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العامالتقديـــــــم 

للمخطط اساششتراتيجي السششابق وثمششرة مجهششود جمششاعي وعمششل مشششترك  حصيلة مراجعة تمثل هذه الوثيقة
  الششتي انعقششدت في الفششترة  فيه كافة المنظمات اععضااا م  للا اللقااات واساتشاراتش الوطنية ااهمت
.2018 بي  شهري أفريل وماي  الممتدة

  تشششاركية  للفلحي  في هششذا اسطششار على اعتمششاد مقاربششة وقدش حششر  استحششاد المغششاربيش وشششماا افريقيششا
اساتراتيجيش الذي ارتكششزت مضاششامينه على النقششاط المحوريششة محتوى هذا المخططش في صياغة وااتشارية
  المشرفي  على اعداد المخططش بممثلي   جمعت  مباشرة  لقااات اععضااا ضم  المنظمات التي اقترحتهاش
عضاوة باستحاد. ع  كل منظمة

واساتشارات ايتم عرض التقرير النهائي حوا المخططش اساششتراتيجي للسششنوات هذه اللقااات وتبعا لنتائج
  افريقيششا  العادي للتحاد المغاربي وشششماا  عليه ضم  أشغاا المؤتمرش والمصادقة الثلثا المقبلة للمناقشة

.2018 للا شهر جويلية   الرباط المغربية  اينعقد بمدينة للفلحي  الذي
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I.تمهيد

 والمغرب العربي شمال إفريقيا الوع  الفتحاـي في منطقة(1

 الاتصاديــــة الولويـــاتأ-

  للفلحي  على قطاعات  باستحادش المغاربي وشماا افريقيا  اسقتصادية في البلدان العضاوة ترتكزش الحركية
 والمواردش المنجمية والطاقية وكذلك السياحية. أاااية أهمها الفلحة

 مششع2012 و 2000 بي  اششنتي   ٪ في الفششترة الممتششدة5وقششدش حققت دوا استحششاد معششدا نمششو اقتصششاديش بش 
.2012 ٪ انة 0،5   طفيف في هذا المعدا بقيمة تسجيل تراجع

واجلت أغلب دوا المنظمة عجزا في ميزانها التجاري بسششبب عششدة عوامششل م  أبرزهششا تراجششع اسنتاجيششة
  الخارجيششة وانخفششاض قيمششة صششادرات السششلع والخششدمات الى جششانب التقلص الهششام في حجم اساششتثماراتش

المباشرة.

٪ فششإن42بنسششبة   أعلى مؤشرش على انخفاض اساتثمارات اعجنبية الششتي تششراجعت2011ولئ  شهدت انة 
 الخششارجيش لنسششقه العششادي م  للا تمويششل اساششتثمارش بششوادر ايجابيششة حششوا ااششتعادة رافقتهششا 2012اششنة 

الششتي عرفتهششا بعض الششدوا  معطلة بسبب اعوضاعش السيااية  التحتية والتي كانت  للبنية المشاريعش الكبرى
على غرار مصر وليبيا.

  اسعضااا في استحششاد على مسششتوىش اعداا والتنافسششية  قويش بي  الدوا  تباي  وفيش جانب ألر سزاا هناك
 اسقتصادي.ش  باسنفتاح  المتعلقة  واسصلحات  وكذلك على صعيد الخيارات اسقتصادية

 وفيش هذا السششياق يعتششبر التششألر الششذي تشششهده دوا مثششل موريتانيششاش والسششودان على مسششتوىش تطششوير البنيششة
 ليس فقط في هذه البلدان وإنما في منطقششة  اسقتصادية  البيا في نسق التنمية  احد العوامل المؤثرة التحتية
افريقيا والمغرب العربي بصفة عامة. شماا

 شششماا إفريقيششا تغششيرات وتحششوست كششبرى  هذا القطاع في منطقة  فقد شهد وفيش ما يتعلق بالقطاع الفلحي
للتسششميد والششري م  الميكنششة واعتمششاد اعاششاليب الحديثششة منذ ابعينات القرن الماضششي حيث مك  ااششتخدام

 في الواط الششريفي وفي المحيششط تحس  في مؤشرات التنمية لم يرافقها وهي زيادة في اسنتاج تحقيق زيادة
 وسزاا متساكنوه يفتقرون لمتطلبات العيش الكريم.  الذي تواصلت أزمته الفلحي

أهمهششا الحبششوب، الخضاششر إاتراتيجية على قطاعات وتعتمدش لارطة اسنتاج الفلحي في بلدان شماا إفريقيا
والغلا، الحمضايات، الكروم، زيت الزيتون، تربية اعغنام والماعز، والصيد البحري.

في ضمان اعم  الغذائي وتوفششير مششوارد رزق  الكبرى والمباشرة ورغم أهمية القطاع الفلحي ومساهمته
 الجهوي والتمااكش اسجتماعي سيزاا هذا القطاع ومصادر دلل في الواطش الريفي وتأمي  عوامل التوازن

التنمية في شماا إفريقيا.ش  ضم  أولويات في مرتبة متألرة

 تهششدف إلى تعزيششز النمششو اسقتصششاديش  تنمويششة  اعتماد ااتراتيجياتش وايااات  دوا المنطقة ولئ  حاولت
 على غششرار الرشيدة باسعتماد على ما تتوفر عليه المنطقة م  ميزات تفاضلية وتكريسش مقومات الحوكمة

 والثقافيششة  ملئمششة إضششافة إلى تشششابه الخصششائص الجغرافيششة  تحتيششة  المواردش الطبيعية ووجششود بنيششة تنوع
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 السيااششات  النقائص والعوائششق الششتي تحششوا دون نجششاح  فإنه ستزاا هناك عديد هامة وتوفر مواردش بشرية
 بالنسقش المطلوب.  شماا افريقيا  في بلدان اسقتصادية المعتمدة

وم  بي  هذه العوائق نذكر:

 المنالية. - ارتباط النمو اسقتصادي بالتغيرات

 كبششيرة على ااششتغلا المششوارد الطبيعيششة مقابششل غيششاب بنسبة - اعتماد اقتصاديات أغلب دوا شماا إفريقيا
ومصادرش النمو توجه نحو تنويع أنشطة اسقتصادش

وس م  توفششيرش مششواط  الشششغل بالمعششدست المنشششودة في نسششب س تمك  - انحصار نسب النمششو اسقتصششاديش
المنطقة. في بلدان  المنتشرة إمكانية معالجة مشكلة البطالة تتيح

الولويات الاتماعيةب-

 تنششامي  الواطش الريفي وفيش عدد الناشطي  في القطاع الفلحي نتيجششة رغم التراجع المسجل في عدد اكان
ستششزاا  القششاطني  في المنششاطق الريفيششة  فششإن نسششبة الششنزوح وانفتششاح اسقتصششاد على أنشششطة جديششدة ظاهرة

  للواششطش المكانة المحورية وهو ما يعكس ٪ م  مجموع اكان دوا شماا إفريقيا45مرتفعة وتمثل حوالي 
 في المنطقة.  واسجتماعية  السكانية الريفي والفلحي في المنظومة

م  بلششد إلى ألششر وم  اششنوات إلى  بإجمالي عدد السكان  الريفي مقارنة  السكان في الواط وتختلفش نسبة
: ألرى مثلما يبينه الجدوا التالي

البلد

               نسبة السكان في الواط الريفي

2017        انة 1970        انة 

 %21% 50ليبيا

 %28 %61الجزائر

 %23 %57تونس

 %39 %66المغرب

 %39 %85موريتانياش

 %66 % 83السودان
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للفلحي  فقششد بلغت وفيماش يتعلق بمؤشرات البطالة في البلششدان العضاششوة باستحششادش المغششاربيش وشششماا افريقيششا
مقارنة بالمعدست العالمية.  ٪ للا العشريتي  اعليرتي  وهي نسبة مرتفعة وتعتبر ااتثنائية12معدا 

 و10 في مصششر والمغششرب والسششودان وتششونس بي  2012 اششنة  وعلى ابيل المثاا تراوحت نسبة البطالة
 ٪ .32 ٪ في حي  ارتفعت هذه النسبة في موريتانياش الى 20

في  انة الشريحة اعكششبر الششتي تعششاني م  البطالششة29 و 15 بي   وتمثل فئة الشباب الذي  تتراوح أعمارهم
 الجملي للعاطلي  ع  العمل.  ٪ م  العدد90 تتجاوزش أحيانا  بلدان شماا إفريقيا بنسبة

 ٪28 مقابل نسبة تقدر بش 2012 ٪ انة 13 بلغ المعدا العالمي لبطالة الشباب نسبة  وعلى ابيل المقارنة
 الشباب م   لاصة  في المنطقة شماا افريقيا. وتمس مشكلة البطالة لدى الشباب في منطقة في ذات السنة
حاملي الشهائد.

حسششب الفئششات اسجتماعيششة واسنتمششاا نسششب البطالششة  في توزيششع وم  جهششة الششرى توجششد فششوارق واضششحة
الجغرافي.ش

 ويششبرز التلا التششوازن التنمششويش والفششوارقش في نسششبة الناشششطي  في اششوق الشششغل م  للا المؤشششرات
 في الواششطي   في مششا يتعلششق بالتنميششة المتباينششة  وكذلك م  للا اعرقششام  او وسية  بكل محافظة الخاصة

 بي  الرجل والمرأة. الريفي والحضاريش وأيضاا في ما يتعلق بالمساواة

 حششوا2012( اششنة FAO والزراعششة ) اعغذيششة الصادر ع  منظمة م  ناحية ألرى وااتناداش إلى التقرير
 م   يعششانون  مليي  نسششمة 4 شششماا افريقيششاش تضاششم حششوالي   اعم  الغذائي في العالم" فإن منطقششة "انعدام

 ٪ م  إجمالي عدد السكان.2٫7نقص الغذاا اي ما يعادا نسبة 

 شماا افريقيا على الصعيد اسجتماعي في: وم  هذا المنطلق تتمثل العوائق اعاااية في منطقة

سايما في صفوف الشباب عالية ومخيفة  نسبة بطالة -

- التلا هام في التوازن بي  الجهات

 والرجل - تفاوت كبير بي  المرأة

الولويات البيئيةت-

 مشششتركة التحديات المفروضة على منطقة شماا إفريقياش التي تفتقد إلى لطششة تعتبر المسألة البيئية أحد أهم
والخطيرة.  العاجلة ومجهود جماعي لمواجهة المشاكل البيئية

 اسقتصاديش العالمي وجامعة »ييل« اعمريكيششة بخصششو   ع  المنتدىش2012ووفق التقرير الصادر انة 
86   في هششذا المجششاا في حي  تصششنف الجزائششر في المرتبششة60  مؤشرش اعداا البيئي تحتل مصششر المرتبششة

 بلدا.132 م  جملة 104في المرتبة   والسودان 99وتونسش في المرتبة 

 البيئيششة المتعلقششة بهششذا البلششد الششذي يعتششبر اداؤه موريتانياش ع  هذا التصنيفش بسبب غياب المعطيششات وغابت
  بلدا وردت في تقرير المنتششدىش163م  بي  161  في المرتبة2010انة  تصنيفه البيئي ضعيفا بالنظر إلى
اسقتصادي العالمي.
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 وتعتششبرش م  أكششثر المنششاطقش وعلى صعيد ألر تعاني منطقة شماا افريقيا م  نقص حاد في الموارد المائية
المائي على المستوىش العالمي. التي تواجه لطر الفقر

 ٪ م 85ظششاهرة التصششحرش الششتي تمتششد على حششوالي  باتسششاع  كششذلك ويتمششيز الوضششع البيششئي في المنطقششة
 التربششة والجفششاف وتششدهور لصششوبة ألرى مثششل الملوحششة إلى جانب ظواهر  للزراعة اعراضيش الصالحة

والضاغطش السكاني واسقتصاديش المتزايد على المناطق الساحلية.

 التي أعدتها مجموعة م  الخبراا م  منظمات حكوميششة دوليششة لكل هذه العوامل فقد صنفت الوثيقة ونظراش
 المنالية. " منطقة شماا إفريقيا كأحد أكثر المناطق التي تتأثر بالتغيرات حوا  "تغير المناخ

المحلي اسجمالي في الجزائر ومصر والمغششرب  ٪ م  قيمة الناتج5 و 2كلفة التدهورش البيئي بي   وتتراوح
 بششدوا  مقارنششة  ٪في موريتانيششا وهي نسششبة لئ  تعتششبر مرتفعششة17 نحششو   هذه النسبة وتونسش في حي  تبلغ

 في بلدان الساحل اسفريقي مثل مششالي والسششنغاا وبوركينششا شماا افريقيا فإنها تعادا تقريبا النسب المسجلة
فااو.ش

 كبرى في مقدمتها : وضغوطات شماا إفريقياش تحديات  الوضعية البيئية في منطقة  وعموما تواجه

 بنسق متسارعش  المواردش الطبيعية - تدهور وتراجع

 وااتغلا الطاقات المتجددة - ارتفاع نسب العجز الطاقي وضعفش ااتخدام

التحكم في التغيرات المنالية - محدودية

  الغذاا  وتأمي   هو القدرة على توفيرش ظروفش ملئمة للزيادة في اسنتاج ويبقى التحدي اعكبر في المنطقة
 المهنية الششتي يجب أن تكتسششب وعلى منظماتهمش باسعتماد أاااا على الفلحي  وللق فر  العمل والثروة

 اسقتصششادية في وضششع وتنفيششذ الششبرامج محوريششا قششوة أكششثر وهيكلششة أحسشش  ويجب أن تكششون أيضاششا شششريكا
واسجتماعية وصناعة القرار السيااي.

المهنية للفلحي  في دوا المغرب العربي ويجب التأكيد في هذا السياق على أن مستوىش وفاعلية التنظيمات
لتبششادا التجششارب والعوامل الضارورية يختلفان م  بلد إلى ألر وهو ما يفرض إيجاد الصيغ وشماا إفريقياش
مهمششة التكامششل اسقليمي بي  المنتجي  الجهود م  اجل اسرتقاا بالعمل المشترك وإنجاح وتوحيد والخبرات

وكذلك بي  منظماتهم المهنية.

 والعمل المشترك في مقدمششة التحششديات الششتي يعمششل استحششاد وتعتبرش هذه اعهداف المتعلقة بالتكامل والوحدة
باسعتماد على رؤية ومنهجية جديدة تألذ باسعتبششار مختلششف للفلحي  على كسبها المغاربيش وشماا إفريقيا

 كل بلد م  بلدان المنطقة.  وتراعي لصوصية العالمية  والتطوراتش اعوضاعش

منهجية جديدة والتفكير في أاششاليب إتباع أعضااا استحاد بضارورة وفيش هذا السياق يتزايد الوعي لدى كافة
 للتدلل اواا على الصعيد المحلي أو اسقليمي أو الدولي إلى جششانب تعزيششز مكانششة استحششاد وتطششوير أنجع

التنمية. تحديات أدائه في مواجهة

 ويجب على استحاد كذلك صياغة ااتراتيجية جديدة وضبط مقترحات ولطط عمل ذكية ومستديمة ومرنة
وفق لصوصيات كششل بلششد  الفلحي وتطويرش قدرته على التأقلم  مع التغيرات المنالية لتحسي  أداا القطاع
م  البلدان اسعضااا.
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تعريف التحاد (2

 ومقرهششا1989 مششاي 21إقليميششة تأاسششت في  استحاد المغاربيش وشماا إفريقيا للفلحي  هو منظمششة مهنيششة
تونس العاصمة.

إلى اتحششاد المغششرب العششربي وهي  استحششاد منششذ نشششأته المنظمششات الوطنيششة للششدوا الخمس المنتميششةغطىو
 على مصششر والسششودان وتتحششواش2013م  اششنة   بداية  وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس لينفتح الجزائر

تسميته إلى استحاد المغاربي وشمااش إفريقيا لفلحي .

  وافتقدت نشاطاته على بعض اللقااات بي  أعضاائه واقتصر نشاط استحاد المغاربيش للفلحي  منذ تأايسه
 التواجششد الفعلي للتحششاد إلى وضع لطط عمل إاتراتيجية واعتماد تحركششات  ناجعششة ممششا أدى إلى انعششدام

على المستوىش اسقليمي.

 تفعيششل 2007وقصد تجاوز هذا »الجمود« في أدائه قششرر اععضاششاا للا المششؤتمرش المنعقششد بتششونس اششنة 
 تنص على تثبيت الجمهورية التونسششية كدولششة  بالمناابة إمضااا اتفاقية دفعا جديدا كما تم استحاد وإعطائه
مقر للتحاد. 

 بتششونس العاصششمة وفيش إطار تطبيق توصيات المؤتمرش تم تركششيز مقششر مسششتقل للتحششاد المغششاربي للفلحي 
 وتعزيزه بخلية إدارية تولت في بداية عملها إعداد الملف القانوني للتحاد وهو ما أثمر ع  إمضااا اتفاقيششة

مقر مع الجمهورية التونسية.

 حضاششور استحششاد المغششاربيش للفلحي  ضششم  محيطششه الششدولي عملت الخليششة وحرصا على تجاوز محدودية
 في  لتحسيسششها بخصوصششياتش الفلحششة  والعالميششة والمنظمات اسقليميششة على استصاا بالتجمعات اسدارية

مشتركة مع استحاد م  ناحية ألرى. برامج تنموية وتنفيذ  وفتح أفاق للتعاون الفضااا المغاربيش م  ناحية

الششتي تقششدم بهششا استحششاد والششبرامج على تمويششل بعض المشششاريع هششذه استصششاست ع  الموافقششة وقدش أثمششرت
.2009 بداية م  انة  في تنفيذها المغاربيش للفلحي  والتي تم الشروع

  شششماا إفريقيششا تمثل منطقة فلحية ومكنت كذلك م  اسعتراف باستحاد المغاربيش للفلحي  كشبكة إقليمية
  للفلحي  م  ضم  اععضااا المؤاسي ش للمنظمششة اسفريقيششة أمام استحاد حتى يكون وهو ما أتاح الفرصة

.2010انة 

اعتماد استحاد المغاربي للفلحي  على ليار اسنفتاح وإعادة الهيكلة سكتساب قوة اكبر ونجاعششة وفيش إطار
أمام بلدان ألششرى  فتح عضاويته2013أكثر تم بمناابة انعقاد مؤتمره العادي بالجزائر العاصمة في جانفي 

إلى استحششاد الششذي أصششبح بششذلك يمثششل اششبع دوا وقبوا انضامامش كل م  مصششر والسششودان م  شماا إفريقيا
 ويتكون م  المنظمات التالية:

 بموريتانيا  والثروة الحيوانية  الزراعة اتحادية *
* استحاد المغربي للفلحة
 الجزائريي  * استحاد الوطنيش للفلحي 

* استحاد التونسيش للفلحة والصيدش البحري
 بليبيا  استحاد العام للفلحي  والمربي  *

* استحاد التعاونيش الزراعي المركزيش بمصر
 السودان * اتحاد مزارعي



1
0

 بالجمهوريششة  فقد تحصل استحششاد على اسعششتراف القششانونيش وفيش ما يتعلق بوضعيته القانونية والمؤاساتية
  انتقلت م  تونس إلى الجزائششر في اجتمششاع مقر وتم اعتماد مبدأ التداوا على الرئااة التي كدولة التونسية
 .2013 في شهر جانفي   الجزائرية العادي المنعقد بالعاصمة المؤتمرش

 انتقششاا2018وم  المنتظششر أن يشششهد المششؤتمرش العششادي الششذي اتحتضاششنه مدينششة الربششاط في شششهر جويليششة 
استحاد م  الجزائرش إلى المغرب. رئااة

 م  ناحية ألرى إلى انه اثر القرار الحكومي بحل اتحاد مششزارعي السششودان فششإن عضاششوية وتجب اسشارة
  ألششرى ذات التمثيليششة اعكششبر  اششودانية  بمنظمة وطنية هذا استحاد اصبحت ملغاة وم  المنتظرش تعويضاه

.2018وذلك قبل موفى انة 

 على النحو التالي: ويرتب النظام اسااايش الحالي للتحاد الهيكلة

  كل لمس اششنوات النفوذ وينعقد في دورته العادية بأواع ويتمتع  المؤتمرش العام الذي يمثل السلطة العليا*
بالتداوا بي  المنظمات اسعضااا

العاديششة بي  مششؤتمري  وينعقششد في دورتششه * المجلس المركزي الذي يضابط ويتابع ايااة استحاد وبرامجه
 في السنة مرة واحدة

اسدارية  الخلية أعماله بمساعدة * رئيس استحاد وهو المكلف بتنفيذ ايااة استحاد وإدارة

II. الوع  الحالي لتتحاد

 نقاط القوة والضعف على المستوى الداخلي:(1

 والمكتسبات : نقاط القوةأ-

على مستوى المنظمات العضاء

تستند المنظمات اععضااا إلى قواني  أاااية ولوائح ماليششة وإداريششة تنظم اششير عملهششا كمششا تخضاششع بعض
 داللية ولارجية. المنظمات لنظام تدقيقش مالي او رقابيش أو محاابة

وهو ما م  المنخرطي   في كل المستويات واغلبها يضام عددا هاما تتوفر المنظمات على هياكل مؤاساتية
يكسبها إشعاعا في كامل مناطق البلد.

في اتخاذ القرارات وضبطش السيااات المتعلقة بمختلف القطاعات تتميز بعض المنظمات بمشاركتها الفاعلة
الفلحية.

على اعقل وهو ما يمثل رقابة انوية على عملها. في السنة  والمنتخبة للمنظمات مرة  تجتمع الهياكل العليا

تضام أغلب المنظمات إدارات قوية ولبرات وكفااات م  الموظفي  والمهنداي .
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ترابط وتواصلش دائمة كما تجمششع بوجودش علقة والمحلية تتميز علقة المنظمات بفروعها وهياكلها الجهوية
المنظمششات الوطنيششة بعضاها علقششة تعششاون وشششراكة مششع الجامعششات ومؤاسششات البحث العلمي وكششذلك مششع

الشبيهة.

وهو ما يدعم قدرتها على التشششدلل والتحكم في المختصة تقوم هيكلة بعض المنظمات على قاعدة الجامعات
مختلف القطاعات.

الفلحية. في المنظومة فاعلة مع كافة المتدللي  توفقت بعض المنظمات في نسج علقات شراكة

باتخششاذ القششرارات وضششبط السيااششات تقششع ااتشششارة بعض المنظمششات م  طششرف الحكومششة في مششا يتعلششق
الفلحية.

التنمية المحلية. على انجاز برامج وتوفير آليات لدفع اكتسبت بعض المنظمات القدرة

وتنفيششذ نجحت بعض المنظمات في تكوي  وتأهيل مواردهششاش البشششرية وإكسششابها الكفششااة المطلوبششة لصششياغة
  مشاريعش التنمية ومتابعتهاش وتقييمها.

على المستوى اساليمي

في حضاوراش قويششاش م  إكسابه مك  اسعتراف القانوني وكذلك اسعتراف اسقليمي والقاري والدوليش باستحاد
(.PAFO )  للمنظمة اسفريقية للفلحي   مؤاسة  البروزش كشبكة  الخارجي وأتاح  له محيطه

والمالية. السيااية وشماا إفريقيا للفلحي  باساتقللية يتميز استحاد المغاربيش

 تسهر على اير العمل وتنفيذ البرامج باستحاد الذي باستحادش كفااات م  ذويش الخبرة تضام الخلية اسدارية
وعلى التنظيم المحكم للقااات والمنتديات والمؤتمرات والندوات على إدارة المشاريعش الدولية اكتسب القدرة
اسقليميش أو الدولي. ذات الطابع

  بي  المنظمات اععضاششاا ع  طريششقش مشششاريع تنمويششة تم اقرارهششاش وتنفيششذها تمك  استحاد م  ربط الصلة
بفضال تطور شبكة العلقات واستصاستش مع استحاد اسوروبيش واستحاد اسفريقي ووكششاستش اسمم المتحششدة
لهششذه وكششذلك بفضاششل قششدرة استحششاد المغششاربي وشششماا إفريقيششا للفلحي  على إيجششاد التمششويلت اعجنبيششة

المشاريع.ش

نقاط الضعف والنقائصب-

على مستوى المنظمات العضاء :

وجششودش بعض الثغششرات في القششواني  اعاااششية واعنظمششة الدالليششة لعششدد م  المنظمششات وعششدم قششدرة بعض
 داللي.  وضع قانون أاااي أو نظام المنظمات اسلرى على

وهو ما يؤدي إلى  لدى بعض المنظمات اعلرى  لدى بعض المنظمات والتبعية الحزبية غياب دعم الدولة
 ويحششوا دون تطششورش المنظمششات غياب اساتقللية المادية وضعف الموارد الماليششة ونقص الواششائل التقنيششة

الوطنية.
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 نقص في تكوي  اسطارات اسدارية والهياكل المنتخبة وضعفش ااتقطاب الكفااات الى جششانب عششدم الششتزام
بعض المسؤولي  بوعودهم بعد اسنتخابششات وهي كلهششا عوامششل تششؤدي إلى ضششعف أو انعششدام المبششادرة على

مستوىش اداا بعض المنظمات.

اسعلم واستصاا لدى بعض المنظمات مما يتسبب في نقص التواصل وغيششاب  أو غياب واائل محدودية
 المنظومة الفلحية ولاصة بي  المهنيي . التفاعل بي  مختلف حلقات

 المانحة. عدم ااتفادة المنظمات الوطنية م  فر  التمويل المتاحة م  طرف الهياكل الدولية

المنتخبة للمنظمات الوطنية. نقص أو انعدام تمثيلية المرأة في الهياكل

 على المستوى اساليمي:

في ما يتعلششق بعششدم اعااايش للتحاد ستزاا هناك بعض النقائص يتعي  تداركها لاصة  تحيي  النظام رغم
 وهو  المركزي  سنعقاد المجلس اسجاا القانونية للتداوا على رئااة استحاد وكذلك المدة القانونية احترام

ما يؤثر البا على اداا استحاد.

  القطاعيششة إلى بعض المنظمششات الششتي تعششاني ايضاششا م  غيششاب تمثيليششة عششدم انتمششاا الجامعششات المهنيششة
  وتربيششة اعحيششاا المائيششة وتفتقششد الى حضاششورش المششرأة اساتراتيجية على غششرار الصششيد البحششري القطاعات

 ضم  هياكلها مما يؤدي إلى إضعافش الدور النقابي لهذه المنظمات.

عدم التزام المنظمات اععضااا بخل  اسشتراكات نظرا لمحدوديششة امكانياتهششا الماليششة وهششو مششا يحششد م 
 للفلحي . نطاق عمل استحاد المغاربي وشمااش إفريقيا

مما يحششد  اسطار اسداريش الحالي في بعض المنظمات الى الكفااات الفنية والمواردش البشرية المتأهلة افتقار
  ويعطل ديناميكية عملها. م  فاعلية أدائها

غياب شبكة اتصالية منظمة في إطار استحاد تتيح فر  التواصششل الششدائم بي  اعضاششائه وتمك  م  تششدارك
 والهياكل المهنية القاعدية.   بي  المنظمات اسقليمية والوطنية الفجوة استصالية في العلقة

عمل على المدى المتواط ولخطة اتصاا واضحة. افتقاد استحاد ساتراتيجية

  الفرص والتهديدات  في إطار المحيط :(2

أ- الفرص:

على مستوى المنظمات العضاء

 بي   للتبششادا التجششاري والشششراكة توفرش إطار تشششريعيش فلحي متطششور في بعض الششدوا ووجششودش اتفاقيششات
( الششتي تعهششدت لللهششا الحكومششاتMAPUTAمابوتو ) البلدان اععضااا في استحاد باسضافة إلى اتفاقية

 الفلحي وهي كلها عوامل وحشششوافزش  للاتثمارش في القطاع  ٪ م  ميزانيات دولها10اسفريقية بتخصيص 
 الوطنية في القطاعات التي تمثلها.  المنظمات قانونية م  شانها تعزيزش تدللت

 اسعضااا وتنفيذ برامج مشتركة وموجهة في  لمزيد التنسيق بي  المنظمات إمكانيات وفر  واعدة وجودش
 ذات مؤهلت عالية لكنها تبقى ضعيفة اساتغلا.  ادارية ظل توفر كفااات
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تنشط في اطار تنمية الواط الريفي والمناطقش الزراعية. تابعة للمجتمع المدني وفاعلة  نشيطة وجودش شبكة

 للمنظمششات وتوفششير المششوارد الماليششة  باقتطاع نسبة م  مبيعات المنتجات الفلحية  لتدعيم إمكانية المطالبة
مهمششا مداليل قارة لفائششدتها تسششاعدها على تكششريس ااششتقلليتها الماليششة وكششذلك ااششتقلليتها ع  الحكومششات

التلفت او تعاقبت.

افضاششل لفائششدة وتقششديم لششدمات الششتي تشششجع على المنافسششة النقابيششة انفتاح بعض الششدوا على ليششار التعدديششة
 والفلحي . الفلحة

 والتجاربش والخششبرات لتبادا المعلومات التواصل الحديثة يوفر فرصاش هامة استصاا وتقنيات تطورش آليات
الدوا اععضااا في استحاد ويساعد على تحقيششق التكامششل في  الفلحي وبي   بالقطاع بي  اعطرافش المعنية

في التكنولوجيا.ش  والتحكمش مجاا ااتغلا المواردش الطبيعية

على الفلحيششة واسقتصششادية في التكتلت ومشششاركته تنشششيط استحششاد المغششاربي وشششماا إفريقيششاش للفلحي 
 بي  استحششاد والمنظمششات  لتعزيششز التكامششل والشششراكة  العششربي واسفششريقيش يفتح أفاقششا واعششدة الصششعيد
القطششاع الفلحي لاصششة م  ناحيششة تحسششي  صششلبة لتحقيششق نقلششة في أداا اعلششرى ويمثششل قاعششدة اسقليميششة
أاواقش جديدة. ودفع التصديرش واقتحام الجودة

على المستوى اساليمي :

التموقششعش الجغششرافي للتحششاد كهمششزة وصششل بي  أوروبششا وإفريقيششاش وآاششيا ووجششودش حششدود مشششتركة بي 
 في اللغششة والثقافششة والششدي  كلهششا اععضااا إلى جانب متانة روابششطش الجششوار بي  الشششعوب واشششتراكها الدوا

عوامل تساعد على تيسير التعاون ودفع التبادا اسقتصاديش بي  البلدان اسعضااا في استحاد

المنظمششات اسعضاششاا تقارب وتشابه واقع المهنيي  ووجودش قاعدة للتكامششل الفلحي واسقتصششادي بي  بلششدان
  لتبادا السلع والمنتجات  انشاا اوق مشتركة  فرصة يتيح

بي  الششدوا تبادا نتششائج البحث العلمي والتجششارب والخششبرات في ميششدان التكششوي  وتأهيششل المششواردش البشششرية
اععضااا يعطيش دفعا قويا لتحسي  الجودة واسنتاجية في القطاع الفلحي.

والتواصششلش مششع  المنظمششات  دوليششة لفائششدة اساتفادة م  الدعم اعوروبيش للدوا اسعضااا وتوفششير تمششويلت
 للفلحي  . اسلرى يساهم في تحسي  اداا وتدللت استحاد المغاربي وشمااش افريقيا الشبكات اسقليمية

التهديدات ت-

على مستوى المنظمات العضاء

كعنصششر أاااششي في التنميششة وس س تألششذ غالبششا بعي  اسعتبششار الفلح المنظمششة للقطششاع الفلحي القششواني 
 الدولية. تتجاوب مع المتغيرات

 المهني والتأهيل العلمي لدى الفلح الى جانب غياب المهنششة نقص ااتغلا التكنولوجياش ومحدودية التكوي 
 القطاعات الفلحية. في عديد

 اععضااا تسلط ضششغوطات اششلبية على مردوديششة الفلحي  وعلى تمثيليششة المنظومة اسجتماعية في البلدان
 المرأة.
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وفق التربة يحدان م  تطورش إنتاجية القطاع الفلحي ضعف المواردش المائية

وانفرادهاش بألذ القرار في ظل غياب قواعششد او قششواني  تنظم العلقششة الفلحية على السيااات اسدارة هيمنة
 المهنة واسدارة. بي 

 العمششل الحششزبي الى جششانب  وتسييسششهاش وإدماجهششاش في دائششرة اعي الحكومات إلى السيطرة على المنظمات
النزاهة على مستوى المنافسة النقابية. غياب مقومات

 السيااية واسجتماعية واسقتصادية في بعض الدوا اسعضااا. عدم ااتقرارش اعوضاع

 والمنتوجششات بي  المنتجششات الوطنيششة هشاشششة اقتصششاديات الششدوا اععضاششاا بششالنظر إلى حششدة المنافسششة
 الغذائية. اعوروبية  واعايوية ولضاوعش السيااات الفلحية إلى أجندات لارجية وانعدام السيادة

على المستوى اساليمي:

اسلتلف في أنظمششة الحوكمششة وفي السيااششات الوطنيششة الى جششانب النزاعششات الحدوديششة بي  بعض الششدوا
 في العلقة بي  دوا اعمني غير المستقر في عدد م  البلدان كلها عوامل ومؤشراتش تخفي فتوراش والوضعش

 المنظمات اععضااا.

وعلى اقتصششاديات الششدوا بعض استفاقيششات الدوليششة لهششا تششأثيرات وعششواقب اششلبية على القطششاع الفلحي
اععضااا.

 القوية على القرار اسقتصادي والفلحي في ظششل غيششاب كتلششة اقليميششة هيمنة التكتلت اسقتصادية اسقليمية
 اعزمششة اسقتصششادية  وقوة في منطقة شماا افريقيششا الششتي تعششاني بشششكل أكششثر حششدة م  تششأثيرات ذات وزن
العالمية.

III.الثتثا المقبلة مخطط التحاد ختل السنوات 

رؤية التحاد(1

منطقــة تغــذي شــعوبها بطريقــة  اعهششداف التاليششة : تتلخص رؤية استحاد على المششدى الطويششل في تحقيششق
 فتحايها ولــديها منظمــات مهيكلــة واــادرة على  من مزارع مستديمة وبمنتجات ذات اودة عالية متأتية

في الميــدان ان تكون شريكا اسااسايا لصحاب القرار والفاعلين السياساــيين في انجــاز اصــتحاات عميقــة
الفتحاي.

.  للفلحي  ويرتبط تجسيد هذه الرؤية بالنجاح في تطويرش وتحسي  صورة استحاد المغاربيش وشماا افريقيا

صورة التحاد أ-

اقليمي ودولي وتعمل  بدورش نقابي وتنموي وتتمتع بإشعاع  تضاطلع  ومميزة  وفاعلة  وقوية منظمة مستقلة
بالمنطقة. على تطويرش القطاع الفلحي وتكون مصدرا ساتقطاب المهنيي  الفلحيي 

بمنظومة قانونية وبااتقللية مالية تجعله قادرا على ان يكون حرا وصارما في قراراته وينشط اتحاد يتمتع
 التكتلت اسقليمية والدولية اسلرى بندية  مع بقية
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 هيكل مرن يتولى التنسيق بي  المنظمات اسعضااا ويعمل على دعمها وتوجيهها ويضاششم  تقويششة علقششات
التعاون والشراكة بينها

جهاز تنفيذي فاعل وثريش بالكفااات اسدارية والفنية وقادر على ااتقطاب التمويلت الخارجيششة دون المس
م  ااتقللية استحاد

مكانة التحاد على الصعيد الاليمي :ب-

 لششدى الجهششات هيكل أاااي لتحقيششق التكامششل اسقتصششاديش في المنطقششة وتوحيششد صششوت الفلحي  وتمششثيلهم
 ودولياش الى جانب قيادة الجهود الرامية الى تنشيط وتطوير القطاعات الفلحية بالمنطقة. الفاعلة اقليميا

تضام  تيسششير عمليششة وضششع ااششتراتيجيات فلحيششة موحششدة وتفششرض قراراتهششاش على مسششتوى  متينة منصة
السيااات الفلحية.

على المسششتوى جهاز قويش لربط علقات شراكة وتعاون في الميدان الفلحي وتبششادا التجششارب والخششبراتش
اسقليمي.ش

 في النششدوات والتظششاهرات  في تبششادا المعلومششات وتشششارك  اتصاا قويششة تسششاهم منظمة تتوفر على شبكة
 والتكتلت المماثلششة الفلحية وتتششولىش التنسششيق مششع المنظمششات  بالقطاعات  ذات العلقة  والدولية اسقليمية

وتيسرش عملية اسندماج معها.

 التحاد في المجال الفتحاي تدختتت-

الفلحيششة وتحسششي  م  مردودية القطاعششات والمساهمة في حلها والعمل على الرفع درااة مشاكل الفلحي 
 فلحية مشتركة.  سنجاز مشاريعش مداليل المنتجي  م  للا ااتقطاب التمويلت اللزمة

بي  البششاحثي  ميششدانيا م  للا تقششريب الصششلة وتطبيقهششاش  في تفعيششل نتششائج البحششوثا العلميششة المسششاهمة
 تواصل وتبادا وتفاعل بي  أجهزة البحث العالمي والمنتجي .  وإرااا علقة والفلحي 

منهششا وتطبيقهششا في  وتنفيذ لطة لتبادا التجششارب واساششتفادة والخبراا تتولى وضع إنشاا شبكة للمهنداي 
البلدان اسعضااا باستحاد.ش

 للمششواد اسوليششة  يتششولى التوريششدش المشششترك  في تكوي  كيان اقتصششادي اقليمي منسششجمش ومتمااششك المساهمة
ومستلزمات اسنتاج.

 عنها التحاد القيم التي يداف (2

 اععضااا م  حيث الحقوق والواجبات بغض النظر ع  حجمها أو موقعها  المنظمات  بي  جميع المساواة
أو نظامها الهيكلي.

والمنظمات الدولية والشركاا المانحي . الحكومية تجاه اعجهزة اساتقللية السيااية والمالية

واسنفتششاح على قبششواش والتششدللت والعلقاتش بي  اسعضااا والمصداقية في البرامج الشفافية في المعاملت
 الفلحي.  الشراكة مع المتدللي  الخارجيي  في القطاع عضاويات ألرى وعلى
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 جميع المنظمات اععضااا. التعاون والتضاام  بي 

على مستوى العمل والتوجهات. المبادرة م  حيث إبداع وابتكار افكار وتصورات جديدة

 مواعــه كمنظمــة  وتعزيــز  في اساتمرارية التحاد المغاربي وشمال افريقيا للفتحاين كل هذه القيم تساهم
 بالبلدان العضاء وفي المحيط اساليمي والدولي عموما.  ومتمركزة في المشهد الفتحاي اوية وثابتة

المهام والمسؤوليات:(3

المنظمات العضاء: مهام ومسؤولياتأ-

 المعنية الى جانب  النقابي للدفاع ع  مصالح الفلحي  وتمثيلهم لدى السلطات  المنظمات بدورهاش تضاطلع
اسضطلعش بدورها التنموي عبر مشاريع الشراكة.

  بالتشاور مــ  هياكلهــا القاعديــة  السااساية  الطار يتعين على بعض المنظمات تعديل اوانينها وفي هذا
 للدول العضاء.  م  المتطلبات والوععيات الحالية حاتى تتتءم هذه القوانين

 للتمويششل مششع اساششتفادة م  الششدعم تعمل المنظمات على تعزيز مواردها المالية والبحث ع  مصادرش جديدة
 ادائها  لتطوير  م  الدوا المانحة المالي والتقني المقدم

الفلح  وإدمششاج الفلحيششة وتطويرهششاش تسعى المنظمات إلى تكثيف التشاور مع الحكومات لراششم السيااششات
  الخطشط واساشتراتيجياتش في تنفيشذ كعنصشرش ااااشي ضشم  بشرامج التنميشة وتعمشل كشذلك على ان تكشون ششريكا

 الدقيقششة اششواا عششبر التششدللت الميدانيششة أو عششبر إعششداد الملفششات والتقششارير على الصعيد الوطني الفلحية
واسحصائيات الجدية. بالتعاون مع ألصائيي  م  ذوي الخبرة واعتماد المعطيات

 وحديثة متطورة تولي اهتماما لاصا لتحسي  قدرات ومهارات الفلحي  م  للا برامج  وأااليب تكوي 
 الفلحي.  في النشاط مع إعطاا مكانة أكبر للمرأة

  واسقتصادية واسرشششاد والتوجيششه  الفنية تقوم المنظمات بتقديم الخدمات للفلحي  في ما يتعلق بالدراااتش
مع الجامعات ومراكز البحث الشراكة والتحويلش والتسويقش وتعمل على تدعيم علقات في مجاست الترويج

 وتوظيفها في تطويرش اسنتاج الفلحي كميا ونوعيا.  قصد تثمي  نتائج البحوثا العلمية العلمي

تسششعى المنظمششات إلى ترشششيد ااششتخدام ميششاه الششري لمواجهششة مشششكل نششدرة الميششاه والى ترشششيد ااششتعماا
 وتحسي  مداليل الفلحي . مبيدات ،،( للضاغط على الكلفة مستلزماتش اسنتاج )أامدة، بذور،

 الكترونيششة إلى  م  مجلت ومواقششع  على بعث أو تفعيششل أو تحششديث الواششائط اسعلميششة تعمل المنظمات
في المعشششارض م  للا التنظيم أو المشششاركة اععضاششاا جشششانب التعريشششف بالمنتجششات الفلحيشششة للششدوا

 الوطنية واسقليمية والدولية. والتظاهراتش

 التحاد   ومسؤوليات مهامب-

الهياكششل واضششحة على مسششتوى قام استحاد بتعديل نظامه اعااايش ووضع نظششام داللي يسششتند الى معششايير
 وتوجهاتهاش الرامية الى تعزيز الدور النقابي للتحاد.  اسعضااا والمنظماتش
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إلى  تنمويششة وفيش ما يتعلق بدوره التنموي يبحث استحاد ع  مصادرش تمويل م  للا تقديم أفكارش مشششاريع
 المانحة. الجهات

يمثل استحاد أعضاااه  لدى المنظمات اسقليميششة والدوليششة ويركششزش بالتنسششيق مششع المنظمششات اععضاششاا على
 الفلحي وإلغششاا م  اجششل راششم ايااششات موحششدة في القطششاع التششأثير ومماراششة الضاششغط على الحكومششات

 نظششام مشششترك ساششتيرادش المششواد اعاواق بي  الدوا اسعضااا الى جششانب وضششع المعوقاتش الجمركية وفتح
اعطراف في المجاا واستفاقاتش الثنائية ومتعددة وتحيي  التشريعات اسنتاج الفلحية اعاااية ومستلزمات

الفلحي.

ويعمششل أيضاششا على تشششجيع تبششادا لتششأطيرش الفلحي   والكفششااات المؤهلششة يعمل استحاد على تبادا الخبرات
والمنظماتش م  للا تنظيم الروابط بي  الفلحي   وتنمية  والمعارفش التقنية والتكنولوجية البحوثا العلمية

الزيارات بصفة مسترالة.

 اسعلميششة الواششائل لاصششة م  للا تششدعيم استصششاا الدالليششة والخارجيششة يقوم استحاد بتطششويرش واششائل
وإنشاا بنك للمعلومات.

 للسنواـت القادمة  اسساتراتيجيـة المخصصة المحاور(4

 لمسششاعدة  الششدوا  جديدة - على كل المقومششات والحظششوظ  يتوفر استحاد - بعد تقويته وتعزيزه  بمنظمات 
 في منطقششة  ظششروف عيش الفلحي   وذات جششودة عاليششة وتحسششي   مسششتديمة اسعضااا على تركيزش فلحة

شماا افريقيا.

اسهششداف والمحششاور  حضاششوره الميششداني م  للا تحقيششق  وتعزيز ويعمل استحاد حاليا على تحسي  ادائه
 التالية : اساتراتيجية

 لتتحاد  والتنظيمية  المؤساساتية  القدرات  تقوية المحور الول:أ-

 لتنفيذ رؤيتششه وانجششاز المهششام يتمتع استحاد المغاربي وشماا افريقياش للفلحي  بالقدرات والمهارات اللزمة
الموكلة اليه.

وضششمان تنااششق اععضاششاا ومنظمششاتهمش  استحاد ومزيدش تمتي  أاسه تقوية قششدرات  هيكلة وتتطلب مواصلة
تدللتهم.ش

لهذا يتعهد أعضاء التحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفتحاين باتخاذ الاراءات التالية :

 جهازه اسداري م  للا وضع هيكششل تنظيمي اداري يحششدد  للتحاد وتعزيز - تطويرش النصو  الهيكلية
الوظائفش والمهام

 لفائدة: - انجاز برامج تكوينية

المنتخبششة في مجششاا السيااششات الفلحيششة واستصششاا والتواصششلش مششع الهيئششات الراششمية اسطششارات
واعجهزة الحكومية.

والمتابعة. اسطارات اسدارية في مجاا التسيير اسداري والتقييمش 
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 عضاوة باستحاد.  فنية م  كل منظمة - تكوي  فريقش عمل يضام اطارات

 وطنية. - معاضدة جهود المنظمات اععضااا لوضع مخططات إاتراتيجية

 وإنشاا نظام معلوماتي وقاعدة بيانات الكترونية. - تطويرش واائل استصاا الحديثة

 ومشششاريع التنميششة - وضع لطة لكسب تأييد السلطات الوطنية وضمان مساندتها لتنفيششذ الششبرامج الميدانيششة
المدرجة ضم  نشاط استحاد.

مردوديتها وديمومتها وتحسين القطاعات الفتحاية تنمية برامج مساندة المحور الثاني:ب-

 اهداف ااتراتيجية تتمثل في: يحتويش هذا المحور على ثلثة

  الهدف الول:  

 والمعلومششات وقششد تم إنشاا مرصد فلحي إقليمي في شماا إفريقيششا يكششون بمثابششة منصششة لتبششادا الخششبرات
 م  اجل إنشاا هششذا المرصششدش الششذي يتششنزا في اطششار الضارورية والليات إعداد الظروف وتوفير اعدوات
اععضاششاا اششواا على بي  المنظمششات  وتعزيز اعنشششطة المشششتركة والمبادرة تدعيم قيم التعاون والتضاام 

الصعيد المؤاساتي أو التنظيمي أو التقني.

 التالية :  اسنشطة وفيش هذا السياق تمت برمجة

 معلومات في متناوا كافة المتدللي  في القطاع الفلحي. - إحداثا بنك

المستثمري  الفلحيي  وأيام مفتوحة للشراكة والتعاون بي  كافة دوا المنطقة.  لفائدة - تنظيم أيام تحسيسية

اساتراتيجية.  المتعلقة بالقطاعات الفلحية تنظيمش ورشات عمل قطاعية ودعم الدرااات

الهدف الثاني:

 لتطوير الجانب الكمي والنششوعي لمنتوجششاتهمش والرفششع  وتأطيرهم وتأهيلهمش مرافقة أعضااا استحاد للفلحي 
المعيشية. تحسي  ظروفهم  وإرباحهم بما يضام  م  مداليلهم

التالية:  التحاد بتنفيذ النشطة وفي هذا السياق سايقوم

  في القطاعات اساتراتيجية.   تكوي  لصوصية - وضع برامج

- تحديد قطاعات ومنظومات اسنتاج ذات اعولوية في منطقة شماا إفريقيا.

 وتبادا الخبرات والمعارف التطبيقية بي  الفلحي  في الدوا اععضاششاا  للزيارات الميدانية - وضع برامج
في الدوا اعلرى. وكذلك في علقة بالفلحي 

ولطط عمل بالشراكة مع معاهد البحث العلمي الفلحي م  أجل تثمي  نتائج البحوثا وتبادا - تنفيذ برامج
الجودة. وتحسي   في اسنتاج التي تساعد على الزيادة الفنية والتقنية المعلومات
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الفلحي وتيسيرش عملية المجاا  الحديثة في  بالتكنولوجيات  التعريف  التقنيات -  نقل هذه  الفلحي  في   إلى 
فلحيششا  في البلششدان المتقدمششة  المهنششيي   للزيششارات واللقششااات مششع وضع بششرامج الدوا اععضااا م  للا

 وتكنولوجياش 

الهدف الثالث:

 في توفششير مششداليل بي  الششدوا اععضاششاا بمششا يسششاهم الفلحيششة  للمنتجششات الرفع م  نسق التبادا التجاري
 للفلحي . إضافية

 يتطلب  لتتحاد فإن تنفيذ اسساــتراتيجية المتعلقــة بتســويق المنتجــات الفتحايــة  التنموية وعمن الرؤية
اساراءات التالية:

- العمل والضاغطش في اتجاه فتح الحدود وإنشاا اوق مشتركة للمنتوجات الفلحية في شماا إفريقيا

- تعزيز تبادا المعلومات بخصو  القواني  المنظمة لتوريد وتصدير المنتجششات الفلحيششة في كششل بلششد م 
البلدان اسعضااا

 لمنطقة شماا إفريقياش الفلحية  صادرات المنتوجات  لتنمية - وضع إاتراتيجية موحدة

- تنظيمش تظاهرات )معارض، صالونات( بشكل انوي وبالتداوا بي  دوا المنطقة حسب جاهزية وااتعداد
  وضمان مواكبتهم المسششتمرة المنظمات اععضااا وذلك بهدف تيسيرش وتوفيرش فر  الشراكة بي  الفلحي 

للمستجدات التقنية.

 والعجز الغذائي في الوساط الريفي  في تقليص نسب الفقر المحور الثالث: المساهمةت-

 لتمكي  الفلحي  في اعدوات الضاششرورية إلى إعششداد وتوفششير ايتوجه اهتمام استحاد في السششنوات القادمششة
 التقنية والماليششة بمششا م  برامج التكوي  والمساعدة  واساتفادة م  التمتع بظروف عمل سئقة شماا إفريقيا
 في الواط الريفي.  في التقليص م  الفقر يساهم

م  مردودية العمل الفلحي والرفعش اععضااا مسؤولية المشاركة في تطويرش الفلحة وتتحمل المنظمات

 يوصى ب: وسنجاح هذه المهمة

العمل اللئق لسكان اعريافش الفقراا ولاصة منهم الشباب والنساا - تحسي  ظروف ومقومات

 في مجششاا احششداثا فششر  - اسقناع بضارورة انجاز حوارش اجتماع وطنيش يهدف إلى وضششع بششرامج وطنيششة
وم  التونسششيش للتضاششام  المتعلقششة بالبنششك  في هذا اسطارش م  التجربة التونسية عمل سئقة ويمك  اساتفادة

 بي  طششالبي الشششغل والحكومششة والنقابششات الششتي تقششوم على ترابششطش الحلقششات والشششراكة الموريتانيششة التجربة
العمالية

 بي  العششرض التشششغيل بمششا يضاششم  اسنسششجام - تأمي  التنااق الجيد بي  التصاصششات التكششوي  ومتطلبششات
 والطلب في ااواق التشغيل الوطنية والمحلية 

 وتثمينه  القطاع الفلحي - العمل على تنشيط حركية
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 في  لسكان اسرياف الفقراا مششع تشششريكهم  اسجتماعية  بالحماية  لاصة - السعي الى اعداد برامج وطنية
 هذه البرامج صياغة

ومساعدتهاش على النفاذ الى الخدمات والمششواردش في الواششط الفلحية والتعاضدياتش - تنمية قدرات المنظمات
الريفي

 المناخية والذكية والمتأالمة م  المتغيرات المستديمة  تعزيز مقومات الفتحاة المحور الراب :ثا-

أصششبح  اعم  الغششذائي  ووضششعية على مردودية الفلحششة تناهي ظاهرة التغيرات المنالية وتزايد تأثيراتهاش
 اعتمششاد التقنيششات والتكنولوجيششات المحافظششة  بأهميششة  لتحسيس الفلحي  يفرض وضع آليات وتنفيذ برامج
على البيئة والموارد الطبيعية.

 انجازها في :  وتتمثل هذه البرامج التي يتعين 

 بصفة مستدامة  التي تمك  م  التحكم في الموارد الطبيعية - اعتماد المماراات الجيدة

 وتشريعي  وبإطارش قانوني بدعم ايااي الفلحة المستديمة مسنودة - العمل على أن تكون مماراات

عالية  زراعية مرنة وذات انتاجية  نحو اعتماد  انماط - التوجه

 الفلحيششة المنالية م  للا اعتماد التقنيات  مخاطرش التغيرات - مساعدة الفلحي  على اساتعداد لمجابهة
 الملئمة والمتأقلمة مع المناخ

ترتيباـت تنفيذ المخطط الساتراتيجي:(5

 ضم  المخطط على تعميق وتطويرش محتوى كل محورش وضششبطش المحددة يستند تنفيذ المحاور اساتراتيجية
آليات تطبيقه.

تشششاورية للا السششنوات الثلثا المخصصششة للمخطششط تنظيم ورشششات عمششل  فإنششه م  المنتظششر أن يتم لذا
 للتنفيششذ  دقيقششة  وبششرامج  لهذا المخطششط عششبر اجششرااات ملمواششة  المحاورش واعهداف اساتراتيجية لتجسيم
 للنجاز.  مع تخصيص ميزانية  والتقييم والمتابعة

نتيجة جاات  التي  للتعديلت  تشاورية وتبعا  اجتماعات  الوثيقة   اعتماد  ايتم  فإنه  في للمخطط الجديدة  
 لمعالجشششة اسششششكاليات والنقشششاط الشششواردة ضشششم  مختلشششف المحشششاورش  المشششالي والتقشششني البحث ع  الشششدعم
اساتراتيجية.

 والتنظيمية لتتحاد  المؤساساتية  الول: تقوية القدرات تطبيق المحور الساتراتيجيأ-

 المنظمات اععضاششاا للا اسجتماعششات ومهمششات العمششل  مع جميع  مشاورات مثل هذا المحور موضوعش
وتعديل المخطط اساتراتيجي.  لمراجعة المخصصة

 لاصششة بتكششوي   تعميششق وتطششوير النقششاط المتعلقششة المشاوراتش إلى استفششاق على ضششرورة وقدش أفضات هذه
 واسدارية. اسطارات المنتخبة

 وفقا لتقدم نسق انجازها.  تعديلها  اسلرى التي ايتم  عديد النقاط كما تم ضم  هذه المشاوراتش مناقشة
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 واساتدامتها  مردوديتها  وتحسين  الفتحاية  الثاني: مساندة برامج تنمية القطاعات تطبيق المحور الساتراتيجيب-

 استحششاد للا فششترة المخطششط اساششتراتيجي على انشششاا مرصششدش في ما يتعلق بهذا المحور اتتركزش برامج
فلحي إقليميش في شششماا إفريقيششا مششع اساششتئناس في هششذا المجششاا بالتجششارب المتطششورة ضششم  المنظمششات

اعلرى. والشبكات اسفريقية

  والتطبيقششات  للتحششاد بزيششارات ميدانيششة للطلع على النمششاذج وفيش هذا اسطار ايقوم الخششبراا التششابعون
2018 الناجحة على مستوىش إنشاا وتسيير المراصششد الفلحيششة واششتكون اسنطلقششة بزيششارة مبرمجششة اششنة

 احداثا مرصد فلحي. للتكوي  في مجاا منهجيات

 لتوفششيرش الششدعم إاششتراتيجية  العمل على تحديد لطة وبالنسبة للهدف الثاني المدرج ضم  هذا المحور ايتم
 تقنيا وتكنولوجياش . ومساندتهمش  بتكوي  صغار الفلحي   والتدللت المتعلقة المالي سنجاز البرامج

  وملتقيات ضششم  فعاليششات المعششارض والصششالوناتش  انجازه عبر تنظيم تظاهرات اما الهداف الثالث فسيتم
 »اياماب« بتونس. على غرار الصالون الدولي للفلحة  في بلدان شماا إفريقيا الفلحية

التفاضششلية الششتي ينظمهششا استحششاد منصششة للتعريششف بالخصوصششياتش والمششيزات وتمثششل مختلششف التظششاهرات
 ومسششاحة اسقليميششة بي  المنظمششات والمؤاسششات في كل بلد م  البلدان اسعضااا وفضاششاا للشششراكة للفلحة

 المبتكرة.  والتطبيقات  الحديثة الخوا  في مجاا التقنيات  بي  المستثمري  وانجازش مشاريع لعقد صفقات

المساهمة في تقليص نسب الفقر والعجز الغذائي في الوساط الريفي  الثالث: تطبيق المحور الساتراتيجيت-

 بهذا المحور وتحديششد لطششة  ذات علقة  وتدللت  في تنفيذ برامج  الشروعش2020 انطلقاش م  انة  ايتم
التقنية.  وتطوير مهاراتهم الفلحي  لتوفيش الدعم المالي م  اجل تكوي  ومساندة صغار

 لضابط تفاصيل تطششبيق هششذا المحششور على المسششتوى2020 برمجة ورشة عمل انة  وفيش هذا اسطار تمت
الجهوي والوطني واسقليمي.

 والمتأالمة م  المتغيرات المناخية  والذكية  المستديمة  الفتحاة  مقومات  تعزيز  الراب : تطبيق المحور الساتراتيجيثا-

تقنية  ورشات  هذا المحور ايرتكز أاااا على تنظيم تنفيذ  المعارض والصالونات  متخصصة ضم   
م  الناحية البيئية.  الفلحة  تدلل وإيجادش لطوط تمويل لتأهيل  لطة قصدش تحديد

« بإشششرافش2019»اياماب   الدولي للفلحة الصالون في إطار فعاليات ويقترح تنظيم أولى هذه الورشات
في شششماا المعروفششة بتقششديم الششدعم المششالي والتقششني للفلحي  أعضاششاا استحششاد وبمشششاركة الجهششات المانحششة

والصديقة للبيئة  الذكية والمجددة على اعتماد المماراات والتطبيقات وتشجيعهم افريقيا
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: الخاتمــــــــــــــــة

 فهو  للفلحي  يمثل هذا المخطط اساتراتيجي التزاما جماعيا م  أعضااا استحاد المغاربي وشمااش افريقيا
 الفردية والجماعية وكذلك م  للا حقوقهم. يلزم كافة اسعضااا م  للا واجباتهم

تعزيششزش المكتسششبات المؤاسششاتية الششواردة ضششم  المخطششط يضاششم  مختلششف الششبرامج واعنشششطة وإن تنفيششذ
 في  للفلحي  والمسششاهمة  للتحاد الذي يبقى هدفششه اساااششي هششو تحسششي  الظششروف المعيشششية والتنظيمية

اسقتصادية واسجتماعية والسيااية لجميع بلدان شماا افريقيا. تنمية المجاست

وهششذا المخطششط اساششتراتيجيش هششو احششدى الواششائل لتحقيششق هششذه اعهششداف وتجميششع الفششر  والتحششديات
 واسنجازات.ش

 لنجاح هذه الداة الساتراتيجية اللتزام الجماعي لكل اعضاء التحاد هو الضامن
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