
G

L

E

BL

G

G

سيدي عبد العزيز جملة

دوار الشاويش عبد هللا

دوار العجيالت

الطباينية

الشراقة

دوار القديرات

سيدي عمار

دوار الحاج عمر

دوار الجملية

زقيدان
لال مسعودة

دوار الجالص

دوار الجاليلية

والد حسين

والد بن غريب

الفراحتية

قرجانة

جرادو

بئر حليمة

سيدي عمر

سيدي علي الشريف

سيدي مدين

أوالد بن عمارة

لال عويشة
حمام الزريبة

بني دراج

واد الزيت

دوار بني مر

مقرن

المهذبة
واد الكنز

بو سليم

عين الصابون

عين عسكر

المناقعة

بو عشير

الفطاطنة

الزواغة

الجببينة

مرقب الحمامة

بنت سعيدان

جقار

العمايم

سيدي عويدات

دوار الكحايلية

دوار عين عطية

الكرايمية

سيدي منصور

سيدي علي بن مسلم الوابدية

سمنجة الخيار 1

الخيار 2

باتجاه سليانة / قفصة

سليانة

باتجاه الكاف

باتجاه تونس (ميناء + مطار)

باتجاه النفيضة (مطار)

باتجاه نابل و الحمامات

باتجاه القيروان
القيروان

سوسة

نابل

بن عروس

منوبة

باجة

سبخة
بوشة

سبخة
سيدي جابر

سبخة
الكرزية

و 4
ط 

3 
ط و

سد بئر المشارقة

سد رمال

سد نبهانة

الجمهورية التونسية
الترابية والتهيئة  واإلسكان  التجهيز  وزارة 
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Tél : (+216) 71752976/71236248    Fax : (+216) 71234825 
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االدارة العامة للتهيئة الترابية

المثال التوجيهي لتهيئة و تنمية والية زغوان
المرحلة الثالثة :  استراتيجية تهيئة و تنمية والية زغوان

 و مخطط البرنامج  في أفق 2030

إعادة هيكلة محطة قطار

مشاريع و برامج سكنية ( وع س)

سدود و بحيرات جبلية

حماية التربة و ندعيم استعمال 
(Zaï) أنظمة الزاية

حزام الخضراوات و منتجات األلبان إعادة تأهيل اآلبار

مزارع رياح (تطوير الطاقات المتجددة)

مناطق الزراعات الرعوية: تربية المواشي
مناطق دعم غراسة األشجار المثمرة

منطقة حماية الغابات

نسخة نهائية

ديسمبر 2018

تنمية المناطق الرعوية

مراكز الدعم األساسية

تهيئة محول

إنشاء محطة قطار

قاعدة تجارية للمنتوجات الطازجة

مركز تجاري (80 هك)

محطات التطهير (موجودة و في طور االنجاز)

تيليفريك

مستودع الشركة الجهوية للنقل

محطات التطهير (مبرمجة)

مدرسة تحضيرية بها مبيت

مكتبة عمومية

مستشفى جهوي

تطوير السياحة البيئية

محطة برية جهوية

قاعدة لوجستية خاضعة لمراقبة الديوانة

تهيئة المنطقة الصناعية

توسعة المنطقة الصناعية

محطة للكهرباء

محطة غاز

ملعب بلدي

مسبح مغطى

مركز جهوي / صحة مدرسية و جامعية

إنشاء مستشفيات محلية - صنف ب

قاعة مغطاة

التجهيزات الرياضية
االتصاالت

التنمية الصناعية

تجهيزات أخرى

التشغيل

التجهيزات الثقافية

المرافق الصحية

دار ثقافة

مكتب بريد

مراكز الهاتف الجوال

مكتب تشغيل

محطات نقل بري

معهد نموذجي به مبيت

معهد موسيقى

إحداث قطب جامعي

إحداث قطب صناعي إحداث متحف جهوي

مركز إقامة و إيواء شبابي و سياحي

موقع أثري و سياحة بيئية

مركز بحري للتجذيف

مركب رياضي عالمي (15 هك)

على المدى القصير ( 2016- 2020)

إحداث قرية ذكية : منطقة نشاط و مركز حياة

على المدى المتوسط ( 2021- 2025 / 2026 - 2030)

تطوير المحطة اإلستشفائية بجبل الوسط

المندوبية الجهوية للتنمية

تطوير عالقة تكامل حضري ثنائي

،عاصمة جهوية: زغوان، وضائف استقطاب، تجهيزات عالية، مركز بحث و تطوير
مركزية جديدة، تمتين و تعصير المواصالت السلكية و الالسلكية ،عاصمة للثقافة والتراث

مدن رئيسية للدعم : الفحص و بئر المشارقة : تمتين التجهيزات ،  مركبات و مناطق أنشطة عالية

مراكز اقتصادية: جبل الوسط ، الزريبة و الناظور : عملية هيكلة خدمة الجهة، قطب تنمية تحت جهوي،
تحديث األقطاب و المناطق الصناعية ، مركز تجاري رئيسي و محطة لوجستية

المدن الثانوية: صواف و جرادو: دعم التجهيزات و وضائف تنظيم المجال الجهوي و المحلي

،مدن المرور: بو سليم، بئر حليمة، العمايم: تنظيم المجال الريفي
مساندة األنشطة الفالحية، تمتين األنشطة و الخدمات الفالحية

التنظيم الحضري المقترح

تطوير الموارد المائية

حماية المحيط

التنمية الزراعية المندمجة

المدن و التنمية

المشاريع المبرمجة

مشاربع البنية التحتية للنقل و المواصالت

المشاريع المقترحة

المشاريع الهيكلية

 تجهيزات التأطير المجالي

سكة حديدية

إعادة تأهيل طريق محلية

إعادة تأهيل طريق وطنية

طريق حزامية

طريق سيارة

مضاعفة الطريق الوطنية

مضاعفة الطريق الجهوية

إعادة التشجير

أجراءات تنمية المناطق الغابية

إعادة تأهيل طريق جهوية

إحداث سكة حديدية
إحداث محور جهوي رئيسي

طرق ربط محلية (تقوية نفاذية
مناطق االنتاج الريفية)

إحداث مدينة ذكية

مصب نفايات مراقب

مركز معالجة النفايات الصناعية
(تهذيب على المدى القصير)

مناطق تكثيف الزراعات السقوية
و تهذيب المناطق السقوية

مناطق تكثيف الزراعات البعلية و تربية المواشي

العمل على تنقيذ برنامج التنمية الريفية المندمجة
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المحافظة على الموائد المائية السطحية
حماية األراضي الرطبة والتنوع البيولوجي

المحافظة على الموائد المائية العميقة
إجراءات التنمية و حماية المحيط
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الزريبة

صواف

الفحص

بئر المشارقة

جبل الوسط

زغوان

الناظور


