اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ
الهدف:
$%دف هذا النامج إى استشراف مستقبل قطاع الزراعات الكى من خالل إنجاز الدراسات ال /0تمكن من تحليل
وضعية القطاع واق>اح ووضع إس>اتجيات لتنمية أنشطته وخطط عمله واإلجراءات واآلليات الكفيلة بتحقيق
اإلس>اتجيات والسياسات لل$Hوض به.
املهام:
-1

جمع وضبط مواضيع الدراسات االستشرافية وتصنيفها وذلك باالعتماد عى املصادر التالية:
الخطط اإلس>اتجية الوطنية والجهوية للقطاع.
تشخيص إشكاليات القطاع من خالل إنجاز استبيانات Rي الغرض.
االق>احات والتوصيات الصادرة عن املؤتمرات والندوات وامللتقيات العلمية والتنموية املنظمة.
توصيات املجلس العلم /للمعهد الوط /bللزراعات الكى.
نتاج الدراسات الفنية االقتصادية املنجزة من طرف املعهد.

-2

إعداد وضبط الخطوط املرجعية الفنية للدراسات.

-3

اإلشراف عى إنجاز الدراسات من طرف مكاتب دراسات.

-4

توف CDاملعطيات الالزمة إلنجاز الدراسات.

-5

متابعة مراحل تقدم إنجاز الدراسات.

الدراسات املCLمج إنجازها 2015-2014
-1

دراسة حول إعداد إسCSاتجية تنمية وإعادة هيكلة قطاع الزراعات الCLوتينية والزيتية.

-2

استطالع رأي حول تقييم تموقع وأثر املعهد الوط[ Zللزراعات الكCLى Wي املنظومة.

دراﺳﺔ ﺣﻮل إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺰﻳﺘﻴﺔ
اإلشكاليات:
ضعف إدماج الزراعات الوتينية والزيتية Rي التداول الزراlي
غياب دعم سيا /mnواقتصادي لتطوير القطاع
نقص Rي املعطيات واإلحصائيات الواضحة حول القطاع وتوجهاته
غياب هياكل مهنية للتجميع وال>ويج
أهمية القطاع Rي التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد ع التصدير وإنتاج الزيوت النباتية والكسب للماشية
الهدف:
إعداد إس>اتجية تنمية وإعادة هيكلة قطاع الزراعات الوتينية والزيتية وتحديد التوجهات املستقبلية لل$Hوض
بالقطاع
مراحل إنجاز الدراسة:
شملت الدراسة ثالث مراحل تتمثل Rي:
-1تحليل وتشخيص القطاع عى عدة مستوايات:
التقييم الكم /والنوlي للقطاع من ناحية اإلنتاج والتحويل
دراسة اإلطار املؤسساتي والقانوني للقطاع
تحليل السوق الوطنية والعاملية للقطاع واإلمكانيات املتاحة للتصدير
تحليل اآلليات واإلصالحات واإلجراءات ال /0شملت القطاع
تحليل وتقييم النسيج املؤسساتي املتدخل Rي القطاع
-2إعداد إسCSاتجية تنمية وخطة عمل للghوض بالقطاع
-3اقCSاح هيكل جديد لتنظيم القطاع باعتبار اإلسCSاتجية املحددة والسيناريوهات املستقبلية املقCSحة للghوض
بالقطاع وتوضيح دور كل املتدخلDن والعالقة بيghم وتقييم كلفة وضع وإحداث الهيكل الجديد املقCSح.
النتائج األولية:
تم إنجاز املرحلة األوى من الدراسة ال /0تمثلت Rي تشخيص القطاع باعتماد منهجية  SWOTال /0تتمثل Rي استخراج
نقاط الضعف ونقاط القوة والفرص املتاحة واملخاطر ال$ /0م القطاع وتتلخص هذﻩ النتائج كاالتي:

القطاع

نقاط القوة

الزراعات

 مناخ مالئم لزراعة السلجم وعبادالشمس
 أهمية الزراعة Rي التداول الزراlي خة الفالح بتقنيات اإلنتاج وجود وحدة تحويل ذات قدرة كبة عناصر هامة Rي التغذية الحيوانيةواإلنسانية
 -ذات أهمية Rي توف مواطن شغل

الزراعات
الCLوتينية

ظروف مالئمة للزراعة وتأقلم كب
مع الخاصيات املناخية لل>بة
فائدة للزراعة املوالية
ذات أهمية Rي التداول الزراlي
استنباط أصناف جديدة
سهولة إدخال الزراعة Rي منظومة
الحبوب
مصدر غذائي غ /bبالوتنيات
لإلنسان والحيوان
تقليص كلفة إنتاج الحبوب
وتحسن املردودية االقتصادية
تحافظ عى املحيط

الزيتية

-

نقاط الضعف

-

ضعف إدماج Rي التداول الزراlي
نقص Rي الحزمة الفنية )البذور املمتازة(
عدم توفر أصناف محلية
نقص ي مكافحة األعشاب الطفيلية
إنتاج ضعيف ل>ويد السوق
عدم استقرار اإلنتاجية
غياب منظومة صناعية إلدماج الوتينات Rي التغذية الحيوانية
ارتباط كب بالسوق العاملية
غياب هياكل مهنية للتجميع والتسويق
غياب إجراءات وقرارات سياسية لتدعيم القطاع
نقص Rي اإلحصائيات
نقص Rي البحوث واإلجراءات السياسية لتدعيم البحث Rي القطاع
ضعف إدماج Rي تداول الزراlي ) % 3من املساحة الجملية(إنتاجية ضعيفة ومتذبذبة مقارنة باإلنتاجية املحتملة
انخفاض Rي املساحات املخصصة للحمص
ضعف Rي مقاومة لألمراض الفطرية
استعمال بذور محلية بنسبة % 80
عدم توفر أصناف تتأقلم مع الحصاد امليكانيكي
ارتفاع Rي كلفة اإلنتاج ونقص Rي اليد العاملة
غياب هياكل مهنية للتجميع وال>ويج
تذبذب أسعار البيع وصعوبة ال>ويج
ضعف التعاقد بن هياكل اإلنتاج والتحويل عى مستوى التغذية الحيوانية
غياب دعم مق¦ن للمنظومة
غياب حوافز لدعم البحث Rي القطاع الخاص والعام
بطء Rي االستغالل التجاري لألصناف الجديدة املسجلة

الفرص املتاحة

-

-

-

-

املخاطر

أهمية كى Rي التغذية الحيوانية
إمكانية تطوير وتنظيم القطاع
نقص Rي االستثمار الخاصارتفاع الطلب Rي أفق 2030
كلفة إنتاج مرتفعةزراعة ذات استعماالت مكثفة مثل
تخي الفالحن عى الزراعةالتغذية الحيوانية ،الوقود الحيوي
والصناعة Rي أفق 2030
سوق املنتوجات الغذائية ذات مصدر
نباتي Rي تطور هام

زراعة ذات استعماالت مكثفة مثل
التغذية الحيوانية ،الوقود الحيوي
والصناعة Rي أفق 2030
تنويع Rي مصادر الطاقة والوتينيات
إرتفاع الطلب للوتنيات Rي أفق 2030
صناعة التحويل بالنسبة للوتينيات
النباتية Rي تطور
إمكانية إحداث وحدات تحويل البذور
الوتينية لتثمن اإلنتاج املحي
إمكانية التعاقد Rي إنتاج العلف Rي
إطار تنظيم القطاع
وlي املس$ªلك بالفوائد الصحية
والغذائية للبقوليات

-

-

-

مخاطر خسارة األصناف
الجديدة املختارة محليا من
طرف البحث Rي صورة بقاء
$ميش القطاع
مخاطر انقراض البقوليات
الغذائية والعلفية Rي نظام
إنتاج الحبوب
انقراض تدريي Rي الكفاءة Rي
التأط الفR /bي القطاع
ارتباط البالد بالخارج لل>ويد
بالوتنيات النباتية

