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 مقدمة
 

 لالققيةاااألساسة    أحةا الماةا   االسةقالاللمثل قطاع الفالحة  االية ا الرحةمن م ة  

الاط ي اساهم في قحال ق جمل  من األهةاا  الق ما ة  للةرالا االمقمثلة  فةي القمف ةس فةي  سةر  

ال ما االققياان اقع  ة  األمةن الاة ا ي اقطةا م اليةااماق اولةق مةااطن المةال اقثمة ن 

المااما الطر ع   االمحافظة  لل اةاك امةا سةاهم الالطةاع فةي ق م ة  الجاةاق االم ةاطق الم ف ة  

 افس الي الاق الا ا   كافي 

امغم القماجس القام جي ال ن سجله الالطاع في مسةقا  مسةاهمقه فةي ال ةاقم المحلةي 

الوام رالمالام   مس رال   الالطالاق، اها ما  عا أمما لاا ا رال سر  الققياا االة   ام ة   ظةما 

م ر سةر  ألهم   قطام قطالاق الي ال  االواماق، فاا ال   ال  عا قطالا هاما ح ة   سةاه

مةةن فةةم   %16فةةي ق مةة  اليةةااماق ا ةةافم  %9فةةي ال ةةاقم المحلةةي الوةةام ار سةةر   %8

امةا  لعةا الالطةاع ك للى المسةقا  ن االجقمةالي االر  ةيالمقعااة أااامه إلى راإلضاف  العمل 

اظ فةة  ، اهةةا مةةا  عةةا إح ا ةةه احما قةةهالفضةةاا الم فةةي املةة  الفالحةةي ااما هامةةا فةةي مجةةال 

 ققجاا  األااام القالل ا   للالطاعكاسقماق ج   

غ ةم  %8ك2اقا سجل الالطاع الفالحي والل العالةا ن األو ةم ن  مةاا سة ا ا رحةاالي 

أن المؤمماق القي قأااق واية  رعةا الثةامة ر  ةق أن ثمةام هة ا ال مةا لةم قعةا رالفا ةاة للةى 

  الالطالةاق ضةع فا مالام ة  مةس رال ةالفالح ن رما ف ةه الافا ة  ح ة  رالةي مسةقا  اوةل الفةال  

االققياا   ) ي  معال الاول الاط ي( رسرا ضع  قامقةه للةى قسةا ق م قجاقةه رأسةعام 

مج  ة   ق جة  س اسة  األسةعام القةي اا ةق فةي غالةا األح ةان قعطةي أالا ة  للمسةقال  للةةى 

 ك   اقمقق الفالح ن من  اح   أوم حساا الفال  من  اح

اقحسةة ن مسةةقا  ق ا ةةا األسةةاا   امغةةم قحال ةةق  قةةا م ط رةة  فةةي مجةةال قةةاف م الاةة اا

اق ا عاةةا، إال أن اضةةس األمةةن الاةة ا ي ررالا ةةا  رالةةى همةةا رالقرةةام أ  ةةا  ةةاما سةة ا ا حةةاالي 

مةةن حاج ةةاق المجقةةماق مةةن  %25حةةاالي، امةةا  ةةاما الحرةةاامةةن حاج اق ةةا مةةن  50%

 من حاج اق الاااجن من األلال  %100ا األلال 

عام المةةااا الا ا  ةة  األساسةة   اةةالحراا اقةةا اةةان لالمقفةةاع الاةةام الةة ن مةةااقه أسةة

، قةأث ما سةلر ا للةى 2007سة    أااوةمااأللةال  ااأللرةان االلحةام راألسةاا  العالم ة  م ة  

الم  ان القجامن الا ا ي للى غمام ما قةم قسةج له رعا ةا الرلةاان ال ام ة  القةي لمفةق ق ا ةاا 

 في قرع قاا لألساا  العالم   للمااا الا ا   ك

قحم ةم قجةامة الم قجةاق  المقمثةل فةي االققيةاان لرالا ةا و ةام اال فقةا في اقاايال 

الث ا  ة  اواية  مةس  االقفاق ةاقمقعةااة األطةما  أا  االقفاق اقالفالح   سااا للى المسقا  

اإلقحةةاا األامارةةي فةةي إطةةام اقفةةا  القرةةاال الحةةم االمعمةةق االةة ن مةةن الم قظةةم أن ق طلةةق 

الفةم  القةي  االسةقفااة مةنمةالا إلةى  الفالحةيالمفااضةاق فةي إطةامه قم رةا، فةقن الالطةاع 

مةةن جاةة   لقحسةة ن قماقةةس الم قجةةاق القا سةة   فةةي األسةةاا  العالم ةة  االقفاق ةةاققق حاةةا هةة ه 
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مةن جاة   فةي السةا  الااول ة الم قجةاق الفالح ة  االا ا  ة  األج ر ة  م افسة   ماليةماا أمةاا

قمةةج س االةةم الالطةةاع جا ةةاة ل آل ةةاقالقحةةان الحال الةةي  قمثةةل فةةي اسةةق راط لةة ل  فةةقن  أوةةم ك

قافس  حةا من  اح   ا اق الااوياي اق المسقاالق الفالح    قأو  رع ن االلقرامالفالحي 

 .قطلراق القفقح االققياان من  اح   أوم ألااا لالسقجار  لمالقجا ا اقحس ن ا

ار ل  فقن الالطاع مالا والل الفقمة المالرل  راألساس إلى المساهم  في قع  ة  األمةن 

المحافظةةة  للةةةى اسةةةقاام  المةةةااما الطر ع ةةة  مةةةس الاةةة ا ي مةةةن ال ةةةاح ق ن الام ةةة  اال ال ةةة  

قضةةمن للفةةال  اوةةال  ما ةةه مةةن العةة    االمسةةاهم  فةةي قحال ةةق ق م ةة  جاا ةة  امحل ةة  لاالةة 

 الام مك
 

  2015-2011اإلنجازات خالل الفترة  -1
 

 اإلصالحات واإلجراءات -1.1

مةةةااق الوماسةةة   األو ةةةمة ماةةةااا للةةةى مسةةةقا  اإليةةةالحاق رالقرةةةام القطةةةاماق 

، ح   قما ق الجااا واي  2011جا في  14الس اس   القي لامقاا الرالا للى إثم ثامة 

 راق الظمف  كحال مجارا  اليعا

قجةاا  اليةعاراق والمااسةم الفالح ة   إ جةا اقا قم القما ة  وةالل هة ه الفقةمة للةى 

العا ةةاة القةةي لامةةاا الالطةةاع االقةةي قمثلةةق وايةة  فةةي قةةاف م مسةةقل ماق اإل قةةا  امعالجةة  

ق اسةةةمق  آالممةةاال األم  ةة  رالمسةةقاالق اااللقةةةااااق للةةى الاارةةاق اغ مهةةةا مةةن الم مةة

موقل  الةا اماق ااألطةما  الما  ة  المع  ة   مسالق س ق الجااا للى المام  ك اما قما ق 

 موقلة  للايةال إلةى قاافالةاق رة ن االسقماق ج   ااسقاامقاا الم ظاماقللحفاظ للى قاا ن 

 حلالاقااك المقاول ن في

ن االرحةامة مسةالاة يةاام الفالحة لمعالج  إماال   الما ا    في الالطةاع الفالحةي اا

، 2015في إطام قا ان المال ة  لسة   قم ماايل  ال ماط، االقما ل الر اي  العااة لحلال للى 

االقةي ال  فةا   2012ولي الاال  لن الالماض المقحيةل لل اةا إلةى غا ة  ا سةمرم إقمام ق

 كآال  ا  ام 5من ح   األيل 

ااسةةقاامقاا للةةى إثةةم امةةن  اح ةة  أوةةم ، احفاظةةا للةةى قةةاا ن الم ظامةةاق الفالح ةة  

االمقفاع ال ن مااقه أسعام ماوالق اإل قا  رمةا فةي  لة  المةااا المةاماة االمحماقةاق، قةم 

قاق ق الفة  اإل قةا  لعةاا مةن المةااا األساسة   فةي إطةام لجةان ممةقما  رة ن اإلاامة االما ة  

حة ن مملق واي  م قجاق الحراا االحل ا االطماطم لممالاة ميالح ال المع   ن مةن فال

اميةة ع ن امسةةقالا نك اقةةا أفضةةى هةة ا العمةةل وايةة  إلةةى مماجعةة  سةةلم قع  ةةم الحرةةاا 

االقمف س في مسقا  سعم الحل ا ل ا اإل قا  االقمف س في م ح  قجم س الحل ا االقمف س فةي 

 سعم الطماطم ل ا اإل قا ك
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إقمام قحم م  ماط قمر   الاااجن قيا ولق م اخ من الم افسة   2012امااق س   

 ن موقل  الممر ن اقحف  هم للرح  لن سرل قطا م الم قةا  امااارة  مقطلرةاق المسقالاة  ر

االقحام في الف  اإل قا ، اما قم إقمام العااة إلى  مال  اللفق السامن رالقرام الاام الة ن 

 ماةةن أن قلعرةةه فةةي افةةس االسةةقثمام االقمةةا ل اق ا ةةس األ مةةط  االققيةةاا   رةةاال قي ج اارةة  

اة للى قحس ن إ قاج   ال مالاق الارم   ظما ألهم   هة ه ال مالة  فةي القةااال اراج  لال

 ال ماليك 

افةةي مجةةال المحافظةة  للةةى يةةح  اسةةالم  مااما ةةا ال راق ةة  اثماق ةةا الح اا  ةة  مةةن 

األمماض ااآلفاق قاايةل العمةل فةي مجةال إيةاام ال يةا  الالا ا  ة  قيةا م ةس قسةمراا 

مةةس الالةةاا  ن الاال ةة ، امةةا قةةم ق ف ةة  لةةاا مةةن الرةةمامم  ااةة ل  لم  ةةا مالامةة  هةة ه ال يةةا 

 لمجارا  رعض اآلفاق ال راق   االح اا    المسجل  ررالا اك

الم  ةةا قحسةة ن الم ةةاخ العةةام لق م ةة  الالةةامة الق افسةة   للم قاجةةاق الفالح ةة  اقع  ةة  

 الم ظمة ال يةا  الالا ا  ة   جملة رالويةا  إيةاام قااجاها فةي األسةاا  الوامج ة  قةم 

ارقحا ةةا الم ةةاطق الجاماف ةة  إلسةة اا ر ةةان الميةةام لعةةاا مةةن  الفالحةة  الر الاج ةة لالطةةاع 

 ك اقةا ما ةق هة ه الجاةاا مةنالم قجاق، اغ مها من اإلجماااق الاااف  إلةى قحسة ن الجةااة

وةالل سة    األامارةي االقحةاا   حةا  ارلا ميام للم قجاق الر الاجرقا س  االلقما قما ا 

 محااة، اما مان من الحيال للى االلقةما  السا سةمن م ة  سة    إلى فقمة غ م 2015

 ا  العالم   للم قجاق الر الاج  كللى األسا قماقس قا ساها ما من مأ ه أن  الم  2011

القةي  القال  م ة امن  اح   أوم ، قم وةالل الوماسة   األو ةمة إ جةا  لا ةا الاماسةاق 

ك اقةا وةاماق الةم الالطةاعرعةض الطر ع ة  ااالمةااما الم ظامةاق الفالح ة  من  الاامملق 

 الحلةةةالاالمالقمحةةةاق  قالةةةا م رعةةةضلااقةةةس امعمةةةق لقمةةةو   هةةة ه الاماسةةةاق إلةةةى أفضةةةق 

ق م ة  قطةاع  اسةقماق ج  م اةا الالطال ة   االسقماق ج اقك اما قمق رلامة العا ا من المسقالرل  

رعةض الم ظامةاق راإلضاف  إلةى اسةقماق ج اق قاةم  2020الفالح  االي ا الرحمن في أفق 

 الفالح   ارعض المجاالق األفال  ك

ق ف ة  لةاا مةن الرةمامم قةم ، الما  ة  االحمف ة  للمةمأة الم ف ة اراا  قطا م الالةاماق 

إس اا قماض احااف  مق ال  لفا اة الممأة الم ف   في لاا من الم اطق المقمثل  في  الق ما  

فةةي إلةةااا موطةةط ق م ةة   2012ا امة م ةة  ا سةةمرم الةةمةةملق  اماكلرعةة  ممةةام س يةةام 

رم ةةامم رلةةامة  أفضةةى إلةةىامالامرةة  قمةةاما   ا اماج ةة   القمةةامحلةةي رعمةةااة مةةن اةةل اال ةة  

 كق مان مقاسط ارع ا الما 

اهةةا  للفالحةة  االيةة ا الرحةةمنالةةاط ي قفع ةةل المجلةةس  2014سةة    قةةم وةةاللامةةا 

مجلةةس اسقمةةامن  سةةالا للةةى ضةةرط االوق ةةاماق اقحا ةةا اإلجةةماااق المام ةة  إلةةى قطةةا م 

 كقحال ق أهاا  الق م   االققياا   ااالجقمال  االم اامه في الالطاع 

قاايل ق ف   موقلة  ، ن اليعاراق الم اا   مالمااما الطر ع  ، ارالمغم  افي مجال

اإحةاا  اقا  ة   مجاالق قعر ة  المةااما الما  ة أساسا  االقي مملق ل ايم الرمامم الاط   
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م اطق سالا   اق ا ا الم اطق الحضةم   االم ف ة  رالمةاا اليةالح للمةماا االمحافظة  للةى 

االملا ةة  االمحافظةة  للةةى الم ةةاه االقمرةة ك مةةس اإلمةةامة إلةةى أن  سةةر   الم ظامةةاق الاار ةة 

ممةةا لقحماةةاق االجقمال ة  ارسةرا اإل جةا  وةالل السةة ااق األو ةمة مةةااق قماجعةا ملحاظةةا 

ام س المالااالق من ق ف ة  اإقمةام األمةاال راإلضةاف  الةى  الحضا ممن   العا ا قاقأا  إلى 

 ضع  ممااا   الحضا م الظمف  ك

الةةةا قمحةةةامق اإل جةةةا اق أساسةةةا حةةةال ق ف ةةة  فاللمحافظةةة  للةةةى الثةةةماة الرحم ةةة ، 

ألساسةة   الم  ا  ةة  اماايةةل  اإلجةةماااق الحما  ةة  مةةن موةةاطم اليةة ا الجةةا م االةةم الر  ةة  ا

 العمل ررم امم الماح  الر الاج  ك

ضةةم رم ةةاطق القةةاول مةةن الممةةام س الم جةة ة  افةةي مجةةال اإليةةال  ال مالةةي ما ةةق

 3,4قاللة   قمةقق الالطةس مةن ا % 75الالطس الممقق  اقاللة   العةاا الجملةي للالطةس ر سةر  

هة  إلةى  1,2الالطعة  الااحةاة مةن امقفةاع معةال مسةاح  ا قطع  للمسةقال  الااحةاة 1,5إلى 

 كه  2,7

-2012افةةي مجةةال قحسةة ن أااا اإلاامة قةةم إ جةةا  موطةةط إيةةالحي ممحلةةي للفقةةمة 

القةي قحةال اان قحال ةق  اإلاام ة  القعال ةااق اإلجةماااق اإلاام ة  االحةا مةنلقرسة ط  2014

اا  ةاق األهاا  االرمامم في اآلجال الممجاة اقممة ا القيةم  فةي المةااما الرمةم   ااإلم

المال ةةة  االماا ةةة  اإحاةةةام ق ف ةةة  الممةةةام س الق ما ةةة  احاامةةة  القيةةةم  فةةةي الم  ا  ةةةاق 

 ك لالسقثمامالمويي  للق م   الفالح   االمساهم  في إمساا م اخ مال م 

للرمامم العمام ة  اجةااة االجقمال   ا اقحس ن ال جال  االققياا   القال م الحاام 

ا طلالةق  اقةا األهةاا ، ا ومطق الا امة في إطةام رم ةامم الةااا الم  ا  ة  حسةا الواماق

 كق ف  الفي  2013 س   م  

امن  اح   أوم  ا ظما ألهم   األماضي الفالح   الاال ة  فةي المسةاهم  فةي قحال ةق 

ق ظة م اسقمةامة ااسةع  مةملق اةل  2015أهاا  س اس  الق م   الفالح  ، فالا قم وةالل سة   

ق ثم أفضق إلى اسقمامة اط  ة  ا لة  راةا  ضةرط القاجاةاق المسةقالرل   فةي مجةال الاال ا

ي غ القيم  في ه ه األماضي اآل اق المقارع  االمماقر  لضمان إحاام اسةقااللاا احسةن 

 قاظ فاا رما  الم اامها في ال ااض رالالطاعك

وطة  ال اةاض  ىالميةااق  للة 2012والل س    قمافي مجال الم الا اال الما    

مةن القي قم إحااثاا لاا الممااق القعاا     قا قطاما رالممااق القعاا    للواماق الفالح  

قح ةة ن  قاايةةل العمةةل حال ةةا لامةةا ، 2015وةةالل سةة    247إلةةى  2012وةةالل سةة    165

 كاااإلطام الالا ا ي الم ظم ل
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 اإلنجازات الكمية 2.1

 

 :الموارد الطبيعية 

 المياه -أ

، ق ف   موقل  ل ايم الوط  الاط    لقعر   2015-2011قاايل والل الوماس   

ماايل  قعر   المااما الما    اسقاالل المااما الما    االقي قمقا  أساسا للى ااحاام 

القالل ا   لن طم ق ا جا  السااا االسااا القل   االرح ماق الجرل   اقعل   رعض السااا 

سقاال  رالم اه رمرط السااا الارم  رعضاا ررعض اقال م محاام القأم ن ق ا ا م اطق اا

قثم ن ااسقاالل فا ض م اه الف ضا اق لمحن الماا ا الما    ا ج اا-جلا الم اه ممال

المااما غ م القالل ا   رقلااة اسقعمال الم اه المعالج  ام اه اليم  اقحل   الم اه المالح  

 كالقلا  من ال مياام  قهحماااالققياا في الماا اقال م رمامم  ،ام اه الرحم

 :المياه السطحية 

-2011قمثلق اإل جا اق في مجال قعر   ااسقاالل الم اه السطح   والل الوماس   

 أساسا ف ما  لي:، 2015

-قثل   ق اة سج انالمالح االط ن اسماط االار م امن  قااا من ا جا  سا الا -

 ،مجماة-جام ن

 ،مال  العلانا الحما  االاا م س اماايل  ا جا  س -

 الحما  االط ن اال  اق ن، اسقامال أماال قحا ل سا -

 االاا م سك المالح االالمالام ساا جا  اماال قحا ل م اه  في طال  الا -

 ،الاااماسا رس ان سعا رسا مرط اال طال  في  -

 ،سااا جرل   10احاا  اال طال  في  -

 ،ع اةسالاللع  االاسقامال الاماساق رال سر  لسا قاس  ا -

ا طال  الاماساق األال   لسا اا اف  اغ ال  )المال اس( رمعقما   فم ا    -

قحا ل الفا ض من م اه الممال إلى الاسط لرم ساّ  راا   امرط ااماس  

سااا الممال رسا الاااما اسا س ان سعا في ممحل  أالى اإماا    قا    

 ، ماانالماا ا الجاف   للى غمام س سا راال   الال

ن غان اقعل   سامسا اللا طال  الاماساق الق ف     اإلااا طلا العماض  -

 ،1راهمقم  اسل ا   

ا جا  الاماس  لقحا ل م اه أقيى الممال إلى جا  الاا  لقما ل  ا طال  -

للفسفاط اقما ل المحاام الارم  للماا اليالح للمما  ممماع يماامقان

 كالامري إلى الاليم ن رالجا  ثم قحا ل الم اه للى المحام
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 253ساا ار ما ا 34من إ ماا  2015ما ق ه ه المجااااق إلى غا   س   اقا 

 ك% 90رلاق ر ل   سر  قعر   الم اه ررالا ا ، ارح مة جرل   893ساا جرل ا ا

الموطط الما من للحما    قم إلااامن الف ضا اق رعض الم اطق افي إطام حما   

من ) قمق الاماس  األال   لألمرع  أقساطقا من ف ضا اق ااان مجماة مس الجا ا ال ارا ي ا

من السلاق   امن الملالى إلى رح مة سا س ان سالم اج اار  رالحااا الج ا م   إلى الملالى 

  األ الس من سا العماس   إلى الطم ق الجاا   المارط  ر ن قلعا إلى سا العماس  

الطم ق الجاا    -األو م )سا العماس   الاماس  القفي ل   للالسطاما قم إ جا   (اأم ا  

إلااا الاماس  الق ف     امل  طلا العماض ا قم حال ا (كالمارط  ر ن قلع  األ الس اأم ا  

 ك2018راا   س   في للى أن ق طلق األماال را ا الالسط 

 المياه الجوفية 

ما ا جا   2015-2011والل الفقمة ، فالا قم جاف  الما    ال ماامارويا  ال

  لي:

الم ح   ما ق من قال م  33  جملي  الام ر رعمقر ما اسقاماف    138 -

 في الس  ك  3مل ان م 47المااما الما    الماجااة رالمار  

 ر م اسقاالل ما ق واي  من قال م المااما الما    رالم اطق السالا   472 -

العمام   الماجااة اقحس ن القاث   األفالي االعماان راا رعا قاف م ما   اه  

 /الس  ك  3مل ان م م 361لن 

القاول للى اآلرام الالا م  إلح ا اا أا قعا ضاا إ ا ما اققضى األمم ح   قم - -

أوم  ما ل  للى اامل  ار م 136اقعا ض  ار م 93القاول للى 

 كالم 32  الاال اق رطال جملي  الام ر

 الم 443 في حااا جملي رعمقر ما  3944قمار    جا رقساهم الالطاع الوا  اما 
 /الس  ك3مل ان م 580   قا  جمل   قالام رإارطاق  

 

 الموارد المائية غير التقليدية 

المااما الما    غ م المجااااق في مجال الم والل الوماس   الفامط  قاايلق 

مقأق   من  2015س    3مل ان م 232ام اق الم اه المعالج  حاالي ، ح   رلاق القالل ا  

من ه ه  %70 قيم  محط  ماجع  رال ظم إلى الا اان الاط ي للقطا مك ا قم  110

( ر  ما  قم اسقاالل اقالم اه في الاسط الطر عي )الرحم امجامن األاا   االسراخ االرح م

الم اطق الوضماا االااراق اماللا من ه ه الم اه للمن ال مالي امن  %30حاالي 

 الما    الجاف  كاليالجان اا ل  لقا    الو ا اق 
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رالويا  اوال العا ا من  2015-2011 قحل   الم اه مااق الفقمة ارويا 

سقاالل في إطام رم امم قحس ن  ال   م اه المما المالح  المحطاق قحل   الم اه ح   ا

محط  قحل    إ جا لمفق الفقمة اما ، ارلو م(امطماط  )قرلي اسا  األحا ااا  امام  

حاالي رطاق  جمل   رمحط   34رالرالا رلغ لاا محطاق قحل   الم اه  ك اقاالم اه ررن قماان

س   ققا ع للى الم اطق الساحل   الممق   القي ققم   رالطلا المق ا ا للى 3/مل ان م 34

 عاّ الالطاع الوا  اما  قالل ا   اقا ي  ال   الم اهكالم اه ااثاف  اسقاالل المااما الما    ال

س ا ا، لقحل   الم اه  3مل ان م 7محط  يا مة الحجم رطاق  جمل   قالام رحاالي  29

اال اق الماا   اساس  ا ارل االال ماان ا ل  لفا اة قطالاق الجاف   ام اه الرحم رال من 

ح   ققم قحل   م اه الرحم في أمرس محطاق م اا اقحل    ،الس اح  اال مال  االي ال 

 كمحط  25الم اه الجاف   المالح  رااسط  

مقأق   من مرااق اليم   3مل ان م 133ال مالي رحاالي قالام م اه اليم  اما 

رالااحاق ارالم اطق السالا   راال اق الج اا احاض ااان مجماةك اققم ّ  ه ه المااما 

ل اقوقل  اث ما من /غ 24ل ا/غ 5ك1ققماا  ر ن  اح   الملاح  القي  منر ال   مقا    

م طال  إلى أوم  امن فقمة إلى أوم  ا ل  حسا طم  المن ا ال   القمر  االقجا  اق 

 الما   ك

 الماء الصالح للشراب 

في مجال قعر   المااما الما    اموقل  م مآق القحا ل  الم ج ةما ق الرمامم 

من  %100 اليالح للمما ر سر الساان رالماا من ق ا ا امحطاق قحس ن  ال   الم اه 

 لساان الم اطق الم ف  ك%95الحضم   ار سر   ساان الم اطق

 %5ك92فقن  سر  الق اا قماا قفااقا حسا الجااق ) امغم المجااااق المر ال ،

رالج اا(ك اال ق ال  سا الق اا ضع ف   سر ا  %4ك97رالاسط ا %6ك94مال ارالم

راال اق الممال )ر  مق اراج  اج اار  االاا  اسل ا  (  ق ج   امة الم اه الجاف   للى 

ال طا  المحلي، ح   ققافم م اه الس الن االع ان الطر ع  ، إال أن ه ه المااما غالرا ما 

من قما   مرااق ما    قضمن الق ا ا طاال الس   اان و ن ق ضا في الي   اال قمان 

 اان قالفقاا راهظ ك االقي قالم اه  اجلا امعالج 

ق ا ا الاسط الم في  رم اممرق جا   2015-2011قم  ق الفقمة الوماس   اقا 

اما أن  امممال 116قم اال قااا من أماال في ممحلقه األالى ح   رالماا اليالح للمما 

، اما مملق الممام س الاط    مممالا 271رياا اإل جا  من جمل   لاممما 111

ممماع  250األ  ساان  142للماا اليالح للمما لفا اة  اجا ا امممال 169 إحاا 

 كأل  ساان 446إلااة قا    لفا اة 
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 المناطق السقوية 

  سالا   جا اة م طال 52في إحاا   2015-2011قمثلق اإل جا اق والل الفقمة 

م طال  سالا   قا م  للى مساح   49هاقام اإلااة قا    اقعي م  3120للى مساح  

قمقا  سالا  م طال   18هاقام االقاول رق جا  أماال اليم  االقجف   للى  أل  3ك26

 رمعااقأل  هاقام  37الفقمة قجا   قمار  هاقاما، اما قم والل  فس  6280للى مساح  

 كي الماافققياا الا

أل  هاقام  428حاالي  2015والل س    رلاق مساح  الم اطق السالا  اقا 

م اطق سالا   واي   %47( األ  هاقام 228لمام   ) سالا  م اا م اطق  53%

 (كأل  هاقام 200)

أل   388 حاالي 2015قجا  اق االققياا في م اه المن إلى غا   س   مملق  اما

 %24مجا ة رالمن رالم  ا %30ا قطمةم اا مجا ة رمعااق المن قطمة %46، ه 

ك ار ل  ال اق الج اا )قرلي، قارس اقا م(رالمن السطحي المحسن االمما  راألساس را

من جمل  المساحاق  %90 في حااا  سر  القجا   راسا ل االققياا في م اه المن قاان

 ك2015السالا   المما   في أااوم س   

ه ، أن ما  عاال  8315 اه المعالج  حاالي المساحاق الما أة للمن رالم اقا رلاق

ا جا   2015-2011 الفقمةقم والل ، ح   من المساح  الجمل   للم اطق السالا   2%

هاقام رال من  غاان االال ماان اما قم إلااة قا     240سالا ق ن للى مساح   م طالق ن

 كهاقام 240م طال   مع القمام رالال ماان للى مساح  

  الموارد المائيةالتصرف في 

، لا المفمط االق االسقاالللضمان اسقاام  المااما الما    اقال ماا احما قاا من 

يم  في المااما اإللالم   إلحاام الق ا من الاماساق اقطا م الم ظاماققم الال ام رالعا 

 :الما    للى غمام

في ا جا  اماس   اال طال قم  ح    ،القا س ا جا  الوامط  الما    للرالا  -

 ،2015 في سرقمرمه ه الوامط  

للى غمام ما اة  م ج  رعض الماا ا الما    لق س م القيم  الم امم ف اا  -

 اغ مها من الماا ا، مم ا  االمالاف  

ممحل  مقالام  من  ال ن رلغSINEAUقما   ال ظام المعلاماقي الاط ي للم اه  -

 ،اإل جا 

ماقس  50م اه المعالج  ح    اجا حال ا قحا ا مااقس محن م اه السااا اال -

 ،س ا ا 3مل ان م 31ما اة  مان من محن  24محن ما ع للى 



13 
 

 الط   896للى مرا  ققاان من  رااللقماامماقر  اسقاالل الماا ا الما     -

-2011قم والل الفقمة ، اقا ر م لم ال  356ر م سطحي ا 531م اا 

 مماقر ، ر م 22قما    2015

المقعلال  رمجامن الوط   في إطام العمامي للم اه اواي قحا ا المل   -

 كاألاا   االسراخ

 ظما لقفاقم اماال اق القيم  في األ ظم  الما    رعا األحاا  من  اح   أوم ، اا

في ه ا  الما    المعقمض  من طم  المجامسااليعاراق  2011القي لمفقاا الرالا س   

ما ق من األ ظم  الما    في الاسط الم في  السقاام اسقماق ج   ماس  ا المجال، قم ا جا 

ارممج  العا ا من ممام س اإلحاط  للمحافظ  للى ه ا الماما المالامراق االم اهم  رلامة

اقا اسقاملق جل الممام س المماحل األالى المقعلال  رالقمو   اهي كالف    رالمجامس الما   

ا اها لقال م قاماق المجامس في المجاالق قم قح القياآلن في طام ق ف   رمامم القاول 

  مهاكاغ جقمال   االمال  الالف    اا

افي  فس ه ا الس ا  الضمان الق اا رالماا اليالح للمما االمن قم اقمام رم امم 

اا ق للمن اا للماا  لقال م المجامس الما    في مجال ي ا   الم ظاماق الما    سااا

اقا مملق قاوالق ه ا الرم امم قمار   2012س    والل اممع في ق ف  هاليالح للمما 

 ك2015-2012مجمعا والل الفقمة  480

 حافظة على المياه والتربةمال -ب

إ جا  موقل  ل ايم الوط  الاط    للمحافظ   2015-2011قاايل والل الفقمة 

االي ا   اقا    االقمر  المقمثل  أساسا في قا    ميراق الم اه اأماال القعاا للى الم اه 

أماضي الحراا رااللقماا للى القال  اق الل    اإحاا  رح ماق جرل   ام مآق قا    الما اة 

 ا مم م اه الس النك

لن طم ق رم امم القما ل  الالطاعم  ا    لرالم  2015-2011اقم  ق الفقمة 

سل ا   االاا  ار  مق اهي اال اق  10 ام ال ن اإلطامن للقيم  في أحااض األاا   

 كس ان را  ا اقفي االماا   ا الال مااناالاليم ن ا غاان ا

الوط  العمم   األالى من قا    احما    م   ا طال اقا ما ق المجااااق المر ال  

آال  م مأة  6الفالح   فضال لن إ جا  ما  الاما لن  األماضيمل ان هاقام من  5ك1

 كرح مة جرل   796فم  اقا    ا

 امام  اال قاااالم قظم أن  قم من قالام الا امة حال ا رق جا  اماسق ن قطال ق ن اما 

اأثمها في إطام االسقماق ج ق ن األالى االثا    قال  م اإل جا اق  ، قيا2016والل س   

في للقاول  اسقماق ج  ضرط وط  اللى المح ط ريف  لام  ا للى ق م   المااما الطر ع  

 المسقالرلك
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 ابات والمراعي تنمية الغ -ج

قاايل والل الوماس   الفامط  إ جا  الوط  الاط    المقعلال  رق م   الااراق 

االممالي لرم المحافظ  للى الااراق الطر ع   االقمج م رمل  الاال  الااري الا  

 الواا  اق م   الممالي احما   األماضي الماااةك اقمثلق أهم اإل جا اق ف ما  لي:

الا ان   غماسا ه أل  3ك31للى مساح  االملان القمج م الااري  -

 كه أل  2ك3للى مساح   األملس

 كالمماليأل  ه  من  3ك18أل  ه  من الااراق ا 75حاالي  قا    -

للى  أل  ه  21اآال  ها 5الاماساق للى مساح  اي ا   قوف    -

 كالقاالي

 ه ، أل مالاام  الحمماق للى مساح   -

 ،الطااريمن  الم 3663قعل   ا الم 1092قحاا  مالاام   ح  الممال ر -

 ام للى القاالي، 2100ام ا 76فقح اي ا   المسال  غار   للى مساف   -

 ام أوم ، 1762ي ا   ا الم 125فقح قااطس  ام   للى مساف   -

 احاة من الحاا ق الاط    االمحم اق الطر ع  ، 44اقا     20إحاا   -

 من الوما 3ل ان مم 07ك1أل  طن من الحلفاا ا 36اسقاالل حاالي  -

 أل  طن من الوفا ك 7ك23ا

 سر  اإل جا  والل الس ااق األو مة مااق قماجعا ملحاظا  عاا  أنا مس العلم

راألساس الى القحمااق االجقمال   للمطالر  رالقما ل االقي اا ق سررا لقاق  العا ا من 

ي الحضا م ام س المالااالق من ق ف   اإقمام األماال اواي  م اا المقعلال  رالقمج م الاار

 ممااا   الحضا م الظمف  كاالاماساق الملا     ااة الى ضع  

 %8,33في حااا  2015اقا قامق  سر  الاطاا الااري والل س   

 الموارد البحرية  -ح

قيا قاف م الظما   الم  ا    ، قحس ن الر  ه2015-2011قاايل والل الفقمة 

اا ر، ح   قامق طاق  اسق عاالمال م  لقعاطي  ماط الي ا القسا ل لمل اق إ  ال اقما م

 ، اقا مملق اإل جا اق:أل  طن من الم قجاق الرحم   س ا ا150 رحاالي

االمار  ار  مق اقاس س م  اا  جمج ساماساق قاس س ماا    سقامالا -

 كقارساحما   م  اا  غامالملح

اقأه ل  جمج سأماال حما   م  اا المار  اايال  االميف  رم  اا  اسقامال -

 ،م  اا الي ا الرحمن اسا  الجمل  رساس 

اإيال  األميف   قارساماسقي الااة قيم م م مآق حما   م  اا  ا ا ج -

 اليو مة،رم  اا اج م اإيال  األمض   رم  اا 
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االماا   ااماس  قاس س  قل ر  ا جا  اماس  إيال  اقا    م  اا في  طالقاال -

 ألماالاحما   م  اا ي ااة ااماس  المؤثماق للى المح ط  طرلر م  اا 

  ،الااام جام م  اا 

 الااام  ،أماال قاس س م  اا غام الملح احما   م  اا  إ جا  -

اقاس س  قارسم  اا المار  احما   م  اا  اإيال اماال قاس س في   طال اال -

االميف  العا م  رم  اا أج م  اإيال اقاس س م  اا الاق   جمج سم  اا 

 ،م  اا س ان م يام ا جا مق ام  اا ر   اإيال اقاس س 

م امم ار لمل اق ي ا   الر    األساس   االقجا  اق الم  ا    ق ف  ماايل   -

ق ف   من والل  القأه ل اليّحي االي ا   الاام   لموقل  الماا اق الم  ا   

 كمممالا 56

أما في مجال حما   الثماة الرحم  ، فالا قاايل والل الس ااق األو مة ق ف   موقل  

 االيط ال  لر الاج   اممام س اغما  الحااج  الرمامم للى غمام رم امم الماح  ا

الم ممرس ارم امم مماقر   900رالم اطق الماااة رالي ا العماا ي القي مملق مساح  

 ك2015مماا لي ا القن في مافى  25الممااا لرم األقمام االيط ال   ال ن ممل 

 االستثمارات 

الم ج ة في قطاع الفالح  االي ا الرحمن والل الوماس    االسقثماماقرلاق 

مل ان ا  ام قم  4779راألسعام الجام   مالارل  مل ان ا  ام  5803حاالي 2011/2015

امغم ه ا القطام،  ك%21 ر  أن ر سر  قطام 2006/2010إ جا ها والل الوماس   

اماق الجمل   ما فق ق قماا قجام االمامة إلى أن  سر  االسقثماماق الفالح   في االسقثم

 %3ك8قماجعا م   الموطط الحاان لمم ح   قاليلق رأاثم من  الطق ن لقسقالم في حااا 

 والل الومس س ااق األو مةك

ا ر ن قا  س االسقثماماق حسا المقاول ن قطام مساهم  الالطاع الوا  للى 

مس  %60  قمار 2015-2011مثلق مساهمقه والل فقمة  حساا الالطاع العمامي، ح  

 ك 2015ا 2014للى القاالي والل س قي  %65ا %68رلاغ  سا 
 

 توزيع االستثمارات حسب المتدخلين

 الوحدة : مليون دينار

 % نسبة التطور 2011/2015 2006/2010 المتدخلون

 17 2350 2010 القطاع العمومي  

 25 3453 2769 القطاع الخاص  

 21 5803 4779 المجموع

 

لالسةةةقثماماق  االسةةةقثماماق رةةة ن موقلةةة  األ مةةةط ، قطةةةاما هامةةةاا رةةةم  قا  ةةةس 

( %85مةةماق الليةة ا الرحةةمن ) 5الموييةة  للرم ةةامم الجاةةان للق م ةة  الةة ن قضةةال  
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سةجلق ممةام س  (، ر  مةا%29( ااآلالق الفالح ة  )%60االمحافظة  للةى الم ةاه االقمرة  )

ماماق رةةمامم الم ةةاه االةةمن ااسةةقالمق اسةةقث %46الق م ة  الفالح ةة  الم امجةة  قماجعةةا ر سةةر  

 الفالحي في مسقا  الوماس   الفامط ك
  

 2015-2011و 2010-2006بين الخماسيتين  الجملية تطور اإلستثمارات

 بحساب المليون دينار

 نسبة التطور 2015-2011 2010-2006 األنشطة

 0.7 1686.43 1674.9 المياه والري الفالحي

 16.5 692.34 594.4 تربية الماشية

 85 449.84 242.7 الصيد البحري

 29 803.28 622.72 اآلالت الفالحية

 -3.7 473.65 491.67 األشجار المثمرة

 -0.7 83.47 84.10 الدراسات والبحوث واإلرشاد

 14.6 418.96 365.64 الغابات 

 60.5 418.23 260.53 المحافظة على المياه والتربة

 503 203.73 33.76 البرنامج الجهوي للتنمية

 -46 107.07 189.52 مشاريع التنمية الفالحية المندمجة

 115 470.99 219.10 مختلفات

 21 5802.99 4779.16 المجموع

 

 االستثمارات العمومية -أ

مسةجل  رة ل  م ا  2350 حةاالي 2015-2011الفقةمة   وةالل العمام ةرلاق االسةقثماماق 

ك ا عةةاا هةة ا القطةةام راألساسةةقلى 2010-2006مالام ةة  مةةس الوماسةة   %17قطةةاما ر سةةر  

قطام حجم اسقثماماق القة اا رالمةاا اليةالح للمةماا رةالم   فةي إطةام الرم ةامم الجاةان 

-2006مكاوالل الفقمة  34مالارل  2015-2011مل ان ا  ام والل الفقمة  204ال ن رلغ 

م إ جا ها في قطةاع المحافظة  للةى الم ةاه راإلضاف  إلى االلقماااق االضاف   القي ق 2010

 مكاك 146االقمر  االمالامة ر  

ممةام س الق م ة  امن  اح   أوم  فالةا سةجلق رعةض الرةمامم األوةم  قماجعةا، للةى غةمام 

ااإلمةةةاال اق الظةةةما  األم  ةةة  (، ا لةةة  لعةةةاة أسةةةراا أهماةةةا %46-)الفالح ةةة  الم امجةةة  

 ق إ جا  رعض الممام س اقعط ل رعضاا اآلومك للى  سالسلري مما اان له األثم العالام   
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 2015-2011و 2010-2006تطور اإلستثمارات العمومية بين الخماسيتين 

 بحساب المليون دينار

 الخماسية القطاعات

 2006-2010 

 الخماسية 

2011-2015 

 نسب

 التطور

 النسبة الحجم  النسبة الحجم  %

 4.0- 39.5 928.9 48.1 967.9 الري الفالحي

 9.2 4.0 95.9 4.4 87.9 تربية الماشية

 80.5 2.2 52.0 1.4 28.8 الصيد البحري

 10.6 0.7 16.3 0.8 14.7 اآلالت الفالحية

 229 2.6 61.4 1 18.7 األشجار المثمرة

 6.0- 3.0 67.6 3.6 71.9 الدراسات والبحوث واإلرشاد

 14.3 16.2 380.6 16.5 332.8 الغابات 

 66.4 15.6 366.4 10.9 220.2 على المياه والتربةالمحافظة 

 503.4 8.6 203.7 1.7 33.8 البرنامج الجهوي للتنمية

 46.1- 4.3 102.1 9.4 189.5 مشاريع التنمية الفالحية المندمجة

 68.7 3.2 75.5 2.2 44.7 مختلفات

 17  2350.4  2010.9 المجموع

 

 االستثمارات الخاصة -ب

رلاةةق جملةة  اسةةقثماماق الالطةةاع الوةةا  فةةي الفالحةة  االيةة ا الرحةةمن وةةالل الفقةةمة 

وةةالل الوماسةة    مل ةةان ا  ةةام 2769مالارةةل مل ةةان ا  ةةام  3453حةةاالي  2011/2015

 ك%25ر ل  قطاما ر سر   مسجل  2006-2010

امغم ما لامقه الرالا من ظما  اقسمق رعام االسةقالمام رعةا الثةامة، فةقن االسةقثمام 

وا  قا اايل  ساله في جةل الالطالةاق اواية  م اةا قطةاع الية ا الرحةمن الة ن سةجل ال

ا لة  لقضةال  لةاا  %86قالةام رة   2011/2015 سر  قطةام ملحاظة  وةالل الوماسة   

 ك2014ا 2013ممام س قمر   األح اا الما    والل س ااق 

-2011ا 2010-2006امةةا سةةجل قطةةاع الم ا ةة  الفالح ةة  قطةةاما رةة ن الوماسةة ق ن 

ا ل  لمةا مةااه هة ا الالطةاع مةن قمةج عاق مال ة  اجرا  ة  لم  ةا حة   30 %قام ر  2015

 المقالاامكالمسقال ن الفالح  ن للى قجا ا أسطالام 

رة ن الوماسة ق ن  %30أما قطاع الاماساق االرحا  ااإلمماا فالا حالق قطاما ر  سر  

وايةة  للةةى  ا لةة  لمةةا مةةااه قطةةاع اإلممةةاا مةةن قةةال م 2011/2015ا 2006/2010

 231مسةةقا  قطةةا م االسقمةةامة الوايةة  ح ةة  رلةةغ لةةاا المسقمةةام ن الفالح ةة ن حةةاالي 

 مسقماما مقحيال للى الميااق ك
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 2015-2011و 2010-2006بين الخماسيتين  الخاصة االستثماراتتطور 

 بحساب المليون دينار

 الخماسية  2006/2010الخماسية  القطاعات

2011/2015 

 التطور

% 

 النسبة الحجم  النسبة الحجم 

 7.1 22.0 757.5 25.5 707 الري الفالحي

 17.7 17.3 596.4 18.3 506.5 تربية الماشية

 85.9 11.5 398.0 8.0 214 الصيد البحري

 29.4 22.8 787.0 21.9 608 اآلالت الفالحية

 -12.8 12.0 412.2 17 473 األشجار المثمرة

 30.0 0.4 15.8 0.4 12.2 الدراسات والبحوث واإلرشاد

 16.8 1.1 38.3 1.2 32.8 الغابات 

 28.5 1.5 51.8 1.4 40.3 المحافظة على المياه والتربة

 125.4 11.4 395.5 6.3 175.4 مختلفات

 25  3452.5  2769.2 المجموع

 
 

م اةا  امغم ما حالاله االسةقثمام الوةا  مةن قطةام فةقن رعةض العماق ةل ال قة ال قع الةه

يةةعار  ال فةةا  إلةةى ميةةاام القما ةةل رسةةرا قمةةعا الاضةةس العالةةامن اقمةةقق  رالويةةا 

 اامقفاع  سر  ما ا    الالطاع الفالحيك المسقاالق الفالح  

 تمويل االستثمارات الفالحية -ج 

 رم  جاال ه ال  قما ةل االسةقثماماق الجمل ة  أن مسةاهم  م  ا  ة  الاالة  فةي قما ةل 

قةةا قطةةام ر سةةر   2011/2015ا 2006/2010سةة ق ن االسةةقثماماق الفالح ةة  وةةالل الوما

فةي حة ن  %28في ح ن أن مساهم  الالماض الوامج ة  االر ا ة  قةا قماجعقةا ر سةر   51%

 ر ن الوماس ق نك %47سجل القما ل ال اقي قطاما ر سر  

 هيكلة تمويل االستثمارات الفالحية الجملية

 الوحدة :مليون دينار

مةن  %38قما ل االسةقثماماق أن م  ا  ة  الاالة  قةا سةاهمق رحةاالي اما قر ن ه ال  

وةةةةالل فقةةةةمة  %31مالارةةةةل  2011/2015الحجةةةةم الجملةةةةي لالسةةةةقثمام وةةةةالل الوماسةةةة   

مالام ةة  مةةس الوماسةة    %6ك7ر  ةةااة ر سةةر   %42ك ا مثةةل القما ةةل الةة اقي 2006/2010

 2006-2010 2011-2015 2006-2010 

 النسبة

2011-2015 

 النسبة

 38.3 30.9 2223.2 1474.6 ميزانية الدولة

 10.5 17.8 611.4 850.4 قروض بنكية

 41.8 34.4 2425.1 1646.2 تمويل ذاتي

 9.3 15.8 543.2 754.1 قروض خارجية

 - 1.1 0 53.68 حسابات الخزينة

 100 100 5802.9 4779.1 المجموع
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 سةر ا ح ة  قمثةل قمارة  ، في ح ن أن مساهم  الالماض الر ا   قرالى ضةع ف  2006-2010

 فالط والل الومس س ااق األو مةك  %3ك9

أما رال سر  لقما ةل االسةقثماماق فةي الالطةاع الوةا ، فقجةام االمةامة إلةى أن القما ةل 

ر  ما لةم  2015-2010والل فقمة  %68رأاثم من  ال اقي ال   ال  مثل الالالاة ح   ساهم

 ك%15   الاال  ر  اساهمق م  ا % 17ققعا  مساهم  الالطاع الر اي 
 

 اإلنتاج 

 4ح ةة  سةةجلق  ط رةة  فةةي مجملاةةا، ظمافةةا م او ةة  2015-2011لمفةةق الفقةةمة 

 اليةا هامةا فةي األمطةام  2013-2012ر  مةا مةاا ماسةم  ام اق هام  من األمطةاممااسم 

قطةةاع األمةةجام المثمةةمة اوايةة  م اةةا إ قةةا   للةةى أثةةمق سةةلرا للةةى يةةار  الحرةةاا ااةة ل 

 ال  قك  قان 

ما ةةق هةة ه الظةةما  الطر ع ةة  اموقلةة  اإلجةةماااق القةةي قةةم اقوا هةةا إل جةةا  اقةةا 

، ا لة  رالقرةام سة   %4ك4موقل  المااسم الفالح   من قسج ل معال  ما س ان في حااا 

 4اسةة   أسةةاسك اقةةأقي هةة ه ال ق جةة  الاامةة  رفضةةل قسةةج ل  سةةا  مةةا هامةة  وةةالل  2010

 2012وةةةةالل سةةةة قي  2ك6ا 5ك6ا 2011وةةةةالل سةةةة    %3ك10مااسةةةةم قمااحةةةةق رةةةة ن 

-رلاةق   سةر   مةا سةلر   2013سة    سةجلق ر  مةا 2014 سة   وةالل %4ك3ا 2015ا

 ك %9ك3

-2011)اقةةا سةةجل معةةال إ قةةا  أهةةم الم قجةةاق الفالح ةة  وةةالل الوماسةة   األو ةةمة 

اا ةةق (  سةةا قطةةام مقفااقةة  2010-2006مالام ةة  مةةس الوماسةة   القةةي سةةرالقاا )( 2015

امةا قطةام  %13الم قجةاقك  فالةا قطةام معةال إ قةا  الحرةاا ر سةر  إ جار   رال سر  ألغلا 

للةى القةاالي ر  مةا اسةقالم معةال  %27ا %36إ قا  القمام االالاام  ر سا هامة  رلاةق 

 إ قا    قان ال  ق في مسقا  الوماس   الفامط  قالم راك

امن  اح ة  أوةم ، فالةا سةجل معةال إ قةا  الرطاطةا وةالل  فةس الفقةمة قطةاما ر سةر  

 ك%14اما سجل إ قا  الطماطم قطاما ر سر   %6ك3

ارويةةا  قطةةاع قمر ةة  المامةة  ، فالةةا سةةجلق م قجةةاق الةةاااجن قطةةاما هامةةا رلةةغ 

سةةقاال  للةةى القةةاالي، امةةا قطةةام إ قةةا  اللاةةل مةةن لحةةام الةةاااجن ارةة ض ا %22ا 43%

 ك%2اللحام الحمماا ر سر   اإ قا  %15األلران ر سر  

ك اقجام %16مر   األح اا الما    فالا قطام ر سر  أما قطاع الي ا الرحمن اق
أن اإل قا  الس ان قا سجل  سالا قيالا ا والل فقمة ما رعا الثامة واي  للى  إلى اإلمامة

مسقا  األي ا  الالال   رسرا اسقفحال ظاهمة الي ا العماا ي اقل  المماقر  اها ما أثم 
فالا ر  ل ماط قمر   االح اا الما    الرحم   مو ان الثماة السما  ك أما رال سسلرا للى قجاا 

 %9آال  اها ما  الاما  10حاالي  2015-2011معال إ قاجه الس ان والل الفقمة  رلغ
 من إ قا  قطاع الي ا الرحمن اقمر   األح اا الما   ك
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 معدل إنجازات أهم المنتوجات الفالحية

2010-2006بالفترة مقارنة  2015-2011خالل فترة   

 الاحاة: أل  طن                                                                                                                   

 نسبة التطور

(%) 

-2011معدل الفترة 

2015 

 معدل الفترة

2006-2010 
 

 الحبوب 1680 1900 13

 زيتون الزيت 900 886  1.6-

 القوارص 283 359 27

 التمور 147 200 36

 البطاطا 357 370 3.6

 الطماطم 1103 1258 14

 اللحوم الحمراء )حي( 234 239 2

 اللحوم البيضاء)حي( 182 261 43

 ألبان 1016 1169 15

 منتوجات البحر  103 120 16

 بيض )مليون وحدة( 1600 1947 22

 

 : الميزان التجاري الغذائي 

 سر  قاط   للاامااق  2015-2011القجامن الا ا ي والل الفقمة سجل الم  ان 

ا عاا ، 2010-2006قم قسج لاا والل الفقمة  %86مالارل  %75راليااماق في حااا 

ه ا القماجس إلى قطام الاامااق ر سق فا  قطام اليااماق، ح   رلاق  سر  قطام 

 ، ا ل  رسرالليااماقرال سر   %49مالارل %70حاالي  2015-2011الاامااق للفقمة 

إلى قاهام االمقفاع الاام ألسعام المااا الفالح   األساس   راألساا  العالم   من  اح   ا

مؤمماق سعم يم  الا  ام مالام   راألاما االااالم والل الس ااق األو مة من  اح   

 أوم ك

مالام   مس  2015-2011فالا قطامق ق م  اامااق الحراا والل الوماس   

فالط، ا ل   %8ر  ما قطامق الام اق الماماة ر سر   %50س   القي سرالقاا ر سر  الوما

 %45المأن رال سر  لممقالاق األلران اال  اق ال راق   القي قطامق ق م  يااماقاا ر سر  

اقماجعق ام اق ال  اق  %7لران ر سر  ر  ما قطامق الام اق الماماة لممقالاق األ

 ك%10ال راق   ر سر  
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 سر  لليااماق، ف عاا القطام المسجل في ق مقاا إلى قفالل قطام أسعام أما رال

القيا م اامقفاع الام اق الميامة، ح   قطامق ق م  يااماق   ق ال  قان االقمام 

للى القاالي ر  ما قطامق الام اق  %11ا %79ا %29ام قاجاق الرحم ر سا 

لقاالي ف ما قماجعق الام اق للى ا %45ا %8الميامة من   ق ال  قان االقمام ر سا 

، ا رم   ل  القحسن الملحاظ في مجال قثم ن %11ر سر   م قاجاق الرحمالميامة من 

 جاق الفالح   راألساا  الوامج  كالم ق

اما  ظام المجااا في مجال قثم ن الم قجاق الفالح   ريف  جل   رال سر  

لمحضماق الحراا امحضماق الوضم االاالل اا ل  الوضم االرالال الطا ج  القي 

للى القاالي مالارل  %103ا %52ا %79ر سا  يااماقااق م  سجلق قطاما في 

 للى القااليك %64ا %2ا %31قطاما في الام اق في حااا 

 ور الميزان التجاري الغذائيتط

 ) أسعار جارية (

 ) مليون دينار(
معدل        

2006-2010 

المعدل  *2015 2014 2013 2012 2011

-2011الفترة

2015* 

 2484.4 3750 2048.8 2431.3 2065.4 2126.3 1668.7 الصادرات

 3310 3585 3429.3 3544.9 3156 2834.8 1948.2 الواردات

 825.6 - 165.1+  1380.5 - 1113.6 - 1090.6 - 708.5 - 279.5- الفارق

نسبة التغطية 

% 

 

86 

 

75 

 

65.4 

 

69 

 

60 

 

105 

 

75 

  قا م أال  *

اقا حافظق الاامااق القالل ا   للى ه القاا والل العممة س ااق األو مة ح   

إجمالي من % 80مثلق الحراا اال  اق ال راق   االسام االحل ا اممقالاقه حاالي  سر  

من  %48، مس اإلمامة إلى أن ق م  اامااق الحراا احاها قمثل حاالي الاامااق الا ا   

 كق م  الاامااق الا ا   

أما رال سر  لليااماق، ف عقرم   ق ال  قان ام قجاق الرحم االقمام االعج ن 

ح   الا ا ي االوضم االاالل الطا ج  االمحال  من أهم الم قجاق القالل ا   الميامة 

 للى  ق ال  قان  ا سقحا من مجماع ق م  اليااماق الا ا   ،  %78قمثل حاالي  سر  

 كمن ق م  اليااماق الا ا    36%

لى ل جا اةالس ااق األو مة ق الا في قالاة اليااماق راوال م قجاق  سجلق اقا

إلى قا م  المااا الا ا    الفالح   الميامة ال ن اا ق رام اق  رعض الاالل الي ف  ، غمام

 قرالي قاامة للى القحسن االقطام والل الس ااق الالاام كفاي ض  ل  
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اق ا س اما لعرق الم قجاق الر الاج   ااما هاما في مجال قحس ن مسقا  قثم ن 

 لا ااقاا اقا قطامق الم قجاقه ه  من  الا 60أاثم من  القيا م ممل فالااليااماق، 

 ك2015ا 2010ر ن س قي  %218ا %374 اام اقاا ر سا

 المطروحةاإلشكاليات و تشخيص الوضع التنموي للقطاع -2

 اإلشكاليات الهيكلية والصعوبات 2-1

 مرتبطة بالموارد الطبيعية اشكاليات 2-2-1

محةةاااة قعةةا المةةااما الطر ع ةة  رةةالرالا القا سةة   مةةن م ةةاه اقمرةة  اغارةةاق اممالةةي 

اهمةة ،  ظةةما لطر عةة  الم ةةاخ الةة ن  قم ةة  رطارعةةه اليةةحماان االجةةا  للةةى ثلثةةي القةةماا 

القا سي ح   قرالى لمض  لمقى أماال القاهام ااال جما  االقيةحم االحما ةق اال حة  

 وةالل السة ااق األو ةمةاقا احقاق الضةااطاق  العمما ي ااالسقاالل المفمط االعماا يك

جةةا م للثةةمااق الاار ةة  االملا ةة  اامقفةةاع لةةاا اآلرةةام العم الةة  الا ةةم ق ةةامي االسةةقاالل المةةس 

 قا ا   ك

ا قسم الجا ا الالةا ا ي االقمةم عي المة ظم السةقاالل المةااما الطر ع ة  راثافة  المةااة 

 ةة ام مةةن ر  اةةا مجةةالق الاارةةاق اقمةةعراا ايةةعار  ق ف ةة ها فةةي رعةةض األح ةةان، الالا ا  ةة  

الم ةةاه االقمرةة  احما ةة  األماضةةي  ىام اقةةاا  ن المحافظةة  للةةاالم ةةاه االقحف ةة  للةةى االسةةقثم

إحاام القيةم  فةي هة ه المةااما إلى حا اآلن من ه ا اإلطام القمم عي الم  مان الفالح  ك 

وايةة  للمسةةقف ا ن مةةن ممةةاما  أاسةةس اا وةةماط أارةةم  لرةةماضةةمان حاامةة  ممةة اة لاةةا، 

ا ةة  االرمةم   الموييةة  لق م ة  هةة ه امةا قرالةةى اإلماا  ةاق الما م ظامة  المةااما الطر ع ةة ك

 محاااة رال ظم إلى حاج اقااك المااما

ااما ا الما  ة  القالل ا ة  ، قرالى مالمجااااق المر ال مغم فرويا  المااما الما    ا

مقةم ماعةا فةي السة   ر  مةا  رلةغ مؤمةم  ةامة الم ةاه  467، ح   قرلةغ حية  الفةما محاااة

اقةا  ة ااا العجة  المةا ي  ق جة   مقم ماعا في السة  ك 500الا  ا ر  ا حي  الفما ال ن  حا

الفالح ة  االية ال   الالطالةاق  لقلر ة  الحاج ةاق المق ا ةاة لموقلة الطلا للى الم ةاه    ااة

االسةقاالل االف ضةا اق االقا ماق الم او   اقةااقم فقةماق الجفةا  االس اح  ، مالارل احقااا 

اقعةمض  قةماام القمسةراق رالسةاااا ج  ملاحقااالمفمط لرعض المااما الجاف   اامقفاع ام

 كالمااما الما    للقلا  رجم س أ االه

افي مجال اسقاالل ه ه المااما، فقن المجامس الما    المالف  رالقيم  في الم مةآق 

الما  ةة  للقةة اا رالمةةاا اليةةالح للمةةما االةةمن الفالحةةي قااجةةه لا ةةا اليةةعاراق، اقفاقمةةق 

 اااهاكللى أمما أثم سلرا  2011واي  رعا س   

يةةالح للمةةماا  سةةا القةة اا رالم ةةاطق الم ف ةة  رالمةةاا ال قرالةةى امةةن  اح ةة  أوةةم ،

ضع ف   سر ا رالممال الامري اررعض اال اق الاسط  ق ج   امة الم اه الجاف   للةى ال طةا  

امةةا قمةةاا الم ةةاطق  المحلةةي ا ضةةاا م ةةاه السةة الن االع ةةان الطر ع ةة  فةةي فيةةل اليةة  ك
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السةةالا   العمام ةة  مةةن قالةةاام مةةرااق قا  ةةس الم ةةاه ااضةةطماا الق ا ةةا رالمةةاا ف اةةا ح ةة  ال 

وايةة   %90امعةةال  سةةر  القاث ةة  ال مالةةي  %86عةةال  سةةر  االسةةقاالل راةةا  قعةةا  م

 راال اق الممالك

مل ةان هاقةام  5ك3أثرقةق الاماسةاق الم جة ة اجةاا مسةاح  ارويا  القمرة ، فالةا 

مل ان هاقام ماااة راال جما  الحاا رم ةاطق المةمال االاسةط،  8ك1ماااة راال جما  م اا 

الاةاا ي أغلراةا مقااجةاة رم ةاطق  لال جةما حساس   ارم  مل ان هاقام  اق  2,8احاالي 

 الج ااك

 امةةا ر  ةةق الاماسةةاق حساسةة   االماضةةي الفالح ةة  لظةةاهمة الةةقملح االقاةةا  رال سةةر 

من األماضي، إلى جا ا قاهام  سر  المااا العضا   رالقمر  ح   قماجعةق  %47لحاالي 

، مةس %5ك1في السق  اق( إلى  )ال سا المسجل  % 7ك2في أماضي ال مالاق الارم  من 

 في أماضي الحراا والل الس ااق األو مةك % 1قسج ل  سا اقل من 

السةةقاالل الممةةط ااالسةةق  ا  لاةة ه المةةااما ريةةف   اسةةجلق الفقةةمة األو ةةمة ق ام ةةا

قفّمي ظاهمة الحفم العماا ي لآلرام واي  راال اق الاسط رال سر  للماا ا الما    لماا    ا

ااةة ل  القاسةةعاق  اراال ةةاق الج ةةاا رال سةةر  للماا ةةا الجاف ةة  غ ةةم المقجةةااةقل لةة  العمةةق 

 العماا    رجا ا الم اطق السالا   واي  رالاسط االج ااك

قامق الوسا م الجمل   الس ا   ال اقج  لن الضااطاق المقاايل  للةى المةااما  اما

األاثةم  هةماان الاارةاق مل ان ا  ام، مةس اإلمةامة إلةى أن سة 100الاار   االملا   رحاالي 

 فالما اهمام  ح   قفا   سر  الفالم االرطال  لا ام ضع  المعاالق الاط   ك 

اقرالةةى أمةةاال قا  ةة  األماضةةي الفالح ةة  االمحافظةة  لل اةةا قااجةةه لا ةةا اإلمةةاال اق 

يةةام حجةةم المسةةقاالق ايةةعار  القةةاول رسةةرا للةةى الحضةةا م الظمف ةة   أهماةةا االلقمةةاا

 ك مساهم  الم قفع ن في إ جا  األماال قل ااضعاا العالامن ا

قرةة ن ال قةةا م الرحث ةة  لقال ةة م الموةة ان السةةماي قجةةاا   ،لمةةااما الرحم ةة ل ارال سةةر 

مسقا  ي ا الم قجاق الالال   طاق  االسةقاالل الاليةا  واية  رم طالة  ولة م قةارس ر سةر  

م الة  مثةل مك اما أ اا ققعمض السقفحال ظاهمة الية ا العمةاا ي راسةقعمال قال  ةاق 30%

  الا س امرا  الجم االمرا  الاا مة في الم اطق المحجمة اقي مة العمقك
 

  تشتت الملكيةوبالعقارية  األوضاعمرتبطة بإشكاليات  2.2.2

امقفالا مقاايةال ممةا قسةرا فةي قماجةس حجماةا ح ة   الفالح  ماا لاا المسقاالق 

، امةا هة  10م اا ال ققجةاا  مسةاحقاا  %75( أن 2005-2004ر ن االسقالياا األو م )

حاالي ثلثي ممري األرالام  ملاان ثةال  رالةماق م قجة  اثلثةي ممرةي األغ ةام  ملاةان أقةل أن 

احةااق أ ثا ة   10من ممري المال   ملاان اقل مةن  %90احااق أ ثا   م قج  ا 10من 

 اها ما  ال للى يام حجم احااق اإل قا  اضع  ممااا قااك م قج ك



24 
 

م اةةا لليةة ا السةةاحلي  %94ألةة  احةةاة  12سةةطال اليةة ا الرحةةمن، فاةةا  عةةا أمةةا أ

للية ا مةن اإل قةا  الةاط ي  %24فالط م اا مجا ة رمحمااق، اهةي قةافم حةاالي  %60ا

 كمن اإل قا  %67( حاالي %6ر  ما قافم الرال   )الرحمن اقمر   األح اا الما   ، 

مةة  مةةن األماضةةي الفالح ةة  األاضةةاع العالام ةة  ل سةةر  ها ضةةا  إلةةى  لةة  قعال ةةااق 

 قاوالق اإليال  ال مالي لعا ا األسراا من أهماا:اضع   سق 

 بضرورة الحصول على موافقة تباط التدخل بالمناطق البعلية والسقوية الخاصة ار

من المساحة الجملية لكل منطقة بالنسبة للمناطق البعلية  %75أغلبية المالكين لـ

بالنسبة للمناطق التي هي خارج المشاريع  الخاصة للمناطق السقوية بالنسبة%50ولـ

 .العمومية للتنمية الفالحية

   أحباس، رسوم )وجود وضعيات عقارية تعيق إعداد مشاريع إعادة التنظيم العقاري

عقارية مجمدة، أراضي اشتراكية، المعاوضات باألراضي الكائنة بالمنطقة السفلى 

 ...(:لوادي مجردة

  عملية اإلصالح العقاري وبطء في تكوين الملفاتتعدد المتدخلين في . 
 

ألماضي الاال   الفالح   في غالا األح ان ال قسقج ا للاام اسقاالل ا طم اما أن 

اولةةق  ق اإل قةا قا الاج ةااقطةا م الم ةاط رعاةاقاا فةي مجةال قحال ةق أهةةاا  ق م ة  الالطةاع 

 فم  القما لك 

العمم ةة  للمسةةقال ن الفالح ةة ن حسةةا ارويةةا  المةةااما الرمةةم  ، قرةة ن القما رةة  

مةةة ام ال  قجةةةاا   %84سةةة  ، امةةةا أن  60مةةة ام قفةةةاق ألمةةةامهم  %43االسقاليةةةاا أن 

مسةةقااهم القعل مةةي االرقةةاا يك امغةةم أهم ةة  الورةةمة الم اا  ةة  للمسةةقال ن فةةان هةة  ن العةةامل ن 

  حاان من قامقام للى االسقثمام لقعي م طم  العمل االقجا ا االمواطمةك

قرالى اآلل اق الماضال  في إطام الالمض العالةامن غ ةم ااف ة  لقمةج س الرةالث ن اما 

المران للى اإلقرال للى ال ماط الفالحي لقمر ره االحا من قالل  حجةم المسةقاالق الفالح ة  

 اقمققااك

امغم يام حجم المسقاالق فقن  سةر  ا ضةااا الفالحة ن فةي إطةام ه ااةل ما  ة  ال 

فالةط مةن  %4 سةر  قاط ة  المةمااق القعاا  ة  حال ةا رحةاالي  قة ال ضةع ف  جةاا ح ة  قالةام

 المسقال نك 

مةن لمةل األجةماا  %42ح ة  قةافم  اقساهم الممأة ريف  هام  فةي العمةل الفالحةي

مةةن لمةةل المع  ةة ن العةةا ل  ن  %64مةةن لمةةل المع  ةة ن العةةا ل  ن الالةةام ن ا%46الاقق ةةان ا

اق   ام م اا رالويا  يةعار  الحيةال لا ا اليعارال ق ال قااجه الاقق  ن، غ م أ اا 

اقلة  مسةاهمقاا فةي رةمامم القاةا ن  الضما اق المطلار  لةا اا للى قماض رسرا لام قافم

اما  رالى مسةقا  الع ا ة  راةا  .ضمن الا اال الما    الالالا  الما ي الفالحي اقل  ا وماطاا 
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المعط ةةاق المقةةافمة لم  ةةةا  اقعةةةااقأط مهةةا افاللةة  اققيةةاا   لاةةةا ويايةة اقاا ضةةع فا، 

 الج سك للى ااقعاا محاااة في ظل قل  اإلحيا  اق حساالقعم  
 

  اإلنتاج منظومةمرتبطة بإشكاليات  2-2-3

يةةعار  ظةةما  العمةةل رالم ةةاطق الم ف ةة  اوايةة  رالاال ةةاق  قسةةم ال مةةاط الفالحةةي ر

ا ااامراا امسال  فالح ة  اغ مهةا االااول   رسرا  ال  الر    القحق   من ماا يالح للمم

االقعل م   االقمف ا  ، راإلضاف  إلةى الر  ة  المقعلالة  راسةقالطاا الم قةا  من الممافق اليح   

 الفالحي من أساا  ما أة ااحااق ل  اقحا ل اغ مها من الواماق المثم   للم قا ك 

ا ضا  إلى ه ه اليعاراق الممقرط  رالر    األساس   ضع  مسقا  واماق الةالم 

 الماجا  للالطاع الفالحي االممقرط  رالمجاالق القال  : 

مغةةم اإلجةةماااق القةةي  ةةقم اقوا هةةا رال سةةر  لعةةاا مةةن الم قجةةاق فةةي مجةةال ضةةمان قةةاا ن 

يةا م اقاةا ن المو ا ةاق الم ظاماق مة ن وة الل رممجة  اإل قةا  االقسا ة ق الااولة ي االق

االقام ا، إال أن القمارط ر ن موقل  حلالاق الم ظاماق الفالح ة  ال ة ال ضةع فا ا مةاا مةن 

 لا ا اليعاراق أهماا: 

  الشفافية في المعامالت ساهمت في الحد  ونقصقلة تنظيم أسواق المنتجات الفالحية

 .من قدرة الفالح على تثمين منتجاته وتحقيق مستوى ربح يمكنه من العيش الكريم

  تواتر الصعوبات المتعلقة بتصريف وترويج بعض المنتجات التي تسجل فائضا في

واأللبان ومنتجات الدواجن والتي ينجر عنها خاصة لبعض الغالل والخضر  اإلنتاج

وعزوف المنتجين عن إنتاجها في الموسم الموالي مما يؤدي إلى تقلص  األسعاري تدن

 .في العرض وارتفاع في األسعار

  حساسية المواد الفالحية بالنسبة للمستهلك باعتبارها منتجات حياتية جعلت الدولة

على غرار تحديد سقف )في غالب األحيان في صالح المستهلك  أسعارتنتهج سياسة 

 (.ومنع التصديرلألسعار 

  تدهور مستوى مردودية العمل بالقطاع بالمقارنة مع القطاعات األخرى حيث بقي

الفالح الحلقة الضعيفة في المنظومات الفالحية بسبب تشتته وقلة قدرته على التزود 

بمستلزمات اإلنتاج في ظروف طيبة وبأسعار مناسبة من ناحية وعلى تسويق منتوجه 

 .ة أخرىبأسعار مجزية من ناحي

 

 

 

 

 



26 
 

 بخدمات الدعممرتبطة إشكاليات  4.2.2

 
  جودة المنتجات الفالحية والحماية الصحية 

 الةةق مغةةم قعاقةةا الس اسةةاق ال افةةي مجةةال الحما ةة  اليةةح   الر طم ةة ، فةةقن رالا ةةا

مؤسسةاق قحا ةل لارمامم القاول اليحي للى الالط س أا رةمامم القأه ةل اليةحي للمة ارح ا

قعا ي من أمماض مسقاط   اوط ةمة للةى يةح  اإل سةان مثةل مةمض  ،الم قجاق الح اا   

إلةى امجة  السة طمة رعا يل أن الميالح الموقي  لم قاما ، السل االحمى المالط   االالا

اليح   للم قجاق الح اا    في العا ا مةن م ظامةاق اإل قةا  أا القحا ةل  الحال الاامل  للى 

الم ظامةةاق المعةةاة  راسةةقث اا)م ظامةةاق اللحةةام الحمةةماا االر ضةةاا، الحل ةةا اممةةقالاقه ككك( 

هةة ه األمةةماض ااألمةةماض اقارةةا  األامارةةي ااألسةةما  االالاقع ةةاقك االقحةةااللقيةةا م إلةةى 

امةةا ، للحةةااا المجمالةة  الاط  ةة  االاالةة  قالفةة  لال ةة  األوةةم  الوايةة  رةةالح اان االعةةارمة

 ي اقأثم سلرا للى اول الممريك قا  الح اا اإلقع ق مجااااق قطا م 

المسةقا  ارال سر  لحما   امماقر  الم قجاق ال راق  ، فقن الجاةاا المر الة  قرالةى اان 

الفالح ة  امةا ققطلرةةه إلةى الحاجةة  لقام ةا لا ةا المةااا األال ةة  االمةاوالق رةال ظم  المطلةاا

مماقر  ه ه الماوالق من إماا  اق لاجسق   اقما ة   ظةام جةااة للوةاماق المسةااة فةي هة ا 

اإلطامك راإلضاف  إلى لام ا وماط الواا  فةي ا قةا  المةااا األال ة  مةن الرة ام االمةقالق 

 محل ا الام اوال المسق رطاق الاط    طام االسقااللك

ل راقةاق اجةااة الم قجةاق إلةى رم ةامم لملةي للال ةام رمسةح اما قفقالم م ظامة  حما ة  ا

 لألمماض ال راق   ا ظام لمماقر  مااسا المر ااق في الوضم االااللك

مسةةقا  قطةةا م لالمةةاق الجةةااة الويايةة   االمؤمةةماق امةةن  اح ةة  أوةةم   رالةةى 

 يغ ةةاا الق ظةة م الما ةةالجاماف ةة  للم قجةةاق الفالح ةة  ررالا ةةا محةةاااا ا لةة  وايةة  رسةةرا 

إلاام ة  الواية  رالحيةال للةى ا اإلجماااقرمف  اقل  المعالق س ق ر ن موقل  المقاول ن ا

م ة  فةي المسةاحاق  قطاع الفالح  الر الاج   قماجعا اما سجلالجااة الوياي  ك  لالماق

 كإلى قولي المؤسساق العمام   للى الميااق واي   عاا  2011س   
 

 التكوين واإلرشادالفالحي ووالتعليم العالي  منظومة البحث 

سةةاهمق م ظةةامقي الرحةة  االقعلةة م العةةالي ااإلممةةاا االقاةةا ن الفالحةةي فةةي قطةةا م 

الفالحةة  القا سةة   اق م قاةةا مةةن وةةالل قاظ ةة   قةةا م الرحةة  اورةةمة الالطةةاع لق م ةة  االققيةةاا 

ي    رةاقي جا ةا ممسةم أا  15الحيال للى اقا مان ه ا المجااا واي  من   الفالحيك

أية ا   3االالمةا  االفةال الميةمن االحمة  مملق ية ف ن لاةل مةن طام القمس م )في 

رةمااة إوقةماع  14الجلرا ة  االعةاس االوضةمااق( اقسةج ل من األلال  اي   لال مةن 

إسةةقعمال المةةمج ن رةةالم  اسةةماا لضةةان اطةةم  مالاامةة   وايةة اإ قةةا  حةة م ف  ةة  م اةةا 
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أسما  الم اه الع ر  رالسااا االرح ماق الحمماق الضامة مثل حفامة الطماطم اطم  قثم ن 

 الااول  ك

غ م أن ه ه الم ظام  قاامة للى أااا أفضل فةي مجةال القجا ةا الفالحةي لةاال اجةاا 

 :اال اق قع ق لملاا   ام من أهماالاة ام

لام مال م  ه الاا مس الاظا   المطلار  حال ا لمااار  حاج اق الالطاع اأااا  -

 العالي ااإلمماا االقاا نكالرح  العلمي االقعل م 

القمااها للةى  مةا   قالل ةان لقثمة ن الرحة   مقاة  للةى لالقة  لماا ة  رة ن  -

الرح  ااإلمماا، اقا أضحى ه ا األو م غ م قةاام للةى أااا اامه رال جالة  

 المطلار  امااار  قطام قطالي الرح  االفالح ك
 

  االقعلة م العةالي لام مال م  اليرا  اإلاام   للمؤسسةاق مةس مقطلرةاق الرحة -

 كاا فقاحام للى المح ط الفالحي

قعاا الا اال اضع  الق س ق واي  في إطام اإلمةما  المة اا  مةس ا امة  -

 الفالحيكالقعل م العالي االرح  العلمي للى مؤسساق الرح  االقعل م العالي 

ضع  مسةاهم  المةمااا الوةامج ّ ن للالطةاع اواية  مة ام الما ة  فةي قحا ةا  -

 كمن الرح  االقعل م االقاا نالحاج اق 

ضع   سر  القأط م اإلاامن رمعاها اماامس امماا  الرح  العلمي االقعل م  -

 كالعالي الفالحي

غ ةةاا سلسةةل  ق ةةااة ااضةةح  لجاةةا  اإلممةةاا اضةةع  اإلماا  ةةاق اللاجسةةق    -

 للممما ن

قاةةمن الر  ةة  القحق ةة  ااإلماا  ةةاق اللاجسةةق   لعةةاة معاهةةا اممااةة  امةةاامس  -

 لالي ارح  للمي فالحيك قعل م

اما  عا مسقا  قما ل   ومجي القعل م العالي االقاةا ن الفالحةي ضةع فا لعةاة أسةراا 

م اةةا غ ةةاا آل ةةاق ام اج ةةاق اال فقةةا  للةةى أسةةاا  المةةال امقارعةة  ا ةةاما  الوةةم ج ن فةةي 

محةة طام االققيةةاان االمؤسسةةاقي لةةالاة للةةى ألةةااا الوةةم ج ن القةةي أيةةرحق قفةةا  طاقةة  

 ا سا  المال في الاقق الماهنكاسق عا

اما قماا حلال  اإلمماا من ضع  اإلماا  اق الماا   االرمةم   مالام ة  مةس حاج ةاق 

االقرةال للةى االسقمةامة ما رالي االقيال اقراال المعلاماق االق الل الم اا  االالطاع في مجال 

 كالواي  رمالارل ضع فا
 

 اإلستثمار والتمويل 

مغم القطام المسجل للى مسقا  حجم االسقثمام الوا  فةي الالطةاع االق ةاع الة ن 

ن فةققافمه مجلة  القمةج س للةى االسةقثمام فةي مجةال المة ح المسة اة لفا ةاة الالطةاع الفالحةي، 

ال  ة ال ا سة ن قامقةه الق افسة   قرالةى محةاااةال قا م المسجل  في مجال قعية م الالطةاع اقح
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السقثماماق ضع فا رالمالام   مةس احق اجاقةه الاامة  لقحسة ن طةم  مسقا  اسقالطاا الالطاع ل

 العمل ا ل  لعا ا األسراا أهماا: 

 وطرق التمويل مع متطلبات خصوصيات  االستثمارمالءمة آليات التشجيع على  نقص

 في منظومات الجودة وسالسل القيمة المستغالت الفالحية في تنوعها وتموقعها

 ..(،مع خاصيات القطاع، نسبة الفائدة مرتفعةشروط التمويل ال تتماشى )

 في القطاع حيث يمثل التمويل الذاتي ما  االستثمارمساهمة البنوك في تمويل  ضعف

من هيكلة تمويل االستثمارات الفالحية الخاصة بينما تمثل التمويالت  %70يقارب 

ذلك إلى  ويعود. جملي لالستثمارات المصادق عليهامن الحجم ال %18البنكية حوالي 

بالنسبة لشريحة هامة بسبب اإلشكاليات العقارية الضمانات وبة الحصول على عص

مختلف أنواع المخاطر المتعلقة بالظروف المناخية واألسعارالتي تأثر من الفالحين و

 :على المردودية المالية للنشاط

 لنسبة باوطول اإلجراءات  اتصعوبات فنية إلعداد الملفومة ءغياب آليات تمويل مال

 .صغار الفالحين والمرأة الفالحةل

 اذ بلغت نسبة نسبة مديونية القطاع ارتفاعباعتبار  صعوبة النفاذ الى مصادر التمويل ،

تعهدات أن رغم من جملة الفالحين  %25الفالحين المتخلدة بذمتهم ديون حوالي 

 . القطاعات االقتصادية مجموعمن جملة تعهدات  %5ال يمثل سوى القطاع الفالحي 

  ولجبر أضرار الجوائح الطبيعية وخاصة منها  ضمان وتأمين فاعلةغياب آليات

ويبلغ عدد  الجفاف حيث ال يغطي نظام التامين الحالي سوى الحرائق ونزول البرد

كما انه بالرغم من تركيز صندوق  .لفالحينل العدد الجمليمن  %8المؤمنين أقل من 

فإن هذا األخير لم يدخل حيز التنفيذ  1988تعاوني لجبر األضرار الفالحية منذ سنة 

، خاصة منها مع خصوصيات النشاط الفالحيتدخله  وطرق شروطقلة تالءم نتيجة 

مقابل نسبة تعويض  %5المتعلقة بمعلوم اإلنخراط في الصندوق الذي يعتبر مرتفعا 

 .%30ال تتجاوز  ضعيفة
 

 قطاع الصيد البحريبإشكاليات مرتبطة  2-2-5

 لا ةةةان أال اإل جار ةةة  للةةةى مسةةةقا  اإل قةةةا  االقيةةةا م ااالسةةةقثمام، إ قةةةا م المغةةةم 

  ا الالطاع م اا رالويا :هة ااسقاام  يعاراق ال ق ال قع ق مس مال

 يحدد  واضحغياب إطار تنظيمي و ات القطاعبمواكبة الهيكلة الحالية لمتطل عدم

 .العالقة بين األطراف المتدخلة

 التي عرف إنتاجها استقرارا بسبب ة وحدات صيد السمك األزرق مردودي   تدني

 .لعمل بعقود اإلنتاجا وقلةومحدودية مسالك الترويج  االستثمارارتفاع كلفة 



29 
 

 تقادم المواني منظومة الصيد البحري والتأهيل على مستوى كل  حلقات  تراجع مجهود

ارتفاع في راكم اإلشكاليات الفنية واالقتصادية وضعف المتابعة والمراقبة تسب بت وت

تضارب بين مصالح ومجهود الصيد وتداخل مناطق العمل ألكثر من نوع صيد 

قانوني واتساعها على المما انجر  عنه استفحال ظاهرة الصيد غير  ،مختلف المستغلين

تراجع وتدهور الوضع البيئي  الي احتدادبالتو كامل سواحل البالد بدرجات متفاوتة

 .ة وحدات الصيد بمختلف أنواعهامردودي  

  يد العشوائي مقاومة الص   في مجالعدم القدرة على اإليفاء بالتزاماتنا اإلقليمية والدولية

تشكل تهديدا لمواصلة تصدير منتجات مكية أصبحت والمحافظة على الموارد الس  

المصادقة لتصدير المنتجات التونسية إلى البلدان إمكانية سحب شهادة ب البحر

 .األوروبية

  غياب وسماك ألالتابعة للصيد البحري وتربية ا لألنشطةضعف القاعدة المعلوماتية

تفشي ظاهرة التهرب عالوة على  تقييم برامج الدعم والتشجيع لالستثمار في القطاع

معاليم كراء الملك  – انزال المنتوج معاليم)من دفع بعض المعاليم والضرائب 

 ...(.العمومي 

 إال أن تحقيق األهداف الكمية المبرمجة  رغمالمائية األحياء قطاع تربية بالنسبة ل

،كما أنه يشكو من (وقاروص وراطة)النشاط يفتقد التنويع في األصناف المنتجة 

  . أغلب المدخالت على توريديعتمد و االندماجنسبة  ضعف

 

 

 

 
 مرتبطة بحوكمة القطاع اشكاليات 2-2-6

، لمفق الميالح اإلاام   لاة إيالحاق اإجماااق هافاا قحس ن  جال  قاوالقاا

امة للى مااار  القحاالق المقسامل  اغ م ق غ م أ اا امغم ه ه المجااااق فاي ال ق ال

األساا  في الااول االوام  للى مسقا  مماقر  الجااة احما   اليح   مقطلراقل

 اح  ، اقأط م المقاول ن الواا  في م ظاماق اإل قا  اقاف م م اخ ق افسي االمح ط من 

 كفي إسااا الواماق من  اح   أوم   ضمن المفاف   في المعامالق االسمل  اال جال 

اثمة لاا ه اال الا امة اضع   المقمثل  أساسا فيال الا   ا عاا  ل  إلى لا ا 

االرمم   الام اضا  حااا ممماالقاا اقا  س األااام الق ما   ف ما  إماا  اقاا الماا  

راإلضاف  إلى المما    المفمط  في الماام رما  ع ق أو  الالمام للى المسقا   ،ر  اا

الجاان االمحلي رويا  مسا ل ق ما   مسقعجل  اقضوم الم ظام  القمم ع   الالطال   

 الاج   المقافمة لقعي م اإلاامةكاقمققاا اضع  اسقاالل اإلماا  اق القا 
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رااقةةس الالطةةاع الفالحةةي رمةةا  ماةةن مةةن اضةةس الس اسةةاق  افةةي مجةةال قةةاق ق المعمفةة 

المعلاماق   الحال   رال ةق اان قطلعةاق الفةالل ن فةي الالطةاع فقن الم ظام      المال م ،االق م

لم ظامةةة  ا امغةةةم أنسةةةااا مةةةن الما  ةةة ن أا الرةةةاحث ن مةةةن ح ةةة  اقةةة  المعلامةةة  اقاق قاةةةاك 

قةاف م اةم ها ةل مةن ما ق من  القارع  لا امة الفالح اإلحيا    القي ق قجاا موقل  الا اال 

حال ه ال  المسقاالق الفالح ة  اقالةام المااسةم الفالح ة  ا قا جاةا للةى المسةقا   المعط اق

قةاف م المعلامة  للةى المسةقا  المحلةي   اةا قرالةى غ ةم قةاامة للةىأالاط ي االجاان، غ ةم 

قةة  المطلارةة  رمةةا  ماةةن مةةن مالامرةة  أفضةةل لمقطلرةةاق الق م ةة  الفالح ةة  فةةي جم ةةس أرعااهةةا رالا

 االققياا   ااالجقمال  ك

قماا جل الا اال الما    الفالح   ضعفا في الحاام   عاا إلى امن  اح   أوم  

مما  ؤثم اضع   سر  القأط م، أسراا مقعلال  رضع  قمث ل قاا امحااا   لاا الم ومط ن 

قاوالق سلط  اإلمما  القي قحا من للى طم  القس  م اأو  الالمام راإلضاف  إلى 

 اإل اماا رالال ام ررعضاغ اا المما   في القيم  في المااما المال    هااسقالالل   قمام

 كفي رعض األح ان ضع ف  ممااا   اققياا    اقاأل مط  

للى قما ل الالطاع الر اي في الحيال يعاراق قماا ه ه الا اال من اما 

 ظما لعام امقالااا للضما اق  وياي اقااال قق اسا مس  القيمماط لممام عاا رسرا ال

الام قمقعاا رامق ا اق قفاضل   القمج عاق الموال   الر ا   المطلار ، اا ل  من محااا  

 االسقثمامكل ا 

 قطاع الفالحيقوة المكامن  2.2

ماامن الالاة القي حرقه راا الطر عة  أا ااقسةراا لرةم للالطاع الفالحي العا ا من 

 قماام اإليالحاق االس اساق م   االسقالالل، اققمثل واي  ف ما  لي:

 امقراط ق م   الجااق االم اطق الااول   رق م   الالطاع الفالحي، -

 2015-2011الفقةمة الالطةاع الفالحةي وةالل قسج ل  مةا مقاايةل فةي  -

األسةةاا  الااول ةة  مق الةة  امةن ق ا ةةا  م قجةاق فالح ةة  قةةاف م ماةن مةةن

 لقلر   حاج اق االسقاال  االمساهم  في افس القيا م،

ما    هامة  امق الة  قاطةي أغلةا م ةاطق الةرالا اقلرةي  م م اقإحاا   -

 حاج اق موقل  الالطالاق،

 القاسةةةس فةةةي المسةةةاحاق السةةةالا   اقجا ةةة   سةةةر  هامةةة  م اةةةا رقال  ةةةاق -

قطةةا م اإل قةةا  الفالحةةي االحةةا مةةن سةةاهم فةةي  االققيةةاا فةةي م ةةاه الةةمن

 قأث م القاللراق الم او  ،

قافم لةاا هةام مةن م مةآق الرحة  االقاةا ن الفالحةي قاطةي العا ةا مةن  -

 الم ظاماق الفالح   افي أغلا جااق الرالا،
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اجةةاا قالال ةةا اورةةمة فةةي مجةةال العمةةل القعةةاا ي للةةى مسةةقا  الا ااةةل  -

 الما    االم ظاماق الفالح  ،

اأ ظمة  اإل قةا  المق الة  قةافم إماا  ةاق هامةة  لطر ع ة  الوياية اق ا -

لاةةةا ق مةةة  م قجةةةاق  اق جةةةااة ويايةةة   ام ةةة اق قفاضةةةل    لقطةةةا م

 مضاف  لال   واي  راألساا  الوامج  ك

اجةةةاا قجةةةاما فةةةي مجةةةال الفالحةةة  الحافظةةة  اقال  ةةةاق ق م ةةة  الفالحةةة   -

 المسقا م   مان اسقااللاا االر اا لل اا،

لاا من الم قجاق الفالح   راألساا  العالم   اقماام الورمة لةا   قماقس -

الميةةام ن القا سةة  ن، راإلضةةاف  إلةةى الفةةم  القةةي قافمهةةا األسةةاا  

العالم ةة  فةةي إطةةام االقفاق ةةاق القجام ةة  الث ا  ةة  امقعةةااة األطةةما  القةةي 

 يااقق لل اا رالا اك 

ا  ّةة   اق الجةةااة   ةةااة الطلةةا الةةااولي للةةى الم قجةةاق الفالح ةة  االا  -

 العال  
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 مقدمة

لالةةا سةةجل الالطةةاع الفالحةةي وةةالل السةة ااق األو ةةمة  قةةا م ط رةة  غ ةةم أن إماا  ةةاق 
القحس ن ال ق ال ار مة، واي  اأن الالطاع مطالا رالقةأقلم مةس المقا ةماق المقعلالة  رةالمح ط 
الوةةامجي رالقرةةام القفةةقح و ةةاما ثارقةةا فةةي الس اسةة  الق ما ةة  لرالا ةةا، ااةة ل  مةةس المقا ةةماق 

 قطام الطلا الااولي للم قجاق الفالح   للى المسقا  ن الامي اال اليك الااول   من  اح   

قاقعةةةاق م ظمةةة  األمةةم المقحةةةاة لألغ  ةةة  اال مالةةة  فعلةةى اليةةةع ا الوةةةامجي، قف ةةا 
(، االقةي ر  ةةق للةةى لةةاا مةةن 2024-2015) للفقةةمةام ظمة  القعةةاان االق م ةة  االققيةةاا   

في الرلاان المقالامة   ما المعاالق ا ق م  الااالماسعم رمم ل ال فط الوام ققعلق رالفمض اق 
ا سق ال ما الا مامافي، أن الطلا العالمي للى المةااا الفالح ة  س اايةل امقفالةه ال ام   ا

الا ر سق أقل من العمم   الماض   مس قفااق ار م ر ن الرلاانك أما رال سر  للعمض، ف قاقةس 
والل العمةم   الم الضة  ، ا لة   %2ك2مالارل س ا ا  %5ك1أن   ما اإل قا  الفالحي ر سق 

رسةةرا محااا ةة  القاسةةس فةةي األماضةةي الفالح ةة  اق ةةامي الةةالي رضةةمامة المحافظةة  للةةى 
 المااما الطر ع   راإلضاف  إلى قا م الس اساق الفالح   في األقطاا الارم  لإل قا ك

الحرةاا قماجةس أسةعام   ة ام امن أرم  القاقعاق للى مسةقا  الم ظامةاق الفالح ة 
للى الما  الالي م لقعاا اقمقفس للى الما  المقاسط رسرا امقفةاع الفة  اإل قةا  اقاايةل 

فةةي أفةةق  %20 سةةق امقفةةاع أسةةعام اللحةةام لقرلةةغ مسةةقا اق قفةةا  العمةةم   السةةارال  رحةةاالي 
 ك2024

فةي أفةق سة    %23امن الم قظم أن  مقفس اإل قةا  العةالمي لم قجةاق الحل ةا ر سةر  
الرلاان اآلس ا   ريف  هام  في هة ا القطةامك امةا  قاقةس أن  قطةام  سةق  اسقساهم، 2024

س ا ا مس قمما  القيا م فةي   ل ةاا  %2قراال م قجاق الحل ا في السا  العالم   رحاالي 
 الجا اة ااالقحاا األاماري االاال اق المقحاة األمم ا  ك

مقفالةةا أقةةل مةةن  سةةا مةةن الم قظةةم أن قمةةاا األسةةعام اارال سةةر  لل  ةةاق ال راق ةة ، 
ممةةا  ع ةةي قماجةةس  سةةري لألسةةعام الحال ال ةة  ا لةة   2024-2015القضةةوم المقاقعةة  للفقةةمة 

رسرا اسقالمام الطلةا العةالمي واية  فةي الرلةاان اليةالاة اقماجةس س اسة  القحف ة  إل قةا  
 الاقاا الح ان في رلاان االقحاا األاماري االاال اق المقحاة األمم ا  ك

لرحم اقمر   األح اا الما    فق ه من المقاقةس أن  قطةام اإل قةا  ارويا  م قجاق ا
ك امغةم قرةاطؤ  سةق ال مةا السة ان لالطةاع قمر ة  األح ةاا 2024فةي أفةق سة    %19ر سر  

، فق ه  رالى أحا الالطالاق األاثم  ماا امن المقاقس أن  فا  إ قاجه %5ك2الما    إلى حااا 
 ك 2023  مسقا  م قجاق الي ا الرحمن في أفق س 

امةةةن  اح ةةة  أوةةةم ، قمةةةاا س اسةةةاق الةةةالم الماجاةةة  للالطةةةاع الفالحةةةي قحةةةا ماق 

اقعةةا الق لالسةةقجار  لمقطلرةةاق االقفاق ةةاق الاال ةة  اوايةة  م اةةا اقفاق ةة  الم ظمةة  العالم ةة  

للقجامة، اها ما س حا  قا  ما ه ال ا في أساا  الم قجاق الفالح   االية ا الرحةمنك امةن 
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القةي  2020-2014للفقمة   ام الس اس  الفالح   األامار   الممقما   أهم ه ه اإليالحاق

ااسةقرااله الالم المسقالل لن اإل قا  االقام   حةا إلاةاا الةالم المرامةم لألسةعام قعقما للى 

رالم مرامم لاول الفةال  ارقما ةل الممةام س االرةمامم الماجاة  للق م ة  المحل ة  ااسةقالطاا 

الم ف  ك امن جاقاا، قامق الاال اق المقحاة األمم ا   في إطةام الالةا ان المران في الم اطق 

، رقلاةةاا الةةالم المرامةةم اقعا ضةةه 2015الةة ن اوةةل ح ةة  الق ف ةة  م ةة  مةةامس  حةةال الفالحةة 

ر ظام قأم ن لةاول الفةال  ضةا موةاطم قاللرةاق األسةاا  االعاامةل الم او ة ، االةم ممةام س 

 اليااماق الفالح  ك  الق م   الم ف   راإلضاف  إلى الم

ارال سر  للرلاان القي اا ق في مسقا   مةا مماثةل لرالا ةا، ا ة ام راألسةاس الماةما 

فالةةا قةةام هةة ا األو ةةم رق ف ةة  اسةةقماق ج   طماحةة  لل اةةاض رالالطةةاع الفالحةةي القمةةاق للةةى 

محام ن هما قطا م فالح  ليم    اق إ قاج   لال   ا اق ق مة  مضةاف  ممقفعة  قسةقج ا 

فاق السةةا  اقعقمةةا للةةى االسةةقثمام الوةةا  مةةن جاةة ، االق م ةة  القضةةام    للفالحةة  لماايةة

اليام  لرم الم اول الفالح ن الياام واية  فةي الم ةاطق الماممة  فةي إطةام ممةام س 

اجقمال   ممال  في إطام رمامم الق م   الجاا  ك اقا ساهمق القعر ة  الفعالة  لاةل المقةاول ن 

لماما األوضةم" مةن إلةااة الالطةاع الفالحةي لمماة  االققيةاا حال االسقماق ج   "موطط ا

 امحم  للق م   االقما لك 

أما للى المسقا  الااولي، فمن الم قظةم أن  قماجةس  سةق  مةا السةاان ررالا ةا وةالل 
، امةن  اح ة  أوةم  سة قطام مسةقا  الةاول الفةمان %1العممة س ااق المالرل  إلى حااا 

لموطةةط ممةةا سةة ؤان إلةةى امقفةةاع مسةةقا  طلةةا المةةااا سةة ا ا وةةالل فقةةمة ا %10رحةةاالي 
 االسقاالا   رما في  ل  الم قجاق الا ا    ال راق   االح اا   ك

امةةن  اح ةة  أوةةم ، فةةقن رالا ةةا سةةقااجه موةةاطم القا ةةماق الم او ةة ، ح ةة  قمةة م 

الاماسةةاق إلةةى اجةةاا رالا ةةا فةةي م طالةة  قعةةا مةةن أاثةةم الم ةةاطق الماةةااة رقةةأث ماق القا ةةماق 

قمة م القاقعةاق فةي الم او   في العالم، اهةي م طالة  مةمال افم ال ةا االمةم  األاسةط، ح ة  

االمةااما السةطح    %28اما الما  ة  القالل ا ة  ر سةر  ، إلى قماجس المةا2030غضان س   

مةن المةااما الجاف ة  السةاحل   رسةرا  %50راإلضاف  إلى ض اع ما  الاما لن  %5ر سر  

القملح من جماا امقفاع مسقا  م اه الرحمك اما أ ه من الم قظم أن  مةمل إقةال  المسةاحاق 

أل  هة   180الحما ق ما  الاما  الاار   االملا   رسرا امقفاع امجاق الحمامة امواطم

 ك2030في غضان س   

امةن مةأن هةة ه العاامةل أن قةةأثم سةلرا للةةى المحاية ل ال مال ةة  اللةى أااا الالطةةاع 

ريةةف  لامةة  ممةةا  ةةؤان إلةةى امقفةةاع فةةي مسةةقا  قرع ق ةةا لقام ةةا المةةااا الفالح ةة  فةةي يةةامة 

 غ اا اجماااق للحا م ااك

ارةة ل  فةةقن س اسةة  الق م ةة  الفالح ةة  مطالرةة  رمفةةس موقلةة  هةة ه القحةةا اق مةةن وةةالل 
مةةن االوامج ةة  مالامةة  لةةمض الم قجةةاق الفالح ةة  مةةس المقطلرةةاق الجا ةةاة للسةةا  الااول ةة  

ال اح ةة  الام ةة  اال ال ةة  اسةةقعاااا لم  ةةا قحم ةةم أسةةاا  الم قاجةةاق الفالح ةة  سةةااا للةةى 
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طةةما  المةةا  قمقةةا ل ةةه مةةن امةةقااا للم افسةة  فةةي األسةةاا  المسةةقا  الث ةةا ي أا مقعةةاا األ
 الوامج   االااول  ك

 2020-2016محاور سياسة التنمية الفالحية خالل الفترة 

وةالل الوماسة   المالرلة   الفالح  االي ا الرحم  قطاعق م   المسقالرل   ل المؤ   قممى
اإاسةاره الق م   الجاا   االم ف   مساهمقه فى ا ا الاط ىاالققيافى ه ااام هماقعالم  إلى

اقةام ن اوةال مج  ةا للفةال  االرحةام اجا ر ة  لالسةقثمام ق م  مضةاف  لال ة  اقةامة ق افسة   
قع  ة  األمةن ا اضمان اسقاام  المااما الطر ع   لألج ال المالرل  في ظل القا ةماق الم او ة 

 اسقام الجماام   الثا   كالا ا ي ال ن  عا و اما اسقماق ج ا ثارقا طرالا لما    لل ه 

سةقمقا  الس اسة  الق ما ة  لاة ا اللى ه ا األساس احميا للةى قجسة م هة ا القاجةه 
 االسقماق ج   القال  : االهاا  الالطاع للى

   ق م   المااما الطر ع   اضمان اسقاامقاا االحا من قأث ماق القا ماق الم او، 

   األماضي الاال   إحاام اسقاالل ا الملا  األاضاع العالام   امالاام  قمقق معالج
 ،الفالح  

 ال ااض رم ظاماق اإل قا  اقع    قامقاا الق افس   اضمان ا مامقاا، 

  اقما ل ال ماط الفالحي االسقثمامافس، 

 قال م اام الفالح  في الق م   الم ف  العا ل   اال ااض رالفالح  اليام  ا، 

 إ قا  المعمف  ا ممها، 

  قطاع الفالح  االي ا الرحم  حاام قمم ا 
 

تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من تأثيرات  -1

 التغيرات المناخية

رال ظم للضااطاق المق ا اة للى موقل  المااما الطر ع   في ظل م اخ  ماا 

قسامع في  سق قا ماقه األهم   ه ه المااما في اسقاام  ال ماط الفالحي، فقن القاجه 

الممحل  المالرل  س اان في القماا مؤ   أاثم ممال   اا اماج   في مجال القعر   والل 

 ااالسقاالل رما  مان من قحال ق اسقاامقااك 

 وتنويع مصادرها الموارد المائيةمواصلة تعبئة  1.1

رال سر  للمااما الما    السطح    قمثل القاجه المسقالرلي في م  ا القحام في م اه 

الس الن رق جا  الم مآق الارم  للقعر   من سااا اق ااق قحا ل ل الل الم اه من الممال إلى 

الاسط االج اا ااسقاالل أاثم ما  مان من الطاقاق الما    اواي  الم الماا    ر ن 

  ااق ال امةك س ااق الافمة اس
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فمن الم قظم اال طال  في ر اا لاا من السااا اهي السع اة االاللع  الارم  اقاس  

اوالا االقمف س في طاق  و ن سا راهمقم  ااال قااا من ا جا  الاماساق رال سر  لومس  

سااا إضاف   راا  حما   المان من الف ضا اق اقاف م مااما إضاف   لم اه المن االمما 

 إل قا  الاامرااكاا ل  

أما رال سر  للمااما الما    الجاف  ، فس قم القما   للى مقارع  قال  م المااما الما    

لرم قعي م موقل  مرااق ق س الم اه اواّي  م اا مرا  اإل  ام المرّام ااإللالن لن 

االل الف ضا اق اقح  ن اقطا م قاالا المعط اق اال ظم المعلاماق ّ  اقحا ا م اطق اإلسق

الماث  رالو ا اق الجاف   احما قاا، راإلضاف  إلى الال ام راماسق ن حال م اطق السحا 

العماا ي للو ا اق الما    اقأث ماق القا    اإليط ال   رالم اه المسقعمل  المعالج  للى 

 ه ه المااماك

ماا اما س قاايل اسقاما  المااما الما    الجاف   واي  في الم اطق القي قفقالم لل

اليالح للمما، اقمم ا االسقاالل االمحافظ  للى المااما رمالاام  الحفم العماا ي االحا 

من قلا  الم اه اإمساا األاامم المقعلال  رم اطق الي ا   االقحج م، راإلضاف  إلى ماايل  

 رمامم قحا ا المل  العمامي للم اهك

احر  المقعلال  رقحس ن ا قطلا رلاغ ه ه األهاا  اقوا  جمل  من اإلجماااق المي

اإلطام الالا ا ي االق ظ مي من والل إياام مجل  الم اه اقطا م آل   القماام الاا م  ر ن 

قا س االج ا م ال ر ا للقيم  في المااما الما    للو ان الجافي لممال اليحماا 

اإحاا  آل   قماام ر ن قا س االج ا م للقيم  في م اه األحااض الممقما  السطح   

 راإلضاف  إلى مالام  اإلطام المؤسساقي رما  الم قاح ا الجااا اقفاان اال اااج  ك

ارال سر  للم اطق الم ف   القي ال ققافم راا مرا  اامرا   ، س قم القمج س للى 

 اسقاالل الطاقاق المقجااة لضخ الم اه ااسقااللاا للمما أا لالسقعمال في ال ماط الفالحيك

 %98في حااا  2020اق من رلاغ  سر  قعر   والل س   اسقمان ه ه المجااا

، ا ل  راان القرام 2015والل س    95%من المااما الما    الالارل  للقعر   مالارل

 القمسراقك

 للشرب الصالحلماء باتدعيم وتأمين التزويد  2.1

سققاايل المجااااق لقحس ن ق ا ا الاسط الحضمن رالماا اليالح للمما 

س    %95لاضا لن  2020س    %98,5ر سر  ق ا ا الاسط الم في إلى ااالمقالاا 

، ا ل  من والل قال م اقع    الم مآق الما    اإ جا  محاام جلا الم اه اإ جا  2015

محطاق ارم  لقحل   م اه الرحم، إلى جا ا ماايل  رم امم قحل   الم اه المالح  لن طم ق 

 اا قيا قحس ن  ال   الم اهك اليام  واي  ررعض م اطق الج المحطاق 
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اقا قم في ه ا الياا اضس رم امجا اط  ا لقال م اقأم ن الق ا ا رم اه المما إلى 

 ممل أهم م اطق االسقاال  الارم  إضاف  إلى العا ا من الم اطق الم ف  ،  2030أفق 

الثا    ر ن االممحل   2020ا 2016س قم ق ف  ه للى ممحلق ن قمقا الممحل  األالى ر ن 

 ك اققضمن الممحل  األالى الع ايم القال  :2025ا 2021

قال م اقأم ن م ظاماق الق ا ا رالم اه لقا س الارم  االاطن الالرلي  -

 االساحل ايفاقس،

للقا  س رم اطق قا س الارم  االممال  قأه ل اقجا ا الال ااق الم  س   -

 الامري 

 قال م الم مآق الما    رالاسط الحضمن، -

 م اه الرحمك  الطلا من والل قحل   قعر   مااما ما    غ م قالل ا   لقلر   -

أما رالم اطق الم ف  ، فس قم قما   محاام جلا الم اه رعاا من المعقما اق راال اق 

الممال الامري االاسطك  ارويا  الم اطق القي  يعا ق ا اها لرم مرااق ما    

لم ف  ن، فس قم اللجاا إلى قال  اق معالج  الم اه من الساان ا %3جمال  ، اهي قام قمار  

حسا  ال قاا أا القماا أ ظم  فما   مثل المااجل لحياا األمطام في الم اطق  اق 

الم اخ المال م أا  الل الم اه اليالح  للمما رالاسا ل المجمامة رال سر  للم اطق الم ع ل ، 

غ األقيى للفما المعقما للق ا ا رال سر  مس اإلمامة إلى أ ه قا قم القمف س في مسقا  المرل

 للممام س الجا اة  ظما المقفاع الالف  رسرا قااجاها رم اطق ممقق  ايعر  القضام سك

 التصرف في الموارد المائيةاحكام  3.1

افي مجال القيم  في المااما الما    اضمان اسقاامقاا س قم االسق  اس ر قا م 

الاماساق القي هي في طام اإل جا  قيا اضس اآلل اق الال م  لقحس ن الس اس  السعم   

سااا رال سر  لم اه المما رما  مان من قحس ن مسقا  قحام المما  الاط    السقاالل 

قاالل ااإل قا  ا ضمن قاا  اقاا المال   ا مفس من جااة اقا  س الم اه في الف  االس

واماقاا لفا اة الحمفاا، أا رال سر  لم اه المن قيا قحال ق األهاا  الممسام  قام ج ا 

لقاط   ميام   االسقاالل االي ا   في ممحل  أالى اقجا ا القجا  اق في ممحل  ثا    

ح ن االمجقمس الما ي اال األطما  ا ل  رااللقماا للى اسقماق ج   قاايل مس الفال

 المع   ك 

ارويا  القيم  في األ ظم  الما    رالاسط الم في االقي ققم لرم المجامس 

الما   ، ف قمثل رم امم الموطط في ماايل  اإلحاط  اللي ال  رالمجامس الما    رااللقماا 

القي لم قمملاا للى م مط ن محل  ن  قم قاا  ام في الامض واي  رال سر  للاال اق 

ممام س اإلحاط  الف    اإحاا  ي اا  لقحس ن القيم  في الم ظاماق الما    قيا 

قأه ل الم مآق االقجا  اق اقحس ن قيم  الا اال المس مة لاا س ممل اال اق الال ماان 

االاليم ن اس ان را  ا االماا   ايفاقسك اإلى جا ا  ل  س قم ق ف   قجاما  ما ج   
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  الالطاع الوا  في اسقاالل األ ظم  الما    للق اا رالماا اليالح للمما ققعلق رقمم 

االمن قيا االسق  اس راا في إطام القاجه لقما   مماا  مس الالطاع الوا  في مجال 

 القيم  في األ ظم  الما   ك

اف ما  قعلق رالممام س المعالاة  اق القجمعاق السا    الاام  االقي لم قعا المجامس 

   قاامة للى القيم  ف اا رالافااة الممجاة، فق ه س قم ال ظم في إحالقاا إلى المما  الما 

 الاط    السقاالل اقا  س الم اه قيا قر  اا قام ج اك

 المناطق السقوية تحسين نجاعة 4.1

سقمقا  المجااااق والل الفقمة المالرل  رالويا  للى قحس ن  جال  الم اطق 

م اطق السالا   العمام   القي أيرحق مقالاام  اغ م مقمام   السالا  ، مس إ الا أالا   لل

مس ها  االققياا في الماا امقطلراق الفال ك ا سقالي  ل  قعي مها اإلااة قا  قاا رما 

ااضس إسقماق ج   لققثم  اا قعقما للى المحاام   مان من قحس ن  سر  االسقاالل االقاث  

القي أااق للى أهم   العمل في إطام  ظمة القي حااقاا الاماس  الم ج ة في الامض ا

مامل  قأو  رع ن االلقرام حاج اق قطا م م ظاماق اإل قا  رالم اطق السالا   العمام   

 رموقل  حلالاقاا اقحس ن حاام  المااما الما    االمحافظ  لل ااك 

  إلطاا األالا   إللااة قا    اقعي م الم اطق السالا   الالا ماس قم والل الموطط 

لقحس ن ممااا   مرااقاا الما    اإحاا  م اطق جا اة رما س مان من رلاغ مساح  سالا   

أل  هاقام لن طم ق  230أل  هاقام ل ا  اا   الموطط، م اا قمار   490رحاالي 

 9الالطاع الوا  ا ل  اان القرام المساحاق المما   رالم اه المعالج  االقي سقرلغ حاالي 

 ك2020 آال  ه  في غضان س  

افي مجال االققياا في م اه المن س قاايل والل فقمة الموطط القاسس في 

المساحاق المجا ة رالمعااق المالقياة في م اه المن اس قم في ه ا الس ا  ماايل  ق ف   

ممماع االققياا في الماا رالااحاق، امن الم قظم أن قرلغ  سر  قجا   الم اطق السالا   

لمساحاق السالا   الجمل   مس إلطاا األالا   لقجا  اق المن من ا %93را ه المعااق 

 ك 2020أل  هاقام في غضان س    200الماضعي القي سقممل مساح  

اما س قم القما   والل الفقمة المالرل  للى الحلال  األو مة المقعلال  رال ااة لمل   المن 

ا ج   رموقل  الاال اق للى مسقا  الض ع  للمفس من فالل قاا من والل الال ام رقجاما  م

 رالقعاان مس مماا  الرح  ا ممها اقعم ماا في ممحل  ثا   ك 

اسقمان الاماس  القال  م   للرم امم الاط ي لالققياا في م اه المن، القي  جمن 

إ جا ها حال ا في إطام ممماع الم الس اساق الما   ، من قمو   اليعاراق الم اا    

لممااا   االققياا   للرم امم للى موقل  المسقا اق )القأث م اقالا م المالقمحاق لقحس ن ا
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للى اول الفال  اقثم ن م اه المن االقاث   ال مالي االجاا  االققياا   للى المسقا  

 الاط ي، الخ(ك 

امن  اح   أوم  سققاايل مجااااق قحس ن الر    األساس   رالم اطق السالا   من 

ح   االقاول القا    اقعا ض اآلرام الالا م  االمعطر  والل قا    اقعر ا المسال  الفال

  المسقال  لقأم ن الق اا رم اه المما االمن راامل الاال اق

 حماية المياه والتربة 5.1

ققمثل المؤ   المسقالرل   للمحافظ  للى الم اه االقمر  والل الموطط في ماايل  

حال الم مآق الماجااة اي ا قاا قعر   المااما الما    المقاح  اقاث   لمل اق القا    

قيا م  ا القحام في م اه الس الن لحما   المان من الف ضا اق اإمساا  ظام مقطام 

لمقارع  اقال  م  ال   القمر  )ويار  اقملح اقاا كك(ك اس قم القاول رالقماا طم ال  القا    

 جا كالم امج  ارالقمم   الفعلي للمسقال ن الفالح  ن في جم س مماحل اإل 

اس مقا  رم امم الموطط في قطاع القا    االمحافظ  للى األماضي الفالح   للى 

 الع ايم القال  :

  المساهم  مس موقل  المؤسساق المع    في اضس األسس إلمساا مميا
اط ي للمااما الطر ع   رما  مان من مقارع  اقال  م اضع قاا، من والل 

ممياا للى مسقا  ميراق  25 اال طال  في ق ف   رم امم  ما جي لرع 
 األاا  ، ل ممل م اطق أوم  رعا قال  مه قيا قعم م القجمر  قام ج اك 

     المحافظ  للى المااما الطر ع   من م اه اقمر  لن طم ق أماال القا
الموقلف  للى مسقا  ميراق األاا   امماقر  ويار  القمر  احما قاا 

 ألماضي الفالح  كامماقر  ال ح  العمما ي اقا  م يرا  ا

  حما   الم مآق الما    الارم  االحا من القمسراق رالسااا االحا من
الف ضا اق للى مسقا  الطمقاق االقجمعاق السا   ، قعر   المااما الما    

 المقاح ،

  قعر   المااما الما    المقاح  رقحاا  الرح ماق الجرل   ام مآق قا    الما اة
الن، راإلضاف  إلى م مآق قعر   م اه الس الن للى الما    افم  م اه الس 

مسقا  المسقاالق )و ا اق افساقي( اقحس ن طاق  القمر  لو ن الم اه رمفس 
  سر  المااا العضا   رااك

  ق م   المجال الم في من والل الم اسقاالل الم مآق الما    من رح ماق
س  األمجام جرل   اسااا جرل   اقثم ن موقل  الم مآق لن طم ق غما

 المثممة االاماساق الملا  ك

ا قطلا قحال ق ه ه األهاا  ق ف   لاا من اإلجماااق المياحر  ااإليالحاق للى 

المسقا  الالا ا ي االمؤسساقي م اا واي  مماجع  قا ان المحافظ  للى الم اه االقمر  رما 
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افظ  اممرح   مان من قفع له امماجع  القمام س قيا قمج س الفال  لقعاطي فالح  ح

 ام  ا اإلحاط  ره في ه ا المجالك

أما ف ما  و  ال ح  العمما ي للى حساا األماضي ال مال   فقن معالج  ه ه 

الظاهمة ققطلا قضافم جااا جم س المقاول ن في مجال حما   األماضي الفالح   لرم 

ماضي ال مال   مماجع  اإلطام الالا ا ي امالامقه راا  الحفاظ للى الطاقاق اال قاج   لأل

 اا ل  القيان للموالف نك

 الغابات والمراعيتنمية  6.1

في إطام االسقماق ج   الجا اة    الااراق االممالي والل الموطط  ام  رم امم ق م 

 االقي الاط    القي قاا  راألساس إلى:  2024- 2015

  الةةم اال جةةةا اق السةةارال  اماايةةةل  القمف ةةس فةةةي  سةةر  الاطةةةاا الاةةةاري

الم ظامةاق الاار ة  االملا ة  الامة ، ا قمثةل الاةا  فةي رلةاغ احما   

 %33ك8مالارةةل  2020وةةالل سةة    %7ك8 سةةر  غطةةاا غةةاري فةةي حةةااا 

 ك 2015والل س   

   قا    الااراق االممالي االمحافظ  لل اا من وةالل قطةا م  سةر  قا  ة

فةةةي غضةةةان سةةة    %50إلةةةى  2015وةةةالل سةةة    %36الاارةةةاق مةةةن 

وةةةالل  فةةةس  %27إلةةةى  %5ك19لممالةةةي مةةةن ا سةةةر  قا  ةةة  ا 2020

الفقمة، اقحس ن مسقا  سمل  القاول ضةا الحما ةق االقمف ةس فةي لةاا 

مةةن جملةة   %30، 2020الم ةةاطق المحم ةة  الما ةةأة لقرلةةغ وةةالل سةة   

حال ةا، راإلضةاف  إلةى  %15المحم اق االحاا ق الاط    المحاث  مالارل 

 الاام   ح  الممالكقطا م اإل جا اق الس ا   في مجال الطااري لم

   إلطةةاا افةةس إلامةةا  الرعةةا االجقمةةالي فةةي الس اسةةاق الاار ةة  االقما ةة

للى ممةاما  امسةاهم  سةاان الاارةاق فةي الحفةاظ للةى الثةماة الاار ة  

االملا  ك ق م   ال الم قاجاق الاار   االقعم   راا مس الةم ال اةاض 

ا م  سةةر  رالمرةةااماق الوايةة  فةةي هةة ا المجةةال، ا قمثةةل الاةةا  فةةي قطةة

 ك%85إلى  %80اسقاالل الم قا  الااري الالارل لالسقاالل من 

  إ ةةةالا الجا ةةةا المؤسسةةةاقي االقمق رةةةي األهم ةةة  الال مةةة  االعمةةةل للةةةى

مال مقةةه للمقطلرةةاق المقجةةااة للالطةةاع مةةس ضةةمامة الحةةم  للةةى ق م ةة  

 الالاماق االمااماق للعامل ن را ا الالطاعك 

قمقا  للى قمس خ القيم  القماماي في المااما  ار ل  س قم القماا مالامر  ق ما  

الاار   االملا   االعمل للى مالام  اإلطام الالا ا ي االمؤسساقي لل ااض رالالطاع 

اقال م المماا  ر ن الالطال ن العام االوا  اقمج س االققياا األوضم مما س ساهم في 

 افس االسقثمام رالالطاع الااري االملانك
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 د البحريةالموارالمحافظة على  7.1

 اا  الموطط في ه ا المجال إلى م  ا العمل لحما   الثماة الرحم   اإحاام 

قال م ق ف   الوّط  الاط  ّ  لمالاام  الي ا الرحمن العماا ّي االقي  القيم  ف اا من والل

قمقا  للى المماقر  الرمم ّ  رما ارحما االمماقر  لرم األقمام االيط ال   )االقي سقممل 

ا في ممحل  أالى(، اماايل  إ جا  ممام س إغما  األميف  االيط ال   في مما 900

م اطق الي ا الحساس  القي قجاا ق الحااا الاليا  لالسقاالل، مس قح  ن اقعم م رمامم 

 قال  م مو ا اق الثماة السما   الرحم   راامل السااحل القا س  ك

الما  ّ  من والل قسا ل  األح اا قمر    ماط اما س قم من  اح   أوم ، قال م

اإاما  رمامم ق م   الالطاع ضمن موططاق قا    المم ط  ا قياا الممام س للى ال ارس 

الساحلي ا ل  رقوي   م اطق واي  لقمر   األح اا الما   ، راإلضاف  إلى ق ا س 

 األي ا  الممراق رما  مان من قوف   الضاط للى المااما الرحم  ك

 والتأقلم معهامناخية التأثيرات الالحد من  8.1

إ جا  اماس  معّمال  لظاهمة قا م الم اخ اا عااساقاا للى  2007قم والل س   

قع    أفضق إلى اققما  وطط لمل حال ، حي اللى األ ظم  الر     ررالا االالطاع الفال

إمساا  من والل واي قأقلم الم ظاماق الطر ع   االالطاع الفالحي مس القا ماق الم او   

إ  ام م اوي مرام االم القيم  في المااما الما    اقطا م اآلل اق المؤسساق     ظام

قع    الرمامم  أهم   اما أااق للىاالحااف  المال   االرح  العلمي ام ظام  القأم ن، 

ااالسقماق ج اق السارال  االمقعلال  واي  رماايل  قطر ق الوامط  الفالح   االمحافظ  للى 

 ك ال ظم اال االاج  

ك قما القال غ م أن ق ف   ل ايم ه ه اإلسقماق ج   سجل قأو ما واي  رسرا قل 

امن م طلق ما أقمقه االقفاق   األمم   للقا ماق الم او   رأن المسؤال   في قفاقم ه ه 

جا للى الاال المي ع  قاف م القما الق  الظاهمة ممقما  ر ن ال الاال الا اا مقرا    ا

ف مان لقا س ، ال ام   ال جا  ممام س للحا اللقأقلم مس القا ماق الم او  الال م  للاال 

طام ه ه إل اق القما ل االي اا ق القي قم اقمامها االعمل راا في آاالسقفااة مما قق حه 

 كمن أهماا الي اا  األوضم للم اخاالقي االقفاق   

لقما ل الرمامم االممام س العمل للى اال قفاع را ه اإلماا  اق  افي ه ا الس ا  س قم

القي قساهم في قوف ض اال رعاثاق ارمامم القأقلم مس القا ماق الم او   القي قضم اا قالم م 

 ك 2015ف ي سرقمرم  المسلم (INDC) المس اهم  المعق م   المح ااة اط   اً لقا س 

الى  2015اقا ممل ه ا القالم م قاار   م القوف     م  ن آث  ام قا   م الم   اخ من 

( NAMAsمن والل اإلجماااق الاط    الم اسر  لقوف ض اال رعاثاق ) 2030حااا س   
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في ااف  الالطالاق امن أهماا قطاع الااراق اقا  م يرا  األماضي االفالح  الر الاج   

لح اا اق اقمج س ممامساق ال مال  المحافظ  للى المااما اإ قا  الطاق  ا لال قاقحس ن 

 الح اا   ك  من ال فا اق

اما قضمن قاار م القأقلم رالطالاق ال مال  احما   الم ظاماق الر     االمم ط 

الساحلي االم مآق من اال جما  الرحمن ااالمقفاع المقاقس لمسقا  الرحم اقطا م 

اسقاالل مياام الم اه غ م القالل ا   للى غمام الم اه المسقعمل  المعالج  االم اه  اق 

  ام اا م اه الرحم، اقما   م ظام  إ  ام م اوي مرام للقاقي اإحاام الملاح  العال 

  كاالسقعااا االقيم  والل الظااهم الم او   الاليا 

 للى: 2020-2016اس قم العمل والل الموطط الوماسي 

    ارما  الجااا القي قساهم في الحا من ا رعاثاق امن قأث ماق القا ماق الم او
 الالطال   االمقعلال  رالمحافظ  للى المااما الطر ع   اقيلا االسقماق ج 

  اضس موطط اط ي للقأقلم مس قا م الم اخ  ممل أ ظم  اال قا  الفالحي االي ا
الرحمن ااأل ظم  اإل االاج   االقيم  المسقا م في المااما الما    ا طالقا 

مس قا م من قال  م األلمال الم ج ة االقي في طام اإل جا  في مجال القأقلم 
 امن االسالاطاق الم او   القي أ ج ها المعاا االاط ي للميا الجانك الم اخ

 إلااا اسقماق ج   في مجال وفض اال رعاثاق ال اقج  لن إ ال  الااراقك 
  الم الق س ق مس الجااق المقاول  في ه ا المل  مس اضس اإلطام المؤسساقي

ق رمأن مل  القا ماق الم او   المال م إلضفاا م  ا من ال جال  في أو  الالمام
مس ال األطما  المع    من ا اماق امجقمس ما ي اما   اقطاع وا  للى 

 المسقا  المما ن االجاانك
  قما   "الم ظام  الاط    للال س ااإلرالغ االمماجع " مس ماايل  الجااا في

ط    مجال إلااا القالام م المح    حال ا رعاثاق غا اق الاف    االرالغاق الا
 واي ك

  الم المماما  القا س   في المحطاق المالرل  للمفااضاق في مجال الم اخ
 اواي  المقعلال  رالفالح  االااراق ااسقعمال األماضيك

 قع    رمامم الرح  في مجال القا ماق الم او  ك 
 

إحكام استغالل و ومقاومة تشتت الملكيةاألوضاع العقارية معالجة  -2

 يةاألراضي الدولية الفالح

لقحال ق ا مام  المي ا العالامن االمحافظ  للى احاة المسقاالق الفالح   من قج    

 قعقما راألساس للى:الملا   اقمققاا، س قم اال طال  في ق ف   اسقماق ج   

   ا جا  وامط  لالام   فالح   رال اال   لضرط أالا اق القاول ااوق ام قمما
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الممام س اقاج ه االسقثماماق االرمامم الق ما   قيا إلطاا األالا   للم اطق 

 المسااة لالام ا االالارل  للقسا   ضما ا لمالاماق ال جا  االجاا ك 

   مل ان هاقام من األماضي، اإلطاا  1رممج  القا    العالام   الفالح   للى مساح

ممام س إلااة الق ظ م العالامن ضمن  األالا   لقا    المسال  الفالح   القي قالقض اا

 الرمامم الق ما  ك

 (  أل  هاقام  220القماا آل   الماوماق العالام   رال سر  للم اطق السالا   الواي

 قالم را( لحما قاا من م  ا القمقق االقج   ك

  الم ممام س الضم اإلااة الق ظ م العالامن االقسم س في  سق القسج ل العالامن

المسام العالام   المجماة اقيف   اضع   األحراس اأماضي  اإلجرامن اقح  ن

 الس ال ن ااسقحثا   سق اس اا األماضي االمقماا   للى اجه الملا   الواي ك

 اققمثل اإلجماااق المياحر  لضمان  جا  الوط  واي  في:

  قحس ن اإلطام الالا ا ي من والل مماجع  اق ال ح لاا من الالاا  ن لققمامى مس

الممحل  الالاام  اقفقح المجال أمام ي غ جا اة لالسقاالل غ م المرامم مالقض اق 

ااالسقاالل الجمالي للعالاماق الفالح   اقمان من الحا من اإلهمال لألماضي 

 الفالح   امن قسم  العالام الفالحيك

  إحاا  مجل  للقا    العالام   الفالح   للى غمام مجل  القا    القمار   االقعم م

را ا موقل  ال يا  الالا ا    االقمم ع   المقيل  رالعالام الفالحي لقجم س اق

)القا    العالام   الفالح   ااالسقثمام االحااف  االقمج عاق االجرا   اقا    الفضاا 

 الم في، ككك(ك

   قاس س مجال قاول آل   الالمض العالامن لقممل مماا األماضي لقاا ن مسقال

أا  اقي  االسقاالل رامض إح ا اا اقاا ن  فالح   مجا   امماا أماضي مامل 

ممااق قا    ااسقاالل فالحي، مس فقح إماا    اال قفاع راا أاثم من مّمة ااحاة 

 اجعلاا قاطي ال ل ايم الف  العمل   العالام  ك

، في إطام ق ف   ه ه الوط  رالقما   للى الموططاسقالام الااال  العالام   الفالح   والل 

 ل  :األالا اق القا

  أل  هاقام  100المفس من ال سق في جم س مماحل القا    العالام   الفالح   لقممل

م اطق جا اة راامل الاال اق اقيرح المساح  الجمل   لم اطق قاول الااال  قفا  

 أل  هاقام، 560

   إلطاا األالا   لقيف   األاضاع العالام   رالم اطق الالا م  اإ جا  اإليال

ال مالي رالم اطق السالا   العمام   الجا اة رالقاا ن مس القا    الما    لقحس ن 

 ظما  االسقاالل االضاط للى القاال  ،
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    مضالف  اإل جا اق في مجال الميااق  للى الممام س االقسج ل االقمس م مالام

 مس الوماس   الفامط ،

   أل  هاقام حال ا لحما قاا  450مماقر  العمل اق العالام   للى مساح  جمل   قالام ر

 أل  هاقامك  780من القمقق االقج    لقممل المماقر  في  اا   الموطط 
 

مي اا لالام ا هاما من ح   القي قمثل ألماضي الاال   الفالح   ل أما رال سر 

إل قاج   امن ح   مساهمقاا في مجال ال ااض راإل قا  الفالحي المساحاق االطاق  ا

اضس وط  ق ما   إلاامة  فقن الممحل  الالاام  قسقاجااالقيا م اق م ط الاسط الم في، 

ه ا المي ا العالامن اقثم  ه االمحافظ  لل ه لألج ال الالاام ك اقمقا  ه ه الوط  للى 

 :المحاام القال  

 االق ظ مي للا اال المممف  للى القيم  في األماضي  مماجع  اإلطام القمم عي

الاال   الفالح   في اقجاه احاا  ه ال ماحا  عاا إل ه راإلمما  االمقارع  للعالاماق 

 الاال   الفالح  ، مس قام س مراأ الالمما    االحاام  المم اةك

 الجاا   إقمام ي غ اسقاالل اقيم  ققالام مس الم اال الجا ا للق م   المحل   ا

 اقسم س إاماجاا رمال فعّال في الاامة االققياا  ك

  إلااا موطط ما من لا ال  األماضي الاال   راا  جعلاا أاثم جا ر   لالسقثمام

االقا الاج ا اإمعالا للى مح طاا الم في امسقالطر  للافاااق الف    في الم اان 

 الفالحي اممال  لل ا العامل ك

النهوض بمنظومات اإلنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان  3

 ديمومتها 

س مقا  العمل والل الوماس   المالرل  للى ال ااض رالم ظاماق الفالح   اقحس ن 
قامقاا الق افس   رااللقماا للى قحس ن اإل قاج   االع ا   رالجااة للم قجاق الفالح   مس 

  .القفاضل  ممالاة الجاا  االققياا   االم  اق 

فقلى جا ا الم قجاق القالل ا   القي قمل  ف اا رالا ا م  اق قفاضل   )للى غمام 
االم قجاق األساس      ق ال  قان االم قجاق الي ا الرحمن االقمام االالاام (

، س قم إ الا الم  ا من الع ا   رالم قجاق  اق لالماق الجااة )االحراا ااأللران،ككك(
اا قامة لال   لقثم ن المااما للى غمام م قاجاق الفالح   الر الاج   الوياي   االقي ل

االم قاجاق  اق القسم اق المثرق  لأليل االم قاجاق  اق ر ا اق الميام اغ مها من 
 لالماق الجااةك 

لضةةااطاق المق ا ةةاة للةةى المةةااما الطر ع ةة  فةةقن الفقةةمة المالرلةة  امةةا أ ةةه ارالقرةةام ا
لةاط ي اقاج اةه  حةا الو ةاماق المثلةى السةقاالل المةااما المقةافمة ققطلا قطا م اإل قةا  ا

االقماا القال  اق السل م  ا ظم اإل قا  المسقاام  رموقل  أ االاا االقي قمان مةن المحافظة  



45 
 

للةةى اسةةقاام  المةةااما اقةةافم ممااا ةة  اققيةةاا   لال ةة  للةةى غةةمام الفالحةة  الر الاج ةة  
 ألح اا الما    اغ مها من ال ظمك االفالح  الحام   للمااما اقمر   ا

 النهوض باإلنتاج واإلنتاجية   3-1

الم  ا من الجااا في مجال قحس ن حلالةاق مةا قرةل اإل قةا   قسقالي الممحل  المالرل ا
رمةةا  ماةةن مةةن قةةأم ن ق ا ةةا الفالحةة ن رالمسةةقل ماق فةةي الاقةةق الم اسةةا ارةةالجااة المطلارةة  

 مسقا  اإل قا ك  للحا من ق ر ااسقاالل المااما المقاح  من قحس ن اإل قاج   اا

هم ةةة  الفالحةةة  المطم ةةة  رال سةةةر  لعا ةةةا الالطالةةةاق االسةةةقماق ج   ح ةةة  أ ةةةه  ظةةةما أل
االحراا ا  قان ال  ق اق امي مواطم قاا ااق القا ماق الم او   لاا،  قع ن م  ةا الع ا ة  

او ّةةة  لرةةةم اضةةةس حةةة م قال  ّةةة  قةةةقالام مةةةس راةةةا للحةةةاّ مةةةن قةةةأثّم  ظةةةم اإل قةةةا  رالقاللّرةةةاق الم 
وياي اق موقل  الجااق اق ةاع االمةاال اق القةي قااجااةا االقمةج س للةى  ظةم اإل قةا  
القي قعقما للى المحافظ  للى مالاماق الويةار  الطر ع ة  لةألمض اقةاماقاا للةى اوقة ان 

 اقثم ن م اه األمطامك

طةاع السةالان مةن وةالل القاسةس العمل للى قحسة ن أااا الال امن  اح   أوم ،  قع ن
القاث ة  اق م قاةا فةي إطةام  ظةمة اإلسةقاالل ا س في الم اطق السالا   اقطا م  ساالماما

مةةامل  قأوةة  رعةة ن االلقرةةام حاج ةةاق قطةةا م م ظامةةاق اإل قةةا  رالم ةةاطق السةةالا   العمام ةة  
 رموقل  حلالاقاا قيا قحس ن ممااا قااك

للى المفس من مساهم  قطةاع قمر ة   القما  س قم ارويا  قطاع الي ا الرحمن، 
األح اا الما    في اإل قةا   ظةما للةاام الة ن  ماةن أن  لعرةه فةي القوف ة  مةن الضةاط للةى 
الثماة الرحم  ، ا ل  واي  من وةالل أقلمة  القمةم س ااإلطةام الحةالي المة ظم لاة ا الالطةاع 

ا ق ا ةس األية ا  الممرةاق رما  قمامى مس قطاماقه االقمج س للى رع  ممام س مجااة قي
 اقال  اق اإل قا  راإلضاف  إلى الم الرح  اإ جا  ممام س  ما ج   اقثم ن  قا جااك

ارال ظم إلى أهم   المااا األساس   من حراا األران ام قجاق الةاااجن اغ مهةا فةي 
ظامةاق مجال األمن الا ا ي، فقن س اس  الق م   الفالح   سقمقا  للى م  ا الع ا   را ه الم 

من والل إفمااها رس اسة  الةم واية  قما اةا مةن االمقالةاا رمسةقا  ممااا قاةا االمفةس فةي 
مسةةقا  قاط قاةةا للحاج ةةاق الااول ةة  مةةن هةة ه المةةااا قيةةا القةةاقي مةةن موةةاطم اضةةطماراق 

 الق اا من ه ه الم قجاق من األساا  العالم   اق ر ا أسعامهاك

 وتثمين المنتوج بسالمة المنتجات الفالحيةالعناية  3-2

 اقسي قطاع الحما   اليح   لل راقاق االمام   االسالم  اليح   للمااا الا ا    

من  اح   أهم   رالا  في قأم ن اإل قا  اضمان جااة الم قاجاق اقحال ق األمن الا ا يك ا

اأهم   العمل للى قحس ن جااة م قجاق ا  ظما لقفقح اققياا رالا ا للى الوام  أوم  ا

ح  ، س قم قاث   المماقر  في مجال اسقعمال المر ااق الفالح   رما  سالا للى قاف م الفال
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الضما اق المقعلال  رالحال  اليح   للمااا الفالح   ا جعلاا قاااا قطام المماط اليح   

 العالم   اواي  م اا قل  القي  فمضاا اهم مماا  ا القجام  نك

ن قسما األمماض ااآلفاق، س قم قاث   اراا  حما   رالا ا م أوم امن  اح   

المجااااق في مجال المماقر  اليح   ل ا قام ا ال راقاق االم قاجاق ال راق   االح اا اق 

 االم قاجاق  اق األيل الح اا يك

 دعم السالمة الصحية النباتية:  *

من الم قظم أن قمقا  الجااا في مجال السالم  اليح   لل راقاق للى المحاام 

 القال  :

  الم حما   ال راقاق االحجم ال مالي اقطا م  سا القاط   اليح   ال راق   من

والل ق ف   رمامم مماقر  اماافح  اآلفاق اجما اآلفاق ال مال   ألهم الم قجاق 

اإحاا  سجل مسمي ألهم اآلفاق ااألمماض ااأللماا الضامة لماافحقاا، ا ل  

المرام امرااق الميا اقمم   الفال  في ه ا  لرم القمف س في لاا محطاق اإل  ام

 العمل اق ف    ظام الجااة رموقل   الاط المماقر  الحااا  ك

  قحس ن جااة الر ام االمقالق احما   المسق رطاق ال راق   من والل قما    ظام

جااة لعمل اق المماقر  االقفق   االم الرح  العلمي الفالحي في مجال اسق راط 

من الحراا ااأللال  مقأقلم  مس القا ماق الم او   اقثم ن المااما اي ا  جا اة 

الج     المحل   ااضس رمامم رحث   مقاايل  لال قواا ال الي االيحي ألي ا  

األمجام المثممة المحل   ااألج ر   المقااال ك اما س قم العمل للى قحس ن الجااة 

س   امماقل وال   من اواي  اليح   للمماقل قيا قاف م مقالق لاا   مح

 األمماض الف ماس   امثرق  قممل  سر  من ا قا  موقل  األي ا ك 

   قطا م طم  القحال ل المورم   من والل الحيال للى ماااة االلقماا من طم

المؤسساق الاال   ااضس ح   الق ف   م ظام  الجااة رموارم القحال ل اإلااا 

 االثمامكموطط لمماقر  مااسا المر ااق رالاالل 

 دعم السالمة الصحية الحيوانية:  *

اققمثل القاجااق لرلاغ األمن االسالم  الا ا    اقحس ن اليح  العمام   

 للى ثالث  محاام أساس   اهي:  الموططالر طم   والل 

  قأم ن السالم  اليح   للح اا اق اقاف م ر    يح   مال م  لقطا م م ظاماق

رمامم المالاام  االاقا   ضا أهم األمماض الح اا    اإل قا  من والل ماايل  

اقح  ن ااوقرام موططاق القاول ضا األار   اضمان جااة الواماق الر طم   

 اقأم ن الحما   اليح   للى الحااا اق م   ميااق   اإلمااا اليحي الااليك
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 حما   يح  المسقال  ا ل  من والل المساهم  مس موقل  األطما  المقاول  في 

 مجال الاقا   ضا األمماض الممقما  ر ن اال سان االح اانك

  ال ااض رأااا إاامة الميالح الر طم   من والل الم ح ااها امفاف قاا ا  اهقاا

اقأه ل اإلطام الالا ا ي ام  ا الح م في قطر ق الالا ان االقماا مالامراق قحل ل 

القرام القاا ن ر ن الحما   المواطم االجاا  االققياا   في لمل   اقوا  الالمام مس 

 كاليح   االعاا المؤسساقي االقماا الال ااة حسا األهاا  للرمامم

 * النهوض بالجودة الخصوصية

قحسةة ن اوةةل اقعقرةةم الجةةااة الويايةة  ، ل يةةما هامةةا فةةي مجةةال قثمةة ن الم قةةا  
أن  الفال  اق م   لا ااق القيا مك اقممل الجااة الوياي   موقلة  الم ة اق القةي  ماةن

ققافم في الم قجاق الفالح   سااا من  اح   قال  اق ا ظم اإل قا  المقرع  للى غمام الفالح  
الر الاج   االفالح  الحافظ  اغ مها من الة ظم، أا مةن  اح ة  قثم  اةا لوياية اق طر ع ة  
مقافمة ررالا ا للى غمام القسم اق المثرق  لأليل االم قاجاق  اق ر ا اق الميةام أا مةن 

 ة  قثمة ن قالال ةا الةاااق غ ا  ةة  محل ة  ااة ل  قثمة ن م قجةةاق فةي إطةام القجةامة العاالةة   اح
 لفا اة م قج ن في رعض الم اطق األقل  مااك 

اقالقضةةي الع ا ةة  رةةالجااة قاج ةةه الةةاّلم لةة ظم اإل قةةا  الّقةةي قسةةاهم فةةي قحسةة ن جةةااة 
لق ظ مةةي لقسةةا ق الم قةةا  ال مالةةي االقمةةج س للةةى القيةة    ااضةةس اإلطةةام القمةةم عي اا

الم قجةةاق حسةةا الجةةااة إلمسةةاا  ظةةام أسةةعام  مالةةي ويايةة اق الم قةةا  ا اةةاف  الجاةةا 
 كاإلضافي للفال  للمفس من جااة م قاجه

 انتهاج سياسة أسعار مجدية 3-3

سةة قم القمةةاا س اسةة  القمةةج س الفالحةة ن للةةى قةةاف م إ قةةا  مق ةةاع ا ا جةةااة لال ةة  
راألسةاس إلةى قةاا  ن السةا  امرةاأ حم ة  األسةعام ريةف   سعم   للم قاجاق الفالح   قسةق ا

لام ، أما رال سر  لرعض المةااا األساسة   الحساسة  القةي قوضةس إلةى  ظةام قحا ةا األسةعام، 
فسققاايةةل مماجعةة  مسةةقا  أسةةعامها ل ةةا اإل قةةا  أوةة ا رعةة ن االلقرةةام لقطةةام األسةةاا  

، مةس الحةم  للةى اإللةالن لةن هة ه العالم   اقاال   اإل قا  رما  ضمن اوال أا ى للفال 
 المماجعاق في الاقق الم اساك

العمةل راآلل ةاق القعا ل ة  لعةاا مةن المةااا األساسة   اما س قاايةل مةن  اح ة  أوةم  
لضمان لام ا ا ام األسعام ل ا افةمة اإل قةا ، مةس م  ةا قحسة ن  جالة  هة ه القةاوالق رمةا 

للفةال ك اسة قم القما ة   ارأسةعام مج  ة   مان من قاف م ه ه المةااا ريةف  م قظمة  رالسةا 
فةي هة ا المجةال للةى الةم اام المجةامس الما  ة  فةي اإلمةما  للةى لمل ةاق قعةا ل السةةا  

حةال جم ةس مؤمةماق السةا  مةن  اضمان  جالقاا لرم قةاف م م ظامةاق معلاماق ة  مح  ة 
إ قا  ااسقاال  اأسعام رال سر  لعاا مةن الم قجةاق للةى غةمام م قجةاق الةاااجن االرطاطةا 

 االلحام الحمماا ااأللرانك
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 اإلدماج األفقي والعمودي لحلقات المنظومات الفالحية 3-4

فةةي مسةةقا  اإل قةةا  مالام ةة  اا ض سةةجل الالطةةاع الفالحةةي وةةالل السةة ااق األو ةةمة فةة
رقماا  اق القةما م الااول ة  االوامج ة  رال سةر  لعةاا مةن الم قجةاق، اهةي فةاا ض ماسةم   

 قه ظةةما لماسةةم ممقرطةة  رطر عةة  اإل قةةا  الفالحةةي  ريةةف  لامةة  اه ال ةة  فةةي رعةةض األح ةةان
من  اح ة  ارموةاطم السةا  رسةرا قلة  ا ةاما  حلالةاق الم ظامةاق اقأثمه رالعاامل الم او   

ا ا ةام اوةقالل رة ن العةمض االطلةا اواية  لةااة مةا  قمقةا ل ةه ، اهةا من  اح   أوةم 
 كقاا ن الم ظاماق اا مامقاال قاا اسعام ل ا اإل قا  الأل

العمةل للةى الةم ا ةاما  اافة  حلالةاق الم ظامةاق   قمثل القاجه في ،افي ه ا الس ا 
، رمةةا  ماةةن مةةن الحةةي االقحا ةةل االقسةةا ق االقيةةا ممةةن اإل قةةا  الفاقمقةة ن العالقةة  ر  اةةا 

المااا الا ا  ة  االقما ةا فةي اهام قحس ن مسقا  قثم ن الم قجاق الفالح   االحا من ض اع 
فقةةماق اسةةقاالااا اقحال ةةق العاالةة  فةةي مجةةال قا  ةةس األمرةةا  رةة ن موقلةة  الحلالةةاق حسةةا 

 مجااا ال حلال ، اس قم في ه ا المجال القما   واي  للى الع ايم القال  :

 رمامم ر ن موقل  حلالاق الم ظاماق،  قم في إطامه قحا ا  إمساا  ظام لالاا

األهاا  الالطال   رالقماام ر ن اإلاامة االما   ن اقاض ح أااام امجاالق قاول 

 موقل  الحلالاق الما    من م قج ن امحال ن اقجام، رما  ضمن حالا  ال حلال ك

 اإمساا  الم اام الاال  في مجال اضس اإلطام القمم عي االق ظ مي الال م

لالقاق مماا  االافاع للى ميالح الم ظاماق االفالل ن ف اا االقحا م ر ن 

 الحلالاق ل ا الحاج  االقمج س للى القجا اك

  ال ااض رالامة الالطاع القحا لي االي الي للى مفس الال م  المضاف  للم قاجاق

ض الفالح   اللى ق ا س أسااقاا، ح    اقسي قأه له يرا  اسقماق ج   لل اا

رالالطاع الفالحي االال ام راام الالاطمة ل ماه، اما  قطلا  ل  الم القعاان ر ن 

الا اال المع    في موقل  الا اماق )الفالح  االي ال  االقجامة( االما   راا  

 الم ق افس   المؤسساق اق س م ال فا  إلى األساا ك

 االقما م لقحس ن  اضس رم امم لملي إلحاام القمارط ر ن حلالاق اإل قا  االقيا م

مسقا  قثم  اا اضمان قا  س لاال للال م  المضاف  رما  مان من المحافظ  للى 

 اول الفال ك

  مالام  س اس  االسق ماا مس المواطم الممقرط  رقاللراق األساا  الاال   قيا قحس ن

س اساق المماا اإاامة المو ان امماجع  آل اق إس اا القماو   للقام ا  حا 

 ا من المفاف   اال جال  لل اا، رما  ضمن ميالح المسقال  االفال  إضفاا م  

  اضس  ظام لقي    الم قجاق الفالح   ال راق   االح اا    االقماا  ظام األسعام

حسا الجااة رما  مان من ق ا س العمض اجعله  سقج ا لحاج اق المسقال  من 
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 ك اح   اماافأة الم قم حسا جااة م قاجه من  اح   أوم 

    إفماا لاا من الالطالاق األساس   للى غمام الحراا ااأللال  ام قجاق قمر

المام   رع ا   واي  رالقرام أهم قاا في مجال األمن الا ا ي قيا م  ا إحاام 

 ق ظ م العالقاق ر ن موقل  حلالاق م ظاماقااك

 جاق قحس ن ظما  قسا ق الم قجاق الفالح   رما في  ل  الم قجاق الح اا    ام ق

الي ا الرحمن من والل قأه ل األساا  اجعلاا قسقج ا لمقطلراق الجااة اإضفاا 

 أاثم مفاف   في المعامالقك

  الي ا الرحمن االع ا   رةالجااة لم قجاق قحس ن ظما  القما م الااولي االوامجي
لرةةم يةة ا   اإيةةال  الر  ةة  األساسةة   رةةالماا ي اأميةةف  اإل ةة ال اقأه ةةل اقحةةا   
أسةةاا  الجملةة  لم قجةةاق اليةة ا الرحةةمن اقجا  هةةا قيةةا امسةةاا قةةام جي للقجةةامة 
اإللاقما    ا ل  رقحاا  سا  جمل   ما جي حسا ماايفاق لالم   رم  اا الية ا 

 يا قعم م القجمر  قام ج اكالرحمن رطرلر  ق

  اضةةس رةةمامم القثال ةة  الاةة ا ي لقحسةة ن العةةاااق الا ا  ةة  اجعلاةةا قسةةقج ا لمقطلرةةاق
 الحم   المقاا   ك

 النهوض بالتصدير  5.3

 رال ظم إلى قسج ل رعض الم قجاق الفالح   القا س   قحس ا في مسقا  قماقعه

راألساا  العالم   والل الومس س ااق األو مة للى غمام   ق ال  قان االقمام ام قجاق 

الرحم، الم  ا اسقاالل الفم  المقاح ، س قاايل العمل لقحس ن أااا ه ه الم ظاماق لرم 

الحم  للى قاف م ا قا   سقج ا لمقطلراق الماايفاق العالم   من  اح   السالم  

اأ ظم  االسقمسال االقمج س للى م  ا القثم ن من والل م  ا اليح   الالماق جااة 

قطا م طم  القحا ل االل  االقعل ا االع ا   رالقماا قال  اق مقطامة ااسقاالل اآلل اق 

 المقافمة في مجال القعم   را ه الم قجاق رالوام  الاقسا  أساا  جا اةك

 ل ق اع والل الس ااقاما قر ن المعط اق حال قيا م الم قجاق الفالح  ، قسج 

األو مة راوال م قجاق جا اة إلى قا م  المااا الا ا    الفالح   الميامة، غ م أ اا قرالى 

في حااا ام اق ض  ل ، اها ما  سقالي ر ل الم  ا من الجاا لقطا م قيا مها اق ا س 

لراق قام س ثالاف  اإل قا  للقيا م ااألو  رع ن االلقرام لمقطأسااقاا واي  من والل 

األساا  الوامج   المسقااف  م   ممحل  اإل قا  االقما   للى الم قجاق القي قمقل  رالا ا 

 ف اا م  اق قفاضل   الاا قامة لال   لقثم ن المااما الطر ع   المقافمةك

من والل قحس ن  ا قطلا  ل  قمق ن العالق  ر ن موقل  حلالاق سالسل الال م 

اإلطام الالا ا ي االق ظ مي االم اام المجامس الما    الممقما  االا اال الما    الالالا   

في ه ا المجال، راإلضاف  إلى ح  الميام ن للى العمل الجمالي االق س ق للمفس من 

 قامقام للى القفااض مس الماما نك 
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ا ي اا  ال ااض راليااماق، اإلى جا ا ماايل  اال قفاع رالقمج عاق القي  والا

س قم والل الفقمة الالاام  العمل لالسقفااة من اآلل اق الماضال  للقمج س للى القيا م في 

إطام الرم امم الثال  لق م   اليااماق اال ن س ممل قعي م طم  لمل موقل  الا اال 

ل القيا مك المقاول  في مجال القيا م راإلضاف  إلى اسقااا  المؤسساق ال ام   في مجا

اما قسقاا  ه ه اآلل اق الم قجاق  اق الال م  المضاف  العال   للى غمام الم قجاق 

الر الاج   االم قجاق  اق ر ا اق الميام االم قجاق المثرق  لأليل اغ مها من الم قجاق 

  اق الجااة الوياي  ك

عالم   الالسقفااة من اإلماا  اق االفم  القي  ق حاا القفقح للى األساا  ال

ااالقفاق اق المرمم  ر ن رالا ا اموقل  الاال،  قع ن العمل للى قحس ن مااماق القفااض 

في ال ما  مقرط راالقفاق اق القجام   اقحس ن مماط االقفاق اق االق س ق مس الما   ن 

االالطاع الوا  في ه ا المجال، راإلضاف  إلى قحس ن يامة الرالا في الوام  اإحاا  

   لقما ل العمل اق القيا م   مس م  ا الم م ظام  القأم ن قأو  رع ن وطاط قما ل

 االلقرام وياي اق الم قجاق الفالح   السم ع  القل ك

امن  اح   أوم ،  قع ن اإلسماع في إحاا  م ياق لاجسق   للقيا م االقما م في 

ق اقرس ط الم اطق الااول   اقأه ل مسال  القا  س اقطا م واماق  الل امحن الم قجا

إجماااق القجامة الوامج   رالمطاماق ا الاط العرام الرحم   االرم   راا  القالل   من 

 اقسا ل ا س اا السلس واي  رال سر  للم قجاق الطا ج ك آجال القيا م

 تأهيل المستغالت الفالحية 6.3

سةااا  اسقعاااا لم  ا قحم م قجامة الم قجاق الفالح   في إطام ق ف   الق اماق رالا ةا
للةةى اليةةع ا الث ةةا ي مةةس اإلقحةةاا األامارةةي أا للةةى المسةةقا  مقعةةاا األطةةما  فةةي  طةةا  
الم ظم  العالم   للقجامة اما س قمقا لل ه مةن قةاال اق اققيةاا   ااجقمال ة  مةس مةا  ماةن 
أن  ق حه من فم  للقيا م االمماا ، فقن الالطاع الفالحي مطالا رم  ا العمل للمفةس مةن 

قاالل الطاقاق الاام   اقحس ن ممااا قه مةس الحةم  للةى اسةقاام  المةااما قامقه للى اس
 المقاح  من والل قاظ   المعمف  االقال  اق الحا ث  في ه ا المجالك

اسةة قم فةةي هةة ا المجةةال اضةةس اق ف ةة  رم ةةامم لقأه ةةل المسةةقاالق الفالح ةة   سةةقاا  
ا مقاة  هة ا الرم ةامم  .موقل  أي ا  المسقاالق الفالح   الارةم  االمقاسةط  االيةام 

ممافالةة  المسةةقاالق الفالح ةة  االا ااةةل الما  ةة  إللةةااا اإ جةةا  رةةمامم ق ما ةة ، قحقةةان للةةى 
للى اسقثماماق ماا   اال ماا  ك اما س قم في إطةام هة ا الرم ةامم قع  ة  أ ظمة  االسقمةامة 

 اقاف م الممامة الف    ااالققياا   افي م اان القيم ك 

أل   20حاالي  2020-2016مل رم امم ال قأه ل والل فقمة امن الم قظم أن  م
ه ال ما ي )ممااق قعاا    امجامس  300مسقال  فالح   ريف  فما   أا جمال  ، ا
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الق م   الفالح  ككك(ك اما س قم في إطامه ق ف   لاا من الماا اق األفال   قام راألساس 
 القاا ن اال ااض رم ظاماق اإل قا ك القما ل االمسا ل العالام   االا ال  الما    ارمامم

 

 وتمويل النشاط الفالحي االستثمار دفع 4
 

 الخاص مراجعة آليات التشجيع على االستثمارالعمومى و االستثماردعم   1.4

 وتوفير اإلحاطة الضرورية للباعثين

 قمثل الاا  في ه ا المجال في االمقالاا رالفالح  القا س   إلى فالح  ليم   

مااار  للمسقجااق القال    االمعمف  ك ل ل  س قم العمل للى إ الا االسقثمام امقطامة 

الفالحي ل ا   واي  لرم قحس ن الر    األساس   رالم اطق الم ف   امماجع  آل اق القمج س 

للى االسقثمام اقاف م اإلحاط  الضمام   للرالث ن للممام س قيا المفس في  جال  

 لمل اق االسقثمامك

ا قمثل القاجه رال سر  لالسقثمام العمامي في ماايل  قعر   المااما الما    اقا    

األماضي الفالح   اق م   الااراق االممالي احما قاا من موقل  أماال القاهام، 

إلى قحس ن الر    األساس   من مسال  فالح   اقاف م الماا اليالح للمما، مس راإلضاف  

المال م  لرع  مماا  مس الالطاع الوا  للحفاظ للى ا مام  العمل للى إ جاا الي غ 

الم مآق احسن قاظ فااك اما قسقالي الممحل  المالرل  افس االسقثمام العمامي في مجال 

واماق الالم للالطاع للى غمام الرح  االقاا ن ااإلمماا اقأه ل واماق اإلاامة لجعلاا 

 قاااا قطام مقطلراق ال امط ن في الالطاعك

رويا  االسقثمام الوا ، فمن الم قظم أن قمان المجل  الجا اة لالسقثمام أما 

، من االمقالاا ر سر  االسقثمام الوا  في موقل  2016القي س قم إياامها في راا   س   

الالطالاق رما في  ل  الالطاع الفالحي، ح   سقمان من قرس ط م ظام  الحااف  

ثمام راسق راط آل اق أاثم  جال  اقاض ح ااإلجماااق اإلاام   اقحس ن حاام  االسق

 االسقثمامك قمج س اقمم ا قاول الا اال العمام   في

 المؤثمة المجاالق االمال  ، سقاقم ه ه المجل  رموقل  اإلى جا ا الحااف  الجرا   

ااإلجما ي  المؤسساقي ااإلطام االضما اق السا  إلى غمام ال فا  للى االسقثمام قمام في

 من قحس ن الم اخ العام لالسقثمامكرما  مان 

ا ظما لوياي   الالطاع الفالحي اأهم قه في مجال األمن الا ا ي افي ق م   

لرم اس اا  الم اطق الااول  ، س قم إ الاه ل ا   واي  في إطام ال يا  القطر ال   للمجل 

 امق ا اق إضاف   لرعض المااا ااأل مط   اق الرعا اإلسقماق جيك

عمل للى إلطاا افس وا  للرالث ن المران اق س م ا قيارام رالم اطق اما س قم ال

الم ف   االم الممام س المجااة من والل اسقاالل مرا  الممافال ن القي قم إحااثاا لإلحاط  

رالرالث ن اقاس عاا لقممل م اطق أوم  اقطا م م ظام  محاضن المؤسساق الفالح   
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طلر  المعاها العل ا الفالح  ، مس قطا م آل اق اجعلاا قسقج ا لحاج اق م ومط اا من 

 جا اة للممافال ك

اما  قع ن قأه ل موقل  ه اال المسا اة اواي  م اا اإلااماق الجاا   للمؤسساق 

القي لاا لالق  راالسقثمام الفالحي الوا  االماا لقالام راامها في مجال اسقالطاا 

االقعم   رالفم  المقاح  االقمج عاق الممافال  الف    الرالث ن ااإلحاط  رام اقاف م 

 الموال  للالطاعك

ارالقرام أهم   الا اال الما    في قحس ن ممااا   ال ماط الفالحي،  قع ن قاج ه 

امق ا اق وياي   لفا اة ه ه الا اال اللفالح ن الم ضا ن قحقاا لقطا م اسا ل العمل 

 الجمالي اقحس ن مسقا  اال اما  في الم ظاماقك
 

 النشاط الفالحيلتمويل مبسطة وناجعة  جديدة ادراج اليات 2.4

 قمثل الاا  رال سر  للقما ل في القمف س في مساهم  الالطاع الر اي لل ماط الفالحي 

والل س    %15مالارل  2020من ق م  االسقثمام في غضان س    %25لرلاغ  سر  

الالمض االضاط للى  ك اس قم  ل  واي  من والل ق س م الا  الفالح ن لم ظام 2015

قاال فه من والل مماجع   سا الفاا ض اإحاا  وط قما ل للفالح ن المران االف   ن 

 الفالح  ن رمماط م سمةك

اما  سقالي ال ااض رالقما ل اضس اآلل اق الم اسر  لالم القأط م االممافال  في 

المقعامل ن مس  مجال إلااا الملفاق االال ام راإلجماااق لفا اة موقل  مما ح الفالح ن

مؤسساق الالمض االم آل اق القما ل اليا م اقمم   الا اال الما    الفالح   في لمل   

 المرط ر ن الر ا  االفالح ن لقوطي لالر  الضمان الر ايك

افي إطام المجااااق المقاايل  لمعالج  الما ا    حقى ال قاان لا الا أمام 

الس ااق المالرل  للى معالج  ما ا    قطاع الفالح  االسقثمام االقما ل، س قم العمل والل 

آال   5االي ا الرحمن اإ جاا الحلال الم اسر  واي  رال سر  للف اق القي قفا  ا ا اا 

 ك2015ا  ام االقي لم قمملاا إجماااق طم  اإلااة جاال  الا ان لس   
 

 التأمين ضد الجوائح 3.4

اما  قطلا افس المراامة لالسقثمام اقاف م القما ل العمل للى قطا م  ظام القأم ن 

اقعم مه للى موقل  األ مط  الفالح   اموقل  أ ااع المواطم اواي  م اا الممقرط  

 رالجاا ح الطر ع   ااآلفاق ال مال   ااألار  ك 

 ي للجاا ح الطر ع   امن الم قظم أن  قم في ه ا المجال إلااة ق م ط الي اا  الاط

لجرم األضمام ال اجم  لن الااام  الطر ع   في اقجاه قاس س قاط قه الحال   المالقيمة 

للى الجفا  لفا اة ال مالاق الارم  لقممل قام ج ا األ مط  الفالح   األوم  ما اة القأثم 
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  قضام    رالجاا ح الطر ع   مثل غماساق األمجام المثممة اقمر   المام   اإلطا ه يرا

رق ا س مياام قما لهك اما س قم اضس آل اق جا اة لم  ا القمج س للى اال وماط في  ظام 

القأم ن الفالحي العاان اق ف   ممماع  ما جي للقأم ن ضا الجفا   عقما للى المعط اق 

 الم او  ك

اإلى جا ا قحس س الفالح ن رأهم   القأم ن في الحا من الوسا م ال اجم  لن 

ال ماط الفالحي، سقاايل الاال  قافلاا رج ا من قاال   القأم ن مس العمل للى  مواطم

 قرس ط القمم عاق ااإلجماااق المقعلال  رجرم األضمامك

  

تدعيم دور الفالحة في التنمية العائلية والنهوض بالفالحة الصغرى و 5 

 الريفية

  العائليةو النهوض بالفالحة الصغرى 1.5

اليام  القي  الا لل اا الطارس العا لي الم  ة األساس ّ  للفالح  قرالى الفالح  

رالقرامها قمثل ثالث  أمراع المسقاالق الفالح   اقساهم ر سر  هام  في اإل قا   القا س  

الاط ي راإلضاف  إلى قأم ن حاج اق األسم الم ف   من الم قجاق الا ا    األساس   )حراا، 

   قان، قمر   مام  (ك

قرام أهم   ال ااض رالمسقاالق اليام  االعا ل   في إطام ِمؤ   مامل  قأو  ارال

رع ن االلقرام وياي اق ه ه المسقاالق في لالق  رمح طاا المحلي االجاان قيا 

قحال ق ق م   مسقا م  الاال ، س قم اسقامال إلااا اسقماق ج   لل ااض رالفالح  اليام  

قاا  إلى المفس من قامة المسقاالق الفالح    2016 االم الق م   المحل   في مافى س  

اليام  للى االسقفااة من الممام س االرمامم الق ما   اقحس ن  جال  ه ه الرمامم احسن 

اقا ا طلق ايل الح اة في الم اطق الم ف  ك قاظ فاا لضمان اسقاام  ال ماط الفالحي اقا

   قيالا   رااا من المسقال  العمل لي اغ  ه ه االسقماق ج   حسا م اج   قماما

الفالح   في المسقا  المحلي ثم المسقا  الجاان ثم الاط ي ارالق س ق مس جم س المقاول ن 

 االممااا في مجال الق م   االققياا   ااالجقمال   في الاسط الم فيك 

المسالاة الفالح ن اواي  الياام م ام االممأة الفالح  للى االسقفااة من 

اال  في مجال االسقثمام الفالحي، س قم العمل للى قأط مهم امسالاقام للى قمج عاق ال

 رلامة ممام س اسقثمام   مجا   اقأو  رع ن االلقرام وياي اقام اإماا  اقامك

للى قحس ن الالامة االققماض    2020-2016اما س قم العمل والل فقمة الموطط 

ي  سر  القاط   القما ل   للمسقاالق للمسقاالق الفالح   اليام  رالقمف س القام جي ف

ا ل  لرم اضس وط قما ل ويايي للفالح  اليام   %10إلى  %3اليام  من 

ك الرلاغ ه ا الاا  س قم قال م اإلحاط  %5رمماط م سمة ا سر  فا ض ال ققعا  
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االممافال  لا ه المم ح  من الفالح ن لرم إحاا  وال ا قيم  اا قااا مسقمام ن في 

اض الفالح   رالجااق، راإلضاف  إلى قال م اام جمع اق الالماض اليا مة في مجال الالم

 قما ل الفالح ن االرحامة غ م الالاام ن للى االققماض الر ايك

اس قم مضالف  الجااا اقسو م اآلل اق الضمام   من حااف  احمالق قحس س   

ق القأط م ااإلمماا قجم س الفالح ن الياام ضمن ه اال ما    فالل  لق س م لمل اراا  

اقحس ن ظما  الق اا رمسقل ماق اإل قا  االضاط للى الفقاا اما  مان أن قاان رمثار  

حلال  مرط ر  ام ار ن راقي المقاول ن في الم ظاماق لقام ن ممااا   أفضل االمفس من 

 هام  المرح الفمانك 

 النهوض بالمرأة الريفية  2.5

الفالحي  قمثل القاجه  حا إحاا  ر    لقحس ن ظما  لمل الممأة في الالطاع

معط اق حسا الج س رما  مان من قاق ق ااقس الممأة االقماا مالامر  حسا ال اع 

 االجقمالي ل ا اضس الس اساق المال م  لل ااض راامها في الالطاع ارمسقا  ل مااك

امن الم قظم أن  قم والل الوماس   المالرل  العمل للى ق ل ل اليعاراق القي 

قمضاا من والل األو  رع ن االلقرام لوياي اقاا في لا ا المجاالق واي  قل  قع

المقعلال  رالقاا ن ااإلمماا ااإلحاط  لرم ق ظ م رمامم قاا ن لفا اقاا للى ل ن الماان 

اإحاا  اوقياياق جا اة ااالاة السقالطاا الفقاة الم ف   في مؤسساق القاا ن الما ي 

ق م   سالسل الال م  القي  مان قثم  اا في إطام  ظم القجامة  الفالحي اممافالقاا في مجال

 العاال  أا الممقا ة للى ال اع االجقماليك

اس قم قثم ن القجاما ال اجح  القي قمق في إطام الممام س الق ما   اا ل  

موططاق الق م   المحل   القي قم إلاااها رموقل  الجااق لرم القمااها ل ا رممج  

لفا اة الممأة الفالح ، اما  قع ن قما  اا من أل اق القما ل المال م  اقمج عاا  ممام س جا اة

للى قما   الحاا ق العا ل   اللى رع  ممام س في الفضاا الااري اغ مها من الممام س 

 المامة للاولك

 تدعيم دور الفالحة في التنمية الريفية 3.5

لرم قاف م مااطن المال   لعا الالطاع الفالحي ااما هاما في ق م   الجااق

االمساهم  في قحس ن ظما  الع   لمقساا ي األم ا  اقالل   الفاام  ر ن الم اطق 

الم ف   االم اطق الحضم  ك ل ل   قع ن العمل والل فقمة الموطط للى الم المماا  مس 

 رال   األ مط  االالطالاق لقال م القفالل ر ن المسقال  الفالح   امح طااك

اماق الفالح   المحل   أفضل مجال للمماا  القي قساهم في قحال ق اقمثل الم ظ

أهاا  الق م   المحل   االقاامل االققياان االحا من قام   الم اطق الم ف  ، ل ل  س قم 
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الم الم ظاماق الفالح   المحل   واي  في الم اطق الااول   رقأط م لمل اق اإل قا  

ل   الطر ع   االثالاف   االقام و   اقمفس من االرح  لن أساا  قثمن الوياي اق المح

الال م  المضاف  للم قا  مس الحفاظ للى الق اغم ااال اما  في ق م   الم ظاماق الفالح   

 للى اليع ا الاط يك اس قم في ه ا المجال العمل للى:

  قمج س العالقاق القعاقا   المراممة مس المقاول ن في حلالاق الم ظاماق الفالح   للى

 لمسقا  المحلي لرم رع  احااق قحا ل  اق طاق  يا مة لم قجاق واي  رالجا ، ا

  ق م   مسال  القما م الالي مة ااألساا  المحل   القي قساهم في قال م اقرس ط

لعالماق وياي   ار الاج   راإلضاف  إلى قثم ن المارط  ااإلمااممقطلراق الجااة 

االعالق  ر ن واي   الم قا  اجااة المح ط الم في ال ن  قع ن قحس  هك اس قم في 

ه ا المجال قثم ن الوطااق الم ج ة في مجال ال ااض رالجااة الوياي   االقي 

اماايل  ق ا س ما ق من إحاا  لالماق جااة لفا اة لاا من الم قجاق المحل  ، 

اإل قا  للى غمام األمجام المثممة غ م القالل ا   االمره غار   اال راقاق الطر   

االعطم   االوضمااق االقاارل اقطالاق قمر   الح اا اق اليام  اقثم ن  قا م 

 الممام س ال ما ج   الم ج ة في ه ا المجالك

 مندمجةالتنمية الفالحية المشاريع تنفيذ  4.5

في مجال الق م   اآلل اق المعقماة الفالح   الم امج  من أهم لق م   قعا ممام س ا

إاامة العمل لقحس ن جا ا فقلى  كالفالح   االم ف   واي  رالم اطق الااول   األقل  ماا

قالا م الالم الف ي اقحس ن اال قاج   ا لمااما الطر ع   من م اه اغاراق اممالي اقمر ،ا

قحس ن فاي قلعا ااما هاما في مجال  في الم اطق الم ف   الفالح ناالماان لياام 

الظما  المع م   في الم اطق الم ف   من والل قطا م الر    القحق   األساس   االم قج  

 االممافق االجقمال  ك

راال اق  ق ما   رمامم 8ماايل  ا جا   2020-2016اس ماا الموطط الوماسي 

 3اا طال   را  ا االاليم ن اج اار  االاا قطاا ن اما  ن اقارس اقفي  اس ان 

 اهي: ممام س جا اة

  بتمويل من 2017مشروع التنمية الفالحية المندمجة بزغوان الذي سينطلق سنة 

مليون  38مليون دينارا منها  55بكلفة جملية تقدر بـوطرف البنك اإلفريقي للتنمية 

  .دينار على موارد قرض البنك اإلفريقي للتنمية

  80الجملية بـ هتكلفتتقدر  الذي 3التنمية الفالحية المندمجة بسليانة المرحلة مشروع 

مليون دينار يقترح تمويلها على موارد قرض من الصندوق  42مليون دينارا منها 

 الدولي للتنمية الزراعية.
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  معتمديات الحنشة ومنزل شاكر وبئر علي بن بمشروع التنمية الفالحية المندمجة

سيتم تمويله من قبل البنك مليون دينارا  81 بـ بكلفة قدرتة صفاقس من والي خليفة

 االسالمي للتنمية. 
 

 إنتاج المعرفة ونشرها -6

أجم ق والل الفقمة مالامر  قماما    قا م  قمثل القاجه في ه ا المجال في قجس م 

من ر ن الع ايم الم  س   االفالل  في  اان ف اا الفال  االا اال الما     2013-2015

 القال  :رمامم الإ قا  المعمف  اقثم  اا ا ل  من والل 

 

وطنية للبحث والتجديد الفالحي متعددة األطراف ومتكاملة  وضع منظومة 1.6

 اس قم في ه ا المجال القما   للى الع ايم القال  : ومتناغمة
 

  الفالحي على مدى العشريتين القادمتين إعداد استراتيجية تشاركية للبحث العلمي

 ( ووضع برامج تنفيذها حسب األولويات،2015-2035)

  تدعيم البحث التنموي في إطار األولويات الجهوية من خالل إنجاز ثالثة مشاريع

 بحث تنموي في إطار مجامع بحثية تنموية مشتركة،

 ل هذه المعدات،إنشاء منصة للمعدات العلمية الثقيلة وذلك بهدف ترشيد استغال 

  تنسيق األنشطة البحثية وربط لمراجعة خارطة مؤسسات البحث العلمي الفالحي

 مالئمة،البحث الجهوي بالبحث الوطني مع وضع آليات حوكمة 

 الجوانب معاهد بحث علمي فالحي وتأهيل  5دراسة لتأهيل البنية التحتية بـ  إنجاز

إطار توظيف أنجع على مستوى محطات البحث في اللوجستية وآليات التصرف في 

 منظومة البحث والتجديد،

   إرشاد( من خالل رسم وتنظيم  –تطوير النموذج العمودي لتثمين البحث )بحث

سالسل القيمة للحزم الفنية من خالل الربط والتنسيق ووضع نماذج عمل جديدة مع 

ى اعتماد نتائج المراكز الفنية ودواوين التنمية والمجامع المهنية وذلك قصد العمل عل

 البحث القابلة للنقل قبل تمريرها لمصالح اإلرشاد. 

  دفع استغالل المستنبطات النباتية وبراءات االختراع من خالل التعريف بها وتبسيط

اإلجراءات القانونية المؤطرة الستغاللها والربط مع األقطاب الصناعية وشركات 

 األفواق في هذا المجال.

 من القطاعين  لشركاءل جهويةال وطنية وال مجامع التحالف تصور جديد بمسمى ارساء

العام والخاص في إطار قانوني جديد و ذلك قصد دفع انفتاح مكونات المنظومة على 

خدمة  االرشاد فيمحيطها في اطار دفع البحث و التجديد و التعليم و التكوين و 

لجهوي، كما سيوفر هذا التصور الجديد  التنمية والتشغيل على المستوين الوطني و ا

 لتثمين نتائج البحث الفالحي. سالسل القيمةل اطار قانوني إليواء الهياكل المكونة

 .صياغة وتنفيذ برنامج استراتيجي للتواصل حول النتائج والمستجدات البحثية 
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  تطوير المحيط الالمادي في مجال استغالل نتائج البحث عن طريق تكنولوجيات

صال الحديثة، بالتعاون مع الهياكل المعنية األخرى على غرار وكالة اإلرشاد االت

 والتكوين الفالحي بهدف تيسير الحصول على المعلومة المبسطة.

 

 

اعتماد مقاربة جديدة لإلرشاد توفر فرص نجاح نقله للفالحين والبحارة المباشرين  2.6

 :اس قم في ه ا المجال واي   والهياكل المهنية القاعدية
 

  تركيز االستشارة واإلرشاد بمراكز التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري

من الفالحين المتفرغين للنشاط  %50وتشريك المهنة، ويتمثل الهدف في بلوغ نسبة 

 الفالحي يستفيدون من المقاربة الجديدة.

  برامج ارشادية إعداد وتنفيذ تجارب لتكليف الفالحين والهياكل المهنية القاعدية بتنفيذ

 ومتابعتها وتقييمها.

  تركيز وحدات لتوظيف النتائج المعتمدة لليقظة التكنولوجية بمراكز التكوين المهني

يتم في إطارها ضبط وتنفيذ برنامج عمل مع شركاء منظومة البحث والتجديد الفالحي 

 والمشاركة في إعداد مراجع تقنية واقتصادية محلية.
 

والتنافسية لخريجي التعليم العالي والتكوين الفالحي على تحسين التشغيلية  3.6

  الصعيدين الوطني والدولي:

الم مالامر  ه اس  القاا ن لاضس المااماق المسقاجر    عقما ه ا الرم امم للى

لممامس  المان في الفالح  االي ا الرحمن ااأل مط   اق العالق  رقمساا م ظام  

من مماا  القاا ن الفالحي رما  %60 ن اقأه ل القيم  حسا الجااة رمماا  القاا

 مان من قمج س المراا للى اإلقرال لل اا اإلااا ماا   المان في الفالح  االي ا الرحمن 

 اقما   م ظام  لإللالم االقاج هك

القماا م اج   الجااة في القعل م العالي الفالحي لقحس ن قما ل   اما  اا  إلى 

 والل:اق افس   الوم ج ن من 

  قصد تحقيق تموقع خصوصي لكل مراجعة خارطة مؤسسات التعليم العالي الفالحي

 ، مؤسسة

 وتطوير لوحة قيادة ومؤشرات لمتابعة نتائج التعليم العالي  إرساء نظام معلومات

 الفالحي ووضع نظام معلومات تفاعلي لحوكمة التعليم العالي الفالحي.

 ين وضبط حاجيات السوق وأوساط الشغل بناء القدرات في مجال متابعة المتخرج

 قصد إحداث تدريجي لهيكل مختص في المجال، 

  تطوير قدرات المدرسين الجامعيين وبناء القدرات في هندسة برامج التعليم العالي

 ووضع برامج تعليم عالي تتطابق مع متطلبات أوساط الشغل الوطني واإلقليمي.
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 العالي الفالحي في بعض المجاالت وبعث  توفير التعليم االشهادي لخريجي التعليم

 .2018مركز إشهاد للمنظومة في غضون سنة 

  8ارساء آليات التقييم الداخلي للتعليم العالي الفالحي والحصول على االعتماد لـفائدة 

 مؤسسات تعليم عالي هندسي وبيطري.

  وجية منصات بيداغ 3معاهد تعليم عالي فالحي ووضع  9تأهيل البنية التحتية بـ

 .2017مشتركة للتجهيزات العلمية والتقنية في غضون سنة
 

تطوير الجوانب الهيكلية والتنظيمية وحوكمة المنظومتين وبناء القدرات في مجال  4.6

 :اس قم في ه ا المجال العمل للىاإلدارة الحديثة والتخطيط االستراتيجي 
 

 في إطار النصوص القانونية الحالية للوصول اإلشراف  تطوير استقاللية مؤسستي

منظومة متطورة تعتمد الالمركزية في تنفيذ البرامج في إطار مراجع مساءلة إلى 

 متطورة.

  مالئمة هيكلة إدارة تكنولوجيات المعلومات واالتصال مع المهام المستحدثة المكلفة

ت طبقا للمعايير بإحداث مركز اعالمية قطاعي واحداث مركز ايواء أنظمة المعلوما

 الدولية.

 تطوير الصبغة القانونية والهيكلة التنظيمية لتحسين نجاعة التصرف والحوكمة 

مؤسسات للبحث والتعليم العالي الفالحي إلى مؤسسات ذات  10بتحويل على األقل 

صبغة علمية وتكنولوجية وتحويل وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي إلى مؤسسة 

 وطنية ذات صبغة غير إدارية.

  تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات البحث والتعليم العالي والتكوين واإلرشاد الفالحي

ماد على هندسة اإلدارة واإلجراءات اإلدارية واعتبارا لمستلزمات الحوكمة باالعت

الحديثة مع األطراف الداخلية والشركاء الخارجين هياكل تنظيمية تأخذ بعين االعتبار 

 .في ذلك التصرف في محطات التجارب الوظائف الجديدة لكل هياكل المنظومتين بما

 ي البحث والتعليم العالي واإلرشاد والتكوين ادخال االدارة االلكترونية في منظومت

 الفالحي. 
 

 حوكمة قطاع الفالحة والصيد البحرى ترشيد .7

 النهوض بالهياكل المهنية  1.7

قمثل الا اال الما    الفالح   رموقل  أماالاا اإلطام األمثل لقال م االققياا 
الالطاع العام االالطاع  القضام ي ااالجقمالي في الالطاع الفالحي القطا م المماا  ر ن

الوا ك احقى ققمان ه ه الا اال من أااا اامها للى الاجه األامل،  قع ن الماا 
رقاف م القأط م ااالسقمامة الف    ااالققياا   االالا ا    اممافالقاا في رلامة اي اغ  

سر  الممام س االرمامم القعاا    امقارع  ق ف  هاك اققمثل أهم القاجااق ااألهاا  رال 
 لموقل  الا اال الما    والل الوماس   المالرل  ف ما  لي:

 
 الشركات التعاونية*
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رلاغ  سر  ا وماط ر  القي قاا  إلى  وط  ال ااض رالممااق القعاا    ماايل  ق ف  

قمقا  مما  قعاا    جا اةك ا 1000لرم إحاا   2030من الفالح ن في أفق س    75%

 للى المحاام القال  : ه ه الوط  

  مماجع  اإلطام الالا ا ي الم ظم للممااق القعاا    راا  إلااة ه القاا اقاج ه
أ مطقاا  حا قطا م م امم لموقل  الم ظاماق اقفع ل اامها في قعا ل السا  
اقأط م المقاول ن اال ااض رالقيا م اقاف م قاالا معلاماق ماضال   مامل  

رالاماساق االسقمماف   اقاح ا الطاقاق لقعي م الفالح   قيا المساهم  في الال ام
 القا س  ك

  مماجع  م ظام  القمج عاق االقما ل لمسالاة االم ه ه الا اال القي من ما اا
 أن قعاضا مجااا الاال  الق مان في المجال الفالحيك

 الم اإلحاط  االقأط م االمقارع  لفا اقااك 

مالارل  %8 سر  ا وماط رحاالي في رلاغ  2020-2016ا قمثل الاا  رال سر  للفقمة 

مماجع  اإلطام الالا ا ي الم ظم لاا راا  قال م اامها ا ل  رقلااة ه القاا حال ا ا 4%

لم ومط اا مس رالقماا المراائ العالم   للقعاضا اقاج ه أ مطقاا  حا قالا م واماق م امج  

مماجع  ك اما سققم اماق المع    رالمقارع  الف    االمقار  لل اامماجع  اااام الا 

االمق ا اق الحال   لح  الممااق القعاا    للى االسقثمام مما  ما اا من ق ا س واماقاا 

ااالحاط  أاثم رم ومط اا، راإلضاف  إلى قحف   الم ومط ن رالممااق القعاا    رامق ا اق 

الا   للال ام ررعض األ مط ، للى غمام ر س االلال  وياي   اإس اا ه ه الا اال األ

 قجم س الحل ا ااسقاالل المااقس رأساا  الجمل ك 

القي قالام راا المجامس  اإلحاط افي إطام الم اام الممااق القعاا     مان مرط قاف م 

قال م الم اار اق الجاا   الما    االمماا  الف    راال وماط في الممااق القعاا    ا

ماايل  القحس س رأهم   راإلماا  اق الماا   االرمم   لمقارع  أ مط  ه ه القعاا  اق مس 

 اال وماط في ه ه الا اال االقعم   رم ا اهاك

 مجامع التنمية في قطاع الفالحة والصيد البحري* 

 ظما للاام الاام ال ن قلعره مجامس الق م   الفالح   واي  للى مسقا  القيم  في 

 العمل للى: 2020-2016الطر ع   س قم والل فقمة الموطط المااما 

  إحاا  ه ال إمما  وا  رمجامس الق م   في قطاع الفالح  االي ا الرحمن  ع ى
 رالقاا ن االقأط م االمماقر ، ا اان ممثال للى المسقا  الجاانك

  في مجال ي ا    القطا م المالي للمجامس الما    لقما  اا من الال ام راامها واي
 المعااق االقجا  اق االال ااق رالم اطق السالا  ك

  القمج س للى رع  مجامس ق م   جا اة قوق  في جم س الم قجاق الفالح   احسا
م اطق اإل قا  قعمل رالقاا ن مس المماا  الف    امماا  الرحا  قيا ال ااض 

  طال كراإل قا  ااإل قاج   االمحافظ  للى الم قا  الويايي لال م



60 
 

  ،قما ن م ومط اا من رال سر  لمجامس الق م   ال امط  في قطالاق موقلف  غ م الم اه
مماجع  اإلطام الالا ا ي الم ظم قعاطي أ مط  قجام   لق م   مااماها المال   من والل 

 لااك
 

 والمراكز الفنيةالمشتركة المجامع المهنية * 

للحفاظ للى ا مام  الم ظاماق اإل قاج   اقاا  اا اقحال ق الق اغم االق س ق ر ن موقل  
 لرم:الممقما  حلالاقاا، س قم العمل للى قال م اام المجامس الما    

   قفع ل مساهم  الما   ن في قس  م المجامس اقام س مراأ العمل في إطام الم ظام
الا ال  الما    لموقل  الالطالاق ا ل  لرم اقالم ا الواماق من الما   ن اقال م 

 مماجع  الق ظ م الا الي للمجامس في اقجاه قال م ا وماط الما   ن من ال األي ا ك

   قاض ح العالق  مس سلط  اإلمما  ا ل  لن طم ق العمل رعالاا رمامم ر ن موقل
ق ف   من مااما المع   ن  حاا األ مط  الم مس الال ام راا ااألهاا  الام   امقطلراق ال

س ااق( مس الال ام رقال  م س ان  5أا  3الرمم   اماا   ا ل  للى الما  المقاسط )
 لقالام ق ف   الرم اممك

    قال م المااما ال اق   للمجامس االمماا  الف    راا  إلطا اا الم  ا من االسقالالل
 المال  ك

 لمماا  ا ل  لرم إضفاا الم  ا من المما   للى طم ال  القيم  في المجامس اا
 المماقر  الالحال ك

  مماجع  أااام اماام المجامس رقال م ل يم الجااة ااالسقمسال اال ااض رالقيا م
يلا المجامس راا  ق م   الالامة الق افس   للم قاجاق الفالح   رالقالي الم الم قم 

 ال س المسقال ك

 طاق ق م   لال مما  للى ألااا المماا  الف    راا  إلااا موط قال  م   اماس  إلااا
 س ااق اقعم م المجالس العلم   االف    رال مما  ف ي لقحا ا رمامجهك 5ما  

  
 تعصير اإلدارة وتحسين المنظومة المعلوماتية 2.7

ققمحام القاجااق المسقالرل   للموطط االسقماق جي حال مال م  الممماالق 
االق ظ م الا الي مس األهاا  الق ما   للالطاع اقأه ل المااما الرمم   اقمم ا الاسا ل 
الماا   االقاا ن االقام ا اقطا م الالاماق االمؤهالق اقطا م لالق  اإلاامة رمح طاا 

  اقطا م ااسقعمال القا الاج اق الحا ث  لقعي م اقحس ن جااة الواماق اإلاام 
 قا م القمو   االقاجااق المسقالرل   قم اضس وط  اسقماق ج   اإلاامةك ا طالقا من 

 االقي ققضمن المحاام الم  س   القال  : 2020لإليال  اإلاامن في أفق 
 

 اإليالحاق الارم  اقممل إلى جا ا اإليالحاق الممقما  )مماجع  الالا ان 
األساسي للاظ ف  العمام   امجل  المال( الجا ا المؤسساقي إليال  قطاع الفالح  
االي ا الرحمن افالا لمراائ الحاام  المم اة امماجع  األااام االماام اقحا ا 
الممماالق االم العالق  ر ن الالطال ن العام االوا ، ح   س قم العمل للى إلااة 

ماجع  ق ظ م الم اار اق في إطام الم ه ال  الق ظ م المما ن للا امة ام
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الالمما    اقحال ق اال سجام مس األسس الجا اة للق م   الجاا  ك اما سقماا فقمة 
 ه ال إلااة ، االموطط إلااة ه ال  لاا من الم مآق العمام   قحق اإلمما 

الم ظاماق الفالح   راا  ق ظ ماا اقحا ا العالق  ر ن ااف  األطما  المقاول  في 
، إضاف  إلى قطا م م ظاماق الرح  االقعل م العالي االقاا ن الم ظاماقحلالاق قل  

الما ي ااإلمماا الفالحي اا ل  إلااة ه ال  قطاع الي ا الرحمن اقمر   األح اا 
 الما    افق  قا م الاماس  اإلسقماق ج   المعاة للامضك

  جااة القمم عاق من حاام  طم  القيم  اقطا م أااا المااما الرمم   اقحس ن
والل اسقامال رم امم قرس ط اإلجماااق اإلاام   اقمج س المرااماق الحمة 
لممامس  األ مط  اقطا م لالق  اإلاامة رمح طاا من والل قحس ن جااة الواماق 

المفس من أااا الميالح العمام   راسقعمال القا الاج اق راإلضاف  إلى المسااة 
 الكالحا ث  للمعلاماق ااالقي

   م  ا مالام  العا ا من الالاا  ن الم ظم  لل ماط الفالحي رما  مان من مااار
 اواي ك الفالحيااالسقثمام القحاالق اقحس ن الم اخ العام لل ماط 

 

امن  اح   أوم  اأمام ق ا ا الحاج  للمعط اق للى المسقا  المحلي لقمو   
لاا ق الق م  ، س قم إ جا  القعااا العام للفالح  اهي لمل   إحيا    ااسع  ال طا   قم 
ا جا ها ألال ممة في رالا ا سقممل جم س المسقال ن الفالح  ن، اها ما س مان من قاف م 

موقل  جاا ا الالطاع، اما س مان من قاف م إطام حا   ر ا اق مامل  امفيل  لن 
امامل قر ى للى أساسه المسا  اإلحيا    ال مال   الس ا   االوياي   اسا ال ال  
في رعض أ ااع الر ا اق ال مال   لقلر   احق اجاق موقل  المسقعمل ن في موقل  

 المجاالقك 
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