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 مقدمة .1

حيث يساهم بصفة مباشرة يف حتقيق  القتصاد الوطينا من أهم مقومات الفالحة والصيد البحري  قطاع يعترب

عن تأثريه اإلجيابي على املستوى األمن الغذائي وتطوير الصادرات وتقليص عجز امليزان التجاري فضال 

االجتماعي من خالل خلق مواطن الشغل واحلد من ظاهرة النزوح. هذا، و باعتبار ما تزخر به البالد التونسية من 

على مستوى ثروات زراعية إضافة إىل عديد العوامل الطبيعية و املناخية احلسنة، حظيت بالدنا بتموقع هام 

 2114 - 2116خالل الفرتة  %1.6الذي سجل تراجعا من  ،ة انتشار نقص التغذيةاألمن الغذائي و من حيث نسب

ويعزى هذا التطور إىل العناية اليت أولتها الدولة للقطاع الفالحي ، (FAO) 2111-2111خالل الفرتة  %4,1إىل 

 .التنموية السابقةمن خالل التوجهات السياسية الداعمة لتغطية حاجيات االستهالك املتوخاة ضمن املخططات 

بلد  113من بني  11حتتل تونس املرتبة  (EIU)للمعطيات اليت نشرتها وحدة اخلرباء االقتصادية هذا، واستنادا 

 ، كما حتظى مبجموع(Global Food Security Index) 2118خالل سنة   من حيث مؤشر األمن الغذائي

بالنسبة لنوعية  61,1و  نقطة يف ما يتعلق بوفرة الغذاء، 61,1نقطة يف ما يتعلق بالنفاذ إىل الغذاء و 11,1

وتعترب وفرة العرض على مستوى األغذية كافية، إال أن وضع األمن الغذائي يعترب هشا نسبيا وسالمة الغذاء، 

 .لشتى أشكال التدهورتها عرضو خاصة منها املوارد املائية، مبحدودية املوارد الطبيعيةاستقرار وعدم باعتبار 

إخالالت يف امليزان التجاري ذات املنحى  2111إىل سنة  2111كما يسجل خالل الفرتة املمتدة من سنة 

على تركيبة ممّيزة  تعتمد الّصادرات بالبالد الّتونسّية التصاعدي، وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن

نجمّية والطااقّية، وحتتّل املنتجات تتكّون خاّصة من املنتجات الفالحّية واملنتجات الّصناعّية واملواد امل

خالل  %63مقابل  2111إىل  2111خالل الفرتة املمتدة من من جمموع الّصادرات  % 73 نسبةمعدل الّصناعّية 

خالل الفرتة املمتدة من  %16نسبة عدل يف املرتبة الّثانية املواد املنجمّية والطااقّية مب اخلماسية السابقة، تليها

 والغذائية املرتبة الثالثة املنتجات الفالحّية خالل اخلماسية السابقة، لتحتل %24مقابل  2111إىل  2111

تتوّزع و ة.خالل اخلماسية السابق %11مقابل  2111إىل  2111خالل الفرتة املمتدة من  %11نسبة مبعدل 

نسبة الّصادرات معدل  الايت بلغتالّصادرات الّتونسّية على عّدة وجهات وتبقى أهّم هذه الوجهات القاّرة األوروبّية 

 %12نسبة عدل مب اإلفريقيةثّم تليها القاّرة  %11حوالي 2111إىل  2111خالل الفرتة املمتدة من املوّجهة إليها 

 .%3لنفس السنة ثّم القاّرة األمريكّية بنسبة  %4بنسبة  اآلسيويةالقارة ثّم يليها الفرتة لنفس 

الفرتة خالل  %2,2والي حبالفالحية والغذائية صادرات املنتجات  نسبة منو ملعدل نسبياهذا، ويسجل ارتفاعا 

تزامن مع تطور نسق توريد املواد الغذائية وخاصة منها املنتجات الفالحية الذي  2111إىل  2111املمتدة من 

على مستوى األسواق العاملية، وقد كان  األساسية اليت تضاعفت قيمة شراءات البعض منها وارتفعت اسعارها

يعزى من ناحية إىل ارتفاع أسعار املواد متواصال هلذا الوضع التأثري السليب على امليزان الغذائي الذي شهد عجزا 

 حيث تقدر ،املوردة على مستوى األسواق العاملية ومن ناحية أخرى إىل تراجع قيمة الصرف للدينار التونسي

 %6,1بني 2111إىل  2111لغذائي يف جمموع العجز للميزان التجاري خالل الفرتة املمتدة من مساهمة امليزان ا

 .%2,1إىل مستوى  2118ملحوظة خالل سنة ، لترتاجع بصفة 2118مسجلة أقصاها خالل سنة  %11,3و 

ويتبني من خالل حتليل الوضع اخلاص بالقطاع الصادرات واألمن الغذائي خالل السنوات األخرية تسجيل عديد 

نقاط الضعف واملخاطر اليت تهدد القطاع واليت تستوجب إجياد احللول لتجاوز الصعوبات وملزيد إحكام 



 

 5 

نسق النمو املسجل بأغلب الدول  استغالل نقاط القّوة والفرص املتاحة وتثمينها ليتمكن القطاع من جمارات

 املنافسة على مستوى اإلنتاج والتصدير.

 إن جتاوز اإلشكاليات احلالية يتطلب ضبط السياسات القطاعية املالئمة واإلصالحات اهليكلية املرافقة هلا

واحلد يعترب الرتفيع من قيمة الصادرات بالتنسيق مع كل اهلياكل املعنية التابعة لكل اجلهات املعنية، و

من قيمة الواردات احلل األمثل ملعاجلة العجز الذي يعانيه امليزان التجاري العام والغذائي على حد السوى، وجتدر 

االشارة يف هذا االطار إىل أن تعزيز قيمة الصادرات له تأثري إجابي مباشر على انتعاش االقتصاد بشكل عام، 

. كما (... االستثمار، اللوجستيك،)ة وإطار العمل وحتقيق هذا االمر يتطلب حتسني القدرة التنافسي

وتنوع الطلب  جلل املواديستوجب التحكم يف الواردات الذي يعترب هدفا مهما نظرا لتأرجح األسعار العاملية 

 نتيجة لتغري منط االستهالك وحتسن مستوى املعيشة.

ة من الدراسات االستشرافية يف أفق جتسيم هذا التوجه سعت الوزارة إلعداد مجلحرصا على ويف هذا االطار 

مت من خالل التقرير اليت مشلت العديد من اجملاالت االسرتاتيجية منها االمن الغذائي وتنمية الصادرات  2131

استنادا إىل منهجية  2131إجناز دراسة استشرافية حول االمن الغذائي وتنمية الصادرات يف أفق املوالي 

 دارية واملهنية من املشاركة الفعالة يف إجناز هذا العمل ترتكز علىتشاركية تسمح لكل اهلياكل اإل

و بالتالي تقييم الوضع احلالي ثم رسم واختيار  « SWOT »طريقة التحليل الرباعي منهجية االستشراف و

 غضونخمطط عمل للغرض يف  إلبراز الرؤية املستقبلية و وضع املالئمة ومنها األمثل واألجنح السيناريوهات

 .2131نة س
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 منهجية العمل .2

يف إطار اللجنة الوطنية املكلفة بدراسة استشرافية حول منظومة األمن الغذائي وتنمية الصادرات يف أفق مت 

والصادر عن السيد وزير الفالحة واملوارد  2118 جانفي 26بتاريخ  311احملدثة مبقتضى املقرر عدد ، 2131

حتديد  ، حيث متحضرها جل أعضاء اللجنة 2118جوان  1بتاريخ عقد أول جلسة عمل  املائية والصيد البحري،

تشخيص  ثالثة عناصر اساسية تتمثل األوىل يف إعداد املراحل اليت ستعتمدها اللجنة واليت متحورت حول

رسم رؤيا مستقبلية وأهداف اسرتاتيجية وتهدف الثانية إىل  غذائي وتنمية الصادراتاسرتاتيجي معمق لألمن ال

إعداد برنامج عمل مع حتديد املسؤوليات واهلياكل املتدخلة و تهتم الثالثة بلألمن الغذائي وتنمية الصادرات 

 .يف الزمان واملكان

طاع األمن الغذائي، وبقطاع تنمية مت االتفاق على تكوين فريقي عمل يهتم كل يف جماله، بقهذا، وقد 

 .كمنهجية عمل « la méthode prospective »اعتماد االستشرافوالصادرات، 

 تتكون هذه املنهجية من سبع مراحل كما هو مبني يف ما يلي:

 حتديد أهداف وطريقة العمل، .1

 حتليل الوضع، .2

 النظام، وبناء املتغريات دراسة .3

 السيناريوهات، بناء .4

 كمية إذا أمكن ذلك، توضيحية تقديم لرسوم مع سيناريوهاتال نتائج حتليل .1

 اعتمادها، يتعني اليت واالسرتاتيجيات السياسات حتديد .6

 تقديم النتائج. .1

 : منهجية االستشراف0 بياني رسم

 

Facteurs de la 

dynamique 

interne 

Analyse 

rétrospective 

Facteurs 

d’influence 

externe 

Enjeux du 

présent Evaluation 

Stratégie 

Le cheminement 

La 

situation 

de départ 

Les 

scénarios 

du futur 

Source : Initiation aux concepts de base de la prospective, 2018. 
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كل املتدخلني واهلياكل املعنية يف إطار حلقات نقاش وورشات خصصت وتوىل فريقي العمل التنسيق مع 

 للغرض.

ومعمق للوضع اخلاص باألمن الغذائي ومبنظومة الصادرات على  مت يف مرحلة أوىل القيام بتشخيص رباعي

، وقد افضت 2118من سنة  جويلية 1جوان و  26و ذلك يف إطار ورشيت عمل مت عقدها بتاريخ  ،swotطريقة 

إىل تصنيف نقاط القوة ونقاط الضعف واملخاطر والفرص مبا ميكن من اإلعداد لرسم رؤية نتائج هذه املرحلة 

، وقد 2131يف غضون  ةمستقبلية ووضع خطة وطنية تتضمن برناجما عمليا لتحقيق األهداف االسرتاتيجي

د بعض التقارير احملوصلة لتطور الوضع اخلاص بقطاع توىل املرصد الوطين للفالحة يف هذا اإلطار، إعدا

تقديم حتليل اقتصادي لوضعية صادرات املنتوجات الصادرات التونسية وبأهم مؤشرات األمن الغذائي، مع 

الفالحية األساسية يف البالد التونسية بالتوازي مع واردات احلبوب وبعض املنتوجات ذات أولوية وذلك باعتماد 

القيام جبرد لكل الدراسات املنجزة سابقا يف هذا اجملال، كما توىل ات ذات الصلة باإلنتاج، عدد من املؤشر

 .املسجلة واالستئناس بها للوقوف على أهم اإلشكاليات والتثبت من املسببات اليت حالت دون جتاوز الصعوبات

اإلصالحات للحلقات  حسب سلسلة القيمة لتوجيه املنظومةدراسة  ومت خالل تشخيص الوضع الرتكيز على

 األكثر ضعفا واألجدى باإلجراءات اإلصالحية.

وتشخيص الوضع واستنادا لنتائج احللقة األوىل للتشخيص الرباعي متت مواصلة حتليل  ويف مرحلة ثانية

بالنظر إىل املاضي ومن  ،(rétrospective) اخلاص بالصادرات وباألمن الغذائي على الطريقة اإلستعادية

بالنسبة املنتجات اليت حتتل وزن خاص  واألمن الغذائي صادراتقطاع الؤشرات ل التطورات السابقة ملخالل حتلي

سبتمرب من  3جويلية والثانية بتاريخ  31بتاريخ  األوىلطار ورشيت عمل نظمت وقد مت ذلك يف إ ،يف املنظومة

املسجلة خالل الفرتة املمتدة من سنة تشخيص وحتديد املتغريات إىل ، وخلصت نتائج هذه املرحلة. 2118سنة 

مع حتليل مسبباتها، واستخراج األكثر أهمية منها باعتبار العوامل الداخلية  2111إىل غاية  2111

وظواهر التغيري  (ruptures)واالنقطاعات  (tendances lourdes) واخلارجية، مع إبراز التوجهات الثقيلة

خاصة التغريات )ن أن يكون هلا أثر هام يف املستقبل على القطاع واألحداث الغري منتظرة واملمك ضعيفةال

. كما مت تصنيف املتغريات االسرتاتيجية، اليت هلا تأثري هام على القطاع، يف جمموعات حسب طبيعة (املناخية

، ثم مت حتديد الفرضيات باعتبار أن هذه املرحلة هي حلقة أساسية لبناء التوجهات املستقبلية كل عنصر

اصة بالتطورات املمكنة للمتغريات يف املستقبل وذلك حتى يتسنى اقرتاح برامج مستقبلية مدروسة اخل

 .وتستند على منهجية عمل مدعومة لوضع خطة استشرافية للقطاع

 الغذائي ومبنظومة الصادرات باآلمنلتطور الوضع اخلاص  رسم السيناريوهات املستقبليةمت  ويف مرحلة ثالثة،

نة واخلاصة بالتطورات املمك اللجنةعلى الطريقة التشاركية استنادا لفرضيات اليت خلصت اليها أعمال 

نوفمرب من سنة  6سبتمرب و  28وقد مت إجناز هذه املرحلة يف إطار ورشيت عمل بتاريخ  .للمتغريات يف املستقبل

ارة بالنسبة لكل املتغريات على مستوى مت األخذ بعني االعتبار لضرورة تالؤم الفرضيات املخت ، حيث 2118

كل سيناريو منجز، مع تعديل بعض الفرضيات حتى يتم تفادي التشابه ويكون املضمون أوضح. هذا، 

التطورات املستقبلية املرغوب فيها واملمكنة  اختيار لىفلسفة التمشي انطالقا من الوضع احلالي ع وارتكزت

إبراز اللون بالنسبة وحيث مت  .نها واألقرب لرسم التوجهات املستقبليةواختيار األرجح م واحملتملة للمتغريات

 .ملختلف السيناريوهات املختارة من خالل حتليل النتائج والتأثريات املستقبلية املرتقبة
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على إثر حتديد السيناريوهات، ويف املرحلة القبل األخرية، وتبعا للمنهجية املعتمدة مت تشخيص األهداف 

ة ثم املقاربة بني السيناريوهات واألهداف املرتقبة بصفة عامة، مع اعتماد موازنة متكن من ترتيب سرتاتيجياال

السعي إىل وضع اسرتاتيجية متكن من السيناريوهات حسب مالئمتها لتحقيق االهداف املرتقبة وبالتالي 

غري مرغوب ال السيناريوهات األخرىوجتنب  "souhaitable"احملبذ  توفري اإلطار املناسب لتحقيق السيناريو

 .هافي

بعض املقرتحات ومنها رسم اخلطوط الكربى للرؤية املستقبلية واألهداف اسرتاتيجية مت  األخريةرحلة امليف 

 خطة عمل وحتديد النشاطاتالربامج اإلصالحية املطلوب اجنازها، وذلك حتى يتسنى اإلعداد لرسم حول 

 الصادرات.وتنمية األمن الغذائي للنهوض مبنظومة 

 النتائج .3

املنبثق عن اللجنة الوطنية وتطوير الصادرات  بتطوير منظومة األمن الغذائي ةأعمال الفرق املكلفتتالت 

تشخيص ل وذلك، 2131املكلفة بإعداد دراسة استشرافية حول األمن الغذائي وتنمية الصادرات يف أفق 

إضافة اىل رصد التغريات ومكامن  والربامج املعدة يف الغرضتقييم السياسات احلالية ولالوضعية الزراعية 

اخللل يف هذا اجملال واستشراف التحديات ووضع املقرتحات القابلة للتنفيذ أمام صانعي السياسات وأصحاب 

 .القرار

 والتوجهات الوضع احلاليتشخيص  .3.1

 امليزان التجاري . أ

، عجزا متفاوتا سجل أقصاه 2111إىل سنة  2111شهد امليزان التجاري الغذائي خالل الفرتة املمتدة من سنة 

و االرتفاع املشط لألسعار احلبوب على  (2112سنة )خالل بعض الفرتات اليت تزامنت مع مواسم اجلفاف احلاد 

 (2111-2116-2111-2114)، كما ختللت هذه الفرتة عديد املواسم (2118سنة )مستوى األسواق العاملية 

اليت شهدت ازدهارا نسبيا وتسجيل فائض هام وملموس يف امليزان التجاري الغذائي، والذي تعزى عائداته إىل 

 حتسن الظروف املناخية وبالتالي تطور منتوج الزيتون وارتفاع صادرات هذه املادة. هذا ومن خالل حتليل الوضع

، يسجل تردي للوضع و تفاقم العجز بالنسبة للميزان التجاري 2118إىل 2111بالنسبة للفرتة املمتدة منذ سنة 

اليت متيزت مبوسم فالحي طيب على مستوى  2111الغذائي بشكل متواصل من سنة إىل أخرى ، ما عدى سنة 

تليها  فة واحلد من العجز املسجلالظروف املناخية حيث مكنت صادرات زيت الزيتون القياسية من تعديل الك

مكنت من التعديل النسيب زيت الزيتون صادرات تضاعف قيمة اليت شهدت إرادات متأتية من  2118سنة 

 .للكفة
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 .9102و 9111: تطور امليزان التجاري الغذائي بني سنة 9 بياني رسم

 

مجالي العجز التجاري اخلارجي خالل الفرتة املزان التجاري الغذائي يف إاهمة هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن مس

ودرجاتها  %4,1تتفاوت بشكل متغري لتعادل درجاتها الدنيا نسبة  2111 إىل سنة 2111املمتدة من سنة 

حيث  2118إىل  2111، يف حني يسجل استقرار نسيب هلذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة من سنة %11,6القصوى 

 التجاري الغذائي العجزمساهمة  نسبة كانت حيث 2118و  2111 يتسن باستثناء، %11,1و % 6,1راوح بني ت

 .(%1,4و  2,6) بصفة ملموسة منخفضة

 9102و 9111: مساهمة امليزان التجاري الغذائي يف عجز امليزان التجاري العام بني سنة 3 بياني رسم

 

حبوالي  2118إىل سنة  2111معدل نسبة تغطية امليزان التجاري الغذائي خالل الفرتة املمتدة منذ سنة  يقدر

. ويعزي الرتاجع يف نسبة التغطية خالل (2111 – 2111)خالل الفرتة السابقة  %81مقابل نسبة  11%

الواردات مقارنة بالصادرات بالتوازي مع ارتفاع األسعار على مستوى األسواق السنوات األخرية إىل ارتفاع حجم 

 ، حيث يقدر هذا الرتاجع على والدوالر اليورو مقابل العاملية وتزامنا مع تدهور قيمة الصرف للدينار التونسي 

 .2111مقارنة بسنة  2118خالل سنة  % 11,4و %11,2بنسبة  التوالي
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 .املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر
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 .معطيات  املعهد الوطين لإلحصاء املرصد الوطين للفالحة إعتمادا على: املصدر
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 9102و 9111: تطور معدل تغطية امليزان التجاري الغذائي بني سنة 4 بياني رسم

 

إىل سنة  2111يتبني كذلك من خالل متابعة قيمة املبادالت التجارية الغذائية خالل الفرتة املمتدة من سنة 

تسجيل تطور ملموس و تصاعدي يف االجتاهني، مع منو قيمة الواردات بنسق أعلى مقارنة بنمو قيمة  2118

الصادرات، و هو ما يفسر خلفية ارتفاع العجز التجاري الغذائي. وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن احلبوب 

من إمجالي الواردات كما حيتل  %41تعترب من املواد األساسية األكثر تداوال وهي حتتل نصيب األسد بنسبة 

 .%36زيت الزيتون املرتبة األوىل من إمجالي الصادرات بنسبة مساهمة تعادل 

 9102و 9111: تطور املبادالت الغذائية بني سنة 5 بياني رسم

 

 الواردات  . ب

متواصال  و تدرجييا مع تسجيل مستويات مشطة شهدت أسعار احلبوب على مستوى األسواق العاملية  ارتفاعا 

 عدة عوامل مناخية و هيكلية اليت تزامنت مع 2118و  2111يف بعض الفرتات، و خنص بالذكر سنوات 

 من أهمها: عاملية

 .ارتفاع أسعار القمح املنجّرة عن تقلص إنتاجها بصفة حمسوسة من جراء اجلفاف 

80% 
73% 

49% 

63% 

118% 
112% 

121% 

79% 
71% 

102% 

75% 75% 
66% 69% 

60% 

99% 

72% 71% 

91% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

 .املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر
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 واردات الحبوب صادرات زيت الزيتون الواردات الصادرات

 .املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر



 

 11 

  ارتفاع الطلب العاملي وتنامي استهالك احلبوب خاصة بالدول الصاعدة كالصني واهلند باإلضافة إىل

الصناعية )إلنتاج الوقود احليوي بالواليات املتحدة( مما أدى إىل  لالستعماالتاإلضايف  االستهالك

 اختالل التوازن بني العرض والطلب.

 9102و 9115تطور أسعار احلبوب عند التوريد بني سنة : 6 بياني رسم

 

 %16,1 مقارنة بالسنة املنقضية بنسبة 2118 سنة خالل املستوردة احلبوب يقدر االرتفاع بالنسبة ألسعار

را حملدودية اإلنتاج احمللي من هذه للذرة، ونظ % 18,2و للشعري %31,1 اللني، للقمح %24 الصلب، للقمح

يف بعض املواسم، على عكس ما  %61تسجل تبعية مرتفعة مع التوريد بلغت نسب تتجاوز  املواد االساسية

حيث تتم تغطية احلاجيات كليا اعتمادا  واخلضراوات والفواكه واأللبان هو احلال بالنسبة لقطاع اللحوم

 الوطين. اإلنتاج على

 9102و 9115الواردات من احلبوب بني سنة : معدل االعتماد على 7 بياني رسم

 

 الصادرات . ت

تتفاوت حصة الصادرات الغذائية من جمموع الصادرات اجلملية للبالد من سنة إىل أخرى، حيث ترتاوح بني 

، و يعزى هذا  التموج  إىل  ارتباط تطور الصادرات الغذائية مبستوى اإلنتاج احمللي وبالتغريات %13,2و 1,1%
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 ذرة شعير قمح لين قمح صلب

 .معطيات  املعهد الوطين لإلحصاء املرصد الوطين للفالحة إعتمادا على: املصدر
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 .معطيات  املعهد الوطين لإلحصاء والبنك املركزي املرصد الوطين للفالحة إعتمادا على: املصدر
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حيث سجلت الصادرات  2113و 2112اليت هلا تأثري مباشر على اإلنتاج، ويبدو هذا جليا خالل سنوات املناخية 

 الغذائية أدنى مستوياتها مقارنة بالفرتات األخرى.

 9102و 9111: حصة الصادرات الغذائية من جمموع الصادرات اجلملية للبالد بني سنة 2 بياني رسم

 

متوسط يعترب زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري من اهم الصادرات الغذائية من حيث القيمة، ويقدر 

يف  2118إىل سنة  2111معدل النمو السنوي لقيمة الصادرات من هذه املواد خالل الفرتة املمتدة من سنة 

بالنسبة ملنتوجات الصيد البحري.  % 1,8بالنسبة للتمور و % 11,8بالنسبة للزيت الزيتون، و %12,3مستوى 

إىل  2111هذا، وحيتل زيت الزيتون املرتبة األوىل يف جمموع الصادرات الغذائية، خالل الفرتة املمتدة من سنة 

ثم  %14,1تليه التمور مبعدل نسبة مساهمة يف حدود  %34,1، مبعدل نسبة مساهمة تعادل 2118سنة 

 من جمموع الصادرات الغذائية. %13,1ساهمة يف مستوى الصيد البحري مبعدل نسبة م منتوجات

واخلضر الطازجة واحملولة بعض الغالل الصيفية وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل تسجيل تطور يف صادرات 

 .2118من جمموع الصادرات الغذائية خالل سنة  %8,3واملعجنات الغذائية حيث ساهمت هذه األخرية بنسبة 

 (9111يف  011أساس ): تطور قيمة الصادرات الغذائية بالسعر القار 2 بياني رسم
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 .معطيات  املعهد الوطين لإلحصاء املرصد الوطين للفالحة إعتمادا على: املصدر
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 .املعهد الوطين لإلحصاءمعطيات   املرصد الوطين للفالحة إعتمادا على: املصدر
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 : تطور مؤشر التبادل ومؤشر السعر عند التووريد والتصدير01 بياني رسم

 

 

 9111املنتوجات الغذائية من جمموع الصادرات الغذائية بني سنة : تطور حصة الصادرات من 00 بياني رسم

 9102و

 

شهدت الصادرات الغذائية، خالل السنوات األخرية، تنوع يف املنتوجات كالغالل الصيفية والطماطم حيث 

مليون دينار  18,4:  2118جتاوزت هذه األخرية من حيث القيمة صادرات القوارص يف بعض املواسم )خالل سنة 

. وقد ساهمت يف تطوير صادرات الغالل واخلضر عديد العوامل خنص بالذكر منها (مليون دينار 22,6مقابل 

 وإىل التحويل. (التعبئة والتغليف،...)توجه املصدرين إىل حتسني النوعية 

قيمة مضافة هامة، لقد لعبت املنتوجات البيولوجية دورا هاما يف تنويع وتوسيع قائمة الصادرات وحتقيق 

، حيث مت تصدير أكثر من  ويبدو ذلك جليا من خالل النتائج الواعدة اليت سجلها القطاع خالل السنوات األخرية

مليون دينار  431إىل  2111مليون دينار خالل سنة  66منتوج بيولوجي مع تطور يف قيمة الصادرات من  61

، أن زيت الزيتون البيولوجي يساهم 2111وضع خالل سنة . هذا، ويتبني من خالل متابعة ال2111خالل سنة 

تليه يف املرتبة الثانية التمور  (مليون دينار 331مبا يعادل )من قيمة الصادرات البيولوجية  %18بنسبة 

 .(مليون دينار 12ما يعادل ) %12البيولوجية بنسبة 
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والقوارص وخاصة املنتوجات  البحرية جاتواملنتو والتمر الزيتون وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن زيت

الفالحية املصدرة يف تونس، والواعدة يف املستقبل لتطوير  املنتجات من أهم الفالحية البيولوجية تعترب

 الصادرات.

 

 9102و 9115: تطور قيمة أهم املنتوجات الفالحية املصدرة بني سنة 09 بياني رسم

 

  الزيتونزيت 

مما جيعلها  املنتج، هلذا العاملية من جمموع الصادرات %4,1 الصادرات التونسية من زيت الزيتون بنسبة تساهم

من جمموع عائدات  %36اخلامسة على الصعيد العاملي ؛ كما يساهم هذا املنتوج مبعدل نسبة  حتتل املرتبة

 صادرات الصناعات الغذائية.

مسجلة بذلك معدل  2118سنة إىل  2111شهدت صادرات زيت الزيتون تذبذبا خالل الفرتة املمتدة منذ سنة  

من اإلنتاج. كما بلغ معدل حصة صادرات  %88، وحجم صادرات يعادل نسبة %1,1نسبة منو سنوي يف حدود 

 .ة والغذائيةمن جمموع إرادات املنتوجات الفالحي %31زيت الزيتون خالل نفس الفرتة، نسبة 

 9102و 9115: تطور إنتاج وصادرات زيت الزيتون بني سنة 03 بياني رسم
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 9102و 9115: تطور إرادات زيت الزيتون بني سنة 04 بياني رسم

  

وتعترب الدولة اإليطالية أول مورد لزيت الزيتون على مستوى العامل ، وهي حتتل كذلك املرتبة األوىل من حيث 

ارادات صادرات هذا املنتوج خالل  من جمموع %31بنسبة وجهة صادرات زيت الزيتون التونسي، حيث تساهم 

 .(اخلامسة عامليا)وإسبانيا  (الثانية عامليا)، تليها الواليات املتحدة األمريكية  2111سنة 

 9107أهم البلدان املوردة لزيت الزيتون التونسي خالل سنة : 0 جدول

 % مليون دينار البلدان

 34,87% 343,803 إيطاليا

 17,62% 173,726 األمريكية الواليات املتحدة

 15,00% 147,888 إسبانيا

 11,19% 110,344 فرنسا

 4,86% 47,900 كندا

 3,96% 39,059 ربتغالال

.الوطين لإلحصاء معطيات املعهد املرصد الوطين للفالحة اعتمادا على: املصدر  

مل مبؤشر اخمتلف بلدان الع لصادرات تونس من زيت الزيتون حنويتبني من خالل مقارنة مؤشر النمو السنوي 

، معدل منو بطيء 2111إىل سنة  2113املمتدة من سنة  منو واردات هذه البلدان من هذا املنتج ، خالل الفرتة

يات املتحدة لصادرات املنتوج التونسي من هذه املادة مقابل ارتفاع الطلب لدى بعض البلدان كإيطاليا والوال

األمريكية وإسبانيا وفرنسا واملغرب واململكة العربية السعودية واالمارات املتحدة. يف املقابل يسجل ارتفاع 

 منو صادرات زيت الزيتون حنو بعض البلدان على غرار كندا والربتغال واليابان وغانا والربازيل  وترية

 التمور 

مما جيعلها  املنتج، هلذا العاملية من جمموع الصادرات %18,8 التونسية من التمور بنسبة الصادرات تساهم

را خالل العشرية األخرية حيث ارتفعت شهدت منظومة التمور تطواألوىل على الصعيد العاملي.  حتتل املرتبة

 .2118الف طن خالل سنة  124و  2111ألف طن سنة  114إىل  2111ألف طن سنة  41الكميات املصدرة من 
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 9102و 9110: تطور صادرات التمور بني سنة 05 بياني رسم

 

دوالر  2,63إىل  2111دوالر/كغ سنة  1,16عند التصدير ارتفاعا ملحوظا من  معدل اإلسعار  هذا، وقد سجل

دوالر / كغ خالل سنة  2,12و  2111دوالر للكلغ خالل  2,2، ليرتاجع نسبيا إىل مستوى 2114/كغ سنة 

2118. 

 9102و 9110: تطور سعر التمور عند التصدير بني سنة  06 بياني رسم

 

وتعترب املغرب أهم سوق موردة للتمور التونسية من حيث قيمة الواردات حيث احتلت املرتبة األوىل بنسبة 

 تليها أملانيا، فرنسا، إسبانيا وماليزيا. 2111خالل سنة  23,6%
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 9107تمور التونسية خالل سنة لأهم البلدان املوردة ل:  9 جدول

 % دينار مليون البلدان

 23,61% 118,773 املغرب

 8,91% 44,842 أملانيا

 8,06% 40,531 فرنسا

 7,47% 37,588 إسبانيا

 7,41% 37,285 إندونيسيا

 7,36% 37,019 ماليزيا

 7,10% 35,711 إيطاليا

 املرصد الوطين للفالحة اعتمادا على معطيات املعهد الوطين لإلحصاء املصدر:

هذا الصدد انه رغم أن االمارات املتحدة واهلند حتتالن املرتبة األوىل والثانية على الصعيد واجلدير بالذكر يف 

من  %1,8و %1,6ملي من حيث قيمة الواردات من التمور، غري أن صادرات تونس حنو هذه البلدان ال تتعدى االع

الوضع وإجياد احللول لتوسيع إىل مزيد التمعن يف مسببات هذا  جمموع صادرات هذا املنتوج، وهو ما يدعو

 حلقة الدول املورد للتمور التونسية .

ضعف  2111إىل  2113من خالل حتليل مؤشر منو صادرات التمور خالل الفرتة املمتدة من سنة  كما يبدو

منو الطلب هلذا املنتج على مستوى العديد من البلدان املوردة اع  منو صادراتنا من هذا املنتوج مقابل ارتف

 ملغرب وماليزيا وتركيا وروسيا والواليات املتحدة باإلضافة إىل بعض بلدان االحتاد األوروبي.كا

  الصيد البحريمنتوجات 

 املنتج، هلذا العاملية من جمموع الصادرات %1,1 صادراتنا التونسية من منتوجات الصيد البحري بنسبة تساهم

 على الصعيد العاملي. 61 وهي حتتل املرتبة

من منتوجات الصيد البحري، كما حتتل املرتبة  توارداالوحتتل إيطاليا املرتبة السادسة عامليا من حيث قيمة 

من جمموع إيرادات صادرات منتجات  %41األوىل من حيث وجهة صادراتنا من نفس املنتج حيث تساهم بنسبة 

 %21,1بنسبة على التوالي  (عامليا 11)طاومال (الرابعة عامليا)، تليها إسبانيا 2111الصيد البحري خالل سنة 

 .%11و
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 9107أهم البلدان املوردة ملنتوجات البحر التونسية خالل سنة : 3 جدول

 % مليون دينار البلدان

 %41,16 147,07 إيطاليا

 %25,56 91,346 إسبانيا

 %17,01 60,79 مالطا

 %4,02 14,377 األردن

 %2,93 10,462 العربية املتحدةاالمارات 

 املرصد الوطين للفالحة اعتمادا على معطيات املعهد الوطين لإلحصاء املصدر:

يات املتحدة األمريكية هي أول مورد ملنتوجات الصيد البحري واجلدير بالذكر يف هذا اجملال أنه رغم أن الوال

، هذا املنتج جتاه هذه البلدان املستهلكة تعترب هزيلة يف العامل تليها اليابان والصني، إال أن صادرات تونس من

ولعل أهم ما مت تسجيله  .نظرا لبعد املسافات من ناحية  و صعوبة  تأمني املنتجات الفالحية سريعة التلف

هو تطور حجم وقيمة صادرات منتجات  2111إىل سنة  2113بالنسبة هلذا القطاع خالل الفرتة املمتدة من سنة 

ري التونسية حنو البعض من بلدان اخلليج العربي، على غرار اململكة العربية السعودية واألردن الصيد البح

، و يعزى هذا التطور إىل %116و %111إىل  %343واالمارات العربية املتحدة بنسب تفاوتت على التوالي من 

 .FOPRODEXصندوق دعم الصادرات  الدعم اخلاص بكلفة النقل  الذي حضي به القطاع يف إطار 

، نفس املشهد بالنسبة ملؤشر منو صادرات 2111إىل  2113كذلك يسجل، خالل الفرتة املمتدة من سنة 

منتوجات الصيد البحري على املستوى الوطين، واليت تبدي نسق منو ضعيف مقارنة بسرعة تنامي الطلب هلذا 

ندا وروسيا باستثناء إيطاليا واليونان املنتج لدى العديد من البلدان املوردة كإسبانيا وفرنسا وكوريا وك

 وسويسرا.

 القوارص 

بعد  2118من ضمن أهم املنتجات الفالحية املوجهة للتصدير خالل سنة  امسةتصنف القوارص يف املرتبة اخل

من  %1,1 تونس من القوارص بنسبة صادرات . وتساهموالطماطم زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري

على الصعيد العاملي. وتعترب فرنسا أهم سوق موردة  11 وهي حتتل املرتبة املنتج، هلذا العاملية الصادراتجمموع 

 %11للقوارص التونسية، كما حتتل املرتبة األوىل من حيث وجهة صادراتنا من هذا املنتج حيث تساهم بنسبة 

ول مورد للقوارص يف العامل تليها . وتعترب فرنسا أ2111من جمموع إيرادات صادرات القوارص خالل سنة 

 .الوليات املتحدة األمريكية وأملانيا

حيث  2111وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل تسجيل تراجع هام لنسق صادراتنا من هذا املنتوج منذ سنة 

مقارنة مبا كان عليه  2118خالل سنة  %11وحجم الصادرات بنسبة  %16تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 

 %1,6، تقدر مساهمة صادرات القوارص يف جمموع إيرادات الصادرات الغذائية بنسبة 2118خالل سنة  الوضع

 من الصادرات. %11، وحيتل صنف املالطي نسبة 2118خالل سنة 
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 9102و 9110: تطور كمية صادرات القوارص بني سنة 07 بياني رسم

 

 9102و 9110: تطور قيمة صادرات القوارص بني سنة  02 بياني رسم

 

مقابل  2118مليون دوالر سنة  1,6يسجل تراجع صادرات القوارص على مستوى الكم والقيمة اليت بلغت 

صادراتنا من ، و يعزى هذا الوضع إىل عديد اإلشكاليات اليت حتول دون تطوير 2118مليون دوالر سنة  21,4

هذا املنتوج خنص بالذكر منها، الرتكيز على السوق الفرنسية وعدم االنفتاح على أسواق أخرى مع تدني 

داءات لصادرات الربتقال إىل االحتاد السوق املذكور، عدم استغالل احلصة املعفاة من األب  متواصل للكميات

من املربمج، صعوبة اكتساح أسواق  %11نسبة  األوروبي حيث مل تتجاوز الكميات املنجزة يف هذا اإلطار

واحتكار  VENTE AU MIEUXجديدة لعدم توفر أصناف مبكرة تنافسية، إعتماد آلية بيع غري متطورة 

 سوق التصدير من قبل جمموعة مضيقة من املتدخلني مع تسجيل عديد الصعوبات اللوجستية.

 املبادالت التجارية مع االحتاد األوروبي . ث

 2111سنة خالل الفرتة املمتدة ما بني .(دولة28)املبادالت الغذائية بني تونس واالحتاد األوروبي  شهدت قيمة

ويعود ذلك وعجز فائض بني  تذبذبا الغذائي عدة تقلبات مع توجه تصاعدي وقد عرف امليزان التجاري 2111و

 .قيمة واردات احلبوب وتنامي يف بعض الفرتات الرتفاع عائدات زيت الزيتون أساسا
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 (92)تطور املبادالت التجارية الغذائية بني تونس واالحتاد األوروبي : 02 بياني رسم

 

من قيمة  %11حوالي االحتاد األوروبي  حنو من املنتوجات الفالحية والغذائية متثل حصة صادرات تونس

 بالنسبة للواردات. %32الصادرات اجلملية مقابل 

 : تطور حصة االحتاد األوروبي من املبادالت التجارية الغذائية التونسية91 بياني رسم

 

قائمة املنتوجات الفالحية املوجهة حنو  املراتب األوىل يف حيتل زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري والتمور

قيمة من  %11املوجهة حنو االحتاد االوروبي حوالي  االحتاد االوروبي. وتقدر قيمة صادرات زيت الزيتون

 من جمموع قيمة الواردات االوروبية من زيت الزيتون. %1ما يعادل  صادرات تونس من زيت الزيتون
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 : تطور قيمة صادرات أهم املنتوجات الفالحية حنو االحتاد األوروبي90 بياني رسم

 

 االتفاقيات التجارية . ج

التجارية والتعريفية اليت تتعلق بقطاع الفالحة واليت تهدف إىل التحرير  العديد من االتفاقيات تونس أبرمت

التدرجيي للمبادالت التجارية يف نطاق السياسات الفالحية اليت اعتمدتها تونس خالل العقود الفارطة من أجل 

التنافسية على األسواق اخلارجية مبا ميكن من النهوض بالصادرات كأداة للتنمية وحتسني القدرة  نفتاحاال

 هذه االتفاقيات ثالثة أصناف كربى: شملوت للمنتوج التونسي.

  االتفاقيات اليت تنص على إحداث مناطق تبادل حر وتتوزع إىل اتفاقيات متعددة األطراف واملتمثلة يف

 اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية واتفاقيات ثنائية وهي االتفاقيات املربمة مع

عدد من البلدان العربية والرابطة األوروبية للتبادل احلر وتركيا ومنطقة التبادل احلر العربية 

 املتوسطية واالحتاد األوروبي.

  االتفاقيات املتعددة األطراف والثنائية اليت تنص على مبدأ معاملة الدولة األكثر رعاية(NPF)  واليت

للتجارة. وميكن هذا املبدأ كل دولة عضو من تعميم  تأتي يف اطار انضمام تونس للمنظمة العاملية

 االمتيازات واألفضليات اليت متنحها ألي دولة أخرى وبصورة آلية إلي باقي الدول األعضاء.

  االتفاقيات التفاضلية واليت تنص على ختفيضات يف الرسوم الديوانية بالنسبة لكل املنتوجات

 ول اإلفريقية.املتبادلة أو بعضها وهي مربمة مع بعض الد

 من التام كاإلعفاء االمتيازات من مبجموعة التونسية الفالحية املنتجات حظيت االتفاقيات هذه إطار يف

 تفضيلي معدل أو الديوانية الرسوم من التام واإلعفاء ،(الرّمان مثل) كمي سقف حتديد بدون الديوانية الرسوم

 التصدير عند الضرييب باإلعفاء املنتج فيها يتمتع رزنامة وحتديد ؛(الزيتون زيت مثل) تعريفية حصة حدود يف

أنه غري  .املنتجات لبعض الصادرات تطور على اإلجيابي األثر االمتيازات هلذه وكان( والبطاطا الطماطم مثل)

املربمة بهدف  االتفاقياتالكم اهلائل من  توظيفو  استغالليسجل عديد الصعوبات اليت حتول دون حسن 

، و هو ما يستدعي الدولة إىل بذل جمهود أكرب للتعريف  و اإلعالم  و حتسيس تطوير و دفع قطاع الصادرات

و و مستوى استغالهلا املنجزة  االتفاقياتمع ضرورة تقييم جدوى  ، املتدخلني يف القطاع  بالفرص املتوفرة 

 .مر ذلكإذا ما تطلب األ ونسي مراجعة البعض منها حنو التحسني لفائدة املنتج الت
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 مجموع الصادرات الغذائية والفالحية نحو االتحاد األوروبي

 صادرات زيت الزيتون نحو االتحاد األوروبي

 صادرات التمور نحو االتحاد األوروبي

 صادرات منتوجات البحر نحو االتحاد األوروبي

 .TRADE MAPمعطيات   المرصد الوطني للفالحة إعتمادا على: المصدر
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 جدول ملخص لالتفاقيات التجارية املربمة واليت بصدد التفاوض:4 جدول

 مالحظات الدخول حيز التنفيذ تاريخ اإلبرام 

 اتفاقيات التبادل احلر

 1118مارس  1 1111جويلية  11 بني تونس واالحتاد األوروبي الشراكةاتفاقية 

جانفي  1بروتوكول إضايف مربم يف 

خاص مبنتوجات الفالحة و الصيد  2111

 البحري

 اتفاقية التبادل احلر بني تونس واالحتاد األوروبي

ALECA 

   2112نوفمرب  11

اتفاقية التبادل احلر بني تونس والرابطة األوروبية 

AELE 
  2111ماي  11

للتبادل احلر تشمل  األوروبيةالرابطة 

النرويج و ايزالندا  سويسرا و

 وليشتنشتاين

اتفاقية تطوير املبادالت التجارية مع البلدان 

 (منطقة التجارة احلرة العربية الكربى)العربية 

 1118جانفي  1 

دولة عربية، و  18جتمع  االتفاقيةهذه 

كل املبادالت  2111منذ جانفي 

 من األداءات ةالتجارية معفا

املتوسطية بني تونس  اتفاقية التبادل احلر العربية

 (اتفاقية اغادير) واألردن و مصر و املغرب

 2111مارس  21 2114فيفري  21

هذه االتفاقية جتمع بني الدول العربية 

اليت أمضت شراكة مع دول االحتاد 

 األوروبي

اتفاقية إطارية لنضام األفضليات التجارية بني 

 الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

ها تونس يف صادقت علي

 2111جويلية 

 دول عربية 11تشمل  2112سنة 

 اتفاقيات التبادل احلر يف نطاق التعاون الثنائي

 2114جوان  11 اتفاقية منطقة التبادل احلر التونسية السورية

 2111جويلية  1

 2111مارس  11

 

 2112فيفري  11 2111جوان  14 اتفاقية منطقة التبادل احلر التونسية الليبية

اعفاء كلي من األداءات لكل املبادالت 

 التجارية

   2111فيفري  22 اتفاقية منطقة التبادل احلر التونسية العراقية

 1111مارس  16 1111مارس  16 اتفاقية منطقة التبادل احلر التونسية املغربية

ديسمرب  31تنتهي بتاريخ  االتفاقية

2111 

 اتفاقية مربمة لفرتة حمددة منتهية 1111 1118أفريل  22 منطقة التبادل احلر التونسية األردنية اتفاقية

 اتفاقية مربمة لفرتة حمددة منتهية  1118مارس  1 اتفاقية منطقة التبادل احلر التونسية املصرية

 االتفاقيات التجارية التفاضلية

   2118ديسمرب  4 بني تونس و اجلزائر اتفاقية جتارية تفاضلية 

 2118ماي  26 2111جانفي  6 اتفاقية جتارية تفاضلية بني تونس وإيران

التخفيض يف األداءات اجلبائية عند 

التصدير لبعض املواد احملددة و حسب 

 نوعية املواد احملولة

  1111 1188جوان  11 اتفاقية جتارية تفاضلية  بني تونس و الكويت

 التفاوض االتفاقيات التجارية بصدد

   2118مارس  21 اتفاقية منطقة التجارة احلرة اإلفريقية

اتفاقية انضمام تونس للسوق املشرتكة لشرق 

 وجنوب إفريقيا )كوميسا(
   2118جويلية  18

تعاون مع جمموعة السوق املشرتكة  اتفاقية

 اجلنوبية ألمريكيا
  2114ديسمرب  26

األرجنتني، الربازيل، ) املركوسور

 (األورغواي، فينزويال، و الباراغواي

 بصدد التفاوض   تفاق جتاري تفاوضي مع إندونيسياإمشروع 

 بصدد التفاوض   تفاق جتاري تفاوضي مع الباكستانإمشروع 

 بصدد التفاوض   تفاق جتاري تفاوضي مع إيرانإمشروع 
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 األمن الغذائي يف تونس . ح

يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة يف  والزراعة حسب منظمة االمم املتحدة للتغذية للتذكري،

وتناسب  الطاقية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تليب احتياجاتهم فعليااحلصول، ماديا وبمجيع األوقات 

 .ليتمتعوا حبياة سليمة و نشيطة أذواقهم

 .تفادة منهتوفر الغذاء والوصول واالستقرار واالسأبعاد وهي  ربعةأ لألمن الغذائي

 :توفر الغذاء

الوطين باإلضافة إىل املخزون  الغذاء إنتاج حيدده مستوى الغذائي الذي لألمن العرض يتناول هذا العنصر جانب

 .ما بعد احلصاد والواردات، مبا يف ذلك املساعدات الغذائية، ناقص كمية الصادرات والبذور واألعالف وخسائر

 :الوصول إىل الغذاء

 على الغذاء يعتمد على ما إذا املستهلكني لديهم ما يكفي من املال لشراء الغذاء الذي حيتاجون إليه. هو احلصول

قدرة األسرة على تأمني املواد الغذائية يف السوق من مصادر دخل األسرة أو من خالل مصادر أخرى مثل عبارة عن 

ألسرة وأسعار املواد الغذائية وفرص العمل وموارد ا ودخل اهلدايا. وهذا يؤكد على أهمية القوة الشرائية لألسر

من طرقات معبدة وتوفر وسائل النقل وغريه من العوامل اليت متنكن من إىل جانب توفر البنية التحتية املناسبة  .العمل

 غذاء الإىل مصدر  صوللوا

 :استخدام الغذاء

الغذاء يشري إىل قدرة اجلسم البشري على استيعاب أغذية سليمة ومغذية الالزمة لتغذية جيدة وهذا  استخدام

 .توزيع املواد الغذائيةوالتخزين، بيعتمد على كمية ونوعية وتنوع األغذية املستهلكة يف املنزل. يتعلق أيضا 

 :االستقرار

 يه.الوصول املستمر إل و أن يتوفر الغذاء لألفراد واألسر يف مجيع األوقاتهو 

 .عوامل اخلطر اليت ميكن أن تؤثر سلبا على توفر الغذاء أو احلصول على الغذاءبعادة ما يرتبط االستقرار 

دولة يف سلم االمن الغذائي سنة  113من ضمن  11حتتل تونس املرتبة  العاملي، الغذائي األمن حسب تصنيف مؤشر

حسب تصنيف وفرة الغذاء وذلك نتيجة لتأثر هذا العنصر مباشرة بالعوامل اجلوية. أما اعتمادا على  41واملرتبة  2118

نوعية الطعام املتوفر تأثرا بارتفاع األسعار. أما اعتمادا على  62فان تونس توجد يف املرتبة  "الوصول اىل الغذاء"

حسب حمور االستقرار والدميومة  83يف حني حتتل املرتبة  41وسالمته وكيفية استعماله فان تونس حتتل املرتبة 

 (.onicوذلك تأثرا بالتغريات املناخية وحالة األراضي الفالحية وخمزون مياه الري.)

  بالنسبة لوفرة املنتجات الغذائية تعترب الوضعية نسبيا مرحية على املستوى الوطين باعتبار اإلمكانيات

املتوفرة عن طريق اإلنتاج احمللي والتوريد، حيث يسجل تطور هام لتغطية احلاجيات الغذائية عن طريق 

ر والغالل، يف حني تبقى الوضعية ، كاحلليب واللحوم واخلضاألساسيةاإلنتاج احمللي بالنسبة لعديد املواد 

إمجاال. هذا و يتبني من خالل  %61نسبيا حرجة بالنسبة للحبوب حيث ناهزت نسبة التبعية للتوريد معدل 
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حتليل وفرة املواد الغذائية من حيث النوعية ومالئمتها مع احلاجيات الفعلية للبالد، خالل الفرتة املمتدة من 

، علما %42و %31املدخول الطاقي تتجاوز احلاجيات بنسب ترتاوح بني  ، تسجيل وفرة يف2111إىل  2111

يف عديد  %11وأن هذا املدخول، يتم تأمني جزء هام منه من قطاع احلبوب خاصة، الذي يساهم بنسبة تتجاوز 

 الفرتات.

  بالنسبة للوصول أو للحصول املادي واالقتصادي على الغذاء، مت تقييم هذا اجلانب من خالل متابعة تطور

ببعض املؤشرات ، على غرار الناتج الداخلي اخلام للفرد الذي شهد تطورا ملموسا خالل الفرتة املمتدة من سنة 

وتعزي هذه الوضعية إىل عدم استقرار  ،2113تاله استقرار يف مستوى هذا املؤشر منذ سنة  2111إىل  2111

االقتصادية بالبالد خالل السنوات األخرية، كما مت التطرق إىل املؤشر اخلاص بعمق العجز باطء النمو وت

خالل الفرتة املمتدة من  %41الذي ناهز نسب تتجاوز   (profondeur du déficit alimentaire)الغذائي 

، وهو ما يعكس بصفة ملموسة حتسن 2113خالل سنة  %34ليرتاجع إىل مستوى  2111إىل  2113

الوضعية وارتفاع مستوى األمن الغذائي خالل الفرتة املذكورة، وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أن اجملتمع 

 التونسي يصنف من ضمن اجملتمعات األقل عرضة لسوء التغذية،

 بعض الصعوبات النامجة عن عدم التوازن  رغم الوضعية املرحية نسبيا من الناحية الكمية للغذاء، يسجل

يف طريقة التغذية املعتمدة ويف االستهالك بالنسبة للمجتمع التونسي، حيث يسجل تفشي عديد 

األعراض ذات الصلة باألمناط الغذائية، وخنص بالذكر منها السمنة لدى الشباب، الذي شهد تطورا منذ سنة 

يسجل ارتفاع حاد ومتواصل لنسبة املرضى بفقر الدم لدى ، كذلك %24إىل  %16من  2114إىل سنة  2111

خالل سنة  31%مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ناهزت هذه النسبة  2111اإلناث يف سن اإلجناب منذ سنة 

، وتعترب مستوى هذه املؤشرات غري مريح نسبيا ويستدعي مزيد من 2111خالل سنة  21%مقابل  2116

 اليقظة لتفادي تأزم الوضع.

 التشخيص الرباعي  . خ

 منظومة الصادرات 

و قد  ، SWOTاسرتاتيجي معمق للوضع على طريقة إعداد تشخيص بتنمية الصادراتتوىل الفريق املكلف 

مت تناول التشخيص الرباعي باعتبار اربعة حماور أساسية ذات أبعاد خمتلفة ، افضت نتائجه إىل تصنيف نقاط 

 اجلدول التالي: القوة ونقاط الضعف واملخاطر والفرص، كما هو مبني يف
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 مة التصديرمبنظوالتشخيص الرباعي اخلاص : 5 جدول

 نقاط القوة نقاط الضعف

 العوامل املناخية و املوارد الطبيعية

 ،ضعف مردودية بعض القطاعات حملدودية املوارد الطبيعية  -

 .ضعف مردودية بعض القطاعات تبعا لتشتت و جتزئة األراضي الفالحية -

 تنويع املنتجات

 أو معتمدة( قلة املنتوجات ذات العالمات املميزة ) شهادة مصادقة -

 إمكانيات تصدير حمدودة لبعض املنتوجات كاملشمش -

 احلوكمة

 توظيف أداءات جبائية عند التصدير -

 صعوبة و تعقد الرتاتيب اإلدارية -

 ضعف احلوافز  لتشجيع التصدير -

 غياب العمل اإلرشادي املوجه لدفع التصدير  -

 تواضع منظومة التامني-

اللوجيستيكية مع حاجيات وضائف التصدير خاصة على مستوى النقل )عدم عدم مالئمة البنية  -

 ( مع ارتفاع الكلفةcargoوجود طائرة 

 تراتيب قانونية صعبة و معقدة -

ية الواضحة لربامج تأهيل قطاع التصدير وغياب ثقافة اإلنتاج بهدف التصدير عوضا عن ؤغياب  الر -

 التصدير عند الفائض

 املعطيات املتوفرة حول الصادرات غري كافية -

 ضعف البنية اللوجيستية وعدم تطور النقل البحري -

 غياب الرؤية يف جمال التصدير -

 غياب الرصد والتفاوض واستقطاب  فرص التصدير من قبل األجهزة الديبلوماسية التونسية باخلارج -

 التنسيق والتفاوض بني الوزارات يف جمال قطاع الصادرات غياب-

 عدم استغالل االتفاقيات الدولية يف جمال تنمية الصادرات  -

وهو برنامج مشرتك بني  (codex Alimentariusوجود متثيلية تونسية ضعيفة و غري كافية على مستوى) -

 يةمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة الصحة العامل

خاصة املنتجات احليوانية مع املواد االولية املوردة، ما حيد من القدرة  مرتفعة لبعض القطاعات تبعية -

 التنافسية للمنتوج التونسي،

 التنظيم القاعدي للمهنة

 سالسل القيمة املوجهة للتصديرق بني مجيع املتدخلني على مستوى غياب التنسي -

 عزوف  املنتجني عن االخنراط صلب هياكل مهنيةنقص على مستوى التنظيم املهين و -

 غياب للمنصات اخلاصة بالتفاوض يف جمال الصادرات -

 االستثمار

 تواضع القدرات الذاتية ألغلب املنتجني و بالتالي ضعف القدرة التنافسية لبعض املنتجات -

 صعوبة احلصول على مصادر التمويل -

 الصناعات التحويلية  بطئ يف تطور قطاع-

 املنتجاتنوعية و جودة 

ضعف االهتمام  باجلودة و املواصفات الصحية للمنتوج احمللي و غياب  اليقظة و اإلجراءات الوقائية يف  -

 هذا اجملال

 التنويع و الرتفيع يف اإلنتاج

 تنوع ووفرة للمنتوجات احمللية -

توجه عديد الفالحني إىل إنتاج املواد ذات -

العالمات املميزة كاملنتوجات  البيولوجية 

  AOCواملنتجات املثبتة لألصل 

وجود انتاج بدري ميكن من الرفع من  -

 القدرة التنافسية عند التصدير

 احلوكمة

 كفاءةوجود موارد بشرية ذات  -

 االستثمار

طاقة واعدة يف جمال الصناعات  وجود -

 الغذائية

كلفة اليد العاملة احمللية نسبيا ضعيفة  -

 مقارنة بالدول األجنبية

 جودة و نوعية املنتجات

إمكانية تطوير اإلنتاج احمللي على -

 مستوى اجلودة و الكمية،

وى جبودة على مست  متيز املنتوج التونسي -

 املذاق خاصة باملناخ املتوسطي
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وقد متحورت أهم الصعوبات واملخاطر املثارة حول اإلشكاليات اهليكلية ذات الصلة مبحدودية وهشاشة 

راني واالستغالل املفرط لشتى أشكال التدهور كاالجنراف واحلرائق والزحف العمتها عرضو املوارد الطبيعية

املائية، وإىل االستغالل املفرط لبعض املوارد و  وتواتر فرتات اجلفافوإىل احتداد التقلبات املناخية  والعشوائي

ضعف الرتابط والتوازن بني خمتلف حلقات املنظومات الفالحية على مستوى اإلنتاج والتسويـق الداخلـي 

ت. كما متت إثارة عديد النقاط اليت تعوق حسن سري منظومة والتصدير ونقص الشفافية يف املعامال

من  تأطري املتدخلني اخلواص يف منظومات اإلنتاجوهي وليدة ضعف  رتبطة حبوكمة القطاعالتصدير وامل

توفري مناخ تنافسي يضمن الشفافية يف املعامالت والسرعة والنجاعة يف إسداء اخلدمات من ناحية عدم وناحية 

، وكذلك إىل حمدودية متثيلية الناشطني يف تضخم املنظومة التشريعية القطاعية وتشتتها، إضافة إىل أخرى

 القطاع ضمن اهلياكل املهنية، تبعا للصعوبات اليت تعرتض هذه اهلياكل على مستوى التمويل وحمدودية

 االستثمار.عند هلا وعدم متتعها بامتيازات تفاضلية التشجيعات املخولة 

لخصت أهم الفرص و نقاط القوة املثارة خالل التشخيص الرباعي حول عديد النقاط تتلخص أبرزها يف كما ت

 ما يلي:

  وتوفر األسواق الداخلية متنوعة تساهم بصفة فعالة يف تغطية حاجيات االستهالك بمنتجات فالحية توفر

 فرص هامة لدفع التصدير،

  ،توفر إمكانيات هامة لتطوير عالمات اجلودة اخلصوصية واملؤشرات اجلغرافية للمنتجات الفالحية ببالدنا 

  إىل قائمة املواد  على غرار بعض الغالل الصيفية، يف قاعدة الصادرات بدخول منتجات جديدةتسجيل تنوع

 .القادمة قادرة على التحسن والتطور خالل السنواتالالغذائية الفالحية املصدرة 

  متوقع عدد من املنتجات الفالحية باألسواق العاملية و توفر فرص باألسواق العاملية يف إطار االتفاقيات التجارية

 الثنائية ومتعددة األطراف اليت صادقت عليها بالدنا،

 ر جمال وجود تقاليد وخربة يف جمال العمل التعاوني على مستوى اهلياكل املهنية واملنظومات الفالحية يوف

 ،التنسيق بني خمتلف املتدخلني و التنظيم املهينمهيئ لتطوير النسيج  و

 هلا قيمة مضافة عالية خاصة منتجات ذات جودة خصوصية وميزات تفاضلية  توفر إمكانيات هامة لتطوير

 وتنويع باألسواق اخلارجية، على غرار املنتجات البيولوجية اليت لعيب دورا هاما يف جمال حتسني مستوى تثمني

 .الصادرات

 الفرص املخاطر

 تنامي و تفاقم املنافسة على مستوى األسواق العاملية -

 فرض متطلبات و مواصفات قياسية دولية على مستوى األسواق-

 و حترير املبادالت اخلارجية  األسواقانفتاح  -

 تراجع قيمة الصرف للدينار -

وجود منتوجات تونسية ذات ميزات تنافسية 

 العاملية كالزيت والتمور باألسواق

موقع جغرايف مالئم للتعامل مع الدول -

 اإلفريقية و األوروبية

توفر إمكانيات تطوير الصادرات و -

 مالئمتها للفرص املتاحة باألسواق العاملية

امكانية تعزير التواجد باألسواق -

التقليدية و اقتحام أسواق  جديدة إفريقية 

 و  آسياوية

 ف للدينارتراجع قيمة الصر -

متوقع  السوق التونسية يف مراتب هامة  -

 املواد مقارنة بعديد البلدان، ضبالنسبة لبع
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 األمن الغذائي  

أن األمن الغذائي ال يتوقف  حيث تبني أألساسية باعتبار احملاور swotمعمق للوضع على طريقة وقع تشخيص 

ولكنه يتجاوز كل ذلك ليشمل كافة امليادين املتعلقة  أحملددةعند حدود املسائل الغذائية يف مفاهيمها 

واألمن يف مفهومه العام وخاصة املتعلاق باستقرار البالد على  أالجتماعيوالسلم  استدامتهابالتنمية وطرق 

 .مجيع املستويات

افض التشخيص الذي مّت اعتماد نتائجه إىل تصنيف نقاط القوة ونقاط الضعف واملخاطر اليت ال بّد من وقد 

 .مواجهتها واحتوائها أو احلّد من تفاقمها والفرص

 :التشخيص الرباعي لألمن الغذائي

 الضعف نقاط

 الوفرة )عن طريق اإلنتاج احمللي(

صعوبة يف تقدير مستويات االستهالك وغياب البعد االستشرايف بالنسبة لتقدير احلاجيات على  -

 املدى املتوسط و الطويل،

 ضعف املردودية و اإلنتاج بالنسبة للزراعات البعلية خاصة -

 و صعوبة تطبيقها عدم متكن نسبة هامة من املزارعني من احلزمة الفنية- -

 نقص التأطري و ضعف اإلحاطة و التكوين بالنسبة للمزارعني -

 قلة استعمال البذور املمتازة -

 ارتفاع كلفة اإلنتاج -

 ازدواجية النشاط الفالحي و اعتماده بنسبة هامة على الزراعات املطرية، -

 وجود فجوة بني البحث العلمي الفالحي و الربامج التنموية -

 البحث العلمي الفالحيقلة تثمني برامج  -

 صعوبة التواصل بني البحث و املهنيني) اخلطاب الفين( -

 عدم حتيني اخلارطة الفالحية، -

 نقص يف تنظيم املهنيني صلب هياكل مهنية، -

 صغر حجم املستغالت و تشتت امللكية -

 تدهور نوعية الرتبة وضعف خصوبة األرض، -

 االستعمال املفرط لألمسدة و لألدوية -

 صعوبة التزود باألمسدة و األدوية تبعا لعدم الوفرة الظرفية -

 عدم وفرة اليد العاملة الفالحية -

 صعوبة حتويل بعض املنتجات الفالحية حملدودية البنية التحتية الصناعية -

 فشل برنامج تأهيل املستغالت الفالحية -
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 الوفرة )عن طريق التوريد(

 عجز يف امليزان التجاري -

 ة و اجلودة باملستوى املطلوبصعوبة ضمان النوعي -

 ضعف طاقة اخلزن املتوفرة و بالتالي صعوبة الربجمة املرحية للواردات -

 مشاكل الشحن  -

 صعوبة تعديل السوق بالنسبة لبعض القطاعات -

 التبعية لالسترياد يف بعض القطاعات االسرتاتيجية احلساسة)احلبوب -

 يالنفاذ أو احلصول على املنتوج من خالل البعد املاد

وجود برنامج وطين لـتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفالحة و الصيد البحري و تعصري تقنيات اللف و  -

 غري مفعل باملستوى املطلوب. التكييف، بصدد اإلجناز )املرحلة الثانية( على مستوى وزارة التجارة

 إرتفاع كلفة اخلزن -

 اجلودة عدم التمكن من تقنيات التخزين باملستوى املطلوب و تدهور -

 حمدودية طاقة اخلزن و التجميع املتوفرة -

 عدم تالئم بني التوزيع اجلغرايف لوحدات التحويل و مناطق اإلنتاج -

 وجود نسيج ضعيف لوحدات التصنيع و التحويل -

 احلصول على املنتوج من خالل البعد االقتصادي

 تدهور القدرة الشرائية -

 يضارتفاع قيمة الدعم و إثقال كاهل صندوق التعو  -

 االستعمال أو االستهالك -

 التبذير و االستهالك الغري حمكم و الغري الرشيد للمواد املدعمة -

 حمدودية اإلمكانيات لدى مصاحل املراقبة امليدانية، -

 غياب الرقابة باملستوى املطلوب -

 غياب نظام االسرتسال للمنتوجات الفالحية الطازجة -

التقنية احلديثة املطلوب توفريها بالنسبة للف و عدم تطابق نظام الرتويج احلالي مع املتطلبات  -

 التكييف

 عدم استغالل و تثمني املواد الغذائية الفائضة عن طريق التحويل  -

 عدم استغالل و تثمني فواضل املواد الغذائية عن طريق الرسكلة  -

 ارتفاع كلفة التخزين و التربيد -

 عدم تطبيق قانون تصنيف املنتجات الفالحية -

 انون السالمة الغذائيةق إصدارتأخر  -
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 االستقرار

اعتماد بعض القطاعات احلساسة على التوريد و تسجيل تبعية مرتفع مع املواد األولية املوردة  -

 )الدواجن..(

 عدم توظيف البحث العلمي باملستوى املطلوب لتطوير اإلنتاج  -

 ضعف املردودية االقتصادية للمستغلة الفالحية -

 القدرة التنافسية الضعيفة للمنتجات احمللية أمام املنتجات األجنبية -

 اهلجرة و النزوح  -

 عدم تثمني الظروف املناخية و البيئية ببعض اجلهات ) الشمال الغربي( لتطوير الزراعات -

 ارتفاع األسعار اليت تناهز مستويات مشطة يف بعض احلاالت -

 عزوف اليد العاملة عن العمل الفالحي -

 تذبذب و عدم استقرار األسعار  -

 هشاشة النسيج املهين القاعدي -

 .صعوبة ترويج بعض املنتجات عند الذروة -

 نقاط القوة

 الوفرة )عن طريق اإلنتاج احمللي(

 توخي الدولة توجهات لتشجيع تنمية القطاعات االسرتاتيجية -

 تنوع الزراعات و تطور النظم الزراعية  -

 إحداث و تفعيل آليات لتأمني خمزونات تعديلية لتأمني تزويد و تعديل السوق بصفة منتظمة،  -

 حتقيق االكتفاء الذاتي يف بعض القطاعات االسرتاتيجية )حلوم ، ألبان( و الثانوية، -

 حتقيق اجلودة و النوعية اليت تدعم القيمة التنافسية لبعض املنتجات -

 الوفرة )عن طريق التوريد(

برجمة سنوية مدروسة لتزويد السوق و تغطية احلاجيات عن طريق التوريد )قطاع احلبوب( مع  إعداد -

 رصد االعتمادات الالزمة

 النفاذ أو احلصول على املنتوج من خالل البعد املادي

 وجود نسيج هام لألسواق يغطي العديد من مناطق اإلنتاج واالستهالك و يوفر فرصا لرتويج املنتوج -

 طرقات هامة متكن من الربط بني مناطق اإلنتاج و التوزيعو جود شبكة  -

 تنوع املنتجات املتوفرة و املوجهة لالستهالك البشرى -

 وجود برامج تأهيل لألسواق و ملسالك التوزيع بصدد اإلعداد من قبل املصاحل املختصة بوزارة التجارة، -

 احلصول على املنتوج من خالل البعد االقتصادي -

برامج اجتماعية لدعم القدرة الشرائية و إعانة فئة معينة من اجملتمع املدني)إعانات مادية و  وجود -

 عينية
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 وجود أسواق من املنتج إىل املستهلك -

 االستعمال أو االستهالك -

 تنوع املنتجات الفالحية -

 توفر املنتجات باجلودة املطلوبة لبعض السلع -

 اقتناء منتوجات ذات جودة، تطور القدرة الشرائية للمواطن مع توجه حنو -

 خاص بتصنيف املنتوجات الفالحية 4991وجود إطار قانوني منذ سنة  -

 وجود مشروع قانون خاص بالسالمة الغذائية بصدد الدرس و اإلعداد -

 االستقرار

 ازدواجية النشاط الفالحي و االعتماد النسيب على الزراعات السوقية -

 املخاطر

 احمللي(الوفرة )عن طريق اإلنتاج 

 التغريات املناخية و العوامل الطبيعية )اجلفاف، االجنراف ...(،  -

 تدهور نوعية مياه الري ) امللوحة...( -

 تدهور املردودية االقتصادية لبعض النشاطات الفالحية، -

 قلة املوارد املائية و تراجع املخزونات منها -

 تفاقم ضاهرة التهريب -

 اآلفات ) احلشرات و األمراض....( -

 الوفرة )عن طريق التوريد(

 ارتفاع األسعار على مستوى األسواق العاملية و عدم التحكم فيها -

 تراجع سعر الصرف للدينار -

 االرتفاع التدرجيي و املتواصل للكلفة اجلملية للواردات -

 جتارية تهدد مصري بعض املنتجات و هو ما يستدعي إعادة النظر يف جدواها من عدمه اتفاقياتوجود  -

 تغري وحتول جذري لنمط االستهالك على مستوى العائالت تسجيل -

 احلصول على املنتوج من خالل البعد االقتصادي

 تذبذب و عدم استقرار األسعار -

 تنامي األسواق املوازية -

 تفاقم ظاهرة االحتكار و املضاربة  -

 تعدد الوسطاء و سيطرتهم على مسالك التوزيع و الرتويج  -
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 االستعمال أو االستهالك

 فاع مستوى االستهالك جلل املواد و خاصة منها املدعمةارت -

ارتفاع نسبة املصابني باألمراض) البدانة ،السكري...( النامجة عن التغذية الغري متوازنة و االستهالك  -

 املفرط لبعض األكالت الغري صحية

 العزوف عن االستثمار يف مرحلة ما بعد اإلنتاج -

 االستقرار

 التغريات املناخية- -

 الكوارث الطبيعية )اجلفاف و الفيظانات( -

 عدم مواكبة السعر األدنى عند اإلنتاج الرتفاع الكلفة بالنسبة لبعض القطاعات -

غياب نظام معلومات مهيكل تتكاتف فيه جهود خمتلف اجلهات املنتجة للمعطيات اليت متكن من  -

 رصد تطورات مؤشرات اإلنتاج و الرتويج و تستبق فرتات األزمات

ة حماذات األسعار املتداولة على مستوى األسواق العاملية )عند التصدير( يهدد استمرارية بعض ضرور -

 القطاعات ) مثال الزيت( نضرا لصعوبة تغطية كلفة اإلنتاج الفعلية. 

 الفرص

 الوفرة )عن طريق اإلنتاج احمللي(

 موقع جغرايف يتميز مبناخي متوسطي مالئم لعديد الزراعات -

بإجناز صندوق اجلوائح بصدد الدرس على مستوى وزارة الفالحة لتفادي حتمل  وجود مشروع خاص -

 املزارعني كل خماطر اإلنتاج

 وجود)يف فرتة ما( برنامج لتأهيل املستغالت الفالحية  -

 توضيف البحث العلمي لتطوير القطاع -

 الوفرة )عن طريق التوريد(

 تنوع و تعدد األسواق العاملية، -

 ر التبادل التجاري الدوليابرام اتفاقيات يف إطا -

 االقتصاد التونسي على األسواق األوربية يف إطار اتفاقية أليكا  انفتاح -

 احلصول على املنتوج من خالل البعد االقتصادي

 وجود نسيج هام لنقاط البيع -

 تنوع مسالك التوزيع و انتشار احملالت التجارية العصرية ) مساحات جتارية كربى ...( -
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 أو االستهالك االستعمال

 وجود برامج مسعية بصرية لتحسيس املستهلك لضرورة ترشيد االستهالك -

 إعداد اسرتاتيجية و وضع برنامج وطين للحد من تبذير اخلبز) بصدد اإلجناز و التقييم( -

 تشجيع االستثمار لتطوير إنتاج املواد الغذائية البديلة ) انتاج حلوم اإلرانب....( -

 االستقرار

التواصل االجتماعي عرب مواقع التواصل و ارساء ثقافة مقاطعة بعض املنتجات ذات تطور وسائل  -

 اإلشعار املشطة

 وجود خطة وطنية للنهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفالحية -

 املنبثقة السيناريوهاتالتحليل اإلستيعادي و  .3.2

 منظومة الصادرات 

، بالنظر إىل (rétrospective)دراسة الوضع اخلاص بالصادرات على الطريقة اإلستعادية مت خالل هذه املرحلة 

ليت شهدتها املنظومة وتقييم الوضع احلالي، و ذلك حتى يتسنى ا املاضي ومن خالل حتليل التطورات السابقة 

 قطاع.اقرتاح برامج مستقبلية مدروسة وتستند على منهجية عمل مدعومة لوضع خطة استشرافية لل

 الصادرات لقيمة السنوي النمو نسبة معدل : تطور6 جدول

 جمموع الصادرات اجلملية

 
2111-2111  2111-2111  2111-2111  

 %2,1- %10,6 %4,9 تونس

 %2,2 %10,5 %6,8 العامل

 ية والغذائيةحالصادرات من املنتجات الفال

 
2111-2111  2111-2111  2111-2111  

 %2,2 %10,3 %6,7 تونس

 %4,1 %10,9 %7,9 العامل

. املصدر: املرصد الوطين للفالحة إعتمادا على معطيات TRADE MAP 

إبراز حتليل تطور قيمة الصادرات على املستوى احمللي و الدولي مع  وقد مت الرتكيز خالل هذه املرحلة على

وظواهر التغيري اخلفية واألحداث الغري  (ruptures)واالنقطاعات  (tendances lourdes)التوجهات الثقيلة 

منتظرة واملمكن أن يكون هلا أثر هام يف املستقبل على القطاع )خاصة التغريات املناخية(، وتتلخص 

التغريات يف عدم استقرار وتذبذب الوضع بالنسبة لقطاع زيت الزيتون، يف حني تبدو الوضعية أقل تشعبا 

اإلجيابي بالنسبة لقطاع التمور، وتبقى وضعية القوارص يف حالة تراجع ملموس وتتجه نسبيا حنو التطور 

 مرده ضعف القدرة التنافسية هلذا املنتوج فضال عن احلواجز الغري مجروقية.
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 من املتغريات اخلاصة مبنظومة التصدير:

 املخاطر ذات الصلة بالتغريات املناخية، -

 إمكانيات التسويق املتاحة بالسوق احمللية، -

 املواصفات املفروضة عند التوريد من قبل األسواق اخلارجية، -

 احلوكمة وضعف اإلمكانيات اللوجيستيكية، -

 التشجيعات واحلوافز، -

 املوارد الطبيعية )املاء، األرض...( -

 القدرة التنافيسية وكلفة اإلنتاج، -

 األسواق اجلديدة منافسة، -

 االستقطاب واالنفتاح على األسواق اجلديدة، -

 اهليكلي و القاعدي للقطاع،التنظيم  -

 التنويع للمنتوجات املوجهة للتصدير، -

 التأطري الفين، -

 االستثمار يف جمال التحويل والتصنيع. -

التطرق إىل النقطة املتعلقة بتشخيص وتصنيف املتغريات اليت هلا تأثري مباشر  متوتبعا للمنهجية املعتمدة 

بات التغريات املسجلة خالل السنوات السابقة مع وهام على تطور قطاع الصادرات، وقد مت تشخيص مسب

تصنيفها حسب األهمية باعتبار العوامل الداخلية واخلارجية ذات الصلة. وقد أفضت أعمال الفريق إىل حتديد 

جمموعة من املتغريات اخلاصة مبنظومة التصدير وتصنيفها يف جمموعات حسب طبيعة كل عنصر، 

جدول ) ديد تصورات لتطور كل جمموعة من املتغريات يف املستقبلوبالتالي إعداد فرضيات متكن من حت

 .(7عدد 
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 )الصادرات( تحديد تصورات لتطور كل جمموعة من املتغريات يف املستقبلل: الفرضيات 7 جدول

 تطور الوضعية حسب الفرضيات املقرتحة يف املستقبل املتغريات

 استقرار الظروف املناخية على الوضع احلالي :1فرضية  العوامل املناخية

 : تردي الظروف املناخية 2فرضية 

 حتسن الظروف املناخية :3فرضية 

 : ترشيد و استغالل أفضل للموارد الطبيعية1فرضية  األرض...(املوارد الطبيعية )املاء،

 : استغالل مفرط و مسرف للموارد الطبيعية2فرضية 

: دعم و تشجيع املواد ذات املميزات التفاضلية ) خضر، غالل، 1فرضية  للتصديرتنويع املنتوجات املوجهة 

املتحصلة على املنتوجات البيولوجية، املنتوجات املثبتة لألصل، املنتوجات 

 العالمة التونسية املميزة للجودة للمنتجات الفالحية احملّولة 

«Food Quality Label»، 

 االقتصار على املواد التقليدية،: استقرار الوضع و 2فرضية 

 : تدهور الوضع و تراجع املنتوجات املعدة للتصدير3فرضية 

إلمكانيات ااحلوكمة يف قطاع الصادرات) 

 االستثمار...(اللوجيستكية، احلوافز،

: تطور الوضع حنو االفضل )من خالل دعم اإلمكانيات 1فرضية 

األداءات اجلبائية اللوجستيكية، مراجعة احلوافز و التشجيعات و 

 (املوظفة عند التصدير حنو األفضل، االنفتاح على أسواق جديدة 

: استقرار الوضع على ما هو عليه حاليا، و قصور عن التحسن 2فرضية 

 رغم اجلهود املبذولة

: عزوف املهنني عن التنظيم صلب هياكل مهنية ) شركات 1فرضية  تنظيم املهنة صلب هياكل

 الفالحية...(تعاونية للخدمات 

: حتسن الوضعية و تنظيم املتدخلني يف قطاع التصدير صلب 2فرضية 

 هياكل مهنية

: مواصلة  التشدد و فرض احلواجز الصعبة من قبل الدول املوردة 1فرضية  متطلبات األسواق اخلارجية

 مع ضهور عديد األسواق املنافسة

و سهولة يف تصدير : ارتفاع الطلب على مستوى األسواق العاملية 2فرضية 

 املنتوجات التونسية

 : التوجه حنو املنتوجات ذات امليزات التفاضلية3فرضية 

االستثمار ) للرفع من مستوى اإلنتاج و اإلنتاجية و 

 اجلودة و تطوير الصناعات التحويلية(

جمهود االستثمار واستقرار مستوى اإلنتاج و اجلودة  : ركود  يف1فرضية 

 على ما هو عليه حاليا 

: حتسن جمهود االستثمار و ارتفاع مستوى اإلنتاج و اإلنتاجية و 2فرضية 

 اجلودة و التحويل

: تراجع جمهود االستثمار و تدهور النسيج اخلاص بالتصنيع و 3فرضية 

 التحويل

: السيطرة و التحكم النسيب يف اجلوانب اخلاصة بالسالمة 1فرضية  يةاملخاطر الصحية و الصحة النبات

 الصحية و بالصحة النباتية

: عدم السيطرة و التحكم يف اجلوانب اخلاصة بالسالمة 2فرضية 

 الصحية و بالصحة النباتية

للواقع ولتطلعات القطاع يف املستقبل. وقد مت الرتكيز خالل هذه املرحلة على جمز الفرضيات بطريقة أقرب 

أفضت أشغال فريق العمل بالنسبة هلذه املرحلة إىل االتفاق على ثالثة سيناريوهات خمتلفة تتوجه فيها النضرة 

التالية:ول ااجلد املستقبلية من الوضعية السلبية واحلرجة إىل اإلجيابية واملرحية كما هو مبني يف
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 : ذا نظرة استشرافية إجيابية 0: سيناريو عدد 2 جدول

 يف املستقبل 3فرضية  يف املستقبل 2فرضية  يف املستقبل 1فرضية  املتغريات

استقرار الظروف املناخية على  العوامل املناخية

 الوضع احلالي

حتسن الظروف  تردي الظروف املناخية

 املناخية

املوارد الطبيعية ) املاء، 

 األرض...(

ترشيد و استغالل أفضل للموارد 

 الطبيعية

استغالل مفرط و 

مسرف للموارد 

 الطبيعية

 

تنويع املنتوجات املوجهة 

 للتصدير

دعم و تشجيع املواد ذات املميزات 

التفاضلية ) خضر، غالل، 

املنتوجات البيولوجية، املنتوجات 

، املثبتة لألصل، املنتوجات 

املنتوجات املتحصلة على العالمة 

التونسية املميزة للجودة 

 للمنتجات الفالحية احملّولة 

«Food Quality Label». 

استقرار الوضع و 

االقتصار على املواد 

 التقليدية،

 

صعوبة الوضع و 

تراجع املنتوجات املعدة 

 للتصدير

 

احلوكمة يف قطاع 

الصادرات ) اإلمكانيات 

احلوافز، اللوجيستكية، 

 االستثمار...(

تطور الوضع حنو االفضل )من 

خالل دعم اإلمكانيات 

اللوجستيكية، مراجعة احلوافز و 

التشجيعات و األداءات اجلبائية 

املوظفة عند التصدير حنو 

األفضل، االنفتاح على أسواق 

 جديدة واعدة...(

استقرار الوضع على ما 

هو عليه حاليا، و 

قصور عن التطور و 

ن رغم اجلهود التحس

 املبذولة

 

 

عزوف املهنني عن التنظيم صلب  تنظيم املهنة صلب هياكل

هياكل مهنية ) شركات 

 تعاونية للخدمات الفالحية...(

حتسن الوضعية و 

تنظيم املتدخلني يف 

قطاع التصدير صلب 

 هياكل مهنية

 

مواصلة  التشدد و فرض احلواجز  متطلبات األسواق اخلارجية

قبل الدول املوردة مع الصعبة من 

 ضهور عديد األسواق املنافسة

ارتفاع الطلب على 

مستوى األسواق 

العاملية و سهولة يف 

تصدير املنتوجات 

 التونسية

التوجه حنو املنتوجات 

 ذات امليزات التفاضلية

االستثمار ) للرفع من 

مستوى اإلنتاج و اإلنتاجية 

و اجلودة و تطوير 

 الصناعات التحويلية(

يف جمهود االستثمار   ركود

واستقرار مستوى اإلنتاج و اجلودة 

 على ما هو عليه حاليا 

 

حتسن جمهود 

االستثمار و ارتفاع 

مستوى اإلنتاج و 

اإلنتاجية و اجلودة و 

 التحويل

تراجع جمهود 

االستثمار و النسيج 

اخلاص بالتصنيع و 

 التحويل

املخاطر الصحية و الصحة 

 النباتية

التحكم النسيب  حتسني املراقبة و

يف اجلوانب اخلاصة بالسالمة 

 الصحية و بالصحة النباتية

 

ضعف آليات املراقبة 

وعدم السيطرة على 

اجلوانب اخلاصة 

بالسالمة الصحية و 

 بالصحة النباتية

 

 

الصادراتإعادة إحياء و تطوير قطاع                                                                                                               
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 ينوه بوضعية سلبية و حرجة تعيق تطور ومنو قطاع الصادرات 9: سيناريو عدد 2 جدول

 يف املستقبل 3 فرضية يف املستقبل 2فرضية  يف املستقبل 1فرضية  املتغريات

استقرار الظروف املناخية على  العوامل املناخية

 الوضع احلالي

حتسن الظروف  تردي الظروف املناخية

 املناخية

املوارد الطبيعية ) املاء، 

 األرض...(

ترشيد و استغالل أفضل للموارد 

 الطبيعية

استغالل مفرط و 

مسرف للموارد 

 الطبيعية

 

تنويع املنتوجات املوجهة 

 للتصدير

دعم و تشجيع املواد ذات املميزات 

التفاضلية ) خضر، غالل، 

املنتوجات البيولوجية، املنتوجات 

املنتوجات  املثبتة لألصل،

املتحصلة على العالمة 

التونسية املميزة للجودة 

 للمنتجات الفالحية احملّولة 

«Food Quality Label»، 

استقرار الوضع و 

على املواد  االقتصار

 التقليدية،

 

صعوبة الوضع و تراجع 

املنتوجات املعدة 

 للتصدير

 

احلوكمة يف قطاع 

الصادرات ) اإلمكانيات 

اللوجيستكية، احلوافز، 

 االستثمار...(

تطور الوضع حنو االفضل )من 

خالل دعم اإلمكانيات 

اللوجستيكية، مراجعة احلوافز و 

 التشجيعات و األداءات اجلبائية

املوظفة عند التصدير حنو 

األفضل، االنفتاح على أسواق 

 جديدة واعدة...(

استقرار الوضع على ما 

هو عليه حاليا، و 

قصور عن التطور و 

التحسن رغم اجلهود 

 املبذولة

 

 

تنظيم املهنة صلب 

 هياكل

عزوف املهنني عن التنظيم صلب 

هياكل مهنية ) شركات 

 تعاونية للخدمات الفالحية...(

حتسن الوضعية و 

تنظيم املتدخلني يف 

قطاع التصدير صلب 

 هياكل مهنية

 

مواصلة  التشدد و فرض احلواجز  متطلبات األسواق اخلارجية

الصعبة من قبل الدول املوردة مع 

 ضهور عديد األسواق املنافسة

ارتفاع الطلب على 

مستوى األسواق 

العاملية و سهولة يف 

تصدير املنتوجات 

 التونسية

وجه حنو املنتوجات الت

 ذات امليزات التفاضلية

االستثمار ) للرفع من 

مستوى اإلنتاج و اإلنتاجية 

و اجلودة و تطوير 

 الصناعات التحويلية(

ركود  يف جمهود االستثمار 

واستقرار مستوى اإلنتاج و اجلودة 

 على ما هو عليه حاليا 

 

جمهود  حتسن

االستثمار و ارتفاع 

مستوى اإلنتاج و 

اإلنتاجية و اجلودة و 

 التحويل

تراجع جمهود 

االستثمار و النسيج 

اخلاص بالتصنيع و 

 التحويل

املخاطر الصحية و الصحة 

 النباتية

حتسني املراقبة و التحكم النسيب 

يف اجلوانب اخلاصة بالسالمة 

 الصحية و بالصحة النباتية

ضعف آليات املراقبة 

وعدم السيطرة على 

اجلوانب اخلاصة 

بالسالمة الصحية و 

 بالصحة النباتية

 

 

 

الصادرات تراجع منو قطاع
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 ينوه بركود القطاع 3: سيناريو عدد 01 جدول

 يف املستقبل 3فرضية  يف املستقبل 2فرضية  يف املستقبل 1فرضية  املتغريات

استقرار الظروف املناخية على  العوامل املناخية

 الوضع احلالي

حتسن الظروف  تردي الظروف املناخية

 املناخية

املوارد الطبيعية )املاء، 

 األرض...(

ترشيد واستغالل أفضل للموارد 

 الطبيعية

استغالل مفرط و 

مسرف للموارد 

 الطبيعية

 

 تنويع املنتوجات املوجهة

 للتصدير

دعم و تشجيع املواد ذات املميزات 

التفاضلية ) خضر، غالل، 

املنتوجات البيولوجية، املنتوجات 

املنتوجات املثبتة لألصل، 

املتحصلة على العالمة 

التونسية املميزة للجودة 

 للمنتجات الفالحية احملّولة 

«Food Quality Label»، 

الوضع  استقرار

واالقتصار على املواد 

 التقليدية،

 

صعوبة الوضع و تراجع 

املنتوجات املعدة 

 للتصدير

 

احلوكمة يف قطاع 

الصادرات )اإلمكانيات 

اللوجيستكية، احلوافز، 

 االستثمار...(

تطور الوضع حنو االفضل )من 

خالل دعم اإلمكانيات 

اللوجستيكية، مراجعة احلوافز و 

اجلبائية  التشجيعات و األداءات

املوظفة عند التصدير حنو 

األفضل، االنفتاح على أسواق 

 جديدة واعدة...(

استقرار الوضع على ما 

هو عليه حاليا، وقصور 

عن التطور والتحسن 

 رغم اجلهود املبذولة

 

 

تنظيم املهنة صلب 

 هياكل

عزوف املهنني عن التنظيم صلب 

هياكل مهنية ) شركات 

 الفالحية...(تعاونية للخدمات 

حتسن الوضعية و 

تنظيم املتدخلني يف 

قطاع التصدير صلب 

 هياكل مهنية

 

مواصلة  التشدد و فرض احلواجز  متطلبات األسواق اخلارجية

الصعبة من قبل الدول املوردة مع 

 ضهور عديد األسواق املنافسة

ارتفاع الطلب على 

مستوى األسواق 

العاملية و سهولة يف 

 تصدير املنتوجات

 التونسية

التوجه حنو املنتوجات 

 ذات امليزات التفاضلية

االستثمار ) للرفع من 

مستوى اإلنتاج و اإلنتاجية 

و اجلودة و تطوير 

 الصناعات التحويلية(

ركود  يف جمهود االستثمار 

واستقرار مستوى اإلنتاج واجلودة 

 على ما هو عليه حاليا 

 

جمهود  حتسن

االستثمار و ارتفاع 

مستوى اإلنتاج و 

اإلنتاجية و اجلودة و 

 التحويل

تراجع جمهود 

االستثمار و النسيج 

اخلاص بالتصنيع و 

 التحويل

املخاطر الصحية و الصحة 

 النباتية

حتسني املراقبة و التحكم النسيب 

يف اجلوانب اخلاصة بالسالمة 

 الصحية و بالصحة النباتية

 

راقبة ضعف آليات امل

وعدم السيطرة على 

اجلوانب اخلاصة 

بالسالمة الصحية 

 وبالصحة النباتية

 

 

 

استقرار الوضع اخلاص بقطاع الصادرات على ما هو عليه حاليا                        
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على إثر حتديد السيناريوهات، اجتهت اآلراء حنو السيناريو األقرب لتنمية القطاع يف املستقبل ومت االتفاق و

لرسم النضرة املستقبلية اليت تهدف  كالسيناريو احملبذ قطاع "ال" إعادة إحياء وتطوير  1على السيناريو عدد

ابية وأرحيية، كما مت الرتكيز على هذا إىل مستوى أكثر إجيإىل النهوض بالقطاع من الوضعية احلالية 

واليت بإمكانها جتنب حدوث  التوجه لتحديد األهداف االسرتاتيجية املالئمة لتطلعات القطاع يف املستقبل

 .خمتلف السيناريوهات الغري حمبذة

 األمن الغذائي 

الوضع احلالي، واستنادا إىل من خالل حتليل التطورات السابقة اليت شهدتها املنظومة وحتليل مسبباتها وتقييم 

إىل غاية هذا التاريخ، توىل الفريق املشرف على  2111تشخيص التغريات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من سنة 

هذه الدراسة استخراج املتغريات األكثر أهمية و اليت هلا تأثري مباشر و هام على تطور منظومة األمن الغذائي يف 

 األهمية باعتبار العوامل الداخلية و اخلارجية ذات الصلة.املستقبل مع تصنيفها حسب 

وحتى يتسنى اقرتاح برامج مستقبلية مدروسة و تستند على منهجية عمل مدعومة لوضع خطة استشرافية 

طبقا للقطاع و قع إعداد فرضيات متكن من حتديد تصورات لتطور كل جمموعة من املتغريات يف املستقبل، 

 املوالي: ملا هو مبني باجلدول
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 ) لألمن الغذائي( تحديد تصورات لتطور كل جمموعة من املتغريات يف املستقبلل: الفرضيات 00 جدول

 تطور الوضعية حسب الفرضيات املقرتحة يف املستقبل املتغريات

 مواصلة استقرار الوضع احلالي: 4فرضية  املوارد الطبيعية ) املاء، األرض...(

 : ترشيد و استغالل أفضل للموارد الطبيعية2فرضية 

 : استغالل أفضل من خالل ابتكار طرق حديثة 3فرضية 

: عدم السيطرة و التحكم يف اجلوانب اخلاصة بالسالمة الصحية و 4فرضية  األمراض النباتية و الصحية

 بالصحة النباتية

التحكم النسيب يف اجلوانب اخلاصة بالسالمة الصحية و : السيطرة و 2فرضية 

 بالصحة النباتية

: السيطرة و التحكم الكلي يف اجلوانب اخلاصة بالسالمة الصحية و 2فرضية 

 بالصحة النباتية

 : استقرار الظروف املناخية على الوضع احلالي4فرضية  العوامل املناخية

 : تردي الظروف املناخية 2فرضية 

 حتسن الظروف املناخية :3فرضية 

التغريات على مستوى األسواق 

 اخلارجية

 : ارتفاع متواصل لألسعار العاملية مع تراجع مستوى املخزونات العاملية4فرضية 

 : تنويع األسواق و مراجعة االتفاقيات املربمة 2فرضية 

 : تطوير الصادرات لتعديل املوازنة3فرضية 

التمويل و منط اإلنتاج و القدرة على 

 املردودية االقتصادية

 : تأهيل املستغالت الفالحية و تطوير منط اإلنتاج4فرضية 

 : استقرار الوضع و االقتصار على األمناط املعتمدة حاليا،2فرضية 

 : تشجيع التوجه حنو انتاج املواد االسرتاتيجية3فرضية 

 اىل لنسق االستهالك: مواصلة الوضع احل4فرضية  منط االستهالك والتغذية املعتمدة

 : ترشيد استهالك املواد الغذائية و التقليص النسيب من التبذير 2فرضية 

 : ترشيد استهالك املواد الغذائية و فرض عدم التبذير3فرضية 

مسالك التوزيع و اإلحتكار و 

 التهريب

: مواصلة الوضع احلالي من حيث املراقبة و املتابعة و تطبيق النصوص 4فرضية 

 نونيةالقا

: تكثيف املتابعة و املراقبة و تطبيق النصوص الرتتيبية و القانونية و 2فرضية 

 احلد من التجاوزات

: مراجعة النصوص القانونية و وضع اإلصالحات الضرورية مع تطبيقها 3فرضية 

 لتنظيم القطاع على مستوى التوزيع و تعديل الوضع

تعريف و جرد و تنظيم كافة 

 اإلنتاج و التوزيع املتدخلني يف حلقة

 : مواصلة الوضع احلاىل مع غياب قاعدة بيانات شاملة لكل املتدخلني4فرضية 

: إعداد جرد شامل للتعريف بكافة املتدخلني يف القطاع من اإلنتاج إىل 2فرضية 

 التوزيع مبا ميكن من توفري امكانية االسرتسال و حتسني جودة املنتجات

: استقرار الوضع على ما هو عليه حاليا، و قصور عن التطور و التحسن رغم 4فرضية  احلوكمة يف املنظومات

 اجلهود املبذولة

: تطور الوضع حنو االفضل من خالل مزيد التنسيق بني املتدخلني يف 2فرضية 

 القطاع على املستوى العام و اخلاص
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لرسم السيناريوهات املستقبلية لتطور منظومة  لالفرضيات املمكنة يف املستقب وكمرحلة ثالثة مت إعتماد

 األمن الغذائي و حتديد اإلجراءات و الربامج اإلصالحية املطلوب اجنازها حسب الوضعيات.

و تبعا للتمشي املعتمد وضعت سيناريوهات عدة و وقع اختيار األرجح منها و األقرب لرسم التوجهات املستقبلية 

 ذلك مبجز الفرضيات ذات الصلة بطريقة أقرب للواقع  و لتطلعات القطاع يف املستقبل. و

و قد توجهت النظرة املستقبلية من الوضعية السلبية و احلرجة إىل اإلجيابية و املرحية كما هو مبني يف ما 

 يلي: 

 : الدعم النسيب لألمن الغذائي و التطور اجلزئي للمنظومة1السيناريو عدد  -

 : االرتقاء حنو األفضل و ضمان دميومة األمن الغذائي2اريو عدد سين -

 : اختالل األمن الغذائي و تدهور املنظومة3سيناريو عدد  -

 .سيناريو الرابع :استمرار الوضع احلالي ملنظومة األمن الغذائي -
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 األمن الغذائي : سيناريوهات09 جدول

 املتغريات

الدعم النسيب لألمن 

الغذائي و التطور اجلزئي 

 للمنظومة

االرتقاء حنو األفضل و 

ضمان دميومة األمن 

 الغذائي

اختالل األمن الغذائي 

 و تدهور املنظومة

استمرار الوضع احلالي 

 ملنظومة األمن الغذائي

املوارد الطبيعية ) 

 (...املاء، األرض

ل أفضل ترشيد و استغال

 للموارد الطبيعية

استغالل أفضل من خالل 

 ابتكار طرق حديثة

 

 مواصلة استقرار الوضع احلالي

األمراض النباتية و 

 الصحية

السيطرة و التحكم 

النسيب يف اجلوانب اخلاصة 

بالسالمة الصحية و 

 بالصحة النباتية

 

الكلي يف اجلوانب اخلاصة  السيطرة و التحكم

 بالسالمة الصحية و بالصحة النباتية

السيطرة و التحكم 

النسيب يف اجلوانب 

اخلاصة بالسالمة 

الصحية و بالصحة 

 النباتية

 

 تردي الظروف املناخية العوامل املناخية

 حتسن الظروف املناخية

 

استقرار الظروف  تردي الظروف املناخية

املناخية على الوضع 

 احلالي

 

التغريات على 

مستوى األسواق 

 اخلارجية

ارتفاع متواصل لألسعار 

العاملية مع تراجع مستوى 

 املخزونات العاملية

تنويع األسواق و مراجعة 

 االتفاقيات املربمة

ارتفاع متواصل 

لألسعار العاملية مع 

تراجع مستوى 

 املخزونات العاملية

تنويع األسواق و 

مراجعة االتفاقيات 

 املربمة

منط اإلنتاج و القدرة 

على التمويل و 

املردودية 

 االقتصادية

تأهيل املستغالت 

الفالحية و تطوير منط 

 اإلنتاج

 

تأهيل املستغالت -

الفالحية و تطوير منط 

 اإلنتاج

تشجيع التوجه حنو  -

 انتاج املواد االسرتاتيجية

 

 

استقرار الوضع و االقتصار على األمناط املعتمدة 

 حاليا،

منط االستهالك 

 والتغذية املعتمدة

ترشيد استهالك املواد 

الغذائية و التقليص 

 النسيب من التبذير

ترشيد استهالك املواد  -

الغذائية و التقليص 

 النسيب من التبذير

رفع الدعم على املواد -

 األساسية

 

 

 مواصلة الوضع احلاىل لنسق االستهالك

 

مسالك التوزيع 

 االحتكارو

 والتهريب

مراجعة النصوص 

القانونية و وضع 

اإلصالحات الضرورية مع 

تطبيقها لتنظيم القطاع 

على مستوى التوزيع و 

 تعديل الوضع

تكثيف املتابعة و 

املراقبة و تطبيق 

النصوص الرتتيبية و 

القانونية و احلد من 

 التجاوزات

 

 

الوضع احلالي من حيث املراقبة و املتابعة  مواصلة

 و تطبيق النصوص القانونية

 

تعريف و جرد و 

تنظيم كافة 

املتدخلني يف حلقة 

 اإلنتاج و التوزيع

إعداد جرد شامل للتعريف بكافة املتدخلني يف 

القطاع من اإلنتاج إىل التوزيع مبا ميكن من توفري 

 اتامكانية االسرتسال و حتسني جودة املنتج

 

مواصلة الوضع احلاىل مع غياب قاعدة بيانات 

 شاملة لكل املتدخلني

 

احلوكمة يف 

املنظومات الفالحية 

 و الغذائية

تطور الوضع حنو االفضل من خالل مزيد التنسيق بني 

 املتدخلني يف القطاع على املستوى العام و اخلاص

 

ما هو عليه حاليا، و قصور  استقرار الوضع على

 عن التطور و التحسن رغم اجلهود املبذولة
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 املستقبلية الرؤية و اتاالسرتاتيجي .3.3

 منظومة الصادرات 

تشخيص األهداف اسرتاتيجية بصفة  مترتقبة و باعتبار السيناريوهات املستقبلية امل املعتمدةتبعا للمنهجية 

، ومتحورت واإلجراءات املصاحبةأهم التوجهات  واملقرتحات حول رسمتوىل فريق العمل تبادل اآلراء ، كما عامة

النقاشات واملقرتحات املنبثقة عن أعضاء اللجة حول عديد األفكار اليت من شأنها أن تأثر بصفة مباشرة 

، وكان التوجه باإلساس حنو تطوير الصادرات على تطوير قطاع الصادرات وتعديل امليزان التجاري وإجيابية

مع  سبة للمنتجات ذات امليزة التفاضلية والقيمة املضافة العالية استجابة ملتطلبات األسواق اخلارجيةبالن

 مبنظومةالرتكيز على تكريس احلوكمة املطلوبة والتنظيم القاعدي واهليكلي احملكم للنهوض 

 مبني يف اجلدول املوالي :كما هو  العناصر اليت خلصت إهلا أعمال اللجنةوتتلخص أهم  اإلنتاج و لدفع التصدير.
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 : أهم التوجهات االسرتاتيجية لتنمية الصادرات03 جدول

 اإلجراءات الربامج العملية التوجهات األهداف

الرتفيع يف حجم و قيمة  -0

املنتجات الفالحية 

 املوجهة للتصدير

 الطبيعية يف ضل التغريات املناخية ترشيد و استغالل أفضل للموارد

التحسيس و التشجيع على اعتماد -

 الطرق الزراعية اجليدة

تأهيل املستغالت الفالحية و تطوير  -

طرق االستغالل بالنسبة لتقنيات 

 اإلنتاج و التصرف

احملافظة دعم برامج مقاومة االجنراف و -

 على املياه و الرتبة

اخلاص  تنقيح اإلطار القانوني-

 باحملافظة على املوارد الطبيعية

دعم القدرات البشرية لتشديد املراقبة -

و تطبيق العقوبات الردعية و احلد من 

 الفالحية األراضيالتجاوزات و محاية 

 دفع االستثمار و تنويع املنتوجات املوجهة للتصدير و دعم املواد ذات امليزة التفاضلية

توفري الدعم لتطوير النسيج  -

و توفري التأطري ملزيد  اجلمعياتي املهين

 تنظيم املهنيني يف شركات تعاونية

حتسني و تطوير اخلدمات املسدات و  -

 مستوى تدخل القطاع العام يف القطاع

حتسني اإلنتاج و اإلنتاجية و القدرة  -

 التنافسية

 

لمنتجات التقليدية اليت متلك فيها القدرة التنافسية ل حتسني اإلنتاجية والعناية باجلودة وتطوير

)على غرار زيت الزيتون واملنتجات الصيد البحري  واليت حتضي بتموقع طيب بالدنا ميزات تفاضلية

 على مستوى األسواق العاملية، والتمور والقوارص(

من خالل تكريس ثقافة اإلنتاج  مزيد تنويع وتوسيع قائمة املنتجات الفالحية املوجهة للتصدير

للتصدير والرتكيز على املنتجات اليت متتلك بالدنا فيها ميزات تفاضلية واألخذ بعني االعتبار 

 .ملتطلبات األسواق اخلارجية املستهدفة

احلرص  من خالل املصدرةمزيد استغالل الفرص املتاحة للمنتجات الفالحية اليت تتصدر قائمة املواد 

ري انتاج يستجيب ملتطلبات املواصفات العاملية من ناحية السالمة الصحية وعالمات جودة على توف

 ،وأنظمة االسرتسال
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 اإلجراءات الربامج العملية التوجهات األهداف

دعم و تطوير  -9

صادرات املواد 

الفالحية ذات 

 القيمة املضافة

 اخلارجية األسواق ملتطلبات االستجابة -

 املوضوعة وللحواجز

املنتجات ذات الالزمة لتطوير  إيالء العناية

عالمات اجلودة اخلصوصية واليت هلا قدرة 

عالية لتثمني املوارد على غرار منتوجات 

الفالحية البيولوجية واملنتوجات ذات 

التسميات املثبتة لألصل واملنتوجات ذات 

 ،اجلودة بيانات املصدر وغريها من عالمات

واملنتوجات املتحصلة على العالمة التونسية 

 املميزة للجودة للمنتجات الفالحية احملّولة 

«Food Quality Label»، 

املواد اليت التشجيع على مزيد التثمني  -

حتضي بتموقع هام على مستوى التصدير 

خالل مزيد تطوير طرق التحويل واللف  من

باعتماد تقنيات متطورة  والتعليب

واستغالل اآلليات املتوفرة يف جمال 

التعريف بهذه املنتجات باخلارج الكتساح 

 .أسواق جديدة

 تشجيع و دعم الصناعات التحويلية، -

التحكم يف اجلودة و السالمة الصحية و الصحة  -

 النباتية

استغالل أفضل لإلمكانيات املتاحة يف جمال  -

املنتوجات ذات بيانات   و   املنتوجات البيولوجية

 ملصدر و ذات التسميات املثبتة لألصلا

 

 حتسني احلوكمة يف قطاع الصادرات  -

 تنظيم املتدخلني يف القطاع  -

 تأطري املنتجني و املصدرين -

 التشجيع على توسيع قائمة املتدخلني يف القطاع -

إجراءات مراجعة اإلطار القانوني املنظم لتصدير املنتجات الفالحية يف اجتاه مزيد حتفيز النشاط وتبسيط  -

خاصة بالنسبة  التقليص من آجال التصديروالتجارة اخلارجية باملطارات ونقاط العبور البحرية والربية 

 الطازجة، للمنتجات

واحداث املمّر االخضر  و ،تطوير خدمات نقل وشحن املنتجاتتوفري اإلمكانيات اللوجيستية الضرورية ل -

 الحية اليت تتميز بسرعة التعفنعلى مستوى املطارات لتسريع تصدير املنتجات الف

 خاصة بنشاط التصدير،إحداث خطوط متويلية  -

 االعتبار خصوصيات املنتجات الفالحية السريعة التلف.بمنظومة التأمني  وضع آلية لدعم -

بالتشجيعات اليت خيوهلا توفري التأطري املطلوب للمتدخلني يف القطاع من خالل مزيد التحسيس والتعريف  -

 ،اآلليات املوضوعة للتشجيع على التصديروبالصادرات،  صندوق النهوض

 حتسني مهارات التفاوض خللق فرص تصدير جديدة واالنفتاح على أسواق أخرى غري التقليدية، -

 خمتلف الدول، معاالتفاقيات املربمة مزيد استغالل  -

املتدخلني يف حث  ووتشجيع ، يف جمال التصديراهلياكل املهنية  النسيج اجلمعياتي من خالل دعم تعزيز -

 .واكتساح األسواق اجلديدةوالتنسيق للرفع من قدرتهم على التفاوض  التشاركيعلى العمل  القطاع

 

 تثمني ومزيد استغالل االتفاقيات الدولية  -

 التوجه حنو الذكاء االقتصادي -

 اقرتاح مع الصادرات منظومة على وتأثريها املربمة االتفاقيات استغالل ملدى تقييمية دراسة اجناز -

 القطاع ختدم اليت التعديالت

 الدولية االتفاقيات تتيحها اليت الفرص حسب الفالحية للمنتجات اخلارجية لألسواق واضحة خارطة أعداد- -

 املتابعة االستباقية لألسواق العاملية  -
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 األمن الغذائي 

 التالية:على املؤشرات احلالية املسجلة على املستوى الوطين واليت تتمثل يف النقاط  اعتمادا

 ،%31مساهمة اإلنتاج احمللي يف تغطية احلاجيات من احلبوب  -

 ،%11نسبة تغطية امليزان التجاري  -

 .من جمموع السكان %1حاالت سوء التغذية  -

 سيناريولكن الاألكثر واقعية و التطور اجلزئي للمنظومةالدعم النسيب لألمن الغذائي و سيناريو  راعتبمت ا

مؤهل لدفع اإلنتاج الفالحي واحلد من عدم فهو  الرتقاء حنو األفضل وضمان دميومة األمن الغذائي"ا احملبذ هو

االستقرار ملواكبة النسق املتسارع للطلب الغذائي من حيث الكمية والسالمة الصحية وحتسني امليزان 

 ذائي.التجاري الغ
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 لألمن الغذائي: أهم التوجهات االسرتاتيجية 04 جدول

 اإلجراءات الربامج العملية التوجهات األهداف

حتقيق االكتفاء الذاتي من املواد  .1

األساسية و تقليص التبعية بالنسبة 

 للحبوب

أفضل من خالل ابتكار طرق  استغالل- -

 حديثة

تأهيل املستغالت الفالحية و تطوير منط - -

 اإلنتاج

تشجيع التوجه حنو انتاج املواد  - -

 االسرتاتيجية

متكني نسبة هامة من املزارعني من احلزمة  -

  الفنية

 مزيد تأطري و إحاطة و تكوين املزارعني-

 استعمال البذور املمتازة -

 تقليص كلفة اإلنتاج-

تقليص الفجوة بني البحث العلمي الفالحي و --

 الربامج التنموية

 تثمني برامج البحث العلمي الفالحي -

دعم التواصل بني البحث و املهنيني) اخلطاب  -

 الفين(

 حتيني اخلارطة الفالحية، -

 تنظيم املهنيني صلب هياكل مهنية، -

تثمني الظروف املناخية و البيئية ببعض -

 الغربي( لتطوير الزراعات اجلهات ) الشمال

حتسني املردودية االقتصادية للمستغلة -

 الفالحية

 عزوف اليد العاملة عن العمل الفالحياحلد من  -

 

 حتسني امليزان التجاري الغذائي .2

 تنويع األسواق و مراجعة االتفاقيات املربمة -

تطور الوضع حنو االفضل من خالل مزيد  -

على  التنسيق بني املتدخلني يف القطاع

 املستوى العام و اخلاص

حتسني طاقة اخلزن املتوفرة و بالتالي امكانية -

 الربجمة املرحية للواردات

 احلد من مشاكل الشحن -

 تعديل السوق بالنسبة لبعض القطاعات -

احلد من التبعية لالسترياد يف بعض  -

 و  القطاعات االسرتاتيجية احلساسة)احلبوب(

لمواد األولية املوردة ة لتبعية مرتفعال تقليص

 )الدواجن..(
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حتقيق جودة احلياة ) غذاء، سالمة و  .3

 صحة(

 تعزير القدرة الشرائية -

 

 توفري غذاء صحي و متوازن -

السيطرة و التحكم الكلي يف اجلوانب  -

 اخلاصة بالسالمة الصحية و بالصحة النباتية

تكثيف املتابعة و املراقبة و تطبيق النصوص  -

 و القانونية و احلد من التجاوزاتالرتتيبية 

إعداد جرد شامل للتعريف بكافة املتدخلني  -

يف القطاع من اإلنتاج إىل التوزيع مبا ميكن 

من توفري امكانية االسرتسال و حتسني جودة 

 املنتجات

حتسني اإلمكانيات لدى مصاحل املراقبة  -

 امليدانية،

 تكثيف الرقابة باملستوى املطلوب-

 هشاشة النسيج املهين القاعديتقليص -

 ترويج بعض املنتجات عند الذروة دعم-

احداث نظام االسرتسال للمنتوجات الفالحية -

 الطازجة

 تذبذب و عدم استقرار األسعار احلد من -

 تأهيل أسواق اإلنتاج و مراكز التجميع -

طاقة اخلزن و  و تطوير تقليص كلفة اخلزن-

 التجميع

التخزين باملستوى التمكن من تقنيات  -

 املطلوب و حتسني اجلودة

تالئم بني التوزيع اجلغرايف لوحدات التحويل و  -

 مناطق اإلنتاج

 حتسني نسيج وحدات التصنيع و التحويل-

العمل على تطابق نظام الرتويج احلالي مع  -

املتطلبات التقنية احلديثة املطلوب توفريها 

 بالنسبة للف و التكييف

 لتخزين و التربيداحلد من كلفة ا-

 إصادر قانون السالمة الغذائية -

 

 تطبيق قانون تصنيف املنتجات الفالحية -

 احلد من تشتت امللكية --

 احلد من التبذير و اهلدر الغذائي .4

ترشيد استهالك املواد الغذائية و التقليص  -

 النسيب من التبذير

منظومة الدعم حسب اخلصوصيات  مراجعة  -

 وتوجيهه حنو مستحقيه.

تقليص قيمة الدعم لعدم إثقال كاهل  -

 صندوق التعويض

االرشاد لتقليص التبذير و االستهالك الغري  -

 حمكم و الغري الرشيد للمواد املدعمة

استغالل و تثمني املواد الغذائية الفائضة عن  -

 طريق التحويل 

استغالل و تثمني فواضل املواد الغذائية عن -

 طريق الرسكلة 
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 خالصة أعمال اللجنة و برنامج املرحلة القادمة .4

 أفق يف الصادرات وتنمية الغذائي االمن حول االستشرافية الدراسة لقد خلصت أعمال الفريق املكلف بإجناز

مستوى التشخيص احلالي للوضعية واألهداف والتوجهات املستقبلية، وجيدر إىل عديد النتائج على  2131

 اهلياكل كل بالتنسيق مع تشاركية التذكري يف هذا اإلطار أنه مت إجناز هذا العمل استنادا إىل منهجية

 واختيار رسم مع«  SWOT»  الرباعي والتحليل االستشراف طريقة على ترتكز واملهنية، اإلدارية

للغرض، وتبقي الطريقة املعتمدة  عمل خمطط ووضع املستقبلية الرؤية إبراز ومنها املالئمة هاتالسيناريو

 حمل مصادقة من قبل سلطة اإلشراف وأهل القرار.

مكن تشخيص الوضع اخلاص بالقطاع الصادرات واألمن الغذائي من إبراز نقاط الضعف اليت تهدد القطاع 

تطلب مزيد من اجلهود لتثمينها حتى يتمكن القطاع من جمارات نسق ونقاط القوة والفرص املتاحة واليت ت

النمو املسجل بأغلب الدول املنافسة على مستوى اإلنتاج والتصدير. وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن تطور 

د منظومة الصادرات واألمن الغذائي مرتبط بعديد العوامل ذات الصلة بالتغريات على مستوى املناخ واملوار

الطبيعية واإلنتاج احمللي واالستهالك واملبادالت التجارية، علما وأنه بالرغم من تسجيل القطاع الفالحي خالل 

العشريتني األخريتني منوا ملموسا يف عديد اجملاالت مبا ميكن من تغطية حاجيات االستهالك باملستوى 

إال أن الوضعية  (ألبان، خضر، غالل... ت الدواجن،حلوم محراء، منتجا )املطلوب بالنسبة لعديد املواد الغذائية، 

تبقى حساسة يف بعض القطاعات اليت تشوبها عديد الصعوبات املتعلقة بضعف اإلنتاج وعدم استقراره 

وبعدم شفافية وغياب التنظيم بالنسبة ملسالك التوزيع واإلجتار،  (قطاع احلبوب واإلعالف واملوارد الرعوية...)

وبارتفاع األسعار  صعوبة املراقبة واالحتكار وصعوبة تطبيق العقوبات بالصرامة املطلوبة، فضال عن عدم 

 .ترشيد االستهالك والتقلبات على مستوى األسواق العاملية

سيناريوهات  3نسبة لتطوير منظومة األمن الغذائي و سيناريوهات بال 4لقد متكن فريق العمل من حتديد 

بالنسبة لتنمية الصادرات و ذلك باعتبار فرضيات تطور املتغريات يف املستقبل بالنسبة لكل منظومة، كما 

مت، بالنسبة للمنظومتني، اختيار السيناريو األقرب لتنمية وتطوير القطاع من الوضعية احلالية إىل مستوى 

أهداف أساسية  1وقد مت، باعتبار النضرة املستقبلية اليت تهدف إىل النهوض بالقطاع، حتديد أكثر إجيابية. 

تتمحور حول جمموعة من التوجهات و عددها تسعة، حيث تعلقت أهمها بتطوير والنهوض مبنظومة اإلنتاج 

فاضلية والقيمة وضمان استقرار تزويد السوق، وبتطوير ودفع الصادرات بالنسبة للمنتجات ذات امليزة الت

املضافة العالية استجابة ملتطلبات األسواق اخلارجية، وبتكريس احلوكمة الرشيدة والتنظيم القاعدي 

 واهليكلي، ومبراجعة منظومة الدعم وترشيد االستهالك و التوريد بالنسبة للمواد االسرتاتيجية.

 تطلعات القطاع يف املستقبل، ولتجاوزوانطالقا من األهداف االسرتاتيجية والتوجهات احملددة تالئما مع 

مت اقرتاح جمموعة من الربامج العملية واإلجراءات اهليكلية املرافقة هلا واليت تتطلب اإلشكاليات احلالية، 

الدراسات مج التنموية املقرتحة يف إطار ما أفضت إلية أعمال امزيد من التدقيق واملقاربة باعتبار الرب

. وعليه، جتدر اليت مشلت اجملاالت االسرتاتيجية للمنظومات الفالحية األخرى 2131االستشرافية يف أفق 

الدراسات هاته اإلشارة يف هذه املرحلة على ضرورة التنسيق واالستئناس بالنتائج والربامج اليت أفضت إليها 

ي يف أفق وباألمن الغذائوذلك حتى يتسنى لنا حتديد وتقييم تطور املؤشرات ذات الصلة بقطاع الصادرات 

2131. 
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على إثر استكمال التشخيص االسرتاتيجي املعمق ملنظوميت األمن الغذائي والصادرات ورسم السيناريوهات 

وحتديد الرؤية املستقبلية واألهداف االسرتاتيجية للمنظومتني، مت خالل جلسة عمل اجلنة املنعقدة بتاريخ 

الدراسة وضع خطة وطنية تتضمن برنامج عملي جيدد اقرتاح أن تتضمن املرحلة الثانية من  2111فيفري  22

بصفة واضحة االجراءات املربمج إجنازها مع تقدير نسيب يف أرقام لتطور مؤشرات األمن الغذائي ومنظومة 

 2131الدراسات االستشرافية حول قطاع الفالحة والصيد البحري يف أفق الصادرات وذلك استنادا إىل نتائج 

لعمل بالنسبة للمنظومات والقطاعات ذات الصلة بتعبئة املوارد املائية واالنتاج النباتي املنجزة من قبل فرق ا

واحليواني وحبماية النباتات والصحة احليوانية وباالقتصاد االجتماعي والتضامين وحبوكمة قطاع الفالحة 

 والصيد البحري.
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 و حتسني مستوى األمن الغذائي الصادراتأهم التوجهات االسرتاتيجية لتنمية 

 اإلجراءات الربامج العملية التوجهات األهداف

الرتفيع يف حجم  -0

و قيمة املنتجات 

الفالحية املوجهة 

 للتصدير

 ترشيد و استغالل أفضل للموارد الطبيعية يف ضل التغريات املناخية-

التحسيس و التشجيع على اعتماد الطرق -

 الزراعية اجليدة

و تطوير   تأهيل املستغالت الفالحية -

 طرق اإلنتاج و التصرف

دعم برامج مقاومة االجنراف و احملافظة  -

 على املياه و الرتبة

تنقيح اإلطار القانوني اخلاص -

 باحملافظة على املوارد الطبيعية

دعم القدرات البشرية لتشديد -

املراقبة و تطبيق العقوبات 

و الردعية و احلد من التجاوزات 

 محاية األراضي الفالحية

دفع االستثمار و تنويع املنتوجات املوجهة للتصدير و دعم املواد ذات امليزة -

 التفاضلية

توفري الدعم لتطوير النسيج اجلمعياتي  -

 تنظيم املهنيني يف شركات تعاونية و 

حتسني و تطوير اخلدمات املسدات و  -

 مستوى تدخل القطاع العام يف املنظومة

حتسني اإلنتاج و اإلنتاجية و القدرة  -

 التنافسية

توفري انتاج يستجيب ملتطلبات املواصفات  -

العاملية من ناحية السالمة الصحية 

 ،وعالمات جودة وأنظمة االسرتسال

 

لمنتجات حتسني اإلنتاجية والعناية باجلودة وتطوير القدرة التنافسية ل-

  واليت حتضي بتموقع طيب تفاضلية التقليدية اليت متلك فيها بالدنا ميزات

 على مستوى األسواق العاملية،

من خالل  مزيد تنويع وتوسيع قائمة املنتجات الفالحية املوجهة للتصدير-

تكريس ثقافة اإلنتاج للتصدير والرتكيز على املنتجات اليت متتلك 

بالدنا فيها ميزات تفاضلية واألخذ بعني االعتبار ملتطلبات األسواق 

 .اخلارجية املستهدفة

فرص املتاحة للمنتجات الفالحية اليت تتصدر قائمة أفضل لل استغالل -

 املواد املصدرة 
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 اإلجراءات الربامج العملية التوجهات األهداف

دعم و تطوير صادرات -9

املواد الفالحية ذات القيمة 

 املضافة

 للحواجز و اخلارجية األسواق ملتطلبات االستجابة-

 املوضوعة

على  ذات عالمات اجلودة اخلصوصيةاملنتجات تطوير  -

غرار منتوجات الفالحية البيولوجية واملنتوجات ذات 

ثبتة لألصل واملنتوجات ذات بيانات املصدر التسميات امل

املنتوجات املتحصلة على و،  وغريها من عالمات اجلودة

العالمة التونسية املميزة للجودة للمنتجات الفالحية 

 ،«Food Quality Label»احملّولة 

املواد اليت حتضي بتموقع التشجيع على مزيد التثمني  -

خالل تطوير طرق  هام على مستوى التصدير من

  التحويل واللف والتعليب

استغالل اآلليات املتوفرة يف جمال التعريف بهذه -

 ،املنتجات باخلارج الكتساح أسواق جديدة

 تشجيع و دعم الصناعات التحويلية،-

التحكم يف اجلودة و السالمة الصحية و  -

 الصحة النباتية

استغالل أفضل لإلمكانيات املتاحة يف  -

املنتوجات   و   املنتوجات البيولوجيةجمال 

ذات بيانات املصدر و ذات التسميات املثبتة 

 لألصل

 

 

 حتسني احلوكمة يف قطاع الصادرات -

 تنظيم املتدخلني يف القطاع -

 تأطري املنتجني و املصدرين -

التشجيع على توسيع قائمة املتدخلني يف  -

 القطاع

 و مزيد استغالل االتفاقيات الدولية تثمني -

 التوجه حنو الذكاء االقتصادي -

إجراءات التجارة اخلارجية باملطارات ونقاط مراجعة اإلطار القانوني وتبسيط -

 ،العبور البحرية والربية 

 ،تطوير خدمات نقل وشحن املنتجاتتوفري اإلمكانيات اللوجيستية الضرورية ل-
واحداث املمّر االخضر على  بنشاط التصدير، خاصةإحداث خطوط متويلية -

 مستوى املطارات لتسريع تصدير املنتجات الفالحية اليت تتميز بسرعة التعفن
االعتبار خصوصيات املنتجات الفالحية السريعة بمنظومة التأمني  وضع آلية لدعم-

 التلف.

 ادرات، بالتشجيعات اليت خيوهلا صندوق النهوض بالصمزيد التحسيس والتعريف  -
 حتسني مهارات التفاوض خللق فرص تصدير جديدة واالنفتاح على أسواق جديدة-

 خمتلف الدول، معاالتفاقيات املربمة مزيد استغالل -
 ، يف جمال التصديراهلياكل املهنية  دعم -

 اليت التعديالت اقرتاح مع املربمة االتفاقيات استغالل ملدى تقييمية دراسة اجناز-

 القطاع ختدم

 اليت الفرص حسب الفالحية للمنتجات اخلارجية لألسواق واضحة خارطة أعداد-

 الدولية االتفاقيات تتيحها

 املتابعة االستباقية لألسواق العاملية -
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 اإلجراءات الربامج العملية التوجهات األهداف

حتقيق االكتفاء الذاتي من املواد األساسية -3

و بالتالي  و تقليص التبعية بالنسبة للحبوب

 تقليص العجز للميزان التجاري الغذائي

استغالل أفضل من خالل ابتكار طرق -

 حديثة

تأهيل املستغالت الفالحية و تطوير -

 منط اإلنتاج

تشجيع التوجه حنو انتاج املواد  -

 االسرتاتيجية

 متكني نسبة هامة من املزارعني من احلزمة الفنية  -

 املزارعنيمزيد تأطري و إحاطة و تكوين -

 استعمال البذور املمتازة -

 تقليص كلفة اإلنتاج-

 تقليص الفجوة بني البحث العلمي الفالحي و الربامج التنموية--

 تثمني برامج البحث العلمي الفالحي -

 دعم التواصل بني البحث و املهنيني) اخلطاب الفين( -

 حتيني اخلارطة الفالحية، -

 صلب هياكل مهنية، تنظيم املهنيني -

 تثمني الظروف املناخية و البيئية ببعض اجلهات ) الشمال الغربي( لتطوير الزراعات-

 حتسني املردودية االقتصادية للمستغلة الفالحية-

 عزوف اليد العاملة عن العمل الفالحياحلد من  -

 

حتقيق جودة احلياة ) غذاء، سالمة و -4

 تعزير القدرة الشرائية و صحة(

 توفري غذاء صحي و متوازنو 

السيطرة و التحكم الكلي يف  -

اجلوانب اخلاصة بالسالمة الصحية و 

 بالصحة النباتية

تكثيف املتابعة و املراقبة و تطبيق  -

النصوص الرتتيبية و القانونية و احلد 

 من التجاوزات

إعداد جرد شامل للتعريف بكافة  -

املتدخلني يف القطاع من اإلنتاج إىل 

زيع مبا ميكن من توفري امكانية التو

 االسرتسال و حتسني جودة املنتجات

 حتسني اإلمكانيات لدى مصاحل املراقبة امليدانية، -

 تكثيف الرقابة باملستوى املطلوب-

 هشاشة النسيج املهين القاعديتقليص -

 ترويج بعض املنتجات عند الذروة دعم-

 الطازجةاحداث نظام االسرتسال للمنتوجات الفالحية -

 تذبذب و عدم استقرار األسعار احلد من -

 تأهيل أسواق اإلنتاج و مراكز التجميع -

 طاقة اخلزن و التجميع و تطوير تقليص كلفة اخلزن-

 التمكن من تقنيات التخزين باملستوى املطلوب و حتسني اجلودة -

 تالئم بني التوزيع اجلغرايف لوحدات التحويل و مناطق اإلنتاج -

 نسيج وحدات التصنيع و التحويل حتسني-

العمل على تطابق نظام الرتويج احلالي مع املتطلبات التقنية احلديثة املطلوب توفريها  -

 بالنسبة للف و التكييف

 احلد من كلفة التخزين و التربيد-

 إصادر قانون السالمة الغذائية -

 

تطبيق قانون تصنيف  -

 املنتجات الفالحية

 تشتت امللكية احلد من --

و  احلد من التبذير و اهلدر الغذائي-5

 بالتالي تقليص التبعية للتوريد

ترشيد استهالك املواد الغذائية و  -

 التقليص النسيب من التبذير

املواد اخلاصة بالدعم مراجعة منظومة -

 األساسية

 تقليص قيمة الدعم لعدم إثقال كاهل صندوق التعويض -

 التبذير و االستهالك الغري حمكم و الغري الرشيد للمواد املدعمةاالرشاد لتقليص  -

 استغالل و تثمني املواد الغذائية الفائضة عن طريق التحويل  -

 استغالل و تثمني فواضل املواد الغذائية عن طريق الرسكلة -
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