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النشاط

برنامج التنمية المندمجة  :إنجازات وتقييم وإهتمام أجنبى...
�شكلت �سنة  2015حمطة حمورية يف م�سار برنامج
التنمية املندجمة با�ستكمال الق�سط ال ّأول ( 54م�رشوع)
وبتقدم مهم لإجناز م�شاريع الق�سط الثاين ( 36م�رشوع)
�إ�ضافة النطالق درا�سة التقييم ن�صف املرحلي للربنامج.
ومن �أبرز النتائج امل�سجلة :
·     تكوين ما يزيد عن  1800منتفعا يف اخت�صا�صات
خمتلفة
·     حتقيق ما يزيد عن  900عن�رصا جماعيا
منتجا
فرديا
·�    إحداث  2189م�رشوعا
موفرة  5425موطن �شغل جديد
وقد �أبرمت املندوبية العامة للتنمية اجلهوية اتفاقيتي
تعاون مع كل من الديوان الوطني لل�صناعات التقليدية
والوكالة التون�سية للتكوين املهني ال�ستحثاث ن�سق الإجناز
ولتنمية الكفاءات ومل�ساندة باعثي امل�شاريع الفردية بح�سن
�إ�ستغالل املناطق احلرفية املنجزة .كما حظى «الربنامج»
بزيارة لوفد عن امللتقى الدويل الفرنكوفوين حول الالمركزية
واحلوكمة املنتظم يف تون�س متت باملنطقة احلرفية املنجزة
بحمام الأنف (والية بن عرو�س) للإطالع على املنجزات

وعلى التم�شى الت�شاركي املعتمد لذلك والتنظيم امل�ؤ�س�سي
الت�صور وامل�صادقة والتنفيذ واملتابعة والتقييم..
ومراحل
ّ
ومتحورت اال�ستف�سارات حول دور املندوبية العامة
للتنمية اجلهوية والإدارة اجلهوية واملحلية يف التمويل وحول
�صيغة الت�رصف يف املنجزات بعد الت�سليم و�إختيار املنتفعني
باملنطقة احلرفية .وعرب الوفد عن �إعجابه بالتجربة...

«التشغيل األخضر»  :محور شراكة مع والية سوسة...
�شكل «م�رشوع التعاون الدوىل عرب احلدود للت�شغيل
الأخ�رض» فر�صة عملية لوالية �سو�سة لتفعيل �إنخراطها
فى م�سار جمدد يهدف لتطوير جماالت الأعمال الدافعة
«للت�شغيل الأخ�رض» باجلهة وذلك فى �رشاكة مع املندوبية
العامة للتنمية اجلهوية .وقد �إنعقدت بها ()19-02-2016
ّ
ندوة واكبتها الهياكل اجلهوية املعنية «بامليثاق الأورو-
متو�سطي حول الت�شغيل الأخ�رض» املوقع من قبل كل من
العامة للتنمية اجلهوية
واىل اجلهة والإدارة العامة للمندوبية ّ
ال�ستعرا�ض منجرات امل�رشوع :
• • ت�أهيل  15مهند�سا وفنيا يف جمال الطاقة ال�شم�سية
يف  20فنيا فى ميدان تثمني مادة «املرجني»
لإدماجهم يف �سوق ال�شغل مب�ساندتهم على بعث
م�شاريع.
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•
•

• �إجناز درا�سة حول واقع الت�شغيل الأخ�رض ولت�شخي�ص
احلاجة للمهارات ذات ال�صلة...
• رفع م�ستوى الوعي لدى املتدخلني مبكامن « الت�شغيل
الأخ�رض» باجلهة...
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النشاط

المندوبية العامة للتنمية الجهوية :
دعم نشيط للمبادرة الخاصة بالجهات...

فى �إطار دفع املبادرة اخلا�صة باجلهات ،تكثفت
م�ساهمات املندوبية العامة للتنمية اجلهوية �سنتى 2015-
 2016يف فعاليات لتظاهرات وطنية وجهوية للتعريف
ب�آليات وبرامج وحوافز اال�ستثمار وذلك عرب تن�شيط ور�شات
عمل حول دفع الإ�ستثمار اخلا�ص وترويج الإ�صدارات من
وثائق ومن�شورات « -والية ...يف �أرقام» والوثيقة الرتويجية
للواليات املعنية و»جملة التنمية اجلهوية» – وذلك لتعريف
اجلمهور من عموم وباعثني ومهنيني مب�ؤهالت اجلهات
التون�سية و فر�ص اال�ستثمار الكامنة بها ...من ذلك «اليوم
اجلهوى للتكوين ودفع فر�ص الت�شغيل واملبادرة» بوالية
�أريانة و»�صالون بعث امل�ؤ�س�سات» بوالية املن�ستري و»�صالون
الأعمال» بوالية �صفاق�س و»�صالون املبادرة» بتون�س
ف�ضال عن التظاهرات الدرا�سية بال�رشاكة معى هياكل مماثلة
وجامعية للتعريف مبخرجات �أن�شطة املندوبية العامة للتنمية
اجلهوية كالتعاون الدوىل الالمركزى ...كما �إنعقد باملندوبية
العامة للتنمية اجلهوية لقاء �إعالميا لفائدة م�صاحلها،
املركزية واجلهوية ،حول امل�رشوع اجلديد «دعم املبادرة

اجلهوية لدعم التنمية امل�ستدامة�  -إرادة» الهادف لتدعيم دور
القطاع اخلا�ص ولتح�سني حوكمة وخدمات التكوين والت�شغيل
باجلهات امل�ستهدفة ومنها واليتى بنزرت و�صفاق�س ...وقد
واكبه كل من وحدة الت�رصف يف امل�رشوع (وزارة التنمية
واال�ستثمار والتعاون الدويل) واخلرباء املكلفني بت�أطري تنفيذ
حماوره وممثل عن مفو�ضية الإحتاد الأوروبى بتون�س .علما
و�أن هذه املبادرة �إنطلقت بعد منذ جويلية  2016بلقاءات
جهوية مع الهياكل املعنية بالواليات امل�ستهدفة مع مواكبة
وم�شاركة فاعلة منتظرة للمندوبية العامة للتنمية اجلهوية.

« تحدي المبادرة ...» 2016

جت�سيما التفاقية ال�رشاكة املربمة مع املدر�سة العليا
و�أ�سفرت الأ�شغال على اختيار  03م�شاريع باعتبارها ذات
للتجارة بتون�س (جامعة منوبة) ،واكبت املندوبية العامة جدوى اقت�صادية وحاملة لأفكار جمددة .
للتنمية اجلهوية من خالل م�صاحلها اجلهوية بواليتى اريانة
ومنوبة فعاليات تظاهرة « «حتدي امل�ؤ�س�سات» 2016
بالقطب التكنولوجي مبنوبة ايام  13-16افريل .2016
ومتحورت فعاليات «التحدي» بني املت�سابقني من طلبة
املاج�ستري «�أعمال» حول املبادرة فى الإقت�صاد الأخ�رض
وذلك تفعيال مل�رشوع متو�سطى ممول من قبل الإحتاد
الأوروبى ت�ساهم املندوبية العامة للتنمية اجلهوية يف
تنفيذه بال�رشاكة مع املدر�سة العليا للتجارة بتون�س.
كما تولت خربات من جامعيني ومهنيني بهياكل
امل�ساندة (القطب التكنولوجي مبنوبة ،بنك متويل امل�ؤ�س�سات
ال�صغرى واملتو�سطة ،قطب الفجة-املن�ستري) ت�أمني الإحاطة
وامل�ساعدة والتوجيه لفرق حاملي �أفكار م�شاريع لإعداد
خطة الأعمال.
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وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي في زيارات عمل بالجهات...
واكبت املندوبية العامة للتنمية اجلهوية زيارات
عمل وزير التنمية والإ�ستثمار والتعاون الدويل للجهات
ال�ساحلية وذلك لالطّ الع على الو�ضع التنموي بها وعلى
مدى تقدم �إجناز امل�شاريع العمومية و�سري خمتلف برامج
الدولة ،قطاعية وجهوية ،وملعاجلة �إ�شكاليات ذات �صلة
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ببيئة الأعمال من متويل وبنية �أ�سا�سية وخدمات عمومية.
كما كانت منا�سبة ملواكبة م�سار �إعداد خمطط التنمية
متيز مب�ساهمة
 2020 - 2016مبختلف مراحله والذي ّ
خمتلف الفاعلني باجلهات يف �إثراء حمتواه �ضمن مقاربة
ت�شاركية.
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مساندة الجهات

المندوبية العامة للتنمية الجهوية :
دور محوري في تجسيم المنهج التشاركي إلعداد مخطط التنمية ()2020 - 2016
ا�ضطلعت املندوبية العامة للتنمية اجلهوية بدور حموري
يف اعداد �أعمال خمطط التنمية ( .)2016-2020ف�إىل جانب
م�ساهمتها يف و�ضع منهجية مراحله والت�أطري الفني ال�أ�شغال
خمتلف املتدخلني جهويا ،فهى تعمل على جت�سيم ممار�سة
ت�شاركية بدعوة املجتمع املدين والهياكل املهنية واملنظمات
الوطنية والكفاءات الفنية للم�ساهمة يف �أعمال خمططات
اجلهوية واالقليمية للتنمية على م�ستوى كل والية.

ندوة دراسية حول التوجهات العامة لمخطط التنمية
باقليم تونس الكبرى ( 22جانفي )2016
•

�إذ متوقعت املندوبية العامة للتنمية اجلهوية بر�صيدها
املعريف وبخربتها يف التخطيط للتنمية اجلهوية كو�صل بني
الواليات الراجعة لها بالنظر ( 11والية) والقطاعات ملقاربة
وتثمني املقرتحات اجلهوية والقطاعية خ�صو�صا التوجهات
والربامج وامل�شاريع امل�شرتكة.
وهى ب�صدد �إعداد درا�سات ا�سرتاتيجية لتنمية الواليات
ال�ساحلية لتوظيف نتائجها يف ر�سم الر�ؤية امل�ستقبلية
واملحاور اال�سرتاتيجية للتنمية بكل منها .وتتوىل انطالقا
من نتائج التقارير اجلهوية ،ـت�أمني تكامل وجناعة اقرتاحات
اجلهات ور�سم توجهات م�شرتكة للواليات املجمعة �ضمن
ف�ضاء اقت�صادي وعمراين متنا�سق «الإقليم» من خالل
ا�ست�رشاف فر�ص الرتابط والتكامل فيما بينها.
ويف نطاق مواكبة مراحل �إعداد املخطط �ساهمت املندوبية
العامة للتنمية اجلهوية فى ت�أطري  25ور�شة عمل جهوية
مب�شاركة حواىل �ألف ممثل �سيا�سى ومهنى وقطاعى بني
جمال�س جهوية ومنظمات مهنية .كما نظمت لفائدة الواليات
الراجعة لها بالنظر ( 11والية) ندوتني درا�سيتني :

•عر�ض ومناق�شة و�إثراء التقرير الت�أليفي لوثيقة
التوجهات العامة ملخطط التنمية لإقليم تون�س
الكربى ( )2016-2020من �إعداد املندوبية العامة
للتنمية اجلهوية واكبه  38م�شاركا ممثلني عن �إدارات
التنمية اجلهوية ،جلان التخطيط واملالية باملجال�س
اجلهوية بالواليات املعنية ،ممثلني عن املنظمات
املهنية الوطنية (احتاد ال�صناعة والتجارة ،احتاد
الفالحة وال�صيد البحري ،االحتاد العام التون�سى
لل�شغل) ،حزبني �سيا�سىين ،جمعيات حملية ،ممثلني
وخرباء عن وكالة التعاون الفنى الأملاين .وتناولت
الندوة �أهمية تكامل العمل التنموي بني الواليات
الأربعة املكونة لالقليم من خالل مناق�شة التوجهات
اال�سرتاتيجية �ضمن ر�ؤية ا�ست�رشافية ترتجم طموحات
اجلهات يف حتقيق التنمية املحلية واجلهوية بواليات
االقليم.

ندوة حول تشخيص الوضع التنموي بالشريط
الساحلي ( 16أكتوبر : )2015
تناولت الندوة نتائج الت�شخي�ص اال�سرتاتيجي للو�ضع
التنموي بال�رشيط ال�ساحلي للبالد من خالل مناق�شة تقرير
جهة ال�رشيط ال�ساحلي ( 11والية) املعد من قبل املندوبية
العامة للتنمية اجلهوية .
وح�رض �أ�شغالها  80م�شاركا من ممثلي جمل�س النواب (3
نواب) و الأحزاب ( )4و واليات تون�س الكربى ( )17وواليات
ال�شمال ال�رشقي ( )10والو�سط ال�رشقي ( )9وخرباء باال�ضافة
�إىل �إطارات املندوبية العامة للتنمية اجلهوية )15( :
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الجهات
مساندة
المحتوى

مخطط التنمية  : 2020 – 2016مراحل اإلعداد في صور
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مساندة الجهات

مخطط التنمية : 2020 – 2016
التوجهات العامة للتنمية بالشريط الساحلي وبإقليم تونس الكبرى
محمـد بـن األزرق
محسن بومعيزة
يتم الإعداد ملخطط التنمية  2020 – 2016مبختلف
جهات البالد يف �إطار ت�شاركي وتوافقي مع الفاعلني على
امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ومع مكونات
املجتمع املدين تكري�سا للت�شاركية واحلوكمة املحلية.
ومتهيدا لأ�شغال الإعداد متت بلورة وثيقة توجيهية ك�إطار
مرجعي حتدد فيها الر�ؤية اجلديدة للتنمية وطنيا وجهويا مع
�ضبط �أهداف و�إ�سرتاتيجية التنمية للخما�سية القادمة.
وانطلق الإعداد ر�سميا باجلهات فى  31جويلية 2015
بعقد لقاءات جهوية مو�سعة ب�إ�رشاف �أع�ضاء احلكومة لتقدمي
منهجية �إعداد ولعر�ض الو�ضع العام االقت�صادي واالجتماعي
وال�سيا�سي بالبالد.

الوثيقة التوجيهية  .2020–2016وتت�ضمن حتديد املحاور
الإ�سرتاتيجية لتج�سيم الر�ؤية امل�ستقبلية مع �ضبط ال�رشوط
املو�ضوعية لتج�سيمها .وقد مت طرق حماور وموا�ضيع جديدة
كاالقت�صاد الأخ�رض واالقت�صاد الت�ضامني واحلوكمة املحلية
ومقاربة النوع االجتماعي ...

تشخيص الوضع التنموي بالجهات
انطلقت اللجان القطاعية للمجال�س اجلهوية (�أوت� -سيتمرب
 )2015بهدف ت�شخي�ص الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي والإ�شكاليات التنموية على م�ستوى كل والية مع
�إبراز �أداء القطاعات ومدى ت�أثرها بامل�سار االنتقايل بالبالد.
وتوجت املرحلة بتنظيم ور�شات عمل مو�سعة بالواليات
(�سبتمرب  )2015للتعمق يف ت�شخي�ص الو�ضع التنموي
ولتحديد �إ�شكاليات التنمية.
كما مت بالتوازي (�أكتوبر  )2015تنظيم ور�شات عمل
( )04على م�ستوى اجلهات الكربى للبالد « :ال�رشيط ال�ساحلي»
(«ال�شمال ال�رشقي» و»تون�س الكربى» و»الو�سط ال�رشقي»)
و»ال�شمال الغربي» و»الو�سط الغربي» و»اجلنوب».

الرؤيـة المستقبلية للتنمية

�إقليم تون�س الكربى

وتخللت الأ�شغال ا�ست�شارات جهوية (نوفمرب )2015
و�أخرى �إقليمية (دي�سمرب  )2015للبحث يف الرهانات
امل�ستقبلية والعتماد ر�ؤية �إ�سرتاتيجية جديدة للتنمية
ب�أبعادها االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية
واملجالية .كما مت تنظيم ور�شات عمل لت�شخي�ص واقع و�آفاق
اال�ستثمار اخلا�ص باجلهات (دي�سمرب � )2015أمكن خاللها
حتديد �صعوبات وعراقيل تعيق �إنتعا�شة اال�ستثمار اخلا�ص
مع اقرتاح �إجراءات وتدابري كفيلة ب�إعادة تن�شيط املبادرة
اخلا�صة.

المقاربة

تهدف �أ�شغال املرحلة الثانية من �إعداد املخطط باجلهات
(�أكتوبر  )2015لبلورة الر�ؤية امل�ستقبلية للتنمية على
تطرقت �أ�شغال املرحلة باجلهات (جانفي .)2016
املدى املتو�سط والبعيد مع الأخذ بعني االعتبار توجهات ملقرتحات م�شاريع وبرامج لإدراجها خالل اخلما�سية
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المحتوى

القادمة مع الت�شاور فى �إجراءات و�إ�صالحات ت�ساهم يف
جت�سيم الأهداف التنموية .و�ساهمت جوالت مقاربة فى
التقريب بني مقرتحات اجلهات ومقرتحات القطاعات على
م�ستوى الوزارات املعنية واكبها �أع�ضاء جمل�س نواب ال�شعب
لكل والية لالطالع على نتائج جوالت املقاربة و�إدخال
التعديالت الالزمة عند ال�رضورة (مار�س – جوان .)2016
واجلدير بالذكر �أن �أ�شغال املراحل الثالث تخللتها زيارات
ميدانية لوزير التنمية واال�ستثمار والتعاون الدويل �إىل
واليات �إقليمي ال�شمال ال�رشقي والو�سط ال�رشقي.
إشكالية وآفاق التنمية:
الشريط الساحلي :

حتت�ضن جهة ال�رشيط ال�ساحلي  11والية (تون�س
و�أريانة ومنوبة وبن عرو�س وبنزرت ونابل وزغوان و�سو�سة
واملن�ستري واملهدية و�صفاق�س) .وهى �أهم قطب �سكاين بالبالد
ي�أوى حوايل  6.8مليون ن�سمة وم�ستقطبة للهجرة الداخلية .
بتنوع ن�سيجها االقت�صادي ب�أن�شطة دافعة يف خمتلف
وتتميز ّ
املجاالت ال�سيما يف ال�صناعات املعملية وال�سياحة والفالحة
واخلدمات والطاقة .غيى �أنها جهة غري متجان�سة وغري
مرتابطة تفتقر ملقومات «اجلهة االقت�صادية».
ويربز ت�شخي�ص الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
والدميغرايف للجهة �إ�شكاليات تتلخ�ص �أ�سا�سا يف :
−−تنامي ظاهرة التمركز على ال�رشيط ال�ساحلي وبتون�س
الكربى وتدهور الو�ضع البيئي
 3−−مراكز عمرانية كربى ذات كثافة �سكانية مرتفعة
وجاذبة لال�ستثمار ولليد العاملة (تون�س الكربى
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و�سو�سة-املن�ستري و�صفاق�س)
−−تراجع جاذبية ال�رشيط ال�ساحلي وتناف�سية اقت�صاده
نتيجة عوامل هيكلية و�أخرى ظرفية.
−−حماور رئي�سية �أفقية وخا�صة الطرقات ال�رسيعة غري
كافية لربط ال�رشيطني ال�ساحلي بالداخلي للبالد.
يتطلب ك�سب رهانات امل�ستقبل ولتجاوز �إ�شكاليات
التنمية واالخالالت الهيكلية و�ضع �إ�سرتاتيجية :
 −−للحد من الفوارق التنموية
−−لتحقيق م�ستويات �أرفع للقيمة امل�ضافة عرب �أن�شطة
ذات حمتوى معريف وتكنولوجي رفيع
 −−لربط ال�رشيطني ال�ساحلي والداخلي للبالد باجناز
وتع�صري ال�شبكة الطرقية الرئي�سية الأفقية و�إعادة
ت�شغيل �شبكة ال�سكة احلديدية الرابطة بني الو�سط
ال�رشقي والو�سط الغربي للبالد.
−−لإر�ساء وتطوير “اقت�صاد �أخ�رض” لإحكام الت�رصف
يف املوارد الطبيعية املحدودة وا�ستغالل فر�ص
ا�ستثمار وت�شغيل.
−−ت�ساهم يف تطوير مردودية القطاع ال�سياحي.
• •للحد من تدهور الو�ضع البيئي
تونس الكبرى :
يت�سم �إقليم تون�س الكربى (واليات تون�س و�أريانة وبن
عرو�س ومنوبة) بتنوع ف�ضاءه الرتابي ون�شاطه االقت�صادي
وتنامي بنيته الدميغرافية والعمرانية .وهو حو�ض ت�شغيل
هام م�ستفطب لال�ستثمار ومنفتح على اخلارج وخا�صة على
الف�ضاء املتو�سطى متجان�س له مقومات «اجلهة االقت�صادية».
ويربز الت�شخي�ص الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
والعمراين للجهة عديد الإ�شكاليات �أهمها :
−−تنامي ظاهرة التمركز بتون�س الكربى
−−تو�سع �أحزمة عمرانية ع�شوائية حول مدينة تون�س
باخل�صو�ص تفتقر لبنية ا�أ�سا�سية املالئمة.
−−تنامي ظواهر اجتماعية وبيئية �سلبية كالبناء
الفو�ضوي والتجارة املوازية واالكتظاظ مع
تفاقم ظاهرة التلوث حول ال�سباخ و�إلقاء النفايات
ال�صناعية.
−−تراجع تناف�سية تون�س الكربى
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−−ولئن �أفرز الواقع التنموي لإقليم تون�س الكربى
�إ�شكاليات فهو يزخر بفر�ص للتنمية يتعني ا�ستغاللها
بال�شكل الأمثل �ضمن ر�ؤية امل�ستقبلية.

يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال (قطب «الغزالة»
والبيوتكنولوجيا («القطب التنموي للبيوتكنولوجيا
ب�سيدي ثابت») واخلدمات املالية
−−االرتقاء بوالية بن عرو�س نحو �أر�ضية تناف�سية يف
ال�صناعات امليكانيكية ومكونات الطائرات (املنطقة
ال�صناعية باملغرية) والبحوث البيئية والطاقية
(القطب التنموي بربج ال�سدرية) مع التدرج نحو
ف�ضاء لوجي�ستي للت�صدير حول ميناء راد�س..

تطوير الالمركزية والحوكمة الجهوية
−−حوكمة ا�ست�رشافية للتو�سع العمراين لتون�س الكربى ..
−−تخ�صي�ص ر�صيد عقاري
−−تخ�ص�ص واليات تون�س الكربى يف املجاالت ذات
القيمة امل�ضافة العالية :
−−االرتقاء بالعا�صمة يف جمال التناف�سية واجلاذبية
يف املجاالت ذات القيمة امل�ضافة العالية ...
−−االرتقاء بوالية منوبة نحو تناف�سية تعتمد االقت�صاد

تنمية الموارد البشرية
−−دعم الريا�ضات الفردية باملناطق املتفوقة جهويا
ووطنيا و�إدراج اخت�صا�صات ريا�ضية.
−−اجناز وحتديث مراكز التكوين يف �صناعة مكونات
الطائرات و يف ال�صناعات الغذائية و اللوج�ستيك
حت�سني م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية بالأحياء ال�شعبية
و�إدماج الفئات اله�شة عرب االقت�صاد الت�ضامني ..
−−احلد من االنقطاع املبكر خا�صة باملرحلة الثانية من
التعليم اال�سا�سي والثانوي
−−احداث م�ؤ�س�سات للرعاية النهارية وللإيواء الظريف
للفئات اله�شة (م�سنني فاقدي ال�سند وبدون م�أوى،
طفولة مهددة)...

الالمادي وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
بالتوظيف االمثل للمركب التكنولوجي لالت�صاالت...
−−تثمني نتائج �أعمال القطب التنموي املن�ستري-الفجة
يف �إدماج املواد الأولية املحلية �ضمن �سل�سلة االنتاج
لقطاع املالب�س اجلاهزة ...
−−االرتقاء بوالية منوبة نحو حو�ض لل�صناعات
الغذائية والتحويلية والبيولوجية متكامل مع واليات
جماورة (والية بنزرت) وف�ضاء للخدمات اللوج�ستية
لتون�س الكربى
−−االرتقاء بوالية �أريانة عرب تطوير �أر�ضية تناف�سية
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ضمان بيئة سليمة
−−التحكم يف مياه ال�سيالن وتعبئة املوارد املائية
باجناز بحريات جبلية حول تون�س الكربى...
−−تعميم الو�سائل املقت�صدة ملياه الري داخل املناطق
ال�سقوية باملناطق احل�سا�سة والتغذية اال�صطناعية
للمائدة املائية.
−−حماية الرثوة الطبيعية ومقاومة التلوث واالجنراف
−−تون�س الكربى كمحور توا�صل مع جهات البالد
وحا�رضة جاذبة باملحيط املتو�سطى
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« الميثاق األورو-متوسطي للوظائف الخضراء » (حوصلة)
انت�رش مفهوم «االقت�صاد الأخ�رض» كنموذج �إقت�صادي
تن�ش�أ منه فر�صا ا�ستثمارية مبختلف جماالت الإنتاج.
و�صارت البيئة عامال �أ�سا�سيا للنمو االقت�صادي قد ي�ؤثر
امل�سا�س بها �إىل على القدرة على املناف�سة .فهو مفهوم
رابط بني التناف�سية واال�ستدامة كنموذج �إنتاج وال يعني �أنه
جمرد قطاع يف االقت�صاد و�إمنا نهج جديد للإنتاج .وال يزال
التحول نحو «االقت�صاد الأخ�رض» جاريا .وبناء علىه ،ف�إن
زيادة فر�ص العمل من خالل الوظائف اخل�رضاء هي من �أهم
حتديات «االقت�صاد الأخ�رض».
ويهدف امل�رشوع الأورو-متو�سطي
للوظائف اخل�رضاء  EGREJOBلتقلي�ص
الفجوة بني املهارات والبطالة وت�شخي�ص
�إمكانيات الوظائف اخل�رضاء وحت�سني القدرة
التناف�سية .وامل�رشوع ي�ؤمن بقوة ب�أن م�ساهمة
الفاعلني فيه (وكاالت حكومية� ،رشكات،
جامعات )...من �أجل تعزيز الأثر االجتماعي
والت�شغيلي.
وبالتوقيع على « امليثاق الأورو-متو�سطي للوظائف
اخل�رضاء « ف�إننا �سنعمل على تهيئة الظروف للوظائف
اخل�رضاء لتنمو .ونقر ب�أهمية الوظائف اخل�رضاء وبالتنمية
امل�ستدامة وبدعم التدريب من �أجل تطوير الت�شغيل بني
ال�شباب .ومن هنا كانت احلاجة لتحديد �أهداف م�شرتكة وقيم
مرجعية ومبادئ توجيهية لل�شبكة لتوفري الظروف لتنفيذ
�إجراءات داخل املقاطعات املعنية بامل�رشوع.

الرؤية والقيم

الر�ؤية املراد حتقيقها هي �إدراك �أهمية البيئة التي نعي�ش
فيها وللوظائف التي ميكن �أن تندرج يف هذا ال�سياق و�ضمان
التنمية االقت�صادية واالجتماعية .ويهدف «امليثاق» لت�شجيع
ال�سلوكيات لتعزيز منو الوظائف اخل�رضاء .ويف �ضوء جتربة
امل�رشوع الأورو-متو�سطي للوظائف اخل�رضاء ي�ؤكد ال�رشكاء
على �أن الإجراءات التالية :
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�− −إدراك الأطراف الفاعلة للت�أ�سي�س لثقافة اال�ستدامة؛
− −تعزيز احللول وامل�رشوعات امل�ستدامة؛
− −الأن�شطة التعليمية من خالل املدار�س واجلامعات
تلتزم الأطراف املوقعة على امليثاق بقيم الوعي
بامل�شاركة والتعاون ،وهي قيم توجه امليثاق و�سبل تنفيذ
الإجراءات :
− −الوعي ،املراقبة احلديثة على امل�ستويات (املحلية
والوطنية والدولية) ،والتغريات ،التطورات.
− −تقا�سم القيم والأهداف ،من خالل لغة م�شرتكة مبا
ين�شئ اهتماما بال�صالح العام لو�ضع منوذج
للتنمية امل�ستدامة.
−التعاون� ،إذ يعزز النموذج امل�ستدام
−
التكامل مل�ساعدة اجلهات املحلية للتحكم
يف الظرف العملي لبناء امل�ستقبل معا.

مجاالت التدخل
التدريب
يهدف ال�رشكاء �إىل تطوير التدريب بداية من اجلامعة حتى
التدريب امل�ستمر ،والقدرة على ن�رش الوعي حول منظومة
الإنتاج وج�رس التفاوت بني االحتياجات املهنية من املهارات
املتاحة يف �سوق العمل .والهدف هو دعم ثالثة �أنواع من
التدخالت :
− −التوعية والتعليم مبو�ضوع البيئة
− −التخ�ص�ص وتعزيز املهارات البيئية ودجمها مع
مهارات حمددة؛
− −التدريب النظري والعملي.
وجلعل هذا ممكنا� ،سوف نقوم بالآتي :
− −الت�شاور الفعال؛
�− −إن�شاء �شبكات بني اجلامعات وم�ؤ�س�سات التدريب
وامل�ؤ�س�سات لتعزيز التدريب ؛
− −ر�صد الطلب على املهارات وتو�سيع وتنويع الفر�ص
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التعليمية؛
− −تعزيز التدريب يف اجتاه الطلب النا�شئ عن الوظائف
اخل�رضاء.
− −توفري التدريب ملن يفقد وظيافته ب�سبب التحول
البيئي ،لإعادة �إدماجهم.
التوظيف
ي�سهم تطوير االقت�صاد الأخ�رض يف حتقيق الأهداف
االجتماعية كمحرك للنمو ولفر�ص العمل اخل�رضاء والعمل
الالئق .وهو الهدف الأ�سا�سي امللتزمون به.
والإجراءات التي نعتزم تنفيذها هي:
− −زيادة فر�ص العمل من
خالل اال�ستثمار يف
الإنتاج امل�ستدام بيئيا،
وا�ستهالك و�إدارة املوارد
الطبيعية؛
− −حت�سني نوعية الوظائف
بتبني الإنتاج املالئم
للبيئة.
− −و�ضع �سيا�سات فعالة
ل�سوق العمل ؛
�− −إعادة الت�أهيل من خالل اكت�ساب املهارات اخل�رضاء
اجلديدة.
− −تعزيزالقدرةالتناف�سية لالقت�صاد؛
− −حت�سني �إقتحام املر�أة للعمل وامل�ساواة بني اجلن�سني؛
− −تعزيز ريادة الأعمال.
− −ا�ستخدام من�صة  EGREJOBلتقاطع العر�ض مع
الطلب للباحثني عن العمل ...
الوعي وتعزيزه
يتطلب االقت�صاد الأخ�رض تطوير وتبادل املعارف
واملهارات .وننوي ن�رش املعرفة يف املجال البيئي من
خالل القنوات امل�ؤ�س�سية و�شبكة من اخلرباء ومن خالل بناء
جماعي...
وحتقيقا لهذه الغاية� ،سنقوم بالآتي:
− −ن�رش املعرفة واملعلومات حول الثقافة والأدوات
وال�سيا�سات واخلربات املتعلقة باال�ستدامة البيئية ؛

−
−
−
−

−رفع م�ستوى الوعي ب�إمكانات االقت�صاد الأخ�رض
ودوره يف تعزيز فر�ص العمل واالقت�صاد املحلي؛
−تنفيذ �إجراءات توعية من قبل الإدارات الفاعلة ؛
−اعتماد �أدوات لتح�سني املهارات ولتعزيز الوعي
البيئي؛
−الرتويج من قبل احلكومات املحلية ل�سيا�سات البيئية
ت�ضمن القدرة على العمل يف الق�ضايا البيئية ذات
ال�صلة بالوظائف اخل�رضاء.

التقييم والرصد

ت�ستند معرفة مدى التقدم
يف حتقيق الأهداف �إىل
التحقق من النتائج .وي�ساعد
التقييم والر�صد على فهم ما
�إذا كان امل�سار يف االجتاه
ال�صحيح .وميكن �إعتماد
النظم املحا�سبية لتحقيق
الهدف من التدريب كجزء
من الوظائف اخل�رضاء
وتنظيمه يف ثالثة �أبعاد :

− −ر�صد الإجراءات العملية،
− −قيا�س الأهداف والأن�شطة التدريبية ذات ال�صلة التي
حققها امل�شارك حتى باملقارنة مع مهاراته قبل
التدريب.
وتلج�أ الأطراف �إىل الأدوات التالية :
− −ال�رشاكة.
�− −إعداد تقارير عن ال�سيا�سات لر�صد ما مت �إجنازه ؛
− −جمع وحتليل بيانات �سوق وظروف العمل،
− −التقدير الدوري وتقييم ت�أثري ذلك على �سوق العمل
للنمو الأخ�رض.
وكموقعني على هذا «امليثاق» نحن عازمون على جت�سيم
الأن�شطة املذكورة �ضمن خطة عمل للحفاظ على عالقاتنا
وتعزيزها لن�رش وتبادل املعرفة واملمار�سات اجليدة مع
الأطراف الفاعلة االجتماعية وامل�ؤ�س�سية على م�ستوى الف�ضاء
الأورو-متو�سطية.
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المحتوى
دراسة

تنمية المعتمديـات الداخلية إلقليم الوسط الشرقي
يف نطاق م�شموالتها واملهام املوكولة لها ،قامت
املندوبية العامة للتنمية اجلهوية باجناز درا�سة لتنمية
املعتمديات الداخلية لإقليم الو�سط ال�رشقي يف �إطار العناية
باملناطق ذات الإ�شكاليات اخل�صو�صية.
و�شملت الدرا�سة  13معتمدية داخلية لواليات �سو�سة
واملهدية و�صفاق�س موزعة على ثالث جمموعات :
واملن�ستري
ّ
املجموعة الأوىل (الكندار و �سيدي الهاين) ،املجموعة الثـانية
( زرمدين وبني ح�سان وال�سوا�سي و�أوالد �شامخ و�رشبان

وهبرية) واملجموعة الثـالثة (منزل �شاكر وعقارب وبئر علي
بن خليفة والغريبة وال�صخرية).
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل :
•�إبراز �إ�شكاليات التنمية وخا�صة منها امل�سائل املتعلقة
بالهيكلة العمرانية لإيجاد التفاعالت بني املناطق
الداخلية واملناطق ال�ساحلية للإقليم.
•�إدماج املعتمديات الداخلية للإقليم يف ف�ضائها
اجلهوي والإقليمي باعتماد منهجية �شاملة ومندجمة
وا�ست�رشافية تغطي كل جماالت التنمية وت�أخذ بعني
االعتبار خمتلف العنا�رص التي من �ش�أنها بعث حركية
اقت�صادية واجتماعية وخلق مواطن �شغل.
•تنويع القاعدة االقت�صادية بهذه املعتمديات
وتطوير الأن�شطة التي من �ش�أنها خلق مواطن �شغل
وتركيز �سكان هذه املناطق بجهاتهم.
•تنمية املوارد الب�رشية والرفع من م�ؤهالتها العلمية
والتقنية.
•تثمني الإمكانات واملوارد املحلية �ضمن م�شاريع
�إمنائية ومنتجة مبنطقة الدرا�سة خللق مواطن �شغل
والرفع من روح املبادرة بها.

إستراتيجية لتنمية المعتمديات الداخلية
االستراتيجية على المدى القريب :
•ا�ستغالل كل الإمكانات املتاحة ملنطقة الدرا�سة
وتدعيم نقاط القوة التي تتميز بها ومعاجلة نقاط
ال�ضعف.
•�إر�ساء مبادئ االقت�صاد الت�ضامني و االجتماعي
باعتباره خيارا للنهو�ض بال�رشائح االجتماعية اله�شة
وي�ساهم بدرجة كبرية يف حت�سني جودة احلياة ويف
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دراسة

التقليل من ن�سبة الفقر وتوفري فر�ص عمل جديدة
وبالتايل يف دعم جاذبية منطقة الدرا�سة.

برنامج التدخل

ت�ضمن برنامج التدخل ح�سب املحاور الإ�سرتايجية
اإلستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد :
الثالث اقرتاح بطاقات تدخل تهم خمتلف معتمديات منطقة
•اخلروج بالقطاع الفالحي من خا�صياته التقليدية �إىل الدرا�سة وكذلك بطاقات تهم الإجراءات امل�صاحبة لتنمية
قطاع حديث يعتمد على التكنولوجيات املتطورة ويدفع املعتمديات الداخلية �إ�ضافة �إىل �إقرتاح جمموعة �أفكار
�إىل بعث منظومة تكتالت اقت�صادية ترابية داخلية م�شاريع لتنمية القطاع اخلا�ص.
يكون لها ت�أثري بالغ �سواء على القطاع الفالحي �أو
بالن�سبة لتنويع القاعدة االقت�صادية ملختلف معتمديات
على باقي القطاعات الأخرى وخا�صة منها القطاع
والرفع من القدرة التناف�سية ودفع اال�ستثمار
منطقة ال ٌدرا�سة ٌ
ال�صناعي.
اخلا�ص بها متثلت الإقرتاحات يف :
•تطوير خمتلف الأن�شطة
•تطوير املنظومات االقت�صادية
االقت�صادية (ال�صناعة ـ
على م�ستوى كل حلقات الإنتاج:
العادي
الزيتون
ال�صناعات التقليدية ـ اخلدمات دفع اال�ستثمار اخلا�ص ولال�ستغالل (منظومة
وال�سياحة).
الأمثل واملحكم للميزات التفا�ضلية والبيولوجي ،منظومة ال�صناعات
•دفع اال�ستثمار اخلا�ص
التقليدية ،منظومة الألبان ،منظومة
كل
م�ستوى
على
معتمدية
لكل
مبختلف معتمديات منطقة
ال�سياحة الثقافية وال�سياحة
الدرا�سة باعتباره خيارا رئي�سيا جمموعة والإمكانيات املتاحة بها ...االيكولوجية ،منظومة الأ�شجار
ولال�ستغالل
للنهو�ض بها
املثمرة اللوز والف�ستق) وبعث قرى
الأمثل واملحكم للميزات
فالحية منوذجية.
التفا�ضلية لكل معتمدية على
•تطوير م�سالك �سياحية ثقافية و�إيكولوجية وفالحية
م�ستوى كل جمموعة والإمكانيات املتاحة بها.
باملناطق التي تتوفر بها الإمكانات لتطوير هذا ال�صنف
•تدعيم �آليات احلوكمة الر�شيدة التي من �شانها الت�شجيع
من ال�سياحة.
على اال�ستثمار اخلا�ص ومنح �صالحيات �أو�سع
•اال�رساع يف حل امل�شاكل العقارية املطروحة مبختلف
لل�سلطات املحلٌية و�إر�ساء عالقة عقدية بني الفاعلني
معتمديات منطقة الدرا�سة.
مبنطقة ال ٌدرا�سة وال ٌدولة.
•و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية لتمركز ال�صناعة على م�ستوى
وترتكز الإ�سرتاتيجية على ثالث حماور هامة تتمثل يف :
الإقليم بتخفيف ال�ضغط عن الأماكن احل�سا�سة القريبة
•تنويع القاعدة االقت�صادية ملختلف معتمديات منطقة
من ال�شواطئ و على مراكز الواليات و توجيهها �إىل
الدٌرا�سة والرٌفع من القدرة التناف�سية و دفع اال�ستثمار
الأماكن الداخلية :
اخلا�ص بها،
•ال�سوا�سي  :قطب للفالحية البيولوجية.
•تنمية جاذبية منطقة الدرا�سة و حت�سني جودة احلياة،

•العمل على التقلي�ص من الفوارق املوجودة بني
معتمديات منطقة الدرا�سة وبقية معتمديات �إقليم
الو�سط ال�رشقي.
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•ال�صخرية  :قطب لل�صناعات الثقيلة الكيميائية والبرتول.
•كندار  :قطب لل�صناعات اخلفيفة واملتنوعة.
•عقارب  :قطب للأن�شطة املتنوعة.
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•تدعيم ربط خمتلف املعتمديات باملطارات وامليناءات
•تهيئة نوتات �صناعية باملعتمديات التي تفتقر لها.
التجارية املوجودة ب�إقليم الو�سط ال�رشقي.
* بالنسبة لتنمية جاذبية منطقة الدراسة و
•تدعيم وتهيئة �شبكة امل�سالك الفالحية للربط بني مراكز
تحسين جودة الحياة بها تمثلت أهم اإلقتراحات
خمتلف املعتمديات وحميطها الريفي ( 300كلم).
في :
•ربط خمتلف املناطق ال�صناعية
•تدعيم امل�ست�شفيات املحلية
املربجمة بالغاز الطبيعي.
بالتجهيزات احلديثة وخمابر
ترتكز الإ�سرتاتيجية على
•حت�سني �شبكة الإت�صاالت خا�صة
التحاليل والت�صوير املغناطي�سي
على م�ستوى املناطق ال�صناعية.
وبالإطارات الطبية املخت�صة
والرفع
تنويع القاعدة االقت�صادية ٌ
و�شبه الطبية.
على مستوى الهيكلة
من القدرة التناف�سية و دفع
•تدعيم امل�ؤ�س�سات التعليمية
العمرانية :
اال�ستثمار اخلا�ص...
مبختلف معتمديات منطقة
•تدعيم البنية الأ�سا�سية والعالقات
الدرا�سة باالطارات والتجهيزات
الإقت�صادية بتطوير كندار وال�سوا�سي
ال�رضورية.
وعقارب �إىل مركز عمراين هام.
•تدعيم خمتلف املعتمديات بالتجهيزات الثقافية
•بقية املعتمديات  :مركز حملي ثانوي.
وال�شبابية والريا�ضية.
•التجمعات الريفية الهامة  :مرتبة بلدية.
•مد خمتلف املعتمديات ب�شبكة ال�ضغط العايل واملتو�سط
وخا�صة املناطق ال�صناعية واملناطق احلرفية
املوجودة واملربجمة.
•تدعيم �شبكة املاء ال�صالح لل�رشب و�شبكة الكهرباء
والتطهري بكافة املعتمديات.
•تفعيل دور جمعيات املجتمع املدين للقيام مب�شاريع
و�أن�شطة تهتم بتنمية الإقت�صاد العائلي والت�ضامني
خا�صة لفائدة املر�أة الريفية.
تدعو هيئة التحرير الراغبني يف
على م�ستوى التقلي�ص من الفوارق املوجودة بني
امل�ساهمة يف حمتوى «جملة التنمية
معتمديات منطقة الدرا�سة وبقية املعتمديات لإقليم الو�سط
اجلهوية» �إىل �إر�سال مقاالتهم على
ال�رشقي متثلت �أهم الإقرتاحات يف تدعيم البنى التحتية
للنقل وخمتلف ال�شبكات :
العنوان الإلكرتوين التايل :
•�إعادة �إحياء اخلط احلديدي الرابط بني بع�ض
املعتمديات الداخلية.
cgdr@mdci.gov.tn
•الإ�ستفادة من م�شاريع الطرقات ال�سيارة املربجمة
بربط بع�ض املعتمديات وخلق حركية بها.

دعوة للم�ساهمة
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والية سوسة :
وجهة مميزة واقتصاد متنوع...

تعترب والية �سو�سة من �أهم املراكز االقت�صادية وال�سياحية
يف تون�س � 675 :ألف ن�سمة بكثافة �سكانية مرتفعة (253
�ساكن/كم )2

−

 69−وحدة للبحوث والتنمية.



حميط معي�شي جذاب

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−م�ؤ�رش اجلاذبية  4.83 :املرتبة الثانية وطنيا.
−ملعب لل�صوجلان ذو موا�صفات عاملية.
 15−مركزا ترفيهيا.
 15−مركزا للعالج مبياه البحر.
 26−قاعدة مائية و 2نوادي غو�ص.
−مهرجان �أو�سو ومراكز لل�صناعات التقليدية.
 23−مكتبة عمومية و 9دور الثقافة و 18دور ال�شباب.
−م�رسح الهواء الطلق وقاعات �سينما.
 9−قاعات ريا�ضية عمومية و 35ملعب ريا�ضي.،

اقتصاد متنوع ذو قدرة على المنــافسة


بنية �أ�سا�سية مالئمة :

− −مطار دويل بالنفي�ضة بطاقة ا�ستعاب تقدر بـ5
ماليني م�سافر.
− −ميناء جتاري ل�شحن الب�ضائع.
�− −شبكة من الطرقات الع�رصية وال�سيارة تربط الوالية
مبختلف الأقطاب االقت�صادية.
− −خط حديدي لنقل امل�سافرين والب�ضائع يربط اجلهة
بالأقطاب االقت�صادية الكربى للبالد.
�− −شبكة ع�رصية من و�سائل االت�صال احلديثة بقوة
تدفق عالية.
 9− −مناطق �صناعية مهي�أة على م�ساحة  256هك
�سيقع تدعيمها بـ  3مناطق جديدة (  100هك).
�− −إقليم �صناعي بالنفي�ضة على م�ساحة  50هك
ال�ستقطاب امل�ؤ�س�سات الأجنبية امل�صدرة كليا.

❖

قطب �سياحي

❖

− −مناطق �سياحية ذات �صيت عاملي � :سو�سة ،ومارينا
القنطاوي.
 ٪ 21− −من طاقة الإيواء الوطنية � 50 :ألف �رسير.
 ٪ 50− −من طاقة الإيواء م�صنفة  4و 5جنوم.
 2− −قرى بيئية و 2مراكز ريفية للن�شاط ال�سياحي.
 58− −مطعم م�صنف و 113وكالة �أ�سفار.
 1.4− −مليون وافدا �سنويا وحوايل  778الف ليلة.
� 21− −ألف موطن �شغل.

موارد ب�رشية م�ؤهلة ذات كفاءات عالية

 18− −م�ؤ�س�سة جامعية
� 33− −ألف طالب و�أكرث من  6500خريج �سنويا.
 22− −مركزا عمومي للتكوين املهني بطاقة 8650
متكون و 150مركزا خا�صا بطاقة  2000متكون.
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ميزات تفا�ضلية

−

− −ثراء الرتاث الثقايف والأثري� :أ�سوار ،املدينة العتيقة،
الدوامي�س ،اجلامع الكبري ،الق�صبة ،املتحف الأثري ،قرية
تكرونة...
− −ال�سياحة اخل�رضاء :غابات هرقلة و�سلوم ومناطق
حممية (�سبخة الكلبية و�سبخة �سيدي الهاين).
− −منطقة �سياحية مندجمة مربجمة بهرقلة ( 450هك).
�− −إمكانية تهيئة مركز ح�رضي مندمج يف و�سط مدينة
�سو�سة على امتداد  6هك (فنادق ومكاتب ومطاعم �سياحية،
و�سينما ،وم�رسح ،ومركبات جتارية.)...

−
−
−

❖

� 54.5−ألف موطن �شغل.

الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكترونيكية
 102− −م�ؤ�س�سة منها  58م�صدرة كليا.
 12− −م�ؤ�س�سة كربى (�أكرث من  100موطن �شغل).
� 22.6− −ألف موطن �شغل.


ميزات تفا�ضلية

جماالت واعدة لال�ستثمار
−ال�سياحة اال�ست�شفائية واملعاجلة مبياه البحر والنقاهة.
−الإقامات الرفيعة للأجانب امل�سنني.
�−سياحة التجميل و�سياحة امل�ؤمترات واملعار�ض.

قـطب �صنـاعي واعد

❖

تتمتع والية �سو�سة مبميزات و خربة هامة يف جماالت
ال�صناعات امليكانيكة وااللكرتونيكة والكهربائية وكذلك
�صناعة الن�سيج واملالب�س اجلاهزة وال�صناعات املختلفة .وهي
قطب تكنولوجي يف امليكانيك والإلكرتونيك والإعالمية ي�ساهم
يف تعزيز الأن�شطة اجلديدة ذات القيمة امل�ضافة العالية.

− −القطب التكنولوجي للميكانيك والإلكرتونيك
والإعالمية الذي ميثل دعما للتنمية االقت�صاد باجلهة.
− −قطب جامعي متعدد االخت�صا�صات.
− −مراكز قطاعية للتكوين املهني.
− −منطقة ت�شجيع التنمية اجلهوية ب�سيدي الهاين.


جماالت واعدة لال�ستثمار

�− −صناعة كوابل ال�سيارات.
�− −صناعة املكونات االلكرتونية وامليكروالكرتونية
لل�سيارات.
�− −صناعة البطاقات االلكرتونية.
�− −صناعة البطاقات املغناطي�سية وامليكرومغناطي�سية
ال�صناعية.

−
−
−
−

18

 554−م�ؤ�س�سة �صناعية.
 325−م�ؤ�س�سة �صناعية م�صدرة كليا.
 12−م�ؤ�س�سة كربى (�أكرث من  500موطن �شغل).
 109−م�ؤ�س�سة (من � 100إىل  500موطن �شغل).

صناعة النسيج والمالبس الجاهزة
 210− −م�ؤ�س�سة منها � 196رشكة م�صدرة كليا.
 7.8٪− −من ال�صادرات الوطنية.
� 14.9− −ألف موطن �شغل.
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ميزات تفا�ضلية



ميزات تفا�ضلية

− −املعهد العايل للعلوم الفالحية ب�شط مرمي.
− −املناولة و�صناعة الن�سيج واملالب�س اجلاهزة.
− −يد عاملة خمت�صة ذات خربة.
− −املركز اجلهوي للبحوث يف الب�ستنة والفالحة
− −البحث والتجديد واالبتكار القتحام جماالت ذات البيولوجية.
حمتوى معريف رفيع (معهد عايل للفنون اجلميلة ومدر�سة
− −املركز القطاعي للتكوين املهني الفالحي يف زراعة
وطنية للمهند�سني ب�سو�سة)...
اخل�رضوات البدرية ب�شط مرمي.
− −وجهة مف�ضلة لليد العاملة الداخلية.
�− −إمكانيات هامة يف �إنتاج الزيتون البيولوجي.


جماالت واعدة لال�ستثمار



− −الن�سيج التقني وال�صحي (امل�ضاد للحرائق ،امل�ضاد
للجراثيم ،غري امللوث للبيئة.)...
− −املالب�س اجلاهزة الرفيعة مبجموعات �صغرية.
− −ت�صميم وف�صالة املالب�س.
− −تطوير اخلدمات املرتبطة ب�صناعة الن�سيج.
�− −صناعة املالب�س املن�سوجة.
❖

فالحة ع�رصية واعدة

−
−
−
−
−
❖

❖

جماالت واعدة لال�ستثمار

−تعليب زيت الزيتون وزيت الزيتون البيولوجي.
−تكييف املنتوجات الفالحية وتخزينها.
−الأطعمة اجلاهزة واملجمدة.
−الأغذية امل�شبعة بالألياف وفيتامني اوميغا .3
−املواد الغذائية اخلالية من ال�سكريات.

تكنولوجيا املعلومات واالت�صال

❖

تتوفر بوالية �سو�سة مقومات لتطوير الأن�شطة يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال.
 65− −م�ؤ�س�سة منها  % 60خمت�صة يف ت�صميم
الربجميات والبطاقات والتجارة االلكرتونية.
− −مركز للعمل عن بعد يحت�ضن  19م�ؤ�س�سة للخدمات
عن بعد.
 1800− −متخرجا يف املعلوماتية واالت�صال �سنويا.


ميزات تفا�ضلية

− −مدر�سة وطنية للمهند�سني و 4معاهد عليا (الإعالمية
تعترب والية �سو�سة منطقة ذات �إمكانيات هامة لتطوير
الأن�شطة الفالحية وال�صيد البحري وتربية الأحياء املائية .والتكنولوجيا واالت�صاالت).
− −معر�ض �سنوي لالبتكار.
� 205− −ألف هك من الأرا�ضي الفالحية.
� 12− −ألف هك من الأرا�ضي ال�سقوية منها � 9أالف هك
 جماالت واعدة لال�ستثمار
عمومية.
− −ت�صميم التطبيقات والربجميات ومنظومات �سالمة
 17.5%− −من الإنتاج الوطني من زيت الزيتون.
 210− −مع�رصة منها  114مع�رصة حديثة و 3وحدات املعلومات.
− −خدمات التطوير اخلارجي.
تعبئة.
− −منتجات تقنية للحوا�سيب والهواتف اجلوالة
 % 11.3− −من الإنتاج الوطني لرتبية الأحياء املائية
وم�شغالت الفيديو الرقمية وااللكرتونيات واالت�صاالت ال�سلكية
و� 3رشكات ت�صدير ملنتجات تربية الأحياء املائية.
والال�سلكية..
 5− −مواين �صيد و�أ�سطول هام.
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