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 توطئة
الحة من خالل المرصد الوطني للف والصيد البحري والموارد المائيةتشرف وزارة الفالحة 

المستويين  القطاع علىواقع اف واستشروضع نظام إعالمي ناجع يمكن من تحليل على 

جمع المعلومات تعتمد على  ،الوطني والدولي من خالل مؤشرات هادفة وناجعة ودورية

لف ووضعها على ذمة مختوتحليلها، ثم والمعطيات الوطنية والدولية المتعلقة بالقطاع 

 .المتدخلين للمساعدة على أخذ القرار

اصة في  ة المرصد الوطني للفالحة و المتمثلة خو باإلضافة للمهام األساسية المنوطة بعهد

لبحري اجمع المعلومات و المعطيات الوطنية و الدولية ذات الصلة بقطاع الفالحة و الصيد 

الطلبة و  وو تحليلها و نشرها  بصفة دورية لفائدة المتدخلين  من أصحاب القرار و الباحثين 

ه نشاط إلنتاج و التحويل و التصدير، توجالفالحين  و أصحاب المؤسسات الناشطة في مجال ا

ات و المرصد  نحو المساهمة و تنسيق بعض الدراسات االستراتيجية في مجال تنمية الصادر

حسين ت توسيع المتابعة و وير النظام المعلوماتي المعتمد والسالمة الغذائية خاصة، و تط

عدات اصة بالمالتحتية الخ النشر مع دعم البنية منتجاته و خدماته  في مجاالت الرصد  و

لنظر لوزارة اإلعالمية وتطوير  القدرات الفنية و العلمية  لعدد هام من اإلطارات الراجعة با

 الفالحة و  لفريق العمل المباشر بالمرصد.

ضها و بالرغم من محدودية الموارد البشرية و االختصاصات الفنية المتوفرة، و غياب بع

النشريات  وطني للفالحة من اإليفاء بالتزاماته المتعلقة بتقديماآلخر، فقد تمكن المرصد ال

  ليومية و الشهرية و الثالثية.ا

ه من مزيد االنفتاح على محيط على 2019هذا و قد عمل المرصد الوطني للفالحة خالل سنة 

ني، مع المجتمع المد الوطنية وخالل ربط عالقات تعاون علمي و فني مع عديد المؤسسات 

ما كو الجمعية اإلفريقية لتنمية الجغرفة الرقمية.  مرصد الصحراء و الساحلعلى غرار 

يين في إطار التونسية للمراقبين العموم مع الجمعيةاختتام االتفاقية المبرمة  2019شهدت سنة 

للبيانات  بوابة وضعو  تكريس حق النفاذ إلى المعلومة إطارا لدعم التي كانتبرنامج أنشر، و 

 الصيد البحري.الموارد المائية وفتوحة على مستوى وزارة الفالحة والم

إدارة  و سعيا منها لتحفيز اإلطارات و تحسين أدائهم على المستوى التقني و الفني، عملت

ل وسائل العمالمرصد على إرساء مناخ عمل متوازن و سليم داخل المؤسسة، من خالل دعم 

ة و نشر معالجفي تقنيات  اإلنقليزية و اللغةبرمجة دورات تكوينية في ية وفي مجال اإلعالم

المتحدة  بالتنسيق مع منظمة األمم دورات تكوينية ، و CKANعلى المنصة البيانات المفتوحة 

ق مع ،  و دورات تكوينية بالتنسي ((Modélisation   في مجال النمذجة لألغذية و الزراعة

 الفالحي. للتنمية الزراعية في مجال انشاء نظم المعلومات لمتابعة القطاعالمنظمة العربية 

ط بعهدة إن وعي إدارة المرصد الوطني للفالحة و كل إطاراته و أعوانه بأهمية الدور المنو

ن مل ما توفره على االستشراف و اخذ القرار ، من خال المساعدةمؤسستهم ، بما في ذلك 

ات الصلة بقطاع الفالحة و الصيد البحري على المستوى معلومات ذمعطيات ومؤشرات و

بما  الوطني و العالمي، يمثل خير دافع لهم من أجل مواصلة تطوير هذه الخدمات المسداة

 يجعل من المرصد مؤسسة رائدة في مجال تخصصه.
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-I-التعريف ابملرصد الوطين للفالحة  
 

م ت 1999فيفري  1المؤرخ في  1999لسنة  309بمقتضى األمر عدد   :اإلحداثتاريخ  

، أي إحداث المرصد الوطني للفالحة وتحديد مهامه وضبط تنظيمه اإلداري والمالي

 عشرون سنة من اآلن.
 
 وطني للفالحة في:: تتمثل مهام المرصد ال المهام 

والصععععععيد وضععععععع نظام إعالمي ناجع يمكن من تحليل واقع قطاع الفالحة 

البحري على المسععتويين الوطني والدولي من خالل مؤشععرات هادفة وناجعة 

  ،ودورية

هععا جمع المعلومععات والمعطيععات الوطنيععة والععدوليععة المتعلقععة بععالقطععاع وتحليل

 ،واستغاللها
نشععععر المعلومات والمعطيات المتحصععععل عليها ووضعععععها على ذمة مختلف 

وباحثين ومنتجين ومصععععععدرين المتدخلين من أصععععععحاب القرار ومخططين 

 وغيرهم.
 

 : تمل المرصد الوطني للفالحة على الهياكل التالية:  يش التنظيم الهيكلي

 

 اإلدارة العامة -

، تضعععععم ادارتين فرعيتين ومصعععععلحتين  بكل إدارة جمع وتحليل المعطيات -

 منها،

 تضم ادارتين فرعيتين ومصلحتين بكل منها، إدارة التوثيق -

 مصلحتين، وهي تضماإلدارة الفرعية للنشر  -

 مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية  -
 

 : مجاالت النشاط
 

 على مستوى الجمع و التحليل

   ية حول لدول ية وا  مؤشععععععرات القطاعجمع المعطيات والمعلومات الوطن

ياسعععععععات الفال يا و السعععععع لدولية و المبادالحالفالحي محل ت ية و االتفاقيات ا

 البلععدان األخرى مع تحليععل و معععالجععة المعطيععات المجمعععةالتجععاريععة في 

 ،على ذمة مختلف المستعملينموقع الواب ووضعها على 

   ذات الصععععلة بصععععفة دورية  شععععرياتونإصععععدار تقارير تأليفية ودراسععععات

 ،ضرفيهو
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 على مستوى التوثيق

   تنسيق و مواصلة اعمال التوثيق داخل الوزارة 

 على المعطيات المجمعة على دعائم إعالمية، مع جمع و نشععععععر  المحافظة

 لدوليو الدراسات المنشورة على المستوى ااالقتصادية كل الوثائق الفنية و 

ادر مع إرساء عالقات تعاون بين الهياكل الوطنية و األجنبية الستغالل مص

 التوثيق و االعالم بصفة مشتركة

 ل المكلفة بجمع و معالجة و تحلي المسعععاهمة في تكوين و رسعععكلة اإلطارات

 .و نشر الوثائق و المعلومات 

 ا.تنمية نظام المعلومات وبنوك المعطيات المتوفرة لدى المرصد وصيانته 
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 -II- 2019حماور نشاط املرصد خالل سنة 
 

ت الفالحية في إطار تطوير النظام المعلوماتي المتعلق بقطاع الفالحة والصيد البحري والمنظوما

واالستثمار على الصعيدين الوطني والدولي وتفعيل دور المرصد كنقطة محورية للنظام 

يقظة المعلوماتي الخاص بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وتدعيم نظام ال

 حيث متابعةإنجاز مهامه من  2019واصل المرصد الوطني للفالحة خالل سنة  واإلستشراف،

و  تقارير وإعداد نشريات  والمعطيات المتعلقة بالقطاع الفالحي عبروتحليل اإلحصائيات 

رصد الوثائقي. وتمحورت أنشطة الم إلى جانب تطوير وتعزيز الرصيد دراسات و لوحات قيادة

 :في ما يلي  2019المتواصلة خالل سنة 

األسواق الوطنية والعالمية ألهم المنتجات الفالحية على المستوى  متابعة

 .الوطني والمستوى العالمي
 على المستوى الوطني :

 مؤشرات  متابعة التزويد واألسعار بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة إلعداد

 حول تطور األسعار والتزويد وإصدار تقارير يومية ونصف شهرية وشهرية في الغرض، 
 ة، تطاوين، متابعة التزويد واألسعار ببعض األسواق الجهوية )قبلي، المنستير، باجة، المهدي

سيدي بوزيد، قفصة وسليمان و نابل(. بالنسبة ألسواق قابس وسيدي بن عروس، قابس،

يات بوزيد وقفصة وسليمان فإن عملية اإلصدار غير دورية نظرا لعدم مد المرصد بالمعط

 بصفة منتظمة،
  والوقوف على أبرز مؤشرات  زراعات الكبرىوسم المسير الظرف الفالحي ومتابعة

لمناسبة االتدابير الالزمة بشأنها في اآلجال  اتخاذبما يمكن من تيسير القطاع ومستجدات 

 .وبالكيفية المرجوة
 طيلة  متابعة تطور االحوال الجوية و تجاوب حالة نمو الزراعات مع المتغيرات المناخية

 مع استشراف اإلنتاج القادم 2019الموسم الفالحي 

  الواردات  برنامج على  2019موسم ر اإليجابي إلنتاج الحبوب خالل تأثيالتقدير 

 .متابعة أسعار ومخزونات منتجات الدواجن  

 

 على المستوى العالمي :

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

األوروبي والشعير األوروبي والقمح اللين األمريكي وخصوصا لكل من القمح اللين 

رات الصوجا. كما يتضمن هذا التقرير تقدي و  األمركية األوروبية وى األوروبي والذر

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

 المتدخلين من خالل موقع األنترنات للمرصد .البحري ووضعها على ذمة  والصيد

 متابعة أهم المنظومات الفالحية عبر اعداد مؤشرررات دورية ودصرردار اسررتنتانات حينية
ألبرز المسعععتجدات التي تخال االنتاج واألسععععار والمبادالت التجارية ونشعععرها بصعععفة دورية عبر 

  موقع الواب للمرصد،

الخاصة في الفالحة والصيد  المتعلقة باإلستثماراتمتابعة دورية وتحليل المعطيات 

 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  القرارتدعيم نظام اليقظة واالستشراف والمساعدة على أخذ 

النظام المعلوماتي المتعلق بقطاع الفالحة والصيد البحري والمنظومات الفالحية على الصعيدين 

  الوطني والعالمي.
 

 مجع املعطيات للتحليلطريقة املتابعة و -1
ي و المتابعة و جمع المعطيات على المستوى الوطني من خالل التنسيق اليوم تتم عملية 

المصالح  ر للوزارة و كذلك عديدالنظالشهري بصفة دورية مع جميع المؤسسات و الهياكل الراجعة ب

و بعض  ذات الصلة بوزارات أخرى على غرار المعهد الوطني لإلحصاء و اإلدارة العامة للديوانة

و عن إشراف وزارة التجارة. يتم تلقي المعطيات عن طريف البريد اإللكتروني أالمؤسسات تحت 

ميع المواقع جطرق الفاكس. أما في ما يتعلق بالمعطيات الدولية تتم المتابعة من خالل االطالع على 

 .ان العالمالتي تعنى بالفالحة ومستجداتها في مختلف بلدو المواقع   الخاصة باألسواق العالمية 

 

 طريقة النشر-2
لكل  خ ورقيةأو عبر توفير نس (Mailing List)تتم عملية النشر عبر التوزيع اإللكتروني 

الزوار  الواب بصفة مباشرة حيث يقدر عدد اإلصدارات ، او عن طريق اإلطالع على موقع

 .في الشهر 1500حوالي  onagri.tn قعالمستعملين للمو
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 املرصد اليومية و تقارير نشرايت-3
 أهم المنتجات الفالحية على المستوى الوطني.و  المحليةاألسواق  متابعة -1

 

متابعة التزويد واألسعار بسوق الجملة ذات المصلحة -

الوطنية ببئر القصعة إلعداد مؤشرات حول تطور 

األسعار والتزويد وإصدار تقارير يومية ونصف شهرية 

 وشهرية في الغرض، 

 

 

ببعض متابعة التزويد واألسعار -

األسواق الجهوية )قبلي، المنستير، 

باجة، المهدية، تطاوين، بن عروس، 

قابس،سيدي بوزيد، قفصة وسليمان و 

نابل(. بالنسبة ألسواق قابس وسيدي 

بوزيد وقفصة وسليمان فإن عملية 

اإلصدار غير دورية نظرا لعدم مد 

 المرصد بالمعطيات بصفة منتظمة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم منتوجات أنه اعتمادا على المعطيات التقديرية حول تطور األسعار ألهذا، و تجدر اإلشارة إلى 

 :ما يلي نستنتج 2019 -2017الخضر بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة خالل الفترة 
 

س إلى بالنسبة لمادتي الطماطم والفلفل تم تسجيل تذبذب حاد في األسعار يعزى باألسا -

لفترة تأثير فترات اإلنتاج على وضعية العرض وبالتالي على األسعار. حيث يتم خالل ا

تاج الممتدة من بداية شهر نوفمبر إلى منتصف شهر فيفري تزويد السوق بجزء من اإلن

عموما  اج اآلخر فصلي المحمي والمتواصل. وتشهد هذه الفترةاآلخر فصلي الحقلي واإلنت

 تراجعا في التزويد ينجر عنه ارتفاع في األسعار. 
 

بالمخزون  تذبذبا أقل حدة في األسعار نظرا لتزويد السوقيسجل  بالنسبة للبطاطا والبصل  -

 التعديلي.
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 سوق قرمدة خالل الفترة الممتدة من شهر نوفمبر دلى فيفريمتابعة  -2
و ذلك  توفير تقارير يومية حول العرض و األسعار المتداولة بالنسبة للزيتون و يتم في هذا اإلطار

 باعتبار مصدر الكميات المتداولة بالسوق.

 متابعة المستجدات الوطنية و العالمية في مجال الفالحة و الصيد البحري -3

والمستجدات األحداث الوطنية رصد يومي ألهم 

 العالمية ذات العالقة بقطاع الفالحة والصيد

البحري 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 

  .ؤثر على الفالحة التونسيةها أن تشأن
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الل )الطماطم، الفلفل الحار والبصل( ارتفاعا ملحوظا خسجل معدل أسعار الخضر الفصلية  -

 .2019سنة 
 .2019سجل معدل أسعار الدقلة فروع ارتفاعا ملحوظا خالل سنة  -
 .2019-2017سجل معدل أسعار التفاح ارتفاعا متواصال خالل الفترة  -
 .2019-2017سجل  معدل أسعار السردينة ارتفاعا متواصال خالل الفترة  -
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 شهريةاملرصد ال تقاريرنشرايت و -4 
 ملخال حول تطور السوق العالمية للحبوب، -1

 متابعة شهرية و سنوية للمنظومات الفالحية، -2

ة والصيد وتحليل المعطيات المتعلقة باإلستثمارات الخاصة في الفالح )شهرية( دوريةمتابعة  -3

  ،البحري المصادق عليها للحصول على إمتيازات مالية

رية سنوي وتقارير شه تقرير وإصدار إعدادعبر الميزان الغذائي  وتحليل وضعية متابعة  -4

سعار أهم المنتوجات المتبادلة ونشرها على موقع أالواردات والصادرات وتطور حول 

 . األنترنت

 املرصد يف اطار تدعيم نظام اليقظة تقاريرنشرايت و -5 
وير تط إلىالمرصد  يسعىوالمساعدة على أخذ القرار  واالستشرافتدعيم نظام اليقظة  في إطار

ة على وتدعيم النظام المعلوماتي المتعلق بقطاع الفالحة والصيد البحري والمنظومات الفالحي

 بـــــــ:الصعيدين الوطني والعالمي. وفي هذا اإلطار يقوم المرصد 

 

 La"دصدار النشرية الثالثية 

lettre de l’ONAGI"  والتي تهتم

بدراسة وتحليل الواقع الفالحي وطنيا ودوليا 

أعداد سنويا. وتتضمن هذه النشرية  4بحساب 

 .في ميدان الفالحة والسياسات الفالحيةتحاليل 
   

 

 كما هو مبين في ما يلي: 2019و تتلخال أهم المقاالت التي تم إصدارها خالل سنة 
 

 
 

Estimation des coûts de production agricoles (CdPA) : Passer de l’approche normative vers un système 

de statistiques 

 Exportations tunisiennes de l’huile d’olive : Situation actuelle et marchés potentiels. 

Etat d’avancement de la plateforme OPEN DATA développée par l’ONAGRI (agridata.tn) 

Empreinte eau : concepts et implications  

L’Agriculture de Conservation: Une alternative pour la préservation des ressources en sols et eaux  

Portail des données ouvertes du Ministère de l’Agriculture 

Réflexions sur la situation actuelle et perspectives de l’ONAGRI 

Observatoire national de l’agriculture : vingt ans d’existence et avenir prometteur 

 La plateforme agridata.tn : Perspectives d’usage et de besoins en informations pour les utilisateurs 
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 Une revue synthétique des activités de l’ONAGRI depuis 2013 

Autres piliers de l’activité de l’ONAGRI ou les incontournables de l’ONAGRI  

Suivi de la filière céréalière à l’ONAGRI de1999 à 2019 

 Synthèse du développement de l’activité d’appui informatique à l’ONAGRI 

 Un Observatoire orienté vers la diffusion digitale de l’information 

 ONAGRI - 20 années de documentation 

 

هم ألفي شكل لوحات قيادة دراسة معمقة  تضمنتهذا و تجدر اإلشارة دلى أن النشرية الرابعة 

 مؤشرات المبادالت التجارية على مستوى األسواق الواعدة 

ارية بين الجانب في مجال المبادالت التجتم هذا العمل في إطار اإلعداد لتيسير دراسة إمكانيات التعاون 

رات التونسي والشركات الموردة على مستوى األسواق الواعدة، تم اعداد لوحات قيادة ألهم مؤش

واليابان  المبادالت التجارية بالنسبة لعشرة دول، وهي البرازيل، والهند والصين وكوريا الجنوبية

 سويسرا والمملكة المتحدة البريطانية.والواليات المتحدة األمريكية وكندا وروسيا و

 

مح وقد شملت هذه اللوحات جل المعطيات التجارية ذات الصلة بزيت الزيتون، وتمحورت أبرز مال

 هذه الدول حول:

 

 الترتيب على المستوى العالمي ضمن مستوردي زيت الزيتون، -

 نسبة المساهمة في مجموع الواردات العالمية لزيت الزيتون، -

 عالمي حسب حجم االستهالك، الترتيب ال -

 تطور واردات هذه الدول من زيت الزيتون، -

 أهم مصادر التزود بزيت الزيتون حسب النوع )سائب أو معلب(، -

 مؤشرات تطور قطاع الزياتين على مستوى هذه الدول )تطور الغراسات(، -

 "trademapإمكانيات التصدير التونسية نحو هذه البلدان استنادا لتقديرات "  -

 تطور صادرات زيت الزيتون )المعلب والسائب( التونسي نحو هذه البلدان، -

 الشروط الفنية المعتمدة عند التوريد من قبل هذه الدول، -

 مستوى األسعار عند التوريد مقارنة بالمعدل العالمي، -

 التعريفات الديوانية التونسية الموظفة عند التصدير لهذه الدول،  -

 التجارية المبرمة بين تونس وهذه الدول ان وجدت،االتفاقيات والمبادالت  -

 

أهم  منسيا ورووالواليات المتحدة األمريكية واليابان  الصينواستنادا لما سبق ذكره، تعتبر       

 ول الموالي.األسواق الواعدة التي يجب اكتساحها لترويج زيت الزيتون التونسي كما هو مبين في الجد
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 المبادالت التجارية لزيت الزيتون على مستوى األسواق الواعدةملخص ألهم مؤشرات   

 الدول

 المساهمة 

في 

الواردات 

 العالمية

 الترتيب

في التوريد  

 العالمي

 صادرات

تونس سنة  
2018 

 )ألف طن( 

 صادرات 

تونس سنة 
2019  

 )ألف طن(

 نسبة 

الزيت 

 التونسي 

 في 

 واردات البلد

 نسبة نمو

 صادراتنا  

نحو البلد 
2014 

-2018 

 دمكانيات 

التصدير 

 اإلضافية 

 (Trade map  ) 

 مليون دوالر

 2.6إلى  0.055من  +%12 %6.7 0.036 0.028 22 %0.6 الهند

 15.9إلى  2.7من  +%116 %1.1 1.480 1.004 5 %5 البرازيل

 25.9إلى  20.5من  +%25 %14.5 6.983 6.272 10 %2.6 كندا

 39.4إلى  1.3من  -%36 %0.3 0.076 0.110 11 %1.9 الصين

 7.8إلى  0.08من  +%231 %0.2 0.024 0.021 19 %0.9 كوريا الجنوبية

 29.4إلى  1.4من  +%57 %0.7 0.307 0.405 8 %2.9 اليابان

 3.7إلى  1.3من  +%27 %0.1 6.239 0.967 9 %3.3 المملكة المتحدة

 12.8إلى  0.41من  -%24 %0.6 0.127 0.071 17 %0.9 روسيا

 13.4إلى  1.9من  +%01 %2.6 0.419 0.372  %0.75 سويسرا

الواليات 

 المتحدة
17.5% 2 39.066 27.213 13% 20%+ 

إلى  106.3من 

119.2 
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التي تتعلق ،(ONAGRI VIGILANCE)الشهرية  ةاإللكترونيالنشرية دصدار -

  سنويانشرية  12بحساب باليقظة على الصعيد الوطني والعالمي للفالحة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،(Note de Veille et d’Analyse)الشهرية  ةاإللكترونيدصدار النشرية 

القطاعات و تتوجه نحو على الصعيد الوطني و االستشراف على  باليقظة ةتتعلق هذه النشريا

 .االستراتيجية و الحساسة

 

 

 

 RECAP تتضمن النشرية محور أول 

AGRI يتطرق دلى : 

متابعة و تحليل الميزان التجاري الغذائي من  -

خالل المبادالت التجارية المنجزة  مقارنة بنفس 

 الفترة من السنة المتقضية، 

قديم لمحة حول قطاع الصيد البحري على ت-

 مستوى اإلنتاج و التصدير ، 

اجن على مستوى ع  قطاع الدووض متابعة و تقييم-

 اإلنتاج و األسعار المتداولة

تابعة و تقييم تطور أهم اإلسعار المتداولة م-

 بالنسبة للمنتجات الفالحية

تابعة الوضع الخاص بمخزونات المياه على م-

مستوى السدود، و اإلمطار المسجلة خالل الموسم 

 مع تحليل للوضع المناخي

يعطي بسطة على  INFOAGRIمحور ثاني   و

هم المستجدات الوطنية و العالمية في مجال أ

 الفالحة و الصيد البحري.
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ر و االستثماتقرير شمل عديد المجاالت منها  11إصدار  2019و في هذا اإلطار تم  خالل سنة 

 جاريةالمبادالت الت
 
 

 عنوان النشرية الرابط اإللكتروني على موقع الواب
-de-http://www.onagri.tn/uploads/veille/Impact

dgfiop.pdf-apia-investissements-les-sur-loi-la 

Impact de la loi de l’investissement sur 

l’évolution des investissements agricoles 

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

-exportatios/Fiche-alimentaire/developpement

Final.pdf-Suisse 

Suisse : Echanges extérieurs des produits 

agricoles et agroalimentaires 

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

-exportatios/Fiche-alimentaire/developpement

Final.pdf-Canada 

Canada : Echanges extérieurs des produits 

agricoles et agroalimentaires 

-veille-tp://www.onagri.tn/uploads/veille/noteht

septembre2019.pdf 

الحبوب خالل  جملخال حول التأثير اإليجابي ال نتا

 على الواردات 2019-2018الموسم الحالي 

-des-nagri.tn/uploads/veille/Etathttp://www.o

Def.pdf-fruits%20-des-exportations 

Etat des exportations des fruits durant les 

huit premiers mois de l’année 2019 

-le/exportationshttp://www.onagri.tn/uploads/veil

final.pdf 

Exportations de l’huile d’olive en Tunisie 

et suivi de certains marchés extérieurs 

-H-http://www.onagri.tn/uploads/Etudes/FICHE

JAPON.pdf-O 

FICHE : Marché de l'huile d'olive au 

JAPON 

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

agrumes.pdf-analyse 

Etat Des Lieux Des Exportations  Pour La 

Campagne 2019-2018 

-http://www.onagri.tn/uploads/veille/Echanges

exterieurs.pdf 

Echanges extérieurs des produits agricoles 

et agroalimentaires des pays du l’Union du 

Maghreb Arabe (UMA) 

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

France.pdf 

France : Echanges extérieurs des produits 

agricoles et agroalimentaires 

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

Russie.pdf 

Russie : Echanges extérieurs des produits 

agricoles et agroalimentaires 

 

 متابعة تطور االستثمارات الفالحيةشهرية حول دصدار تقارير -

 

لتي تتجاوز ا الحيةستثمارات الفاال لتطوريقوم المرصد بصفة دورية بإعداد تقارير متابعة و تقييم 

ذلك كباإلستثمارات الفالحية ، و  و ذلك بالتنسيق مع الوكالة النهوضألف دينار  60قيمتها 

لصندوق األف دينار المنجزة في من قبل صغار المستثمرين المنتفعين بمنحة  60االستثمارات دون 

 الهياكل المهنية.  رة العامة للتمويل و االستثمارات والخاص للتنمية الفالحية و ذلك بالتنسيق مع اإلدا

 االستثماراتهذا، و تتضمن التقارير المنجزة كل المعطيات المتعلقة بمتابعة و تقييم تطور قيمة 

فالحة، صيد بحري، خدمات......( و حسب المصادق عليها مع تحليل أهميتها حسب نوع النشاط )

http://www.onagri.tn/uploads/veille/Impact-de-la-loi-sur-les-investissements-apia-dgfiop.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/Impact-de-la-loi-sur-les-investissements-apia-dgfiop.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/securite-alimentaire/developpement-exportatios/Fiche-Suisse-Final.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/securite-alimentaire/developpement-exportatios/Fiche-Suisse-Final.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/securite-alimentaire/developpement-exportatios/Fiche-Suisse-Final.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/securite-alimentaire/developpement-exportatios/Fiche-Canada-Final.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/securite-alimentaire/developpement-exportatios/Fiche-Canada-Final.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/securite-alimentaire/developpement-exportatios/Fiche-Canada-Final.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/note-veille-septembre2019.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/note-veille-septembre2019.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/Etat-des-exportations-des-fruits%20-Def.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/Etat-des-exportations-des-fruits%20-Def.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/exportations-final.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/exportations-final.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/Etudes/FICHE-H-O-JAPON.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/Etudes/FICHE-H-O-JAPON.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/note-analyse-agrumes.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/note-analyse-agrumes.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/Echanges-exterieurs.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/Echanges-exterieurs.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/note-veille-France.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/note-veille-France.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/note-veille-Russie.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/veille/note-veille-Russie.pdf
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الفالحية، تربية الماشية، تنمية اإلشجار، البناءات، المحافضة على القطاعات ) الري، المعدات 

 التربة...(. و تقييم توزيعها حسب الجهات و حسب نوع المستثمر.

 Tableau de Bordدصدار تقارير متابعة كل ثالثية " ندول قيادة " -
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

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 تطور  وضعية المبادالت التجارية الخارجية، بسطة حول وو

 ية الخاصة بالحبوب وبزيت الزيتون. واألسواق العالم ئيةاالموارد الم، وضعية هاعلي

تقديرات لتجاري الغذائي للفترة المعنية وحول الميزان االمؤشرات  مجموعة من يبسط التقرير  و

تطور القيمة المضافة و الناتج الخام الداخلي للقطاع. كما يتم من خالل التقرير تقديم  موجز لتقدم 

مجال اإلنتاج النباتي و الحيواني من خالل متابعة المساحات المزروعة لكل القطاعات المواسم في 

 و اإلنتاج المنجز و المرتقب للحبوب و الخضر و الغالل و المنتجات الحيوانية.
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كما يتم التطرق من خالل التقرير إلى الشأن المناخي و الوضع الخاص باإلمطار المسجلة على  

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

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

 نظرة استشرافية للوضع.

 

ال تخ تفاصل على أكثر االطالعأما الجزء الخاص بالميزان التجاري الغذائي يتم من خالله 

رها و تأثير المبادالت التجارية و تقييم حجمها مع ابراز أهم المنتجات التي يتم توريدها و تصدي

 كل منها في تطور أو تراجع العجز المسجل.

 

 لى مستوىع البرامج المصادق عليهاتطور بالفالحية،  االستثماراتو يهتم الجانب الخاص بمتابعة 

 .األستثماراتلمستثمرين و قيمة عدد ا الجهات حسب النشاطات باعتبار

 

ذا التقرير، من هضجانب هام من االهتمام لزيت الزيتون حبوب و العالمية لليتم إيالء سوق  هذا، و 

نها معلى نشاط المرصد حيث يتم بالنسبة للحبوب و خاصة  االستشرافيالطابع  فضيي و هو ما 

و الطلب  المستوى العالمي و وضع العرضاإلنتاج على القموح و الشعير و الذرى، تقديم تقديرات 

 .(FAO-AMIS  CIC  bourse de chicago  Euronext)   األسواقو اإلسعار بالنسبة ألهم 

توى دول أما بالنسبة لزيت الزيتون يتم توفير المعلومات ذات الصلة بتقديرات اإلنتاج على مس

على  بيعاالتحاد اإلروبي و تقديرات المخزونات العالمية من هذا المنتوج مع متابعة أسعار ال

 ونسي.سعار المتداولة عند التصدير بالنسبة لزيت الزيتون التمستوى السوق اإلسبانية و األ

 

 على موقع الوابلتقارير ندول القيادة الرابط اإللكتروني 

2019vf.pdf-T1-board/TB-http://www.onagri.tn/uploads/dash 

2.pdf-board/T2_2019-http://www.onagri.tn/uploads/dash 

dfbord.p-de-board/Tableau-http://www.onagri.tn/uploads/dash 

 
 أخرى للمرصد نشرايت-6
 

د المؤشرات التي تتعلق بقطاع الفالحة والصي أهمإصدار مطوية تتضمن تطور يقوم المرصد ب

 حية،استعمال األراضي الفالو تشمل هذه المؤشرات تطور . 2019-2016البحري خالل الفترة 

عند  ، األسعارتطور انتاج و مردود و صادرات و واردات أهم المنتجات الفالحية االستراتيجية

 و االستثمار الفالحي.، الميزان التجاري الغذائي، و التوريد و التصديراإلنتاج 

http://www.onagri.tn/uploads/dash-board/TB-T1-2019vf.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/dash-board/T2_2019-2.pdf
http://www.onagri.tn/uploads/dash-board/Tableau-de-bord.pdf
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 تكريس حق النفاذ إىل املعلومة و نشر البياانت املفتوحة-7  

 

يواصععل المرصععد الوطني للفالحة نشععاطه في مجال تطوير وتعزيز النظام المعلوماتي عبر إحداث 

صة بالبيانات المفتوحة حول القطاع الفالحي  ويمكن الولوج إلى هذه ، وتفعيل المنصة الرقمية الخا

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

عاون مع   بالت هذا العمل  جاز  قد تم ان ية للمرابرنامج انشععععععر من خالل و  ية التونسعععععع قبين الجمع

علق . وتضعععم هذه المنصعععة قاعدة بيانات حول مختلف المعطيات التي تت2018العموميين منذ سعععنة 

ية طبقا بقطاع الفالحة والصععععيد البحري. ويندرج هذا العمل في إطار تحفيز نشععععر المعلومة العموم

 ذ إلى المعلومة. المتعلق بحق النفا 2016لسنة  22لمقتضيات القانون األساسي عدد 

المعطيات   و في هذا اإلطار يتم التنسيق و التعاون مع  المجتمع المدني لوضع تطبيقات مبنية على

غابي والعمل على تطويرها و نشرها  في شكل خرائطي على موقع واب المرصد على غرار الجرد ال

 والرعوي )في طور اإلنجاز(.

 لي:يفي هذا المجال في ما  2019مسجلة خالل سنة و تتلخال أهم اإلنجازات و أبرز األحداث ال

 هيئة النفاذ دلى المعلومة اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة وتوقيع  -1

والهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة  في إطار سعي وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

و تم ، مساءلة إلى تأسيس شراكة فاعلة بينهما من أجل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والشفافية وال

 .والهيئة عاون وشراكة بين الوزارة، اتفاقية تبمقر الوزارة 2019جانفي  15توقيع يوم 

ة الفالحة وتهدف االتفاقية إلى ترسيخ حق النفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية على مستوى وزار

 .والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الخاضعة إلشرافها

 

 نات المفتوحةو الموارد المائية و الصيد البحري شهادة تميز في مجال البيا دسناد وزارة الفالحة -2

 11 خالل الفترة الممتدة من المنعقد  ألسبوع العالمي للحكومة المفتوحةا فعالياتفي إطار          

تم تنظيم  مختلف الدول المنخرطة ضمن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة،ب 2019مارس  17إلى 

 للتعريف ببرنامج البيانات المفتوحة  إلدارةل بالمدرسة الوطنية 2019مارس  12ملتقى وطني يوم 

 ومةبرئاسة الحك وحدة اإلدارة االلكترونيةالمنجز على المستوى الوطني و ذلك بالتنسيق مع 

تقديم  لملتقىهذا ا ، حيث تم خاللالبنك الدولي وباعتبارها المنّسق الوطني لهذه المبادرة في تونس 

ارد المائية و على مستوى جل الوزارات المعنية، كما تم إسناد وزارة الفالحة و المواهّم اإلنجازات 

السيد كمال  ، تم تسليمها من قبل 2019الصيد البحري شهادة تميز في مجال البيانات المفتوحة لسنة 

ات المبذولة ت العمومية، تقديرا للمجهودمرجان وزير الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة و السياسا

 و مستوى اإلنجازات المسجلة في هذا المجال.

http://www.agridata.tn/
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استنادا للدراسة التقييمية األولية هذا، و      

محدثة، تم ترتيب المنجزة للبوابات القطاعية ال

الموارد المائية والصيد البحري وزارة الفالحة و

لك في المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني، و ذ

باعتبار مجموعة من المقاييس و المعايير الفنية 

المعتمدة في المجال، علما و أن الوزارة تعتلي 

المرتبة األولى بالنسبة للمواصفات العامة و العدد 

 الجملي لوحدات البيانات المفتوحة.

 
 

 

مستوى تشريك و تأهيل المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية لنشر البيانات المفتوحة على   -3

  agridata.tn البوابة القطاعية
 

 

في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بنشر البيانات المفتوحة على مستوى وزارة الفالحة و الموارد 

المائية و الصيد البحري، و باعتبار ما تم التعهد به من قبل المرصد الوطني للفالحة خالل الندوة الصحفية 

حول  تطوير البوابة القطاعية الخاصة   2019جانفي  15وزير الفالحة، بتاريخ المنعقدة تحت إشراف السيد 

بالبيانات المفتوحة، وتعميم  عملية النشر على  مستوى الجهوي من خالل تشريك المندوبيات الجهوية للتنمية 

، تم  2019وحدة بيانات موفى سنة  500الفالحية، واالرتقاء بالعدد الجملي للبيانات إلى مستوى يتجاوز 

تنظيم  ورشات عمل إقليمية  تحسيسية و تكوينية لفائدة المكلفين بالبيانات المفتوحة على مستوى المندوبيات 

 الجهوية للتنمية الفالحية.

بالعاصمة لفائدة مندوبيات تونس  2019مارس  26و حيث تم في هذا اإلطار عقد الورشة األولى يوم 

بوالية باجة لفائدة  2019الورشة الثانية المنعقدة يوم غرة أفريل الكبرى و نابل و بنزرت، كما خصصت 

أفريل  2مندوبيات الشمال الغربي و ممثلي ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، و تم خالل يوم 

 تنظيم ورشة ثالثة بوالية القيروان لفائدة مندوبيات الوسط الشرقي و الغربي، ثم إنجاز ورشة رابعة 2019

 بوالية قفصة لفائدة مندوبيات الجنوب الشرقي و الغربي. 2019أفريل  3بتاريخ 

من قبل  agridata.tnجدول أعمال الورشات عديد المحاور، من أهمها، تقديم مداخلة مفصلة للبوابة شمل 

ة و فريق  المرصد الوطني للفالحة، تليها مداخلة للتعريف ببرنامج أنشر و التعريف بالبيانات المفتوح

فوائدها و تحديد األولويات والمخاطر و معايير البيانات واالشكال المفتوحة تم تأمينها من قبل السيد الخبير 

كمال المالح، كما تم في مرحلة ثالثة القيام بجرد تشاركي للبيانات المتوفرة على مستوى المندوبيات و القابلة 

ز التمارين التطبيقية في مجال معالجة البيانات ونشرها إلنجا تمللنشر بشكل مفتوح. ثم و في مرحلة رابعة، 

تم تخصيص فضاء لكل مندوبية لنشر البيانات المفتوحة على مستوى البوابة عبر البوابة المفتوحة، حيث 

، و دسناد حساب خاص لممثل كل مندوبية يخول له ممارسة النشر التلقائي بكل agridata.tnالقطاعية 

 . أريحية
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ة بالمستوى هذا، و حرصا على  مواصلة دعم مبدأ النفاذ إلى المعلومة، وإنجاز برنامج البيانات المفتوح

حري في هذا المطلوب و المحافظة على التميز الذي حظيت به وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد الب

دوبيات تحسيس المن،  2019ل افري 12الصادر بتاريخ  52المجال، تم العمل على، من خالل المنشور عدد 

من خالل  ية،الجهوية للتنمية الفالحية لضرورة أخذ ما يتعين إليالء هذا البرنامج كل ما يستحقه من عنا

اركية ،مع األخذ الحرص و إلسراع في إعداد البيانات القابلة للنشر، استنادا للجرد الذي تم تحديده بصفة تش

ة القطاعية التثبت من صحة البيانات و اإلشراف على نشرها بالبواببعين االعتبار لخصوصية كل مندوبية و

agridata.tn  .بالتنسيق مع المرصد الوطني للفالحة، و تحيينها بصفة دورية 

 

ئية قطاع الفالحة والموارد الماتنسيق ورشات عمل في مجال استعمال البيانات المفتوحة ب -4

 تحديث اإلدارة و السياسات العمومية الصيد البحري مع  وزارة الوظيفة العمومية و و

 

لتعاون و تم بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة و السياسات العمومية با

ة الفالحة و بالتعاون مع البنك الدولي تنظيم دورات تكوينية لفائدة اإلطارات الراجعة بالنظر لوزار

 25إلى  10وم يمن  الموارد المائية  و الصيد البحري في مجال البيانات المفتوحة، خالل الفترة الممتدة

ة العمل الوطنية تنفيذ التعهد الثاني الوارد بخطفي إطار ، بالمدرسة الوطنية لإلدارة، و ذلك 2019جوان 

بتركيز اإلطار القانوني و التنظيمي لتسهيل  المتعلق 2020-2018لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة 

لراجعة بالنظر إطار من مختلف المصالح الفنية ا 29في هذه الدورة  تح البيانات العمومية. و قد ساهم ف

 للوزارة.
 

المفتوحة ت دعادة استعمال البياناحول تجربة بعض الدول في مجال  تنظيم ندوة و دورات تكوينية -5

 17متدة من الفالحة بالتنسيق مع برنامج أنشر خالل الفترة المذات القيمة المضافة العالية في قطاع 

 2019نوان  20دلى 

           

 تولى المرصد الوطني للفالحة بالتعاون مع فريق برنامج أنشر تنظيم :
 

المفتوحة ذات القيمة ادة استعمال البيانات إعفي مجال   ندوة، حول تجربة بعض الدول المتقدمة-

 Presentation on best practices inتحت عنوان "   ي قطاع الفالحة،المضافة العالية ف

increasing Open data quality and prioritization and creating value  و ذلك  يوم "

  2019جوان  17

          2019جوان  18ورة تكوينية حول تقنيات جغرفة البيانات المتعلقة بالقطاع الفالحي يوم د -

لعالية في قطاع الفالحة المفتوحة ذات القيمة المضافة اإعادة استعمال البيانات كوينية في مجال دورة ت-

 Measuring through satellite imagery the الخاصة بالغابات و الحرائق  "البيانات حول 

forest fire"  2019جوان  19، وذلك  يوم   
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المفتوحة ذات القيمة المضافة العالية في قطاع الفالحة إعادة استعمال البيانات دورة تكوينية في مجال -

 2019جوان  20و الخاصة بالموارد المائية و ذلك يوم 
       

ة والموارد كل الرانعة بالنظر لوزارة الفالحزيارة  فريق من الخبراء األنانب لبعض الهيا تنسيق -

 المائية و الصيد البحري

بعض تولى المرصد الوطني للفالحة بالتعاون مع فريق برنامج أنشر تنظيم زيارات عمل فنية ل

قديم الدعم تالهياكل المنتجة للبيانات المفتوحة صحبة فريق من الخبراء األجانب ، و ذلك في إطار 

القيمة  المفتوحة ذاتإعادة استعمال البيانات جربة الدول المتقدمة في مجال الفني والتعريف بت

 المضافة العالية في قطاع الفالحة. و يتلخال جدول الزيارات في ما يلي:

 وسحصة عمل صباحية مع شركة استغالل قنال و أنابيب مياه الشمال ببن عر 2019جوان  18يوم  -

 نالمجمع  المهني المشترك للحوم الحمراء و األلباحصة عمل صباحية مع  2019جوان  19يوم  -

لتنمية حصة عمل بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بالمندوبية الجهوية ل 2019جوان  19يوم  -

 الفالحية بمنوبة و بحضور ممثلين من مندوبيات تونس و أريانة،

 الغربيحصة عمل بديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال  2019جوان  20يوم  -

 

 كريم وزارة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحريت -6      

 

تكريم وزارة  2019م خالل شهر جوان ت

الفالحة من قبل منظمة الخدمات المالية 

طار برنامج أنشر تبعا إفي ، التطوعية 

المباشرة للبوابة القطاعية للوزارة  للمساهمة

في تصدر تونس ترتيب دول أفريقيا و 

من حيث نشر  األوسطختلف بلدان الشرق م

 .البيانات المفتوحة 
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 2019تطور محتوى بوابة البيانات المفتوحة خالل سنة  -7

 
راجها مجموعة بيانات رقمية تم إد  500أكثر من 2019بوابة البيانات المفتوحة موفى سنة  تضم

ة % من مجموع البيانات المفتوح50، أي ما يضاهي نسبة www.data.gov.tnبالبوابة الوطنية

راط علما و أن العدد الجملي للبيانات شهد تطورا ملموسا على أثر انخ على الصعيد الوطني،

 المندوبات الجهوية في العملية .

 
 

 
  

دد البيانات عالمرتبة األولى على الصعيد الوطني من حيث  لوزارة الفالحة و تحتل البوابة القطاعية

ضمن تالتي تم فتحها للعموم ، حيث توفر البوابة، بصفة استباقية، بيانات تحت رخال مفتوحة  

 .لى المعلومةالوصول إليها دون قيود سياسية أو مالية أو قانونية في إطار تكريس الحق في النفاذ إ

دة معطيات الوصول إلى المعلومة، يتم نشر البيانات  بالبوابة في شكل لوحات قيادة وقاعولتسهيل 

تقدمة مرقمية متحركة وتطبيقات ذات قيمة مضافة عالية تمكن من قراءة المعطيات بطريقة علمية 

بيانات هيكل منتج لل 52و تحتوي البوابة  .في شكل رسوم بيانية وفي شكل خارطة وتوزيع جغرافي

 محور. 20والي و ح

 

 يف القطاع الفالحي  املناخيةطات رقمنة املعطيات اخلاصة ابحمل-8

 

مل المتعلق بوضع منهجية  لجرد تولى المرصد الوطني للفالحة الشروع في إنجاز برنامج الع

لرقمنة المعطيات المناخية المتوفرة على مستوى محطات اليقظة الراجعة بالنضر لهياكل و

ومؤسسات وزارة الفالحة و الموارد المائية والصيد البحري، و ذلك تبعا لما تم اقراره من قبل 
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بمقر الديوان، و تم في هذا  2019نوفمبر  5سلطة اإلشراف  خالل جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 

ار عقد جلسات عمل فنية مضيقة مع المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية و المياه و اإلط

، و  2019نوفمبر  13، و وكالة اإلرشاد و التكوين الفالحي يوم  2019نوفمبر  11الغابات يوم 

 29، و المعهد الوطني للزراعات الكبرى يوم 2019نوفمبر  14المركز الفني للقوارص بتاريخ 

 .2019ديسمبر  5ر و اإلدارة العامة للتهيئة و المحافظة على اإلرأضي الفالحية يوم نوفمب

عض و قد خلصت الجلسات المنجزة إلى وضع برنامج عملي حضي بالمساندة و الدعم من ب      

كبرى و المؤسسات على غرار  وكالة اإلرشاد و التكوين الفالحي و المعهد الوطني للزراعات ال

 مة للتهيئة و المحاضة على األراضي الفالحي.اإلدارة العا

لوطني او في هذا اإلطار تولى الفريق الفني المختال في مجال اإلعالمية و البرمجيات بالمرصد 

ين الفالحي الخاصة بمحطات اليقظة الراجعة بالنظر لوكالة اإلرشاد و التكوللفالحة نشر المعطيات 

 .04ى المعهد الوطني للزراعات الكبرى و عددها و المحطات الراجعة بالنظر إل 05و عددها 

 

 لي:في ما ي fieldclimateو يتلخال عمل الفريق الفني بالنسبة للمحطات المرتبطة بموقع 

 

ت و الحصول على كلمة عبور الستعمال واجها  fieldclimateانشاء حساب على موقع  -

 (.APIالبرمجة )

عطيات مطابقة من حيث الهيكل للم agridataانشاء وحدات لتخزين المعطيات على بوابة  -

 .fieldclimateالمتوفرة لدى منظومة 

ن ( تمكن من تحميل المعطيات مscript pythonانشاء ملف متكون من رموز برمجية ) -

حة ثم و تحويلها لصيغة مقبولة من طرف بوابة البيانات المفتو fieldclimateمنظومة 

 .agridata.tnت البوابة تخزين هده البيانات في قاعدة بيانا

لرموز ا( مع ادخال script pythonنقل البيانات القديمة باستعمال الملفات البرمجية ) -

زين الخاصة بالمحطات و رموز وحدات التخزين بالبوابة و المدة الزمنية المراد تخ

 المعطيات المتعلقة بها.

معطيات م بعملية نقل ال( للقياscript pythonادخال تعديالت على الملفات البرمجية ) -

 بصفة يومية )التثبت من آخر تاريخ للمعطيات التي تم نقلها(

 exécutionعلى نظام ويندوز للقيام بتنفيذ البرمجية بصفة آلية ) (bat.)انشاء ملفات  -

automatique des script.) 

ض عبمع إدخال  (planification des taches)انشاء مهمات على نظام التشغيل ويندوز  -

)تحميل  و تحديد التوقيت الزمني للقيام بالمهمة bat.المعطيات )مكان تواجد الملفات 

 agridataو تخزينها على منظومة  fieldclimateالمعطيات من موقع 
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التي  لزراعات الكبرىلالمعهد الوطني المحطات الراجعة بالنظر لوكالة اإلرشاد و التكوين الفالحي و 

 بالبوابةتم إدراجها 

LIENS DONNEES STATIONS 
-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 

 

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

 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 
 

 
http://www.agridata.tn/fr/dataset/station_marj

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

DONNÉES 
CLIMATIQUES 
STATION EL MARJA 
BOUSSALEM 
 

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

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/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/station_marja_ingc
http://www.agridata.tn/fr/dataset/station_marja_ingc
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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  املشاركة يف املشاريع والدراسات التنموية واالستشرافية-9
 

رشات عمل  مع عديد االطراف عبر القيام بو التنسيق في هذا المجال تولى المرصد الوطني للفالحة،

 في إنجازها: في إطار إعداد الدراسات  أو المشاركة 

 

ول  حتتمحور  2030إعداد دراسة استشرافية حول األمن الغذائي وتنمية الصادرات في أفق  -

ن فرة متشخيال استراتيجي معمق لألمن الغذائي وتنمية الصادرات من خالل تحليل المعطيات المتو

الوضع  دراسات تتعلق بمجاالت االستشراف لألسواق الداخلية والخارجية ونمط االستهالك وتحليل

 صادرات. الفالحي ورسم سيناروهات ورؤيا مستقبلية وأهداف استراتيجية لألمن الغذائي وتنمية ال

 

 . 2030عداد دراسة  حول األهداف والتوجهات االستراتيجية لتنمية الصادرات في افق سنة إ-

 

عداد خطة عملية  لتنمية صععادرات زيت الزيتون انطالقا من تشععخيال الوضععع و رسععم األهداف إ-

عمل في  والتوجهات االسععععععتراتيجية للمنظومة، و قد تم  اعتماد النتائج التي خلصععععععت إليها خطة ال

لمجلس ل اتحديد اإلجراءات التشععععععجيعية والداعمة  التي تم إقرارها لفائدة قطاع زيت الزيتون  خال

 .2019نوفمبر  20الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 

 

لفالحية بين تونس و عداد دراسات فنية في شكل جذاذات حول المبادالت التجارية للمنتجات اإ-  

تنمية حول األسواق الواعدة لزيت الزيتون ) مع  عقد عديد الجلسات مع السفراء لعديد الدول 

 الصادرات ومتابعتها (. 

 

ة المستدامة "الماء في العالم الذي نريد: وضع دطار أهداف التنميتنسيق المرحلة الثانية من مشروع -

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

لة من المشروع لمرحالمائية والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. وتهدف هذه ا

 إلى:

 البدء في تنفيذ وتطبيق "نظام صنع القرار في تونس SAD-ODD،" 

  جعل تونس قاطرة ونموذج لهذه المبادرة على مستوى منطقة الشرق االوسط و

افريقيا، وفي هذا االطار وخاصة فيما يتعلق بنشر المشروع على مستوى منطقة 

افريقيا وعمل اقليمية لمنطقة الشرق االوسط الشرق االوسط و افريقيا ، تم تنظيم ورشة 

مة ، علما ان مكتب األمم المتحدة للتنمية المستدا2019جويلية  4و 3بتونس يومي 

"UNOSDونس. " تكفل بالتمويل بالتنسيق مع مكتب برنامج االمم المتحدة االنمائي بت

رقمية منصة الوسيتولى المرصد الوطني للفالحة إثر نهاية هذا المشروع  إدراج هذه ال

 بموقع الواب .
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 - عد  "بتنظيم دورات تكوينية باإلشهاد عنe-course للتعلم واكتساب المهارات "

 ".SAD-ODD حول "نظام صنع القرار في تونس

م تعيين حيث ت "2050"الدراسة اإلستشرافية للمياه في أفق ا لمساهمة في انجاز ومتابعة مشروع -

ساهمة ممثال عن المرصد للمشاركة في مختلف جلسات عمل هذا المشروع. وفي هذا اإلطار تتمثل م

 المرصد باألساس في تطوير تبادل المعارف ونشر المعطيات التي تتعلق بقطاع المياه.

فريقية الغذائي في المنظومات الفالحية اإل "تدعيم األمنالمساهمة في انجاز ومتابعة مشروع  -

 "Projet"AfriCultuReSعن بعد  االستشعارعلى تقنية  باالعتماد

ي الهندسة فعن بعد والمعهد الوطني للبحوث  واالستشعاربالتعاون مع المركز الوطني لرسم الخرائط 

التنبيه الريفية والمياه والغابات. وهو مشروع بحث علمي يهدف إلى وضع نظام مندمج للمتابعة و

لى تقنية ع باالعتمادالمبكر  لتدعيم اتخاذ القرار في مجال الفالحة واألمن الغذائي في افريقيا 

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

 

 دعم تصدير زيت الزيتون التونسيتنسيق برانمج 
تجات تولى المرصد الوطني للفالحة ، بتكليف من سلطة اإلشراف، في إطار تنمية صادرات المن

ن األمر م 1الخطة الترويجية لزيت الزيتون التونسي، وذلك استنادا للفصل عدد  الفالحية، دعم

 وعدد 4المتعلق بتنظيم وضبط مهام الوزارة، حيث تنال النقطة عدد  2001لسنة  2019عدد 

ق جديدة منه على أن تتولى الوزارة دعم مجهودات تصدير المنتجات الفالحية والبحث عن أسوا 12

لبالد باألسواق لتجارة الدولية للمنتجات الفالحية، والمشاركة في تدعيم مواقع الها ومتابعة تطور ا

 الخارجية والبحث عن أسواق جديدة واكتساحها. 

 أهم اإلنراءات التي تمت في هذا اإلطار

ارد المائية بهدف توفير المناخ المالئم إلنجاح الموسم الزيتي الحالي تولت وزارة الفالحة والمو

المتدخلة  والصيد البحري تنسيق كل البرامج واإلجراءات والحمالت المعدة للغرض بين كل الهياكل

 في القطاع من خالل:

 

حول تنمية صادرات زيت الزيتون  2019 أوت 29جويلية و 11بتاريخ  ملع تيتنظيم ورش -1

 من قيمةمن الرفع  زيت الزيتون تمكن قطاع عملية بهدف ضبط إطار استراتيجي يعد لخطة

جهات مقاربة تشاركية وتوافقية لتحديد التوصادراته وتنويع األسواق، وذلك استنادا إلى 

ياكل المهنية االستراتيجية والبرامج العملية بتشريك كل الوزارات المعنية والغرف المهنية واله

 محاور: 4 ، وقد شملت هذه الخطةومؤسسات البحث والخبراء
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 جودة وتثمين المنتوجتحسين اإلنتاج ومتطلبات ال-

 الحوكمة وتنظيم المتدخلين في القطاع-

 تحسين خدمات النقل واللوجستية -

 االستجابة لمتطلبات األسواق الخارجية.-

 

ن، الهند، )الصي نلسات عمل مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية عقد -2

األمريكية،  كوريا الجنوبية، اليابان، روسيا، بريطانيا العظمى، سويسرا، الواليات المتحدة

ن لدعم سبل التعاو السعيفي إطار  2019نوفمبر  14و 12و 11كندا، البرازيل( أيام 

ة تنظيم وضع آليات الولوج ألهم األسواق الواعدة، والنظر في إمكانيوالتبادل التجاري و

 ( بتونس. rencontres B to Bلقاءات تجارية بين مصدرينا وموردي هذه الدول )

 حول: الجلساتهذه  وقد تمحورت 

 المبادالت التجارية التونسية مع الدول المعنية وآفاق تسويق زيت الزيتون، -

 الزيتون بهذه الدول،كيفية الولوج لسوق زيت  -

 االتفاقيات التجارية المبرمة بين تونس وهذه الدول. -

لياتنا التنسيق مع تمثيتم، من خالل مراسلة وزارة الشؤون الخارجية، وفي هذا اإلطار، 

ي وكيفية في مجال التبادل التجارلمدنا بمعطيات الدبلوماسية الموجودة على عين المكان، 

 المهنية. اإلعداد لتنظيم لقاءات مع الغرف التجارية والهياكلالولوج لهاته األسواق، مع 

 
 

ري التنسيق مع تمثيلياتنا الدبلوماسية، لمدنا ببعض المعطيات في مجال التبادل التجا -3

عة ، وقد خلصت هذه المرحلة إلى مجمووالتعرف على كيفية الولوج ألهم األسواق الواعدة

 من المقترحات تتمحور أهمها فيما يلي:

 ،التنسيق مع الهياكل المختصة بالنهوض بالصادرات -

ء المشاركة التونسية في المعارض والصالونات الدولية والمسابقات إعادة إحيا -

 والتظاهرات ذات الصلة بجل الدول وخاصة بالصين واليابان.
رية، عبر حمال اشها زتمكين تمثيلياتنا الدبلوماسية من الدعائم الفنية الضرورية ال نجا -

ق وسائل اإلعالم إن أمكن ذلك، أو عبر تنظيم أيام إعالمية وتخصيال مساحات للتذو

 بالدول المعنية،
 التنسيق مع المجلس الدولي للزيت إلطالق حملة إشهارية لفائدة الزيت التونسي، -
 ة،دراسة مشروع اتفاقيات تجارية بتعريفة ديوانية تفاضلية مع السوق الهندية خاص -
 مراجعة اتفاقيات التبادل التجاري مع بعض الدول ونخال بالذكر سويسرا، -
مل عتسهيل التواصل مع غرفة موردي زيت الزيتون البرازيلية ودعوة ممثليها لزيارة  -

 تجارية لتونس، وكذلك الشأن بالنسبة للموردين البريطانيين،
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 على مستوى المطاراتتونسي اإلعداد للحملة الترويجية لزيت الزيتون ال المساهمة في -4

 والموانئ السياحية والنزل التونسية

هذا  سعيا لتعزيز التعريف بزيت الزيتون التونسي لدى السواح األجانب ودعم صادراتنا من

 2019ديسمبر  3تم عقد جلسة بتاريخ ، المنتوج بطريقة غير مباشرة على المستوى الوطني

ل ُسبل المائية والصيد البحري والسيد وزير السياحة حوتحت إشراف وزير الفالحة والموارد 

عقد  النهوض بترويج زيت الزيتون بالفضاءات السياحية والمطارات والموانئ والنُزل، وتم

وان جلسات عمل بين إطارات وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وإطارات دي

ية للنزل و و الجامعة التونس جارية والموانئ،الطيران المدني والمطارات، وديوان البحرية الت

لعملية اُخّصصت لإلعداد لهذه  مركز النهوض بالصادرات و المركز الفني للتعبئة و التغليف،

 وضبط اآلليات الالزمة للشروع في ترويج زيت الزيتون الُمعلب.

 

 ة:التالي عناصره النقاطبرنامج ترويجي إشهاري شملت أهم وقد تم في هذا الصدد اقتراح 

 

 هارية ذات مضمون ثري وشكل جذابة للسواح،إعداد إعالنات إش -

كل في ش يتم عرضه( visionnage d’un film)قصير وثائقي  وعرض شريطإنجاز  -

وبخصوصية  ويعرف بالنوعيةمستمر للسواح يعرف بتونس كبلد منتج لزيت الزيتون 

 .مع توفير شاشة رقمية إشهارية للغرض منه،هذا المنتوج وخاصة البيولوجي  وبجودة

 ، إن أمكن ذلك،كتيبات إشهارية لزيت الزيتون التونسي مصحوبةتوزيع جذاذات و -

بقنينات صغيرة الحجم في شكل عينات تحمل معطيات على نوعية المنتوج والشركات 

 التونسية المنتجة، 

ت على مستوى كل المطاراوبرمجتها في إطار تظاهرات  الحملةتعميم هذه  وقد تم اقتراح

التونسية )تونس قرطاج والمنستير والنفيضة وجربة وتوزر ...( وعلى مستوى الموانئ 

 السياحية، وجل النزل التونسية.

مع إمكانية برمجة  (،تنظيم حصال تذوق )زيت زيتونأما على مستوى النزل، تم اقتراح 

والقيمة يات ( ينشطه طباخ مختال للتعريف بخصوصcooking showعرض طبخ )

هم األكالت للتعريف بطريقة إعداد أ وتوزيع كتيباتلزيت الزيتون،  المضافة وبالقيمة الغذائية

  لتسويق زيت الزيتون المعلب. فضاءاتتهيئة  مع تونسية المحتوية على زيت الزيتونال

تون لزيإطار صندوق دعم زيت ا التونسي فيح إدراج برنامج تسويق زيت الزيتون اقتركما تم ا

إلنجاز اجة و(، وتكليف المركز الفني للتعبئة والتغليف بالبرمFOPROHOCالمعلب )

 والتمويل.
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 اإلعالميةاملنظومة يكلة هيف إعادة تنظيم و تنسيق اعمال اللجنة املكلفة ابلنظر  -10
 املوارد املائية و الصيد البحري و و املعلوماتية احلالية بوزارة الفالحة

 

الحة الرقمية، و إرساء الف  في إنشاء هيكل يستجيب إلى متطلبات الحوكمة في القطاعفي إطار التفكير 

فمبر نو 08الصادر بتاريخ  4864ر الوزاري عدد بمقتضى المقرّ  تولى المرصد الوطني للفالحة 

المية بدراسة إمكانية إحداث مركز مختال في اإلعفت كللجنة فنية استشارية  اإلشراف على 2018

ت المهام حيث  تلخصنظم المعلومات بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، واإلحصاء و

 الموكولة للجنة المذكورة في ما يلي:

 

النظم تشخيال الوضع الحالي ألنشطة اإلدارات والهياكل المعنية بمجال اإلحصاء واإلعالمية و -

 المعلوماتية، 

 المعلوماتية المعتمدة،تقييم مستوى الحوكمة الحالية بالنسبة للنظم  -

صالحات تقديم التصورات المستقبلية المالئمة للتنظيم والحوكمة في قطاع نظم المعلومات واإل -

ات لمعلومات تماشيا مع التوجهونظم المقترحة إلحداث مركز مختال في اإلعالمية واإلحصاء 

 الجارية والمبرمجة للقطاع،

 توخيهاكن إلى بعض التوجهات المستقبلية التي يم هذا و من خالل مخرجات أعمالها، تطرقت اللجنة

و مبين هكما  ،المقترح إنشاؤه واإلحصاء ونظم المعلوماتبالنسبة للمركز المختال في اإلعالمية 

 في ما يلي.

 

  4ز على معلوماتي مندمج لقطاع الفالحة يرتكيتعلق بتركيز نظام ستراتيجي اه توجّ اعتماد 

 أساسية:مكونات 

 
 

لعالي لتعليم االمنظومة البحث و واالتصالمنظومة الشبكة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات  -

 ي التابعة لوزارة الفالحةالفالحوالبحث العلمي 

 ، المهنة، البحث.....()اإلدارةالبوابة الفالحية  -

 فيها الخارطة الفالحية...( )بماقاعدة البيانات الفالحية الوطنية  -

 المساعدة على اتخاذ القرارخطيط ووالتمنظومة التحليل  -
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  ثالثة عناصر هامة وهي التالية:تعتمد على هات إصالحية توجّ تبني 

 المعلومات على المستوى المركزي قطاع اإلعالمية ونظم وتنظيمهيكلة إعادة  -

 المعلومات على المستوى الجهوي وتنظيم قطاع اإلعالمية ونظمهيكلة إعادة  -

نظام ( والهياكل التي تعنى بالDirections métiersاإلدارات الفنية )توضيح العالقة بين  -

 (Structures chargées du SI: DGOIGDA-IRESA-DGEDA-ONAGRI) المعلوماتي

 

 مركز الفالحة من إحداث مركز مختال يعنى بالميدان الرقمي "المرجوة األهداف  ضبط

 يلي: فيماال التي تتلخّ و" الرقمية

مائية والموارد ال النظام المعلوماتي الحالي على مستوى وزارة الفالحة السهر على حسن سير-

ت على نظم المعلوما واالزدواجية في، ومعالجة اإلشكاليات الناجمة عن التعدد والصيد البحري

اب ضعف الخدمات على الخط وغي مع كافة المصالح بالوزارة وعدم ادماجها فيما بينهامستوى 

 االستغالل الرقمي للمعلومة.

 حةلنظام المعلومات واالتصال بوزارة الفال تركيز منظومة معلوماتية شاملة ومندمجةو خلق-

  .ع الفالحيالقطابذات جودة عالية ذات الصلة  توفر بيانات دقيقةوالموارد المائية والصيد البحري 

اكل الراجعة لهياالمستعملين و والمعامالت بينعدة على تبسيط العالقات إنشاء منظومة كفيلة بالمسا-

 .خرىاأل والمصالح اإلداريةر لسلطة اإلشراف ظبالن

المعنية  إلداريةاوالسلط عملية التعاون والتبادل بين المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة وقيادة هيكلة -

 واالتصال،ت الخاص بنظام المعلوما وتنفيذ التصورمن خالل وضع 

يات الوزارة في المجال االقتصادي من خالل االستجابة إلى حاج والقدرة التنافسيةتشجيع االبتكار -

 والخدمات الرقمية واالتصالالمعلومات وتكنولوجيا في مجال اإلعالمية 

دة مناطة بعهإدراج التحول الرقمي في المجال الفالحي من ضمن العناصر ذات األولوية في المهام ال-

 .المركز

 

 ية " يخضع إلشراف وزارة الفالحة والموارد المائالفالحة الرقمية"مركز  اقتراح إحداث

 تكون مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.ووالصيد البحري، 

  التواصل االجتماعي شبكاتنشاط املرصد الوطين للفالحة على مستوى  -11 

مستعملي  المعلومة والتواصل الفوري والمباشر معنظرا ألهمية وسائل التواصل االجتماعي في نشر 

صد الوطني تطبيقات الفيسبوك والتوتير وغيرها من التطبيقات التي توضع على االنترنات، قام المر

د التعريف للفالحة بإنشاء ثالثة صفحات )فيسبوك، توتير و لنكدين( بشبكات التواصل االجتماعي قص

ذات  لوحات قيادية و مؤشراتو، شهرية و سنوية ن تقاريربالمرصد و األعمال التي يقوم بها م

 صبغة اقتصادية في الميدان الفالحي مستخدما تقنيات نشر ذات قابلية عالية للوصول.
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 صفحة الفيسبوك /https://www.facebook.com/marhp.onagri 

ما   2019حيث تتضمن الى موفى شهر ديسمبر  2019تم انشاء هذه الصفحة خالل شهر جوان 

  نشر أهم المعطيات والمؤشرات. من خاللمشتركا ويقع تحيينها بصفة يومية  650يقارب عن 

 

 صفحة التويترhttps://twitter.com/onagri_tn  

 

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

إنشاء ب  في نفس االطار و لنشر المعلومة باستعمال التطبيقات الحديثة قام المرصد الوطني للفالحة

ابلة مفهرسة وق العالميةالوطنية و فالحةتتعلق بال، وهي مخصصة لنشر وثائق جديدة  (Blog)مدونة

ف التي كل األطرابهدف إعالم  أو عبر مواقع شبكات التواصل أو عبر اإلنترنت الواب للبحث في موقع

 تهتم بالقطاع الفالحي و المستجدات العالمية.

 

 

  نشطة املرصد يف جمال اإلعالميةأ-12

 اإلعدادات، النسخ ،لموزعات )أنظمة التشغيلاإدارة  يواصل المرصد في هذا المجال تأمين

، www.onagri.tn ،www.agridata.tn )عمواقالإدارة  و ، ...(تاالستعدادااالحتياطية، 

www.agridocspace.agrinet.tn) 

https://www.facebook.com/marhp.onagri/
https://twitter.com/onagri_tn
https://www.linkedin.com/company/19176833/admin/
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 عديد األعمال منها: في 2019كما شارك المرصد خالل سنة 

 ،اإلعالمية للوزارة ملفاتاللجنة أنظمة المعلومات واالتصال لمناقشة  أعمال -

مطابقة  ب المرصد )الشروط المرجعية والفرز الفني، التحقق منامشروع تصميم وإنجاز منصة و -

 .ل لجنة المتابعة، ...(اعمأالمسلمة وإعداد التقارير في إطار  المرحلية المنتوجات

 مشاركة إطارات المرصد في التدريب "إنشاء نظام معلومات لرصد القطاع الفالحي"، -

 ،29/05/2019( تم اإلعالن عنه في ECMS) نظام إدارة محتوى المؤسسة زإنجا -

وإنشاء موزع  ARCGIS ستغالل ترخيالا إلتاحةAGEOS) / (IRESAي معالتنسيق الفن-

 / http://193.95.21.31:6080/arcgis/rest/services/COS/ COS2010 :خرائط

MapServer؟ و = JSAPI، 

 http://www.onagri.tn/COS_server_IRESAت: استضافة منصة االختبار لجرد الغابا-

زة للحصول على "اإلجا (ISET KELIBIA) في إطار مشروع نهاية الدراسات طالبتانتأطير  -

 ."فيضاناتوإنتاج تطبيق إلدارة مخاطر ال التطبيقية في تكنولوجيا المعلومات". الموضوع: "تصميم

 املنجزة مع املرصد املتواصلة واجلديدة التفاقياتا-13

 30اية من ، لمدة ثالثة سنوات بدابرام اتفاقية تعاون فني وشراكة مع المرصد التونسي لالقتصاد 

إلتفاقية إلى للقيام بتحاليل حول المبادالت التجارية مع اإلتحاد األروبي. تهدف هذه ا ،2018جانفي 

ية وإنجاز التعاون بين المؤسستين في نطاق برنامج التفتح على المحيط قصد القيام بدراسات اقتصاد

 مؤشرات مشتركة في ميدان الفالحة والصيد البحري. 

 

  تواصل لت 2019فيفري  ، بداية منمرصد الصحراء والساحلابرام اتفاقية تعاون فني وشراكة مع

أفق  وذلك في إطار مشروع "تعزيز مقومات األمن الغذائي بإفريقيا في ،2021إلى موفى أكتوبر 

 . (AfriCultures)بدعم آلية اإلستشعار عن بعد  2020

 

 فة الرقمية إبرام إتفاقية شراكة بين المرصد الوطني للفالحة و الجمعية اإلفريقية لتنمية الجغر

AGEOS  تثمين  تقديم المساعدة الفنية في تتمحور حول، 2019، لمدة سنتين بداية من شهر نوفمبر

تعهدت بها  . وتتمحور خدمات الدعم  التياإلعتماد على مواصفات الجغرفة الرقميةالبيانات ونشرها ب

 الجمعية حول:

تحديد  ومن خالل تنظيم استشارات داخلية صلب المرصد،  التشخيص االستراتيجي لتثمين البيانات:-

ويل البيانات البيانات التي يمكن نشرها، في شكل خرائط وقواعد بيانات مفتوحة، ومن ثم إعداد خطة تح

 وتثمين استعمالها. 
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ية للمستفيد توفير المساعدة الفن:  خرائط وقواعد بيانات مفتوحةالتحويل الفعال للبيانات في شكل -

ر الخرائط لتحويل البيانات التي تم تحديدها في التشخيال إلى تطبيقات تمكن من تثمين البيانات عب

 . الجغرفة الرقميةواإلستعماالت التي توفرها وسائل 

م تحديدها تتي تعتمد البيانات التي نشر الخرائط ال: دحداث تطبيقات خرائط وقواعد بيانات مفتوحة-

 .ميةالجغرفة الرقفي التشخيال وذلك عبر بوابة متخصصة في نشر البيانات باإلعتماد على وسائل 

 

  ملرصد الوطين للفالحة على مستوى التوثيقنشاط ا -14 
 

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

لى موقع عالوثائق الرقمية األساسية المتعلقة بقطاع الفالحة والصيد البحري ووضعها  خالل جمع 

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

عامة التابعة الوثائق من مختلف اإلدارات ال نشرإلى  باإلضافة ، ستقصاءاتإلاإلحصاءات الفالحية، ا

وبيات الجهوية لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري والتقارير السنوية المتعلقة بالمند

مائية والصيد للتنمية الفالحية والمجامع المهنية والمؤسسات تحت إشراف وزارة الفالحة والموارد ال

 البحري. 
 

 ائقي لمكتبة المرصدرقمنة الرصيد الوث-1

 

 داريةيقوم المرصد برقمنة كافة الوثائق الواردة من طرف مختلف اإلدارات والهياكل اإل

  "مم 18رقمنة "المكروفيش مختال باشروا تكوينا في استعمال الة لالعمل فريق  يؤمن هذاو

الحة وثيقة منبثقة عن وزارة الف 4060وثيقة من ضمن  1030رقمنة ، 2019، خالل سنة تم  وقد

 .اإلشرافوالموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات التي تحت 

بر المنصة منشورة عالطروحات األو علميةال مقاالتالدراسات والوثائق والنشر  علما و أنه لم يتم

لعمل وذلك لتفادي ا www.birsa.agrinet.tnالرقمية للبحث العلمي والتعليم العلي الفالحي 

 المكرر والمزدوج.

 

 للمكتبة تالزيارا -2

 141 زائرا مقابل  107 إقبال 2019اسداء خدمات للوافدين على قسم التوثيق، حيث شهدت سنة 

 يق. ، وتمثل فئة الطلبة والباحثين أكبر نسبة من الوافدين على خدمات التوث2018خالل سنة 

ستخدام ابالنظر إلى  خالل السنوات األخيرةعددها  قد تراجع هذه الزيارات و الجدير بالذكر أن 

المرصد و تطور عدد الوثائق المنشورة ب ، والمنصات الرقمية لإلنترنت الباحثين عن المعلومات

 الوطني للفالحة.
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 2019خدمات بنك املعلومات التوثيقية لسنة  من ناملستفيديفئات ل الشهري توزيعال
 موعـجـمـال واصــخ ونـثـابح ةـبـلـط وزارات أخـرى وزارة الفالحة 

 11 01 01 08 - 01 جانفي     

 14 02 01 10 01 - فيفري

 11 01 02 08 - - مارس

 13 02 - 10 - 01 أفريل

 07 - 02 04 - 01 يام

 03 - 01 02 - - جوان

 04 01 01 - 01 01 جويلية

 02 01 01 - - - أوت

 06 01 02 - 01 02 سبتمرب

 10 01 02 05 01 01 أكتوبر

 13 02 01 10 - - نوفمرب

 13 02 02 07 01 01 ديسمرب   

 107 14 16 64 05 08 وعـجمـمـال

 

 

 2019 خدمات بنك المعلومات التوثيقية حسب ميادين االهتمام خالل سنة مطالبتوزيع 

 جموعـمـال واصـخ ونـثـاحـب ةـبـلـط وزارات أخـرى الـفـالحـةوزارة  

 49 05 12 25 04 03 ايتـبـاج نـتـإن

 26 01 03 13 02 07 واينـيـاج حـتـإن

 23 04 02 13 - 04 يـصاد زراعـتـاق

 37 10 03 17 02 05 ةـيـيولوجـبـالحة الـفـال

 - - - - - - ةـراريـوحـيـجـة الـالحـفـال

 02 - - 02 - - )ـا ...قـنـم( جديدة ـتوجات الـنـمـال

 10 - 04 05 - 01 ةـريـطـعـة والــبيـطـات الـاتـبـنـال

 08 - - 06 02 - العمل الفالحي واإلرشاد

 10 01 01 08 - - ريـبحـد الـيـصـغاابت والـال

 16 01 01 11 03 - ةـربـتـة والـيـائـمــموارد الـال

 - - - - - - يـفـريـال الـجـمـة الـئـيـهـت

 02 01 - - 01 - ةـيـفـريـراة الـمـال

 12 04 - 07 01 - ةـذيـغـتـة والـيـذائغـاعات الـنـالص

 - - - - - - اخـنـمـة والـئـيـبـال

 01 01 - - - - عـريـشـتـة والـاريـقـعـل الـاكـيـهـال

 27 - 06 15 04 02 ريـيطـبـب الـطـال

 06 01 01 03 - 01 راتـشـواحلراض ـة االمـاومـقـم

 229 29 33 125 19 23 الـمـجـمـوع
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 المنجزة البحوث الببليوغرافية -3

 التالية مواضيعتم انجاز بحوث عن ال

 Xylella fasytidiosaالبكتيريا وشجرة الزيتون -

 تراكم السدود بالطين  -

 سبانياباتخزين زيت الزيتون  -

 المياه االفتراضية -

 النخيلأمراض  -

 COMESA السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا باسم الكوميسا -

 والنصوص التشريعية تنشر وثائق ودراسا -4

بقطاع الفالحة و الموارد المائية و الصيد الخاصة نشر المعلومات والمعطيات  يتولى المرصد

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

 ، إضافة إلى موقع " البيانات المفتوحة"Etudesتحت عنوان دراسات"

www.agridata.tn"ص التشريعية ويتم نشر الوثاق التي تم تحريرها مؤخرا والنص ، أين

 الجديدة في ميدان الفالحي.

 البحريوصيد  فالحةاملتعلقة ابل بنك املعلومات التشريعية
 

لبحري لنصوص التشريعية المتعلقة بقطاع الفالحة والصيد ال اجردهذا و يوفر المرصد 

البيانات بر عو  « Législation: jortagri» المرصدونشرها على موقع  شهريا تحيينها يتم 

ا موقع الواب للمرصد على قاعدة بيانات تخال ويحتوي حالي .« agridata.tn ».المفتوحة

 . 2019-1874النصوص التشريعية على امتداد الفترة 
 

 دعم و تطوير اليقظة المعلوماتية -5

ر تعتب ولوضع االستراتيجيات حيثتكتسي اليقظة أهمية بالغة بالنسبة إلدارة المؤسسات 

ف عوامل تسمح بتحديد نقاط القوة و كشوتحليل وتوزيع المعلومات، كما على جمع  العنصر المساعد

 اتخاذ ىو بالتالي تساعد علالتهديد التي من شأنها أن تعرقل مسار المؤسسة في تحقيق أهدافها 

 . االستراتيجيةالقرارات 

ومات من تعقب المعل والهادفة الىمجموعة من العمليات المنظمة  و تمثل اليقظة المعلوماتية

 رصد كلو، بغية كشف مختلف التغيرات للقطاع والخارجيةالداخلية  ةودائم للبيئخالل مسح مستمر 

 من وذلك، رصدعملية حيوية من أجل إستمرارية الم وبالتالي فهي، والفرص المتاحةالتهديدات 

 إشارات. وترصده منمن معلومات  مصالحهاخالل ما تجمعه 

ختلف راقبة و رصد مممن خالل  ، من قبل المرصد،هذا و تتم عملية البحث عن المعلومات

المستجدّات التي  خرة بالمجال الفالحي واالطالع على آالمتخصصة و المهتمالمواقع اإللكترونية 

للمستفيدين النهائيين في الوقت و تقديمها  غربلتها وتحويلها إلى مواد قابلة للنشرثم جمعها و تصدر

المي او في شكل نشريات شهرية في شكل اخبار يومية تهم الشأن الفالحي الوطني و العالمناسب 

http://www.agridata.tn/
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« onagri-vigilance »   التي نتعرض فيها لرصد التحذيرات و تسليط الضوء على التحديات

إضافة الى رصد المنشورات الحديثة ذات الصلة بالقطاع لتقديمها للدراسة و ،القطاع الفالحي تواجه

 .« Blog documentaire de l’Onagri »االطالع عبر نشرها على 

 

 التكوين والمشاركة في التظاهرات: -6

يد اإلطارات يتم العمل على تكوين وتأهيل الموارد البشرية بالمرصد الوطني للفالحة عبر تمكين عد 

يث ح ،وورشات عمل تتعلق بالقطاع الفالحي ملتقياتدورات تكوينية و فيوالمشاركة  حضورمن ال

 .يزيةاللغة اإلنجل دورة تكوينية حولوحول "اليقظة"  دورة تكوينية برمجة 2019تم خالل سنة 

 األخرى  بعض المساهمات -
 

 .la lettre de l’ONAGRI" للمجلة االلكترونية  ISBNعن رقم" 02/2019*الحصول في شهر 

 .خاصة بهملقاء مع المدير العام للمكتبة الوطنية للتبادل وزيارة وحدات ترقيم الميكروفيش ال *

 في معرض الكتاب الدولي*المساهمة في اقتناء كتب جديدة لدم الرصيد للمكتبة بعد زيارت 

04/2019 

 



                                    

                     

  

34 

 

-III- الوسائل واملوارد  
 : الموارد البشرية

 مالحضة الرتبة اإلسم واللقب

 

  مدير عام حامد دالي حسن

  مهندس عام سعيد المصمودي

  مهندس عام نبيلة بلحاج صالح

  مهندس رئيس عادل زريبة

 رج المرصدافي حالة إلحاق خ مهندس أول 1كوثر شلوف

  مهندس رئيس حنان الطرابلسي

  مهندس رئيس نشأت الجزيري

 تمت النقلة خارج المرصد خالل سبتمبر مهندس أول 2لبنى السويسي

 في حالة الحاق خارج المرصد مهندس رئيس 3قيس المانسي

  مهندس أول راسم بن حميدة

  مهندس أول يسرى الدويري

  مهندس أول نزار العلوي

  مهندس أول نورة الفرجاني

                                                                              مهندس أول                              وداد زيدي

  مهندس رئيس هيثم صولي

  محلل مركزي  حبيب كعاب

  تقني مخبر إعالمية أروى الفرشيشي

  واضع برامج فهد زيدان

  واضع برامج نجاة العسكري

  متصرف  سامي شلبي

 عطلة مرضية طويلة األمد ملحق إدارة 4بريزة بالحاج حسن

  ملحق إدارة سامية الّزاهري

  مستكتب إدارة أحالم الجويني

  متصرف مستشار في االرشيف صباح سالم

  سائق رضا العياري

 عطلة مرضية طويلة األمد عامل 6سلطان محجوبي 

  عامل محمد الكرامتي

  عاملة تنظيف آسيا الحمروني

  عاملة تنظيف  رمضانة الحمدي

                                                 
 في حالة إلحاق.1
 سبتمبر 01تمت النقلة من المرصد يوم  2
 في حالة إلحاق 3

 ماي  2تمت النقلة الى المرصد يوم  4
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 .طويلة األمد( 

 * توزيع دطارات المرصد حسب الخطط الوظيفية

 عدد الخطط الشاغرة العدد حسب الهيكل التنظيمي الخطة الوظيفية

  01 مدير عام

 01 02 مدير

 0 **05 كاهية مدير

 04 11 رئيس مصلحة

 05 19 المجموع 

 اطار يتمتع بخطة كاهية مدير يشتغل بالديوان* *

 * توزيع الموارد البشرية حسب الصنف

 العدد الصنف

 12 مهندسين

 04 تقنيين

 04 إدارييين

 05 عمال

 25 المجموع 
 

 : الموارد المالية- 
 الدينار:الوحدة             

 2020ميزانية  2019ميزانية  

 التقديرات اإلنجازات العنوان األول

 9000 4635.026 منحة الدولة بعنوان التأجير

 62000 50309.974 منحة الدولة بعنوان التسيير

 2000 0 منحة الدولة بعنوان التدخل

 0 0 مداخيل عرضية ومختلفة

 73000 54945 المجموع 

 : التجهيزات والمعدات 
 2019بعنوان سنة تحيين جرد المباني االدارية  : المباني اإلدارية -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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 قائمة العربات اإلدارية : وسائل النقل المتوفرة -2

 الرتبيالعدد 
رقم 

 )*(العربة
 )*(الصانع )*(الصنف

تاريخ أول إذن  

 )*(بالجوالن

القوة 

 )*(الجبائية
 اإلستعمال المحروقات)*(

المسافة 

المقطوعة 

 )الكليموتراج(

1 
11-

130828(1) 

سيارة 

 خاصة
 بنزين 6CV 24/11/2000 رينو

سيارة 

 مصلحة
122045 

2 
11-

130837(2) 

سيارة 

 خاصة
 بنزين 6CV 21/11/2000 رينو

سيارة 

 مصلحة
160036 

3 
تونس  15

162 

سيارة 

 خاصة
 بنزين 5CV 08/10/2012 فيات لينيا

سيارة 

 وظيفية
142300 

 2019( تم ارجاعها لمصلحة النقل بالوزارة سبتمبر 1) 

 2019( تم احالتها على عدم االستعمال ديسمبر 2)

 )*( المصدر: البطاقة الرمادية.

 

  : تجهيزات اإلعالمية -3

 العدد الجملي الصنف

 34 حاسوب   -

 Imprimante 18آلة طباعة   -

 Photocopieur 05آلة نسخ وثائق    -

 Video projecteur 02آلة عرض     -

 

 : تكنولوجيا المعلومات واالتصال -4

 

  : التطبيقات 

 مجال االستخدام الصنف

 رشاد - 

 أدب - 

 مخزون - 

 الشؤون اإلدارية/المالية

 الشؤون المالية

 المغازة -الشؤون اإلدارية

 التوثيق مينيزيس

-  DataM  تحليل المعطيات 

 

 : البرامج المستخدمة

 بيئة االستعمال اسم البرنامج
 مجال االستخدام

 

 إدارة وتحيين موقع المرصد وندوس Dreamweaverدريم ويفر 

 السالمة ضد الفيروسات وندوس Symantecسيمنتاك 

Acrobat reader قراءة الملفات  وندوسPDF 

Minisis التوثيق وندوس 
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 : قواعد البيانات المتوفرة

 

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

 األنترانات مراجع فنية وعلمية مراجع نصية DOCAGRIقاعدة 
 يومي

 

 األنترنات فالحيتشريع  مراجع نصية JORTAGRIقاعدة 
 يومي

 

 نظام الموقع الداخلي للمرصد
-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 األنترنات

 الخارجي للمرصدنظام الموقع 

agridata.tn 
 يومي األنترنات جمع و نشر المعطيات بيانات إحصائية

 

 الماء استهالك

 الماء استهالكجدول 

 كمية اإلستهالك    

 2019 2018 فترة االستهالك المبنى اإلداري

    

كمية 

االستهالك 

 ³بالم

 المبلغ بالدينار
كمية االستهالك 

 ³بالم
 المبلغ بالدينار

  
 الثالثية األولى 

(11-12—01) 
83 187.000 38 80.300 

  
 الثالثية الثانية 

  (2-3-4) 
34 

68.900 
42 93.000 

المرصد الوطني 

 للفالحة

 الثالثية الثالثة 

  (5-6-7) 
43 

94.700 
42 93.000 

  
 الثالثية الرابعة  

(8-9-10) 
28 59.700 40 19.400 

 285.700 162 410.300 188 المجموع   
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 الهاتف استهالك

 الهاتف استهالكجدول 

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

 
 
 

 

المبنى 

 اإلداري

 

فترة 

 االستهالك

 كمية اإلستهالك

2018 2019 

المبلغ  رقم الفاتورة

 بالدينار

 المبلغ بالدينار رقم الفاتورة

المرصد 

الوطني 

 للفالحة

الثالثية 

 األولى

2017123109894407 372.210 2018123110796052 419.640 

الثالثية 

 الثانية  

2018040001976288 355.965 2019040002024363 388.175 

الثالثية 

 الثالثة   

2018070004128501 494.060 2019070004114072 492.120 

الثالثية 

 الرابعة  

2018100006126353 374.150 2019100006139543 532.050 

  المجموع
1596.385 

 
1831.985 
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-VI- الرؤية األولوايت واألهداف :  2020 برانمج العمل املستقبلي خالل 
ة ونظام بمثابة قاعدة وثائقيليكون  2020الوطني للفالحة نشاطه خالل سنة المرصد يواصل 

 بصفة مسترسلة )من خالل لوحة قيادة وواجهة جغرافية معتمد ومحينيقظة معلوماتي 

 .ومذكرات ملخصة(

 

 يوفر للمستعمل معلومة محينه بصفة دورية و في وقت وجيز لإلنذار المبكر

 

 يساعد أصحاب القرار على إرساء برامج وسياسات مختلفة 

 :العمل المستقبلي للمرصد في ما يلي أولوياتتتمحور  و في هذا اإلطار

   التنسيق مع جميع الهياكل بوزارة الفالحة أو تحت إشرافها وتعميم الطرق السريعة لجمع وتحليل

تكوين  المعطيات المتعلقة بقطاع الفالحة والصيد البحري ونتائج االستقصاءات وذلك بهدف

 إعداد مؤشرات تقنية واقتصادية.  منصة معطيات مفتوحة و

   أهداف التنمية بهدف إعداد مؤشرات حول  كافة الهياكل المعنيةربط عالقات تعاون مع

 )موارد مائية، غابات، تربة ...(. طبيعيةديمومة الموارد الالمستدامة المتعلقة بالفالحة و 

   ربط عالقات تعاون في نطاق برنامج التفتح على المحيط قصد القيام بدراسات اقتصادية وإنجاز

 مؤشرات مشتركة في ميدان االقتصاد الفالحي.

  و البلدان اإلفريقية تطوير الجانب التحليلي المتعلق بالمبادالت الخارجية مع االتحاد األوروبي

 .و األسواق الواعدة

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

 .تصميم موقع واب جديد 

 الرئيسية للمرصد الوطني للفالحة حول ثالثة عناصر و هي: األهدافهذا و تتمحور 

: وضع مؤشرات موثوقة ودورية خاصة ب: )المنظومات الفالحية، األمن الغذائي،  الهدف األول

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

 ،التغيرات المناخية...( وتعزيز دور اإلنذار والمبادرات والمقترحات.

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

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

 توقعات األسعار الدولية، التوقعات...( وذلك الستباق التغييرات )اليقظة(.
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: نشر المؤشرات في شكل لوحة قيادية وواجهة جغرافية ومذكرات ملخصة تمكن  الهدف الثالث

ية مختلفة عن المعلومات وتيسير النفاذ إلى من رأيه أوضح للنتائج ، باعتماد وسائل تكنولوج

 المعلومة )البيانات المفتوحة(.

 2020أنشطة المرصد المبرمجة خالل سنة 

 

ومة" كأداة لجمع ونشر المعطيات التلقائي و تكريس"النفاذ إلى المعل مبدأ النشرمواصلة اعتماد  -

تطوير وتعزيز النظام المعلوماتي الخاص بالمنصة الرقمية المتعلقة بالبيانات المفتوحة حول و

مع كل الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة مع التركيز على  بالتنسيق agridata.tn"القطاع الفالحي 

و ترشيد   المعطيات الهامة و التي لها قيمة مضافة عالية و يمكن استغاللها لتطوير و تنمية القطاع

 استغالل الموارد .

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

بعد ابرام اتفاقية تعاون فني وشراكة مع مرصد  (AfriCultures)عن بعد  االستشعاربدعم آلية 

 الصحراء والساحل. 

على تقييم مدى ي العالم الذي نريده" الذي سيساعد ف اءمشروع "المإنجاز في مواصلة المساهمة  -

 في ميدان المياه. 2030بلوغ اهداف التنمية المستدامة ل التقدم

 واالستشراف،يقظة النظام  تعزيز -

ذات العالقة بقطاع الفالحة  مواصلة متابعة األسواق العالمية و تقييم المؤشرات و المستجدات -

 ، والصيد البحري على المستويين الوطني والدولي

 مواصلة العمل كنقطة االتصال التونسية لشبكة تبادل المعلومات المتوسطية- 

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

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

 ،الغذائيالتجاري متابعة الميزان  -

 تطور االستثمارات الفالحية المصادق عليها للحصول على امتيازات مالية، متابعة -

 دراسة المنظومات الفالحية و نشر أهم المؤشرات، متابعة -

 ،الفالحية الوطنية والدوليةمتابعة وضعية التزويد على مستوى األسواق  -

 ،قطاع على المستويين الوطني والدوليالمتابعة المستجدات ذات العالقة ب -

 .مواصلة تطوير المعلومة الجغرافية و دعم البرامج الموجهة لرقمنة القطاع  -

 إثراء وتعزيز الرصيد الوثائقي عبر القيام باشتراكات مع اصدارات وطنية وعالمية،مواصلة  -

 لى الصعيدين الوطني و الدولي،.التظاهرات و الملتقيات عرصد  -

 واب.وقع المإدراج المراجع األساسية للفالحة على  -

 ة أنشطة إدارة الموزعات ومواقع الوب،مواصل -
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 ،"إضافة محطات جديدة لقواعد "بيانات المناخ-

بقواعد بتقنيات مجانية تتيح االتصال المباشر  (Data Visualisations) إنشاء تصورات بيانات-

 : السدود واألمطار(،لذلك وبالتالي تجنب اللجوء إلى التحيين اليومي )أمثلةالبيانات 

 جديدة، رائطيةعطيات خعن طريق إضافة م www.agridata.tn إمكانيات تطوير نظام-

 .ن جرد الغاباتواستضافة النسخة النهائية م AGEOS مواصلة المشروع الحالي مع -

 بينهذا العمل  استكمالوثيقة في األسبوع من أجل  50بمعدل  "المكروفيش" رقمنة مواصلة -

 . 2021وبداية سنة  2020 سنة نهاية 

 تعزيز وتطوير الرصيد الوثائقي للمرصد -

جمع الوثائق الرقمية األساسية المتعلقة بقطاع الفالحة والصيد البحري )مخططات التنمية،  -

 ،الفالحية، االستقصاءات، ...(  تالموازين االقتصادية، تقييم إنجازات المخططات، اإلحصاءا

مواصلة جمع الدراسات والوثائق التقنية والعلمية المنجزة إضافة إلى إصدارات المنظمات  -

 لمية.العا

 النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع الفالحة والصيد البحري وتحيينهاو تحيين مواصلة جرد  -

 بصفة دورية.

 

تطوير و دعم  على 2020 لسنةالعملي  برنامجهضمن المرصد الوطني للفالحة هذا و يراهن 

 و ذلك من خالل:التحول الرقمي 

 

 ، الفالحية من أجل فالحة حديثة وتنافسية وشاملة ومستدامة رقمنة المعلومات العمل على -

 

، وجعل الفالحة نظاما فالحيانجاز تطبيقات لتطوير االقتصععععاد ال المسععععاهمة و التشععععجيع على -

 مستداما، على مستوى استغالل الموارد الطبيعية كالماء، وحسن توظيف المواد الكيميائية، 

 

تجسعععيم  التي تسعععاعد على مة في البرامج و المشعععاريع المصعععالح الفنية و المسعععاهالتنسعععيق مع  -

 ( projet MCC) ”الفالحة الذّكيّة“

توظيف التكنولوجيا في القطاع الفالحي، من خالل اسعععتخدام تطبيقات ووسعععائل  التشعععجيع على -

 القرار.أخذ  ىعل للمساعدةتكنولوجية 

' لتطوير تطبيقات حول أسعععععععار مختلف المنتوجات ‘ ICARDAابرام اتفاقية شععععععراكة مع  -

 استغاللها في مجال التسويق، الفالحية مما يمكن الفالح من 

 .تطوير نشر المعلومة الفالحية عبر مواقع التواصل االجتماعي -
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