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دور القطاع الزراعي في االقتصاد الوطني

الخام؛المحليالناتجفي%14,6بحوالييساهم

فيالتشغيلفرصمن%60نسبةيستوعب

الريفي؛الوسط

منالبلدحاجياتمن%45يناهزمايوفر

.الحبوب
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المقدرات الزراعية

135000هكتار للزارعة المروية

40000هكتار للزراعة الفيضية

 هكتار من المساحات للزراعة المطرية250000حوالي

60000هكتار للزراعة ما وراء السدود

16000هكتار للزراعات تحت النخيل

 ةهكتار لزراعة الخضروات و الفواكه في المنطقة الساحلي12000و

هكتار قابلة للزراعة بمختلف االنماط 513.000تقدر ب 

الزراعية



4

زراعيالالقطاعالخطوط العريضة الستراتيجية تنمية 
2025افق
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األهداف اإلستراتيجية

:الهدف العام

قطريعنتنافسيةوإنتاجيةأكثرجعلهاوالزراعةتطويرعلىالعمل

تنسيقليةابوضعوذالك(والتربةالمياه)الطبيعيةللموارداألمثلاالستغالل

.والزراعةالمياهقطاعيبين

:األهداف الخاصة

يات زيادة وحماية اإلنتاج الزراعي بهدف الرفع من مستوى تغطية الحاج

سبيال إلى ضمان 2025من الحبوب والمحاصيل الزراعية األخرى  في أفق 

األمن الغذائي ؛

 لق الخاص وخوتشجيع الشراكة العمومية بين القطاعين العام وخلق

.  المزيد من فرص العمل 
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ترتكز هذه 

ى االستراتيجية عل
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االستثمار

التضامن

ةياالستراتيجالمبادئ

القطاعتنمية استراتيجية ركائز 

ت مقاربة متكاملة وشاملة تأخذ بعين االعتبار كل مكونا
.القطاع

االطار االستراتيجي لمحاربة الفقر ومع كامل تناسق
.االستراتيجية الوطنية لمحاربة انعدام األمن  الغذائي

ة للبلد استراتيجية تخدم المصالح االقتصادية واالجتماعي
.والتضامنالمساواتوتأخذ بعين االعتبار مبادئ 

ل   كيساهم فيها مختلف الفاعلين في تشاركيةمقاربة 
.الشعب الزراعية 

.االستثمار كمحرك أساسي لتطوير قطاع الزراعة

مع التركيز الزراعيافي مركز معادلة تطوير القطاع المزارعا
.على النساء والشباب

وارد ملاالفعالية بالنتائج و النجاعة في ترشيد استعمال 
.واستدامة اإلجراءات المتخذة
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القطاع الريفيلتنمية ستراتيجية االتوجهات ال

الزراعةترقية قطاع

التنمية المحلية

التدبير التشاركي 

للموارد الطبيعية

وقانوني الطار االمالءمة 

المؤسساتي

األهداف العامة

ل النباتية من أجالشعبتطوير 

رة الرفع من اإلنتاج وتقوية القد

.التنافسية

رالتنمية المحلية من أجل المرودعم 

إلى إنتاجالتقليدية من الزراعة

.تنافسيزراعي

رد للمواو تشاركي معقلنتدبير

ة تنمية مستدامالطبيعية من أجل 

.للشعب الزراعية

وإشراكالجيدة  الحكامة

.الفاعلين

األهداف المحددة

شعبالاتحسين زراعة التنافسية عبر التطوير

.العاليةالمردوديةالنباتية ذات 

ودعم المنظمات االجتماعية المهنية وإشراك 

.البلديات

و هيكلة و تكوين  المنظمات االجتماعية المهنية

.عيةلموارد الطبيالمسؤولية في تسيير ااعطائها

ي و المؤسساتتعزيز وتكميل اإلطار القانوني 

ثمرة سومفعالة مواكبةالحالي من أجل 

الزراعيإلستراتيجية تطوير القطاع 
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االستراتيجيالدعمتمجاال

استراتيجية 
تطوير القطاع

الزراعي
يةالتحتىالبن

البحث

االرشاد
الزراعي و 

التكوين

التمويل

التجارة

زراعي  البحثو الرشادللتكوين و إالآلية وضع المالئمة الزراعيةالتحتية ى الهدف هو وضع البن

تعلقة المتمكن من إشراك مختلف الفاعلين وتأخذ بعين االعتبار اإلطار البيئي وكذا دعم الخدمات

.بالتخزين والحفظ والتصنيع والتسويق 
8



:اهداف قطاع المياه والصرف الصحي 

من تحسين معدل النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب-1

ياه خالل تعزيز قدرة اإلنتاج والتوزيع وانجاز نقاط م

جديدة ؛

المتكامل خفض تكلفة المياه من خالل التسيير الفعال و-2

ى والمستدام لمصادر المياه الجوفية، مع التركيز عل

متابعتها؛

إنجاز نظام الصرف الصحي المنزلي والجماعي؛-3

.تعزيز قدرات القطاع من حيث الموارد البشرية-4
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:المحاور االستراتيجية لقطاع المياه والصرف الصحي

معرفة وتعبئة ومتابعة و حماية الموارد المائية: 1المحور

تحسين النفاذ إلى مياه الشرب :2المحور

تحسين معدل النفاذ إلى مرافق الصرف الصحي :3المحور

القطاعالحكامة في  :4المحور

خطة اجل تحسين تسيير قطاع المياه في البالد تم وضعمن 

:نشأوفي هذا اإلطار أوطنية للتسيير المندمج للموارد المائية

،  (CNE)المجلس الوطني للمياه•

 (CPCNE)اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمياه•

والياتفي عدة  (CRE)اللجان الجهوية للمياه•

.مديرية للهيدرولوجيا و السدودإنشاء • 10
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3مليار م13كمية الموارد المائية الجوفية تقدر ب •

3مليار م11,1كمية الموارد المائية السطحية تقدر ب •

سنويا3مليار م0,3كمية الموارد المائية الجوفية المتجددة تقدر ب •

سنويا3مليار م11,4كمية الموارد المائية المتجددة 

نسب استهالك المياه

في الزراعة% 88•

للشرب % 9•

في الصناعة% 3•
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انجاز السدود و الحواجز لتخفيف جريان السيول؛•

بناء و تدعيم الحواجز الرملية ؛•

تسوية مساحات الزراعة الفيضية قبل الغمر ؛•

بناء القنوات للري •

)  زارع تحسين انسيابية المياه على مستوى المجار األساسية و تسهيل ري الم•

(  ية شق و تنظيف المجار المائية و تأهيل النظام  المائي  في المناطق الفيض
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تداخل المهام بين الوزارتين

:اذ تقوم وزارة الزراعة ب
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التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة  
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المياه والزراعة بين قطاعي التنسيق 

انفالقطاعينبينالقويوالترابطالعضويةللعالقةنظرا
:بينهماالمستوياتجميععلىيتمالتنسيق

االستراتيجياتلبلورةمشتركةفنيةلجان،

المشاريع،ومتابعةإلنجازمشتركةفنيةلجان

والزراعةللمياهالقطاعيةاالستراتيجياتترابط

ةوأنظموالسدودالمياهعنالمسؤولةاإلداراتبينتنسيق
.الري

ياهمالستغاللالسنغالنهراستثمارمنظمةبرامجتنسيق
النهر



أشكركم و السالم عليكم


