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I-التعريف ابملرصد الوطين للفالحة  
 

 تم إحداث 1999فيفري  1المؤرخ في  1999لسنة  309األمر عدد  : بمقتضىاإلحداثتاريخ  

 .المرصد الوطني للفالحة وتحديد مهامه وضبط تنظيمه اإلداري والمالي
 

 تتمثل مهام المرصد الوطني للفالحة في: :المهام 

مستويين لبحري على الوضع نظام إعالمي ناجع يمكن من تحليل واقع قطاع الفالحة والصيد ا -

  ،الوطني والدولي من خالل مؤشرات هادفة وناجعة ودورية

 ،لهاجمع المعلومات والمعطيات الوطنية والدولية المتعلقة بالقطاع وتحليلها واستغال -
صحاب نشر المعلومات والمعطيات المتحصل عليها ووضعها على ذمة مختلف المتدخلين من أ -

 ومنتجين ومصدرين وغيرهم.القرار ومخططين وباحثين 
 

 التالية:المرصد الوطني للفالحة على الهياكل  : يشتملالهيكليالتنظيم 
 

 اإلدارة العامة -

 منها، ومصلحتين بكلدارتين فرعيتين إ، تضم إدارة جمع وتحليل المعطيات -

 دارتين فرعيتين ومصلحتين بكل منها،إتضم  إدارة التوثيق -

 مصلحتين، وهي تضماإلدارة الفرعية للنشر  -

 مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية  -
 

 النشاط:مجاالت 
 

 والتحليلعلى مستوى الجمع 

   مؤشاااااارات القطااااع الفالحي محلياااا جمع المعطياااات والمعلومااات الوطنياااة والااادولياااة حول            

ياساااااااات الفال         تحليل  معية واالتفاقيات الدولية والمبادالت التجارية في البلدان األخرى حوالساااااا

 ،على ذمة مختلف المستعملينموقع الواب ووضعها على  ومعالجة المعطيات المجمعة

   رفيهظذات الصلة بصفة دورية و شرياتنوإصدار تقارير تأليفية ودراسات، 
 

 على مستوى التوثيق

   عمال التوثيق داخل الوزارةأتنسيق ومواصلة،  

 يعلى المعطيات المجمعة على دع المحافظة ثائق الفن كل الو ية، مع جمع ونشاااااار         ة ائم إعالم

كل الوطنية مع إرساء عالقات تعاون بين الهيا والتقنية والدراسات المنشورة على المستوى الدولي

 ،واألجنبية الستغالل مصادر التوثيق واالعالم بصفة مشتركة

  يل           ونشاااااار الوثائق المسااااااااهمة في تكوين ورسااااااكلة اإلطارات المكلفة بجمع ومعالجة وتحل

 ،والمعلومات

 .تنمية نظام المعلومات وبنوك المعطيات المتوفرة لدى المرصد وصيانتها 
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 -II 2020حماور نشاط املرصد خالل سنة 
 

الفالحية  في إطار تطوير النظام المعلوماتي المتعلق بقطاع الفالحة والصيد البحري والمنظومات

لمعلوماتي ي والدولي وتفعيل دور المرصد كنقطة محورية للنظام اواالستثمار على الصعيدين الوطن

واصل  راف،الخاص بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وتدعيم نظام اليقظة واإلستش

ت حيث متابعة وتحليل اإلحصائياإنجاز مهامه من  2020المرصد الوطني للفالحة خالل سنة 

إلى  دةودراسات ولوحات قياتقارير وإعداد نشريات  فالحي عبروالمعطيات المتعلقة بالقطاع ال

 2020الوثائقي. وتمحورت أنشطة المرصد المتواصلة خالل سنة  جانب تطوير وتعزيز الرصيد

 :فيما يلي

األسواق الوطنية والعالمية ألهم المنتجات الفالحية على المستوى الوطني  متابعة

 .والمستوى العالمي
 :نيالوطعلى المستوى 

 د متابعة التزويد واألسعار بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة إلعدا

مؤشرات حول تطور األسعار والتزويد وإصدار تقارير يومية ونصف شهرية وشهرية 

 في الغرض، 

 ،(. نوالقيرواسيدي بوزيد  متابعة التزويد واألسعار ببعض األسواق الجهوية )بن عروس

فإن عملية اإلصدار غير دورية نظرا لعدم مد المرصد  ألخرىلألسواق ابالنسبة 

 بالمعطيات بصفة منتظمة،

 ،متابعة أسعار الزيتون بسوق قرمدة 

  والوقوف على أبرز مؤشرات  زراعات الكبرىوسم المسير الظرف الفالحي ومتابعة

لمناسبة ا التدابير الالزمة بشأنها في اآلجال اتخاذبما يمكن من تيسير القطاع ومستجدات 

 .وبالكيفية المرجوة

 طيلة  متابعة تطور االحوال الجوية وتجاوب حالة نمو الزراعات مع المتغيرات المناخية

 مع استشراف اإلنتاج القادم 2020الموسم الفالحي 

  الواردات  برنامج على  2020موسم ر اإليجابي إلنتاج الحبوب خالل تأثيالتقدير 
 لدواجن.متابعة أسعار ومخزونات منتجات ا  

 :العالميعلى المستوى 

وذلك  متابعة األسواق العالمية للحبوب عبر إعداد تقرير شهري حول تطور األسعار العالمية

والشعير  خصوصا لكل من القمح اللين األوروبي والقمح اللين األمريكي والقمح الصلب األوروبي

رات االنتاج ضمن هذا التقرير تقدياألوروبي والذرة األوروبية والذرة األمركية والصوجا. كما يت

 والمبادالت واالستهالك والمخزون العالمي مع تبيان وتحليل أهم العوامل المؤثرة،
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ذات العالقة بقطاع الفالحة  العالميةوالمستجدات األحداث الوطنية اليومي ألهم  الرصد

 د.البحري ووضعها على ذمة المتدخلين من خالل موقع األنترنات للمرص والصيد

 متابعة أهم المنظومات الفالحية عبر اعداد مؤشرررات دورية ودارردار اسررتنتانات حينية
ألبرز المسااتجدات التي تخا االنتاج واألسااعار والمبادالت التجارية ونشاارها بصاافة دورية عبر 

  موقع الواب للمرصد،

لصيد الخاصة في الفالحة وا متابعة دورية وتحليل المعطيات المتعلقة باإلستثمارات

 البحري المصادق عليها للحصول على إمتيازات مالية، 

سنوي وتقارير شهرية  تقرير وإصدار إعدادعبر  الميزان الغذائي وتحليل وضعية متابعة

 ،ونشرها على موقع األنترنات

من خالل تطوير وتدعيم  تدعيم نظام اليقظة واالستشراف والمساعدة على أخذ القرار

متعلق بقطاع الفالحة والصيد البحري والمنظومات الفالحية على الصعيدين النظام المعلوماتي ال

  الوطني والعالمي.
 

 مجع املعطيات للتحليلطريقة املتابعة و -1
 تتم عملية المتابعة وجمع المعطيات على المستوى الوطني من خالل التنسيق اليومي

 للوزارة وكذلك عديد نظروالشهري بصفة دورية مع جميع المؤسسات والهياكل الراجعة بال

لديوانة لالمصالح ذات الصلة بوزارات أخرى على غرار المعهد الوطني لإلحصاء واإلدارة العامة 

. رونيالبريد اإللكت قوبعض المؤسسات تحت إشراف وزارة التجارة. يتم تلقي المعطيات عن طري

الخاصة  من خالل االطالع على جميع المواقع أما فيما يتعلق بالمعطيات الدولية تتم المتابعة

 .التي تعنى بالفالحة ومستجداتها في مختلف بلدان العالموالمواقع باألسواق العالمية 

 

 طريقة النشر-2
 اليحوالموقع يارات لهذا حيث يقدر عدد الز onagri.tnموقع الواب  تتم عملية النشر عبر

شر ة بالمرصد. باإلضافة إلى ذلك تتم عملية النالخاص  Facebookصفحة وعبر  في الشهر 3000

 .ورقية لكل اإلصدارات سخأوعبر توفير ن (Mailing List)التوزيع اإللكتروني  عبر
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 املرصد اليومية وتقارير نشرايت-3
 أهم المنتجات الفالحية على المستوى الوطنيو المحليةاألسواق  متابعة -1

 

ذات المصلحة متابعة التزويد واألسعار بسوق الجملة  -

الوطنية ببئر القصعة إلعداد مؤشرات حول تطور 

األسعار والتزويد وإصدار تقارير يومية ونصف شهرية 

 وشهرية في الغرض، 

 عة التزويد واألسعار ببعض األسواق الجهويةمتاب -

  

 

 

 

 

 

 متابعة سوق قرمدة خالل الفترة الممتدة من شهر نوفمبر دلى فيفري -2

وذلك  ونار توفير تقارير يومية حول العرض واألسعار المتداولة بالنسبة للزيتويتم في هذا اإلط

 باعتبار مصدر الكميات المتداولة بالسوق.

 

 متابعة المستجدات الوطنية والعالمية في مجال الفالحة والصيد البحري -3

والمستجدات األحداث الوطنية رصد يومي ألهم 

ي البحر صيدالعالمية ذات العالقة بقطاع الفالحة وال

ووضعها على ذمة المتدخلين من خالل موقع 

األنترنات للمرصد وذلك بمتابعة مختلف المواقع 

التي تعنى بالفالحة ومستجداتها في مختلف بلدان 

 العالم المؤثرة خاصة والتي من شأنها أن تؤثر على

  ،( fil de l’actualité)الفالحة التونسية 
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 شهريةاملرصد ال تقاريرنشرايت و -4 
ية لكل شهري حول تطور األسعار العالم ريرمتابعة األسواق العالمية للحبوب عبر إعداد تق -1

وروبي من القمح اللين األوروبي والقمح اللين األمريكي والقمح الصلب األوروبي والشعير األ

ات االنتاج رتقدي من التقارير المنجزة شهرياتتضكما  .والذرة األوروبية والذرة األمركية والصوجا

 ،والمبادالت واالستهالك والمخزون العالمي مع تبيان وتحليل أهم العوامل المؤثرة

ية ألبرز متابعة أهم المنظومات الفالحية عبر اعداد مؤشرات دورية وإصدار استنتاجات حين -2

وقع مالمسااتجدات التي تخا االنتاج واألسااعار والمبادالت التجارية ونشاارها بصاافة دورية عبر 

  لواب للمرصد،ا

الحة والصيد وتحليل المعطيات المتعلقة باإلستثمارات الخاصة في الف )شهرية( متابعة دورية -3

  ،البحري المصادق عليها للحصول على إمتيازات مالية

هرية حول شسنوي وتقارير  تقرير وإصدار إعدادعبر الميزان الغذائي  وتحليل وضعية متابعة -5

 ات. سعار أهم المنتوجات المتبادلة ونشرها على موقع األنترنأات والواردات والصادرتطور 

 طار تدعيم نظام اليقظةإاملرصد يف ومشاريع  تقاريرنشرايت و -5 
 

طوير ت إلىالمرصد  يسعىوالمساعدة على أخذ القرار  واالستشرافتدعيم نظام اليقظة  في إطار

ية على صيد البحري والمنظومات الفالحوتدعيم النظام المعلوماتي المتعلق بقطاع الفالحة وال

 بـــــــ:الصعيدين الوطني والعالمي. وفي هذا اإلطار يقوم المرصد 

 

 La"دادار النشرية الثالثية 

lettre de l’ONAGI"  والتي تهتم بدراسة

 4وتحليل الواقع الفالحي وطنيا ودوليا بحساب 

متابعة أعداد سنويا. وتتضمن هذه النشرية 

في ميدان الفالحة هم المستجدات وتحليال لأل

 .والسياسات الفالحية
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 كما هو مبين فيما يلي: 2020وتتلخا أهم المقاالت التي تم إصدارها خالل سنة 
 

 
   

- Les cultures maraîchères en Tunisie : Evolution de la production et des exportations vers 

l’UE 

- Echanges des produits agricoles et agroalimentaires entre la Tunisie et les USA 

- Etat et Evolution des Indicateurs de l’ODD6 en Tunisie (1ère Partie)  

- Evolution de la documentation à l’ONAGRI : Etat actuel et améliorations futures  

زمة ألرات المحتملة لوالتأثي 2020الثمانية أشهر المنقضية من سنة  خالل تطور صادرات المنتوجات الزراعية والغذائية -

 19الناجمة عن جائحة كوفيد 

الحالي على الواردات القادم إلنتاجاوتأثير  2020-2019موسم  اللتطور واردات الحبوب خ -    

-Recommandations pour le secteur agricole en réponse à la pandémie Covid19 

-Impact des répercussions de la crise COVID-19 sur la production, l’approvisionnement, les 

prix et les exportations des produits agricoles 

-Echanges extérieurs des produits agricoles et agroalimentaires avec certains pays de 

l’Afrique subsaharienne 

-Géoportail sur le secteur agricole 

-Booster notre agriculture grâce au développement d’applications androïdes sur smartphone 

et tablettes 

 -L’Objectif de Développement Durable 6 lié à l’Eau (ODD6) en Tunisie: Mise en œuvre de 

l’Initiative «l’Eau Dans Le Monde Que Nous Voulons» 

-Le bilan d’approvisionnement- utilisation des principales céréales produites en Tunisie 

 -Effet de l’accroissement de la consommation de l’huile d’olive sur la valeur des échanges 

extérieurs des huiles 

La filière sucre en Tunisie 

 

 

الوطني في ظل الظروف الحرجة على الصعيد 

تفشي جراء  2020التي شهدتها سنة  والدولي

خصا المرصد فيروس "كورونا المستجد" 

   من نشريته الثالثية الوطني للفالحة العدد السادس

جائحة كورونا  لدراسة تأثير( 2)رقم  2020لسنة 

على اإلنتاج، التزويد واألسعار والتصدير للمواد 

  .الفالحية
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الفالحية طات لم يكن له التأثير الملموس على النشا 19أن الوباء كوفيد راسة دتنتجت هذه الوقد اس

ى ، لسيما وأن سير جل المنظومات لم يشهد اضطرابات حادة، ويعزى هذا الوضع إلاألساسية

سية منهجية الظرفية التي اتخذتها الدولة للغرض. لقد توخت الدولة التون اإلجراءات اإلستعجالية

توى المسجلة على مس اإلضطراباتالحد من  خاللمن  19كوفيد تصدي السريع لتداعيات أزمة ال

قول أن الوباء يمكن ال الإجما .وتنقل اليد العاملة وتسويق المنتجات الفالحيةالتزويد بالمستلزمات 

النسبة حال بالنباتي على عكس ما هو ال اإلنتاجلم يكن له تداعيات ملموسة على منظومات  19كوفيد 

اخلي والطلب الد األسعارو اإلنتاجلمنتجات الصيد البحري التي شهدت تأثر ملموس على مستوى 

 راآلثاوالخارجي. هذا، ورغم الجوانب السلبية المسجلة يمكن أن تكون لهذه الوضعية بعض 

        .لطويلاالناجمة عن تقلا النشاط والمتمثلة في تحسين الموارد السمكية على المدى  اإليجابية

يأثر على  إن من أهم تداعيات الوباء هو نقا الطلب الداخلي والخارجي على المواد الفالحية مما

 أسعار بعض المنتجات.

التي تتعلق ،(ONAGRI VIGILANCE)الشهرية  ةاإللكترونيالنشرية دادار 

  نشرية سنويا 12بحساب باليقظة على الصعيد الوطني والعالمي للفالحة  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 RECAP تتضمن النشرية محور أول 

AGRI    يتطرق دلى: 

متابعة وتحليل الميزان التجاري الغذائي من  -

خالل المبادالت التجارية المنجزة مقارنة بنفس 

 الفترة من السنة المتقضية، 

قديم لمحة حول قطاع الصيد البحري على ت -

 مستوى اإلنتاج والتصدير، 

تابعة وتقييم وضع قطاع الدواجن على مستوى م -

 ،ألسعار المتداولةاإلنتاج وا

تابعة وتقييم تطور أهم األسعار المتداولة م -

 ،بالنسبة للمنتجات الفالحية

تابعة الوضع الخاص بمخزونات المياه على م -

مستوى السدود، واإلمطار المسجلة خالل الموسم 

 ،مع تحليل للوضع المناخي

 ابعة اإلستثمارات الفالحية المصادق عليهامت -

يعطي بسطة على  INFOAGRIمحور ثاني و

أهم المستجدات الوطنية والعالمية في مجال 

 الفالحة والصيد البحري.
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تتعلق  ،(Note de Veille et d’Analyse)الشهرية  ةاإللكترونيدادار النشرية 

     القطاعات االستراتيجية وتتوجه نحو الصعيد الوطني واالستشراف على  باليقظةهذه النشريات 

 والحساسة
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

       ت منها االستثمار تقريرا شمل عديد المجاال 20إصدار  2020وفي هذا اإلطار تم خالل سنة 

 الفالحيةصادرات المنتوجات على  19الناجمة عن جائحة كوفيد  والمبادالت التجارية وتأثير األزمة

 .في تونس الفالحيةى تطور أسواق المواد وعل والغذائية

 
 

 عنوان النشرية الرابط اإللكتروني على موقع الواب

inalhttp://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/f

pain.pdf-arinef-Pertes- 

Gaspillage annuel de pain en Tunisie : 900 000 

unités de pain jetées par an (INC, 2017), soit 

l’équivalent de 51% de la production nationale de 

blé tendre 

 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/export

ation-dattes.pdf 

تطور صادرات التمور في تونس لمحة حول  

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/Barrag

e-pluviometrie.pdf 

 2020سبتمبر  06و  05يومي  خالل ألمطاروضعية ا

 ومساهمتها في تحسين مخزون السدود

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/USA-

05-20.pdf 

 الياتوالغذائية نحو الو الفالحيةتطور صادرات المنتوجات 

 2020من عام  األولىأشهر  خالل األربع األمريكيةالمتحدة 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/Libye_

VF.pdf 

خالل والغذائية نحو ليبيا  الفالحيةتطور صادرات المنتوجات 

 2020من عام  األولىأشهر  األربع

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/NOTE-

COVID.pdf 

على تطور العرض والتزويد  19تقييم تأثير الوباء كوفيد 

ة بالسوق ذات المصلح الفالحية األساسيةالمواد  ألهم األسعارو

 2020شهري مارس و أفريل  خاللالوطنية ببئر القصعة 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/Export

ations-04-20.pdf 

 أشهر األربع خاللتوجات الزراعية والغذائية تطور صادرات المن

الناجمة عن جائحة كوفيد  ثير األزمةأوت 2020من عام األولى 

19 
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http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/Covi

d_Legumes.pdf 

 2020تأثير كورونا على قطاع الخضروات ماي 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/EXP

OFRUITS.pdf 

د ملخا تقدم تصدير الغالل الموسمية والبدرية في ظل أزمة كوفي

19 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/avicole/Fla

sh-avicole-avril2020.pdf 

 2020ومضة حول قطاع الدواجن أفريل 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/Situ

ationhydraulique.pdf 

Etat propice de la situation hydraulique pour un 

bon comportement des cultures 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/note

-veillefinavril2020.pdf 

 2020تطورات الوضع العالمي للحبوب إلى نهاية أفريل

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/Exp

o-Agrumes.pdf 

 19ل أزمة كوفيد ملخا تقدم تصدير القوارص في ظ

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/NV

Avril2020.pdf 

 2020أفريل 01تطورات الوضع العالمي للحبوب إلى غاية

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/TIC.

pdf 

Booster notre agriculture grâce au développement 

d’applications android sur smartphone et tablettes 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/note

-veille-23032020.pdf 

د على تطور أسواق الموا 19المحتملة لوباء كوفيد  اإلنعكاساتا

 في تونس الفالحية

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/Les-

exportations-agrumes.pdf 

Eclairage sur l’exportation des agrumes durant la 

période du 1er novembre 2019 au 06 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/Anal

yse%20carte-NDVI.pdf 

Etat de la végétation durant la première décade du 

mois de février 2020 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/mar

che-de-lhuile-olive.pdf 

Le marché de l’huile d’olive au niveau national et 

mondial et mécanismes de régulation 

Observatoire National de l’Agriculture 

(ONAGRI), le 3 février 2020 

http://www.onagri.nat.tn/uploads/veille/agru

mes-2020.pdf 

Estimation de la production des agrumes pour la 

campagne 2019/2020  

http://www.onagri.nat.tn/uploads/securite-

alimentaire/developpement-

exportatios/Exportationscovid19.pdf 

 خاللوالغذائية  الفالحيةحوصلة حول تطور صادرات المنتجات 

الناجمة عن  األزمةفي ظل  2020من سنة  لثالثية األولىا

 1ة كوفيد الجائحة الوبائي

 

 متابعة تطور االستثمارات الفالحيةشهرية حول دادار تقارير 

 

لتي تتجاوز ا الحيةستثمارات الفاال يقوم المرصد بصفة دورية بإعداد تقارير متابعة وتقييم لتطور

لك باإلستثمارات الفالحية، وكذ وذلك بالتنسيق مع الوكالة النهوضألف دينار  60قيمتها 

صندوق ألف دينار المنجزة من قبل صغار المستثمرين المنتفعين بمنحة ال 60 االستثمارات دون

 لهياكل المهنية. الخاص للتنمية الفالحية وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات وا

 االستثماراتهذا، وتتضمن التقارير المنجزة كل المعطيات المتعلقة بمتابعة وتقييم تطور قيمة 

فالحة، صيد بحري، خدمات......( وحسب دق عليها مع تحليل أهميتها حسب نوع النشاط )المصا
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على  المحافظة، البناءات، األشجار المثمرةالقطاعات )الري، المعدات الفالحية، تربية الماشية، 

 التربة...(. وتقييم توزيعها حسب الجهات وحسب نوع المستثمر.

 Tableau de Bordندول قيادة "  دادار تقارير متابعة كل ثالثية "

 
 
 
 
 

 
 
 

 
كل تطوير وتعزيز النظام المعلوماتي للمرصد عبر إصدار جدول قيادة خاص بالمرصد يتواصل 

لمحة عن تقدم الموسم الفالحي الحالي، و ويضم معطيات حول أهم مؤشرات قطاع الفالحة،ثالثية 

االستثمارات الفالحية المصادق طور توضعية المبادالت التجارية الخارجية، بسطة حول وو

 ية الخاصة بالحبوب وبزيت الزيتون. واألسواق العالم ئيةالماالموارد ، وضعية هاعلي

لتجاري الغذائي للفترة المعنية حول حصيلة الميزان االمؤشرات مجموعة من يبسط التقرير و

تقديم يتم من خالل التقرير تقديرات تطور القيمة المضافة والناتج الخام الداخلي للقطاع. كما و

لتقدم المواسم في مجال اإلنتاج النباتي والحيواني من خالل متابعة المساحات المزروعة  موجز

 لكل القطاعات واإلنتاج المنجز والمرتقب للحبوب والخضر والغالل والمنتجات الحيوانية.

مطار المسجلة على باألكما يتم التطرق من خالل التقرير إلى الشأن المناخي والوضع الخاص  

مستوى كل الواليات مع تحليل تأثيرها المباشر على اإلنتاج، وفي نفس السياق يتم التعريف 

بالمخزونات المائية على مستوى السدود في مقارنة مع ما تم تسجيله خالل المواسم الفارطة وفي 

 نظرة استشرافية للوضع.
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خا ت ليتفاص على أكثر االطالعتم من خالله أما الجزء الخاص بالميزان التجاري الغذائي ي

ها وتأثير كل المبادالت التجارية وتقييم حجمها مع ابراز أهم المنتجات التي يتم توريدها وتصدير

 تطور أو تراجع العجز المسجل. علىمنها 

 لى مستوىع البرامج المصادق عليهاتطور بالفالحية،  االستثماراتالخاص بمتابعة  ويهتم الجانب

 .وقيمة اإلستثماراتعدد المستثمرين  جهات حسب النشاطات باعتبارال

ا التقرير، من هذضجانب هام من االهتمام لزيت الزيتون حبوب والعالمية لليتم إيالء سوق هذا، و 

                 على نشاط المرصد حيث يتم بالنسبة للحبوب االستشرافيالطابع  ما يفضيوهو 

ع ضوير والذرى، تقديم تقديرات اإلنتاج على المستوى العالمي و والشع القمحوخاصة منها 

 FAO-AMIS CIC bourse de) األسواقسعار بالنسبة ألهم األوالطلب و ضالعر

chicago  Euronext). قديرات أما بالنسبة لزيت الزيتون يتم توفير المعلومات ذات الصلة بت

نتوج مع ت المخزونات العالمية من هذا المروبي وتقديرااألواإلنتاج على مستوى دول االتحاد 

النسبة لزيت سعار المتداولة عند التصدير بعلى مستوى السوق اإلسبانية واأل متابعة أسعار البيع

 الزيتون التونسي.

 

 أخرى للمرصد نشرايت-6
يد يقوم المرصد بإصدار مطوية تتضمن تطور أهم المؤشرات التي تتعلق بقطاع الفالحة والص

حية، . وتشمل هذه المؤشرات تطور استعمال األراضي الفال2020-2017الل الفترة البحري خ

ند عتطور انتاج ومردود وصادرات وواردات أهم المنتجات الفالحية االستراتيجية، األسعار 

 اإلنتاج والتوريد والتصدير، الميزان التجاري الغذائي، واالستثمار الفالحي.

 

طار تطوير النظام املعلومايت وتطوير نظام يف إيف طور اإلجناز مشاريع  -7
 ابملرصد اليقظة

 (RWDمشروع تطوير موقع واب ديناميكي ذو تصميم مستجيب ) 7-1

من  (RWD) واستجابةمن خالل السعي للحصول على موقع ويب جديد يكون أكثر ديناميكية 

فضل عبر يهدف المرصد الوطني للفالحة إلى مزيد من الظهور وحضور أ الحالي،الموقع 

ب الديناميكي هو موقع يتم عرض صفحاته وفقًا ااإلنترنت. وتجدر اإلشارة إلى أن موقع الو

نشر التعليقات والوصول  المثال،على سبيل  بإمكانهم،الحتياجات اللحظة والتفاعل مع الزوار الذين 

 (RWD) االستجابة إلى الصفحات المخصصة لهم أو حتى إنشاء المحتوى بأنفسهم. أما خاصية

وخاصة األجهزة  الطرفية،فستسمح بأقصى قدر من الراحة للمستخدم على أي نوع من األجهزة 

في عالم الواب. سيكون الموقع الجديد أيًضا موقعًا لدعم صنع القرار  االستعمالالمحمولة كثيرة 
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لوصول بحيث يضمن شفافية أفضل وإمكانية ا االتصالي،يلبي أفضل المعايير الدولية على المستوى 

 .وجودة الخدمة

 تمت صياغة كراس شروط ذو مواصفات متطورة من قبل اإلدارة المشروع،من أجل تحقيق هذا 

المعلومات  التي وضعت معايير اختيار فنية ترتكز على الخبرة في تصميم أنظمة لإلعالميةالفرعية 

 (.RWDوالمستجيبة )ب الديناميكية اوتطوير مواقع الو
 

 (FSMS) األمن الغذائيمشروع نظام مراقبة  7-2

   (Food Security Monitoring System) يهدف مشروع نظام مراقبة األمن الغذائي

FSMS إلى إنشاء أداة لرصد األمن الغذائي لألسر الضعيفة في مناطق جغرافية محددة من 

بل الً وقأو األدوات تسمح،من منصة رقمية وتطبيق للهاتف المحمول. هذه  FSMS يتكونو البالد.

مستقبلية واألطراف المعنية األخرى بتوقع األزمات ال (PAM) لبرنامج األغذية العالمي شيء،كل 

 .المحتملة واالستعداد لها والتعامل معها بشكل أفضل

ي الرصد والهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذا النظام، هو دعم وتعزيز قدرات الحكومة التونسية ف

ة قادرة على ستكون الحكوم وبالتالي،ام األمن الغذائي للسكان. وكذلك اإلبالغ عن انعد والتقييم،

س. ويهتم تطوير استراتيجية أفضل لالستجابة المبكرة للصدمات ورصد حالة األمن الغذائي في تون

وزيد بهذا المشروع النموذجي في مرحلة أولى بمتابعة مناطق تابعة لواليات القيروان وسيدي 

المشروع  نة المعلومات المتأتية من المسح وكذلك تحليلها. ال زالوالقصرين. هذا وقد وقعت رقم

 . FSMSلنظامللمؤشرات التابعة  قيادةفي بدايته، ويتم حاليا إنشاء لوحة 

 تمت صياغة كراس شروط ذو مواصفات متطورة من قبل اإلدارة المشروع،من أجل تحقيق هذا 

المعلومات  رتكز على الخبرة في تصميم أنظمةالتي وضعت معايير اختيار فنية ت لإلعالميةالفرعية 

دارة اإل. هذا وتشارك RWDب الديناميكية وامواقع الو تطبيقات الهاتف المحمول وكذلك وتطوير

مج برنالإلعالمية في أشغال المشروع، إلى جانب فريق مكتب الدراسات وممثلين عن الفرعية 

 (.IRT) ونستباإلغاثة اإلسالمية ومنظمة (PAM) األغذية العالمي
 

 في تونس يةفالحالمنتجات ال تصدير حولمعلومات  منصة تطوير 7-3

في تونس،  Covid-19 ( ألزمةFAOفي إطار مواجهة منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )

لمعلومات جمع ومعالجة ونشر ا يستفيد المرصد الوطني للفالحة من المساعدة الفنية إلنشاء منصة

هيل التواصل بين الهياكل الحكومية والخاصة من أجل تس من شأنها تعزيز عن الصادرات التي

 ية والغذائية.فالحالدولي للمنتجات ال على المستوى البيع إجراءات التصدير وتعزيز

تزويد  ية من شأنه أن يجعل من الممكنفالحإن تطوير منصة معلومات حول تصدير المنتجات ال

من أجل  ة بأداةفالحية واألغذية الفالحع العاملين في قطاع الوجمي األطراف المتدخلةالمصدرين، 

 مهتمونال حتاجتقدير المخاطر والفرص بشكل كامل، ال سيما في األسواق الخارجية. نتيجة لذلك، ي
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وصانعي القرار في مسائل التجارة  ،واألسواق ومورديهم ،عن فرص لتنويع منتجاتهم للتصدير

نظام معلومات وبيانات إحصائية مفصلة، ال سيما  يهمأن يكون لد ،ةالخارجية واستراتيجيات التنمي

 ة.بنجاعبشأن تدفقات التجارة الدولية، من أجل إدارة مواردهم 

التواصل ستضمن شبكات باإلضافة إلى ذلك، فإن منصة المعلومات هذه من خالل التواصل و

ن والتمور وزيت الزيتوالتعاون والتنسيق السلس على مستوى القطاعات )الخضار والفواكه 

ية، إلخ( بين والدواجن واألرانب واللحوم الحمراء والحليب ومنتجات األسماك وتربية األحياء المائ

 مختلف خدمات اإلدارة والمنتجين والمجهزين والمصدرين.

، ابلة للتسليمالمستندات القلإلعالمية في أشغال المصادقة على مختلف اإلدارة الفرعية هذا وتشارك 

وط. والتقنية لكراس الشر الخصائا الوظيفيةصوال في آخر المراحل إلى تحديد مدى مطابقة و

 ".عن االحتياجات تحليل الوضع القائم والتعبيروللعلم فإن المشروع اآلن في مرحلة "
 

 مشروع تركيز منصة لليقظة االقتصادية بالمراد الوطني للفالحة  7-4

ن مع بالتعاو 2020مرصد الوطني للفالحة خالل سنة في إطار دعم وتطوير نظام اليقظة شرع ال

لك في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في وضع وإرساء منظومة لليقظة االقتصادية وذ

 :يلي إطار مشروع "منظومة اليقظة االقتصادية". وتتمثل أنشطة المشروع فيما

 الحاليةظيم اليقظة باالعتماد على الوضعية تحيين آلية اليقظة وتن -

 دورات تكوينية لفائدة إطارات المرصد الوطني للفالحة حول نظام اليقظة تنظيم -

 لمساعدة الفنية لوضع منظومة اليقظة في اإلدارات والهياكل المعنية بهذه المنظومةا -

حتلها سيتم في مرحلة أولى وضع وحدة لليقظة االقتصادية حول الواردات نظرا لألهمية التي ت

ت عن المنتجات د هذه الوحدة بنظام معلومايتزوي عملية أخذ القرار في هذا المجال. سيقع المعلومة ف

لى ع استخدامهو توفر المنتوج مما سيمكن من تحليل حالة الحبوب خصوصا المستوردة الفالحية

 ستعتمد هذه المنظومة علىالمستويين الوطني والدولي من خالل مؤشرات موثوقة ودورية. 

 .ظرفيةيانات هيكلية ومعلومات بعلى سيتكون 

، ابلة للتسليمالمستندات القلإلعالمية في أشغال المصادقة على مختلف اإلدارة الفرعية هذا وتشارك 

وط. والتقنية لكراس الشر الخصائا الوظيفيةوصوال في آخر المراحل إلى تحديد مدى مطابقة 

 نصة".وللعلم فإن المشروع اآلن في مرحلة "التصميم الهندسي للم
 

 الفالحية سعارومد المستعملين باأل لمتابعةتطوير تطبيقة محمولة  7-5

)أسعار البذور، أسعار مدخالت االنتاج الهدف من تطوير تطبيقة محمولة هو مد المستعملين ب إن  

 (الحيوانيومدخالت اإلنتاج  بقية المستلزمات، المبيدات، أسعار األسمدة، أسعار أسعار الشتالت

بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة. وفي هذا اإلطار يتولى  الفالحية والخدمات

المرصد الوطني للفالحة التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية جمع البيانات الخاصة 
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. حيث والعمل على تحيينها بصفة دورية Agridataبهذه التطبيقة ونشرها ببوابة البيانات المفتوحة 

. فيما يتولى المركز الدولي للبحوث Agridataأنه سيتم ربط هذه التطبيقة ببوابة البيانات المفتوحة 

في المناطق الجافة وضع وإعداد التطبيقة المحمولة واستمارة جمع البيانات. وفي إطار هذا 

والموارد المائية  المشروع سيتم تنظيم يوم إعالمي لفائدة مختلف اإلدارات التابعة لوزارة الفالحة

والصيد البحري بهدف تبيان استعمال هذه التطبيقة. كما سيتم تكوين األعوان الذين سيتولون 

استعمال هذه التطبيقة لجمع البيانات، حيث ستشمل في مرحلة أولى واليات القيروان وزغوان 

 ونابل.

  :وفيما يلي قائمة مدخالت اإلنتاج والخدمات التي سيتم متابعة أسعارها

 والخدمات الفالحيةاإلنتاج مدخالت 

 الزيتون أسعار الشتالت

 اللوز

 الخضروات )الفلفل، الطماطم، البطيخ، الدالع...(

 األمونيتر األسمدةأسعار

 (DAP) د.أ.ب

 (Super 45)  45السوبر 

 الحرث الكبير المكننة الفالحية

 المعاودة

 البذر

 الحصاد

 المداوات

 القرط الحيوانيةاألغذية 

 األغذية الحيوانية

 النخالة

 أعالف مركزة
 

، ابلة للتسليمالمستندات القلإلعالمية في أشغال المصادقة على مختلف اإلدارة الفرعية هذا وتشارك 

وط. والتقنية لكراس الشر الخصائا الوظيفيةوصوال في آخر المراحل إلى تحديد مدى مطابقة 

 آلن في مرحلة "إعداد كراس الشروط ".وللعلم فإن المشروع ا
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ابلبوابة  تكريس حق النفاذ إىل املعلومة ونشر البياانت املفتوحة-8
agridata.tn 

 

يواصل المرصد الوطني للفالحة نشاطه في مجال تطوير وتعزيز النظام المعلوماتي عبر إحداث 

، ويمكن الولوج إلى قطاع الفالحي وتفعيل المنصاااااة الرقمية الخاصاااااة بالبيانات المفتوحة حول ال

 .http://www.agridata.tn  :هذه المنصة عبر الرابط التالي

. 2018نة وقد تم انجاز هذا العمل بالتعاون مع الجمعية التونسااااااية للمراقبين العموميين منذ ساااااا 

د طيات التي تتعلق بقطاع الفالحة والصاااااايوتضاااااام هذه المنصااااااة قاعدة بيانات حول مختلف المع

انون البحري. ويندرج هذا العمل في إطار تحفيز نشاااااار المعلومة العمومية طبقا لمقتضاااااايات الق

 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.  2016لسنة  22األساسي عدد 

طاعية لوزارة الفالحة بة الق يد الوطني من حيث وتحتل البوا بة األولى على الصااااااع دد ع المرت

مفتوحة  البيانات التي تم فتحها للعموم، حيث توفر البوابة، بصاااافة اسااااتباقية، بيانات تحت رخا

نفاذ إلى تضاامن الوصااول إليها دون قيود سااياسااية أو مالية أو قانونية في إطار تكريس الحق في ال

 .المعلومة

ة معطيات قيادة وقاعدولتسهيل الوصول إلى المعلومة، يتم نشر البيانات بالبوابة في شكل لوحات 

قة علمية ية تمكن من قراءة المعطيات بطري فة عال قات ذات قيمة مضاااااااا  رقمية متحركة وتطبي

يكل ه 55وتحتوي البوابة على  .متقدمة في شكل رسوم بيانية وفي شكل خارطة وتوزيع جغرافي

 2020سااانة  موفيبيانات رقمية  570 بوابة البيانات المفتوحة تضااامو محور. 21منتج للبيانات و

بة www.data.gov.tnتم إدراجها بالبوابة الوطنية % من مجموع 30، أي ما يضااااااااهي نساااااا

ملموسااااا  علما و أن العدد الجملي للبيانات شااااهد تطورا البيانات المفتوحة على الصااااعيد الوطني،

 على أثر انخراط المندوبيات الجهوية في العملية.

التابعة لوزارة  ية للتنمية الفالحية والهياكل اإلداريةتحسيس المندوبيات الجهووفي هذا اإلطار يتم 

 agridata.tnة بالبوابة القطاعيالتابعة لها الفالحة والموارد المائية المشاااارفة على نشاااار البيانات 

 دورية. لضرورة التثبت من صحة البيانات بالتنسيق مع المرصد الوطني للفالحة، وتحيينها بصفة

 .شهريا زيارة Agridata 5000المنصة الرقمية  وقد بلغ عدد الزيارات إلى 
 

http://www.agridata.tn/
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 في هذا المجال فيما يلي: 2020وتتلخا أهم اإلنجازات وأبرز األحداث المسجلة خالل سنة 

وذلك من خالل  الجغرفة الرقمية وسائل مواصلة تطوير النظام المعلوماتي الذي يعتمد على   -

ببوابة  داد بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفياإلمنشر البيانات المتعلقة بوضعية منظومات 

التي واستغالل المياه  بالتعاون مع اإلدارة العامة للهندسة الريفية وذلك البيانات المفتوحة للمرصد

استغاللها من قبل المرصد في هذا المجال والتي يتم  بالمعطيات الالزمةالمرصد دوريا  دتم

 :ج إلى هذه البيانات عبر الرابط التاليتحويلها في شكل خرائط. يمكن الولوو

http://www.agridata.tn/dataset/alimentation_eau_potable/resource/c7dc2a

7b1a6c782fe7-9ca3-4344-d388-58 

 

 

 

 

 

www.agridata.tn 

http://www.agridata.tn/dataset/alimentation_eau_potable/resource/c7dc2a58-d388-4344-9ca3-7b1a6c782fe7
http://www.agridata.tn/dataset/alimentation_eau_potable/resource/c7dc2a58-d388-4344-9ca3-7b1a6c782fe7
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ة بهذه البوابة وإدراج بيانات جديدبصفة دورية  agridata.tnتحيين البيانات المنشورة بالبوابة  -

، أسعار تالتأسعار الش)أسعار البذور، أسعار مدخالت االنتاج حيث تم ادراج البيانات التي تتعلق ب

الخدمات و (الحيوانيتاج مدخالت اإلنو بقية المستلزمات، سعر الكراء، المبيداتاألسمدة، أسعار 

 ببوابة البيانات المفتوحة للمرصد، الفالحية

 Agridataاعية وتطبيقة  ونشرها على البوابة القط جمع البيانات المناخيةتطبيقة لتطوير  -

القطاعية  د ونشرها على البوابةسيدي بوزيب لفالحيةأسعار المنتجات اتطوير تطبيقة لتنزيل  -

Agridata 

 نة المعطيات الخاصة بمحطات الرصد الجوي في القطاع الفالحي ونشرها بالبوابةمواصلة رقم -
agridata.tn  الراجعة بالنظر لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي التالية المحطات حيث تم ادراج

 :بهذه البوابةوالمعهد الوطني للزراعات الكبرى 
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المعهد الوطني للزراعات الفالحي و المحطات الراجعة بالنظر لوكالة اإلرشاد والتكوين

 التي تم إدراجها بالبوابة الكبرى

LIENS DONNEES STATIONS 
http://www.agridata.tn/fr/dataset/station_ma

rja_ingc 

 

-PLUVIOMETRIE 
-TEMPERATURE 
-RAYONNEMENT SOLAIRE 
-VITESSE ET DIRECTION DU 
VENT 
- DEFICIT DE PRESSION DE 

VAPEUR 

DONNEES 
CLIMATIQUES 
STATION EL MARJA 
BOUSSALEM 

-http://www.agridata.tn/fr/dataset/station

dggree-lnabeu-souhil-oued 

 

-PLUVIOMETRIE 
-TEMPERATURE 
-RAYONNEMENT SOLAIRE 
-VITESSE ET DIRECTION DU 
VENT 
- DEFICIT DE PRESSION DE 

VAPEUR 
- HUMIDITE RELATIVE 
- HUMIDITE DU SOL 

DONNEES 
CLIMATIQUES 
STATION OUED 
SOUHIL NABEUL 
DGGREE 

-http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees

avfa-jemna-climatiques 
-PLUVIOMETRIE -TEMPERATURE 
-RAYONNEMENT SOLAIRE -
VITESSE ET DIRECTION DU VENT 
- DEFICIT DE PRESSION DE 
VAPEUR - HUMIDITE RELATIVE - 
HUMIDITE DU SOL 

DONNÉES 
CLIMATIQUES 
STATION JEMNA 
AVFA 

 

-http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees

avfa-tozeur-station-climatiques 
-PLUVIOMETRIE -TEMPERATURE 
-RAYONNEMENT SOLAIRE -
VITESSE ET DIRECTION DU VENT 
- DEFICIT DE PRESSION DE 
VAPEUR - HUMIDITE RELATIVE - 
HUMIDITE DU SOL 

DONNÉES 
CLIMATIQUES 
STATION TOZEUR 
AVFA 

 

-/donneeshttp://www.agridata.tn/fr/dataset

 avfa-gabes-station-climatiques 
-PLUVIOMETRIE -TEMPERATURE 
-RAYONNEMENT SOLAIRE -
VITESSE ET DIRECTION DU VENT 
- DEFICIT DE PRESSION DE 
VAPEUR - HUMIDITE RELATIVE - 
HUMIDITE DU SOL 

DONNÉES 
CLIMATIQUES 
STATION GABES 
AVFA 
 

-http://www.agridata.tn/fr/dataset/station

avfa-kebili 
-PLUVIOMETRIE -TEMPERATURE 
-RAYONNEMENT SOLAIRE -
VITESSE ET DIRECTION DU VENT 
- DEFICIT DE PRESSION DE 
VAPEUR - HUMIDITE RELATIVE - 
HUMIDITE DU SOL 

DONNÉES 
CLIMATIQUES 
STATION KÉBILI AVFA 

 

-http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees

avfa-maatoug-station-climatiques 
-PLUVIOMETRIE -TEMPERATURE 
-RAYONNEMENT SOLAIRE -
VITESSE ET DIRECTION DU VENT 
- DEFICIT DE PRESSION DE 
VAPEUR - HUMIDITE RELATIVE - 
HUMIDITE DU SOL 

 
DONNÉES 
CLIMATIQUES 
STATION MAATOUG 
AVFA 
 

 
-r/dataset/donneeshttp://www.agridata.tn/f

boussalem-kodia-el-station-climatiques 
-PLUVIOMETRIE -TEMPERATURE 
-RAYONNEMENT SOLAIRE -
VITESSE ET DIRECTION DU VENT 
- DEFICIT DE PRESSION DE 
VAPEUR - HUMIDITE RELATIVE - 
HUMIDITE DU SOL 

DONNÉES 
CLIMATIQUES 
STATION EL KODIA 
BOUSALIM 
 

 

http://www.agridata.tn/fr/dataset/station_marja_ingc
http://www.agridata.tn/fr/dataset/station_marja_ingc
http://www.agridata.tn/fr/dataset/station-oued-souhil-nabeul-dggree
http://www.agridata.tn/fr/dataset/station-oued-souhil-nabeul-dggree
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-jemna-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-jemna-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-station-tozeur-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-station-tozeur-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-station-gabes-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-station-gabes-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/station-kebili-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/station-kebili-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-station-maatoug-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-station-maatoug-avfa
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-station-el-kodia-boussalem
http://www.agridata.tn/fr/dataset/donnees-climatiques-station-el-kodia-boussalem
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الوطني  للمرصد السيد وزير تكنولوجيا االتصاالت من قبلتشجيع لجائزة لجنة التحكيم لإسناد  -

ن مسابقة جائزة نعقاد الدورة الثانية مامناسبة وذلك ب agridata.tnلتطوير المنصة الرقمية للفالحة 

 ،الرقمنة في القطاع العام

 
 

  موية واالستشرافيةالدراسات التنإعداد املشاريع و اجناز املشاركة يف -9
 

ورشات مع عديد االطراف عبر القيام ب التنسيق في هذا المجال تولى المرصد الوطني للفالحة،

 إعداد الدراسات أو المشاركة في إنجازها:المشاركة في انجاز المشاريع وعمل في إطار 
 

ة المستدامة داف التنمي"الماء في العالم الذي نريد: وضع دطار أهتنسيق المرحلة الثانية من مشروع  -

ون مع مكتب التخطيط والتوازنات ( بالتعا2020-2019) المتصلة بالمياه من أنل مبادرة وطنية "

ر تتمثل أهم في هذا اإلطاالمائية والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. و

 :فيما يلي 2020خالل سنة األنشطة المنجزة 

 لمواصلة ادخال  2020جويلية  28و 23وتنظيم ورشة عمل يومي ية عقد اجتماعات دور

  SDG6 (SDG-PSS)بمؤشرات نظام أخذ القرار  ةالتقارير الخاصتحليل انات ويالب

  بغرض تحسين المنسق للمشروع  بكندااألمم المتحدة  جامعةتوجيه بعض المالحظات إلى

 .منظومة المياهيخا  فيماومالئمته مع الظروف الخاصة بتونس  خذ القرارأنظام 
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 حول المياه النظيفة  المستدامة هدف التنمية قالقرار لتحقيخذ أالمساعدة على  إعداد مقال حول

  . والنظافة الصحية

  ن أجل مبالمياه بالخدمات ذات الصلة حول مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة إعداد مقال

 .2025للوصول إلى هذا الهدف في التقدم المسجل تحقيق 
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م تحيث  "2050"الدراسة اإلستشرافية للمياه في أفق المساهمة في انجاز ومتابعة مشروع - 

تمثل تتعيين ممثال عن المرصد للمشاركة في مختلف جلسات عمل هذا المشروع. وفي هذا اإلطار 

 مياه.مساهمة المرصد باألساس في تطوير تبادل المعارف ونشر المعطيات التي تتعلق بقطاع ال

إلفريقية "تدعيم األمن الغذائي في المنظومات الفالحية االمساهمة في انجاز ومتابعة مشروع  -

 "Projet"AfriCultuReS عن بعد االستشعارعلى تقنية  باالعتماد

في  عن بعد والمعهد الوطني للبحوث واالستشعاربالتعاون مع المركز الوطني لرسم الخرائط 

لمتابعة ت. وهو مشروع بحث علمي يهدف إلى وضع نظام مندمج لالهندسة الريفية والمياه والغابا

على تقنية  االعتمادبوالتنبيه المبكر لتدعيم اتخاذ القرار في مجال الفالحة واألمن الغذائي في افريقيا 

 .عن بعد. ويتولى مرصد الصحراء والساحل مهمة تنسيق هذا المشروع االستشعار

ل مرصد الصحراء والساحبالتعاون مع لوطني للفالحة وفي إطار هذا المشروع قام المرصد ا

الريفية  عن بعد والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة واالستشعارالمركز الوطني لرسم الخرائط و

 15يومي عد بعن بتنظيم ورشة عمل وطنية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية  والمياه والغابات

 ريطةالتي تتمثل باألساس في تقديم خ تونسا المشروع في لتقديم نتائج هذ 2020ديسمبر  16و

مستوى عليها من قبل الفاعلين في هذا المجال على ال والمصادقة األولية األراضياستخدامات 

 .واألنشطة المبرمجة خالل الفترة القادمة الجهوي والمركزي

مهام في القيام بال( 2020 وجويلية )جوان 2020كما شارك المرصد الوطني للفالحة خالل سنة 

ار هذا في إطخالل األراضي استخدامات  الميدانية الخاصة بجمع البيانات الالزمة إلعداد خريطة

 لفالحةالمرصد الوطني لكما شارك  .وذلك في واليات جندوبة وبنزرت والقيروان ونابلالمشروع 

»في إطار مشروعي  AfriCultuReS et GMES-Afric  »  :في دورة تكوينية 

«𝗧𝗲́ 𝗹𝗲́ 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮혁𝗶𝗼𝗻 혀혂𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗲́ 𝗹𝗶혀𝗮혁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗽𝗲́ 𝗿𝗮혁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲́𝗹𝗹𝗲́ 𝗱𝗲́ 𝗹𝗮 

𝗰𝗿𝗼𝗶혀혀𝗮𝗻𝗰𝗲́ 𝗱혂 𝗯𝗹𝗲́  𝗲́혁 𝗹’𝗲́혀혁𝗶𝗺𝗮혁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲́ 혀𝗼𝗻 𝗿𝗲́𝗻𝗱𝗲́𝗺𝗲́𝗻혁 »  

 

"تدعيم األمن مشروع  في دطار 2020ديسمبر  16و 15ورشة عمل وطنية عن بعد يومي 

 عن بعد االستشعارعلى تقنية  باالعتمادالغذائي في المنظومات الفالحية اإلفريقية 

Projet"AfriCultuReS" 
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  املشاركة يف أعمال اللجنة املكلفة مبلف الرقمنة والتحول الرقمي الفالحي 
 صلب وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

لفالحة ابديوان وزير  ثإحدا تم 2020 ماي 14الصادر بتاريخ  216الوزاري عدد  ربمقتضى المقر  

عيين توفي هذا اإلطار تم لجنة تكلف بملف الرقمنة والتحول الرقمي الفالحي والصيد البحري 

للجنة  حيث تلخصت المهام الموكولة، المدير العام للمرصد الوطني للفالحة كعضو بهذه اللجنة

 لي:المذكورة فيما ي

 وباقي الجوائح COVID 19هيل الرقمي للوزارة لمجابهة  أالت -

 لتحول الرقميلمواكبة ا عادة تأهيل البنية األساسية في مجال اإلعالميةإالعمل على  -

 إعداد دراسة إستراتيجية للرقمنة والتحول الرقمي الفالحي  -

وإعداد رزنامة عمل في ي مجال الرقمنة لإلدارات حسب اإلختصاص إعداد مخطط تنفيذي ف -

 الغرض

 وحيد وإعادة هيكلة النظام المعلوماتي في إطار هيكل موحدالعمل على ت -

 القطاع إدارة مشروع الفالحة الرقمية وتأهيل -

 لهياكل ذات الصلة بالقطاع الفالحي والرقمنةالتنسيق مع جميع ا -
 

قتصادية يف جمال املشاركة يف أعمال اللجنة الفنية املكلفة ابلدبلوماسية اال
 الفالحة والصيد البحري

ة االقتصادية الفنية المكلفة بالدبلوماسي تم تعيين ممثل عن المرصد الوطني للفالحة كعضو باللجنة

اريخ الصادر بت 1925عدد ر الوزاري بمقتضى المقر  المحدثة  في مجال الفالحة والصيد البحري

 :تالية. تتولى هذه اللجنة المهام ال2020 جويلية 13

 داد إستراتيجية الدبلوماسية االقتصادية الخاصة بقطاع الفالحة والصيد البحريإع -

يع التونسيين استقطاب وجلب اإلستثمارات الجنبية المباشرة ذات العالقة بالمجال الفالحي وتشج -

 الفالحي في تونس اإلستثماربالخارج على 

وتنويع المنتوج  اإلنفتاح على أسواق جديدةية من خالل النهوض بالصادرات الفالحية التونس -

تعزيز إلى اقتراح األساليب االزمة لالرتقاء بالتصدير ووالحرص على القيمة المضافة إضافة 

 باألسواق الخارجية تواجد المنتجات الفالحية التونسية

 اسة والتكوين المهني الفالحيالترويج لتونس كوجهة للدر -

ضافة إلى دراسة ومتابعة التقارير المتعلقة إالقطاعية  نفيذ االتفاقياتالتفاوض التجاري ومتابعة ت -

 .بها وتقييم مخاطرها وتاثيراتها
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حيث  2020لتحديد برنامج عملها بعنوان سنة  2020جويلية  24عقدت هذه اللجنة اجتماعا بتاريخ 

ول"اآلفاق حالتصدير ستديرة بالتنسيق مع الغرفة التونسية لمستشاري تم تقديم مقتح تنظيم مائدة م

جنوب  المنتجات الفالحية والفالحة المصنعة نحو األسواق اإلفريقية واآلليات لتحسين تصدير

 الصحراء".
 

للجائحة  ةواحلد من اآلاثر احملتمل املشاركة يف أعمال اللجنة املكلفة مبتابعة
 ة يف تونس على قطاع الفالحة واألمن الغذائي والتنمية الريفي 19-النامجة عن كوفيد

على  19-للجائحة الناجمة عن كوفيد ةالحد من اآلثار المحتملو اللجنة المكلفة بمتابعة ثتم إحدا

لبحري اصلب وزارة الفالحة والصيد  قطاع الفالحة واألمن الغذائي والتنمية الريفية في تونس

 .2020 أفريل 06الصادر بتاريخ  1464عدد ر الوزاري المقر  بمقتضى  والموارد المائية

 فيما يلي: لهذه اللجنةتتمثل المهام الموكولة 

فترة انتشار  يل المعطيات الخاصة بقطاع الفالحة واألمن الغذائي في تونس خاللجمع وتحل -

 19-كوفيد

لفالحة واألمن الغذائي في اعلى قطاع  19-للجائحة الناجمة عن كوفيد ةتحديد اآلثار المحتمل -

 آثار هذه الجائحة عبر إعداد برنامج عمل في هذا الغرضووضع مقترحات لمجابهة  تونس

 وضع خطة اتصال لفائدة متساكني الوسط الريفي لمواجهة األزمة في قطاع الفالحة -

امج برنبالتعاون مع  2020خالل شهر أفريل  تم إعداد مخطط عمل وفي إطار أعمال هذه اللجنة

 لزراعيةاالصندوق الدولي للتنمية لمتحدة وومنظمة األغذية والزراعة لألمم ا األغذية العالمي

الفني األلماني. اون والتعوالبنك العالمي والبنك اإلفريقي للتنمية، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية 

 :هداف هذا المخطط فيما يليوقد تمثلت أ

 االجتماعية للجميعحماية التوسيع وتحسين النفاذ إلى غذاء سليم وبرامج   -

 قالمنتجين للحفاظ على اإلنتاج واإلنتاجية والنفاذ إلى األسوا دعم صغار -

 تسريع استعمال تقنيات حديثة في مجال اإلتصال والمعلومات  -

 الجبائية حسن التصرف في السياسات التجارية و -

 

  التواصل االجتماعي شبكاتنشاط املرصد الوطين للفالحة على مستوى  -10 

ع االجتماعي في نشر المعلومة والتواصل الفوري والمباشر منظرا ألهمية وسائل التواصل 

قام  مستعملي تطبيقات الفيسبوك والتوتير وغيرها من التطبيقات التي توضع على االنترنات،

ل المرصد الوطني للفالحة بإنشاء ثالثة صفحات )فيسبوك، توتير ولنكدين( بشبكات التواص

وحات ، ولشهرية وسنوية التي يقوم بها من تقاريراالجتماعي قصد التعريف بالمرصد واألعمال 

لية عالية قيادية ومؤشرات ذات صبغة اقتصادية في الميدان الفالحي مستخدما تقنيات نشر ذات قاب

 للوصول.
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 افحة الفيسبوك /https://www.facebook.com/marhp.onagri 

ما  2020حيث تتضمن الى موفى شهر ديسمبر  2019اء هذه الصفحة خالل شهر جوان تم انش

 ت. مشتركا ويقع تحيينها بصفة يومية من خالل نشر أهم المعطيات والمؤشرا 2121يقارب عن 

 

 افحة التويترhttps://twitter.com/onagri_tn  

 

 نلنكدي افحة   

/https://www.linkedin.com/company/19176833/admin 

 إنشاء مدونةب في نفس االطار ولنشر المعلومة باستعمال التطبيقات الحديثة قام المرصد الوطني للفالحة

Agridoc Space  ة مفهرس العالميةالوطنية و فالحةتتعلق بال ، وهي مخصصة لنشر وثائق جديدة

ل األطراف كبهدف إعالم  أو عبر مواقع شبكات التواصل أو عبر اإلنترنت الواب وقابلة للبحث في موقع

 التي تهتم بالقطاع الفالحي و المستجدات العالمية.

 
 

 

https://www.facebook.com/marhp.onagri/
https://twitter.com/onagri_tn
https://www.linkedin.com/company/19176833/admin/
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 املنجزة مع املرصد املتواصلة واجلديدة التفاقياتا-11
 طار شراكة مع مرصد الصحراء والساحل وذلك في إالفني والتعاون ال اتفاقيةتنفيذ  مواصلة

عد ببدعم آلية اإلستشعار عن  2020مشروع "تعزيز مقومات األمن الغذائي بإفريقيا في أفق 

(AfriCultures) . 
 

 نمية الجغرفة شراكة بين المرصد الوطني للفالحة والجمعية اإلفريقية لتالإتفاقية  تنفيذ مواصلة

اإلعتماد بتتمحور حول تقديم المساعدة الفنية في تثمين البيانات ونشرها والتي  AGEOSة الرقمي

 . وتتمحور خدمات الدعم التي تعهدت بها الجمعية حول:على مواصفات الجغرفة الرقمية

 التشخيص االستراتيجي لتثمين البيانات:

كل شتي يمكن نشرها، في من خالل تنظيم استشارات داخلية صلب المرصد، وتحديد البيانات ال

 خرائط وقواعد بيانات مفتوحة، ومن ثم إعداد خطة تحويل البيانات وتثمين استعمالها. 

 التحويل الفعال للبيانات في شكل خرائط وقواعد بيانات مفتوحة

طبيقات تمكن تتوفير المساعدة الفنية للمستفيد لتحويل البيانات التي تم تحديدها في التشخيا إلى 

 . الجغرفة الرقميةين البيانات عبر الخرائط واإلستعماالت التي توفرها وسائل من تثم

 دحداث تطبيقات خرائط وقواعد بيانات مفتوحة

صة في نشر الخرائط التي تعتمد البيانات التي تم تحديدها في التشخيا وذلك عبر بوابة متخص

 .الجغرفة الرقميةنشر البيانات باإلعتماد على وسائل 

  ملرصد الوطين للفالحة على مستوى التوثيقا نشاط -12
 

 نم بالقطاع، الخاص والوثائقي المعلوماتي الرصيد وتحسين تطوير على العمل المرصد يواصل

 موقع لىع ووضعها البحري والصيد الفالحة بقطاع المتعلقة األساسية الرقمية الوثائق جمع خالل

 المخططات، إنجازات تقييم االقتصادية، الموازين التنمية، مخططات غرار على األنترنات

 التابعة امةالع اإلدارات مختلف من الوثائق نشر إلى باإلضافة اإلستقصاءات، الفالحية، اإلحصاءات

 الجهوية وبياتبالمند المتعلقة السنوية والتقارير البحري والصيد المائية والموارد الفالحة لوزارة

 والصيد مائيةال والموارد الفالحة وزارة إشراف تحت لمؤسساتوا المهنية والمجامع الفالحية للتنمية

 .البحري
 

 رقمنة الرايد الوثائقي لمكتبة المراد -1

 ويؤمن اإلدارية والهياكل اإلدارات مختلف طرف من الواردة الوثائق كافة برقمنة المرصد يقوم

 2020 سنة لخال ،تم وقد "مم 18 المكروفيش "الرقمنة لةآ استعمال في تكويناتلقى  قافري العمل هذا

 الصيدو المائية والموارد الفالحة وزارة عن منبثقة وثيقة 3551 ضمن من وثيقة 1641 رقمنة ،

 .اإلشراف تحت التي والمؤسسات البحري
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 المنصة رعب المنشورة واألطروحات العلمية والمقاالت والدراسات الوثائق نشر يتم لم وأنه علما

 عملال لتفادي وذلك www.birsa.agrinet.tn الفالحي العلي عليموالت العلمي للبحث الرقمية

 .والمزدوج المكرر

واستغالل المياه  اإلدارة العامة للهندسة الريفيةتم استالم مائة وثيقة ودراسة من باإلضافة إلى ذلك 

 125و  وثيقة إرشادية 98تم استخراج  إلى جانب ذلك تم وضعها على منصة البيانات المفتوحة.و

 agri-doc Sp @ ce 1126صة قد بلغ عدد زوار المنو  agri-doc Sp@ceثيقة منشورة على و

 .زائرا

 

مر للوثائق رسالة دكتوراه في الطب البيطري من أجل التحديث المست 250تمت متابعة قائمة بـ كما 

لوزارة  بعةاستمر جمع البيانات على المواقع الرسمية للمؤسسات التونسية التاو التي تصل المرصد

الحية الدولية وكذلك على المواقع الرسمية للمؤسسات الف البحري،الفالحة والموارد المائية والصيد 

لبريد ق هذه الوثائق تصل إلى المرصد عن طريكانت  خالل الفترة الماضية،المرتبطة بالزراعة. 

ليها أسرع إوالوصول  ولكن هذه الشحنات توقفت تقريبًا ألنه يتم نشرها اآلن على المواقع الرسمية

 .وأسهل. تتم المراقبة المنتظمة لجميع هذه المواقع الوطنية والدولية على أساس منتظم
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 المنجزة البحوث الببليوغرافية -2

 La lettre de"بالنشرية الثالثية للمراد إعداد بعض المقاالت تم نشرها  2020تم خالل سنة 

l’ONAGI" :تتمثل فيما يلي 

النشرية ) ستقبلفي المالوضع الحالي والتحسينات  للفالحة:المرصد الوطني لتوثيق في تطور ا -

 (2020-4رقم - 6عدد  الثالثية للمرصد

عدد  رية الثالثية للمرصدالنش) المستجدات: المكتسبات وآخر المرصد الوطني للفالحةالتوثيق في  -

 (2020-2رقم - 6

حية على الهواتف الذكية واألجهزة اللو androidتعزيز الزراعة من خالل تطوير تطبيقات  -

 (2020-1رقم  - 6عدد  النشرية الثالثية للمرصد)

النشرية الثالثية  ي: ملخا ببليوغرافCovid-19توصيات للقطاع الفالحي استجابة لوباء  -

 (2020-3رقم - 6عدد  للمرصد

 :كما تم إعداد ورقات تحليلية تم نشرها بموقع المرصد وهي كما يلي

(، INC ،2017وحدة خبز يتم التخلا منها سنويًا ) 900000الخبز السنوية في تونس:  نفايات -

 ٪ من اإلنتاج الوطني من القمح الطري 51أي ما يعادل 

 إصدار خاص(للفالحة )في المرصد الوطني  عاًما من التوثيق 20-

  

كما تم . سععلى نطاق وا علوماتالم لنشر اإللكتروني عبر البريدلهذه النشريات تم توزيع الرقمي 

 على الفيسبوك وتويتر. نشر هذه النشريات

 

 للمكتبة تالزيارا -3

 ائراز 69إقبال  2020خدمات للوافدين على قسم التوثيق، حيث شهدت سنة  يقوم المرصد بإسداء

دمات خ، وتمثل فئة الطلبة والباحثين أكبر نسبة من الوافدين على 2019خالل سنة  107 مقابل

نظر إلى بال خالل السنوات األخيرة تراجع عددهاقد هذه الزيارات والجدير بالذكر أن وثيق. الت

شورة والمنصات الرقمية وتطور عدد الوثائق المن لإلنترنت الباحثين عن المعلوماتاستخدام 

 بالمرصد الوطني للفالحة.

 والنصوص التشريعية تنشر وثائق ودراسا -4

بقطاع الفالحة والموارد المائية والصيد الخاصة لمعطيات نشر المعلومات وا يتولى المرصد

تحت  عبر شبكة معلوماتية تتكون من موقع واب داخلي )أنترانات( وموقع واب )أنترنات( البحري

يتم نشر  ، أين"www.agridata.tn ، إضافة إلى موقع " البيانات المفتوحة"Etudesعنوان دراسات"

 ص التشريعية الجديدة في ميدان الفالحي.والوثاق التي تم تحريرها مؤخرا والنص

 البحريوصيد  فالحةاملتعلقة ابل بنك املعلومات التشريعية
 

يتم لنصوص التشريعية المتعلقة بقطاع الفالحة والصيد البحري ل اجردهذا و يوفر المرصد 

البيانات عبر و  « Législation: jortagri» المرصدونشرها على موقع شهريا تحيينها 

http://www.agridata.tn/
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. ويحتوي حاليا موقع الواب للمرصد على قاعدة بيانات تخا « agridata.tn ».المفتوحة

 . 2020-1874النصوص التشريعية على امتداد الفترة 
 

 دعم وتطوير اليقظة المعلوماتية -5

لعنصر اتعتبر  تيجيات حيثولوضع االستراتكتسي اليقظة أهمية بالغة بالنسبة إلدارة المؤسسات 

التهديد  تسمح بتحديد نقاط القوة وكشف عواملوتحليل وتوزيع المعلومات، كما على جمع  المساعد

لقرارات ا اتخاذ وبالتالي تساعد علىالتي من شأنها أن تعرقل مسار المؤسسة في تحقيق أهدافها 

 . االستراتيجية

ت من خالل تعقب المعلوما والهادفة الىالمنظمة  مجموعة من العمليات وتمثل اليقظة المعلوماتية

 لكورصد ، بغية كشف مختلف التغيرات والخارجية للقطاعالداخلية  ودائم للبيئةمسح مستمر 

 ك منوذل، رصدعملية حيوية من أجل إستمرارية الم وبالتالي فهي، والفرص المتاحةالتهديدات 

 ارات.إش وترصده منمن معلومات  مصالحهاخالل ما تجمعه 

مواقع ختلف الهذا وتتم عملية البحث عن المعلومات، من قبل المرصد، من خالل مراقبة و رصد م

ثم  ي تصدرالمستجد ات الت المتخصصة و المهتمة بالمجال الفالحي واالطالع على آخراإللكترونية 

لوقت المناسب ا للمستفيدين النهائيين فيوتقديمها  غربلتها وتحويلها إلى مواد قابلة للنشرجمعها و

-onagri»في شكل اخبار يومية تهم الشأن الفالحي الوطني و العالمي او في شكل نشريات شهرية 

vigilance »  القطاع  التي تواجهى التحديات نتعرض فيها لرصد التحذيرات وتسليط الضوء عل

 الفالحي.

بر نشرها سة و االطالع عإضافة الى رصد المنشورات الحديثة ذات الصلة بالقطاع لتقديمها للدرا

 .« Blog documentaire de l’Onagri»على 

 

 التكوين واملشاركة يف التظاهرات-13
يتم العمل على تكوين وتأهيل الموارد البشرية بالمرصد الوطني للفالحة عبر تمكين عديد  

ع وورشات عمل تتعلق بالقطا ملتقياتدورات تكوينية و فيوالمشاركة  حضوراإلطارات من ال

 برمجة دورة تكوينية حول اللغة اإلنجليزية. 2020الفالحي، حيث تم خالل سنة 
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III- الوسائل واملوارد  
 البشرية:الموارد 

 مالحظة الرتبة اإلسم واللقب

  مدير عام حامد دالي حسن

  مهندس عام سعيد المصمودي

 مبرنوفشهر تمت النقلة خارج المرصد خالل  مهندس عام نبيلة بلحاج صالح

  مهندس رئيس عادل زريبة

 في حالة إلحاق خارج المرصد مهندس أول كوثر شلوف

 عطلة مرضية طويلة األمد مهندس رئيس حنان الطرابلسي

  مهندس رئيس نشأت الجزيري

 في حالة الحاق خارج المرصد مهندس رئيس قيس المانسي

 مبرفي عطلة بعث مشروع بداية من ديس مهندس أول راسم بن حميدة

  مهندس أول يسرى الدويري

  مهندس أول نزار العلوي

  مهندس أول نورة الفرجاني

                                                                               مهندس أول                             وداد زيدي

  مهندس رئيس صولي هيثم

  محلل مركزي  حبيب كعاب

  تقني مخبر إعالمية وى الفرشيشيأر

  واضع برامج فهد زيدان

  واضع برامج نجاة العسكري

  متصرف  سامي شلبي

اهري   ملحق إدارة سامية الز 

 عطلة مرضية طويلة األمد مستكتب إدارة أحالم الجويني

  متصرف مستشار في االرشيف صباح سالم

  سائق رضا العياري

  عامل سلطان محجوبي 

  ين مغازةأم حمد الكرامتيم

  عاملة تنظيف آسيا الحمروني

  عاملة تنظيف  رمضانة الحمدي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ويلة األمد(
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 * توزيع دطارات المراد حسب الخطط الوظيفية

 عدد الخطط الشاغرة العدد حسب الهيكل التنظيمي الخطة الوظيفية

  01 مدير عام

 01 01 مدير

 0 05 كاهية مدير

 02 12 مصلحةرئيس 

 03 19 المجموع 

 

 * توزيع الموارد البشرية حسب الصنف

 العدد الصنف

 13 مهندسين

 04 تقنيين

 04 إدارييين

 05 عمال

 26 المجموع 
 

 المالية:الموارد  
 رالدينا:الوحدة             

 2021ميزانية  2020ميزانية  

 التقديرات اإلنجازات العنوان األول

 9000 4374.712 ة بعنوان التأجيرمنحة الدول

 64000 45551.953 منحة الدولة بعنوان التسيير

 2000 0 منحة الدولة بعنوان التدخل

 0 0 مداخيل عرضية ومختلفة

 75000 549926.66 المجموع 

 والمعدات:التجهيزات  
 2020تحيين نرد المباني االدارية بعنوان سنة  اإلدارية:المباني  -1

 

الوضعية  العنوان

 العقارية

المساحة  عدد الرسم

 الجملية

المساحة 

 المغطاة

)*( كيفية 

استغالل 

 المبني

 )**(

 المالحظات

المرصدالوطني 

 للفالحة

حوالي   605108y ملك الدولة

 ²م540

حوالي 

 ²م540

  إداري
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 2020قائمة العربات اإلدارية بعنوان سنة  المتوفرة:وسائل النقل  -2

العدد 

 الرتبي

رقم 

 )*(العربة
 )*(الصانع )*(الصنف

تاريخ أول إذن  

 )بالجوالن
 اإلستعمال المحروقات)*( )القوة الجبائية

المسافة 

المقطوعة 

 )الكليموتراج(

1 
تونس  520

213 
 بنزين 6CV 11/10/2019 شيري سيارة خاصة

سيارة 

 وظيفية
29000 

 )*( المصدر: البطاقة الرمادية. 

 

  اإلعالمية:تجهيزات  -3

 العدد الجملي فالصن

 34 حاسوب   -

 Imprimante 18آلة طباعة   -

 Photocopieur 05آلة نسخ وثائق    -

 Video projecteur 02آلة عرض     -

 

 واالتصال:تكنولونيا المعلومات  -4

 

  التطبيقات: 

 مجال االستخدام الصنف

 رشاد - 

 أدب - 

 مخزون - 

 الشؤون المالية

 الشؤون المالية

 المغازة -ن اإلداريةالشؤو

 التوثيق مينيزيس

-  DataM  تحليل المعطيات 

 

 المستخدمة:البرامج 

 بيئة االستعمال اسم البرنامج
 مجال االستخدام

 

 إدارة وتحيين موقع المرصد وندوس Dreamweaverدريم ويفر 

 السالمة ضد الفيروسات وندوس Symantecسيمنتاك 

Acrobat reader لملفات قراءة ا وندوسPDF 

Minisis التوثيق وندوس 
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 المتوفرة:قواعد البيانات 

 

 التحيين اإلتاحة على شبكة التغطية الموضوعية نوع القاعدة و/أو نظام المعلومات

 DOCAGRIقاعدة 

Onagri/Agridoc Space 
 األنترنات مراجع فنية وعلمية مراجع نصية

 يومي

 

 األنترنات شريع فالحيت مراجع نصية onagri/JORTAGRIقاعدة 
 يومي

 

 نظام الموقع الداخلي للمرصد

Onagri.tn/intranet 

-بيانات إحصائية

 تقارير ودراسات
 يومي ناتااألنتر  استقصاء فالحي

 نظام الموقع الخارجي للمرصد

Onagri.tn 

 -بيانات إحصائية

 تقارير ودراسات

الموسم  -سياسات فالحية

الفالحي والتزويد 

 واألسعار

 ظرفي ترناتاألن

 نظام الموقع الخارجي للمرصد

agridata.tn 
 يومي Open Data جمع و نشر المعطيات بيانات إحصائية

 

 استهالك الماء

 ندول استهالك الماء

 كمية اإلستهالك    

 2020 2019 فترة االستهالك المبنى اإلداري

    

كمية 

االستهالك 

 ³بالم

 المبلغ بالدينار
كمية االستهالك 

 ³مبال
 المبلغ بالدينار

  
 الثالثية األولى 

(11-12—01) 
38 80.300 55 115.800 

  
 الثالثية الثانية 

  (2-3-4) 
42 93.000 54 127.900 

المرصد 

 الوطني للفالحة

 الثالثية الثالثة 

  (5-6-7) 
42 93.000 37 88.100 

  
 الثالثية الرابعة  

(8-9-10) 
40 19.400 79 250.000 

 581.800 186 285.700 162 عالمجمو   
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 استهالك الهاتف

 ندول استهالك الهاتف

 مالحظة : ال يوجد بالمرصد الوطني للفالحة عداد كهرباء نظرا لربطه بالعداد الرئيسي للوزارة.

 
 
 

 

المبنى 

 اإلداري

 

فترة 

 االستهالك

 كمية اإلستهالك

2019 2020 

المبلغ  رقم الفاتورة

 بالدينار

 المبلغ بالدينار رقم الفاتورة

المرصد 

الوطني 

 للفالحة

الثالثية 

 األولى

2018123110796052 419.640 2020010000528901 468.425 

الثالثية 

 الثانية  

2019040002024363 388.175 2020040002822093 405.425 

الثالثية 

 الثالثة   

2019070004114072 492.120 2020070005068609 390.825 

الثالثية 

 الرابعة  

2019100006139543 532.050 2020100007092500 338.070 

  المجموع
1831.985 

 
1602.745 
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VI- األولوايت واألهداف ،ةالرؤي :  2021 برانمج العمل املستقبلي خالل 
قية بمثابة قاعدة وثائليكون  2021الوطني للفالحة نشاطه خالل سنة المراد سيواال 

بصفة مسترسلة )من خالل لوحة قيادة ووانهة  وماتي معتمد ومحينونظام يقظة معل

 .نغرافية ومذكرات ملخصة(

 

 يوفر للمستعمل معلومة محينه بصفة دورية وفي وقت ونيز لإلنذار المبكر

 

 يساعد أاحاب القرار على درساء برامج وسياسات مختلفة 

 

 ول أربعة عناصر وهي:للمرصد الوطني للفالحة ح األهداف الرئيسيةهذا وتتمحور 

: المنظومات الفالحية، األمن الغذائي، بـوضع مؤشرات موثوقة ودورية خاصة  :الهدف األول

 التنمية المستدامة، االقتصاد األخضر، االتفاقيات التجارية، السياسات الفالحية، المياه والغابات،

 التغيرات المناخية...

اع الفالحي وتدعيم دور المرصد الوطني للفالحة تطوير نظام لليقظة حول القط :الهدف الثاني

 ،والمبادرات والمقترحات في مجال اإلنذار

: توفير قاعدة توثيق متنوعة تتطلع للمستقبل وتمكن من تطوير الدراسات والبحوث الهدف الثالث

بالقطاع من خالل مراقبة فعالة للمحيط )التدابير والسياسات الزراعية في البلدان األخرى، 

 ،عات األسعار الدولية، التوقعات...( وذلك الستباق التغييرات )اليقظة(توق

نشر المؤشرات في شكل لوحة قيادية وواجهة جغرافية ومذكرات ملخصة تمكن  :الهدف الرابع

أوضح للنتائج، باعتماد وسائل تكنولوجية مختلفة عن المعلومات وتيسير النفاذ إلى  ةيؤمن ر

 حة(.المعلومة )البيانات المفتو

 للمرصد فيما يلي: العمل المستقبلي أولوياتتتمحور  وفي هذا اإلطار

  تطوير النظام المعلوماتي الخاص باألمن الغذائي حيث سيتولى المرصد الوطني للفالحة رئاسة

 2021جانفي  20الصادر بتاريخ  178عدد ر الوزاري بمقتضى المقر  لجنة القيادة المحدثة 

منظومة لجمع البيانات والمعطيات ذات الصلة باألمن الغذائي.  المكلفة باإلشراف على وضع

 :تكلف هذه اللجنة بالمهام التالية

 " FSMSاإلشراف على دراسة نموذجية لوضع منظومة متابعة األمن الغذائي " -
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 اإلشراف والتنسيق إلعداد خطة عمل لوضع منظومة متابعة األمن الغذائي في تونس -

 نات ع برنامج األغذية العالمي تهدف إلى وضع منظومة لجمع البياابرام اتفاقية مشروع م

لسياق والمعطيات ذات الصلة باألمن الغذائي، وتكون هذه المنظومة متالئمة ومتناغمة مع ا

وأخذ القرار  والوضع الخاص بالبالد كما تساعد على المتابعة الدقيقة واستباق الجوائح المحتملة

 ني.بشكل أفضل على المستوى الوط

   إشرافها  أو تحتوالموارد المائية والصيد البحري التنسيق مع جميع الهياكل بوزارة الفالحة

ري ونتائج وتعميم الطرق السريعة لجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بقطاع الفالحة والصيد البح

 االستقصاءات وذلك بهدف إعداد مؤشرات تقنية واقتصادية. 

 لريط االتبادل الفني والتكنولوجي مع وكالة حماية وتهيئة  تعزيز عالقات التعاون وتدعيم

  .لساحليالساحلي عبر إبرام إتفاقية إطارية لتبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالشريط ا

 ات حول ربط عالقات تعاون مع المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة بهدف إعداد مؤشر

 ،ية، غابات، تربة ...(ديمومة الموارد البيئية )موارد مائ

  ية ربط عالقات تعاون في نطاق برنامج التفتح على المحيط قصد القيام بدراسات اقتصاد

 وإنجاز مؤشرات مشتركة في ميدان االقتصاد الفالحي.

  التواصل مع مختلف الهياكل اإلدارية من خالل مراسالت البريد االلكتروني(mailing list). 

 رصد الوطني للفالحةللم تصميم موقع واب جديد. 

   شر المعطيات ومة" كأداة لجمع ونالتلقائي وتكريس"النفاذ إلى المعل مبدأ النشرمواصلة اعتماد

فتوحة حول تطوير وتعزيز النظام المعلوماتي الخاص بالمنصة الرقمية المتعلقة بالبيانات المو

لتركيز انظر للوزارة مع مع كل الهياكل الراجعة بال بالتنسيق agridata.tn"القطاع الفالحي 

القطاع  على المعطيات الهامة والتي لها قيمة مضافة عالية ويمكن استغاللها لتطوير وتنمية

 ،المواردوترشيد استغالل 

  2020مواصلة المساهمة في انجاز مشروع "تعزيز مقومات األمن الغذائي بإفريقيا في أفق  "

ع مرصد معد ابرام اتفاقية تعاون فني وشراكة ب (AfriCultures)عن بعد  االستشعاربدعم آلية 

  ،الصحراء والساحل

   قييم تعلى في العالم الذي نريده" الذي سيساعد  اءمشروع "المإنجاز في مواصلة المساهمة

  ،2030بلوغ اهداف التنمية المستدامة ل مدى التقدم

  ة، تجات الزراعيمواصلة انجاز مشروع المنصة الرقمية لرصد الشبكات لتيسير تصدير المن 

  مواصلة تطوير نظام اليقظة في إطار مشروع وضع منظومة لليقظة االقتصادية بالمرصد 

 الوطني للفالحة 

 واالستشراف،يقظة النظام  تعزيز 
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  الفالحة  ذات العالقة بقطاع المؤشرات والمستجدات مواصلة متابعة األسواق العالمية وتقييم

 ،لوطني والدوليوالصيد البحري على المستويين ا

  مواصلة العمل كنقطة االتصال التونسية لشبكة تبادل المعلومات المتوسطية، 

 مواصلة تحليل الظرف الفالحي/اإلنذار حول الموسم واألوضاع من خالل إصدارات دورية 

 ،طبيعية...(حول اليقظة العامة )الفالحة، الصيد البحري، المناخ، المحيط، المياه والموارد ال

 ة الميزان الغذائيمتابع، 

 تطور االستثمارات الفالحية المصادق عليها للحصول على امتيازات مالية، متابعة 

 دراسة المنظومات الفالحية ونشر أهم المؤشرات، متابعة 

 متابعة وضعية التزويد على مستوى األسواق الفالحية الوطنية والدولية، 

 ويين الوطني والدوليقطاع على المستالمتابعة المستجدات ذات العالقة ب، 

 مواصلة تطوير المعلومة الجغرافية ودعم البرامج الموجهة لرقمنة القطاع، 

  المية،إثراء وتعزيز الرصيد الوثائقي عبر القيام باشتراكات مع اصدارات وطنية وعمواصلة 

 لى الصعيدين الوطني والدولي،رصد التظاهرات والملتقيات ع 

  واب.وقع المالحة على إدراج المراجع األساسية للف 

  ة أنشطة إدارة الموزعات ومواقع الوب،مواصل 

 إضافة محطات جديدة لقواعد "بيانات المناخ"، 

  إنشاء تصورات بياناتمواصلة (Data Visualisations)  بتقنيات مجانية تتيح االتصال

 وبالتالي تجنب اللجوء إلى التحيين اليومي،بقواعد البيانات المباشر 

 إمكانيات تطوير نظام www.agridata.tn جديدة، رائطيةخعطيات عن طريق إضافة م 

 داية بهذا العمل  استكمالوثيقة في األسبوع من أجل  50بمعدل  "المكروفيش" رقمنة مواصلة

  ،2022سنة 

  تعزيز وتطوير الرصيد الوثائقي للمرصد 

  ططات بقطاع الفالحة والصيد البحري )مخ جمع الوثائق الرقمية األساسية المتعلقةمواصلة

الفالحية،  تالتنمية، الموازين االقتصادية، تقييم إنجازات المخططات، اإلحصاءا

 ،االستقصاءات، ...( 

  مواصلة جمع الدراسات والوثائق التقنية والعلمية المنجزة من طرف الطلبة والباحثين بمختلف

 ،ضافة إلى إصدارات المنظمات العالميةالمعاهد العليا الفالحية ومراكز البحث إ
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   يينهاالنصوص التشريعية المتعلقة بقطاع الفالحة والصيد البحري وتحوتحيين مواصلة جرد 

 بصفة دورية.

ول حمع بعض المؤشرات  2021و 2020تجدون في الملحق باللغة الفرنسية برنامج العمل لسنة 

 المتابعة واإلنجاز.
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Plan d’action 2020-2021  

 
Objectif Action Indicateur de 

suivi des 

réalisations 

2020 2021 Résultats 

attendus 

Indicateur de 

résultat 

2020 

Sauvegarder le 

fonds 

documentaire du 

Ministère de 

l’Agriculture 

depuis les 

années 80 et 

permettre 

l’accès aux 

utilisateurs 

-Numérisation de la base 

documentaire 

-Nombre de 

documents édités par 

le Ministère de 

l’agriculture numérisé

s en pdf 

-Mise à la disposition 

des documents à la 

demande des 

utilisateurs  

1550 

 

 

 

 

 

 

100% 

2000 

 

 

 

 

 

 

100% 

Développer les 

études et recherches 

dans le secteur 

Nombre d’accès à 

la base 

documentaire 

 

Fournir une base 

documentaire 

diversifiée et 

futuriste 

Veille documentaire 

(politiques agricoles des 

autres pays, études 

prospectives, évolution 

des prix internationaux 

Nombre de documents 

par mois 

 

Nombre d’actualités 

par mois 

 

 

 

55 

 

 

 

55 

Prendre des décisions 

plus éclairées 

- Nombre de 

visiteurs de la 

plateforme 

documentaire par 

mois 

200 

Informer sur les 

textes juridiques 

les plus récents 

relatifs à 

l’agriculture 

Veille Juridique Nombre de visiteurs de 

la rubrique 

Info 

non 

disponi

ble 

Info 

non 

disponi

ble 

Habiliter les 

agriculteurs 

  

Mettre en place 

un système de 

veille fiable sur 

le secteur 

agricole 

Développement et mise à 

jour du site web onagri 

-Suivi des accords 

commerciaux-  

-Suivi et évaluation des 

indicateurs 

-Nombre de 

publications 

 

  Anticiper et prendre 

des décisions à temps 

plus éclairés par les 

décideurs, 

exportateurs, etc. 
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-Analyse des thèmes 

d’actualités  

Renforcer le rôle 

de l’ONAGRI 

dans l’alerte, les 

initiatives et les 

propositions 

- Coordination avec les 

partenaires pour traiter 

des thèmes d’actualité 

-Nombre de thèmes 

abordés 

4 5 Contribuer à orienter 

la décision par des 

orientations et 

mesures pour 

l’exportation, la 

sécurité alimentaire, 

etc. 

Degré d’adoption 

des orientations / 

mesures 

 

Elaboration d’articles 

bibliographiques 

-Nombre de thèmes 

abordés 

4 6 Prendre des décisions 

plus éclairées sur les 

sujets d’actualité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Accroitre la 

visibilité et 

élargir le public 

cible 

 

 

 

-Optimisation de la 

communication digitale : 

- Création du nouveau site 

web  

-Elaboration de nouvelles 

plateformes 

d’information  

-Nombre de 

plateformes  

- Mise à la disposition 

des indicateurs et de 

tableaux de bord selon 

les besoins des 

décideurs, 

exportateurs 

- Elaboration de 

cahiers des charges 

pour les plateformes 

2 

 

100% 

5 

 

100% 

Anticiper et prendre 

des décisions à temps 

plus éclairés par les 

décideurs, 

exportateurs, agents 

de développement, 

etc. 

 

Nombre de 

visiteurs du site 

web  

- Nombre de 

visiteurs par mois 

des nouvelles 

plateformes 

1600 

Développement et mise à 

jour de la plateforme 

opendata 

-Nombres de jeux des 

données :  

- Réponse aux 

demandes des 

données :  

Visualisation 

automatique de la base 

documentaire sur 

agridata 

550 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

10 

650 

 

 

100% 

- Efficacité et 

transparence 

-Création 

d’applications 

agritech 

-Optimisation des 

pratiques agricoles 

-Facilitation des 

chaines de valeur 

-Nombre de 

visiteurs du site 

agridata  

 

 

4500 
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Automatisation des 

publications des 

données  

-développement 

d'application web pour 

la collecte des 

données  

-Développement de 

la recherche, études 

de suivi-évaluation, 

etc. 

Développement des 

réseaux sociaux, blog, 

etc. 

Pages Facebook, 

LinkedIn, tweeter 

  Accroitre le 

public cible  

Nombre 

d’abonnés 

 

Diffusion des données et 

informations sous forme 

de tableaux de bord 

(infographies) et 

d’interfaces 

cartographiques  

-Nombre de tableaux 

de bord mis à jour 

 

-Nombre 

d’infographies / 

visualisation 

cartographiques 

 

  Accroitre la 

visibilité des 

informations 

  

Diffusion d’une 

plateforme documentaire 

Agri-Doc Sp@ce 

Nombre de documents   Meilleure visibilité et 

Référence Nationale 

en matière de 

documentation 

Agricole 

- Nombre de 

visiteurs par mois 

 

Nombre de vues 

par mois 

200 

 

 

1000 
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