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مفهوم األمن الغذائي

علىة،المطلوبوبالنوعيةبالكميةالغذاءتواجد:الغذائيلألمنالدوليالتعريف

نمليتمكنواالمواطنينلدىالكافيةالشرائيةالمقدرةوتوفرالسنة،امتداد

،الغذاءعلىالحصول

قدرالوطنياإلنتاجعلىباالعتمادالغذاءتوفرمبدأةضافإ:الوطنيالتعريف

،االقتصاديةالجدوىقواعداحتراممعاإلمكان



المتعلق2001فيفري13فيمؤرخ2001لسنة420عدداألمر
:الفالحةبمشموالت

ذاتيالاإلكتفاءتحقيقإلىالهادفةوالطرقالوسائلإستنباط•
.الغذائيواألمن

.الفالحيةالتصديرللمنتجاتمجهوداتدعم•

.الفالحيةالمنتجاتأسواقشبكةتوسيععلىالسهر•

هاوإستعمالالمائيةالمواردلتسخيروالبرامجالمخططاتإعداد•
.البالدحاجياتلسد

باألراضيالمتعلقةاإلحياءومشاريعبرامجوإنجازدراسة•
.السقوية

الفالحة والموارد المائية والصيد البحريوزارة



تنميةعلىباألساسالتركيزخاللمنالغذائيلألمنبالنسبةأولوياتهاحددت

:عبراالستهالكواسعةاألساسيةالموادإنتاج

المنتجاتألهمقطاعيةاستراتيجياتوضع.

رمامحتدخاليضمنبمااإلنتاجتكلفةتطورتراعيأسعارسياسةانتهاج

لبقيةةبالنسباألسعارحريةعلىو،األساسيةللموادبالنسبةوذلكللفالح

.الفالحيةالمنتجات

منةاإلستراتيجيللمخزوناتةمحكممجابرلتنفيذاآللياتمنجملةوضع

ادالموهذهمنبحاجياتهاالبالدلتزويدتأمينااألساسية،الفالحيةالمواد

.والمستهلكالمنتجمصالحعلىوحفاظا

أولويات الوزارة 



البحريالمائية والصيد والموارد الفالحة وزارة

625المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة المنقح باألمر عدد 2001فيفري 13مؤرخ في 2001لسنة 419األمر عدد 
.2011سبتمبر 5بتاريخ 2011لسنة 1560عدد واألمر 2010أفريل5بتاريخ 2010لسنة 

(دور تحكيمي في مجال توزيع الموارد المائية)مكنب التخطيط والتوازنات المائية–الديوان 

الكتابة العامة

التفقدية العامة

والهياكل ، اإلدارة العامة للتمويل واالستثماراتاإلدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية: المصالح المشتركة 
إلدارية المهنية، اإلدارة العامة للتنظيم واإلعالمية والتصرف في الوثائق والتوثيق، اإلدارة العامة للمصالح ا

.فالحيةاإلدارة العامة للدراسات والتنمية الوالمالية، إدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية، 

:المصالح الفنية ومنها

الجهويةالمصالح 

لسنة 44المحدثة بالقانون عدد الفالحيةللتنمية الجهويةالمندوبياتلوزارة الفالحة على الجهويةالمصالح تشتمل 
1994أكتوبر 31المؤرخ في 1994لسنة 116كما هو متمم بالقانون عدد 1989مارس 8المؤرخ في 1989

اإلدارة العامة للتهيئة والمحافظة على األراضي الفالحية

اإلدارة العامة للموارد المائية

اإلدارة العامة للهندسة الريفية واستغالل المياه

.اإلدارة العامة للسدود واألشغال المائية الكبرى

وتوزيع المياهإلستغاللالشركة الوطنية

قنال وانابيب مياه الشمالإستغاللشركة 

اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي

اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية

اإلدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحية

اإلدارة العامة للمصالح البيطرية

.اإلدارة العامة للصيد البحري وتربية األسماك

الديوان الوطني للزيت+ ديوان الحبوب



مهام مكتب التخطيط والتوازنات المائية

:لتاليةاالمسائلالمائيةوالتوازناتالتخطيطمكتبمهامتشمل

وتنميةيةالتقليدالمائيةالمواردلتعبئةاإلستشرافيتخطيطـ

قطاعاتالجميعحاجياتتطورلتسديدالتقليديةغيرالموارد

والبعيد،المتوسطالمدىعلىللمياهالمستعملة

افةكعلىالمتاحةالمائيةالمواردلتوزيعالسنويةالبرمجةـ

الموارد،هذهتثمينقصدالمستعملين

فيائيةالمللمواردوالموزعةالمنتجةالمؤسساتبينالتنسيقـ
.المياهمجال



استهالك املوارد املائية حسب القطاعات 

% 1
% 19

% 80

استعمال صناعي وسياحي  مياه الشرب  استعمال فالحي 



لتحقيق األمن الغذائيالسياسات الفالحية

حتىالقطاعلهذاجديدنفسإعطاءإلىمجملهافيالفالحيةالسياساتتهدف
لككذووجه،أحسنعلىاالقتصاديةالمنظومةفيبدورهالقياممنيتمكن
عتمادباالالمستديم،الغذائياألمنتحقيقفيلمتمثلاواألسمىالهدفبلوغ
لحاجياتيستجيبحتىوتنويعهالوطنياإلنتاجفيالترفيععبرالذاتعلى

معالمبرزتالمنطلقهذامنو.الخارجيةاألسواقويغزوالداخليةالسوق
:التاليةالمحاورعلىترتكزوالتيالجديدةالفالحيةالسياسة

الطبيعية،الموارداستغاللوإحكامتعبئة•

الفالحي،القطاعتأهيل•

الفالحية،للمنتوجاتالتنافسيةالقدرةتدعيم•

الفالحي،للنشاطالعامالمحيطتحسين•

.والتكوينواالرشادالبحثتدعيم•
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وارتباطها باألمن الغذائي السياسات المائية 

جددةمتمائيةمواردذاتمنطقةالتونسيةبالبالدالسائدةالمناخيةالظروفتجعل

لتياالمطريةالزراعاتعلىباألساسالتونسيةبالبالدالفالحةتعتمدومحدودة،

منبالمائة8قرابةتخصصحينفيللزراعة،القابلةاألراضيمن92%تغطي

هكألف420المرويةللزراعاتالمساحة

نيةبإرساءفيتجسمتالمياهمجالفيإراديةسياسةاالستقاللمنذالدولةقرتأ

نجازإتمحيثالمياه،منالقطاعاتمختلفحاجياتتلبيةمنتمكنمائيةأساسية

نمتمكنوآبارعميقةجبليةوبحيراتوسدودكبرىسدودمنمائيةمنشآتعدة

الفتراتخاللوحتىالسنةمدارعلىالمتوفرةالمواردواستغاللوخزنتعبئة

.الصعبة
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وارتباطها باألمن الغذائي السياسات المائية 

:أساسيةعناصرخمسةحولالمائيةالسياسةأهدافتتمحورو

للشراب،الصالحبالماءالتونسيينكلتزويدضمان•

الري،مياهاستغاللإحكاموالسقويةالمناطقفيالتوسع•

المتطلباتاعتبارمعالمياهمنوالسياحةالصناعةقطاعاتحاجياتتلبية•
البيئية،

تأثيراتمنالحدوكذلكالفيضاناتمنالمنبسطةوالمناطقالمدنحماية•
الجفاف،

.التلوثمنوحمايتهاالمائيةللمواردالعادلوالدائماالستغالل•
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وارتباطها باألمن الغذائي السياسات المائية 

.بالمياهقةالمتعلوالمؤسساتيةالتشريعيةبالجوانبخاصةعنايةالتونسيةالدولةأولتكما

علىاحتوتالتي1975سنةالمياهمجلةإصدارتموالتشريعيةالقانونيةالناحيةفمن

المياه،بالمتعلقةالقضاياجلشملتوالتشريعاتالقوانينسنخاللهامنتمأبوابتسعة

الوطنيةالساحةتشهدهاالتيالتغيراتتواكبلجعلهاالمجلةهذهمراجعةحالياويتم

:إحداثتمفقدالمؤسساتيةالناحيةمنأما

(1968)المياهتوزيعوالستغاللالوطنيةالشركة•

(1982)الشمالمياهأنابيبوقنالاستغاللشركة•

المياهعنالتنقيبوكالة•
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السقوي ملحة حول القطاع 

من المياه سنويا3ممليون 2،1معدل السقوييستغل القطاع 

ية ، بحيرات جبلجبلية سدود،  سدود )السيالن بالشمال عبر استغالل مياه %51

،..(أودية،ومجاري 

بالوسط  عبر استغالل  المياه الجوفية قليلة العمق والعميقة،39%

والجيوحرارية،بالجنوب وتستغل المياه الجوفية العميقة 10%

تستغل المياه المعالجة وهي محاذية للمناطق العمرانية الكبرىهكآالف 8



املساحات املجهزة بمعدات االقتصاد في الري  
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توزيع الزراعات داخل املناطق السقوية

%33

%26

%28

%13

خضروات 

أشجار مثمرة

زراعات كبري

زياتين



تطور املساحات املروية باملياه املعالجة

سنةإلى1987سنةمنملحوظاتطوراالمعالجةبالمياهللريالُمهيئةالمساحاتشهدت

برجمنطقتيدخولمعهكتار6000إلىهكتار1500منارتفاعهاسجلتحيث1989

تطورنسقكانثمهكتار،4300تقاربمساحةعلىاالستغاللحيزومرناقالطويل
.2013سنةهكتار8095إلىلتصلذلكبعدضعيفاالمهّيئةالمساحات



ما تم تحقيقه في مجال األمن الغذائي

للنمو1,8%مقابل)األخيرتينالعشريتينخالل%3بـنموالزراعيالقطاعحقق
،(الديمغرافي

آليةلخالمنالحساسةبالمنتجاتللسوقالمنتظمالتزويدتأمينمنلنموااذهمكن
وملححليب،بيض،،بطاطا)األساسيةللمنتجاتالتعديليةبالمخزوناتالعمل

.الحاجةعندللتوريدواللجوء(.الدواجن

إلىبالنظركافغيريبقىذلكأنغير:

البالدبالفقيرةبالمناطقاألفرادمستوىعلىالغذائياألمنمستوىتردي
ونوعيتهاللمواطنالغذائيةالوجبةتوازنلتحسينالالزمةوالمجهودات

.وسالمتها

سبةبالنخاصةالحاجياتلتغطيةاألساسيةالموادمنالموردةالكمياتأهمية
هددتوالتيالموادلهذهالعالميةاألسواقتشهدهاالتيوالتقلباتللحبوب
التجاريةالمبادالتميزانكاهلوتثقلالغذاءتوفيرعملية
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ما تم تحقيقه في مجال األمن الغذائي

:يليمااألساسيةبالمنتجاتالمتعلقةالمعطياتتبين•

:بالدناتورد

،الصلبالقمحمنحاجياتهامن20%•

،اللينالقمحمنحاجياتهامن75%•

.النباتيةوالزيوتوالسكروالذرىاألرزمنحاجياتهاكل•

:بالدناتنتج

،تقريباوالغاللالخضرمنحاجياتهاكامل•

،الحمراءاللحوممناستهالكهامن%95منأكثر•

،والبيضالبيضاءاللحوممنحاجياتهاكامل•

.األلبانمنحاجياتهاكامل•
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ما تم تحقيقه في مجال األمن الغذائي

%9بحواليللتصديرالوطنيالمجهودفيالفالحيالقطاعيساهمأخرىناحيةمن
:أهمهاالمنتجاتمنعددتصديرخاللمن

%43:الزيتونزيت•

%17:التمور•

%13:البحرمنتوجات•

%2:القوارص•

.%87بحواليالغذائيالتجاريالميزانتغطيةنسبةمعدلويقدر•
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ةشكرا على حسن المتابع


