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تقديــم
منذ بداية الماحلة االنتقرلية واستالمي لوظيفة وزيا التنمية الايفية والبيئة يوم  1أغسطس ،2445
بدا لي من الضاواي تحديد وضعية هذا القطرع الذي عهد به إلي:
كيف نفهم قطرعر معقدا جدا واهرنرته برلغة األهمية برلنسبة لبالدنر وافرهية سكرنهر دون التوفا
على اؤية إجمرلية وتخراة ،اؤية اايحة ومجادة ؟
كيف نفهم االنتقردا التي توجه إلى القطرع الايفي دون االلتفر
أو البعيد الذي قرد إلى الوضعية الحرلية ؟

بموضوعية إلى المرضي القايب

الفقا والحيرة الايفية ،التنمية الزااعية واألمن الغذائي ،إعداد التااب والبيئة ،الزااعة وتابية
المرشية ،الزااعة الماوية والزااعة المطاية :كيف نفهم ذلك بوضوح ؟
الشك أن بالدنر تتوفا على الوثرئق اإلستااتيجية والسيرسر
نحن من تنفيذهر؟

القطرعية أو شبه القطرعية ،لكن أين

ومن جهة أتخاى ،كيف نجسد على مستوى القطرع ،التوجهر التي أعطرهر ائيس المجلس
العسكاي للعدالة والديمقااطية ائيس الدولة والحكومة من أجل حكم اشيد أفضل ؟ كيف نتجروب
مع األهمية التي يوليهر ائيس الدولة للقطرع حيث يقول" :أاكر هنا بما قلته للسكان خالل
زياراتي للواليات الداخلية في شهر يونيو  7006والتي تلخص قناعتي الراسخة بأن القطاع
الريفي يشكل ،وسيظل يشكل ،واحدا من المصادر األكثر ضمانة لنمو االقتصاد الموريتاني".
بدا إذن من الضاواي القيرم بـ"مااجعة القطرع الايفي" وسجلنرهر في تخطة عمل القطرع للفتاة
 2441ـ .2447
ومن أجل تلك األعمرل وذلك التماين األسرسي ،أاد القطيعة مع الممراسر المألوفة ،وبرلترلي
فإن هذه المااج عة ليس مجاد دااسة تخبااء بل عملية تشراكية سرا ماحلة بعد ماحلة لتقرسم
وتحليل المااجع المشتاكة.
ولتحديد وضعية القطرع ،كرن من المهم إشااك مجموع الفرعلين الوطنيين والشاكرء الفنيين
والمرليين.
ال شك أنه منذ أكثا من عشا سنوا لم تفكا الدولة وال الممولين في النظا إلى تطوا األشيرء
عن قاب ،الشيء الذي اعب قيردة مستنياة وتسيياا جيدا لهذا القطرع الحيوي برلنسبة القتاردنر
وسكرننر.
ومنذ زمن طويل ،وعلى كل حرل منذ ظهوا اإلطرا االستااتيجي األول لمحرابة الفقا ،كنر نكتفي
دائمر ببيرنر تنفيذ موجزة (سنوية في الغرلب) وقليلة الاسوخ في الواقع.
ولم نحاص ـ قط تقايبر وبشكل عاضي وجزئي ـ على التعميق بواسطة تحليل موضوعي
لوضعية حقيقية ومقلقة تمرمر ،كنر نتقدم دون االعتنرء برالنعكرس الفعلي ونترئج تنفيذ األشغرل
والمشرايع والباامج وتوجهر السيرسر واالستااتيجير .
واغم بعض التقدمر المعتباة ،ال ينداج تطوا القطرع دائمر ضمن االستماااية ،وال بد للماء
اليوم من أن يالحظ أنه يبقى الكثيا من العمل يتعين القيرم به .يشكل مثل هذا القول تواية ألن
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القطرع يواجه كذلك التغياا المنرتخية والجفرف وتدهوا الموااد الطبيعية وانتخفرض اإلنترجية
الزااعية ونقص تثمين تابية المرشية .ونظاا إلى موقع القطرع الجغاافي (جهوير ودولير) وقدااته
التجراية ،يجب عليه التموقع اتجره اهرنر العولمة واالتفرقير الدولية والمنظمر اإلقليمية ،الخ.
وهنرك تحدير تخراة أتخاى يتعين افعهر ،يمكن تلتخياهر سايعر (وبشكل نرقص طبعر) في:
تطويا موااد بشاية مؤهلة ومستقاة ،تاقية التقنير المنرسبة بتكلفة منتخفضة وقرداة على زيردة
اإلنترجية مع حفظ الموااد الطبيعية الهشة والنرداة في الغرلب ،وايرنة التابة والمرء وتحسين
إنترجية المرء وتنويع نظم اإلنترج وماردا دتخل المجموعر الايفية والقطرع التخرص واستقاللية
متختلف الفرعلين بمن فيهم الفرعلين الايفيين من حيث اتتخرذ القااا إلخ.
تحترج بالدنر إلى قطرع ايفي محكم فيه ومستقل ،يستطيع أن يكون عااير بشكل تدايجي.
وسيواجه برزديرد كل تلك التحدير وغياهر كثيا في السنوا القردمة ،الشيء الذي يباز ضاواة
ووجرهة هذه المااجعة «الحرلة الااهنة واآلفرق على المدى القايا والمتوسط» من أجل
االستعداد لذلك .وال تشكل هذه المااجعة هدفر في حد ذاتهر وتشمل تخطة عمل على المدى القايا
والمتوسط تستهدف تنفيذ أعمرل موجهة على ضوء العملية الحرلية.
ومن بين اللحظر الكباى التي طبع أشغرل المااجعة ،نذكا برلتشروا الوطني يومي  1و1
فباايا  2447بين كرفة الفرعلين الوطنيين واالجتمرع مع الشاكرء الفنيين والمرليين يوم  21فباايا
.2447
وتدتخل تلك المااجعة في األعمرل البرازة للحكومة االنتقرلية.
گانديگا سيلي

انواكشوط بترايخ  41إبايل 2447
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كلمة شكر
أايد أوال وقبل كل شيء أن أعبا عن تشكااتي لائيس الدولة والحكومة على الدعم الذي قدمره
لهذا العمل األول من نوعه في بالدنر.
كمر أشكا وزيا الشؤون االقتاردية والتنمية ومجموعة فايقه على التزامهم إلى جرنبنر ودعمهم
متعدد األشكرل طيلة أعمرل هذه المااجعة.
كمر أجدد عافرننر برلجميل للممثلة المقيمة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزااعة في انواكشوط
وإلى قسم السيرسر والمسرعدة (مقا منظمة األمم المتحدة لألغذية والزااعة) والمكتب الجهوي
لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزااعة في إفايقير الشمرلية .لقد سرهم منظمة األمم المتحدة
لألغذية والزااعة في عملية المااجعة ودعمتهر بشكل فعرل ،عبا تعبئة الموااد البشاية والمرلية.
وأشكا كذلك مجموع الشاكرء الفنيين والمرليين على مسرهمتهم المعتباة في هذه العملية.
وأود أن أنوه برالستشرايين الوطنيين على دعمهم الفني ومسرهمرتهم ،وهم على وجه التخاوص:
السيد دمحم ولد ديدي :االستشراي الوطني الائيسي الذي تجروز استعداده االلتزام الذي يابطه بهذه
العملية؛
السيد دمحم األمين ولد سلمرن :موجه التشروا الوطني واالجتمرع مع الشاكرء الفنيين والمرليين
والذي تحلى باوح التحليل والايرغة الاائعة؛
السيد إسلمو ولد عبد القردا :استشراي في المجرل العقراي؛
السيد الدكتوا أحمدو ولد دمحم محمود :استشراي في مجرل المنشآ ؛
السيد دمحم ولد آب :االستشراي في مجرل الفقا واألمن الغذائي؛
السيدين يحيى ولد لمتخيطيا وبر عما مر  ،االستشرايين في نظم إنترج الزااعة وتابية المرشية؛
السيد جرلو عليون :استشراي في مجرل تحليل األسواق وتطويا المؤسسر ؛
السيدين الدكتوا الطرلب ولد اعبيدي ودمحم ولد سيدي دمحم :االستشرايين في مجرل البيئة والثاوا
الوطنية.
كمر أنتهز هذه الفااة للتعبيا عن تخرلص شكانر لجميع أعضرء لجنة القيردة واللجنة الفنية لدعم
المااجعة.
وأتخص برلشكا فايق وزااة التنمية الايفية الذي تربع معي العملية وقرم بهر من البداية إلى النهرية.
يتعلق األما بفايق كاس أعضرؤه وقتهم تمرمر للعملية ولوالهم مر ظها هذا التقايا في اآلجرل
المحددة .وهم:
السيد دمحم يحيى ولد ابره :مستشرا فني؛
السيدة مايم بن المفيد ،مدياة السيرسر والتعرون والمتربعة والتقييم وحلقة وال مااجعة القطرع؛
السيد دمحم ولد النمين مديا الزااعة؛
السيد افرل متخترا ،مدي االبيطاة؛
السيد جيل بياون :مستشرا.
قائمة االختصارات
ب .د.

البنك الدولي
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ديباجة
لقددد أعددد إسددتااتيجية تطددويا القطددرع الايفددي سددنة  2111وتم د مااجعتهددر عددرم ،2442
لمالءمتهددر مددع اإلطددرا االسددتااتيجي لمحرابددة الفقددا .ولددم تدددمج تلددك المااجعددة محددروا إسددتااتيجية
تطويا الزااعة الماوية واسرلة سيرسة التنمية الحيوانية واللتين تم إعدادهمر على التوالي في عدرم
 2442وعرم  .2441وظل إستااتيجية تطويا القطرع الايفي تقليديدة فدي مجدرل البحدث واإلاشدرد
ولم تكن مجددة بمر يكفي حول طايقة المسرهمة في إاسرء النمو القطدرعي فدي المحديط االقتادردي
للفقااء الذين يعيش  %75منهم في الايف .ولم تتم إقرمة عالقدة مدع الالماكزيدة .وبشدكل عدرم ،لدم
تكن إستااتيجية تطويا القطرع الايفي موضوع تقييم منذ عرم  2442للتأكدد مدن جدوائيدة تخيرااتهدر
اإلستااتيجية وعلى وجه التخاوص فعلية تنفيذهر.

غيا أن الحقيقة التي تفاض نفسهر هي أن تسييا القطرع الايفي "يمترز بتنظيم قليل الفعرليدة
وتنسيق داتخلي وتخراجي نرقاين وااتجرليدة فدي بامجدة وتنفيدذ الحمدال الزااعيدة وبادفة أشدمل
سوء التسييا وعدم التاشيد وعدم فعرلية استغالل األموال العمومية".
وانطالقر من هدذه الحقيقدة واسدتجربة لتعليمدر الحكومدة االنتقرليدة ،فدي حاادهر العدرم علدى
الحكم الاشيد ،فإن الفايق الجديد الذي تولى اإلنعرش والتاقية في وزااة التنمية الايفية بعد الثرلدث
أغسطس  2445قد قاا القيرم بمااجعة تحليلية لحرلة القطرع الااهنة .وقد تأكدد ذلدك النشدرط وأتخدذ
في الحسبرن ضمن حايلة الحكومة االنتقرلية.
وال يعنددي ذلددك مبدددئير الطعددن فددي إسددتااتيجية تطددويا القطددرع الايفددي الااهنددة التددي كرن د
تتطلب وقتر يزيد على مدة هذه الدااسة .ويعتبا أنهر تبقى منرسدبة فدي أهددافهر وتخيرااتهدر األسرسدية
اإلسددتااتيجية ،ولكددن يتعددين أن نأتخددذ فددي الحسددبرن التطددواا القطرعيددة واالقتاددردية واالجتمرعيددة
الحتميدة مددع إبددااز النقددرئص والثغدداا المعريندة وتحديددد اإلجدااءا الضدداواية لتالفددي النددواقص.
تمكددن موااددلة تعميددق اإلسددتااتيجية إذا قدداا بالدنددر إعددداد قددرنون تددوجيهي للزااعددة والتنميددة
الحيوانية.
إن مااجعة القطرع المعنونة بـ"الحرلة الااهنة للقرع الايفدي فدي موايترنيدر وآفدرق المسدتقبل"
قد تم إنجرزهر من قبدل وزااة التنميدة الايفيدة بددعم فندي ومدرلي مدن منظمدة األمدم المتحددة لألغذيدة
والزااعددة فددي إطدددرا بانددرمج التعددرون الفندددي ( )TCP/MAU/3102ومسددرهمة وزااة الشدددؤون
االقتاردية والتنمية.
ويتمثل الهدف الائيسي لهذا التشتخيص في إثراة نقرش وحواا اايح حول تحليدل وضدعية
القطرع وذلك مع مجموع الشاكرء والفرعلين في القطدرع الايفدي وفدي تمكدين بالدندر مدن االسدتغالل
والتثمددين األمثددل للفدداص المترحددة لهددر والتوجدده نحددو المسددتقبل علددى أسددس يعافهددر ويعتدداف بهددر
الجميع.
وتستهدف كذلك ،تشجيع تحقيق األهداف التخاواية الترلية:
ـ د الفهددم األفضددل واإلفهددرم األحسددن للاهرنددر والتحدددير وتخراددة فدداص القطددرع الايفددي
وتزويد متختلف الفرعلين بلوحة قااءة أوضح حول القطرع وإشكرليته؛
ـ اسم آفرق لتطويا القطرع على المديين القايا والمتوسط.
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وكأسرس للعمل ،ونظاا لآلجرل والوسرئل المترحة ،فقد تقاا توزيع العمدل إلدى سدتة تحرليدل
حسب المواضيع الترلية التي عهد بهر إلى االستشرايين الوطنيين (ااجع الئحتهم في كلمة الشكا):
 المؤسسر والحكم؛ نظم اإلنترج؛ السوق؛ الفقا واألمن الغذائي؛ البنى التحتية الايفية والموااد الطبيعية؛ البيئة.كمر تم دعوة التخبااء المكلفين برلمواضيع إلى االكتفرء بفحص مقران وتحليلي للدااسدر
الموجودة واالعتمدرد علدى تخبداة الفدرعلين الائيسديين للقطدرع وتخرادة أطدا وزااة التنميدة الايفيدة.
وقد تم اسدتعردة وتلتخديص وثدرئق االستشدرايين مدن قبدل كبيدا االستشدرايين وأطدا وزااة التنميدة
الايفية (ااجع الالئحة في كلمة الشكا).
وقددد تددم تفحددص نتددرئج هددذا التفكيددا فددي إطددرا الواشددر الفنيددة المنظمددة برنواكش دوط يددومي
 2و 2نوفمبا  .2441وبعد تعديل وثيقدة الاديرغة ،تدم نقرشدهر بشدكل واسدع وإكمرلهدر تخدالل واشدة
التشروا الوطنية المنظمة يومي  1و 1فباايا  .2447وقد جمع تلك الواشدة ممثلدين كثيداين مدن
الفرعلين الوطنيين في القطرع ومكن  ،على أسرس تحديد الحرلة الااهنة بشكل تشدرواي ،مدن تقدديم
تواير تتعلق بهر مبرشاة .كمر تدم عقدد اجتمدرع تشدرواي مدع الشداكرء الفنيدين والمدرليين يدوم 21
فباايددا  ،2447وقدددم لهددم بعددد ذلددك وثيقددة محينددة كرن د موضددوع مبددردال ثايددة تددم أتخددذهر فددي
الحسبرن في الوثيقة الحرلية.
وتسعى هذه الوثيقة (إبايل  )2447إلى تغذية الحواا الضاواي بين كرفة األطااف المشتاكة في
تطويا القطرع الايفي حول االستااتيجير والسيرسر الضاواية إلاالحه .ويعني ذلك على
وجه التخاوص فتح الطايق أمرم إعداد القرنوني التوجيهي الزااعي الاعوي للبالد.
ويتمثل هدفهر في إثااء الحواا الضاواي بين كرفة األطااف المشتاكة في تطويا القطرع الايفي
حول االستااتيجير والسيرسر الضاواية إلاالحه.
يعني هذا النوع من القوانين مجموع النشرطر االقتاردية للقطدرع الزااعدي الاعدوي (التحويدل،
النقددل ،التوزيددع والتخدددمر األتخدداى) وكددذا الوظددرئف االجتمرعيددة والبيئيددة الزااعيددة .ويهدددف القددرنون
التوجيهي للزااعة والتنميدة الحيوانيدة إلدى تجسديد إاادة كرفدة الفدرعلين فدي القطدرع الزااعدي الاعدوي
(الدولددة ،الجمرعددر اإلقليميددة ،المجتمددع المدددني ،التخاوادديون الوطنيددون ،المنظمددر االجتمرعيددة
المهنيدددة ،القطدددرع التخدددرص ،شددداكرء التنميدددة  ...إلدددخ) .ويجدددب عليددده أن يأتخدددذ فدددي الحسدددبرن أهدددداف
الالماكزية ويدمج استااتيجير وسيرسدر محرابدة الفقدا المحدددة فدي اإلطدرا االسدتااتيجي لمحرابدة
الفقا وكذا االلتزامر شبه اإلقليميدة والدوليدة التدي قطعتهدر بالدندر .وأتخيداا ،يبداز ذلدك القدرنون ويؤكدد
دوا كل واحد من الفرعلين .وبافته قرنونر ،يجب عاضه على الجمعية الوطنية.
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ملخص تحليلي
يعتمد اال قتارد الموايترني تقليدير على التجراة وتابية المرشية والزااعة ،واعتمد حديثر على
قطرع المعردن والايد ،وسجل تخالل السنوا األتخياة نترئج ماتفعة تبشا بنمو قوي وفرئض في
الميزان التجراي .ويعود ذلك النمو جزئير إلى ااتفرع أسعرا المواد الولية (وتخراة من معدن
الحديد) وإلى زيردة العون الموجه للتنمية .كمر ينتج عن تحكم أفضل في التوازنر االقتاردية
السيمر على مستوى الميزانية والتضتخم ،وإلى استئنرف االستثمراا التخاواية والعمومية
الماتبطة إلى حد كبيا بتطوا القطرع النفطي الذي سيزداد أثاه تخالل السنوا القردمة.
يجب على إستااتيجية تطويا القطرع الزااعي الاعوي أن تأتخذ فقي الحسبرن التحدير التي
يتعين على االقتارد الموايترني مواجهتهر( :أ) تغياا ديمغاافية هيكلية مع تحضا متزايد
و«تزايد نسبة النسرء» في المنرطق الايفية عقب هجاا الاجرل وتطوا الحرجير في مجرل
تخدمر الدعم المنرسبة في مجرال الزااعة والاحة والتعليم والتكوين؛ (ب) ظهوا النفط الذي
يمكن أ ،تسرهم عرئداته إيجربير في االستثمراا في المنطقة الايفية وفي تتخفيف الفقا ،لكنهر قد
تؤدي إلى تهميش متزايد لجزء هرم من السكرن ،تخراة في المنرطق الايفية لفرئدة القطرعر
الحضاية العااية والعنراا األكثا حيوية من بين السكرن؛ (ج) اهرنر العولمة التي يمكن أن
تكون آثراهر إيجربية (على سبيل المثرل) لتسهيل النفر 2إلى السوق الدولية أو استيااد المنتجر
الزااعية بأسعرا أتخفض) أو سلبية (مثل :أتخطرا انتخفرض المداتخيل الحرالة من الزااعة أو
األتخطرا على األمن الغذائي) و هو مر قد يؤدي ،إذا لم تتتخذ اإلجااءا التاحيحية المنرسبة ،إلى
اإلفقرا النسبي للسكرن الايفيين والتوتاا في سوق الشغل أو تزايد ظرهاا الهجاة إلى المدن
والتخراج.
إن هذه األتخطرا حقيقية على االقتارد الموايترني ألنه ضعيف جدا أمرم الادمر التخراجية
(بسبب ضيق قرعدته اإلنترجية والتادياية وظاوفه المنرتخية الاعبة) وأن اإلاالحر الهردفة
إلى تتخلي الدولة عن قطرعي اإلنترج والتسويق لم تعط بعد ُ أكلهر كرمال بسبب معوقر مثل :ضعف
الماردا البشاية وضعف أو عدم تنظيم القطرع التخرص ونقص البنى التحتية.
إن نمو القطرع الزااعي الاعوي يظل أسرسير إذن من أجل( :أ) اإلسهرم في النمو االقتاردي؛
(ب) تثبي السكرن في المنطقة الايفية وتحسين ظاوف معرشهم وتخراة زيردة مداتخيلهم؛ (ج)
تحسين األمن الغذائي عبا زيردة وتنويع عاض المنتجر واإلسهرم في تتخفيض الواادا وزيردة
دتخل المنتجين؛ (د) تتخفيف الفقا وتخراة في افوف النسرء؛ (هـ) ايرنة التااث الطبيعي من
منظوا التنمية المستديمة التي تأتخذ في الحسبرن نداة الموااد.
إن طرقة القطرع الزااعي الاعوي على القيرم بتلك األدواا المتختلفة منتخفضة جدا اآلن اغم
الجهود الهرمة للحكومة وشاكرئهر لالستثمرا في هذا القطرع .ال تزال البالد تخرضعة كثياا
للواادا برلنسبة ألمنهر الغذائي .وإن مستوى اإلنترجية ضعيف في جميع فاوع اإلنترج ،شأنه في
ذلك شأن تنظيم المنتجين وقداة القطرع على إعردة التوزيع.
وإن تدهوا الوسط الذي يشكل القطرع الزااعي الاعوي في نفس الوق سببر وضحية له يضعف
اإلنترج ويزيد من هشرشة السكرن والفقا في الوسط الايفي .وإن الظاوف الاعبة للمعرش والعمل
واألتخطرا المنرتخية وضعف وسرئل االستغالل والمنشآ تسبب هجاا متزايدا للنشرط الزااعي في
جميع قطرعر اإلنترج بمر فيهر الزااعة الماوية .وإن نفرذ السكرن الزااعيين الاعويين إلى
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التخدمر األسرسية (الاحة ،التعليم ،الطرقة) محدود عمومر كمر هي الحرل برلنسبة إلمكرنير
التشغيل ،وهو مر يشجع الهجاة إلى المدن والتخراج.
ومهر كرن نظم اإلنترج فإن العنراا المعوقة تكرد تكون متشربهة دائمر :نقص المدتخال أو اداءة
نوعيتهر ،نداة واداءة نوعية المنشآ ووسرئل اإلنترج المنرسبة ،ضعف تنويع الزااعة وتثمين
المنتجر  ،غيرب ايرنة البنى التحتية ،نقص األدوا المرلية ،ضعف تنظيم المنتجين ،غيرب أو
عدم مالءمة التكوينر الفنية.
وفي المجرل المؤسسي ،قرم الحكومة بتحديث الهيركل والمحيط القرنوني والتنظيمي .غيا أنه ال
يزال يتعين القيرم بمجهودا هرمة لتوضيح دوا بعض تلك الهيركل (وتفردي التشربك وتشجيع
الحكم الاشيد وكذا ضمرن وارية حقيقية عند مر يتعلق األما برلمشرايع) وتطبيق اإلاالحر
المقااة في مجرل الالماكزية وتمكين سلطة الوارية من القيرم الترم بمهرمهر المتمثلة في إعداد
ومتربعة وتقييم سيرسر التنمية الايفية مع تشجيع إشااك الفرعلين ومشراكته الفعلية وتخراة
المنظمر االجتمرعية المهنية التي تنقاهر التجابة في الغرلب .وال يزال هنرك الكثيا يجب القيرم
به من أجل تطبيق اإلاالح العقراي وتأمين حقوق المستغلين.
وفي المجرل المرلي فإن األدوا الحرلية (البنوك ومؤسسر القاض) نرقاة ارامة جدا وقليلة
التنوع وغيا شفرفة في الغرلب لتتمكن من مواجهة الحرجير التخراة لمتختلف الفرعلين ووحدا
االستغالل.
وأتخياا ال يمكن غيرب ونقص اإلحارئير
مجموع نشرطر القطرع الايفي.

ذا

الماداقية سلطة الوارية من متربعة وتقييم

واغم تلك المعوقر الثقيلة ،تتوفا موايترنير على نقرط قوة حقيقية يمكن استثمراهر شايطة وجود
إطرا سيرسي مستقا وال ماكزية فعلية وتسييا فعرل وشفرف لواادا النفط التي تمكن من تطويا
البنى التحتية الضاواية وتخدمر الدعم في المنرطق الايفية.
إن الهدف التنموي اإلجمرلي للقطرع ،طبقر ألولوير اإلطرا االستااتيجي لمحرابة الفقا يظل
تتخفيف الفقا الايفي بواسطة نمو اقتاردي واجتمرعي عردل ومستديم يضمن األمن الغذائي
للسكرن والتسييا الدائم للموااد الطبيعية.
ولبلوغ ذلك الهدف تبقى التوجهر األابع لتطويا القطرع الايفي ارلحة ،وهي( :أ) تشجيع نمو
القطرع لضمرن األمن الغذائي للبالد( ،ب) ضمرن النفرذ العردل إلى موااد القطرع( ،ج) زيردة
عاض وتوفا البضرئع والتخدمر العمومية الضاواية لتطوا القطرع تطواا مستديمر( ،د) تطويا
قداا تسييا التنمية الايفية المندمجة والتشراكية.
وإن األعمرل ذا األولوية التي يتعين القيرم بهر على المديين القايا والمتوسط (والتي باز
تخالل العملية التشراكية) لتمكين القطرع الزااعي الاعوي من لعب دواه وبلوغ األهداف
الماسومة مقدمة في تخطة عملة تاتكز حول المحروا اإلستااتيجية الثمرنية الترلية:
 .2تحسين اإلطرا المؤسسي والتنظيمي بواسطة وضع القرنون التوجيهي للزااعة وتابية
المرشية من أجل :تشجيع انفترح القطرع على السوق ،مواكبة تتخلي الدولة عن اإلنترج؛
تعزيز المنظمر االجتمرعية المهنية والقطرع التخرص؛ وضع نظرم جبرئي تشجيعي لتطوا
االستثمراا في النشرطر الزااعية؛ السها على توازن توزيع الموااد وتخراة موااد
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النفط بين متختلف قطرعر
المنرطق الايفية.

اإلنترج وكذا لفرئدة المنشآ

االجتمرعية واالقتاردية في

 .2تعزيز اإلنترج واإلنترجية عبا :التعزيز والابط األفضل بين باامج البحث والتكوين
والدعم واإلاشرد ،مع إشااك متزايد للمنظمر االجتمرعية المهنية ونظرم للبذوا والتموين
برلمدتخال الزااعية الفعرلة ،وتطويا نظم مرلية ايفية ال ماكزية وقربلة للبقرء ومالئمة.
 .3األمن الغذائي والتغذوي بواسطة نشا تقنير تمكن من زيردة وتنويع وتأمين إنترج الزااعة
وتابية المرشية وبواسطة إنشرء اندوق يمكن من مسرعدة المنتجين في حرلة الكوااث.
 .1إدمرج النشطر الزااعية والاعوية في السوق عبا معافة أفضل لألسواق الداتخلية
والتخراجية وتحديد المنتجر والفاوع الواعدة والتثمين األفضل وتحويل المنتجر
الزااعية الاعوية ودعم تعزيز قداا المنظمر االجتمرعية المهنية وطربعهر التمثيلي.
 .5الحقوق العقراية والتسييا المستديم للثاوا الطبيعية عبا إنشرء إطرا تشرواي لتطبيق
اإلاالح العقراي وآلية ال ماكزية إلعداد تخطط االستتخدام والتسييا المستديم للثاوا
الطبيعية ،كجزء ال يتجزأ من تخطط التنمية المحلية وذلك برلتشروا مع جميع الفرعلين
المعنيين.
 .1المنشآ واالستثمراا الايفية التي ستكون موضوع إحارء ثم تخطة لالستاالحر
الم ااد إنجرزهر مع إعطرء األولوية لفك العزلة عن منرطق اإلنترج ولجوانب التسييا
والايرنة.
 .7اإلنارف االجتمرعي ومقرابة النوع وتتخفيف الفقا الايفي عبا تشجيع إنشرء النشرطر
المداة للدتخل ونفرذ النسرء إلى الملكية العقراية وإلى القاض الاغيا وإلى التكوينر
التخراة وإلى الدعم واإلاشرد ،تخراة في مجرل التسييا.
 .1تعزيز الفرعلين والمؤسسر عن طايق تحسين قداا وزااة التنمية الايفية في مجرل
التحليل والتتخطيط والتقييم ،عبا إنجرز تعداد عرم للزااعة والمواشي وتسهيل نفرذ كرفة
الفرعلين إلى المعلومر بواسطة إستااتيجية ووسرئل اتارل حديثة وإعداد إطرا واقعي
للنفقر على المدى المتوسط من أجل ضمرن التتخطيط والتسييا المنرسبين للموااد المرلية
المتخااة للقطرع الايفي وأتخياا عبا مواالة عملية الالماكزية وتوزيع الاالحير
على المستوى المحلي ،لتشجيع المشراكة الفعلية لكرفة الفرعلين من سلطر ومجموعر
محلية ومنظمر اجتمرعية ومهنية وقطرع تخرص (على سبيل المثرل عبا دعم إنشرء غاف
الزااعة).

مقدمة
 .2لقد دتخل موايترنير منذ  3أغسطس  2445ماحلة انتقرلية أهدافهر في الحكم الاشيدة محددة بوضوح.
وتشمل تخطة عمل ينريا  -2441يوليو  2447أعمرل الحكم الاشيد اإلجمرلي للقطرع وتعزيز القداا
والعاانة وجودة الماافق العمومية واالتارل.
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 .2وينظا إلى هذه الماحلة االنتقرلية بأنهر فااة لتشتخيص الحرلة الااهنة للقطرع الزااعي والايفي
ولتحديد مجموعة من األعمرل الضاواية إلنجرز نمو قوي ومستديم لذلك القطرع.
 .3ومن هذا المنظوا ،ولبلوغ تلك األهداف ،أطلق وزااة التنمية الايفية هذه الواشة الكبياة على
أسرس تشراكي ،تشاك المارلح الفنية للوزااة ومجموع شاكرء القطرع.
 .1وفي هذا السيرق ،بردا وزااة التنمية الايفية برلقيرم بتشتخيص شرمل وموضوعي للحرلة الااهنة
للقطرع وآفرقه ،وتحديد أهم معوقرته وفااه وعلى ذلك األسرس وضع تخطة عمل للتدتخال ذا
األولوية من أجل دفع القطرع الايفي من جديد.
 .1وضع االقتصاد الموريتاني في األفق
 .5يعتمد االقتارد الموايترني تقليدير على التجراة والزااعة وتسيطا عليه تابية المرشية ،والتي
انضرف إليهر مع الزمن قطرعر المعردن والايد .وقد امترز األداء االقتاردي للبالد تخالل العقد األتخيا
بسيردة متوسطة للنرتج الداتخلي التخرم الفعلي أعلى من تزايد السكرن ،حيث يقع في حدود  ،%1وبتحول
االقتارد إلى القطرع الثرلث بسبب الموااال والسيرحة والنقل ،وهي قطرعر بلغ  %35.7من
النرتج الداتخلي التخرم عرم  ،2443على حسرب قطرع الانرعة الذي سجل انتخفرضر ألهميته ويسهم بأقل
من  %24في النرتج الداتخلي التخرم ،وكذا استقااا القطرع األول الذي تال مسرهمته في النرتج الداتخلي
التخرم حوالي  ،1%21حيث يسيطا عليه اإلنترج الحيواني الذي يمثل  %74من القيمة المضرفة في
القطرع األول .وإن قطرعي المعردن والايد ،اغم مسرهمة متواضعة نسبير في النرتج الداتخلي التخرم
(حوالي  %25و %1على التوالي) يغطيرن تقايبر مجموع ارداا البضرئع .كمر تجدا اإلشراة إلى
أنه ،بعد تتخلي الدولة تدايجير وبشكل بطيء ،فإن مسرهمة القطرع التخرص قد ااتفع من  %23.1إلى
 %21.1من النرتج الداتخلي التخرم.
 .1غيا أن التحرليل المتوفاة تبين أنه ،من وااء المعوقر البنيوية التي ال تزال هرمة والنرتجة عن
الهشرشة أمرم الادمر التخراجية بسبب ضيق قرعدة اإلنترج والتاديا والظاوف المنرتخية القرحلة ،فإن
نمو البالد قد طبعه ثقل ميزان المدفوعر الذي يعرني من عجز هيكلي وااتفرع الدين الذي عبأ تخدمته
جزءا هرمر من موااد العملة الاعبة في البالد .ومن حيث القيمة المطلقة ،بلغ مجموع الدين  %214من
النرتج الداتخلي التخرم السنوي عرم  ،2111حيث وضع البالد في الاتبة الترسعة من أشد البلدان مديونية
في العرلم.
 .7وفي السنوا األتخياة شهد االقتارد الموايترني نموا يعود ،حسب المااقبين االقتارديين الوطنيين
والدوليين ،إلى عوامل ظافية مالئمة تاتبط بأسعرا المواد األولية وتخراة منجم الحديد وكذا زيردة
العون للتنمية في قطرعر التخدمر والبنى التحتية .وإن نسبة النمو الماتفعة المسجلة تخالل الناف
األول من هذا العقد قد ااتفع من  %2.2عرم  2442إلى أكثا من  %5بين عرمي  2443و.2445
وفي عرم  2441تعلن التقدياا نتيجة قيرسية تال  %21.1وتخالل عرمي  2441-2447يتعين تأكيد
األداء ولكن بمستوير أتخفض من عرم  ،2441على التوالي  %24.1و .2%1.3وعلى مدى أطول
تعول التوقعر على نمو يبلغ  %7في المتوسط تخالل الفتاة .32424-2441
 .1وعلى مستوى المبردال التجراية ،تتمثل أهم الارداا في منرجم الحديد ومنتجر الايد .وستتغيا
بنية الارداا بشكل قوي بسبب عرئدا تاديا النفط ،الشيء الذي سينعكس على الميزان التجراي
 - 1تخالل الفتاة  ،2444-2111كرن مسرهمة القطرع األول في النرتج الداتخلي التخرم  %21.1في المتوسط ،ومثل تابية المرشية متوسطر
قداه  %21والزااعة  .%1.1وتخالل الفتاة  ،2443-2442انتخفض مسرهمة القطرع األول قليال حيث شكل  %27.1في المتوسط ،منهر
 %21.5لتابية المرشية و %3.1للزااعة (تقايا حول مااجعة البيرنر االقتاردية  ،2441-2112يونيو .)2441
 - 2وحدة الدااسر االقتاردية ،حرلة البالد :موايترنير ،ينريا ( 2447إنجليزي).
 - 3اإلطرا المااجع لمحرابة الفقا.
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الس

األتخياة إلى

الذي سيمكن حسب التقدياا من االنتقرل من اايد سرلب مسجل تخالل السنوا
فرئض يقدا بـ %2.1عرم  2447و %2.1عرم 2441.
 .1كرن نسبة التضتخم دون  %1لغرية  ،2443لكنهر سلك طايقر مغرياا اعتبراا من عرم  ،2441حيث
4
وال  %24.1عرم  2441و %21.5عرم  .2445وبرلنسبة لفتاة  2441-2441تنتظا التوقعر
تااجعر تخفيفر سيعيد النسبة إلى حوالي  %1عرم  2441و %1في عرمي  2447و .2441لكن مستوى
التضتخم يمثل تذبذبر ماتفعر يعود تخراة إلى قوة عدم استقااا األسعرا الزااعية التي تمثل حوالي
 %54من مؤشا أسعرا االستهالك .يضرف إلى ذلك أن الضغوط المحتملة في االاتفرع قد تنتج عن
زيردة النفقر العمومية عند مر تتولى الحكومة الجديدة مهرمهر.
 .24وفي مجرل الميزانية فإن اإلاالحر الهرمة التي قيم بهر منذ عرم  2113على مستوى الضاائب
والتحكم في النفقر العمومية وليباالية االقتارد قد مكن من االنتقرل من عجز ميزاني مزمن في عقد
الثمرنينير إلى فرئض ميزاني اعتبراا من عرم  .2111بلغ العجز حوالي  %2عرمي  2111و2111
(بدون الهبر ) ،لكنه سجل بعد ذلك عجزا متزايدا بين عرمي  ،2441نرتجر عن النفقر الجراية (التي
تضرعف تقايبر بين عرمي  2111و 5)2441لكن أيضر إلى استئنرف االستثمراا العمومية التي
تضرعف  1ماا تخالل نفس الفتاة .حديثر بفضل أداء قطرع النفط أابح اايد الميزانية إيجربير من
جديد حيث بلغ  +%7.1عرم  2441حسب بعض التقدياا .6
 .22إن األداء الجيد في السنوا األتخياة مضرفر إلى السنرايو المنرسب على المديين القايا والطويل وكذا
التحكم األفضل في التوازنر االقتاردية مثل مستوى اايد الميزانية وسعا الااف وتطوا الكتلة النقدية
أو مستوى االحتيرطي تمكن من توقع ماحلة نمو االقتارد الموايترني ستكون لهر آثرا مضرعفة.
 .22تمكن مالحظة النترئج األولى في الماردقة ،تخالل شها يوليو  ،2111من قبل اندوق النقد الدولي
على البانرمج األول لتتخفيف الفقا وللنمو االقتاردي في البالد بمبلغ  55مليون دوالا أمايكي .وقد
انطلق البانرمج الثرني عرم  2443بمبلغ  1ماليين دوالا أمايكي .ومن جهة أتخاى تم قبول موايترنير
عرم  2442لتستفيد من تتخفيف ديونهر ضمن المبرداة المدعمة لفرئدة البلدان الفقياة شديدة المديونية.
وأتخياا تجدا اإلشراة إلى التقدم السايع لالستثمراا المبرشاة األجنبية التي ااتفع من  14مليون عرم
 2444إلى حوالي  344مليون دوالا أمايكي عرم .72445
 .7ثالثة تحديات لالقتصاد الموريتاني
 .23إن أية إستااتيجية مستقبلية للتنمية الزااعية والايفية المستديمة يجب لزومر أن تأتخذ في الحسبرن
وأن تنداج في الظافية الجديدة التي تمترز باهرنر التغياا الديمغاافية واستغالل النفط والعولمة.

 - 4اندوق النقد الدولي ،تقايا ا لبالد ،يوليو  2441وحدة الدااسر االقتاردية ،حرلة البالد :موايترنير ،ينريا ( 2447إنجليزي).
 - 5اندوق النقد الدولي :الجمهواية اإلسالمية الموايترنية ،مسرئل متختراة وملحق اقتاردي ،يوليو .2441
 - 6وحدة الدااسر االقتاردية ،حرلة البالد :موايترنير ،ينريا ( 2447إنجليزي).
 - 7إحارئير البنك الدولي حول التنمية.
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 1.7تغيرات ديمغرافية هيكلية
 .21يتزايد سكرن موايترنير بشكل سايع ويتقاون أكثا فأكثا ويفضلون المنرطق الحضاية على المنرطق
الايفية .لم يعد الاحل يشكلون اليوم سوى  %1من مجموع سكرن البالد ويعيش أكثا من  %54من
السكرن في المدن (يقطن ابع السكرن في انواكشوط).
 .25ويتجسد مظها بااز آتخا من التطوا الديمغاافي في تزايد نسبة النسرء في المنرطق الايفية بسبب
هجاا الاجرل بحثر عن العمل في المدن .وأتخياا نظاا إلى بنية أعمرا السكرن الايفيين ،حيث يسيطا
األطفرل دون سنة  ،)11( 25فإن المنرطق الايفية يقطنهر أكثا فأكثا األطفرل والنسرء.
 .21إن انعكرسر تلك االتجرهر الهيكلية على القطرع الزااعي والايفي ضتخمة وتطاح اهرنر هرمة
على أاحرب القااا في عدة مستوير ( :أ) زيردة اإلنترج الزااعي لمواجهة الطلب المتزايد؛ (ب)
مالءمة العاض الغذائي مع الحرجير التي تمترز بقوة تطوا الطلب؛ (ج) تطويا األسواق من أجل دمج
أفضل للقطرع الزااعي الاعوي في األسواق الحضاية؛ (د) االعتااف بدوا النسرء المتزايد وإنشرء
تخدمر دعم مالئمة؛ (هـ) تلبية الحرجير في مجرل التخدمر األسرسية الموجهة أسرسر نحو األطفرل
(التعليم ،الاحة .)...

 .7.7ظهور النفط
 .27لقد أابح موايترنير عرم  2441بلدا منتجر للنفط والغدرز وتسدتعد لتكدون مادداا .واغدم الشدكوك
حول الطرقة الفعلية لالحتيرطي والارداا  ،8وسيكون انعكرس هذا القطرع ضتخمر على االقتارد عمومر
وعلى القطرع الزااعي والايفي.
 .21تستطيع البالد برلفعل أن تسدتفيد مدن واادا الدنفط ألن اسدتغالل هدذه األتخيداة بشدكل جيدد يمكدن أن
يدفع عجلة إاالحر عاانة البالد التي بدأ وتتخفيدف الفقدا بشدكل كبيدا وضدمرن التنميدة المسدتديمة.
كمر أن تجابة بدرقي البلددان المنتجدة للدنفط تبداز أن وفداة المدداتخيل الحرادلة مدن تلدك المدوااد يمكدن أن
تنعكس سلبير إذا لم تستطع البلدان تفردي أتخطرا تنرقص االستثمرا الماتبطة بذلك.
 .21إن زيدردة المدوااد المرليدة الحرادلة مدن إنتدرج وتادديا الدنفط ستسدرعد الدبالد علدى تتخفيدف الددديون
التخراجية وإعردة توازن العجز الميزاني وتحسين اايد الميزان التجدراي (إن اآلثدرا األولدى بدرازة فدي
ذلك المجرل) .ومن وااء اآلثرا المبرشاة على الحسربر الوطنيدة ،سدتتيح هدذه المدوااد الجديددة للحكومدة
هرمش منرواة أكبا لوضع بداامج اسدتثمراية واجتمرعيدة فدي الوسدط الايفدي لعادانة قطدرع الزااعدة و
تابية المرشية ومحرابدة الفقدا ونقدص التشدغيل وعددم األمدن الغدذائي .وإن تسدوي الحسدربر سديكون لهدر
بشكل متزايد أثا الجذب على شاكرء التنمية ،الشيء الذي سيتجسد في نفرذ متزايد إلى ادنرديق مسدرعدة
التنمية وإلى االستثمراا األجنبية.
 .24وفي نفس الوق يجب توقع تزايد الطلب الداتخلي على المنتجر الزااعية والذي قد ينعكس إيجربيدر
على اإلنترج الزااعي شايطة أن يابح أكثا تنرفسية مع أسواق االستيااد ويتنوع نحو منتجر تتجروب
أكثا مع أنمرط االستهالك الحضاي ،سيمر وأن االستثمراا الجراية في البنى التحتية ستسهم في تقايب
المنرطق الزااعية من أسواق االستهالك الكبياة.
 .22وإلى جرنب هذه الفاص ،فقد أثبت التجابة القرئمة في بلدان أتخاى منتجدة للدنفط أن ذلدك الاتخدرء يشدمل
أتخطراا .ومن المحتمل جدا أنه عندمر تبدأ البالد إنترج وتاديا الثاوا النفطيدة ،سنشدرهد تزايدد االتجدره إلدى
انتخفرض مسرهمة القطرع الايفي في النرتج الداتخلي التخرم والذي لوحظ تخالل السنوا المرضية.
 - 8تم تقديا احتيرطيهر في ماحلة أولى بحوالي  144.444 – 144.444مليون باميل ،وطرقر تادياهر بـ 24سنة ،وهو مر يجعل البلد
المنتج اإلفايقي السردس للنفط من حيث اإلنترج المطلق والبااميل للفاد .لكن مؤتخاا (ينريا  )2447تم مااجعة تلك التقدياا في اتجره
االنتخفرض وتخراة برلنسبة ألهم المواقع ،حقل شنقيط الذي قدا احتيرطيه األالي بـ 12.2مليون باميل ليابح  35مليون باميل ،وهو أكثا
احتمرال( .وحدة الدااسر االقتاردية ،حرلة البالد :موايترنير ،ينريا ( 2447إنجليزي).
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 .22يضددرف إلددى ذلددك تخطددا الفدداق المتزايددد بددين القطرعددر العادداية والحيويددة التددي يقطاهددر اسددتغالل
الموااد المنجمية والنفطية ،والقطرع الزااعي والايفي الذي يمترز بنظم إنترج تقليدية موجهة بشكل قوي
نحو االستهالك الذاتي وقليلة المادودية والتثمدين .يمكدن أن تدنعكس هدذه الوضدعية فدي تفدرقم فدراق دتخدل
الفاد بين عمرل الزااعة ومتوسط الدتخل الوطني واللذين تم تقدياهمر بمبلدغ  222و 311دوالا أمايكدي
على التدوالي .9وإذا تأكدد هدذا االتجدره ،فسدتتفرقم أتخطدرا نقدص االسدتثمرا وتداك المندرطق الايفيدة مدع مدر
يتاتب على ذلك من آثدرا ال يمكدن تادواهر علدى المسدتوى )2( :االجتمدرعي الندرتج عدن هجداة الشدبرب
وشيتخوتخة السكرن الدايفيين وفقددان المهدراا ( ،ب) واالقتادردي الندرتج عدن تتخفديض اإلنتدرج الزااعدي
تجره الطلب المتزايد في المنرطق الحضاية وعن زيردة فرتواة الواادا الزااعية الماتفعدة أادال و(ج)
اإلقليمي بسبب آثرا التدهواا البيئية والثقرفية التي تعقب هجا المنرطق الايفية وتداك نشدرطر القطدرع
األول.
 .23وإن الضغوط نتخو افع سعا الااف قد تنعكس على زيردة الواادا وتؤثا على تنرفسية قطرعدر
اإلنترج الوطنية .وهنر أيضر نظاا لهشرشدة قطدرعي الزااعدة وتابيدة المرشدية فقدد يددفعرن ثمندر برهظدر مدع
فقدان أسواق هرمة علدى المسدتوى الدوطني والجهدوي والددولي وتفدرقم الااديد السدلبي للميدزان التجدراي
الزااعي.
 .21كمر يوجد تخطا ماتبط بتقلب االقتارد الذي قدد يبداز مدن تبعيدة مفاطدة لعرئددا القطدرع وتغيداا
األسعرا .ومن بين السدلبير التدي تمكدن معرينتهدر فدي الددول المنتجدة للدنفط ،يتعدين التدذكيا بدـ ( :أ) عددم
انتظرم التمويال واالستثمراا التي تمترز برنقطرعدر عنددمر تهدبط أسدعرا الدنفط؛ (ب) تتخاديص غيدا
فعرل للموااد المرلية؛ (ج) زيردة بدون احتيرط للنفقر العمومية وتخراة على شكل مسرعدا مرلية.
 .25قد يؤدي ذلك إلى إضعرف االقتارد الذي لن يستطيع مواجهة حرجير التنمية عنددمر ينفدد احتيدرطي
النفط بعد حولي عشاين سنة وإلى فقدان الوكالء االقتارديين الثقة في النظرم.

 .3..تحدي العولمة
 .21بدأ موايترنير منذ التسعينير بشكل قوي ليباالية على المستوى الوطني والدولي ،حيث تخفف
اقربة أسعرا المنتجر وأزاح معوقر التجراة الدولية .وقد عقب تلك السيرسر مزيد من ليباالية
الااف وإاالحر جبرئية وجماكية وقضرئية إلنشرء محيط مالئم لالستثمراا األجنبية والندمرج
أفضل في االقتارد العرلمي.
 .27وفي هذا النطرق ومع انضمرم موايترنير إلى منظمة التجراة العرلمية عرم  ،2115فقد اتخترا
االنضمرم إلى اآللية متعددة األطااف والتي توفا إطراا مالئمر الندمرج أفضل القتاردهر في األسواق
الدولية من جهة وأن تفاض على نفسهر انضبرطر في قيردة السيرسر التجراية والجبرئية من جهة أتخاى.
غيا أنهر لم تفتح بعد مفروضر من أجل االتفرقير التخراة بكل بلد لكنهر نفذ  ،بمبرداتهر التخراة،
سيرسة تعايفية أد إلى نقص عدد الضاائب وإلى تتخفيض النسبة العرمة للضايبة.
 .21وفي إطرا إاالح نظرم التجراة التخراجية ،واال الحكومة عملية عقلنة بنية التعايفر التي بدأ
عرم  2117لفتاة أابع سنوا والهردفة إلى تبسيط نظرم الضاائب على الواادا  .وهكذا منذ ينريا 2442
تم تقليص عدد النظم الضايبية من  1إلى  3وتبلغ أعلى نسبتين على التوالي  %24و( %24من دون
الضايبة اإلحارئية) .وهكذا تقتاب البنية التعايفية الموايترنية من بنية دول شبه المنطقة.
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 .21وفي إطرا هذه االتفرقر  ،تجدا اإلشراة إلى أن موايترنير التي تعد من بين الدول األقل تقدمر ،يمكن
أن تستفيد من الدعم الموجه إلى تنمية التخدمر العمومية مثل البحث والتكوين .وال يحظا عليهر أبدا أن
تقدم الدعم القتنرء المدتخال للمنتجين الزااعيين ذوي الدتخل المنتخفض وذلك في مجرل النقل وتسويق
منتجرتهم.
 .34على المستوى الجهوي ،ظل موايترنير فتاة طويلة عضوا في منظمتين جهويتين همر اتحرد
المغاب العابي والمجموعة االقتاردية لدول غاب إفايقير .وقد اتخترا االنسحرب من المجموعة
االقتاردية لدول غاب إفايقير في شها ينريا  .2442ومع ذلك تواال عضويتهر في المنظمر شبه
اإلقليمية ذا الهدف التخرص ،مثل منظمة استثمرا نها السنغرل واللجنة المشتاكة لمحرابة الجفرف في
السرحل التي انته للتو من ائرسة تنسيق.
10
 .32يدتخل التعرون بين موايترنير واالتحرد األوابي في إطرا اتفرق الشااكة بين دول إفايقير والكرابي
والمحيط الهردي والمجموعة األوابية والذي تم توقيعه في كوتونو في شها يونيو  ،2444ويضع
تتخفيف الفقا في المقرم األول من أهدافه .وفي هذا اإلطرا ياكز االتفرق بشكل تخرص على التبني المحلي
لإلاالحر االقتاردية واالجتمرعي وإدمرج فرعلي القطرع التخرص والمجتمع المدني.
 .32تضع كل تلك اإلاالحر التنمية الايفية ومستقبل المنرطق الايفية ضمن آفرق جديدة تشمل نقرط
قوة ولكن أتخطرا أيضر تتعين معافتهر بشكل أفضل من أجل وضع اإلجااءا المنرسبة لتجروزهر .وفعال
فإن سيرسر تتخفيض مسرعدا اإلنترج والحواجز الجماكية يمكن أن تكون لهر آثرا إيجربية على القطرع
الزااعي واألمن الغذائي والفقا حيث تمكن( :أ) المستهلكين (وتخراة الفئر االجتمرعية األشد فقاا
والتي تشكل نفقرتهر الغذائية أغلبية مارايف األسا) من دفع أسعرا أتخفض للمواد الغذائية الزااعية؛
(ب) البلدان ذا العجز المزمن أو الظافي مثل موايترنير من النفرذ بشكل أسهل إلى السوق الدولية؛
(ج) مجموع االقتارد من تتخفيف اآلثرا الضراة لعدم استقااا األسعرا النرتج عن التغياا المنرتخية
وعن تقلبر المتخزونر الموسمية.
 .33ومن جهة أتخاى فإن المالحظة في موايترنير كمر في برقي البلدان النرمية تباز تدهواا للسعا
النسبي للنشرطر الايفية النرتج عن الليباالية .ويضتخم هذا التطوا ظرهاة الهجاة ،حيث ينشئ فرئضر
من اليد العرملة ال تستوعبه القطرعر العااية ،الشيء الذي يسبب توتاا اجتمرعية تتجسد في البطرلة
والعمل غيا المانف والهجاا الدولية .ويكمن انعكرس محتمل آتخا لتدهوا األجوا النسبية في كون
المنتجين الزا اعيين يتقرطعون أكثا فأكثا داتخل نشرطر قوتية مسيطاة في موايترنير .وينتج عن ذلك
فاق متزايد بين المنرطق الايفية والحضاية وإفقرا نسبي لسكرن الايف العرئشين على الزااعة وتابية
المرشية وكذا تزايد عدم األمن في مجرل األغذية والتغذية.
 .31إن هذه األتخطرا قوية سيمر وأن القطرع الاعوي ضعيف التجهيز لمواجهة فتح األسواق .وفي المقرم
األول توجد مشكلة معوقر العاض الزااعي للسوق المنزلي الوطني والدولي ثم نقص المنشآ
المينرئية والطاقية وأتخياا نقص الماردا البشاية والمؤسسية للمشراكة بشكل نشط في النظرم متعدد
األطااف .ويفسا ذلك ضعف انفترح البالد على السوق الدولية من جهة والحذا الذي تبدأ به البالد
المفروضر الثنرئية والجهوية ومتعددة األطااف من جهة أتخاى.
 .35كمر يجدا التذكيا بأن تتخلي الدولة عن نشرطر تسويق وإنترج المواد الزااعية لم يحضا بل واكبه
تغييا تنظيم لم يجد في القطرع التخرص بديال منظمر بشكل كرف لمواجهة بعض المسؤولير أو األعبرء
المتاتبة عليه ،الشيء الذي أدى إلى هشرشة متزايدة للقطرع من حيث أسعرا ومنرفسة المواد المستوادة
التي تستفيد من الدعم في أغلب األوقر .
 .31وعلى المدى الطويل ،فإن غيرب إستااتيجير والتزامر ملموسة (سيرسر اقتاردية،
استثمراا  ،وباامج المسرعدة الفنية) تستهدف وضع االقتارد في المستوى ودمجر أفضل للقطرع
الزااعي والاعوي في السوق الوطنية والدولية قد يحاا القطرع الايفي في دوا هرمشي مع العواقب
التي تمكن مالحظتهر في عدد كبيا من الدول األتخاى المنتجة للنفط.

 - 10إطرا التعرون بين الجمهواية اإلسالمية الموايترنية واالتحرد األوابي والذي تم إعداده عرم .2442
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 .3ما هو دور القطاع الزراعي والريفي أمام التحديات الجديدة
 .37يتمثل السؤال المطاوح في معافة المكرنة التي سيحتلهر أو يجب أن يحتلهر القطرع الزااعي
والايفي في هذه الظافية الجديدة وهل ،وبأية شاوط ،يستطيع القطرع تقديم مسرهمة معتباة لافع تلك
التحدير الجديدة .إن األدواا الحرسمة التي تعود إلى القطرع الزااعي والايفي يمكن تجميعهر حسب 5
محروا( :أ) مسرهمته في النمو االقتاردي؛ (ب) تثبي السكرن في المنطقة الايفية؛ (ج) تحسين المن
الغذائي؛ (د) تتخفيف الفقا؛ و(هـ) ايرنة التااث الطبيعي.
 .1.3المساهمة في النمو االقتصادي
 .31للجواب على هذا السؤال األول ،يجدا التذكيا بأن القطرع األول هو في المقرم األول واحد من
القطرعر المعتباة في االقتارد الموايترني ،حيث يسهم بحوالي  %21من النرتج الداتخلي التخرم.
وينداج في اإلستااتيجير الكفيلة بتثمين الطرقر التنموية الهرمة وأثاهر المضرعف .11وتما تلك
اإلستااتيجير عبا( :أ) زيردة وتثبي وتنويع (عمودير وأفقير) 12اإلنترج الزااعي؛ (ب) تكييف العاض
مع الطلب (الوطني والدولي) الذي يتجه إلى الزيردة وإلى التنوع نظاا إلى تغياا نظم االستهالك و(ج)
تحسين إنترجية عنراا اإلنترج .يتمثل الهدف في بلوغ مستوير لنمو اإلنترج الزااعي تتجروز نسب
تزايد السكرن بغية افع الدتخل في الوسط الايفي ،حيث ال يزال يتماكز أكثا من ناف السكرن
الموايترنيين العرملين.13
 .7-3تثبيت السكان الريفيين
 .31يلعب نمو القطرع الزااعي والايفي دواا أولير في التوزيع الجغاافي للسكرن .وحسب المسوحر
التي أنجز في البالد ،لوحظ أن هجاة سكرن الايف إلى المدينة تعود إلى تدهوا ظاوف المعرش في
الوسط الايفي أكثا منهر إلى جرذبية المدن .وبعبراة أتخاى فإن تحسين النمو النسبي للقطرع الزااعي
ومن حيث التبردل الداتخلي قد يكون له أثا كبيا على تتخفيف التحضا 14وعلى الفقا في الوسط
الحضاي .كمر قد يكون لهر انعكرس غيا مبرشا على تنشيط المااكز الحضاية االنتقرلية والمااكز
الايفية التي تتطلب التخدمر المقابة .وأتخياا قد تحول دون ظرهاة شيتخوتخة سكرن الايف وتنرقص
االستثمرا.

 - 11تقايا حول الموااد الطبيعية في موايترنير ،البنك الدولي .2441
 - 12يستهدف التنويع العمودي تطويا القطرعر ا لفاعية عبا تعزيز العالقر بين مستوى اإلنترج وأسواق المدتخال (قبلير) وأسواق
االستهالك (بعدير) .وت شمل إستااتيجير التنويع العمودي على وجه التخاوص تطويا قطرعر النشرط غيا الزااعية تمرمر لكنهر تضيف قيمة
إلى المنتجر الزااعية .ويتعلق األما تخراة بقطرعر تخدمر دعم الزااعة والتحويل والقاض  ...ويستهدف التنويع األفقي تتخفيف التبعية
لعدد قليل من المنتجر التي يمكن أن تسبب هشرشة كبياة أمرم تغياا األسعرا وأتخطرا المنرخ.
 - 13حوالي  %14حسب إحارئي السكرن عرمي  2177و.2111
 - 14باوكياهوف م ،)2111( .النمو الحضاي في الدول النرمية :استعااض اإلسقرطر والتوقعر  ،مجلة السكرن والتنمية ،المجلد  ،25اقم
 ،1افحر ( 771-757إنجليزي).

27

 .3.3تحسين األمن الغاائي
 .14تباز مالحظة األمن الغذائي في البالد تحسنر هرمر للحرلة العرمة في المنرطق الايفي كمر في
المنرطق الحضاية ،حيث تظها كرفة المؤشاا بعض التحسنر .
 .12غيا أن المعدال الوطنية تحجب فوااق كبياة على المستوى الجغاافي (تعرني المنرطق الايفية
أكثا من المنرطق الحضاية) كمر على الاعيد االجتمرعي .إن األطفرل أكثا هشرشة عمومر حيث يعرنون
مستوير سوء التغذية وماضية ونسب وفير تعتبا تخطياة حسب تانيف منظمة الاحة العرلمية.
 .12تعود هذه الوضعية أوال إلى نقص عاض المنتجر الغذائية الذي يقع في مستوير دون حرجير
البالد ،حيث يال حوالي  %34برلنسبة للحبوب 15في السنة المنرسبة لكن قد يسقط إلى مستوير أقل
بكثيا كمر وقع تخالل حملة  2445-2441التي هبط فيهر إلى  %23فقط .وتشكل اللحوم الحمااء القطرع
الوحيد الذي يحقق االكتفرء الذاتي .وتجدا اإلشراة إلى أن الايفيين ،وإن كرن معظمهم مزااعين ،يتعين
عليهم شااء نسبة كبياة من المنتجر الغذائية والمواد االستهالكية األتخاى التي يحترجون إليهر .وفي
وادي ناه السنغرل فقط يقراب االستهالك الذاتي  %24فقط من القيمة اإلجمرلية الستهالك األسا
الايفية.16
 .13يتميز مستوى اإلنترج براتبرطه الشديد برلظاوف المنرتخية وبتأثاه برآلفر الزااعية النرجمة عن
الحشاا والتغياا الفالية لألسعرا ،وهو مر ينعكس على قداة المزااعين تخراة فيمر يتعلق برالكتفرء
الذاتي وتلبية الحرجر الغذائية .وبمر أن الفتاا الفرالة بين حاردين هي األكثا حاجر برلنسبة للنفرذ
للمنتحر الغذائية ،فقد أنشأ الحكومة مفوضية األمن الغذائي لمواجهة إشكرلية األمن الغذائي المعقدة
وتعزيز نظرم تسييا األزمر الذي كرن ضعيف الفرعلية .كمر أدى غيرب سيرسة وطنية لألمن الغذائي
إلى الحد من فرعلية مجهودا الحكومة.
 .11نجم عن مر سبق أن وضعية األمن الغذائي في البلد يمكن أن تواف برلضعيفة والشديدة االاتبرط
برلمسرعدة الغذائية التي تمثل  %24من مجموع المسرعدة في مجرل التنمية المقدمة للبالد.
 .15إن التحدي برلنسبة للقطرع الزااعي هو الحد من هذا الضعف الحرال اليوم وفي المستقبل ،ذلك أن
الطلب الغذائي سيزداد بشكل كبيا بسبب تزايد السكرن وازديرد الدتخل والتوزع الجغاافي للسكرن الذين
يتحضاون أكثا فأكثا .وحسب التقدياا  17فإن ازديرد السكرن سيؤدي إلى مضرعفة الطلب على
الحبوب سنة  .2424وبرإلضرفة إلى الحبوب ،فإن البلد يستواد عملير مجموع حرجرته من السكا والزي
النبرتي.
 .11كذلك فإن أثا الدتخل سيؤثا بشكل تخرص على تنوع الطلب الغذائي تخراة في المنرطق الحضاية،
وهو مر يجعلنر نفتاض أن يكون هنرلك تزايد سايع على طلب السمك واللبن والتخضاوا مقرانة
برلحبوب.
 .17يشكل ازديرد الطلب فااة للقطرع الزااعي ،ولكن شايطة أن يتم وضع القطرع في حرل تمكنه من
التقدم ليستجيب للحرجر المعبا عنهر من تخالل هذا الطلب .وبعبراة أتخاى ،فإن هنرك تخطاا كبياا في
أن تتم تلبية هذه الحرجر عبا االستيااد المدعوم غرلبر بشكل كبيا(األاز ،القمح ،اللبن  )...التي تمثل
حوالي  %34من إجمرلي مستوادا البالد وهو مر قد يؤدي إلى نترئج تسيء إلى التخطط االقتاردية
واالجتمرعية والتاابية.
 - 15تقايا حول تقدمر تنفيذ األهداف التنموية في موايترنير ،بانرمج األمم المتحدة للتنمية.2445 ،
 - 16تقييم الفقا في موايترنير ،البنك الدولي.2111 ،
 17متربعة القمة العرلمية للغذاء ،مشاوع إستااتيجية للتنمية الزااعية الوطنية في أفق  ،2424منظمة األمم المتحدة لألغذية والزااعة ،نوفمبا
.2111
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 .11أتخياا فإن النمو االقتاردي للقطرع الزااعي ال يكفي ،إذ أن األمن الغذائي له بعد يتعلق برلنفرذ
العردل إلى الماردا ،وهو في نفس الوق من أسبرب وآثرا الفقا :فمن جهة يمنع سوء التغذية األفااد
من إعطرء إنترجية قاوى ومن تحايل دتخل كرف لشااء الغذاء ،ومن جهة ثرنية فإن الفقا يمنعهم من
الحاول على الغذاء .وأمرم هذه المشركل يابح من الضاواي اعتمرد سيرسر إاادية من قبل الحكومة
مثل باامج تستهدف المجموعر الهشة وإنشرء أحزمة األمرن الضاواية.

 .4.3تخفيف الفقر
 .11اغم التطوا المسجل تخالل الفتاة  2444ـ  2441يبقى الفقا ظرهاة ايفية ،إذ أن نسبة األشتخرص
الذين يعيشون تح عتبة الفقا والمحددة بـ  11.144أوقية للفاد سنوير في سنة  2441تبلغ  %14في
الوسط الايفي مقربل  %21في الوسط الحضاي .يضم الوسط الايفي وحده  %75من الفقااء في البالد
و  %14من أشد السكرن فقاا .في سنة  2441فإن  %11من أعضرء األسا التي يعيلهر مزااع مستقل
تعيش تح عتبة الفقا.18
 .54إن هذا االنتشرا الكبيا للفقا في العرلم الايفي ماتبط بضعف تنوع ماردا الدتخل وبرلعوائق التي
تواجه الزااعة والتنمية الحيوانية اللتين همر الماداان الائيسيرن للعمل في الوسط الايفي ،كمر يالحظ
ضعف شديد للتشغيل في الوسط الايفي ،إذ أن نقص التشغيل يمس على األقل ناف عدد السكرن
العرملين.
 .52غيا أن الفقا في الوسط الايفي ال يتحدد فقط في المظها النقدي ولكن أيضر من عنرااه ضعف
اأس المرل البشاي والنفرذ إلى التخدمر االجتمرعية األسرسية .إن تحدي الفقا يتمثل إذن كذلك في تنمية
البنى التحتية الضاواية لتمكين األفااد والمجموعر االجتمرعية األكثا حامرنر من النفرذ للتخدمر
األسرسية التي هي التهذيب والاحة والمرء الشاوب والااف الاحي  ...الخ.
 .52ليس الفقا ظلمر فحسب ،ولكنه أيضر عرئق في سبيل التنمية وحرمل لمسببر عدم االستقااا
االجتمرعي .إن القطرع الزااعي والتنمية الايفية لهمر دوا مهم في الوقرية من هذه األتخطرا ،على األقل
نظاا لتخمسة أسبرب وجيهة( :أ) أن غرلبية الفقااء يتماكزون في المنرطق الايفية؛ (ب) أن الطبقر
االجتمرعية األكثا فقاا تنفق الجزء األكبا من ميزانية األساة في شااء المواد الغذائية األسرسية (ج) أن
هنرك طرقر كرمنة غيا معبا عنهر لتخلق فاص عمل في الوسط الايفي؛ (د) أن التااث الثقرفي
والترايتخي يوجد في المنرطق الايفية ويشكل مادا دتخل محتمل؛ (هـ) أن حمرية البيئة والمنرظا
الطبيعية تسرهم في تحسين ظاوف المعيشة.

 .5.3الحفاظ على الوسط الطبيعي والمجال الترابي
 .53يعتبا المزااعون والمنمون حمرة وتخرزني الوسط التاابي والمنرظا الطبيعية والترايخ الموايترني.
وقد أثا احتالل واستغالل التابة مضرفر إلى التضرايس والهيدوغاافير في المنرظا الطبيعية على ما
الترايخ الموايترني وذلك في عالقة وثيقة مع الديموغاافير .لقد أدى التنرفس بين األااضي الزااعية
والاعي والغربر إضرفة إلى عردير الترايخ (الحاوب ،المجرعر  ،األوبئة ،تزايد السكرن ،السيرسر
الزااعية) إلى تغيا المنرظا الطبيعية منذ قديم الزمرن.
 .51يسيا اآلن المزااعون والمنمون الموايترنيون  24مليون هكترا (قاابة  %24من مسرحة البالد)
ارلحة لمتختلف األنشطة الزااعية -الغربية -الاعوية .ومن ضمن هذا المتخزون األاضي ،هنرك
 18المسح الدائم حول الظاوف المعيشية لألسا.2441 ،
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 544.444هكترا ارلحة للزااعة ،منهر  237.444هكترا على طول نها السنغرل ارلحة للاي
و 1.331.444هكترا تغطيهر النبرتر التخشبية  15.161.000هكترا من المااعي العشبية.
 .55غيا أن إعردة تنظيم تجاي منذ السبعينر وقد اتسم بـ( :أ) تحضا متسراع شكل تحدير للمتخطط
والمشاع؛ (ب) ظهوا التجمعر الايفية على نطرق واسع ،تخراة حول طايق األمل؛ (ج) نمو
الزااعة الماوية في منطقة حوض النها؛ (د) تحول جذاي في نظم اإلنترج الزااعي والاعوي نتيجة
استمااا العوامل المنرتخية غيا المالئمة واطااد الجفرف.
 .51وهكذا انحسا المسرحر المتخااة للزااعة المطاية وأابح الزااعر أكثا عشوائية من
ذي قبل ،إذ تتم ممراستهر أسرسر في القيعرن التي تستفيد من منسوب إضرفي من ميره المستنقعر وتحرفظ
أكثا نتيجة بنيتهر الثقيلة على الاطوبة .لكن معظم هذه المنتخفضر يتعاض لزحف الامرل بشكل
مستما ،كمر أن التخاوبة المحتملة قد تستنفذ بساعة مر لم يتبع بشأنهر تسييا مالئم.
 .57لم يتم تتخفيض زااعر الفيضرن فحسب بل إن فتاة الفيضرن أابح أقاا من عردتهر ولم تعد
نوعير الذاة البيضرء عرلية المادودية تزاع نظاا لعدم توفا حرجرتهر من المرء وهو مر أثا كثياا على
المادودية ،ويتم اآلن االتجره أكثا فأكثا نحو الزااعر الماوية التي تتطلب إدتخرل تقنير حديثة
واستثمراا ووسرئل إنترج وتسييا ليس في متنرول المزااع الاغيا.
 .51تمثل أنشطة الايد في نها السنغرل قديمر ماداا مهمر للدتخل وللباوتين وقد أابح
بسبب تأثيا الجفرف.

محدودة جدا

 .51أتخياا فإن إنترجية الواحر نقا بشكل ملحوظ نتيجة انتخفرض البحياة الجوفية وزحف الامرل
على الواحر وهجاة اليد العرملة المحلية.
 .14إن الضغط البشاي والحيواني على الماردا الطبيعية ،الذي أابح يتماكز في منطقة الجنوب
بسبب تدهوا البيئة في الشمرل أابح يزيد منه تحضا غرلبية المنمين الاحل.
 .12نتيجة لذلك فمن المنرسب التفكيا في تنمية القطرع الزااعي ضمن أفق تنمية مستديمة وهو مر يجب
أن يأتخذ في الحسبرن نداة الماردا الطبيعية (المرء والتابة) والمحرفظة عليهر وحمرية البيئة .إن هذه
المقرابر ضاواية تخراة أن البلد يواجه أتخطراا طبيعية متزايدة نرجمة عن تغيا المنرخ.
 .4قدرة القطاع الزراعي الرعوي على رفع التحديات
 .12يتعلق األما بتحليل الميزا والعوائق التي يتميز بهر القطرع الزااعي الاعوي وتخراة قداته على
مواجهة التحدير المطاوحة والقيرم بدواه كرمال في المسرهمة في النمو االقتاردي وتحسين األمن
الغذائي وتتخفيف من الفقا وكذا المحرفظة على الماردا الطبيعية .لقد تم اآلن إضعرف هذه القداة،
فينبغي القيرم بتحليل ال مجرملة فيه وتحليل العوائق الائيسية التي تثقل أداء القطرع وتحديد الفاص التي
ينبغي اغتنرمهر.
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 .1.4المعاينة
 .13يجب أوال االعتااف بأن القطرع الزااعي والاعوي قطرع في حرلة تدهوا ،تم تشتخيص عوااض
هذا التدهوا في الدااسر المفالة التي أنجز في البالد .ويمكن جمع عنراا المعرينة في ثالثة
مواضيع أسرسية هي( :أ) ضعف أداء القطرع؛ (ب) تدهوا الماردا الطبيعية؛ (ج) هجا عن القطرع.

 .1.1.4ضعف األداء
 .11تعتبا الزااعة نشرطر تقليدير في موايترنير شديد التأثا برلمرء ،وعلى ذلك يتماكز هذا النشرط في
شاق وجنوب شاق البالد وعلى طول نها السنغرل ،ويتبع اإلنترج الزااعي تخمسة أنظمة للزااعة( :أ)
النظرم المطاي ديياي وهو شديد ا لتأثا بنظرم األمطرا ( 51.144إلى  213.144هكترا ،تزاع
سنوير)؛ (ب) نظرم الزااعة تخلف السدود وفي القيعرن ( 21.444إلى  11.744هكتراا تزاع سنوير)؛
(ج) نظم زااعة انحسرا الفيضرن الطبيعية أو المتحكم فيهر على طول نها السنغرل ( 7.314إلى
 31.744هكترا تزاع سنوير)؛ (د) النظرم الواحرتي ( 1.752هكترا تزاع برلنتخيل المنتج للتموا و211
هكترا تزاع زااعة تح النتخيل)؛ (هـ) الزااعة الماوية (تم استاالح  37.744هكترا من ضمنهر
 24.444هكترا تزاع سنوير) وتتغيا المادودية كثياا ،إال أن متوسطهر برلنسبة للحبوب ينرهز  517كلغ
للهكترا برلنسبة للزااعة المطاية و 711كلغ للهكترا برلنسبة للزااعة تخلف السدود و 713كلغ للهكترا
برلنسبة لزااعة انحسرا الفيضرن و 1طن للهكترا برلنسبة للزااعة الماوية برألاز .19وموازاة مع ذلك
توجد زااعة شبه حضاية ،حيث يتم استتخدام ميره الااف الاحي معرلجة وغيا معرلجة ،ممر مكن من
إنشرء حدائق إلنترج التخضاوا ذا الهدف المزدوج :تحقيق األمن الغذائي والحد من التاحا.
 .15إن تابية المرشية في موايترنير هي من النوع التوسعي ،وفي غيرب اإلحارءا فإن أحدث تقديا
لقطرع تابية المرشية أجاي سنة  202444يعطي األعداد الترلية 2.117.444 :اأس من األبقرا،
 2.221.444اأس من اإلبل  5.272.444اأس من الضأن  3.171.444اأس من المرعز ،تتااوح
نسبة الزيردة الارفية (مقداة) مر بين  %477برلنسبة لإلبل %271 ،برلنسبة لألبقرا و %572برلنسبة
للضأن والمرعز .ويبلغ اإلنترج السنوي للحوم الحمااء  71.144طن ،كمر تقدا القيمة المضرفة للقطرع
الفاعي أتخذا في الحسبرن لفاوع التحويل/التوزيع بـ  12مليرا أوقية ،وتزداد األعداد سنة بعد سنة ،كمر
تالحظ زيردة كبياة لألغنرم ،غيا أن تثمين تابية المرشية في موايترنير ضعيف (اللحم أو اللبن).
 .11لقد قرم الحكومة منذ عقود ،وكذا المجموعة الدولية بجهود مهمة في مجرل تمويل تنمية القطرع
الزااعي الاعوي واالستثمرا فيه .وإن هذه الجهود التي قيم بهر ،تخراة في إطرا بانرمج منظمة
استثمرا نها السنغرل ،سرهم في عاانة الفالحة لكنهر لم تتمكن من الافع برلقطرع إلى المستوى الذي
يمكنه من تحسين األمن الغذائي للبلد والحد من التبعية لالستيااد؛ بل إن هذا األتخيا ،على العكس ،ازداد
بشكل كبيا في السنوا األتخياة من  115إلى  2.317مليون دوالا أمايكي مر بين  2442و2445
مقربل ازديرد الارداا من  355إلى  141مليون دوالا أمايكي .21كمر أن نسبة تغطية الارداا
للواادا تطوا من  %71سنة  2442إلى  %11سنة  .2445وقد وال المسرعدة الغذائية لسنة
 2445وحدهر  211.117طن.
 .17لقد بقي القطرع الزااعي ضعيف األداء على مستوى المادودية وعلى مستوى اإلنترجية ،إذ مر
يزال كل ذلك دون مستوى اإلمكرنر المتوفاة والمستوير التي تمكن من تثمين مقبول للنشرطر

 19المسح لدى األسا والمستغلين الزااعيين ،وزااة التنمية الايفية.
 20البنك الدولي ـ منظمة األمم المتحدة لألغذية والزااعة .مبرداة "تابية المرشية ،الفقا والنمو" (********)2442 .
 21من المنرسب أن نذكا بأن جزء كبياا من ارداا المنتجر الفالحية ،وعلى التخاوص الحيوانر  ،تتم في سوق غيا مانفة .وحسب دااسة
لمنظمة األغذية والزااعة والبنك الدولي ،فإن هذه الحاكة تبلغ مر يسروي  23.444طن من األسالب (بقيمة تقدا بـ  1مليرا أوقية).
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الزااعية الاعوية .وقد تأثا المادودية كثياا برلتغياا السنوية برلمادودية التي تتااوح مر بين ثالثة
أضعرف برلنسبة للزااعة غيا الماوية مع انعكرسر كبياة على دتخل المستغلين.
 .11تقرس فعرلية االستااتيجير والسيرسر الماتبطة بتابية القطرع الزااعي الاعوي إذن بقداتهر على
افع مستوى اإلنترجية والدتخل وكذلك قداتهر على تنظيم وحدا اإلنترج والكفرءة فيمر يتعلق برلتسويق
والقداة على إعردة التوزيع وتخراة برلنسبة للفئر األكثا هشرشة ،حيث مر تزال الوضعية حاجة.

 .7.1.4تدهور البيئة
 .11يعتبا تدهوا البيئة في البالد نتيجة عوامل طبيعية وبشاية كمر أن القطرع الزااعي الاعوي هو في
نفس الوق سبب وضحية في آن معر.
 .74إن موايترنير بلد ثلثره احااويرن ،وقد عاف فتاا جفرف شديدة تعرقب مع فتاا ممطاة بشكل
جيد ،وهو مر أثا على الفالحة والغطرء النبرتي في البالد .وهكذا فإن الغطرء الغربوي الذي كرن موجودا
في آفطوط وأفله وتلمسي ،لم يبق منه سوى هضبة متقطعة تتتخللهر أجزاء كمر أن منرطق اإلنترج
الزااعي تقلا تدايجير تراكة مكرنهر لارلح النمو الحضاي .من جهة أتخاى كرن هذا الجفرف سببر
في االنتقرل من النظم التوسعية والبدوية الستتخدام الماردا إلى أنظمة أكثا تقاير وأكثا تماكزا ليس
دائمر متكيفة مع وجود الماردا .أتخياا فإن تقدم التاحا اافقه زحف الامرل ممر أثا بشكل كبيا على
المسرحر الزااعية ونقرط الميره والمااعي بغض النظا عن جفرف المجراي المرئية والغدائا.
 .72ومن بين العوامل البشاية ،تجدا اإلشراة إلى اآلثرا الضراة لسوء تسييا بعض المسرحر الماوية
واالستاالحر الماتجلة على ملوحة وقلوية التابة .كمر يشكل االستتخدام غيا الفعرل وغيا المعقلن لألسمدة
الكيميرئية وللمبيدا الحشاية الذي سببر لتلوث البحياا الجوفية وتدهوا التابة.
 .72لقد أدى تضرفا العوامل البشاية والطبيعية إلى إضعرف اإلنترج الزااعي الاعوي وإنترجية هذه
النشرطر ممر تسبب في انعكرسر سلبية برلنسبة لظاوف العيش والفقا في الوسط الايفي.
 .73تتطلب هذه الدينرميكية استااتيجير تنموية هردفة إلى إنهرء الدوامة السلبية النرتجة عن تاابط الفقا
في الميدان الايفي وتدهوا البيئة .إن السكرن الفقااء مجباون على استتخدام المتخزون الطبيعي ممر يزيد
من تدهوا الماردا ويتسبب في انعكرس سلبي على اإلنترج وبرلترلي على دتخل األسا.

 .3.1.4هجر القطاع الزراعي
 .71يمس هجا القطرع جميع األنظمة الزااعية الاعوية .وفيمر يتخص الزااعة الماوية ،توضح دااسة
للمسح لدى األسا والمستغلين الزااعيين  2447/2441أن إجمرلي المسرحر المستالحة والمزاوعة
في حوض نها السنغرل انتخفض ليال إلى  22.744هكترا ،وهو مر يمثل حوالي ثلث ارفي المسرحة
المستالحة .ويستنتج كذلك من هذا المسح أن المسرحر المستغلة من قبل مالك تخاوايين يتوفاون
على مسرحر تزيد على  244هكترا لم تعد تتجروز  2.145هكترا أي  %22من المسرحر المستالحة
من قبل هؤالء المستغلين .بعبراة أتخاى ،نالحظ هجاا كبياا للنشرط الزااعي في قطرع الزااعة
الماوية.
 .75أمر الزااعة في المنطقة المطاية ،فتبين اإلحارئير أن إنترج الحبوب مضطاب مع تغيا في حجم
ذلك االضطااب ،كذلك تنبغي اإلشراة إلى أن مستوى اإلنترج برستثنرء سنة  2441كرن دائمر دون
المستوى الذي وال إليه سنة 2442.
 .71أد االستثمراا المنجزة في تنمية الواحر إلى ازديرد إنترج التخضاوا في هذه المنرطق دون أن
يكون هنرك نمو في شبكر التوزيع ،وعلى العموم ،لم تعاف زااعة الواحر نموا ملحوظر.
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 .77وبرلنسبة لتابية المرشية ،فقد شكل ضعف مستوى االستثمراا العمومية وغيرب دعم لتطويا
القطرعر الفاعية ولتسييا الماردا الطبيعية عرئقر في سبيل تنمية القطرع .وقد سرهم تضرفا األمااض
واألوبئة والجفرف المتعرقبة وكذا تحضا المنمين ،في تفكيك الجزء األسرسي من أنظمة اإلنترج القديمة.

 .7.4العوائق
 .1.7.4ظرفية بيئية صعبة
 .71مهمر كرن نظرم اإلنترج ،فإن الزااعة في موايترنير مر زال تتاف برلهشرشة أمرم الكوااث.
 .71تتعاض الزااعة النهاية أو الماوية للعديد من اآلفر الزااعية كرلطيوا اآلكلة للحبوب وفااشة
قاب السكا والسواد  ...الخ .ويمكن أن تتسبب الطيوا اآلكلة للحبوب في إتالف مر قد يال  %25من
إنترج المسرحر الماوية ،غيا أن هذه النسبة تابح أكثا في المنطقة النهاية ،حيث يتعذا أكثا معرلجة
الزااعر المتنرثاة عبا الجو.
 .14ياتكز نظرم مكرفحة الطيوا الحرلي على الاش برلمواد الكيميرئية بواسطة الطرئاة ،غيا أن الوسرئل
المترحة لهذه العملية غيا كرفية واعبة التعبئة في الوق المنرسب .كمر أن للمواد المستعملة نترئج ضراة
على البيئة وعلى الاحة البشاية والحيوانية ،لذا فمن الضاواي التفكيا في طاق أتخاى لمكرفحة هذه
اآلفة.
 .12إن غزو المسرحر الارلحة للزااعة من قبل نبرتر التيفر وبعض النبرتر المرئية قد أدى إلى فقد
جزء كبيا من المسرحر الارلحة للزااعة (الدلتر األسفل) .كمر أن التوزيع الفوضوي للمسرحر دون
وجود متخطط استاالح أدى إلى عدم فعرلية نظرم سحب المرء ممر زاد من ظرهاة الملوحة والقلوية وكذا
الفيضرنر  ،إذ انتشا الفيضرنر التي حدث في فتاة األمطرا سنة  2111إلى كل الحوض بسب
االستاالح الفوضوي وتخراة بنرء الفاوع االاطنرعية (أو القنوا الفوضوية) تخراة في منطقة
التااازه التي تضم معظم المسرحر المستغلة فادير بشكل تخاواي .وتشكل هذه الفيضرنر أحد
األسبرب الائيسية لتاك النشرط الزااعي من قبل مستغلين كثياين ،وتخراة أشدهم فقاا.
 .12كمر أن قطرع تابية المرشية عرنى هو اآلتخا على نطرق واسع من الجفرف وحاائق المااعي
والحيوانر المفسدة (الحيوانر المفتاسة وغزو الجااد) التي تسبب أحيرنر تخسرئا كبياة ،في المرشية أو
في األعالف المتوفاة.

 .7.7.4تبعثر وعزلة وحدات اإلنتاج
 .13يمثل تبعثا وتشت وحدا
تحقيق اقتارد الكمية.

اإلنترج عوائق قوية أمرم النشرطر

التي ال يمكن أن تتطوا إال إذا أمكن

 .11يفسا ذلك عدم وجود المنشآ المهيكلة في مجرل الاي والطاق ومنشآ فك عزلة المنرطق الايفية
واعوبر وحدا التحويل ونقص عمل وحدا الحفظ وعدم نشا الكهابرء الايفية في تخدمة الزااعة.
وتشكل هذه العنراا الهرمة عااقيل حقيقية أمرم التنمية الايفية المستديمة في بالدنر.
 .15تعود عزلة المسرحر الزااعية في حوض النها إلى عدم وجود المنشآ المهيكلة .ومنذ التسرقطر
األولى لألمطرا ،يابح معظم الحقول الزااعية معزوال ال يمكن الواول إليه .ويضطا المزااعون إلى
تأمين وجود المدتخال الضاواية مسبقر وتأمين تتخزينهر في عين المكرن .ويطاح مشكل نقل التجهيزا
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الزااعية (الجاااا  ،الحرادا ) إلى عين المكرن .وينطبق نفس الشيء على نقل المحاول في الوق
المنرسب إلى وحدا المعرلجة وإلى األسواق.
 .11وبرلنسبة للسدود ،فإن الجاد األتخيا المعاوف يعود إلى سنة  2111حيث تم تحيينه جزئير عرم
 2441برلنسبة لواليتي العاربه وگواگول .لكنه لحد اليوم ال يوجد تقييم حول انعكرسر االستثمراا
المنجزة وال استمااايتهر .وبرلمقربل ،من المعلوم أن معظم السدود ونقرط المرء المتخااة لسقي
المواشي غيا عرملة .ويجب القول بأن إنجرز هذه االستثمراا لم يكن موضوع بامجة متشروا عليهر
بين متختلف هيئر الدولة المتدتخلة في هذا المجرل وال يستجيب للمعرييا المنرسبة والمتفق عليهر.

 3.7.4رأسمال بشري مضعف
 .17كمر تبين جميع المس وح التدي قديم بهدر حتدى اآلن حدول ظداوف المعيشدة فدي الوسدط الايفدي ،22فدإن
السكرن العرملين في القطرع الزااعي يظهاون أضعف المستوير في مجرال الفقا والتمداس والاحة
وبعددض التخدددمر األسرسددية األتخدداى (النفددرذ إلددى المددرء الاددرلح للشدداب ،الكهابددرء  :)...تبلددغ التغطيددة
الاحية في دائاة شعرعهر  5كلم فدي الوسدط الحضداي  %13مقربدل  %32فدي الوسدط الحضداي .أمدر
نسبة التمداس التخرم فهي  %242,1في الوسط الحضاي مقربل  %12,1في الوسط الايفي وتبلدغ نسدبة
محدو األميدة  %7273فددي الوسدط الحضداي مقربددل  %1172فدي الوسدط الايفددي .23وتجددا اإلشدراة إلددى
وجود فراق كبيا بين المنرطق الايفية نفسهر .وهكذا فإن المؤشداا برلنسدبة لحدوض النهدا أحسدن نسدبير
منهر في المنرطق المطاية.
 .11إن كلفة نفدرذ هدؤالء السدكرن إلدى التخددمر األسرسدية ماتفعدة ،كمدر أن الوقد المتخادص للعالجدر
وجمع حطب التدفئة وجلب المرء غرلبر مر يكون علدى حسدرب الدتعلم والنشدرطر األتخداى المدداة للددتخل.
وبرلترلي فإن اإلنترج ية العرمة للماردا البشاية وكذا مادودية النشرطر االقتاردية تبقدى ضدعيفة بشدكل
بنيوي ،ممر ال يسمح برألمل في تطدوا المسدلكير اإلسدتااتيجية للمسدتغلين الدزااعيين مدر لدم يدتم التغلدب
على تلك العوائق.
 .11يقدا حجم نقص التشغيل بشكل إجمرلي بـ  %54من السكرن العرملين في الوسط الايفي وهي نتيجة
منطقية لقطرع زااعي ضعيف األداء ،غيا أن المقلق هو أنه ،طبقر لدااسر حديثة ،24فدإن التشدغيل فدي
الايف في القطرع غيا الزااعي (تخراة عمرل اإلدااة العمومية) يتجه نحو النقص ،وهو مر يعدد عالمدة
علدى تندوع غيدا كددرف وضدعيف التطدوا بنيدة سددوق العمدل الايفدي وللزااعدة التددي تتسدم بادعوبر فددي
التخاوج من طوا زااعة االستهالك.
 .14تجدا اإلشراة هنر أتخياا ،إلى أن النزوح من الايف الذي يقوم به أسرسدر الاجدرل الدذين هدم فدي سدن
العمل ينعكس على بنية سكرن الايف الذين تزداد فيهم نسبة الشيتخوتخة والنسرء واألطفدرل .وقدد يزيدد هدذا
االتجره من هشرشة القطرع برعتبرا أن المسنين لديهم اتجره أضعف للتطلع لالستثمرا وللتغييا مقراندة مدع
الشبرب .ومن جهة أتخاى ،فإن النسدرء أكثدا هشرشدة ،ألنهدن يحادلن بشدكل أادعب علدى القداوض كمدر
ينفذن بشكل أاعب إلدى سدوق الشدغل اغدم نتدرئج المسدح الددائم حدول الظداوف المعيشدية لألسدا 2441
الذي يفيد بأن األسا التي تدياهر النسرء ( 5/2من األسا) ليس أفقا من تلك التي يدياهر الاجرل.

 22المسح الدائم حول الظاوف المعيشية لألسا ،2441 ،2444 ،المسح الديمغاافي والاحي في موايترنير.2444 ،
 23مواافر الفقا  .2441وزااة الشؤون االقتاردية والتنمية ـ المفوضية المكلفة بحقوق اإلنسرن ومحرابة الفقا وبرلدمج.
 24مدياية الدااسر والتتخطيط /المفوضية المكلفة بحقوق اإلنسرن ومحرابة الفقا وبرلدمج" :دااسة سوق العمل في الوسط الايفي" ،يونيو
.2441
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 .12إن أتخددذ هددذه االتجرهددر البنيويددة فددي الحسددبرن وتخراددة دوا النسددرء المتزايددد فددي الوسددط الايفددي ال
ينبغي التقليل من شأنهمر ويجب أن يلهمر السيرسر واإلستااتيجير المستقبلية في مجرل التنمية الزااعية
والايفية.

 .4.7.4رأسمال فني ناقص
 .12يجدا التذكيا هندر بد أن أنظمدة اإلنتدرج الايفدي المعتمددة فدي المرضدي علدى تابيدة المرشدية والزااعدة
التوسعية أابح كثيفة أكثا فأكثا .وقد أتخذ هذا التحدول حجمدر أكبدا فدي منطقدة حدوض النهدا وهدو مدر
أوجد هنرلك تعريشر بين نمطين من اإلنترج( :أ) نظرم تقليدي يسيطا عليه منتجون اغرا ،قليدل االسدتفردة
مددن القدداوض والمكننددة الزااعيددة( .ب) نظددرم عادداي يسدديطا عليدده القطددرع التخ درص ا ويتددوفا علددى
تمويال كبياة ويستتخدم التقنير "مكثفة".
 .13وبدءا برلقطرع الحديث ،فإن نقدص المددتخال (البدذوا المحسدنة ،األسدمدة ،منتجدر الادحة النبرتيدة
والبيطاية  )...يشكل دون شك أحد العوامل التي حد من اإلنترج الزااعي .وتعدود هدذه الوضدعية ،مدن
بين أموا أتخاى ،إلى تتخلي الدولة ،دون إجااءا مواكبة ،عن وظرئف التمدوين والددعم واإلاشدرد ،كمدر
تعود إلى عدم اقربة نوعية المنتجر  .وبرلترلي ينبغي اعتمرد منطدق الفعرليدة االقتادردية واقتادرد الكميدة
فيمر يتخص التغطية الشرملة للحرجدر  ،إذ أن المندرطق المعزولدة تواجده اآلن ادعوبر أكبدا فدي التدزود
برلمدتخال  .إن المشكلة المطاوحة هي تحديد التشجيعر األكثا فعرلية لتأمين تغطية شرملة للحرجر من
المدتخال .
 .11بافة عرمة ،فإن الفاوع الواعدة تعرني من حرال الضعف الترلية( :أ) غيرب أو سوء البنى التحتية
(النقل ،السوق ،التتخزين)؛ (ب) وجود ضاائب برهظة ودون مقربدل تضدعهر البلددير ؛ (ج) غيدرب تاقيدة
التجددراة (تنظدديم الشددبكر  ،البحددث عددن منددرطق للتسددويق) .كمددر أن غي درب التخدددمر األسرسددية مثددل المددرء
والكهابرء والمعلومر المتعلقة برلسوق والقاوض ،برإلضدرفة إلدى شددة تشدت وانقسدرم وحددا اإلنتدرج،
تشكل عوائق حقيقية أمرم تنمية وسدرئل الحفدظ والتحويدل والتسدويق للمنتجدر وبرلتدرلي فدي سدبيل انددمرج
الزااعة في اقتارد السوق.
 .15إثا إجااءا تحايا االقتارد ،سهل الدولة سنة  2111إنشرء بنية تخاواية تؤجا التجهيزا
(تخراة الحرادا والجاااا ) الضاواية للنشرط الزااعي ،غيا أن عدد الحرادا والجاااا غيا
كرف 25وغيا قردا على تغطية حرجر حملة عردية .وتقدا نسبة التغطية الحرلية بـ  .%14وإن حرلة هذه
المعدا التي تم شااء معظمهر مستتخدمر تقراب في الغرلب حرلة البلي .وينطبق نفس الشيء على اآللير
الثقيلة (الجاافر والااار والشحرنر ) الضاواية إلعردة تأهيل واستمااا االستاالح.
 .11برلنسبة لقطرع الزااعة الماوية ،يشكل إنشرء الشاكة الوطنية للتنمية الايفية (اونرديا) عرم
 2175بداية ماحلة أتخاى من تنمية الزااعر الماوية في موايترنير .وتتميز هذه الماحلة بإشااك أكبا
للمستفيدين في تهيئة المسرحر الزااعية .وقد استدعي السكرن للمسرهمة في تسوية المشركل العقراية
المحتملة وأنجزوا هم أنفسهم بعض األعمرل مثل حواجز الفال ،مع تأمين محطر الضخ والشبكر
الائيسية والقنوا  .وكرن عليهم من جهة أتخاى تسديد إتروة موجهة لتغطية جزء من أعبرء الايرنة التي
تتحملهر المارلح العمومية.
 .17نعتبا على العموم أن هذه المنشآ لم يتم إنجرزهر أو تأهيلهر برحتاام المعرييا الفنية المطلوبة.
واآلن ال يزال يوجد تسييا مشتاك بين اونرديا والفالحين .وفي هذا اإلطرا تؤمن ايرنة محطر

 25مسح أنجزته وزااة التنمية الايفية في شها سبتمبا .2441
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الضخ وأهم شبكر القنوا  .ولألسف ،تدهوا هذه المنشآ بساعة مع تتخلي الدولة عنهر ،ألن
المستفيدين ال يتوفاون على الوسرئل الضاواية وال القداا لإلبقرء عليهر.
 .11نشددرهد اآلن تااجددع وتيدداة االستاددالحر الائيسددية والددذي يعددود عمليددر إلددى معرلجددر غيددا مكتملددة
للملفر العقراية من قبل اإلدااة وكذلك الكلفة الماتفعة لإلنجدرزا والتدأتخا الكبيدا فدي إكمدرل الواشدر
وعدم جودة األشغرل (سواء تعلق األمدا برالستادالح أو إعدردة التأهيدل) ينضدرف إلدى هدذا ضدعف البيئدة
الفنية وعدم كفرية التمويل والاقربة ألشغرل االستاالح أو التأهيدل ،ويبددو أن الكثيدا مدن االستادالحر
تم إنجرزهر لالستجربة لشاوط استثمرا تفاضهر قواعد منح األاض .وفيمر يتخص المسرحر التخاواية
فقد تم إجااء استاالحر ماتجلة ودون احتاام أي معيرا فني.
 .11علددى مسددتوى الزااعددة المطايددة والزااعددة الفيضددية ،يمكددن تلتخدديص العوائددق الفنيددة كم در يلددي( :أ)
ضددعف تددوفا أنددواع البددذوا المتبقيددة بعددد الجفددرف المالئمددة لنظددرم تسددرقط شددديد التفددرو (الفقددد التدددايجي
لألنواع المالئمة لظاوف الوسط والعردا والطلب الغذائي)؛ (ب) انعدام نظرم فعرل للحمريدة مدن الجدااد
والطيوا اآلكلة للحبوب التي تشدكل األسدبرب الائيسدية إلتدالف زااعدة الدذاة البيضدرء والددتخن واللوبيدر؛
(ج) عدددم تطبيددق تقنيددر مالئمددة السددتقطرب وتثمددين ميددره المسددتنقعر ؛ (د) ضددعف وهشرشددة التخاددوبة
الطبيعية للتابة.
 .244برلنسبة ألنظمة إنتدرج الواحدر  ،فدإن العوائدق الائيسدية تشدبه عوائدق الزااعدة المطايدة والفيضدية
ينضرف إليهر وسط بيئي متدهوا ،كذلك فدإن إنتدرج التخضداوا شدهد نمدوا كبيداا مدع االسدتتخدام المكثدف
للمضتخر ذا المحاك على حسرب تجديد البحياا المرئية .يوفا هذا النوع من اإلنترج فرئضر معتبداا،
غيا أن األما يتعل ق بزااعة فالية تتجروز احتيرجر البلد وال تجدد سدوق تادديا نظداا لمسدرئل تتعلدق
برلجودة والحفظ واعوبة وسرئل النقل.
 .242في إطرا القطرع الفاعي لتابية المرشية فإن تسدييا مسدرحر الاعدي يطداح مشدركل تخرادة سدوء
توزع نقرط الميره الذي يؤدي إلى الشطط في استغالل المنرطق التي تتوفا عليهر ،كمدر يتسدبب فدي الكثيدا
من النزاعر تخراة في منطقة حوض النها ،ذلك أن بهر تماكزا للقطعدرن ،لكدن االستادالحر الحرليدة
ال تأتخذ في الحسبرن الحرجر الفعلية للحيوانر في السقي سواء من تخالل عدم كفريدة نقدرط المداوا نحدو
النها أو من تخالل نوعيدة البندى التحتيدة المرئيدة كدذلك فدإن جهدل معدرييا تابيدة المرشدية ،وضدعف تسدييا
القطعرن مسؤول هو األتخا عن ضعف إنترجية الحيوان.
 .242يعيق ضعف التنظيم والتمثيل المهني واعوبة النفرذ إلى ماردا التمويل المالئمة لتنميدة القطدرع.
فعلددى المسددتوى العقددراي يضددا عدددم إشددااك ومسددألة المجتمعددر الزااعيددة الاعويددة التسددييا المعقلددن
لمسرحر وماردا الماعى تخراة أن مستوى اإلنترج الاعوي قليل الكفرية.
 .243بغض النظا عن سنوا الجفرف المتعرقبة التي أثا بشكل قوي في الماردا الغربويدة ،فدإن هدذه
األتخيدداة تعددرني مددن ازديددرد الاعددي علددى الحددد واالسددتغالل الغددربوي المفدداط (اسددتغالل الحطددب المنزلددي
والفحم) لتلبية حرجير المؤسسة والمااكز الحضاية ،حيث أن فحم الحطب يشكل المادا األول للطرقدة
المنزلية .إن اآلثرا االقتاردية والبيئية لتدميا األشجرا إذ يتسبب في( :أ) تقدم زحدف الامدرل الدذي يهددد
القاى والمنرطق الزااعية الاعوية؛ (ب) شدة الايرح الحراة والتعاية المرئية المضداة برلزااعدر ؛ (ج)
الحد من ماردا االلتقرط والتابة الارلحة لالستغالل؛ (د) النزاع بين المزااعين والمنمين.

 .5.7.4نسق مؤسساتي وتنظيمي إشكالي
 .241التشريع والتنظيم :يشكل غيرب بيئة قرنونية وتنظيمية مالئمة من تخالل تحديث وتطبيدق نادوص
تشددايعية عرئقددر فددي سددب يل تنميددة القطددرع الايفددي ،كمددر أن المدونددة الاعويددة ومدونددة تابيددة المرشددية التددي
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اعتمدتهر الحكومدة سدنة  2443ـ  2441لدم تطبدق ،ممدر أدى إلدى انعددام تسدييا معقلدن للمادردا وانعددام
هيكلة وجرهزية المنظمر االجتمرعية المهنية للقطرع الفاعي كمر أدى إلى الممراسة الفوضوية للمهنة.
 .245المؤسسات الرئيسية :إن تنمية الزااعة وتابية المرشدية تقعدرن علدى عدرتق وزااة التنميدة الايفيدة
التي من مهمتهر تاوا وتنفيذ ومتربعة وتقييم سيرسر التنمية الايفية التي تعتمدهر الحكومة .26إن انعدام
الماردا البشاية ذا التخبداة وشديتخوتخة العمدرل مداتبطين بعدد الكفريدة فدي االكتتدرب وكدذلك غيدرب آليدة
لتكوين وتحسين تخباة العمرل تعيق بشكل جدي تحسين أداء الوزااة.
 .241من المالحظ في جميع الحرال وجود بنى اسدمية أتخداى ذا نطدرق وزااي تتكفدل هدي األتخداى
بهذا النشرط متجدروزة بدذلك إطدرا مهرمهدر األادلية (تنسديق ،الددعم والبحدث عدن التمدويال ) كدي تادبح
وكرال للتنفيذ .هذه هي علدى األتخدص الحدرل برلنسدبة لدبعض بداامج المفوضدية المكلفدة بحقدوق اإلنسدرن
ومحرابة الفقا وبرلدمج ومفوضية األمن الغذائي. 27
 .247يستجيب إنشرء كتربة للدولة لدى الوزااة األولى مكلفة برلبيئة للحرجة فدي تنسديق السيرسدر البيئيدة
كمددر يسددتلزم كددذلك توضدديح بعددض مجددرال التدددتخل التددي تتقرسددمهر مددع وزااة التنميددة الايفيددة (المسددتوى
الماكزي والجهوي) مثل حمرية النبرتر  ،الملوحة ،انتشرا النبرتر العرزية ،آثرا مشرايع وباامج البيئة،
حمريددة المااعددي  ...الددخ ،ويبدددو مددن الضدداواي تحديددد أدق لهددذه األسددئلة التخراددة وكددذلك مهددرم هددرتين
الهيئتين.
 .241أمر على المستوى الجهوي ،أتخذا بعين االعتبرا التقطيع اإلدااي ،فإن  23مندوبية جهوية (واليدة)
يديا كال منهر مندوب منتدب له اتبة مديا ماكزي ولد نفس المسؤولية تح سلطة الوالي ،ذلدك أنده فدي
إطرا السيرسر الوطنية والجهوية ومااقبة تنفيذ جميع نشرطر التنميدة الايفيدة علدى المسدتوى الجهدوي.
على مستوى المقرطعر فإن جميع عملير التفتيش تشمل جميع مادرلح القطدرع ،وقدد تدم إنجرزهدر تحد
إشددااف مفددتش ،غيددا أننددر نالحددظ سددوء عمددل الماددرلح وبرلتخاددوص نالحددظ غيددرب الوسددرئل المرديددة
والبشاية لتأمين تنفيذ جيد لمهرم المالحة العمومية.
 .241زيددردة علددى ذلددك ،هنددرك عدددة هيئددر أتخدداى تربعددة لواددرية وزااة التنميددة الايفيددة( :أ) مؤسسددر
عموميددة مثددل الشدداكة الوطنيددة للتنميددة الايفيددة اددونرديا ومزاعددة انبواييدده المكلفددة بتددأطيا اددغرا
المزااعين علدى مسدتوى حدوض النهدا؛ (ب) مشدرايع وبداامج التنميدة والتدي هدي مسدتقلة وتتدوفا علدى
الوسرئل المرلية والبشاية بشكل جيدد (غرلبدر مدر تكدون هدذه األتخيداة مقدمدة مدن لددن الدوزااة) ،وعالقرتهدر
الوظيفية مع الهيئر الماكزية تخفيفة .إن الوزااة ،اغم التقدم المسجل في هذا الميدان سنة  2441ليس
لديهر التجهيزا الكرفية لتأمين متربعة مالئمة لإلنجرزا المرلية والعملية للمشرايع والباامج.
 .224إن هيئر البحث في القطرع الايفي هي أسرسر :الماكز الدوطني للبحدوث والتنميدة الزااعيدة وكدذا
الماكددز الددوطني للتنميددة والبحددوث البيطايددة ،وتتسددم وضددعية هددذه الهيئددر بعدددم كفريددة الوسددرئل البشدداية
والمردية وغيرب باامج عمل واضحة ،لذا فإن أثا البحث محدود جدا.
وفيمر يتخص التكدوين ،تجددا اإلشدراة إلدى أن المداسدة الدوطني للتكدوين الزااعدي بكيهيددي بقيد مغلقدة
طيلة  22عرمر ،إذ لم يعد هنرلك تكوين وال اكتترب مكدونين مندذ اعتمدرد بداامج اإلادالحر الهيكليدة مندذ
منتاف الثمرنينر .
 .222تم تكليف اونرديا ،منذ اعتمرد باامج اإلاالحر الهيكلية في القطرع منذ التسدعينر  ،بنشدرطر
اإلاشدرد الزااعددي والتددأطيا الددذي كرند تقددوم بدده سددربقر ماددرلح الدوزااة ،وانحاددا هددذه األتخيدداة فددي
الزااعر الماوية .لقد حرول مشرايع التنمية التي تدعم القطرع االستجربة لحرجر التكوين عدن طايدق
 26ماسوم  2441/441بترايخ  1يونيو المحدد لاالحير وزيا التنمية الايفية وتنظيم اإلدااة الماكزية لقطرعه.
 27من أجل دااسة مفالة للهيئر المكلفة بتنمية القطرع الزااعي والايفي في موايترنير ،انظا التقايا الفني "تحليل وتقييم أنظمة اإلنترج
الزااعي وتابية المرشية في موايترنير".
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اتفرقر موقعة مع المندوبير الجهوية لوزااة التنمية الايفية ،لكن بق هذه الجهدود محددودة بسدبب عددم
الكفرية المالحظة على مستوى أعداد ونوعية الماردا البشاية .إن نشرط إاشرد المستغلين التخاوايين
متعطل منذ 2117.
 .222وكتخالاددة ،فددإن العوائددق البشدداية والمرليددة التددي تحددد مددن قددداة الددوزااة علددى التنفيددذ ،تقددع علددى
مستوير متختلفة( :أ) لم يتم حتى اآلن اكتمرل الالماكزية لتأمين تكفل فعلي بأهداف التنمية على مستوى
المجموعددر المحليددة وضددمرن تحديددد قنددوا شددفرفة لمدداوا التمددويال نحددو المجموعددر الايفيددة؛ (ب)
ضعف قداا وبطء اإلدااة التي تتسم بتاوا وتنفيذ الباامج المتعددة أو المشرايع ،ممر يؤدي إلى تأتخا
كبيا في انطالقهر؛ (ج) ضعف الوسرئل البشاية والمردية 28التي يتوفا عليهدر قطدرع التنميدة الايفيدة؛ (د)
النزيف شبه المستما لألطا المجابين نظاا للظاوف المردية غيدا المشدجعة وعددم كفريدة اكتتدرب األطدا
الفنيين األكفرء؛ (هـ) ضدعف القدداا علدى دااسدة وتحليدل المعلومدر ؛ (و) عددم الكفريدة فدي االسدتغالل
المعقلن للماردا المرلية والوسرئل الممنوحة لمشرايع التنمية.
 .223اإلصالالالحات :اتبعد وزااة التنميددة الايفيددة علددى غددااا جددل هيئددر الدولددة إاددالحر كبدداى فددي
مارلحهر منذ تخطط اإلاالح الهيكلدي والبداامج التدي اافقتده .وقدد اسدتهدف هدذه اإلادالحر مواادلة
وتعزيز سيرسة تتخلي الدولة مدن القطدرع والتخواادة وقضدية المجموعدر القرعديدة فيمدر يتخدص تنميتهدر
مشجعة بذلك إشااك الفرعلين والتشروا وإعردة تحديد أدواا ومهرم إدااة وهيئر الدولة.
 .221لم يتم تنظيم وتنفيدذ الالماكزيدة وتوزيدع السدلطر بدين المادرلح وسيرسدة التنميدة المحليدة برلشدكل
الكددرفي لتشددجيع المشددراكة الفعليددة للفددرعلين فددي تنميددة منددرطقهم وضددمرن تخلددق قنددوا فعرلددة وشددفرفة تمددا
عباهر التمويال المتخااة لسكرن الايف الفقااء.
 .225المجال العقاري :يشكل بطء تنفيدذ مسلسدل التنظديم العقدراي عرئقدر فدي سدبيل تدأمين حقدوق الملكيدة
وبرلترلي الحقوق في تمدويال القطدرع التخدرص ،ويهددف اإلادالح القطدرعي مبددئير إلدى تحايدا المبدرداة
الفادية عن طايق إلغرء الملكية الجمرعية المواوثة عدن األجدداد وإعدردة توزيدع األااضدي ،دون تمييدز،
على المواطنين الااغبين في استغاللهر.
 .221ما تنفيذ هذا اإلادالح بماحلدة أولدى ( 2111ـ  )2114اتسدم بعددة تجدروزا فدي حقدوق الغيدا
وبمنح األااضي بشكل فوضدوي ممدر أدى إلدى عدزل أااض كدرن قدد تدم منحهدر ،كمدر حددث تجدروز علدى
حسددرب مسددرحر محميددة .لقددد أدتخل د تاتيبددر الماسددوم  2444/11بتددرايخ  27يوليددو  2444السددراي
المفعول حرلير ،تتخفيفر في اإلجااءا وعقلنة أكبا في تسييا مدنح األااضدي تخرادة عبدا إدتخدرل متخطدط
لبنية وتحديد قواعد لمتربعة استثمرا األااضي الممنوحة.
 .227يالحظ ،اغم التحسدينر التدي أدتخلتهدر التاتيبدر القرنونيدة والنظرميدة ،أن اإلادالح العقرايدة أدى
إلى امتعرض المالك التقليديين ولم يحقق األمرن للمستغلين الجدد الذين بقوا في معظمهم ماتبطين باديغ
عقود ضعيفة األمرن وغيا مشجعة على إحداث تحسينر في المجرل العقراي ،ذلدك أنده مدن المالحدظ أن
الايغ التقليدية لملكية وتسيا األااضي تم استنسرتخهر أحيرنر تح متختلف أشكرل الجمعير والتعرونير .
يدداتبط التبددرطؤ اإلدااي ،فددي تنفيددذ اإلاددالح العقددراي كددذلك بثقددل اإلدااة المدداتبط هددو اآلتخددا بتشددت
المارلح الفنية المكلفة برلسيرسة العقراية (وزااة التنمية الايفية ،وزااة الداتخلية ،وزااة المرلية).
 .221المنظمات الفالحية .يشكل التنظيم الجمرعي للفالحين وسيلة ضاواية لمواكبة دينرميكيدر التنميدة
الزااعية .وتتجسد تلك المقرابة في إنشرء تجمعر وتعرونير وأشكرل اتحردية أتخاى ال تعتمد دائمر على
دينرميكيدددة داتخليدددة وال علدددى التمثيدددل الضددداواي للمنتجدددين .وينبغدددي أن نالحدددظ أن الفدددالح أو المنمدددي
"القرعدي" نرداا مدر يشداك فدي البدايدة ومسدتبعد غرلبدر مدن عمليدر القدااا ومااقبدة الجهدرز التعدروني أو
 28لم تستفد وزااة التنمية الايفية من شااء سيراا على حسرب ميزانية الدولة منذ  25سنة.
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االتحردي .بل نستطيع أ ن نؤكد أن تلك التعرونير عند انطالقهر وإلى حد كبيا اليوم ،تم إنشرؤهر مدن قبدل
الموظفين والوجهرء كمر تخدم مارلح غيا مارلح الفالحين والمنمين الذين يفتاض أن تمثلهم.
 .221ومن جهة أتخاى ،وموازاة مع الليباالية االقتاردية والسيرسية وتتخلي الدولة عن بعض القطرعر
والتي تم في إطرا باامج اإلاالح الهيكلي ،واجه منظمر المنتجين وبشكل أوسع المنظمر
االجتمرعية والمهنية ،وبشكل مفرجئ نسبير ،محيطر جديدا أقوى تنرفسية وأقل استقاااا ممر تم إعدادهر له.
 .224ومهمر تكن أشكرل تنظيم مر يجمع عردة تح اسم "المنظمر االجتمرعية والمهنية" في موايترنير،
وأير كرن ترايتخهر ومستوى مهنيتهر وإنعرشهر وتمثيلهر ،يتعين عليهر جميعر مواجهة تحدي تحويل وظرئف
اقتاردية عديدة (تخدمر الدعم واالستشراة ،التموين والتسويق  )...وتوجد اليوم في التخط األول لتنظيم
تخدمر اإلنترج والمفروضر التعرقدية والسيرسر القطرعية التي ليس مستعدة وال متماسة لهر .وموازاة
مع ذلك ،يتعين عليهر مواجهة مطرلب اجتمرعية متزايدة تاتبط بتطوا غيا مالئم للظاوف الزااعية
واالجتمرعية واالقتاردية.
 .222يتكون النظام المالي الموايترني أسرسر من تسعة بنوك تجراية وعدد كبيا من المؤسسر
التعرضدية للتمويل الاغيا .إن البنوك قليلة الحضوا في الوسط الايفي وتقاض على العموم على
المدى القايا وبفوائد في حدود  %25وتتطلب ضمرنر حقيقية .وهيهر أن تستجيب هذه الشاوط
Etudes et Programmationلحرجير تمويل وحدا االستغالل الزااعي .وإن الهيئر الوحيدة المتختاة
في القاض في الوس ط الايفي هي نظرم تعرضدير االستثمرا والقاض الواحرتي وشبكة االتحرد الوطني
للقاض الزااعي.
 .222لقد تم إنشرء نظرم القاض الواحرتي اعتبراا من سنة  2117في إطرا نشرطر مشاوع الواحر
الماحلة الثرنية .وفي سنة  2442ضم  11تعرضدية لالستثمرا والقاض الواحرتي ،تشمل 21154
منتسبر وقد نجح في تعبئة ادتخرا وقاض بلغر على التوالي  242مليون و 245مليون أوقية ((22.444
قاض) .غيا أنه عند نهرية نشرط المشاوع في يونيو  ،2443توقف اإلشااف على نشرطر الاندوقين
وبدأ سيا الشبكة يتالشى إلى داجة أنه في سنة  2441لم يبق إال عشا تعرضدير تعمل بشكل عردي.
 .223يشكل االتحرد الوطني للقاض الزااعي مؤسسة تعرضدية تم إنشرؤهر عرم  2112وهي متتخااة
في تمويل الزااعة الماوية .تشمل هذه المؤسسة اندوقين للقاض يوجد أحدهمر في اواو والثرني في
كيهيدي .وتضم  211مشراكر موزعين على حاص متسروية بين المستغلين الفاديين والتعرونير  .وقد
منح سنة  2445حجمر من التمويل بلغ  2.514مليون أوقية استتخدم الستاالح مكن من استغالل
 25114هكتراا .وتكمن نقطة ضعف هذه المؤسسة أسرسر في نوعية أاولهر ومن ثم الماكز المرلي
للمزااعين الذين يبقون ماتبطين بظاوف مادودية القطرع .لكنهر تباز كذلك في آلير منح وكفرلة
القاوض وبرلترلي في الحكم الاشيد للمؤسسة .وتطاح اليوم مسألة إاالحه وتكييفه و/أو إعردة تنشيطه
في اتجره تكييف أفضل مع حرجر القطرع.
 .221وتقدم عدة هيئر ومنظمر غيا حكومية دعمهر لتمويل النشرطر الزااعية لارلح سكرن
الايف .وكذلك الشأن برلنسبة ألغلب باامج التنمية المتدتخلة في هذه المنرطق ،لكنهر تدتخال ذا طربع
عاضي ،وتاتبط أكثا بهبر موجهة إلى تحسين ظاوف الحيرة األهلية.
 .225يتعاض سكرن الايف دائمر لممراسر ابوية يأتخذ أغلبهر شكل قاوض مقدمة على شكل بضرئع،
حيث يمترز هذا النوع من القاوض بهوامش ابح في حدود  %54شهاير.
 .221إن آلير التمويل الموجودة غيا كرفية إذن وقليلة التنوع مقرانة مع الحرجير التخراة لمتختلف
الفرعلين (المنتجين ،النسرء ،التجمعر  ،الفرعلين التخاوايين )... ،وال تغطي من طلب نظم اإلنترج
سوى الزااعة الماوية وتخراة تابية المرشية والتجراة أو التحويل األولي وحرجير القاض الاغيا.
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 .227المتابعة والتقييم والمعلومات .إن مستوى التطوا العرم لإلحارئير الزااعية منتخفض جدا .يتم
الحاول على اإلحارئير الزااعية بفضل المسح لدى األسا والمستغلين الزااعيين ،وهو مسح سنوي
بواسطة استطالع ذي مستويين وذي ماواين في كل نوع من أنواع الزااعة .في المستوى األول
تسحب منرطق اإلحارء وفي المستوى الثرني األسا الزااعية .وتكون المعطير حول المسرحر
الماوية موضوع منهجية تخراة.
 .221ولغرية اليوم ،مكن المسح لدى األسا والمستغلين الزااعيين ،على وجه التخاوص ،من جمع
المعلومر حول مسرحر ومادودية ومنتجر أهم الزااعر وأنواع الزااعة ،أمر المتغياا األتخاى
فلم تجمع أو لم تنشا حتى اآلن .وإلى جرنب هذه الحرلة ،يواجه المسح المشركل الترلية التي تشوب
ماداقيته( :أ) شيتخوتخة العينة (يعود سحب العينة إلى عرم )2111؛ (ب) عدم مالءمة القرعدة المتختراة
لالستطالع للمسوح الزااعية؛ (ج) نقص الوسرئل المردية واللوجستية ،الشيء الذي يجعل المسح ال
ينجز غرلبر في اآلجرل المقااة؛ (د) تمويل بعثر المافق العمومي من أموال أحد المشرايع (مشاوع
التنمية المندمجة للزااعة الماوية في موايترنير).
 .221وبرلنسبة لقطرع تابية المرشية ،ال توجد بيرنر شرملة وموثوقة حول وضعية المرشية والثاوا
الاعوية .وتعتمد المعطير المستتخدمة على مسوح وتقدياا تم إنجرزهر في إطرا دااسر ظافية أو
إعداد المشرايع.
 .234إن آلير المتربعة والتقييم ضعيفة التطوا على مستوى وزااة التنمية الايفية .وتتوقف المتربعة
على مستوى الهيئة الماكزية عند الحملة الزااعية وبضعة مسوح ماجعية لبعض المشرايع وإعداد
الحارئل الشهاية والفالية والسنوية على أسرس معلومر مقدمة من قبل متختلف الهيئر .
 .232تواجه متربعة وتقييم القطرع الزااعي والايفي نقص المعطير
التعداد العرم للزااعة والمواشي.29

الماجعية الموثوقة بسبب غيرب

 .232غيا أن بعض الهيركل ،وتخراة المشرايع ،قد طوا آليرتهر للمتربعة والتقييم بشكل مستقل .وقد
أدى ذلك إلى عدم انسجرم عرم بين تلك اآللير  ،الشيء الذي ال يمكن وزااة التنمية الايفية من إنجرز
المتربعة والتقييم اإلجمرليين لنشرطر القطرع الايفي.

 .3.4الفرص
 .233أمرم هذه الوضعية المقلقة للقطرع ،يتعين االعتااف بوجود بضع نقرط قوة تباز طرقة تنموية
فهمتهر سلطر البالد جيدا في استااتيجيرتهر لتطويا القطرع .وسيشجع ذلك النمو وجود محيط سيرسي
أكثا مالءمة للنمو االقتاردي للقطرع الزااعي ،بواسطة استقااا أكبا وال ماكزية متزايدة (منح مزيد
من االستقاللية للبلدير الـ.)221
 .231إن زيردة عرئدا النفط ،إذا تم تسيياهر جيدا ،ستسهم في تحايا موااد هرمة لتطويا المنشآ
وتخدمر الدعم الضاواية تمرمر للمنرطق الايفية .وعالوة على ذلك ،فإن قبول موايترنير في المبرداة
المدعمة لتتخفيف ديون الدول الفقياة كثياة المديونية والتي حال يوم  27ينريا  ،2444تفتح آفرقر
جديدة .وقد مكن من تتخفيف الدين بمبلغ  2.224مليون دوالا أمايكي ،أي  %14من االلتزامر
السنوية للبالد ،الشيء الذي سرهم في تتخفيف الضغط الميزاني وتوفيا موااد المبرداة المدعمة لتتخفيف
ديون الدول الفقياة كثياة المديونية للباامج االجتمرعية ومحرابة الفقا.
 .235تتوفا موايترنير على طرقة زااعية اعوية مؤكدة تتجروز  544.444هكترا من األااضي
الارلحة للزااعة ،منهر  235.444هكترا قربلة للاي ،لكن تستالح منهر  24.444هكترا سنوير فقط.
 - 29إن موايترنير هي البلد الوحيد في اللجنة المشتاكة لمكرفحة الجفرف في السرحل والذي لم ينجز بعدُ تعدادا عرمر للزااعة والمواشي.
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وفي المجرل المنرتخي ،فإن انتخفرض مستوى الميره واإلشمرس والفوااق الحاااية المالحظة في الموسم
غيا الزااعي تشكل ظاوفر مالئمة للزااعر المدااية والمعتدلة .وهيهر لمستوير اإلنترج الحرلية أن
تبلغ طرقتهر .وهكذا يمكن أن يتضرعف مادود األاز في منطقة النها .30وتشيا بعض تقدياا منظمة
ا ألمم المتحدة لألغذية والزااعة والبنك الدولي إلى أن الدتخل حسب إنرث البقا المنتجر يمكن أ ،يزيد
بنسبة  24إلى  %34بفضل تحسين التسييا الجمرعي للموااد الاعوية وتثمين المنتجر والمتربعة
الاحية وتعزيز التكرمل بين الزااعة وتابية المرشية .وبرلنسبة لتابية البقا الحضاية ،يمكن أن يزيد
الدتخل حسب األنثى المنتجة بنسبة  .%54كمر تنبغي اإلشراة إلى أن تابية المرشية تلعب دواا هرمر في
محرابة الفقا عبا دواهر االجتمرعي وفاص النشرطر المداة للدتخل ،وتخراة برلنسبة للنسرء.
 .231إن ميزة قاب البلد من األسواق الهرمة (االتحرد األوابي) وتلك التي تتطوا سايعر (المغاب
العابي ،بلدان إفايقير جنوب الاحااء) تتيح فاار يتعين على البالد استغاللهر عبا تنويع وتطويا
أسواق التاديا المعتمدة على الجودة .وإن هذه الفااة هرمة ،سيمر وأن استثمراا هرمة يجاي
إنجرزهر اآلن في البنى التحتية لابط البلد ببرقي بلدان المغاب العابي .ويشكل مينرء انواكشوط منشأة
إستااتيجية في هذا الادد.
 .237إن االستثمراا الهرمة التي تم إنجرزهر لزااعة األاز وإنترج الايد تخالل العقود األتخياة،
ومؤتخاا في فاع اللبن والبستنة تباز وجود مقرولين تخاوايين حيويين ويتوفاون على طرقة
استثمراية معتباة.
 .231تشهد شبكة الموااال تطواا كرمال .وقد حقق الهرتف التخلوي تقدمر كبياا في البالد ،وأابح
من الممكن اليوم االتارل هرتفير بأهم منرطق اإلنترج بمر فيهر أحيرنر المغراس وقطعرن المرشية .وعالوة
على ذلك فإن التطوا الحديث لإلنتان يشجع اتارال أسهل فأسهل مع الشاكرء التخراجيين وتنسيقر
أفضل للنشرطر .
 .231وأتخياا ،فإن السيرحة البيئية التي ال تزال قليلة االستغالل في البالد تمثل فااة متزايدة للقطرع
الزااعي والايفي.
 .5اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الزراعية والريفية
 .214إن اإلطرا اإلستااتيجي الحرلي للتنمية الايفية محدد في وثيقة إستااتيجية تطويا القطرع الايفي
التي تعتمد على التوجهر اإلستااتيجية لإلطرا اإلستااتيجي لمحرابة الفقا.
 .212اإلطار اإلستراتيجي لمحاربة الفقر .يعتمد اإلطرا اإلستااتيجي لتنمية موايترنير على أابعة
محروا كباى 31محددة في اإلطرا اإلستااتيجي لمحرابة الفقا الذي اردق عليه البالد عرم .2442
ويعتمد على دفع عجلة النمو االقتاردي في اقتارد سوق مفتوح وتنرفسي ياتكز على تاقية القطرع
التخرص وتطويا القطرعر والمنرطق التي يوجد فيهر الفقااء .تشكل التنمية الايفية مجرال ذا أولوية في
إطرا محرابة الفقا مع هدف إجمرلي يتمثل في تتخفيف الفقا الايفي برلناف في أفق  2425وسد تأتخا
المنرطق الايفية في مجرل البنى التحتية القرعدية .وتعتمد اإلستااتيجية المتبعة في اإلطرا اإلستااتيجي
لمحرابة الفقا على التنفيذ المنسق والالماكزي لمجموعة من السيرسر والباامج تتمحوا حول( :أ) دفع
أ÷م فاوع اإلنترج الزااعي بواسطة إجااءا قطرعية مالئمة إلطرا االقتارد الكلي ومنرسبة للتنويع
 - 30حسب المالحظر التي قيم بهر في إطرا مشاوع «قطب النظم الماوية» ،فإن زااعة ماوية تتحكم تمرمر في المرء تمكن من الحاول
على  7-1أطنرن في الهكترا ،وهو مر يضع هوامش االستغالل في مستوير مايحة جدا ،منظمة األمم المتحدة لألغذية والزااعة ،تحليل
عوائق ونترئج الماحلة التجايبية من البانرمج التخرص لألمن الغذائي وموقع البانرمج برلنسبة لماحلة التوسيع ،أكتوبا .2442
( - 31أ) دفع عجلة النمو االقتاردي ،تحسين تنرفسية االقتارد وتتخفيض تبعيته للعوامل التخراجية؛ (ب) تثمين طرقة نمو وإنترجية الفقااء؛ (ج)
تطويا الماردا البشاية والنفرذ إلى الماافق األسرسية؛ (د) تاقية تنمية مؤسسية حقيقية تعتمد على الحكم الاشيد وعلى المشراكة الكرملة لكرفة
الفرعلين في محرابة الفقا.
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ولإلنترج الزااعي الجيد( ،ب) تطويا البنى التحتية الايفية( ،ج) إجااءا
و(د) سيرسر حمرية الموااد الطبيعية.

مؤسسية وتنظيمية للقطرع

 .212إستراتيجية تطوير القطاع الريفي .إن إستااتيجية تطويا القطرع الايفي التي اردق عليهر
الحكومة سنة  2111وتم مااجعتهر عرم  2442لتكييفهر مع اإلطرا اإلستااتيجي لمحرابة الفقا ،يتمثل
هدفهر اإلجمرلي في تتخفيف الفقا الايفي .وتستهدف على وجه التخاوص تتخفيض نسبة انتشرا الفقا
الايفي من  %11إلى  %31في أفق  .2425وعلى أسرس تحليل نجرحر وإتخفرقر الباامج
االستثمراية والسيرسر الفاعية والهدف المااد بلوغه ،تم تحديد أابعة توجهر إستااتيجية( :أ) تشجيع
نمو القطرع لضمرن األمن الغذائي للبالد؛ (ب) ضمرن النفرذ العردل إلى موااد القطرع؛ (ج) زيردة عاض
وتوفا البضرئع والتخدمر العمومية الضاواية لنمو القطرع بشكل مستديم؛ (د) تطويا قداا تسييا
تنمية ايفية مندمجة وتشراكية.
 .213يعتمد تنفيذ هذه اإلستااتيجية على إنشرء نوعين من األدوا ( :أ) سيرسر فاعية في مجرال
تابية المرشية والزااعة الماوية والزااعة المطاية وزااعة الواحر وتسييا الغربر ؛ (ب) سيرسر
هيكلية متعددة االتجرهر تتعلق برلمجرل العقراي واألسعرا والمحفزا والتمويل والبحث والتكوين
واإلاشرد والبيئة ومقرابة النوع والبامجة والمتربعة والتقييم .يتم إعداد تلك السيرسر من منظوا حاص
مزدوج على التنرفسية وعلى التوزيع العردل لمنتجر النمو.
 .211تتمثل أهم أهداف تابية المرشية 32فيمر يلي( :أ) زيردة نمو القطرع بطايقة مستديمة ومعيدة
للتوزيع؛ (ب) تتخفيف هشرشة األسا التي تزاول تابية المرشية ،طبقر لتوجهر اإلطرا اإلستااتيجي
لمحرابة الفقا عبا التدتخل حسب ستة محروا إستااتيجية( :أ) زيردة مسرهمة القطرع في االقتارد
الوطني؛ (ب) تثمين األسواق الواعدة ،مع تمكين المنمين من النفرذ إليهر بشكل مستديم؛ (ج) تطويا
وتحسين الجودة الاحية والتجراية لمنتجر تابية المرشية؛ (د) استماااية نظم تابية المرشية الكفيلة
بتثمين وسط اعب؛ (هـ) إتخااج األسا األكثا هشرشة والتي تزاول تابية المرشية من الفقا بشكل
مستديم؛ (و) تتخفيف اآلثرا السلبية للجفرف.
 .215تستهدف التدتخال لارلح الزااعة الماوية 33إلى افع العوائق في سبيل تحقيق مادودية فاع
األاز وتنويع الزااعر في المسرحر المستالحة .وتتعلق النشرطر التي تم تحديدهر بإعردة التأهيل
وبنوعية المنشآ وتحسين التسييا وتمويل النشرط وتحسين قداا التسويق والتادا ودعم اإلنترج.
 .211تتعلق المحروا الائيسية للسيرسة من أجل الزااعة المطاية بتأمين اإلنترج عن طايق تنمية
منشآ حجز المرء والمحرفظة على تخاوبة التابة وتحسين الحمرية من اآلفر الزااعية وإدتخرل البذوا
ذا النوعية الجيدة وفك العزلة وتنمية السوق المحلية.
 .217تتسم منطقة الواحر ببيئتهر الجرفة وهشرشة الوسط اإليكولوجي .إن األولوية برلنسبة لتنمية منطقة
الواحر هي المحرفظة على ماردا المرء وتثمينهر .فمن المقاا إذن( :أ) التاكيز على نشرطر إعردة
شحن التخزانر المرئية وتعبئة الميره البحياا العميقة؛ (ب) تشجيع تنوع ماردا الدتخل لدى المواطنين
تخراة لتنمية النشرطر السيرحية؛ (ج) التاكيز على فك العزلة عن الواحر .
 .211تامي أهداف تسييا المنرطق الغربوية بشكل أولوي إلى حمرية التابة والتنوع الطبيعي من أجل
تحسين ظاوف عيش السكرن ومن أجل االستغالل المعقلن إلنترج الحطب.
 .2.5التوجهات اإلستراتيجية.

 - 32اسرلة سيرسة تطويا تابية المرشية .وزااة التنمية الايفية – وزااة الشؤون االقتاردية والتنمية.
 - 33اسرلة سيرسة تنمية الزااعة الماوية في أفق  .2424وزااة التنمية الايفية.
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 .211تظل سيرسية تطويا القطرع الايفي وجيهة في توجهرتهر اإلستااتيجية ،كمر تظل إجمرال احيحة
في اتختيرااتهر السيرسية .فعلى أسرس التحدير التي ينبغي افعهر وكذا العوائق الكبياة التي تحد من أداء
هذا القطرع ،فمن الضاواي تحسين :استكمرل التوجهر اإلستااتيجية ،تنسيق وانسجرم متختلف
النشرطر في القطرعر الفاعية ودمج السكرن الايفيين والقطرع التخرص في دينرميكية تنمية القطرع.
 .254يظل الهدف اإلجمرلي للقطرع هو الحد من الفقا في الوسط الايفي بتخلق ظاوف تنمية اقتاردية
واجتمرعي عردلة ومستديمة ،توفا األمن الغذائي للسكرن ،والتسييا الاحيح للموااد الطبيعية .ولبلوغ
هذا الهدف فمن المقتاح اعتمرد طايقة تشراكية وشااكة تضع المزااعين والمنمين في ماكز التنمية.
 .252تتطلب المالحظر المبنية أعاله ،المتعلقة برلحرلة الااهنة ،أتخذ المبردئ األسرسية الترلية في
الحسبرن للنشرطر اإلستااتيجية المقتاحة أي:
 أن للقطرع الزااعي الاعوي دواا إستااتيجير ذا أهمية برلغة ،يلعبه على المدى الطويل على
مستوى تخطة التنمية االقتاردية واالجتمرعية والبيئية والثقرفية.
 أن النمو االقتاردي للقطرع غيا كرف ويجب إكمرله وتعزيزه بباامج للتنمية االجتمرعية
واالقتاردية ،لمواجهة االزدواجية القوية للقطرع التي تاى من جهة قطرعر حديثر ذا أقلية ومن
جهة أتخاى قطرعر ذا أغلبية معزوال عن األسواق ،يوشك على التهميش أكثا فأكثا.
 مقرابة مندمجة الماكزية وتشراكية للتنمية عن طايق زيردة التنسيق بين اإلدااا
أكبا ألاحرب المهنة والقطرع التخرص وتنفيذ دينرميكية للتشروا مع الشاكرء.

المعنية ودوا

 توازن وفعرلية االستثمراا بين متختلف أنشطة العرلم الايفي (الزااعة ،التنمية الحيوانية،
الزااعية الماوية ،الزااعة المطاية ،الواحر  ،زااعة البقول ،الزااعة االجتمرعية).
 .6المحاور اإلستراتيجية اات األولوية:
 .252المحروا اإلستااتيجية ذا األولوية التي سيتم القيرم بهر للسمرح للقطرع الزااعي والاعوي بلعب
الدوا المنوط به والواول إلى األهداف الماسومة تنبثق من التحدير والعوائق التي ينبغي التغلب
عليهر والفاص التي تتم االستفردة منهر وتتمحوا حول النقرط الثمرني الترلية )2( :تطويا اإلطرا
المؤسسي والتنظيمي؛ ( )2تعزيز اإلنترج واإلنترجية الزااعيين الاعويين )3( ،األمن الغذائي والتغذية،
( )1إدمرج األنشطة الزااعية والاعوية في السوق )5( ،الحقوق العقراية والتسييا المستديم للموااد
الطبيعية ( )1البنى التحتية واالستثمراا الايفية ( )7العدالة االجتمرعية وبعد النوع وتقليص الفقا في
الايف )1( ،تعزيز قداا الفرعلين والهيئر .
 .1.6اإلطار المؤسسي والتنظيمي
 .253يتطلب اإلطرا المؤسسي والتنظيمي للقطرع الزااعي والايفي تكييفر
التخيراا السيرسية للحكومة في مجرل االنفترح على اقتارد السوق وتنرزل
وتعزيز القطرع التخرص وتسروي الفاص أمرم النفرذ إلى الموااد ،وانه
تدتخال الدولة حول مهرم التخدمة العرمة وتخراة فيمر يتعلق بتحديد السيرسر

للتعرمل بطايقة أحسن مع
الدولة عن األنشطة المنتجة
لمن الضاواي أن تتاكز
والتحفيز.

 .251ولتقوية أدواا المنظمر االجتمرعية المهنية والقطرع التخرص ينبغي وضع إطرا مؤمن ومحضا
لكي يتمكنوا من التكفل بطايقة ماضية بأنشطة الدعم واإلنترج مثل توفيا المدتخال والتمويل والتسويق
والدعم واالستشراة ،ونظاا لتشت وحدا اإلنترج ولضعف الهوامش التي تتحقق في القطرع الزااعي
فرنه من الضاواي ان ينتظم المنتجون ويتكفلون ،عن طايق المنظمر االجتمرعية المهنية ،ببعض هذه
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األنشطة لكي يحققوا  des économies d’échelleويحالوا على أمالك وتخدمر تقايبية وبكلفة
معقولة .وينبغي أن تحدد إجااءا تخراة تحفيزية تخراة لمسرعدة المنظمر االجتمرعية المهنية في
تعزيز قااااتهر في مجرال تدتخلهر وينبغي أيضر أن يستفيد من هذه اإلجااءا المقرولون التخاوايون
الااغبون في االستثمرا في القطرع الزااعي.
 .255وأتخياا تبقى مااجعة متختلف الاسرئل ووثرئق السيرسة القطرعية وتكيف مع أهداف التنمية
االجتمرعية واالقتاردية للبلد وتخراة مر يتعلق بمحرابة الفقا والالماكزية وينبغي أن تداج سيرسة
وإستااتيجية التنمية الزااعية في قرنون توجيهي زااعي اعوي ياردق عليه البالمرن وتكون الحكومة
مسؤولة عن تطبيقه أمرم األمة ومن شأن ذلك أن يتخلق نقرشر واسعر يشراك فيه جميع الفرعلين حول
القطرع والمقرابر والباامج التي ينبغي تنفيذهر في المدى القايا والمتوسط والطويل.
 .251أن استيااد الغذاء ومواد زااعية أتخاى بأسعرا مدعومة يمكن أن يكون له دوا كبيا في
التشويش على أنظمة اإلنترج الزااعي في البلد ويمكن أن يؤدي إلى التأثيا على نمو وتطوا بعض
المنتجر الزااعية لذا فرنه من الضاواي أن تتم دااسة وتحليل النظرم الجبرئي والمسرعدا العمومية
المبرشاة وغيا المبرشاة للقطرع الايفي وتتم مااجعة ووضع نظرم جبرئي للمسرعدا الجذاية
والمالئمة ،ال يلحق الضاا بنمو المنتجر الزااعية الاعوية للبلد وانمر يكون محفزا لبعض المنتجر
ذا األهمية وطنير وانه من الضاواي أيضر أن ال يكون القطرع الجبرئي للقطرع نظرمر كثياا لتعقد وأن
ينص على آلير إلعردة التوزيع إلى المنظمر المهنية التي تعمل على تعزيز قداا الفرعلين في هذه
المنتجر .
 .257بافة عرمة يطلب العمل على أن تكون االستثمراا العمومية في القطرع الايفي متوازنة بين
متختلف القطرعر الفاعية وهكذا فرن التنمية الحيوانية التي لم يستفد كثياا في السنوا األتخياة من
االستثمراا ينبغي أن تعطى لهر عنرية أكثا نظاا ألهميتهر برلنسبة للقطرع األول ولعدد مقدااتهر التي لم
يتم استغاللهر بعد.
 .251ينبغي أيضر العمل على أال تتحول الثاوا الجديدة النرتجة عن استغالل النفط إلى سبب للتتخلي
عن مجهودا تطويا وعاانة القطرع الايفي والزااعي بل يجب أن يستتخدم بعض هذه الموااد
المرلية في زيردة االستثمراا ذا الطربع االجتمرعي واالقتاردي في المنرطق الايفية لتتخلق فيهر
ظاوف ومالئمة ومحفزة (التهذيب ،الاحة ،المرء ،الااف الاحي ،فك العزلة ،األسواق،
االتارل )...لالستثمرا التخرص والتطويا االستغاللير والمقروال الاغياة المداة للدتخل والعمل هذا
األما الماردق على ناوص تشايعية تحدد القطرعر التي ستكون لهر األولوية في االستفردة من هذه
الموااد المرلية.
 .251إن تطويا زااعة موجهة للسوق يتطلب وضع ناوص تنظيمية وأنظمة اقربة قرداة على التأكيد
للمشتاين والمستهلكين أن منتجر الزااعة والتنمية الحيوانية المعاوضة في السوق تستجيب لمعرييا
احية وتجراية محددة تحديدا واضحر لمر ينبغي وضع نظرم لاقربة الجودة برلنسبة للمدتخال المسوقة
(األسمدة ،البذوا ،المواد الاحية والبيطاية علف الحيوان).
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 .7.6اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيان الرعويان
البحث – التكوين – اإلرشاد
 .214يمكن أن يقرل إن البحث في المجرل الزااعي الاعوي غيا موجود اليوم وال ياتبط برلحرجير
الحقيقية لالستغاللير الزااع ية وهكذا فرنه ينبغي تحيين التخطة الوطنية للبحث الزااعي بطايقة تأتخذ
في االعتبرا التغلب على العوائق الحقيقية التي تحد من االدعرءا في االستغاللير الزااعية والمنتجر
الزااعية الاعوية المهمة وتحدد أهدافر واضحة للمسرهمة التي يمكن للبحث أن يسديهر لتطوا القطرع
وينبغي أن يتم تأهيل ودعم باامج البحث على أسرس تدقيق فني وتنظيمي ال يشمل جوانب البحث فحسب
بل يغطي جوانب التكوين واإلاشرد اللذين ال يمكن فالهمر عن التكوين.
 .212إن تكوين الفرعلين والمنتجين على وجه التخاوص الذين ليس لديهم إمكرنير للنفرذ إلى اإلعالم
مسألة مهمة للنهوض برلقطرع وإدتخرل تقنير جديدة ينبغي لباامج التكوين التي سيتم وضعهر أن تأتخذ في
االعتبرا الجوانب الفنية وجوانب تنظيم تسييا األنشطة الزااعية الاعوية التي كثياا مر تكون هي مفترح
النجرح فيمر يتعلق برلتحكم في التقنير والتجراب الجديدة .
 .212تخدمر اإلاشرد والدعم واالستشراة التي لم تعد تقدم بطايقة ماضية للمنتجين ينبغي أن تكون
موضع تشروا واسع ليتبين مع المنتجين المعنيين برلداجة األولى تحديد أنواع الدعم واالستشراة الذين
هم في حرجة إليهر واإلجااءا التي ستتتخذ لضمرن نجرح وفعرلية هذه التخدمر ونظاا إلى ااتفرع كلفة
سيا نظرم اإلاشرد فرنه من الالزم أن يشراك المنتجون – عن طايق المنظمر االجتمرعية المهنية –
في وضع وسيا أنظمة إاشردية بقيرمهم من بين أموا أتخاى ،برلابط والالة على مستوى المنظمر
القرعدية وهذا مر يمكن أن يقلل من كلفة السيا ويسمح للمنظمر االجتمرعية المهنية بأن تكون لهر دوا
اقربة على أهداف وأداء األدوا المستتخدمة.

التموين برلمدتخال والمعدا الزااعية
 .213انه من غيا الممكن أن يتم بافة مستديمة افع مستوى إنترج وإنترجية األنشطة الزااعية الاعوية
مع عدم وجود نظرم للبذوا وشبكة لتوزيع المدتخال التجراية والمعدا الزااعية السليمة .وفي إطرا
سيرسة الليباالية التي تم الماردقة عليهر فرنه من الضاواي أن يلعب القطرع التخرص والمنظمر
االجتمرعية المهنية داوا أكثا أهمية في بنرء شبكة لتوزيع البذوا واألسمدة والمواد الاحية والمعدا
الزااعية وذلك بهدف التوفا على مااكز للتوزيع عن قاب في منرطق اإلنترج والتحكم في أسعرا
المدتخال وإبقرئهر في مستوى مقبول برلنسبة للمنتجين الاغرا ،ونظاا لعدم وجود وحدا اإلنترج في
مكرن واحد فرنه على المنظمر االجتمرعية المهنية أن تعمل على دعم المنتجين من تخالل التتخطيط
لحرجيرتهم وجمعهر والقيرم بطلبر جمرعية للمدتخال لتوفيا بعض المبرلغ.
 .211ينبغي وضع نظرم فعرل للبذوا وفق نفس المبدأ برلعمل على الفال بافة واضحة بين وظرئف
تكرثا وإنترج البذوا ووظرئف الاقربة والتاديق ومن الالزم أن تشاك المنظمر االجتمرعية المهنية في
عملية تكرثا وتوفيا البذوا الغذائية التي تشكل مجرال ال يجذب كثياا أاحرب القطرع التخرص وذلك
بإعطرء الحرجير على مستوى أعضرئهر وبتنظيم نظرم للتكرثا والتوزيع على مستواهر وهكذا تكون
معرهدة البحث هي المسؤولة عن توفيا البذوا وتكون مارلح وزااة التنمية الايفية هي المسؤولة عن
الاقربة والتاديق.
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 .215وفيمر يتعلق بباامج مكننة الزااعة فرنه من الضاواي أن يتم القيرم بدااسة حول الباامج السربقة
ويتم قبل ذلك تحليل نقرط ضعفهر واالحيتهر للزااعة الموايترنية وعلى أسرس هذا التحليل يمكن أن
تتحدد التخيراا الفنية وإجااءا تنفيذ باامج للمكننة الكبياة ،وفيمر يتعلق برلمكننة الاغياة (استاالح
التابة النقل ،الاي ،التحويل والتتخزين) فمر زال األما يتطلب المزيد من العمل القتااح تقنير ومعدا
منرسبة لظاوف االستغاللير الاغياة من اجل زيردة إنترجية العمل والحد من اعوبته.

التمويل الايفي
 .211مع كثاة وتعدد التدتخال وضعف التنسيق في مجرل التمويل الايفي فرنه من الالزم أن تقوم
بتشتخيص للمبرداا العديدة الموجودة ومحيطهر القرنوني والمرلي وأن تحلل فعرلية وجدوائية األدوا
المرلية الموجودة ومعافة الاأي حد تستجيب لحرجير متختلف الفئر االجتمرعية في الايف ،وفي نفس
الوق سيكون من األهمية بمكرن القيرم بتقييم مؤسسي ألهم بنير القاض الايفي لتقديا االبتهر
وقدااتهر التسيياية والتطوياية.
 .217هذه الدااسر والتحليال ستمكن من اقتااح إستااتيجية لوضع أنظمة مرلية ايفية ال ماكزية
بإمكرنهر أن تقدم بافة مضمونة منتجر مرلية منرسبة لمتختلف القطرعر الفاعية (الزااعة ،التنمية
الحيوانية ،التحويل ،الانرعة التقليدية )...ولمتختلف حرجير الفئر االجتمرعية (االدتخرا ،قاض
االستثمرا ،قاض الحملة ،أموال التداول ،القاض الاغيا.)...

 3.6األمن الغاائي والتغاية
 .211أمرم ضعف نسبة تغطية الحرجير الغذائية على المستوى الوطني وبافة أكثا حدة على مستوى
األسا الايفية ،فرن من المحروا اإلستااتيجية المهمة المسرهمة بافة معتباة في األمن الغذائي والتغذية
في البلد وهذا مر يمثل في أن واحد تحدير وأمال كبياين في الوسط الزااعي الاعوي.
 .211من أجل زيردة مستوى االكتفرء الذاتي في الغذاء والدتخل (الضاوايين لشااء المواد الغذائية) لدى
األسا الايفية فرنه من الضاواي أن تعطي األولوية لتأمين إنترج اغرا المنتجين بفضل باامج
استاالحر عقراية وتطويا تقنير زااعة الغربر وحفظ المرء والتابة وتوسيع المنتجر واألنشطة
وتطويا التنمية الحيوانية الاغاى والعمل على دمج الزااعة والتنمية الحيوانية.
 .274في المنرطق التي تقل فيهر األمطرا ينبغي زيردة الدعم للتنمية الحيوانية البدوية التي تمكن من
االستغالل األمثل والجذاي للموااد الضعيفة وتلعب دواا في األمن الغذائي نتيجة الوظرئف والدتخول
الماتبطة بهر ،ينبغي إذن أن تعطي أهمية متزايدة لهذا القطرع الفاعي.
 .272البحث عن منرفسة افال على مستوى الزااعر الماوية ،وتطويا منتجر حبوب أتخاى غيا
األاز ثبت أن لهر فوائد ممرثلة له (الدتخن ،الذاة الافااء) يمكن أن تطوا أداء القطرع الماوي
ومسرهمته في األمن الغذائي على المستوى الوطني.
 .272من الضاواي أيضر مااجعة محرابة اآلفر ومحرابة األمااض الكبياة برلتاكيز على الوقرية
من الهجمر الكباى والجمع بين متختلف طاق المحرابة والتنظيم المعقلن لحمال المحرابة من اجل
زيردة فعرليتهر وتأثياهر على تأمين اإلنترج.
 .273وأتخياا فقد يكون من المفيد القيرم بتفكيا حول وضع وإجااءا سيا اندوق للكوااث يمكن أن
يقدم المسرعدة السايعة والمنرسبة للمنتجين المتضااين في حرلة حدوث أزمر نرتجة عن كوااث
منرتخية أو هجمر تخطياة لآلفر .
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 .4.6إدماج األنشطة الزراعية الرعوية في السوق
 .271يمثل االندمرج الضعيف ألكثاية أنظمة اإلنترج الزااعي في السوق عرمال يحد كثياا من تنمية هذا
القطرع والزيردة من مسرهمته في النرتج القومي التخرم ولكي يتحسن هذا االندمرج البد أوال من التعاف
الجيد على المنتجر المطلوبة في األسواق الداتخلية والتخراجية وعلى التدفقر التجراية الموجودة وعلى
االمتيرزا المقرانة وهذا مر يتطلب استغالل الدااسر الموجودة والقيرم بدااسر تكميلية والتعاف على
بنية تكرليف اإلنترج على مستوى متختلف األنظمة وتحليل قربلية العملير للمنرفسة ويتعلق األما بتحديد
المنتجر التي يمكن أن تكون قربلة فعال للمنرفسة في السوق الداتخلية والتخراجية على أسرس تحليال
اقتاردية موضوعية وتحديد التحسينر التي يمكن أن تدتخلهر الدولة على إطرا االقتارد الكلي الذي تنمو
فيه هذه المنتجر بطايقة ال تحل فيهر محل المنتجين والمنظمر المهنية االجتمرعية والمتدتخلين
التخاوايين الذين هم الفرعلون القرداون على استماااية هذا الفاع أو ذاك.
 .275إن فاوع التنمية الحيوانية (التي تحتل الماتبة األولى في المسرهمة في النرتج القومي التخرم في
القطرع األول) تحتوي على مقداا تنموية هرمة وتتطلب دعمر زائدا على مستوى التسويق والتحويل
ويمكن استغالل احتيرطر قيمتهر المضرفة في بعض مشتقرتهر مثل اللحوم الحمااء واأللبرن والجلود.
 .271إن مقداا الزااعة الماوية بعيدة من أن تكون كرملة االستغالل ،فرألولوية ليس في زيردة
المسرحر المستالحة ولكنهر في زيردة وتطويا منتجر أتخاى غيا زااعية األاز التي تستهلك كمير
كبياة من المرء فرلعمل على إنترج أنواع أتخاى من الحبوب (الذاة البيضرء والذاة الافااء) والعلف
تخيرا تنبغي دااسته بمزيد من االهتمرم.
 .277تمثل الزااعة التخراة والزااعة حول المااكز الحضاية الكباى وفي زااعة الواحر مواطن
مهمة إلنترج الفواكه والتخضاوا والزااعة البيولوجية للسوق الداتخلية واألسواق تخراة للتاديا
تتطلب هي األتخاى مزيدا من الدااسة واالستغالل وتمثل أنشطة السيرحة والسيرحة البيئية فااة مهمة
لتثمين البيئة الطبيعية والثقرفية للمنرطق الايفية وتخراة في منطقة الواحر .
 .271ال يمكن إن يحراب الفقا في الوسط الايفي مر لم يقع تحويل الزااعة التقليدية الغذائية إلى زااعة
مفتوحة على السوق تمكن األسا من زيردة الدتخل النرتج عن أنشطة الزااعة والتنمية الحيوانية زيردة
كبياة فاغرا المنتجين يكونون دائمر في وضعية ضعف أمرم قوة السوق ولذا فرنه عليهم أن ينتظموا
ويتجمعوا ليزداد وزنهم في السوق ويتمكنوا من زيردة االستفردة في العملير التجراية.
 .271كمر أن أنشطة التحويل األولى للمنتجر الزااعية الاعوية تمنح فاار للقيمة المضرعفة مر زال
استغاللهر ضعيف على مستوى المنرطق الايفية وينبغي تطويا باامج دعم إلدتخرل تقنير جديدة وأنشطة
لتثمين المنتجر الزااعية الاعوية للسمرح للنسرء والفقااء على وجه التخاوص برلنفرذ إلى ماردا
الدتخل الجديدة ،وفي نفس السيرق ولكن بداجة أقل فرنه من الضاواي أن يشجع نمو الانرعر
الزااعية الاعوية لتثمين المنتجر الوطنية.
 .214وفي إطرا االتفرقير الجهوية والدولية (دول إفايقير والكرايبي والمحيط الهردي واالتحرد
األوابي ،اللجنة المشتاكة لمحرابة الجفرف في السرحل ،منظمة التجراة العرلمية ،منظمة استثمرا نها
السنغرل ،اتحرد المغاب العابي) التي وقع عليهر موايترنير ،فإنه يجب عليهر أن تستفيد من االمتيرزا
االقتاردية التي تمنحهر هذه االتفرقير فيمر يتعلق برلنفرذ االمتيرز إلى بعض األسواق والتاافر
الجماكية التفايلية ،والمسهلة للتاديا أو الدعم المرلي لبعض التخدمر والبضرئع.

 .5.6الحقوق العقارية لبعض الخدمات والبضائع
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 .212على الاغم من اإلاالح العقراي الموجود فمرزال توجد التبرطؤا اإلدااية والقيود االجتمرعية
التي تعاقل االستثمراا واالستاالحر العقراية الضاواية لتكثيف المنتجر الزااعية الاعوية مع
ضمرن التسييا والحفظ الدائمين للموااد الطبيعية.
 .212ويهدف افع المعوقر المؤسسية واإلدااية التي تؤثا على منح الحقوق العقراية واالعتااف بهر
فرنه من الالزم إنشرء إطرا تشرواي بين جميع البنير المعنية برلجوانب العقراية من اجل تقديم
مقتاحر لتحسينر تشمل ناوص وأدوا تطبيق القرنون العقراي وسيا وتعرون هذه البنير  ،ومن
المهم أن يقرم على مستوى العرلم الايفي برإلعالم حول أهداف القوانين المعمول بهر وتحسين أمن
االستثمراا برلنسبة للمنتجين الذين يايدون القيرم بتحسينر عقراية على األااضي المستغلة.
 .213كمر أنه من المهم أيضر أن يتم تحسين سيا التخدمر العقراية من اجل االستجربة الايفية
والماضية للمالك والمستغلين الزااعيين والتفكيا في وضع آلية ال ماكزية (شبربيك عقراية) تكون
تح اقربة السلطر المحلية وتكون قرداة على توفيا تخدمة إدااية ماضية برلنسبة للمسرئل العقراية.
 .211ولكي يتم الحد من النزاعر التي قد تنشب داتخل سكرن األايرف حول استتخدام المجرل الايفي
ولكي تتم الوقرية من هذه النزاعر فرنه من الضاواي أن يقرم بعد التشروا مع جميع الفئر االجتمرعية
المهنية المعنية ،بإجااء تخطة الستتخدام أو تسييا المجرل الايفي وتامي هذه التخطة إلى تحديد منرطق
االستغالل (الزااعة ،المااعي ،الغربة) وفق تتخاار التابة وحرجير المجموعر تخطط استغالل
المجرل والموااد الطبيعية هذه تنجز في متختلف المستوير التاابية بدء برلجمرعر القرعدية وهي جزء
ال يتجزأ من تخطط التنمية المحلية.
 .215ينبغي أن تكون المحرفظة على الموااد الطبيعية التي تثمل إحدى قواعد اإلنترج األسرسية في
القطرع الزااعي الاعوي في اميم اهتمرمر جميع الفرعلين في العرلم الايفي وينبغي أن تتجسد هذه
االهتمرمر في تنفيذ باامج للتسييا المستديم لألااضي والمرء والغطرء النبرتي وفي الحد من ضغط
البشا والحيوان على المنرطق األكثا هشرشة وفي أعمرل استاالحية نرتجة عن التشروا لمحرابة
ظواها التاحا (انتخفرض الميره الجوفية ،ملوحة األاض ،زحف الامرل )...وينبغي أن تأتخذ تخطط
االستاالح المرئي والزااعي في منطقة النها في االعتبرا الجوانب البيئية لمحرابة أتخطرء الفيضرنر
والتوحل.

 .6..البنى التحتية واالستثمارات الريفية
 .211لكي يبقى المواطنون في المنرطق الايفية ولكي تشجع فيهر األنشطة واالستثمراا االقتاردية فرنه
من األولوية أن تكون البنى التحتية القرعدية االجتمرعية (المداسة ،ماكز الاحة ،المرء) أو االقتاردية
(الطاق ،السوق) متوفاة وعملية؛ وفي ماحلة أولى يقرم بتشتخيص لمجموع البنى التحتية الايفية
الموجودة مع تبيين مستوى فرعليتهر وعدد السكرن المستفيدين منهر 34وعلى أسرس الحرجر التي لم تتم
تلبيتهر والتي تكون قد جدد يمكن أن يقرم بأعداء تخطة لالستاالحر المطلوبة وهذا مر يتطلب التنسيق
بين متختلف الهيئر المسؤولة عن البنى التحتية في الوسط الايفي والتوحيد بين االستثمراا المقرم بهر
والوسرئل التي سيتم توفياهر لسيا البنى التحتية وايرنتهر على الوجه األكمل.
 .217وزيردة على تلبية الحرجير األسرسية التي ليس من االتختارص المبرشا لوزااة التنمية الايفية
مع أنهر ضاواية إلحيرء المنرطق الايفية ،فرنه ينبغي التاكيز في األولوية على فك العزلة عن منرطق
اإلنترج وتطويا بنى تحتية لجمع وتتخزين المنتجر وللحمرية الاحية والمحرفظة على البيئة واتختيرا
هذه البنى التحتية يتم برلتنسيق الوثيق مع الجمرعر المحلية والمنظمر المهنية التي تتولى تسيياهر
 -34هذا الجاد ينبغي أن يقرم به في إطرا وزااي
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وايرنتهر في المستقبل كمر يتم هذا االتختيرا أيضر حسب المنتجر
عليهر وحسب تأثيا التحتية دون إهمرل أي قطرع من األنشطة.

األفضل التي يكون قد وقع االتفرق

 .211وفي مجرل البنى التحتية التخراة برلاي فرنه ينبغي إعطرء عنرية تخراة للكلفة والجودة الفنية
للمنشآ والمشركل لالستفردة من البنى التحتية ولجوانب تسييا وايرنة هذه البنى التحتية ينبغي مااجعة
إستااتيجية دعم واستغالل المسرحر الماوية واستتخالص الداوس من التجراب المرضية والدااسة
المتعمقة ألسبرب ضعف نسبة استغالل االستاالحر وأسبرب عدم اهتمرم المزااعين المتزايد في
السنوا األتخياة؛ وفي الزااعة المطاية وزااعة الواحر تعطي األولوية لالستثمراا والبنى التحتية
التخراة برلتحكم في المرء وبحمرية وحدا اإلنترج ضد زحف الامرل.

 .2.6العدالة االجتماعية ومقاربة النوع وتخفيف الفقر الريفي
 .211إن التأثيا القوي للفقا في الوسط الايفي يباا جعل الحد من الفقا من أهم االهتمرمر في إطرا
سيرسة التنمية الزااعية والايفية ونظاا للنمو الضعيف للقطرعر فرنه من الضاواي وضع باامج
تسهل تخلق أنشطة مداة للدتخل برلنسبة للنسرء وسكرن األايرف الفقااء وهذه األنشطة سيكون لهر دواا
فرعال في االقتارد المحلي ألنهر ستمكن من تأمين وتحسين الدتخول النقدية لألما وستسهل تثمين
التخباا المحلية وتنويع األنشطة ،وزيردة على أنشطة اإلنترج الزااعي والحيواني فرنه ينبغي تاقية
أنشطة تحويل الانرعر التقليدية للمنتجر الزااعية لتلبية حرجير السوق المحلية واألنشطة غيا
الزااعية أيضر (الانرعة التقليدية ،تخدمر القاب ،التجراة) لسكرن الايف الذين ياعب عليهم النفرذ
إلى ملكية األاض.
 .214ومن اجل اتخذ التحوال االجتمرعية للعرلم الايفي واألهمية المتزايدة للنسرء في القطرع الزااعي
الاعوي في االعتبرا ،فرنه من المهم أن تعطي عنرية تخراة إلدااج إجااءا تحسين نفرذ النسرء وسكرن
األايرف الفقااء إلى الموااد الموجودة أو المنشأة في الوسط الايفي في باامج واستااتيجير التدتخل.
 .212يشكل تنظيم الجمرعر الايفية والتكوين الفني والتسيياي والنفرذ إلى القاض الاغيا عوامل
مهمة لتخلق نسيج من األنشطة وتنشيط الحيرة االقتاردية في الوسط الايفي وينبغي منح عنرية تخراة
للنسرء التي تشكل أكثاية سكرن األايرف وذلك لتسهيل نفرذهن للميدان العقراي ولباامج تخراة للتكوين
والدعم واالستشراة لتعزيز قدااتهن الفنية في تسييا األنشطة.

 .1.1تعزيز الفاعلين والمؤسسات
إعردة هيكلة وزااة التنمية الايفية وتعزيزهر
 .212التخطيط والتنسيق :لكي تقوم وزااة التنمية الايفية بمتختلف المهرم المكلفة بهر ولمواجهة
التحدير القرئمة عليهر أن تقوم  -بدعم من الحكومة -بدااسة حول األدواا والمهرم الحرلية لهيركلهر
وللهيئر العمومية النرشطة في القطرع والمجرل الفعلي لتدتخالتهر وتقتاح متخططر تحسين في إطرا مهرم
كل هيأة على حدة وانه من الضاواي وضع هيركل أو إطرا للتنسيق مع متختلف هيئر القطرع للتحسين
من أداء وفعرلية العمل.
 .213وأنه من الالزم ،داتخل وزااة التنمية الايفية ،تعزيز قداا التحليل والتتخطيط والتنسيق بهدف
تحقيق االنسجرم والتوافق بين متختلف األنشطة المقرم بهر في القطرع الزااعي والايفي؛ وفي نفس الوق
هذا السيرق ينبغي تنشيط إطرا التشروا مع الشاكرء في التنمية من أجل انسجرم واندمرج استااتيجير
تدتخل المشرايع والباامج في التوجيهر اإلستااتيجية والقطرعية للبلد.
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 .211وعلى أسرس المحروا اإلستااتيجية ذا األولوية فرنه من الضاواي إعداد تخطة عمل ووضع
إطرا للنفقر على المدى المتوسط لتحقيق تتخطيط وتسييا منرسبين للموااد المرلية المستثماة في القطرع
الايفي.
 .215المتابعة والتقييم  :نظاا للنواقص التشتخياية العديدة فرنه من الضاواي تعزيز نظرم المتربعة
والتقييم في وزااة التنمية الايفية ووضع األدوا الضاواية لجمع وتحليل معطير االنجرزا الطبيعية
والمرلية على مستوى المندوبير والمشرايع الايفية والحاول بافة منتظمة على وضعير احيحة
عن النترئج التي تم تحقيقهر في القطرع وهذا مر يتطلب تعزيز القداا على جميع المستوير .
 .211إ ن غيرب معلومر ووضعير ماجعية احيحة عن القطرع يمنع أي نوع من التقييم الجرد لتأثيا
التدتخال ولمواجهة ذلك يواى برنجرز تعداد عرم للزااعة والمواشي.
 .217اإلعالم  :المعلومر التي تجمع برنتظرم ينبغي أن تبلغ للفرعلين والشاكرء المعنيين وليتم ذلك فرنه
من الضاواي وضع إستااتيجية ألدوا االتارل مثل موقع االنتان أو اسرلة اإلعالم ،وينبغي تعزيز
تخلية االتارل بديوان الوزيا وكذا جوانب االتارل على مستوى متختلف اإلدااا ومشرايع وباامج
التنمية الايفية.

الالماكزية وتحويل الاالحير
 .211الهيئات الالمركزية :تتطلب عملية الالماكزية الجراي تنفيذهر اآلن تعزيز الهيئر الالماكزية
على مستوى الوالير والمقرطعر وهذا مر يتطلب إعردة توزيع للعمرل على المستوى الماكزي أو
تعزيز إعدادهم على مستوى البنير المحلية وينبغي كذلك تعزيز الوسرئل المردية والمرلية على مستوى
األنشطة الميدانية والعمل على التكوين المستما للعمرل في إطرا تخطة للتكوين من أجل ضمرن فعرلية
الباامج المقرم بهر.
 .211يواي أيضر بوضع اطا للتشروا والتنسيق في الباامج والمشرايع على جمع المستوير التاابية،
تجنبر للقيرم بنفس العمل من طاف جهر متختلفة ولتوحيد المقرابر وتخلق التوافق بين التدتخال
وتعزيز إطرا التشروا الموجود حول المشرايع الكباى للقطرع والذي ياأسه الوزيا ،ينبغي أيضر أن
تسمح هذه البنير بإشااك السلطر والجمرعر المحلية في إعداد ومتربعة أنشطة التنمية االقتاردية
ودعم عملية التنمية المحلية.
 .244المنظمات االجتماعية المهنية وتحويل الصالحيات :تم تنرزل الدولة عن بعض وظرئف االستثمرا
الزااعية والتمويل برلمدتخال دون تحويل هذه الاالحير إلى قطرعر أتخاى وعلى المنظمر المهنية
أن تلعب محلير دواا ماكزير في تتخايص هذه الوظرئف لذا فرنه من الالزم تحيين اإلطرا التشايعي
والتنظيمي الذي يسيا المنظمر المهنية وأنشطتهر ويطلب وضع باامج تخراة للدعم وإجااءا تحفيزية
لتشجيع هيكلة المنتجين والمنظمر المهنية (تجمع ،اتحرد ،اتحردية) والعمل على مهنيتهم ومن الضاواي
وجود منظمر مهنية تدافع عن مارلح أعضرئهر ويمكن أن تقدم لهم الدعم في اإلنترج وان تكون شاكرء
نشطين في بنرء وتنشيط المنتجر وان تكون هيئ ممثلة ألعضرئهر أمرم الدولة.
 .7خطة العمل
 .242إن تخطة العمل المبينة أسفله تبين برلتسمية لكل محوا استااتيجي األنشطة اإلستااتيجية ذا
األولوية التي سيتم القيرم بهر موضحة النترئج المنتظاة ومبينة هل االنجرز يمكن أن يبدأ مبرشاة نظاا
لوجود الموااد البشاية والمرلية أو ينبغي أن يؤجل البدء فيه ألنه يتطلب البحث عن تمويل أو موااد
تكميلية ولذا ال يمكن أن تبدأ فيه العمل إال إذا توفا الموااد الضاواية.
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المحوا /النشرط

النترئج المنتظاة

اإلنجرزا
عرج متأتخاة
لة

 .2اإلطرا المؤسسي والتنظيمي
تحيين إستااتيجية تنمية القطرع الايفي

توجهر وأولوير إستااتيجية تطويا التنمية الايفية
المكيفة مع التحدير التي يتعين علدى القطدرع افعهدر
على المستويين الوطني والدولي
توضددديح وظددددرئف وأدواا الدولدددة والمنظمددددر إعدددردة تاكيدددز مهمدددر الدولدددة علدددى وظرئفهدددر فدددي
االجتمرعيددددددة المهنيددددددة والقطددددددرع التخددددددرص :التخدمر العرمة
الدااسر والتشروا إلخ.
التحسين المعتبا لمسرهمة القطرع في األمدن الغدذائي
إعداد سيرسة وطنية لألمن الغذائي
للتجمعر الايفية وللدولة
إعدددداد قدددرنون التوجهدددر الزااعيدددة الاعويدددة إعددداد قددرنون التوجهددر الزااعيددة الاعويددة للدولددة
بمشددددراكة كبيدددداة مددددن فددددرعلي القطددددرع ،تخاواددددر
للدولة
المنتجين ،ثم ماردقة البالمرن عليه
دااسة وتكييف النظرم الجبدرئي علدى المددتخال الجبرية التحفيزية لتنمية الشعب المحاكة للتنمية
ومنتجر القطرع
تخلددق إطددرا تنظيمددي ومؤسسددي تحفيددزا لتنميددة إاددددالح النظددددرم الجبددددرئي واإلجددددااءا التحفيزيددددة
األنشددددطة واالسددددتثمراا التخراددددة فددددي شددددبه المسددتهدفة للوظددرئف االقتاددردية التددي تعددرني العجددز
القطرعر الفاعية للزااعة والتنمية الحيوانية في الوسط الايفي بمدر يقدود إلدى زيدردة االسدتثمراا
التخراة في القطرع
إعددردة تددوازن االسددتثمراا العرمددة فددي القطددرع الدعم المرلي المتوازن لكل القطرعدر الفاعيدة لددعم
التنمية المنسجمة والمداة للقيمة المضرفة
الايفي
إقرمدددة نظدددرم وظيفدددي للاقربدددة علدددى المددددتخال جددودة أفضددل اددحير وتجرايددر للمنتجددر والمدددتخال
والمنتجر الزااعية والاعوية فدي البلدد وعلدى الزااعية الاعية المقدمة للسوق
الحدود
 .2اإلنترج واإلنترجية الزااعية الاعوية
 .2.2البحث والتكوين واإلاشرد
التدددقيق الفنددي والتنظيمددي لددنظم التكددوين البحددث
اإلاشرد
إاددالح نظددرم البحددث وتحيددين التخطددة الوطني دة
للبحث الزااعي
وضع نظرم تكوين يستجيب الحتيرجر الفرعلين

الثغاا  ،المعوقر أو االحتيرجر المشتخاة.
تواير عملية مقتاحة
منظومددة المقدمددة للبحددث المهنددي والمسددتهدفة حددول
احتيرجر القطرع
تعزيددز قددداا كرفددة المتدددتخلين فددي القطددرع ،وعلددى
التخاوص المنتجين والوكالء القرعديين
إعردة تنظيم نظرم الدعم االستشراي القدرئم علدى تخدمددة الدددعم االستشددراي عددن قدداب بحيددث يسددتجيب
احتيرجر االستغالال الادغياة بحيدث يشداك لالحتيرجددر الحقيقيددة للمنتجددين ،وعمليددر فددي عالقتدده
مع البحث.
أكثا المنظمر االجتمرعية المهنية
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 .2.2التمددددددددوين برلمدددددددددتخال والتجهيددددددددزا
الزااعية
إعداد وإقرمة بانرمج إلنترج البذوا مالئم وقربدل توفا نوعير أكثا إنترجية ومالئمة لظاوف متختلف
المنرطق الزااعية البيئية بكميدر كرفيدة وفدي الوقد
لالستمااا
المنرسب.
دعدددم إقرمدددة شدددبك توزيدددع للمددددتخال التجرايدددة تددوفا المدددتخال والتجهيددزا ذا الجددودة للمنتجددين ×
عن قاب وبأسعرا منرفسة.
والعترد الزااعي في منرطق اإلنترج
إنجدددرز دااسدددة حدددول بددداامج مكنندددة الزااعدددة المعوقر الفنية واالقتاردية والتنظيمية المشتخاة ×
وتخراة حول قربلية االستمااا
وضددددع بانددددرمج لدددددعم المكننددددة لالسددددتغالال تحسين جرهزيدة العتدرد المنرسدب فنيدر واقتادردير مدن ×
أجل افع اإلنترجية وتتخفيف عنرء العمل
الايفية :أشغرل التابة ،الاي ،النقل ...
 .3.2التمويل الايفي
التدقيق المؤسسي لهيئدر القداوض فدي الوسدط
الايفددددي :القدددداض الزااعددددي ،بانددددرمج تنميددددة
الواحدددر  ،مشددداوع تطدددويا التنميدددة الحيوانيدددة
وتسددددييا المااعددددي ،بانددددرمج التنميددددة الايفيددددة
الجمرعية ...إلخ.
تطددويا واسددتماااية الددنظم المرليددة الالماكزيددة
للنشرطر الايفية.

×

تواير عمالنية ،قرئمة علي عوامل القوة وعوامدل ×
الضعف المشتخاة بشكل واضح والمتوفاة.

الددددنظم المرليددددة الالماكزيددددة تددددوفا بطايقددددة آمنددددة،
منتجددر مرليددة مالئمددة لمتختلددف القطرعددر الفاعيددة
واحتيرجر متختلف المجموعر االجتمرعية.
تطدددويا وسدددرئل مرليدددة لددددعم متختلدددف نشدددرطر تشتخيص وتنفيذ وسرئل مرلية وطايقدة تسدييا مالئمدة
القطددرع الزااعددي :االدتخددرا ،قدداض االسددتثمرا لنشرطر القطرع
والدعرية والتسويق والقاوض الاغياة
.3األمن الغذائي
تطويا نظم دعم لتأمين وتنويدع إنتدرج المنتجدين تحسدددين نسدددبة االكتفدددرء الدددذاتي و الدددوتياة الغذائيدددة
للسدددكرن الدددايفيين الفقدددااء .تدددأمين وزيدددردة مدددداتخيل
الاغرا:
استاددددالحر الملكيددددة ،الغربددددر الزااعيددددة ،األسدددا الفقيددداة وذلدددك بفضدددل تقيددديم جيدددد للمدددوااد
التنمية الحيوانية الاغياة ،اإلدمرج الزااعي و المترحة.
التنموي
تحسين ظاوف الاعي االنتجرعي فدي المندرطق تندوع و تدأمين وزيدردة مدداتخيل األسدا الموجدودة فدي
المنرطق القرحلة
قليلة األمطرا
إعددددردة تحيددددين إسددددتااتيجية مكرفحددددة التدددددفقر إافددرق متختلددف طدداق المكرفحددة بتقايددا جيددد حددول ×
الكلفة/الفرعلية
الكباى
تنددوع الثقرفددر القوتيددة فددي المسددرحر الماويددة تحسددين العدداض مددن القددو أو المنتجددر األتخدداى
عمومر و انتخفرض األتخطرا
على أسرس األولوير المقرانة الواسعة
تمويددل لآلفددة المهنيددة لمسددرعدة المنتجددين فددي حرلددة
دااسة ووضع تمويال لآلفر
حاول كراثة طبيعية
 .1إدمرج نشرطر زااعية اعوية في السوق
انجددرز دااسددر حددول تنرفسددية الفدداوع المتوقددع المنتجددددر  ،األسددددواق ،حرلددددة الكلفددددة و المادوديددددة
للفاوع مبينة بوضوح
نموهر بشكل جيد
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تخراطددة لألسددواق وتدددفق منتجددر الزااعددة و
التنمية الحيوانية
تعزيز نظرم الفاوع :اللحوم الحمدااء ،الحليدب،
الجلود ،التموا ،القمح و الامغ العابي...
تطويا بداامج دعدم للعبدوا مدن زااعدة تقليديدة
إلى زااعة السوق
وضع باامج دعم للتحويل األولي للمنتجر في
الوسط الايفي
تشددجيع تطددويا الاددنرعر الزااعيددة الغذائيددة
وتحويل المنتجر الزااعية و الحيوانية
اسددتغالل المزايددر الماتبطددة بمتختلددف االتفرقددر
االقتاردية التي تابط موايترنير بمتختلف الددول
و المنرطق االقتاردية
 .5حقددوق التملددك العقددراي و التسددييا المسددتديم
للموااد الطبيعية
تخلدددق إطدددرا تشدددروا بدددين كدددل الهيئدددر المكلفدددة
برلتملك العقراي :وزااة التنمية الايفيدة ،وزااة
المرلية ،وزااة الداتخلية والبايد و الموااال
وضددع مقددااا غيددا مماكددزة لتسددييا شددؤون
الملكية العقراية
إعداد وتنفيذ تخطط استتخدام للفضرء الايفدي مدع
مااعرة الفضرء ين الاعوي و الزااعي
وضددع تخطددط لمكرفحددة تددااكم الامددرل و الوحددل
على البنية التحتية المنتجة
وضع نظم تسييا عقالنية للموااد الطبيعية
 .1البنية التحتية و االستثمراا الايفية
انجرز جاد للبنى التحتية الايفية القرئمة
تنسدديق بامجددة البنيددة التحتيددة الايفيددة المطلددوب
انجرزهر
وال منرطق اإلنتدرج عدن طايدق انجدرز طداق
تخفيفة
تطدددويا بندددى تحتيدددة لجمدددع وتتخدددزين المنتجدددر
الزااعيددة فددي منددرطق اإلنتددرج فددي طايددق نقلهددر
إلى الفاوع المعاوفة
مااجعددددة إسددددتااتيجية دعددددم تنميددددة المسددددرحر
الماويدددددة  :كلفدددددة البندددددى التحتيدددددة ،الاددددديرنة،
الضاائب ،نسبة االستغالل..
تطويا بنى تحتية سوسيو جمعوية فدي المندرطق

تخاددرئص األسددواق و التدددفق المعدداوف بشددكل جيددد
والمحين برنتظرم
فاوع مظمة بشكل جيد تعيدد توزيدع القيمدة المضدرفة
لكل الشاكرء بشكل جيد
التحسددين المسددتديم للمددداتخيل الزااعيددة وذلددك بفضددل ×
إنترج متالئم مع الطلب ومع احتيرجر السوق
زيردة القيمة المضرفة المتبقية لدى السكرن الايفيين.
افددع وحدددا التحويددل الوظيفيددة القددرداة علددى دفددع
وتحفيز النترج
االستغالل األمثل لتسهيال السوق سواء فيمر يتخص ×
المدددددتخال أو المنتجددددر الزااعيددددة الددددواادة فددددي
االتفرقر
مالءمددة القددرنون وإجددااءا التطبيددق تخاواددر مددع ×
حقدددوق ملكيدددة االسدددتغالل لتدددأمين حدددوافز تحسدددينر
الملكية العقراية
"ادددنرديق الملكيدددة العقرايدددة" فعرلدددة وسدددهلة النفدددرذ
للمستتخدمين
تخطددط محليددة ،معدددة ومنفدددذة فددي متختلددف مااحلهدددر
اإلقليمية بمشراكة الفرعلين في العرلم الايفي
×
حمرية جمعوية فعرلة للبنية التحتية لإلنترج
اسددتعمرل للمددوااد البشدداية متفددق عليدده ومسددتديم مددن
طاف المزااعين و المنمين و الاعويين
فهاسددة للبنددى التحتيددة و السددكرن المتخدددومين متددوفاة ×
ومحينة برنتظرم
تخطط انجرز البنى التحتية ذا األولوية معدة ومنفذة ×
برالتفرق
طدداق مستاددلحة تمرمددر وماددرنة تمكددن مددن زيددردة
النشرط االقتاردي في منرطق اإلنترج وتتخفيدف كلفدة
النقل
بنيددة تحتيددة لوضدددع منتجددر فدددي السددوق مزاوعدددة
ومددددااة بمهدددراة ،تمكدددن مدددن زيدددردة كميدددة وقيمدددة
المنتجر المسوقة
إستااتيجية جديدة تؤدي إلى تقييم أمثل للبنى التحتيدة ×
الهيداوزااعيددة :بنيددة تحتيددة عرليددة الجددودة ،مدددااة
بشكل أفضل وتمكن من تحسين نسبة استغاللهر
تحسين ظاوف المعيشدة فدي الوسدط الايفدي وإبطدرء
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الفقياة :مدااس ،ماكز ادحي ،آبدرا ،أسدواق ،وتياة النزوح من الايف
مااكز تحاين..,الخ
 .7العدالة االجتمرعية ،البعد النوعي وتتخفيدف
الفقا الايفي
وضددع بدداامج لتخلددق نشددرطر مددداة للدددتخل و تنويددع وزيددردة المددداتخيل الزااعيددة وغيددا الزااعيددة
العمدددل لألشدددتخرص األكثدددا فقددداا فدددي القطدددرع :للطبقر األشد فقاا
التكوين ،القاض...،
إدااج مكوندة للعدالدة بددين األجندرس االجتمرعيددة نفددددددرذ متسددددددروي للمددددددوااد تخاواددددددر للنسددددددرء و
فددي سيرسددر وبدداامج القطددرع وتخاواددر مددن المجموعر المهمشة اجتمرعير
أجل تسهيل نفرذ النسرء إلى التملك العقراي
وضددع بانددرمج تكددوين ودعددم استشددراي نددوعي نسرء مكونر لقيردة مثلى (فنير و تسيياا) لالسدتغالل
الزااعي الاعوي
للنسرء الائيسر لالستغالل الزااعي
تتخفيف حدة الفقا لدى الطبقر الدنير
دعم لوضع تمويل للضمرن االجتمرعي
 .1تقوية الفرعلين و المؤسسر
 .2.1إعردة هيكلة وتقوية وزااة التنمية الايفية
التتخطيط و التنسيق
التدقيق التنظيمي والفني لوزااة التنمية الايفية اقتااحر لتحسين عمل و أداء وزااة التنمية الايفية
وزااة قرداة علدى القيدرم بمهرمهدر وقيدردة إسدتااتيجية
إعردة هيكلة وتقوية وزااة التنمية الايفية
التنمية الايفية بفرعلية
تعزيز قداا التتخطيط والتنسيق لدى الوزااة فايق عمل بتكوين وتجهيز أفضل مدن أجدل تتخطديط
وتنسيق النشرطر
تعزيز ادااج استااتيجير تدتخل المشرايع في إاسددرء مؤسسددي أمثددل للمشددرايع و البدداامج وتنشدديط
استااتيجير التدتخل
توجهر واستااتيجير الدولة
متربعة ومعافة أفضل لفعرلية النفقر
إنجرز دااسر لمتربعة دواية لنفقر القطرع
إعداد إطرا النفقر على المدى المتوسدط ايفدي إطددرا النفقددر علددى المدددى المتوسددط مسددتتخدم كددأداة
لتتخطيط وتسييا استثمراا القطرع
على أسرس جدول األعمرل
المتربعة و التقييم ،التكوين
تقويدددة نظدددرم وقدددداا المتربعدددة و التقيددديم فدددي معلومددر محينددة حددول االنجددرزا المرليددة والمرديددة
المتوفاة برنتظرم
القطرع لدى الوزااة
وضدع اسدتااتيجير لالتادرل وإطدرا تشددرواي نشا جيد ألتخبرا وتشروا الفرعلين في القطرع
للمتدتخلين في القطرع
توفا حرلة ماجعية فعرلة ومستنفدة
تنظيم تعداد عرم للزااعة و التنمية الحيوانية
 .2.1الالماكزية وتبردل الكفرءا
تعزيز المؤسسر الالماكزية
عددددم ماكدددزة العمدددرل وتعزيدددز قدددداا تددددتخل مهرم للتخدمر العرمدة أكثدا فعرليدة وقايبدة وملموسدة
تخدددمر وزااة التنميددة الايفيددة علددى المسددتوى من طاف السكرن المعنيين
الجهوي والبلدي :التكوين ،الميزانية ،الوسدرئل،
الخ
وضع إطرا تشروا و تنسيق لنشرطر متختلدف إنعرش استااتيجير ومقرابر التدتخل من أجل تخلق
التعرضد وتفردي التشربك وتضعيف النشرطر
المتدتخلين على المستوى الجهوي
اشددتااك نشددرطر القطددرع فددي التخطددط البلديددة متربعدددة وإنعدددرش أفضدددل للنشدددرطر علدددى المسدددتوى
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للتنمية
تقوية بنير المنتجين
جاد المنظمر االجتمرعية المهنية الوظيفي
تحيين اإلطرا التشايعي و التنظيمي الذي يحكم
المنظمددر االجتمرعيددة المهنيددة ونشددرطرته فددي
القطرع
تحسدددين هيكلدددة المنظمدددر االجتمرعيدددة المهنيدددة
(التجمع ،الوحدة ،التعرون) وبتمثيل المدزااعين
لمستواهم
إنعرش وال ماكزة التعاف ثرنية على المنظمر
االجتمرعية المهنية

البلدي
فهددداس محدددين لدددـ المنظمدددر االجتمرعيدددة المهنيدددة ×
ولتخارئاه الائيسية المتوفاة
نظددم تحفيزيددة لبنيددر المنتجددين ومهنيددة المنظمدددر
االجتمرعيددددة المهنيددددة فضددددال عددددن التكفددددل بددددبعض
وظرئف دعم القطرع
المنظمر االجتمرعية المهنية يهيكل العرلم الزااعي
ويدددافع عددن ماددرلح المنتجددين القرعددديين ومتجهددر
تحديث المهنة
تسجيل سدهل وتحدوز المنظمدر االجتمرعيدة المهنيدة
على وضع معاوف مكنهر من التكفدل بوظدرئف دعدم
المنتجين
المنظمر االجتمرعية المهنية مكون ومجهز لتسييا
تخدمر دعم اإلنترج بطايقة تنرفسية

وضدددددع باندددددرمج لتعزيدددددز القدددددداا ولمهنيدددددة
المنظمدددر االجتمرعيدددة المهنيدددة لددددى الفددداوع
المنظمة
غدداف تعدداف بأنهدددر حلقددة وادددل بددين المنتجدددين و
إنشرء غاف للزااعة جهوية ووطنية
السلطر العمومية
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