئة ال &&عمران &&ية وت &&غطية
التجمعات السكنية الريفية بأمثلة تهيئة عمرانية-.
ﺗﻠ7ﻴﺔ %ﻟ=ﻠ7ﺎ Uﻋﻠﻰ %ﻟ+1ﺎﻛ* '%ﻟ1ﻘﺎ% F+ﻟ1ﻌ;ّ cﻟﻠ67ﺎT

ته&&دف الخ&&طة ف&&ي م&&جال ال&&سكن إل&&ى ت&&لبية ال&&طلبات امل&&تزاي&&دة ع&&لى امل&&قاس&&م امل&&عدة ل&&لبناء وذل&&ك م&&ن خ&&الل
األخ&ذ ب&عني االع&تبار ل&لمقاس&م االج&تماع&ية وال&بناء ال&عمودي ع&ند م&راج&عة أو ت&وس&يع أم&ثلة ال&تهيئة ال&عمران&ية
وال&&تشجيع ع&&لى إن&&جاز ال&&بناءات ال&&عمودي&&ة والح&&د م&&ن ال&&توس&&ع األف&&قي ل&&لبناءات ل&&لتحكم ف&&ي ت&&كلفة امل&&ساك&&ن
وت&&نفيذ ال&&برن&&ام&&ج ال&&خصوص&&ي ل&&لسكن االج&&تماع&&ي وت&&سوي&&ة ال&&وض&&عية ال&&عقاري&&ة للتج&&معات ال&&ري&&فية امل&&قام&&ة
على أراضي دولية-.
ﺗﻌ8ﻴﺮ %ﻟ67ﻴﺔ %ﻷ+ﺎ+ﻴﺔ

ف&&ي م&&جال ت&&عصير ال&&بنية األس&&اس&&ية س&&يت ّم ال&&عمل ع&&لى ض&&مان س&&يول&&ة ح&&رك&&ة امل&&رور ب&&مواص&&لة م&&ضاع&&فة
ال&&طرق&&ات امل&&هيكلة ل&&لوط&&ن ال&&قبلي وخ&&اص&&ة ال&&طري&&ق ال&&جهوي&&ة رق&&م  27ال&&راب&&طة ب&&ني ن&&اب&&ل وق&&ليبية وال&&طري&&ق
ال&&وط&&نية رق&&م  1وإق&&ام&&ة م&&نعرج&&ات ح&&ول امل&&دن ال&&تي تشه&&د اك&&تظاظ&&ا وت&&قوي&&ة وص&&يان&&ة ال&&طرق&&ات ك&&ما س&&يقع
م&ضاع&فة امل&جهودات ال&خاص&ة ب&تهيئة وت&عبيد وص&يان&ة امل&سال&ك ال&فالح&ية وال&تي ت&لعب دورا أس&اس&يا ف&ي رب&ط
املناطق الريفية باملراكز العمرانية وتس ّهل ترويج اإلنتاج الفالحي.
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وم&ن ض&من أول&وي&ات امل&رح&لة ال&قادم&ة ت&حوي&ل ج&زء م&ن حج&م ن&شاط ال&نقل ال&طرق&ي إل&ى ال&نقل الح&دي&دي ع&بر
ت&&عصير ش&&بكة ال&&س ّكة الح&&دي&&دي&&ة وت&&وس&&يعها ال&&ى ش&&مال ال&&والي&&ة ،ك&&ما س&&تتر ّك&&ز ال&&جهود ع&&لى م&&واك&&بة ال&&تطور
ال&&تكنول&&وج&&ي ال&&ذي يشه&&ده ق&&طاع االت&&صاالت ب&&تطوي&&ر ال&&بنية األس&&اس&&ية ل&&الق&&تصاد ال&&رق&&مي م&&ن ذل&&ك ت&&عميم
شبكة األلياف البصرية.
,%ﻼ .ﺗ16ﻴﺔ 1ﺘ'6B%ﺔ

س &&يتم ال &&عمل خ &&الل امل &&رح &&لة ال &&قادم &&ة ع &&لى ت &&حقيق ال &&توازن ب &&ني م &&ختلف م &&ناط &&ق ال &&والي &&ة م &&ن خ &&الل ال &&تمييز
االي&&جاب&&ي ل&&لمناط&&ق األق&&ل ح& ّ
ظ وذل&&ك ب&&ال&&نهوض ب&&امل&&نطقة ال&&شمال&&ية ل&&لوالي&&ة ب&&ان&&جاز ب&&رام&&ج خ&&صوص&&ية ل&&لتنمية
وت&عصير ب&نيتها األس&اس&ية وت&دع&يم ال&تجهيزات الج&ماع&ية وإح&داث امل&ناط&ق ال&صناع&ية والح&رف&ية وال&سياح&ية
وت &&شجيع االس &&تثمار ل &&تثمني م &&وارده &&ا ال &&طبيعية والبش &&ري &&ة وت &&نوي &&ع ال &&نسيج االق &&تصادي ب &&تطوي &&ر ال &&قطاع
الصناعي والسياحي واالقتصاد الرقمي.
ك&&ما س&&يت ّم ال&&عمل ع&&لى تحس&&ني ظ&&روف ال&&عيش ب&&امل&&ناط&&ق ال&&ري&&فية ب&&ان&&جاز م&&شاري&&ع إلع&&ادة ه&&يكلة وت&&وس&&يع
ش&بكة ال&تزوي&د ب&امل&اء ال&صال&ح للش&راب وت&عبيد وص&يان&ة امل&سال&ك ال&فالح&ية وت&طهير امل&ياه املس&تعملة وال&تشجيع
ع&لى إح&داث م&شاري&ع م&نتجة وم&ش ّغلة م&ع ت&نفيذ ب&رن&ام&ج خ&صوص&ي لته&ذي&ب ال&قرى ال&ري&فية ،وف&ي م&ا ي&تعلق
ب&األح&ياء ال&شعبية ف&سيت ّم ال&عمل ع&لى إدم&اج&ها االق&تصادي واالج&تماع&ي ف&ي م&حيطها ال&عمران&ي م&ن خ&الل
العناية ببنيتها األساسية وتكثيف برامج اإلحاطة والرعاية بالفئات الهشة.
املحور الثالث  :تنمية املوارد البشرية وتحسني جودة الحياة
ل&تحقيق ت&نمية مس&تدي&مة س&يت ّم ال&ترك&يز خ&الل امل&رح&لة ال&قادم&ة ع&لى ت&طوي&ر امل&وارد وامل&حاف&ظة ع&لى ال&توازن&ات
البيئية:
%ﻹ,ﺎ=ﺔ =7ﺎﻟ7ﻲ %ﻟ:ﻐ.

مل&&واج&&هة ارت&&فاع نس&&بة ال&&بطال&&ة ل&&دى خ&&ري&&جي ال&&تعليم ال&&عال&&ي س&&يت ّم ال&&عمل ع&&لى م&&زي&&د اإلح&&اط&&ة به&&ذه ال&&فئة
م&ن ط&ال&بي ال&شغل ب&تطوي&ر إج&راءات امل&راف&قة م&ن ق&بل مس&تشاري ال&تشغيل ع&بر رس&م م&الم&ح امل&سار امل&هني
ل &&كل ش &&اب ورع &&اي &&ته إل &&ى أن ي &&تم ت &&شغيله ب &&صفة ن &&هائ &&ية س &&واء ف &&ي ع &&مل م &&ؤج &&ر أو مس &&تقل ،وس &&يت ّم وض &&ع
خ&&طط مح&&لية ل&&لتشغيل واإلدم&&اج امل&&هني للش&&باب ت&&أخ&&ذ ب&&عني االع&&تبار خ&&صوص&&يات ك&&ل م&&عتمدي&&ة ل&&ضمان
االستغالل األمثل ملكامن التشغيل املحلية املتوفرة.
ولتحس &&ني الخ &&دم &&ات امل &&وج &&هة ل &&طال &&بي ال &&شغل وأص &&حاب أف &&كار امل &&شاري &&ع س &&يقع ت &&وس &&يع ش &&بكة م &&كات &&ب
ال&&تشغيل وال&&عمل املس&&تقل ب&&ال&&جهة وإح&&داث ف&&ضاء ل&&لمبادرة ب&&ناب&&ل وم&&حضنة م&&ؤس&&سات ب&&شمال ال&&والي&&ة م&&ع
تدعيم دور محاضن املؤسسات ومركز األعمال في مجال اإلحاطة بالباعثني.
ﺗﺄ_ﻴ .ﻗ=ﺎ% Wﻟﺘﻛ'ﻳ* %ﻟ6f1ﻲ

ته&دف الخ&طة ف&ي م&جال ال&تكوي&ن امل&هني إل&ى م&واص&لة ت&أه&يل ال&قطاع ب&ال&عمل ع&لى ت&طوي&ر ب&رام&ج ال&تكوي&ن
ل&&تواك&&ب ح&&اج&&يات امل&&ؤس&&سات م&&ن امل&&هارات وال&&كفاءات ب&&ال&&تعاون م&&ع امل&&هنة ،وتح&&دي&&ث وإع&&ادة ه&&يكلة م&&راك&&ز
ال &&تكوي &&ن امل &&هني وإح &&داث م &&راك &&ز ت &&كوي &&ن م &&هني ج &&دي &&دة ف &&ي اخ &&تصاص &&ات تس &&تجيب ل &&طلبات ال &&نسيج
االقتصادي من اليد العاملة املختصة والفنيني.
 X%;,Eﻗ=1 Rﺘﻛﺎ .1ﻟﻠﺘﻌﻠﻴ% Fﻟﻌﺎﻟﻲ '%ﻟ% X,7ﻟﻌﻠ1ﻲ
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م&واص&لة ل&لتوج&ه ال&رام&ي إل&ى ت&دع&يم ال&قطب ال&جام&عي ب&ال&جهة س&يت ّم ال&عمل ع&لى إح&داث م&ؤس&سات ج&ام&عية
ج &&دي &&دة ت &&تماش &&ى ف &&ي اخ &&تصاص &&ات &&ها م &&ع ال &&توج &&هات ال &&وط &&نية وال &&خصوص &&يات ال &&جهوي &&ة ،وت &&كري &&س ت &&فتّح
ال&جام&عة ع&لى م&حيطها ب&إرس&اء ع&الق&ة ش&راك&ة دائ&مة ب&ني م&ؤس&سات ال&تعليم ال&عال&ي وامل&ؤس&سات االق&تصادي&ة
ل&&تطوي&&ر ال&&قدرة ال&&تشغيلية لخ&&ري&&جي ال&&تعليم ال&&عال&&ي م&&ما ي&&م ّكن م&&ن ت&&عزي&&ز ق&&درات املتخ& ّ&رج&&ني ع&&لى إي&&جاد
شغل أو االنتصاب للحساب الخاص-.
وإض&&اف&&ة إل&&ى اس&&تكمال م&&كون&&ات ال&&قطب ال&&تكنول&&وج&&ي س&&ليمان ـ ب&&رج الس&&دري&&ة س&&يت ّم ال&&عمل ع&&لى ت&&ثمني
ن&&تائ&&ج ال&&بحث م&&ن خ&&الل إرس&&اء ع&&الق&&ة ش&&راك&&ة ب&&ني م&&ؤس&&سات ال&&بحث ال&&علمي وم&&ؤس&&سات ال&&تعليم ال&&عال&&ي
واملؤسسات االقتصادية وإحداث منطقة صناعية مساندة للقطب ببوعرقوب-.
ﺗﻌ8ﻴﺮ %ﻟﻘ=ﺎ% Wﻟ,8ﻲ

س&&يت ّم ال&&عمل خ&&الل ال&&فترة ال&&قادم&&ة ع&&لى تس&&ري&&ع ن&&سق ان&&جاز امل&&شاري&&ع ال&&صحية امل&&برم&&جة ب&&ال&&جهة وك&&ذل&&ك
ت&&عزي&&ز ال&&تغطية ال&&صحية وت&&عصير ال&&قطاع م&&ن خ&&الل ت&&نوي&&ع االخ&&تصاص&&ات وتحس&&ني ال&&تجهيزات وت&&طوي&&ر
الخ& &&دم& &&ات ال& &&صحية ك& &&ما س& &&يت ّم ت& &&دع& &&يم األق& &&طاب ال& &&صحية ال& &&ثالث ب& &&ال& &&جهة ) ت& &&طوي& &&ر األق& &&سام ال& &&طبية
ب&املس&تشفى ال&جام&عي ب&ناب&ل وإت&مام م&كون&ات املس&تشفى ال&جهوي ب&منزل ت&ميم وإح&داث مس&تشفى ج&هوي
ج&&دي&&د ب&&قرن&&بال&&ية( وتحس&&ني الخ&&دم&&ات ال&&صحية ب&&املس&&تشفيات املح&&لية وم&&راك&&ز ال&&رع&&اي&&ة ال&&صحية األس&&اس&&ية
ه&ذا م&ع ﺗﻌﺰ6ﺰ (ﻟﻤﺆﺳﺴﺎ( #ﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋ5ﺔ ﺑﺎﻹJﺎ? (ﻟﻄﺒﻲ (ﻟﻤﺨﺘﺺّ )nﻟﻚ |ﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔ5ﺎ( #ﻟﺠ&ﻮ6ﺔ ﺑﻜ ّﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺰ\
ﺗﻤ5ﻢ )ﻗﺮﻧﺒﺎﻟ5ﺔ )ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔ5ﺎ( #ﻟﻤﺤﻠ5ﺔ" )ﺑﺎﻹJﺎ?(( #ﻟﺸﺒJ 9ﺒ5ﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ (ﻟﻤﺆﺳﺴﺎ( #ﻟﺼﺤ5ﺔ.
ﺗﺜ7ﻴ% Uﻟ7ﻌ; %ﻻ0ﺘ1ﺎﻋﻲ ﻓﻲ %ﻟﺘ16ﻴﺔ

ﺳﺘﺘﺮ ّﻛﺰ (ﻟﺠ&ﻮ eﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒ5ﺖ (ﻟﺒﻌﺪ (ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ (ﻟﺘﻨﻤ5ﺔ )nﻟﻚ ﺑـﺘﺪﻋ5ﻢ (ﻟﺘﺪﺧﻼ #ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ( Öﻟﻮﻗﺎ6ﺔ )(ﻟﺮﻋﺎ6ﺔ
)(ﻹeﻣﺎ Äﻟﻤﺨﺘﻠﻒ (ﻟﻔﺌﺎ( #(n #ﻟﺤﺎﺟ5ﺎ( #ﻟﺨﺼﻮﺻ5ﺔ )ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻟﻈﻮ(<ﺮ (ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ5ﺔ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ&ﺎ )(ﻟﺤﺪ
ﻣﻦ (ﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗ&ﺎ (ﻟﺴﻠﺒ5ﺔ )ﻣﻮ(ﺻﻠﺔ (ﻟﺠ&ﻮ eﻟﺘﻤﻜ5ﻦ (ﻟﻌﺎﺋﻼ( #ﻟﻤﻌﻮ^) 7ﻣﺤﺪ)( 7eﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ (ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ?(ﺗ&ﺎ
(ﻟﺸﺮ(ﺋ5ﺔ )ﺗﻄﻮ6ﺮ ﻣﺴﺘﻮ Öﻋ5ﺸ&ﺎ-.
ﻛﻤﺎ ﺳ5ﺘﻢ ّ eﻋﻢ (ﻻﻗﺘﺼﺎ( eﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼ\ ﺗﻄﻮ6ﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ (ﻟﻘﺮ)( ãﻟﺼﻐﺮ() Öﻟﻘﺮ)( ãﻟﺼﻐ5ﺮ) 7ﺗﺸﺠ5ﻊ
ﻣ&ﻦ (ﻟﺠﻮ(? )(ﻟﻨ&ﻮ ãﺑﺎﻟﻔﺘﺎ( 7ﻟﺮ6ﻔ5ﺔ )(ﻟﺘﻌﺎ) ﻣﻊ (ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (ﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺎ?6ﻊ ﻟﺘﺄ5Jﺮ )ﻣﺴﺎﻧﺪ 7ﺻﻐﺎ?
(ﻟﺤﺮﻓ55ﻦ )ﻣﻘﺎ)ﻣﺔ (ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )(ﻟﻔﻘﺮ )eXﻣﺎ( Äﻟﻔﺌﺎ( #ﻟ& ّﺸﺔ ﻓﻲ ﺳﻮ( iﻟﺸﻐﻞ.
%ﻟ,1ﺎﻓ)ﺔ ﻋــﻠﻰ %ﻟﺘ'6B%ﺎ% Uﻟ7ـﻴـPﻴﺔ

س&تترك&ز ال&جهود مس&تقبال ع&لى ت&رش&يد اس&تغالل ال&ثروات ال&طبيعية ب&كيفية ت&مكن م&ن ال&توف&يق ب&ني م&تطلبات
ال&&نمو االق&&تصادي م&&ن ج&&هة وم&&راع&&اة ط&&اق&&ة اس&&تيعاب وتح&&مل األوس&&اط ال&&طبيعية وض&&مان تج&&دي&&د م&&وارده&&ا
م&ن ج&هة أخ&رى ،ل&ذل&ك ي&مكن ال&عمل خ&الل ال&فترة ال&قادم&ة عـ&لى ال&وق&اي&ة م&ن ال&تلوث ال&صناع&ي ب&منع ان&تصاب
امل&&ؤس&&سات ال&&صناع&&ية امل&&لوث&&ة وإص&&الح م&&نظوم&&ة ج&&مع وم&&عال&&جة ال&&فضالت امل&&نزل&&ية وال&&تشجيع ع&&لى إح&&داث
م &&شاري &&ع مج & ّددة ل &&تثمني ال &&فضالت امل &&نزل &&ية ودع &&م ق &&درات امل &&جتمع امل &&دن &&ي ع &&لى ح &&ماي &&ة امل &&نظوم &&ة ال &&بيئية
وتشريك الخواص في مجال تحسني الجمالية الحضرية.
وك&ذل&ك ال&تصرف-املس&تدي&م-ف&ي-امل&ناط&ق-ال&حساس&ة وم&جاب&هة ال&ضغوط-املس&لطة-ع&لى-الش&ري&ط-ال&ساح&لي-وت&رك&يز-
مؤسسات-اقتصادية-تعزّز-التنمية-املستديمة.
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ﺗﻌ1ﻴ1;D Fﺎ% Uﻟﺘ=fﻴﺮ

ﺳ5ﺘﻮ(ﺻﻞ (ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤ5ﻢ ﺧﺪﻣﺎ( #ﻟﺘﻄ&5ﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄ5ﻦ (ﻟﺤﻀﺮ() wﻟﺮ6ﻔﻲ ﺑﺘﻮﺳ5ﻊ ﺷﺒﻜﺔ (ﻟﺘﻄ&5ﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ (ﻟﻤﻨﺎJﻖ
(ﻟﺒﻠﺪ6ﺔ )(ﻷﺣ5ﺎء (ﻟﺸﻌﺒ5ﺔ )(ﻟﻘﺮ( Öﻟﺮ6ﻔ5ﺔ )ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛ5ﺰ (ﻟﺒﻨ5ﺔ (ﻷﺳﺎﺳ5ﺔ (ﻟﻀﺮ)?6ﺔ ﻹﻋﺎ( 7eﺳﺘﻐﻼ\ )ﺗﺜﻤ5ﻦ (ﻟﻤ5ﺎ]
(ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ (ﻋﺘﻤﺎ (eﻋﻠﻰ (?eﺳﺎ #ﻣﻌ ّﻤﻘﺔ.
%ﻻ6ﺘﻘﺎE .ﻟﻰ %ﻻﻗﺘ8ﺎ; %ﻷNDﺮ

&تعرض ل&ها األوس&اط ال&طبيعية ب&والي&ة ن&اب&ل وال&تحوالت ال&تي تشه&ده&ا م&عاي&ير ال&تجارة
إن ال&ضغوط&ات ال&تي ت ّ
ال&&عامل&&ية ،ت&&فرض ع&&لينا ال&&يوم االن&&تقال إل&&ى االق&&تصاد-األخ&&ضر-وال&&ذي ت&&نطلق أس&&سه م&&ن-ت&&شجيع-االس&&تثمار-
ودع&م--االق&تصاد-م&ن-خ&الل-ال&قطاع&ات-ال&بيئية ،ل&ذل&ك س&يت ّم ال&عمل ع&لى ت&حوي&ل ج&زء م&ن األنش&طة-االق&تصادي&ة-
&تصرف ف&&ي-ال&&نفاي&&ات وال&&سياح&&ة
ال&&حال&&ية ب&&ال&&جهة-إل&&ى-أنش&&طة-خ&&ضراء-ع&&بر ت&&شجيع االس&&تثمار ف&&ي م&&جال-ال&
ّ
االي&&كول&&وج&&ية وال&&فالح&&ة ال&&بيول&&وج&&ية وال&&صناع&&ات امل&&راع&&ية ل&&لبيئة ،ك&&ما س&&يت ّم إع&&داد وت&&نفيذ خ &طّة ع&&مل ته&&دف
إل&&ى ت&&ثمني ن&&تائ&&ج ال&&بحث ال&&علمي ب&&ال&&قطب ال&&تكنول&&وج&&ي ال&&بيئي ب&&برج الس&&دري&&ة وت&&متني ال&&رواب&&ط ب&&ني ال&&بحث
ال&علمي وال&قطاع ال&صناع&ي ،وك&ذل&ك إح&داث م&نطقة ص&ناع&ية إي&كول&وج&ية ب&بوع&رق&وب ذات-م&عاي&ير-ع&ال&ية-ل&ألداء
ال&بيئي ،ه&ذا ع&الوة ع&لى زي&ادة إن&تاج واس&تعمال ال&طاق&ات املتج& ّددة م&ثل ال&طاق&ة ال&هوائ&ية وال&طاق&ة ال&شمسية
وتشجيع-النقل-املستدام وتشييد-املباني-الخضراء-قليلة االستهالك-للطاقة.-
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