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  منظومة البذور والشتالت 
 

ا�� اأ ما ا للقاتا�    الاإل نتاا  لدال��  دورهاا اسا��ي 
ا

ت�ا م اومةاا لدورره رلدت

ا رضمان جةدة لملواة  رلساترلهه اا .   حس�نن نتااجيا ا�� لملثبا
ا

1TP0Fرت�اا  لدورره رلدت

(1)
P1T  ح�ب رزلهة

ا نتاا  لدال��  % 20لدال�حا بسةل�   ّا ردا حيث .    اردرد رلساأثر� اره لملومةاا بااامام لدوا

ت ارلج�اه بإطاه قاتة�ي خاص 1976حميت اور سوا  بتتري�ا� جوّوة مك�م  1999   سوا  حما

1TP1Fاةلكوا دااطةهل� للقاصاا    لمللاإل

(2)
P1T . إل باو عر�ي  2003اور سوا حة�س  صادقتر ا  ع��كأرا الاقيا

ا
لح

ا ر�  لقماّا لمل�انوطا� لدوواحيا ساد لدوا
ا
 .اح

 

لاه رلدوسث      
ا
ةزي  راح  اأ نتاا  رنكثاه رلملرلقوا رلداا

ا
ا�� ك�

ا
. رتتمن اومةاا لدورره رلدت

  بنن
ا
�وا د�خضررل�  % 35 رح�ملرح ��وا تغطيا للقاجيا� لدةطويا باإلتاا  لملس�

ا
�وا %  54ربادن

ا
بادن

دة    قطاع لدزهلعا� لدك مى ر %  90رداوطاطا  ا اأ لدورره لملةها يا� للجمايا مدف طأا  26حوااز لدكما

�     د.م 97,3 بتيما باغت
ا
 .2013اة 

 

 
 

ا��
ا

انن    حس�نن مدلء اومةاا لدورره رلدت
ا
ق اخااف لملاوخ

ا
 ،رداةقةف ع�� اوى حةف

ا  ا هقابيا ت دلئرة لملساسوا� لدتيام بمهما
ا
د  خصتحةد ا�� رحأانن لد��را

ا
حومي  قطاع لدورره رلدت

ت مساسا لدال�مة  رللجةدة رلدوسث لد�ا�ي
ا
ا . 2013-2010رغط قابيا لدهيا�ن لدرالج�ا رممات اعماإل لدرا

مر  ا ر دةزلهة لمل�االا بادال�حا إ�� لبادوا ا لقماّا رارلقوا جةدة لملواةجا� ا��ا خاصا ندلهة لد�ااا

ّةلن لدةط�ي  ا رلدوا هلعيا �اي  لد�ا�  لدال��  رلمل�هو لدةط�ي داوسةث لدزا �ا لدوسث رلداا ا راؤسا لدال�حيا

                                                           
ق ب�محيب لدورره رلدتا��  2000جاتالي  18لملؤهخ     2000د�وا  101اأ اار عود  5لدورره رلدتا�� اثباا لدصاةحيا ع�� ا��ى لدالصن   (1)

ا
رلملا�ا

 .رحاد��ا لدحقيا رحةهدواا راحلاه ف��ارطرق إتااجها رإكثاهاا رلملةلصالا� لد�ااا لخز��ا ردالها رعوةت��ا رارلقوا جةد��ا 
خ     1999د�وا  42لدتاتةن عود   (2) ح بادتاتةن عود  1999ااي  10لملؤها ق بادورره رلدتا�� رلمل�انوطا� لدوواحيا لملوتا

ا
خ  2000د�وا  66رلملا�ا لملؤها

 .رتصةصه لداطويتيا 2000جةدايا  3   

0 

100 

200 

 الخضروات والبذور األخرى بذور البطاطا بذور الحبوب 
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90% 
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35% 

 تغطية الحاجيات الوطنية باإلنتاج المحّلي

 اإلنتاج المحّلي )ألف طن(الحاجيات الوطنية من البذور 
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داةتا ردّةلن للقوةب ردّةلن حر�يا لملاميا رحةفنم لملر�� دت را�هو لدزا  اره اعماإل كما ممات .دازا

نن د�خضر رلدغ�إل لدووك لدةط�ي د�جي انن داورره رلمللم�نن لملهويا انن لملركزدا �ارتيا ركانن لداا
ا

وا� رلدت

�  لدكررم راوا�  لدغ�إل
ا
 .رلمللم  نجواهي دال�

 

واحا� ب �ي حماّا لدوا
ا
ا إ�� اسط داهل� لمليولتيا � لدزا ماإل رلااوا

ا
) صالاقس(ر�الجوةب ) باجا(ادت

ا  اننلدرالج� ا لقماّا رارلقوا جةدة لملواةجا� لدال�حيا مر دإلدلهة لد�ااا ا بادوا ا� للجهةدا رلملوور�يا

ا ب�نا اأ تابن رصالاقس رتتاط لد�وةه بمطاه حة�س قرطا  ر�ميوائي هلدس رصالاقس  وميا لدال�حيا دااا

داةتا   ).صالاقس(را�هو لدزا

 

ا در  رديا ا لسائواسا بامل�اّنم لدوا قاباح ا إتلاز اره لملهما ا دألجهزة لد�ايا دارا رديا ما لدوا
ا
ال  اموم

تا برقابا ادلء
ا
ما حاك لملا�ا قابا ع�� ادلء دولئرة  باعاماد سيا وا بودين لدرا ا لملضما قابيا اساديب لدرا

ا اأ خ�إل حومي  جا�ا عمن.  لملساسوا� ا تتاهكيا لئرة او�جيا و�ت لدوا
ا
انن  رلح

ا
ت عودل اأ لملاوخ ضما

ا ر  ا داورره ا��  خاصا ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

ا داورره رلملتاحن لملماازة رلدت ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

لدت

رلمللما  لمل�ي لملت�مك د�خضر رلمللما  لمل�ي لملت�مك داغ�إل ردّةلن حر�يا لملاميا رحةفنم لملر�� 

انن عأ 
ا
دت باإلضافا إ�� امث ّةلن لدةط�ي دازا حنن��ض رلدوا

ا
ة���ي را��ا  ايا�ن لدال� ساد لداا

ا
داال�حا اح

يو لدوسري  حنن رلدصا
ا
 .رتتابا لدال�

 

تت مساسا 
ا
ا إ�� ا�حما� ت�ا �ةض رخاصت اره لملهما ا� لمل�اموة دا�ا ا اديا ��وم ف�اديا

ومي  ر  باملومةاا ع�رة ع�� تتائص    لداا
ا
صراف    لملومةاا � ساوامث كما مفضت إ�� .    تلاعا لداا

ا� نكثاه زاا ع�رة ع��  لدةقةف ع�� إخ�ال� مابت عمايا
ا
لاعا لد� د بادوا �را

ا
� اأ حأانن لد� رحوا

يا
ا
ا�� لملوالا اسا

ا
قابا ع�� جةدة لدورره رلدت ا� لدرا ا عمايا ّا دة رم اسورد ا . لملةها كردك رمفضت لملهما

ا� لس�مجاع لملةهرث  إس�ملحيلياسانواطا� رحثمي��ا رغياب إ�� تججين ض�ف ��ق ا  داأطنم عمايا

 .للجي�ي رلملسافما عايه
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 املالحظات أبرز 

 

 تنظيم القطاع -

 

ا��
ا

ا اكاماا لد�واصر  ،حالاتر  اومةاا لدورره رلدت ا رطويا  ،   لمللاإل   غياب لس�ملحيليا

رل� ادلء
ا

ا ااا��ا اؤم ا لقماّا رارلقوا جةدة ر  .إ�� اي�ن ت�وو إديه اهما دتاصر دره ندلهة لد�ااا

الا بادال�حا ع�� معماإل لدرقابا لمليولتيا رارلقوا عمايا� لداةهدو 
ا
لملوالا� لدال�حيا بادةزلهة لمل�ا

ا ت��ى باملهام لمل ا� للجهةدا ن تتص    . ر�ةهةرلداصوّر ا  غياب اص�قا صاب لملوور�يا كما ُ�جا

النن بمرلقوا عمايا� نتاا  رلداثبيت باغت ��باه 
ا
 %.  58اعةلن لمل�ا

 

رح ا لدةقةف مّضا ع�� اسوردّا آديا� لد��ةض باملومةاا حيث دةحظ غياب لداأطنم 

ا ا ركردك لدويةدةجيا هة جينيا �ح لقاصاه اولرال . لدتاتة�ي إلتاا  لدورره رلدتا�� لملسةا
ا
جوا كما لح

ا
� لد�

اتا�ن لملومةاا  إ��لدالويا داورره رلدتا�� ع�� لدومر    اطادب لد�مسي  رللقماّا درن لداطراق 

 .رنجرلءل� لدكالياا باطةدراا

 

ا لقماّا ر  رال  ا م�قاب لمل�انوطا� حطادب ندلهة لد�ااا ارلقوا جةدة لملوالا� لدال�حيا

�اةجوا ع�� ارلقوا حتةإل إكثاه لدورره را�ادي  للقماّا لدوواحيا لملسميا بت�وّو لمل�ادي  لد�وةدا لمل

راة اا ال ��مح باةفنم اةلهد إضافيا لق�اب ماةلإل لملتاهكا للخاص بسماّا لدوواحا� رلد�ي اأ مأ��ا 

تا  ردةحظ .حمةدن برلاج حأاين لملومةاا
ا
أ اأ إدهل  لدوياتا� لملا�ا

ا
غياب تمام ا�اةااتي ف�اإل  ّمك

ر    تلاعا لداصراف ف��اباملومةاا رااا���
ا
 .�ا اما مث

 

ن  ا اا�اااا ردا�نا
ا
قابا ع�� لملومةاا رنسرلع بإعولد خط ا بادرا ت�زدز دره لدهيا�ن لمل�ويا

ا  إّلاد اطر راديا� داان�يق بنن اخااف لملاوخانن رللقرص ع�� حوعي  دره لد�جوا  دا��ةض ��ا

ا داورره رلدتا�� رلمل�انوطا�  الدالويا  .لدوواحيا

 

تالت ومراقبة جود��ا -
ّ

 تأم�ن ال��ود بالبذور والش

 

ا داورره �نا اأ لهحال�ت ��وا لمل�احا� لملرفةضا د ا لملركزدا  رلملتاحنلدتركا لدا�ارتيا

الملماازة رلدتركا لدا�ارتيا  دها لد�وةي  لملركزدا رذدك د�وم  2013سوا    %  13داورره حيث فاق ا�وا
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أ بكرا  يا� لدورره لدا�اقوّا . لس لدتررطلد��لم لملك�ّم تص    ت�اي  كما %  21كما تااز� ��وا لدوا

مس لد�تةد ��ببداتركانن لدا�ارتيانن 
ُ
يا� حتردوا ال ّا ا �تأ��ا ت�اي  سةى تصف  لمل ماا منا خ لدكما

 .لملطاة�ا

 

ا داورره رلملتاحن لملماازة  رت�اقو� ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

          ا  2012سوا  اأ جوّو   لدت

يا خ�إل لملةس  %  22
ا
أ لدرّأ هفضت ا�احا��  بصالا �ا أ اأ . لد�ابقاأ لملك�ّم

ا
رد  حامك

ا� كما د  حت  بإحادا سةى  % 22لساخ�ص  تا ��ره لملاالا
ا
تا %  39اأ لملوادغ لملا�ا

ا
ا� لملا�ا اأ لملاالا

�لعا� ع�� لدتضاء خ�إل لدال�مة
ا
 .2013-2011 بادن

 

تت مساسا 
ا
� اأ جةد��ا ت�ا قابا ع�� لدورره رلدتا�� تتائص حوا لملخابر  بنتاطرمابت لدرا

الا بادال�حا رلد�ي د  
ا
مر دإلدلهة لد�ااا لقماّا رارلقوا جةدة لملوالا� بادةزلهة لمل�ا لدرلج�ا بادوا

ن ع�� مهادة اعاماد  �ح بخصةص جةدة لدورره رلدتا�� . ISO 17025حاسصا
ا
لملوالا اسايا رلح

ررط رلد�ي باغت 
ا

لس لدت وا� كرا
ا
ا غنم لملطابتا ملاطا  2013سوا    %  17لهحالاع ��وا لمل�احا� للجمايا

ا رلدورره لد�ي د  ّا ا قوةدها حيث  لداخاليضر��وا لدورره لد�ي ح ا  ّا اأ حصنيالها اأ اماازة إ�� عاد

دها  ا ال تجج كما ح ا . 2013-2011خ�إل لدال�مة %  13حلارز ا�وا ين إخ�ال�    ا�ك ااالا� لداةهدو اما

دة رلد�ي  باسوّو��مح  خاذ    مأ��ا  ح ا اآإل لدورره رلدتا�� لملةها
ا
 .هجاعن ح�ف مر    نقرله لح

 

     ��وا لمل�احا� لملرفةضا  ردا�نان
ا
سك نن باإلتاا  رإّ�ء اأ قون لداا انن لمل�ويا

ا
لملاوخ

أ زاا الخاياه لملك�ّم
ا
تايص اأ اخاطر عوم  لد�واّا لد� و باد�تةد لمل ماا ��وف لداا رإدزلاه  باداتيا

يا� لدورره لمل�اةجوا ا   ف  حستيق كما قابا لدرلحيا ع�� للجةدة رذدك دارا حوعي  لملخابر رحال�ين لدرا

دّأ اأ للخاه  ا حلاه لملزرا ا رللقوا اأ لداو�يا ا اأ لدورره لملسايا  .اأ ��وا تغطيا للقاجيا� لدةطويا

 

 لبحث العلميا -

 

تا الس�مجاع رحلمي  رحالظ رحثمنن لملةهرث للجي�ي رطويا  إس�ملحيلياحظ غياب دة 
ا
اةث

رض�ف عود اصواف لملسايا لمل��مج�ا اأ بوةك للجيوا� اجوبيا لدةط�ي اأ لدورره رلدتا�� 

�ح عوم لح�ملم لمل�اّنم لدورديا لمل�اموة بخصةص حالظ
ا
لملةلهد للجينيا  راأ لملؤس�ا� لدةطويا رلح

 .لدوواحيا

 

ا إثر �نا رال ّا ا حسينن قاعوة  صرف    لملخزرن بصالا آديا ا�طيا� لملةهرث للجي�ي رلداا

ا� للجرد  ا حسراك دألصواف ع�رة ع�� غياب عمايا اعمايا  . لدورهدا
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ا    الا�  للخضررل� را�جاه لملثمرة  دةحظكما  غياب حتيي  ر غياب برلاج بسث إّ�فيا

ا حثمنن تاائج لدوسث لد�ا�ي إذ د  ّا ا إبرلم سةى  ّا رااا��ا معماإل لدوسث لد�ا�ي إضافا إ�� اسورد

 .ا�انوطا 52عتو لساغ�إل دام�انوطا� اأ جماا  23

 

ن داغرض، ا لملةجةدة بالخاه  رلد�من ع��  ردا�نا نسرلع باسوّو اصواف لداة��يا

الا ر  لس�مجاعها
ا
ب مالا رحتيي  م�تطا لدوسث لد�ا�ي    لمللاإل ع�رة ع�� حال�ين دره لدهيئا� لمل�ا

 .حثمنن لساغ�إل اصواف للجوّوة
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I- تنظيم قطاع البذور والشتالت 

 

دوره لدري حا�وه    الاإل إ�� لحكت��ي اومةاا لدورره رلدتا�� طا��ا لس�ملحيليا تمرل 

�ةض بادتطاع ر غنم منا  .رحس�نن نتااجيا رحستيق  ااأ لدغرلئي نتاا حوةي   ا� لد�ا لد�ااا  اهاي�اآديا

� اأ تلاعا لملومةاا رسون دعمها  .ماب��ا تتائص حوا

 

تالت - أ
ّ

 آليات ال��وض بمنظومة البذور والش

 

ا��، حرحكز اخااف اديا� 
ا

رة   غياب لس�ملحيليا رطويا ماااا ملومةاا لدورره رلدت
ا
 لملاةف

جوا لدالويا داورره رلدتا�� رلمل�انوطا� لدوواحيا باإلضافا إ�� د
ا
هره لملومةاا مساسا ع�� قرلهل� لد�

 .اا ح ا إقرلهه ضمأ لدوصةص لدتاتةتيا لملومما داتطاع

 

 اس��اتيجية الوطنية لل��وض بمنظومة البذور والشتالت -1

 

د اكاماا لد�واصر س�ملحيليا رطويا بالدورره رلدتا��  د  ّا ا إفرلد اومةاا ا حسوا
ا
بوق

��ةض داإقرله حةصيا�    إطاه الاس رزلهي  2008سوا    رد�ن ح ا . �اتا�ااولف راديا� د�نا ا�ةا 

 اره ممات قطاعا� للقوةب رلدوطاطا را�جاه لملثمرة فتو دةحظ غياب ااا��ا ملخااف ،باملومةاا

انن 
ا
د لملاوخ ةصيا� ماام ت�وا  .   لملومةاالداا

 

اا    لملومةاا ع�� غرله دّةلن حر�يا لملاميا رحةفنم 
ا
ردلوه بادركر منا ��ض لدهيا�ن لملاوخ

�  .اتررع خطا دا��ةض بمومةاا لدورره لد�االيا رلدرعةدا 2013لملر�� قو معوا    جةلن  كما معوا

س�ا لدوسث رلدا�اي  لد�ا�  ندلهة لد�ااا لقماّا رارلقوا جةدة لملوالا� لدال�حيا بادا�ارن ا  اؤ 

لدال��  رلمللم  لمل�ي لملت�مك داغ�إل رلمللم  نجواهي دال��  لدكررم راوا�  لدغ�إل رلملركز لدال�ي 

باإلضافا إ�� ��ض لدوهلسا� حةإل  2016سون لد��ةض باملومةاا    مفاق  حةإل داتةلهص حتردرل 

د  غنم منا �نا اره اعماإل. اومةاا للقوةب إ�� تمرة ماااا  ا  لفاتاهاااتاهي  او�زدا بتيت الرا

انن ح�ى ّا ا حو�ي ماولفها رإ�� حسوّودامومةاا 
ا
 .دره اخااف لملاوخ

 

وا باملن�لتيا ح�ب ااولف دةزلهة  ،رع�� ص�يو آخر فإنا ااولف رلملؤمرل� لملضما

ا�� رسون لد��ةض ،لدال�حا
ا

 ضوطها ع�� مساسحيث ح ا  ��ا ال ت�كس رلق  اومةاا لدورره رلدت

ا داتوهة ع�� . إتلازل� لد�وةل� لد�ابتا وةدا رل� باملتاهي  لد�ا
ا

كما ح ا حوةدب اره ااولف رلملؤم

ق 
ا
ا "ادلء صاب لد متااج لملا�ا ا داموالا� لدال�حيا قيا �اا لدحا باإلتاا  لدال��  رللجةدة رلد�ا
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ا ا� " رلدغرلئيا
ا

قابا ع�� جةدة لدورره رلدت ا � رحثبي��ادرن إفرلد لدرا رل� فرعيا
ا

أ . بأاولف راؤم
ا
رال حمك

ا�� تمرل 
ا

��    الاإل لدورره رلدت
ا
وخ ا اأ حتيي  تلاعا لداا ا لملؤمرل� إ�� عاره لدةض�يا

ا
وم دق

 .را�ءا��ا

 

جنة الفنية للبذور والشتالت واملستنبطات النباتية -2
ّ
 ال�

 

ادس اأ لدتاتةن عود  خ     1999د�وا  42ح ا بمتا��ى لدالصن لد�ا  1999ااي  10لملؤها

ق بادورره رلدتا�� رلمل�انوطا� لدوواحيا إحولث لجوا فويا داورره رلدتا�� رلمل�انوطا� 
ا
رلملا�ا

� لق�ملح نجرلءل� لدكالياا باطةدر رحةجيه اومةاا لدورره رلدتا�� رلمل�انوطا� لدوواحيا 
ا
لدوواحيا حاة�

نوطا� لدوواحيا بادججن لدرس�ي ر   اطادب إسواد رإبولء لدرمي    اطادب حرسي  اصواف رلمل�ا

1TP2Fااكيا لمل�انوطا� لدوواحيا رحلام  ارحنن    لد�وا ع�� اقن

(1)
P1T.  

ا
�ادرجةع إ�� اساضر جا�ا� ر ه غنم مت

ن عوم لح�ملم  ،لد�جوا اور إحول��ا  2004إذ د  حلام  طياا سوا  �اجاماعا�لورهدا اره لد�جوا دحونا

�ح م��ا لقاصر� ع�� اجاماع ارة رلحوة خ�إل لد�وةل� دتغةه    حركيو��ا كما ل
ا
 2003ر 2001ح

 . 2011ر 2009ر

 

ن منا اولرال� لد�جوا  غادوا اا حتاصر ع�� إبولء لدرمي    اطادب حرسي  اصواف كما حونا

بادججن لدراس�ي درن لدةقةف ع�� نجرلءل� لدكالياا باطةدر رحةجيه رحماّ��ا رلمل�انوطا� لدوواحيا 

رلقاصر� ات�محا��ا    لمللاإل ع�� لملطادوا باوعي  لملةلهد لدبتردا رلملادّا . اومةاا لدورره رلدتا��

ا لدججن لدرس�ي درن 
ا
ماا��ا إتلاز ات�محا��ا رحةصيا��ا رال حتةم لدتيام برلدوعةة إ�� إتلاز اسط

  باحخاذ نجرلءل� لدضررهدا    حادا عوم حستيق ااولف مر عوم حطويق حةصيا� رات�محا� باداا�

جان لدتطاعيا لملاخصصا
ا
 . لد�

 

شري�� ملنظومة البذور والشتالت  -3
ّ
 اطار الت

 

تري�  للقا�  ملومةاا لدورره رلدتا��    حومي  راي�اا اهوا نتاا  
ا
مسه  نطاه لدت

غنم منا ارل نطاه ال ّزلإل �تهو تتائص حسوا اأ  .رلدتا�� رحةهدواا رارلقو��اراحلاه    لدورره 

دةحظ غياب لداأطنم لدتاتة�ي إلتاا   فتو. اةلكوا لملومةاا دااطةهل� لد�اميا رلدورديا    لمللاإل

هة جينيا  ��وف جماا اأ لملساذّر اخر ��نن اعاواه لد�ي ّاطاب لساغ�دها ر لدورره رلدتا�� لملسةا

كما دةحظ غياب إطاه تتري�  خاصا بادورره . لملخاطر لملساماا ع�� لمل�اةى لدص�  رلدويئي لجاواب

 .رلدتا�� لدويةدةجيا

                                                           
ق بضوط حركيو��ا رطردتا سنماا 2000جاتالي  18اؤهخ     2000د�وا  102 اأ اار عود 2طوتا ملتاضيا� لدالصن   (1)

ا
 .رلملا�ا
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ا ال ا لقماّا رارلقوا جةدة لملواةجا� لدال�حيا ن منا ندلهة لد�ااا لمل�ةتا�  حتةم بمرلقوا رحونا

اا دا�مسي  مر د�قماّا لملسةهة جينيا رال ّا  لدتيام بادالاهب دااأكو اأ  هة غنم منا اصواف لملتوا اسةا

ه جينيا ردا ا  .جينيا م غنم اسةا    رح ا . اقاصاه ع�� حصردح كاا�ي اأ لمل�انوط بأنا اسانواط لملتوا

ق باد�ائوا� لملسةهة جينيا  2009سوا 
ا
داطةهل� لاةلكوا �غرض إعولد اتررع قاتةن ّا�ا

ع لدويةدة� لدويةحكوةدةجيا للقوّثا رحماّ قا لد�ااا رلدويئا رالساولاا لداوةا  . ا داحا
ا
           ه رإ�� غنم مت

هة جينيا 2014غاّا ااي   . د  ّا  لساصوله لدتاتةن للخاص باد�ائوا� لملسةا

 

ن  ،راأ جها مخرى  ا��ا ر  لملطاة�اص�ة�ا�    حطويق ��ض لدتررط لدتاتةتيا  رجةدحونا

ها�    �ن اوابت لدتا��م�قاب لملوابت لضررهة حةفنم  استيق ح�ب لدص�ب ري�و ذدك  .قتةإل ااا

��ا اما ّل�ن استثماه    الاإل ّلمللم  لمل�ي لملت�مك داغ�إل تمرل د�ستثماهل� لملادّا لدهااا لد�ي 
ا
اطا

 .إتاا  لدتا�� غنم ار�ح اتاهتا بادا�اديف

 

، د  ّا ا 2012ااي  26خ    لملؤها  2012د�وا  439ألار عود د رخ�فا ،رع�� ص�يو آخر

ضوط لمل�ادي  لمل�اةجوا ع�� حرسي  مصواف لدورره رلدتا�� بادججن لدرس�ي    حادا إجرلء 

لدالاهب    حتن طادب لد�مسي  مر للقماّا خاصا بادن�وا دأل�جاه لملثمرة عاما رمنا ندلهة لد�ااا 

لاهب    حتةإل طاد�ي للقماّا مر لد�مسي  لقماّا رارلقوا جةدة لملوالا� لدال�حيا حاة��ا إجرلء لدا

ا بردك ا خاصا
ا
كما دةحظ غياب لداوصيص ع�� لمل�ادي  لمل�اةجوا عوو طاب . رذدك دغياب اسط

ة راة اا ّسرم لدوردا اأ اةلهد ااديا  اااا �ان باإلا�ان حسصياها إعادة لد�مسي   إثر لتتضاء لملوا

ا  ب إعادة لد�مسي اأ اصواف لدوواحي لملرحال ماام لد�ود خاصا
ا
 .ا لد�ي حاطا

 

آديا� لد��ةض بمومةاا لدورره رلملتاحن بضررهة إح�ام رحة��ي دلئرة لملساسوا�    الاإل 

انن رضمان لدان�يق فيما  �افانسرلع بإعولد خطا اا�اااا دامومةاا ا  للقرص ع�� تتردك 
ا
لملاوخ

 �ة�ا� لد�ي حسةإل درن حستيق ااولفبي��  داسوّو اردةدا� رااا��ا اتلازل� رلدةقةف ع�� لدص

ة . لملرسةاا الا بادال�حا اوعةا
ا
ا داورره رلدتا�� إ�� كما منا لدةزلهة لمل�ا حوعي  دره لد�جوا لدالويا

ا باعاواهاا نطاه لمل�ئ  الق�ملح نجرلءل� لدكالياا بوع  لدتطاع ع�رة ع��  رلمل�انوطا� لدوواحيا

تري�  
ا
الساكماإل نطاه لدت ا رلدويةدةجيا هة جينيا ا�� لملسةا

ا
 .دامومةاا دتتمن لدورره رلدت

 

 هي�لة القطاع - ب
 

ع لمللاال� لد�ي  د لملاوخانن رحوةا � اومةاا لدورره رلدتا�� با�وا ��ض غنم منا  .تماهاتحامنا

 تمام لمل�اةاا� ر�ادججن لدرس�ي الزلدت ت�يق اره لملومةاا رحسةإل درن لدوتائص لملا�اتا باداومي  ر 

ة هاباةغ  .لدواائج لملرجةا
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 التنظيم ونظام املعلومات -1

 

ق 
ا
دة حا�ا ه اهااا اا�وا � اخااف لملاوخانن    اومةاا لدورره رلدتا�� �نا    اا ّخصا

ا
ّاة�

  ر�اطةدر 
ا
باداومي  ر�إتاا  لدورره رلدتا�� راحلاه ف��ا ر�املرلقوا ر�سماّا لملةهرث للجي�ي لملس�

رحضطا  ندلهة لد�ااا لقماّا رارلقوا جةدة لملواةجا� . مصواف جوّوةلدوسث لد�ا�ي رلسانواط 

الا بادال�حا بادرقابا ع�� جةدة لدورره رلدتا�� لملوالا رحتيي  اصواف 
ا
لدال�حيا بادةزلهة لمل�ا

جن لدرس�ي رحماّ��ا  .  رلمل�انوطا� رحرسيمها بادجا

 

ن    ارل نطاهر  لملومةاا اأ حيث إعولد  مرلف ع��ن ا غياب اي�ن ت�وو إديه اهما  ،حونا

نس�ملحيليا لدةطويا    لمللاإل رحسوّو رااا��ا اؤمرل� ادلء رحتييمها رلدةقةف ع�� نم�اديا� 

اا قصو إّلاد للقاةإل لدكالياا دا��ةض باملومةاا
ا
   ارل دةحظ ر . رحسوّو ا�ؤرديا اطرلف لملاوخ

لقاصاه اهام ندلهة لد�ااا ع�� معماإل لدرقابا لمليولتيا داورره رلدتا�� رلملصادقا عا��ا  نطاه 

ا� حماّا 
ا
رارلقوا عمايا� لداةهدو رلداصوّر بادان�يق ا  لملوور�يا� للجهةدا دااوميا لدال�حيا راسط

  كما. لدوواحا�
ا
�ح تتص    عود اعةلن لمل�ا

ا
ده النن بمرلقوا عمايا� نتاا  رللح داثبيت حيث باغ ا�وا

اأ لد�ود لمل�اةجب ح�ب لمل�اّنم لمل�اموة اأ قون ندلهة لد�ااا لقماّا رارلقوا لملوالا�  % 58

كمرلقوا إتاا  رحثبيت برره  % 66لدال�حيا رحلارز ارل لدوتص    ��ض الاال� لدرقابا ع�� لملومةاا 

 .لدوطاطا

 

�ح ر 
ا
ّا لدزداهل� لمليوخ�إل اأ جها مخرى اأ لح ا حمثيايا ندلهة لد�ااا ع�� لتيا اسورد

�  ذإلمل�اةى للجهةي 
ا
ا�� رغادوا اا ّاة�

ا
تالس حتاصر ع�� اكاب لقماّا لدوواحا� راكاب داورره رلدت

 حأانن ةظيالانن إ�� جاتب ادلد�ةن لدتيام ب
ُ
 .�هو إديه اأ طرف لملوورب للجهةي رظائف مخرى ت

 

ي رالّا� لدتماإل رلدةسط رللجوةب    رد�ن ح ا ��ث ث�ث اسطا� لقماّا لدوواحا� 
ا
�ن تغط

1TP3Fاأ باجا رسةسا رصالاقس فإنا ت�ود لملهام لملة�ةدا دااك لملسطا�

(1)
P1T  ّل�ن رظيالا ااا��ا اره

ف ��وا ارلقوا لد�مايا� ع�رة ع�� ض�لملومةاا اسوردة رثاتةدا اتاهتا بةظيالا حماّا لدوواحا� 

ا ال  تا باالحلاه    لدورره رلدتا�� اما
ا
ألملا�ا

ا
  ّمك

ا
لد��لم لدتر�ا� لدا�ارتيا داورره اأ و اأ لداأك

أ اأ منا اسطا حماّا لدوواحا� داتماإل  فتو حونان. لملصادق عا��ا يا�لدكما رلملتاحن ببي  
ا
ال حامك

تا باالح % 40ارلقوا سةى 
ا
لاه    لدورره رلدتا��    لدةالّا� لمل�ويا اثن لد�اف اأ لد�مايا� لملا�ا

 .باجا رجوور�ا�ي ةالّ�   لدةالّا� لدتردوا جغرلفيا اأ لملسطا  % 60رال حالارز 

 

                                                           
دامساصين،  لملاا��ا لدحقيا لمليولتيا ملخااف لملزهرعا�، نحاطا باملزلهعنن رفويي نهماد، حماّا لدوواحا�، حلر�ا لملويول�، لملرلقوا لدحقيا  (1)

 ...لملرلقوا عوو لداةهدو رلداصوّر
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د  حت  ندلهة لد�ااا لقماّا رارلقوا جةدة لملوالا� لدال�حيا بمطادوا  ،رع�� ص�يو آخر

رع�� ارلقوا لد�وةدا لمل�اةجوا ع�� للقماّا م�قاب لمل�انوطا� لدوواحيا لملسميا بت�وّو لمل�ادي  

رة دامطادوا بت�وّو لمل�ادي ،ف��� سبين لملثاإل. حتةإل إكثاه برره للقوةب
ا
  لد�وةدا د  ّا  إصوله ارك

    مفردن  لمل�اةجوا ع�� للقماّا
ا
ن  2014إال

ا
 . فردق لدرقاباع�� إثر حوخ

 

وة براا لدتر�ا� لدا�ارتيا داورره رلملتاحن 
ا
كما دةحظ غياب اا ّاليو ت�وّو لملوادغ لملاخا

الا ع�� ارلقوا حتةإل إكثاه برره للقوةب رذدك خ�فا 
ا
تا بامل�ادي  لملةظ

ا
راؤس�ا� نكثاه رلملا�ا

20121TP4Fااي  26لملؤهخ     2012د�وا  439أ اار عود ا 2داالصن 

(1)
P1T  ت�اري عاما رمنا �االا لملرلقوا 

قيما لدوتص لد�وةي    نّرلدل� اث�    الاإل لدرقابا ع��  تااز�ر . لدةلحو دّواه داهكااه  4,500

  .2013-2012 خ�إل اةس  د.م 98 حةل�  حتةإل إكثاه للقوةب
ُ
 وم دف رج  لدتر�ا� لدا�ارتيا عرح

 .دهل  اره لمل�ادي  ضمأ ت��نمة لدورره لملماازةإ�� عوم ا�ادي  لملرلقوا إ

 

ا لق�اب ماةلإل لملتاهكا للخاصدرن اره نخ�ال�  رحسةإل  بسماّا  حةفنم اةلهد إضافيا

 .برلاج حأاين اومةاا لدورره رلدتا�� ت�اا     حمةدنلدوواحا� اأ مأ��ا من 

 

أ اأ ااا��ا  ،رع�� ص�يو آخر
ا
اإل ّمك دةحظ لفاتاه ندلهة لد�ااا إ�� تمام ا�اةااتي ف�ا

اؤمرل� لملومةاا رإدهل  لدوياتا� لملا�اتا ��ا اأ حيث للقاجيا� لدةطويا ركميا� نتاا  رااولف 

ل� نع�ايا حاإل درن . لداومةدا وت لدزداهل� لمليولتيا اأ لدةقةف ع�� تتص فادح    لمل�وا
ا
كما اك

ةلصن للقي�ي بنن ندلهة لد�ااا راخااف لمل�احب باملوور�يا� للجهةدا دااوميا لدال�حيا رلملسطا� لدا

 .للجهةدا ركردك تتاط لد�وةه باملرلكز للقوردّا

 

قابا ع�� رحة��ي دلئرة لملساسوا� ب ا بادرا ا�� ومةاا اا�زدز دره لدهيا�ن لمل�ويا
ا

لدورره رلدت

��ارآديا� لد��ةض ��ا ردع   ا حمثيايا اإل ضماتا دولاعا ااا��ا  للجهةدا رحزردواا بومام ا�اةاا� ف�ا

 .لملومةاا رنمرلف عا��ا
 

 التصّرف �� ال�جّل الرسمي لألصناف النباتية -2

 

ح ا    إطاه حأاين اومةاا لدورره رلدتا�� إحولث اص�قا باإلدلهة لد�ااا لقماّا رارلقوا 

ي  رلملصادقا رحماّا لمل�انوطا� لدوواحيا رلد��قا� للخاهجيا جةدة لملوالا� لدال�حيا ت��ى باداتي

                                                           
واط رلملا�اق بضوط اتوله لمل�اةم لمل�اةجب ع�� حرسي  لدورره رلدتا�� رلملصادقا ع�� إتااجها رإكثاهاا رع�� حرسي  طاوا� رمهادل� اسان  (1)

ض اار عةا لدوواتي بادجج�� للخاصا ��ا راتوله لمل�اةم لد�وةي ع�� مهادل� اسانواط لدوواتي ��و حرسيمها ركياليا لساخ�صها رلسا�مادها رلدري 

 . 2001د�وا  1802عود 
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1TP5F��ا  مساسا باتيي  اصواف لدوواحيا للجوّوة رلملصادقا ع�� اطادب لد�مسي 

(1)
P1T 1رللقماّاTP6F

(2)
P1T  رضمان

 . لملاكيا لدالكردا دام�انوطنن

 

داتيام باملهام لملر�ةهة    اجاإل ر�ادصالا لملرجةة ردةحظ لفاتاه لملص�قا داكالاءل� لد�زاا 

ه�
وا
ُ
ن ف. اأ لد�ود لمل�اةجب اأ اعةلن  %50��وا لدوتص    لملةلهد لدبتردا بسةل�   حيث ق تو حونا

ة اأ م اا بتةلئ  لدالاهب لمل�وا أ جمي  لدالسةصا� لد�زاا رلملالصا نا حتيي  اصواف لدوواحيا ال ّاضما

ف بإجرلء حلاهب  ّتاصر لقماّا لمل�انوطا� لدوواحيا إذ  قون نحساد لدور� 
ا
لملهووس مر لدال�ي لمل�ا

� رلدثوة� رلدالا�س  كما دةحظ غياب لدورهل� . ع�� حتيي  ��ض للخصائص درن مخرى لدامنا

 . لدا�ةدنيا لدهادفا إ�� حطةدر خ مل� لملهووسنن رلدالوينن    الاإل لداتيي  خ�إل لدث�ث سوةل� اخنمة

 

ا ا  ، فتوجرلءل� تججين رحماّا لمل�انوطا� لدوواحياإع�� ا�اةى  ماا حونن منا ندلهة لد�ااا

أ 
ا
ا ال ّمك ا اما ا ال حتةم باسينن لدججنا لدرس�ي بصالا درهدا لقماّا رارلقوا جةدة لملوالا� لدال�حيا

ة لمل�مةح ��ا قاتةتا ��امرا حرردلهااصواف لد�ي  كتفاأ  غ  اأ حلارزاا لملوا  فتو ل .بادرا
ا
�ح مت

ا
 هح

�ا حلارز� غ  اأ م�ا بادرا  2003-2000بادججن لدرس�ي خ�إل لدال�مة  ارسماصوالا  119 د  ّا ا مطب

هة ��ترة سوةل� خ�فا ملتاضيا� لدالصانن 
ة لدتاتةتيا لملتوا             1282اأ اار عود  10ر 9لملوا

أ اأ لدوواحيا  راأ مأن عوم مطب اصواف. 2000جةلن  13لملؤهخ     2000د�وا 
ا
لمل�ويا من ّمك

اه ف��ا بصالا اخادالا داتاتةن  اةلصاا أ اأ احلا
ا
ا خصائصها لدارمن ال ّمك

ا
و اأ لحاالاظها ب�اف

ا
أك

� رلدثوة� رلدالا�س ا �ادامنا ا لملوالا� لدال�حيا ّا ا�  جةدة راردرد  .  رال ّضمأ باداا

 

بإعادة  2005سوا    كما قاات اص�قا لداتيي  رلملصادقا رحماّا لمل�انوطا� لدوواحيا 

ما بادتائما لد�ي �ان ّم�كها  1.151لد�مسي  ا�  دترلبا  صوالا تواحيا اأ بنن اصواف لدوواحيا لملرسا

1TP7Fلمل�هو لدةط�ي داوسةث لدزهلعيا

(3)
P1T  لهة لد�ااا رد  حت  ند. إعادة حرسيمهابم�قا��ا  اطادوادرن

�ا ع�� حتوّ  اطادب حلوّو لد�مسي   لاه    اصواف لمل�ويا لق�ا
ا
� اح

ا
صاإل بادتر�ا� لد�ي حاة�

ا
باالح

 . لملتاه إديه آتالا 10رفتا ألح�ام لدالصن 

 

ن لدرس�ي ال ّاضمنا   مّضاكما دةحظ  أ �افا اصواف لدوواحيا لد�ي حملدججا يت بترلهل� ما

مصواف اأ ا�جاه  7ا داورره رلدتا�� رلمل�انوطا� لدوواحيا راة مأن حماّا اأ قون لد�جوا لدالوي

                                                           
ا رفتا داالصن   (1) واحيا س�ي دام�انوطا� لدوا جنا لدرا مسي  بادجا

ا
اطا  1999د�وا  42اأ لدتاتةن عود  4ّا ا لد� اه لمل��ي باألار إ�� لد�ا بواء ع�� طاب ّتوا

ا ا. لملخاصا �ل رثاباا راالا��ا رذل قيما زهلعيا وف اامنا مسي  من ّ�ةن لدصا
ا
وف إثر حرسيمه ردتا��ي لد� لاه    لدصا

ا
ا د�ح ا ر��وف اره لد�مايا  .اااا

ا إذل اا طاب ذدك ا�انوطةاا رفتا داالصن   (2) ا حماّا لمل�انوطا� لدوواحيا اطا لملخاصا � لد�ا
ا
إل للقماّا . 1999د�وا  42اأ لدتاتةن عود  15حاة� رحخةا

تايو رحضمأ اساغ�إل لل ة ح�ملرح بنن دصاحب اسانواط حماّا ا�انوطه اأ لداا  .سوا 25ر 20قصري ده رحوتى اره للقتةق قائما ملوا
 . 2001عهو ا�ك لدججن لدرس�ي إ�� لمل�هو لدةط�ي داوسةث لدزهلعيا قون من ّا ا إحولث لملص�قا للخاصا بادججن    سوا   (3)
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1TP8Fلملثمرة

(1)
P1T ن بادججن لدرس�ي إ�� غاّا ر  د�جمهةهدا لداة��يا د  ّا  �تراا بادرلئو لدرس�ي             د  تججا

 .2010غ  اأ اةلفتا لد�جوا لملر�ةهة ع�� اطادب حماّ��ا اور د��م م بادرا  2014ااي 

 

تا باد�مسي  رللقماّا بادرلئو لدرس�ي د�جمهةهدا 
ا
�ح منا �تر لدترلهل� لدةزلهدا لملا�ا

ا
رلح

اأ حاهدخ لملةلفتا ع�� للقماّا راة لدتأن بادن�وا دتائما رتصف سنانن حلارز لداة��يا ّا ا باأخنم 

دالويا داورره لمل�انوطا� لملسميا اةضةع مهادل� لسانواط تواتي لد�ي رلفتت ع�� حماّ��ا لد�جوا ل

تائما لمل�انوطا� لدوواحيا اةضةع اطادب دركردك اة لدتأن بادن�وا . 2010مر�  4رلدتا�� بااهدخ 

ه حيث  2012جةلن  29للقماّا لدةلهدة بادرلئو لدرس�ي د�جمهةهدا لداة��يا لدصاده بااهدخ  إل  قوا ا�وا

ة �تر لملطادب بسةل�  سنانن رتصف ر�اغ ردو�كس ارل  .مهرل 11� رسوةل 3   ��ض للقاال�  اوا

ح اأ مصواف 
ا
ا�  حراان لدال� أخنم ساوا ع�� حولرإل اره اصواف اأ قون طاد�ي للقماّا ر�اداا لداا

 .جوّوة
 

جن لدرس�ي دألصواف لدوواحيا لملم�ةك اأ طرف اص�قا  ،ردةحظ اأ جها مخرى  منا لدجا

ما إ��  أ اصواف لملرسا لداتيي  رلملصادقا رحماّا لمل�انوطا� لدوواحيا ّتاصر ع�� ددين ره�  ّاضما

� لملص�قا بادن�وا دا�وةل�  2010حوا سوا  قةلئ  باسا�ماإل اومةاا اكابيا  2013-2011فيما معوا

تا بادججن لدرس�ي ع�� لدةجه افضن ر راة اا ال ��مح بادا
ا
عوم اأ أكو اأ حالظ لدوياتا� لملا�ا

وا به ردسةإل درن لساغ�دها رنط�ع عا��ا اأ قون اخااف لملاوخانن   .تغينم لدوياتا� لملضما

 

ه ح ا خ�إل سوا 
ا
حصمي  حطويتا إع�ايا خاصا  2002رحلوه نماهة    ارل نطاه مت

د  ّا  لساغ�دها ف�ايا اور إحول��ا  د.م 127 قاه�تبادججن لدرس�ي دألصواف لدوواحيا بتيما جمايا 

انن    لمللاإل��بب رذدك 
ا
 .سةء لسا�مادها اأ قون لملاوخ

 

ت    سوا  ،راأ جها مخرى   ا خاصا بادججن لدرس�ي  2005حما
ا
برالا إتلاز اتررع اسط

رذدك داتيي  اصواف لدوواحيا للجوّوة لمل�ررضا دا�مسي  بادججن لدرس�ي دألصواف لدوواحيا 

تلاز لملسطا إغنم منا . د.م 500بموطتا زلردا ارتاق باعامادل� تااز�  لاكااه  11رحماّ��ا ع�� ا�احا 

ر  2014د  ��اكمن إ�� غاّا ااي  2007سوا    دخةدها حن� اساغ�إل  امر لد�ي �ان اأ لملو
ا
هغ  حةف

رهغ  نخ�ال� لد�ي حادت درن لساكماإل إتلاز لملسطا  .إلخ�إل لملتارإل باد��لااحه رذدك اعامادل�

اا    حةس�ا لملو�ى اص�  بمواغ 
ا
ت برالا لملرحاا لدثاتيا اأ لملتررع رلملامث درن د .م 471 تاازفتو حما

درن ات��اء اأ لملرحاا ار�� اأ لملتررع عاما رمنا او�ى لملسطا ر إعولد دهلسا جورى إلتلاز لداةس�ا 

ة اواسوا�قو ت�راض دا��ب رلداخردب     ا ملقق به مضرلهل رخ�ائر  2012ر 2009�ي سو بنن عوا اما

ه� بسةل�  
 . د.م 100فادحا قوا

                                                           
(1)  NECTARIANE- NECTAREINE- NECTAGALA- NECTAMAGIE- NECTAPERLE-       NECTAJEWEL -  NECTAJUNE 
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ا رت�او�  اره لدةض�يا  ااأ ندلهة لد�ااا حطةدر  لقماّا رارلقوا جةدة لملوالا� لدال�حيا

ا حالاظا ع�� اصالح ندلهة رلمل�انوطنن رذدك  جن لدرس�ي دألصواف لدوواحيا ف    لدجا مساديب لداصرا

ت�جي�ا آجاإل لدنتر    ا�   نخ�ال� لد�ي مابت إجرلءل� لد�مسي  رللقماّا رلد�من ع�� لداتايص ب

ع�رة ع�� نسرلع باأانن اا  اولرإل اصواف لدوواحيا للجوّوةد تججين لمل�انوطا� رت�هي��مايا� د

وا جنا لدراس�ي رلد��  إ�� ت�ها ا بادجا ا للخاصا
ا
ى اأ بواّا لملسط بادصياتا رلساغ�إل اهض  احوتا

 .الدال�حيا لملةضةعا ع�� ذا��

 

II- تالت
ّ

�ّود بالبذور والش
ّ
 تأم�ن ال�

 

ن اأ خ�إل  زاا فردق لدرقابا  لدالسةصا� لمللرلةحونا حنن رلد�ي عزا
ا
بتومي  جا�ا عمن ا  ف�

انن
ا
1TP9Fخةلص رعود اأ لملاوخ

(1)
P1T حنن

ا
انن عأ ايا�ن لدال�

ا
ا�� رامث

ا
1TP10F   حاتا إتاا  لدورره رلدت

(2)
P1T  منا

1TP11Fاومةاا نتاا 

(3)
P1T لاعا لملطاة�ا ا بادوا ا� لدةطويا � اأ حةفنم للقاجيا تائص حوا . تت�ة جماا اأ لدوا

تائص مساسا ��تةد إكثاه تت اره لدوا
ا
1TP12Fبرره للقوةب رت�ا

(4)
P1T ر�طاقا خز��ا رحكييالها ر�اسا�ماإل لدورره

ا��
ا

ا اصواف اأ لدورره رلدت لتي اأ بتيا
ا
ح ر�استيق اكاالاء لدر

ا
 .لملماازة اأ قون لدال�

 

 عقود إكثار بذور ا�حبوب - أ

 

ن اأ خ�إل فسص لد�تةد لمل ماا    الاإل نكثاه  تت مساسا باهحالاع رجةد حونا
ا
إخ�ال� ت�ا

أ  ما اأ قون لملك�ّم
ا
يا� لدورره لمل�ا  �� عوم إّالا ��بب��وا لمل�احا� لملرفةضا ر��ملج  كما

ول��   .با�ها

 

 مساحات اكثار -1

 

� ح
ا
ا داورره اة� ا لملركزدا الملماازة رلدتركا لدا�ارتيا  رلملتاحنلدتركا لدا�ارتيا داورره  لملركزدا

وانر إتاا  برره للقوةب لملماازة  اقا نتااجيا  % 90 حؤاا
ا
ر�اغ عود عتةد نكثاه . دهره لدورره اأ لدط

ا  2013-2011لمل ماا ا  لدال�حنن خ�إل لدال�مة  �ارتيا ركا لداا
ا

ا داورره اأ قون لدت  رلملتاحنلملركزدا

ا داورره ر  ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

ا تااز�  637لدت  .اكااهل 63.515عتول ممات ا�احا جمايا

                                                           
ا داورره   (1) ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا

ا
ا داورره رلملتاحن لملماازة رلدت ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا

ا
رلمللما  لمل�ي د�خضر رلمللما  لمل�ي داغ�إل ردّةلن ) للقوةب(لدت

ا(حر�يا لملاميا رحةفنم لملر��  دت ) لدورره لد�االيا داةن  ما��(ردّةلن لدزا  ).لدزا
يو لدوسري   (2) ساد لدةط�ي داال�حا رلدصا

ا
ن عأ اح

ا
حنن راما    تالس لدةقت اك�ملن امث

ا
ن عأ تتابا لدال�

ا
  .رامث

مردج  (3)
ا
�اي  رلد�

ا
قابا عوو لدت ا رلدرا قابا للقتايا  .تتامن اومةاا نتاا  ع�� جماا اأ للقاتا� ا��ا نكثاه رلدرا

يا ا  (4) ركا ت�وتا كما
ا

� بمةجوه لدت
ا
ح لملك�م حاة�

ا
ا رلدال� �ارتيا ركا لداا

ا
ا� نكثاه باالعاماد ع�� عتو إكثاه ا مم بنن لدت ديتةم " لدورره اما "أ حا ا عمايا

ركا
ا

ن عا��ا اأ لدورره دات يا� لملاسصا   لدكما
ا
ح بورهاا بأهضه رعوو للقصاد ��ا

ا
 . لدال�
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وةي دام�احا�  إل لد�ا ردةحظ لهحالاع لمل�احا� لملرفةضا �تأن عتةد نكثاه حيث باغ لمل�وا

ا  2012سوا     % 12,65اتابن  2013سوا     % 19,5لملرفةضا  ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

�وا دات
ا
بادن

�وا داورره رلملتاحن لملماازة رفاقت اره 
ا
�وا  2012سوا     % 9,3اتابن  2013سوا     % 13لدن

ا
بادن

ا داورره  ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

ن منا اره . دات �ع ع�� ��ب هفض لمل�احا� ح�ب لد�تةد حونا
ا
ر�االط

�وا حصن إ�� 
ا
ا داورره رلملتاحن لملماازة  19بخصةص  % 100لدن ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا

ا
 21رعتول دات

ا  عتول اداتركا لدا�ارتيا ري�ةد لهحالاع ��وا لمل�احا� . 2013-2011خ�إل لدال�مة  داورره  لملركزدا

انن  ركانن لدا�ارتيا
ا

ا داورره رلملتاحن لملرفةضا اأ قون لدت ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

اثاما مفاد� به لدت

ق بإتاا  لملماازة 
ا
ررط لملا�ا

ا
لس لدت أ بكرا ا�� رإكثاهاامساسا إ�� عوم لد��لم لملك�ّم

ا
1TP13Fلدورره رلدت

(1) 
P1T 

وتيا رلد�زإل  ق بتوميف لمل�احا� باإلضافا إ�� لداا
ا
ا فيما ّا�ا فض� عأ  رذدك ر��تةد نكثاه رخاصا

ا   .   ��ض اةلق  نتاا غنم لمل�ئما لد�ةلان لدطوي�يا

 

مر    لد�تةد لمل ماا خ�إل لدال�مة حونا ر  ه ّا ا    ��ض للقاال�  2013-2011ن اأ خ�إل لدوا
ا
مت

ةل 
ا
أ سوق رمن مخا �اقو ا  اك�ّم ا ا��  اأ ح ا لدرافض باد��لاا��  إعادة لداا خ�إل اةلس  سابتا رخاصا

ا    الاإل لخاياه  يا لملخاصا جان لدالوا
ا
أ اساضر لد�   مل�احا��  درن من حاضما

ا
رل دردكلدك� أ ح ّم . لملك�ّم

�ح    ارل لمللاإل
ا
�اقو  ،رلح ا داورره رلملتاحن لملماازة قو معاد� لداا ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا

ا
   منا لدت

يا خ�إل لملةس   % 22ا   2012سوا 
ا
أ لدرّأ هفضت ا�احا��  بصالا �ا ر�ان  2011اأ لملك�ّم

أن
ا

اكردك  لدت ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

�وا دات
ا
 4 ا  2012لد�ي معاد� لدا�اقو خ�إل لملةس  داورره  بادن

أ اأ ضمأ    دام�احا� لملوررهة خ�إل سوا  9اك�ّم
ا
كما معاد� لدا�اقو . 2011ح ا    مأ��  هفض ك�

أ اأ�ا  اك   ملرفض لد ح ا  3ضمأ  ّم
ا
 .2012سوا     � �احا�لدك�

 

ا       ��وا لمل�احا�  من ال راأ مأن اره لدةض�يا
ا
سك انن اأ لداا ركانن لدا�ارتيا

ا
أ لدت

ا
حمك

يا� لدورره لمل�اةجب حةفنماا خ�إل لملةس  لمل��ي تايص اأ اخاطر عوم حستيق كما  .لملرفةضا رلداا

 

 �سليم البذور  -2
 

انن  �ارتيا ركانن لداا
ا

مر    عتةد إكثاه برره للقوةب لمل ماا اأ قون لدت ن اأ خ�إل لدوا حونا

ا ح�ملرح بنن  2013-2011خ�إل لدال�مة  ّا �اقو يا� لدورره لداا تص    ت�اي  كما  % 29ر % 21منا ��وا لدوا

ا داورره رلملتاحن لملماازة ر�نن  ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

ا داورره  % 21ر % 14دات ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

دات

ررط رعتةد نكثاه لد�ي حتا��ي منرذدك 
ا

ا  خ�فا دكرالس لدت ّا يا� لدا�اقو ّا ا ت�اي  �اان لدكما

ا    ��اّا اةس  نكثاه ركا لمل�ويا
ا

مس لد�تةدإ�� مساسا  ردرج  ارل لدوتص. دات
ُ
حتردوا ال  لمل ماا منا خ

                                                           
ق ب�محيب لدورره رلدتا�� رطرق إتااجها رإكثاهاا رلملةلصالا�  2000جاتالي  18لملؤهخ     2000د�وا  101اار عود لملصادق عايه بمتا��ى   (1)

ا
رلملا�ا

 .لد�ااا لخز��ا ردالها رعوةت��ا رارلقوا جةد��ا رحاد��ا لدحقيا رحةهدواا راحلاه ف��ا
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كما ال ّا ا محياتا ت�اي  لدورره اةضةع لد�تو  تصف لدكميا� لمل�اةجواّا ا �تأ��ا ت�اي  سةى 

�اي  ردا ا    ��ض للقاال� هفض لدورره 
ا
 . عوو لدت

 

أ ر  بوف    رإدزلاهلملخانن باد��لاا��  اأ لدتائما لمل�اموة حتا��ي عتةد نكثاه مطب لملك�ّم

اا ا  تغردمه جزء مر عأ ت�اي    اأ مصن لملواغ    صةهة لااواعه % 50بن�وا   اتابن لدورره لملتوا

ن منا . لملسصةإل لملصادق عايه �اان ه حونا
ا
 مت

ا
ركاإال

ا
ا داورره رلملتاحن لملماازة لدت ا لملركزدا �ارتيا ال  لداا

يا�  % 50حيث ت�ا م منا ت�اي  ��وا ت�اري مر حالةق  بوةد لد�تةد لمل ماا باطويقحا��م دراا  اأ لدكما

ا  ّا �اقو ا ُ��وا لداا تص    . ارضيا حنن فإنا رع�رة ع�� لدوا
ا
ة السا�ماإل لدال� �ا رلمل�وا يا� لدورره لمللما كما

ركا 
ا

اا دامك�م لدت ا ��وةلن قيما لدورره لملتوا و خ�ائر ااديا يا�  ّأحاكوا      مأ��ا لدكما
ا
رلد�ي د  حت�ا

ا ّا �اقو  .لداا
 

ركااره منا  2013-2011ردةحظ مّضا خ�إل لدال�مة 
ا

ا  لدت �ارتيا ال حا��م دلئما باطويق ارل لداا

�ا د  حت  باغرد   ن م�ا رط حيث حونا
ا

ا� %  25لدت الا اأ م�قاب لملاالا
ا
لملسادا ع�� ندلهة لمل�ا

�لعا�
ا
1TP14Fبادن

(1)
P1T . أ اأ لساخ�ص

ا
�لعا� خ�إل  % 22رد  حامك

ا
ا� لملسادا ع�� لدن تا باملاالا

ا
اأ لملوادغ لملا�ا

ع�� لدتضاء إ�� حورد ااي اااله درن لساخ�ص ردرن إحادا  د.م 52رظنا اواغ  2013-2011لدال�مة 

ركا د  حت  بإحا. 2014
ا

ن مّضا منا لدت �لعا� ع�� لدتضاء  % 39 دا سةى رحونا
ا
تا بادن

ا
ا� لملا�ا اأ لملاالا

أ لملاأ  % 19,5 رمنا  عاما د.م 212 الساخ�ص اواغ �اقو ا  اك�ّم ا� لملسادا ت�ةد إ�� إعادة لداا االا

تا ��
ا
ابتا حالةق لملوادغ لملا�ا ول��  لد�ا نن با�ها

ا
 .2013-2011 خ�إل لدال�مة د.م 90  اخا

 

ان الدتركا رحةلجه �ارتيا ق مساسا الداا
ا
�ة�ا� حا�ا ن    الاإل ت�اي  لدورره جماا اأ لدصا

أ ��وم  � ��ضلد��لم لملك�ّم
ا
ت�ايمها سائوا خ�فا  ه ت�اي  لدورره    ارعيا لمل�اةجوا إذ ّاة�

ررط
ا

ا�� رإكثاهاا رد�تةد نكثاه  ملتاضيا� كرالس لدت
ا

ق بإتاا  لدورره رلدت
ا
ا ّولرا عوه هفض  لملا�ا اما

ا ��و لملصادقا عايه    للقتن�اان 
ا
ن لااواع .لملسصةإل مر جزء اوه اأ قون لملسط ح  كما حونا

ا
لدال�

�ة�ا� لد�ي ت��مضه    إّصادمحياتا  رت�ةد اره . ه إ�� لدتركا لمل�وياعأ ت�اي  لملسصةإل تمرل داصا

ا  انن رعود اأ  فردق لدرقابا ا لد�ي عتواا  ح�ب جا�ا لد�منلدةض�يا �ارتيا ركانن لداا
ا

أ لدت لملك�ّم

انن    لملومةاا إ�� عزرف لديو لد�اااا عأ حمن اكياس ذل�ر 
ا
  80  لملاوخ

ا
كغ رلمل�ا�ماا داف

انن رقو لق�مح ��ض .لدورره 
ا
ا إزلدا  50لستوولدها بأكياس ذل� س�ا ال حالةق  لملاوخ مر    إا�اتيا كغ رلدوا

ابتا كييف اكياس خ�إل لملرلحن لد�ا ا لداا  .د�مايا
 

ما
ا
ف  اأ ��وا لدورره لمل�ا تايص اأ لمل�احا� لملرفةضا رلدرا حة��ي دلئرة  ،ردااا

ا ب لملساسوا� جوا لمل�ويا
ا
ا اضوةطا اأ قون لد�  اؤالء اعاماد ا�اّنم اةضةعيا

ا
أ رحث باخاياه لملك�ّم

ول��   حننحأانن حزرداأ حأثنم ع��  ملا دردكع�� لح�ملم ت�ها
ا
 .بادورره لملماازة و لدال�

                                                           
ا داورره رلملتاحن لملماازة ع  (1) �ارتيا ركا لداا

ا
يا�ال حسين لدت صف اأ لدكما ا� لد�ي د  ّا ا �تأ��ا ت�اي  اا ّالةق لدوا   .�� إدلهة لدن�لعا� سةى لملاالا
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 طاقة خزن بذور ا�حبوب وتكييفها - ب
 

تاهدر  الا بادال�حا رلداا
ا
وميا رلملن�لتيا ح�ب ااولف داةزلهة لمل�ا طا� لداا

ا
أ اخط د  حاضما

ق
ا
يا حا�ا ا ماولفا كما ر�ا� لدا�ارتيا

ا
وةدا دوّةلن للقوةب ردات ح ا اأ ر . بطاقا خزن لدورره رحكييالها لد�ا

1TP15Fخ�إل رثيتا لد�من

(1)
P1T ة لمل                      لق�ملح اضاعالا طاقا خزن لدورره داصن إ�� 2010فيالري    �وا

� وطاه    ق 400مدف قوطاه رطاقا حكييف لدورره داصن إ��  500
ا
اعا    اة  باستثماهل�  2014لد�ا

ه ب ا حتوا كييف اره لدةثيتا د  حسظ باملصادقا رظ غنم من د.م 6سةل�  جمايا ت طاقا للخزن رلداا
ا
 جوا ا

ا  ةاسورد �يو لدةط�ي اما كييف رللخزن    مفضن  د ع�� لدصا ا� لدتوةإل رلداا ��مح باأانن إتلاز عمايا

ررف
ا
 . لدم

 

ا داورره ر  ا لملركزدا �ارتيا ركا لداا
ا

كييف دو��ا اأ تت�ة لدت ّالارز  حيثحتادم رحوتي لداا

ةل�   ا فرز  تاج عأ ذدك لهحالاعرقو  .سوا 30سوا ر 67عمراما ع�� لداا جما عأ عمايا
ا
للخ�اهة لدوا

ا اال�%.  20لدورره رغر�ا��ا إ��  ّا 1TP16Fرال حالارز اردرد

(2)
P1T  ا ��اةجب  % 60لد�ي ت�ا�ماها لدتركا اما

ا� لدالرز  يا� لملهورهة خ�إل عمايا تايص اأ لدكما ا دااا ا ساوا . الهةدل إضافيا ر اره لدةض�يا
ا
   رحؤث

ا دإل  ركا رع��تاا  لد�االا للقتيتيا
ا

ا دات ةلزتا� لملاديا  .لداا
 

ق ح ا  ،رع�� ص�يو آخر إقرله ح�ةدأ اخزرن لحاياطي  1996   ااي إثر الاس رزلهي اضيا

ا حاأ لدورره لملماازة رلد�ا ا د�قوةب ضماتا السامرلهدا ّا حننلزردو د
ا
ر�اغ لملخزرن احاياطي اأ . دال�

               قوطاهل  146.727اتابن  د.م 1,329ب�االا تااز�  2013سوا    قوطاهل  195.744 برره للقوةب

ن منا ح�ةدأ ارل لملخزرن ال ّخض  إلجرلءل� اضوةطا إذ . د.م 1قوهاا ب�االا  2011سوا  ه حونا
ا
 مت

ا
د  إال

د صةص للجاهي ��ا لد�من  حسوا يا� لمل�اةجوا اأ �نا  قةلعولدوا لخاياه لملخزرن احاياطي رلدكما

ف فيه رحمةداه رطرق صوف  قابا ع�� ارل لملخزرن رلداصرا يا� غنم لملواعا اأ . لدرا ردا ا لعاواه لدكما

لخاياه  ضررهة    ارل لمللاإل اأ لمل�اموةلمل�اّنم لدورره بمثابا اخزرن لس�ملحي�  خ�فا ملا حتاضيه 

ا� مجةد لملساصين كما ال ّا ا حسوّو ��باه اأ لملسصةإل لد�ا بنن  ارل لملخزرن اأ وةي راأ للقاجيا

ا رلد�ي  أر . ح�ب تالس لمل�اّنم % 20��وا  حتاهب عادةلمل�اتوايا
ا
ضمان لمل�ااما    اأ ذدك  ال ّمك

ا    سوةل� لتي اأ برره للقوةب خاصا
ا
للجالاف لد�ي حت�من باتخالاض كونم     حستيق اكاالاء لدر

 . لملساصين
 

��ا رلد�من دلئرة لملساسوا�  حوعة ر  ّا ف  اأ اردرد كييف دارا إ�� نسرلع    حأاين رحول� لداا

مر    الاإل رض  حرلحيب رإجرلءل� رل�قا ع��  ألامياه ح�ةدأ اخزرن لس�ملحي�  دورره للقوةب بادوا

حنن لمل��لّوة
ا
 .   حأانن حزردو لدال�

                                                           
ا دإلتاا  لدال��  ردّةلن للقوةب  (1) انن ا��  ندلهة لد�ااا

ا
 .تاائج فردق عمن ض ا جماا اأ لملاوخ

ةلئب (2) 
ا

 .لدتوهة ع�� ا�الجا لدت
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ح - ج
ّ
 استعمال البذور املمتازة من قبل الفال

 

ن منا ��وا لسا�ماإل  1TP17Fلدورره لملماازةحونا

(1)
P1T  ا� لدةطويا اأ لدورره د  حا�وا             داغطيا للقاجيا

ا اخنمة في % 13 ا غنم لملرلقوا رلد�ي ّتةم ما حا ا تغطيا لدنخ�إل لد�تردا ّا يا بادورره لد�اد �وا لملاوتا

لتي
ا
حةن باخاياهاا اأ اسصةده  لدر

ا
ا ��وا لدورره لملماازة . لدال� ّا لمل�ا�ماا اأ قون رت�ةد اسورد

مفي     مس�اه للقوةب ع�رة ع�� 
ا
ا اتابن عوم لد� ّا ح إ�� لهحالاع مس�اهاا اتاهتا بادورره لد�اد

ا
لدال�

1TP18Fض�ف اومةاا حرردلها

(2)
P1T  ��انن لملوالانن تمرل إ �ارتيا ركانن لداا

ا
ورره للقوةب دتوكا حةزي  دلفاتاه لدت

ا ال ��مح باساتر    للجها�  �ح اما جنن داغرضض�ف اةلاش لدرا     ارل لدةض ��اا  ال ر  .طاب اررا

ا نتاا  عاما رمنا لسا�ماإل لدورره  ّا لتي    الاإل إتاا  للقوةب ع م حس�نن اردرد
ا
باةال اكاالاء لدر

ا بن�وا ح�ملرح بنن  ف     نتااجيا أ اأ لدرا
ا
 .% 20ر % 15لملماازة ّمك

 

ف  اأ  ،ر   تالس لمللاإل ردا ��وف لدرا ا لدوا حسمى مس�اه بي  لدورره لملماازة بوع  اأ ان�لتيا

ع  . ��ب لسا�مادها اأ قون لدال�ح ا لدوا ن آديا
ا
   الاإل برره للقوةب    ت�ةدض  لمل�اموةرحامث

ردا ر�االا نتاا  ا اأ قون لدوا د سوةدا انن عأ لدالاهق بنن س�ر بي  لدورره لملسوا �ارتيا ركانن لداا
ا

 لدت

ف بادال�حا
ا
دة اأ قون لدةزدر لمل�ا  2013-2012ر�اغت �االا لدوع  ملةس  . ح�ب اي�اا اس�اه لملسوا

ا�اإل 345ممات د .م 6,8اا قيماه  �نم رلد�ّم
ا

نن رلدت
ا
اب رلدتمح لدا  .مدف قوطاه اأ لدتمح لدصا

 

ن  ارحونا ّا �جي  ع�� لسا�ماإل لدورره لملماازة حيث اسورد
ا
ع  دات ا لدوا ال حزلإل  تلاعا آديا

ا ّا كما ساا     ذدك لهحالاع ح�اديف نتاا  اأ جها رعوم . مس�اهاا حتاهب ض�ف مس�اه لدورره لد�اد

ى رقو .ارلج�ا مس�اه برره للقوةب اأ جها مخرى  ا ذدك  مدا ا لملاديا ا اتركدإ�� حواةه لدةض�يا

ا داورره رلملتاحن لملماازة ر  ا لملركزدا ا لملركلدا�ارتيا ا داورره لدتركا لدا�ارتيا ّةن زدا حيث تااز� لدوا

وة براا 
ا
� سوا ��ما لملاخا

ا
ها .م 237اا قوهه  2012   اة 

ا
 . دّةلن للقوةبالائوة دد جا

 

غطيا بادورره لملماازةر  ف  اأ ��وا لداا لئرة بمزدو دع  نهماد لدال��   ،��وف لدرا حة��ي لدوا

اقا� 
ا
� لملاةلجوة باملواطق لدتاباا دإلكثاه رذل� لدط

ا
ا اأ خ�إل حأطنم لمل�اغ�    ارل نطاه خاصا

ا لد�اديا ررض  برلاج عمن رل�قا بما ��اا     حستيق اكاالاء لدرلتي داو�د    الاإل  نتااجيا

انن رإعادة نسر إتاا  للقوةب باإلضافا إ��  �ارتيا ركانن لداا
ا

ا لدت �ت�ن  اي�ا��مالع بم�الجا اوّةتيا

ا واف�يا ف  اأ جةدة خواا��ما ر�ا�زدز قوه��ما لداا  .��مح دهما باغطيا ح�اديف نتاا  ر�ادرا
 

                                                           
ق ب�محيب لدورره رلدتا��  2000جاتالي  18لملؤهخ     2000د�وا  101اأ اار عود  3ا��ى لدالصن لدورره رلدتا�� اثباا لدصاةحيا ع��   (1)

ا
رلملا�ا

 .رطرق إتااجها رإكثاهاا رلملةلصالا� لد�ااا لخز��ا ردالها رعوةت��ا رارلقوا جةد��ا رحاد��ا لدحقيا رحةهدواا راحلاه ف��ا
حنن للخةلصا  سوا�عتو��ا دلئرة لملساح�ب جا�ا لد�من لد�ي   (2)

ا
انن    لدتطاع) لملك�ّمأ(بسضةه لدال�

ا
انن رعود اأ لملاوخ �ارتيا ركانن لداا

ا
 .رلدت
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تالت - د
ّ

ا�ي من البذور والش
ّ
 تحقي  اكتفاء الذ

 

ا�� اأ 
ا

ا اأ لدورره رلدت ا� لدةطويا اا� ااأ لدغرلئي داو�د ردسوا ��ا م حأانن للقاجيا اتةا

دّأ اأ للخاه  ا حلاه لملزرا  . اأ لداو�يا
ا
           رد�ن باغت ��وا تغطيا للقاجيا� لدةطويا باإلتاا  لملس�

هلعا� لدك مى حيث ّتاصر لداةهدو ع�� برره اع�ف لدصياليا رلد�جيوا ر��ض %  90 �وا دازا
ا
بادن

غطيا  ى لدوتةديا� فإنا ��وا لداا �وا داوطاطا ر % 54ال حا�وا
ا
�وا د�خضررل� فيما ّا ا  % 35بادن

ا
بادن

يا 
ا
ا� ع�� غرله برره لدوطاطا لدالصايا راخر فصايا رلد�ي ت�امو �ا يا اأ للقاجيا �وا لملاوتا

ا
حةهدو لدن

ةهدو دة . ع�� لداا ا اأ لدورره لملةها يا� للجمايا ا باغت  26رحوااز لدكما  .د.م 97,3مدف طأا بتيما جمايا

 

ا  ا� لدةطويا اائج اأ بري�ةد ض�ف تغطيا للقاجيا ا لدوا ّا يا إ�� اسورد
ا
رره لدوطاطا لملسا

ت ار�� لدال�مة 
ا
انن    لدغرض غط

ا
غ  اأ إعولد خط اا بادرا اتيا 1999-1995لملججا

ا
                 لدال�مة رلدث

ا ار�� فتو. 2009-2013
ا
1TP19Fلس��وفت للخط

(1)
P1T   �لتي دامةسمنن لدووهي رلدالص

ا
            باةال اكاالاء لدر

هسوةل�  5خ�إل ) مدف طأا  20(
ا
ا لتلرا عوه إعادة  غنم مت ن ض�ف ��وا نتلاز اتاهتا باألاولف اما حونا

مر    ااولف لد�ي ح ا حخاليضها إ��  ا % 25لدوا ديا ر لمللما  لمل�ي لملت�مك د�خضر . اأ ااولف ارا ردال�ا

زاا داستيق ااولف لملرسةاا
ا
مةد�� لد� ر لداا

ا
 .ض�ف نتلازل� مساسا ��وم حةف

 

اتيا
ا
ا لدث

ا
ق بالخط

ا
1TP20Fرفيما ّا�ا

(2)
P1T  دة يا� لملةها تايص اأ لدكما رلد�ي لس��وفت    ارحاا مر�� لداا

ن رلمللما  لمل�ي لملت�مك ردّةل مدف طأ اأ قون للخةلصا  15   لملةسمنن لدووهي رلدالص�  بإكثاه 

ا فإنا نتلازل� �اتت بورهاا درن لملأاةإل  رديا لقاصر� ا�ااما دّةلن اهل��ي  فتو. اهل��ي لدوا

ا رد  حالارز نتلازل� 
ا
وا ار�� اأ للخط ا ع�� لد�ا رديا ا�ااما للخةلصا ��وا كما د  حا�وا %  68لدوا

ا 
ا
غ  اأ إقرله اوسا % 50   للخط ا اة ا�اةجب رذدك بادرا ة طأا /د 200 اما سوةل� داموالنن  5ملوا

ا دهرل استثماه . للخةلص ّا أ عأ إتاا  برره لدوطاطا بض�ف للجورى اقاصاد ر عزرف لملك�ّم ردال�ا

و اتاهتا باملوسا لملرصةدة دهرل لدغرض  .ع�رة ع�� لهحالاع �االا للخزن رلداا ّم

 

  دورره  ،ر   تالس لمللاإل
ا
حنن ع�� نتاا  لملس�

ا
ن ض�ف إقواإل لدال� لدوطاطا بادراغ  اأ ُ�جا

دّأ دة تتيلا حصةده  ع�� ا�اازاا� نتاا  دوى لملةها كما . لتخالاض مس�اهاا اتاهتا بادورره لملةها

زاا دتوةإل برره لدوطاطا رفرزاا رت�ينماا 
ا
ل� لد� ر لمل�وا

ا
و رعوم حةف لهن�ل� بمرلكز لداا ّم ن حتادم لداا حونا

و خاصا   . ا بورره لدوطاطا رعوم حمركزاا    اواطق نتاا باإلضافا إ�� افاتاه إ�� اخازن ح ّم

 

 

                                                           
ق لملو�تو بااهدخ   (1)  .1994سبام م  14ح ا إقرلهاا بامللاس لدةزلهي لملضيا
ق لملو�تو بااهدخ   (2)  .2008مفردن  14ح ا إقرلهاا بمتا��ى لمللاس لدةزلهي لملضيا
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ا  ،رع�� ص�يو آخر ا اأ لدورره لد�االيا ا� لدةطويا ن مساسا مدف طأا  74,6حواغ للقاجيا حا�ةا

�نم برره  اأ
ا

   % 97رد�ن ّا ا تغطيا . % 90بن�وا  لدتصيوا رلدت
ا
ا� باإلتاا  لملس� اأ اره للقاجيا

ا  �وا دألع�ف لدصياليا
ا
ةهدو بادن يا ع�� لداا

ا
ه ّا ا اعاماد �ا

ا
ا فإت حيث ّا ا حةفنم اصواف اساسيا

ا اةدا
ا

�وا دو�ض اصواف لدت
ا
ا بادن دة . رجزئيا يا برره اع�ف لملةها  2,6مدف طأا بتيما  0,8رحوااز كما

�ح منا نتاا .د.م
ا
�  ��وم اتامام تمرل كما لح

ا
ا ّت   داورره لد�االيا

ا
لهحواطه باد�ةلان إ��   لملس�

ةق لملةلزدا ا ع�رة ع�� ض�ف ��وا لدورره لملرلقوا رذل� للجةدة لملطاة�ا رايموا لد�ا 1TP21Fلملواخيا

(1)
P1T  لد�ي ال

حنن عأ لقاواء لدورره  �ان فتو .حخض  دامرلقوا
ا
ا رعزرف لدال� ض�ف اي�اا قطاع إتاا  لدورره لد�االيا

� إ��لملرلقوا  �ا� لملوالا اأ لد�ةلان لد�ي مدا تاط اأ قون عود اأ لملؤسا
ا
  عأ ارل لدن

ا
خ�  . لداا

 

ا�   ا اأ حطةدر إتاا  لدورره لملرلقوا رذل� للجةدة لملطاة�ا ر�اداا أ اره لدةض�يا
ا
اأ رال حمك

ا ماام لهحالاع  ضمان
ا
�وا داتصيوا رلد�ا

ا
ا بادن ا خاصا ا اأ لدورره لد�االيا ا� لدةطويا حأانن للقاجيا

 .اس�اه ع�� لمل�اةى لد�اد�ي
 

ا��
ا

ا بخصةص لدت ه بسةل�   ،ماا ا حتوا وةدا ا لد�ا ا� للجمايا اايةن مااا اأ  22,5فإنا للقاجيا

حستيق اكاالاء لدرلتي اأ ما�� ا�جاه رد�ن ّا ا . ركررم رفرلردة زداةن رقةلهص رم�جاه اثمرة

غطيا باإلتاا   ن ض�ف ��ب لداا ةز فتو حونا
ا
ا� رلدا الاحيا داةن رلدتةلهص رلداا لملثمرة ع�� غرله ما�� لدزا

يا ع�� لداةهدو 
ا
  د�ود اأ اصواف لد�ي ت�امو �ا

ا
ا حةهدو ر لملس� ا ما�� لدالرلردة حيث ّا ا سوةدا خاصا

ه رح. اايةن مااا 15حةل�   ا�� توا
ا

دة اأ لدت ا لملةها وةدا يا� لد�ا ب�االا اايةن مااا  17,4 بسةل�  لدكما

ا د.م 8,4 حوااز  .سوةدا
 

ا   دورره  رحتا��ي اره لدةض�يا
ا
ا دإلتاا  لملس� واف�يا �ةض بادتوهة لداا دهلسا سون لد�ا

و رحترد��ا قوه نا�ا ججين باأاين ارلكز لداا ّم ةهدو رلداا كما . ن اأ اواطق نتاا لدوطاطا د�قوا اأ لداا

ا لد�من لتي    الاإل لدورره لد�االيا
ا
اا  ��اةجب حستيق اكاالاء لدر ع�� حولهك ض�ف نتلازل� لملججا

�  إ�� للقوا اأ ظاارة  ا رلد�ا ياليا ا    الاإل اع�ف لدصا لاهةرخاصا �ا�  لداا لملةلزدا رت�جي  لملؤسا

تاط
ا
 .لملوالا ع�� اةلصاا لدن

 

III-  تالتجودة البذور
ّ

 والش
 

تت مساسا باملخابر 
ا
� اأ جةد��ا ت�ا ا�� تتائص حوا

ا
قابا ع�� لدورره رلدت مابت لدرا

ا لقماّا  مر دإلدلهة لد�ااا ا لدرالج�ا بادوا ا�� رارلقوا جةدة لملواةجا� لدال�حيا
ا

ر�اثويت لدورره رلدت

ةهدو قابا ع�� لداا يا ر�ادرا
ا
 .لملوالا اسا

                                                           
حنن للخةلصا  عتو��ا دلئرة لملساسوا�ح�ب جا�ا لد�من لد�ي   (1)

ا
ما ) لملك�ّمأ(بسضةه لدال� انن    لدتطاع ال سيا

ا
انن رعود اأ لملاوخ �ارتيا ركانن لداا

ا
رلدت

 .دّةلن حر�يا لملاميا رحةفنم لملر��
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تالتمخابر الّرقابة ع�� البذور وال - أ
ّ

 ش

 

ا�� راخ م 
ا

ا�� اأ قون اخ م حسادين لدورره رلدت
ا

قابا ع�� جةدة لدورره رلدت حا ا لدرا

اا اأ افا� راارلض يا اأ حيث خاةا ت اأ حاد��ا لدحقا ثبا هل�  ر��وف إ�� لداا  . للرجر لدزا

 

ا�� لدري ح ا إحولثه اور
ا

 5.800باساين حةل�   1972 سوا ردتةم اخ م حسادين لدورره رلدت

وا  ا عيا ا� حتيي  للجةدة �تأن سوةدا أ عمايا ما 15.000كما ّؤاا
ا
وا� لمل�ا ا ع�� لد�يا غنم . حساين سوةدا

ا دالاهب لدورره  رديا ما لدوا
ا
ن منا لملخ م مصوح غنم ا�امو اأ قون لملوم ه حونا

ا
اور مرلئن  ISTAمت

ماتيوا� ��و من حسصن ع�� مهادة اعاماد 
ا
إل اخ م إفردتي 1973سوا    لدث ي�زى ذدك إ�� عوم ر  .كأرا

ت اأ قوهة لدورره ع�� اتاراا  سادين لمل�اةجوا دااثبا سادين ع�� ��وا نتوا� ر�اداا قيااه باداا

ره ع�� المةعا �افيا اأ 
ا
ا لدتاسيا رعوم حةف ررف لملواخيا

ا
تارةلدلدم اه داتيام باسادين لدوا . ورره حؤاا

ا ر   غياب مهادة العام ا داورره  فتو بتياد لملخ م درديا ا لدوواحيا ن دت�اي  مهادة لدحقا غنم اؤاا

ا  لاهة لد�امليا ها دااا ا�� لملةجا
ا

ا"رلدت ا ع�� تاائج " لدوطاقا لد محتاديا ا درديا ا ال ّضالي اصولقيا اما

هة
ا لملصوا ة��يا �ا� لداا ما دامؤسا

ا
سادين لمل�ا  .لداا

 

 

� ع��  ،رع�رة ع�� ذدك هل�  د  ّاسصا ا�� راخ م للرجر لدزا
ا

فإنا اخ م حسادين لدورره رلدت

غ  اأ لدتررع    ذدك اور )ISO 17025(مهادة اعاماد  ساد  2008 سوا بادرا
ا
بامةدن اأ اح

1TP22Fارهر�ي

(1)
P1T  ات اعماإل اور جةلن

ا
قابا لدويضاء داتيي  حطويق  2010حيث ت�ط ا لدرا ع�� ا�اةى عمايا

 .جرلءل� لمل�اموةاخااف ن 

 

ن د�عامادمّضا ن كما حونا  هل�  غنم اؤاا 1TP23Fمنا اخ م للرجر لدزا

(2)
P1T  ح�ب تالس لملةلصالا           

)ISO 17025(  قابا ع�� تتاط لد�وةه بةظائف ااوافرة تتمن ا دارا مساسا ��بب لضط�ع ندلهة لدالرعيا

ر حتاهدر 
ا
تا بوتاط لد�وةه إديه ع�رة ع�� عوم حةف

ا
وا� لملا�ا نمرلف ع�� لملخ م رحةجيه حسادين لد�يا

سادين لملولزة بصالا اطابتا ملا اة ا�اةجب ر  ررف لملسيطءعوم ا�ع�� حةإل لداا
ا
ا� اا لدم ا ��مايا

اائج ق اأ جةدة لدوا ستا سادين ركردك طرق لدتيس رلداا  .لداا

 

ة مل رضماتا ا اوعةا ��ا فإنا ندلهة لد�ااا
ا
سرلع    حأاين ن إ�� صولقيا تاائج لداسادين ردق

ا رلد�من ع��  رديا زاا طوتا دام�اّنم لدوا
ا
ا لد� تويا ل� لداا ا�� باةفنم لمل�وا

ا
اخ م حسادين لدورره رلدت

                                                           
ا لقماّا رارلقوا  (1) ا��ا دإلدلهة لد�ااا سادين اه��ا لداا ا ر�   ممن لملتررع اخابر لداا سادين : جةدة لملوالا� لدال�حيا هل�  راخ م لداا اخ م للرجر لدزا

قابا ع�� لملويول� رحسادياها ا�� راخ م لدرا
ا

ا بمرتاق راخ م حسادين لدورره رلدت  .لدالنمرسيا
قابا لدويضاء  (2) ا لدرا تردر حةإل عمايا  .رفتا دااا
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تارة رتلاعا  لساكماإل المةعا لدورره لد�ي �  بسةزحه ��وف حطةدر قوهلحه    الاإل حسادين لدوا

دة باإلضافا إ�� ضررهة  ا ا��ا لملةها اا ع�� ا�اةى  ح�  لدا�راف ع�� اصواف رخاصا نخ�ال� لملججا

زاا رنسرلع باساكماإل إجرلءل� اعاماد ضما
ا
أ رحوعيمهما بادةسائن لد� سادين لملخ ّم ا لداا تا ملصولقيا

��ا
ا
ا�� ردق

ا
 .لمللرلة ع�� جةدة لدورره رلدت

 

تالت  - ب
ّ

 تثبيت البذور والش

 

 
ا
ن    لملرلقوا ت�ا م عمايا لداثبيت اأ ما  ارلحن ارلقوا جةدة لدورره رلدتا�� ف�ي حامث

قيا بادن�وا دورره للقوةب رلدوطاطا ر   ارلقوا  ا رلدحا ائيا لملوابت بادن�وا للقتايا رلملرلقوا لدالنّ�

 .دتا�� ا�جاه لملثمرة

 

 تثبيت البذور   -1

 

ت اأ تتارة لدصوف لدري  دة دااثبا ا بادن�وا دورره للقوةب باد�نن لمللرا حا ا لدرقابا للقتايا

ررط
ا

ت اأ خاة لدورره اأ اارلض راوى لح�ملم اتاضيا� كرالس لدت ثبا . ّا ا إكثاهه باإلضافا إ�� لداا

�
ا
وا�  رداة� الةن رفتا داتويا لد�يا

ا
�اي  لملرلقوةن لملسا

ا
ا عوو لدت قابا لملخ مّا أ األدرا

ا
قوةإل  لد�ي حمك

يا  يا� لملطابتا دامةلصالا� لدالوا يا� هفض ر لدكما  .لملطابتا مر للقط اأ حصنيالها غنم لدكما

 

ا حرلج  ا�احا� نكثاه لمل قابا ع�� حتةإل إكثاه لدورره اساسيا ن    إطاه لدرا صادق رحونا

ا  2013-2011خ�إل لدال�مة  % 11عا��ا بن�وا فاقت  كما دةحظ لهحالاع ��وا لمل�احا� للجمايا

اا فاةحظ منا  .2013سوا     % 8,26لملرفةضا إذ باغت  ا بخصةص حتةإل إكثاه لدورره لملثبا ماا

. 2011وا س   اكااهل  16.514اتابن  2013سوا    اكااهل  16.057لمل�احا� لملصادق عا��ا د  حا�وا 

نكما  ا لملرفةضا  �جا     % 11,36اتابن  2013سوا     % 17 إ��لهحالاع    ��وا لمل�احا� للجمايا

ا � .2011سوا  ر هفض ا�احا� نكثاه اأ قون ندلهة لد�ااا عوم اطابت��ا دكرالس �بب ردال�ا

تارة رللخاة اأ اار  يا اأ حيث ��وا لدوا ررط لمل�مةإل به ردامةلصالا� لدالوا
ا

 . لضلدت

 

 اأ حصنيالها اأ اماازة إ�� 
ا
ما لد�ي ح ا للقط

ا
يا� لدورره لمل�ا كما دةحظ لهحالاع    ��وا كما

انن تمرل  �ارتيا ركانن لداا
ا

ا رحاك لملرفةضا حمااا دوى ت�ايمها دوّةلن للقوةب اأ قون لدت ّا عوم إ�� عاد

دها  يا حيث حلارز ا�وا رتااز� ��وا . 2013-2011خ�إل لدال�مة  % 13لسالاب��ا دامةلصالا� لدالوا

ا  قابا لملخ مّا  اأ حصنيالها بواء ع�� لدرا
ا
 % 15اتابن  2013سوا     % 10لدورره لملماازة لد�ي ح ا للقط

ةل�   % 14ر  .2011ر 2012سو�ي    ع�� لداا
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يا� ر�اغت  انن لدورره لملماازة كما �ارتيا ركانن لداا
ا

ما اأ قون لدت
ا
ون رلملرفةضا اأ قلمل�ا

الا بادال�حا 
ا
ةل�   5.516قوطاهل ر 1.887اتابن  2013سوا    قوطاهل  1.436لدةزلهة لمل�ا قوطاهل ع�� لداا

يا رخاصا ا��ا 2011ر 2012سو�ي     ر لداك�ا ��وا نتوا� ر  رذدك د�وم لسالاب��ا دامةلصالا� لدالوا

يا ��و لدالرز    .رلدتةلئب لملاوتا

 

ا  لحيا
ا
قابا لدر ا بض�ف لدرا ر اره لدةض�يا ادا رحال�ا كييف اأ لدال�ا ع�� جةدة لدورره قون لداا

ا ��اا      انن اما �ارتيا ركانن لداا
ا

ا�  ل ماهتججياقون لدت ا ر�اداا ا    خ�ائر اااا لهحالاع لد�االا للقتيتيا

 اأ حصنيف لدورره مر هفضها
ا
ا اأ قون لدةزلهة  داورره    صةهة للقط قابا لملخ مّا إثر لدتيام بادرا

تا بادورره لملماازة
ا
صيتا لملا�ا

ا
ا لملولرلة ررض  لدا الا بادال�حا ��و عمايا

ا
 .لمل�ا

 

ا اال�  ،ر   تالس لمللاإل ّا ي اردرد
ا
ب حو� ااحنن لملؤس�انن تمرل  لمل�ا�ماا اأ طرفّت�با

ر رعوم داواةه حاد��ا رض�ف صيات��ا    لهحالاع ��وا لداا  ةلئب عوو لدالرز ك�ا
ا

ا لدت
ا
 .ا�الجا �اف

ائ�ا لد�ي ح�ملرح بنن ل ��وا   لهحالاع ذدك ب دت�با ر  أ مساسا  % 50ر % 30دورره لدضا رلد�ي حاضما

يا� لدورره لملرفةضا بواء ع�� لدرقابا للقتايا بن�وا حصن إ��  اجما  % 15كما ائ�ا لدوا يا� لدضا رلدكما

 اأ حصنيف لدورره 
ا
ا لدالرز لد�ي  % 15 بن�وا حواازعأ للقط اجما عأ عمايا ع�رة ع�� للخ�اهة لدوا

 .% 20ر % 15بنن ��و��ا ح�ملرح 

 

ن  دة فتو حونا ا بخصةص جةدة برره لدوطاطا لد�ي ّا ا إكثاهاا باالعاماد ع�� لدورره لملةها ماا

لد�وّو اأ  عزرفري�زى ذدك إ��  .% 20حرلج�ت بن�وا تااز� قو منا لمل�احا� لملصادق عا��ا 

��  عأ �تاط نكثاه 
ا
أ رحخا ّركر ا��ا قوةإل ا�احا� نكثاه  حادت درن تججين إخ�ال�  إ��ر لملك�ّم

ا رعوم لح�ملم اةعو إزلدا لمللمةع للخضري  ا عوم لح�ملم ا�افا لد�زإل رك�مة اعتاب لدطاليايا خاصا

هتا� رإصابا لدورر 
ةدة�  داوا �ج لدالنّ� ت  رد�ن. ه باد�وّو اأ اارلضباإلضافا إ�� حأخنم    لدوا حما

ا لمل�احا� لملوررهة فتو  2013سوا    لملصادقا 
ا
              % 4,4فاقت ��وا عوم لملصادقا ع�� �اف

 .2012    سوا%  10ر 2011سوا 

 

حتا ع�� لدورره ��و  ،رع�� ص�يو آخر
ا
قابا لد� ا غياب لدرا رديا ن خ�فا دام�اّنم لدوا حونا

ا ��و سوا مر سنانن داتيي  جةد��ا اأ  وا� اأ لملواةجا� لدال�حيا لسا�مادها حيث ال ّا ا مخر عيا

وف تارة رمصادا لدصا ��ا راأ اطابت��ا اأ حيث لدوا ّا ت اأ اردرد ا . خ�إل لداثبا أ اره لدةض�يا
ا
رال حمك

تيي   اأ ح    ارل لداا
ا
ا تتردك لدال� قابا ع�� جةدة لدورره رخاصا حتيي  لمللهةدل� لملورردا    الاإل لدرا

�ائي داورره لملوالا رلملرلقوا  .باعاواهه للقردف لد�ا
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ف  اأ جةدة لدورره لملوالار  ن ،��وف لدرا ركانن  ّا�نا
ا

ا دوى لدت لحيا
ا
قابا لدر حوعي  لدرا

انن رذدك  �ارتيا  اأ حصنيف لدورره دلداا
ا
�قوا اأ ��ب عوم لملصادقا ع�� لمل�احا� لملوررهة رللقط

ةلئب
ا

ر رلدت ��ا رللقوا اأ ��ب لداك�ا ّا ف  اأ اردرد  .  لملوالا ع�رة ع�� ضررهة حلوّو آال� لدالرز دارا

 

تالت -2
ّ

 تثبيت الش

 

ه  ا�ّنن مااا  3ا�ّنن مااا سوةدا ا��ا  6سةل�  بنتاا  لدةط�ي للجم�  اأ لدتا��  ّتوا

قابا ع�� جةدة  .زداةن  ا    إطاه لدرا ا لقماّا رارلقوا جةدة لملوالا� لدال�حيا � ندلهة لد�ااا
ا
رحاة�

اا ا رلملثبا ّا ا�� لد�اد
ا

ا�� ارلقوا إتاا  لملوابت اأ لدت
ا

ا�� لملصادق عا��ا . لدت
ا

 4,8رتااز عود لدت

� حرلج�ا  2013سوا    اايةن مااا  ا . 2011اتاهتا ��وا %  16 بن�وااججا ر اره لدةض�يا رحال�ا

سو�ي    اوباا  81اتابن  2013سوا    اوباا  76عود لملوابت لملرلقوا لدوادغ عوداا  باتخالاضمساسا 

ر .ع�رة ع�� ض�ف حأاياها رقوه��ا ع�� إتاا  ما�� بالجةدة لملطاة�ا 2012ر 2011    ظن  كما حال�ا

ا حض ا لملوالنن باا �تهوه لدتطاع اأ غياب ايا�ن  ا رلد�ي حوااز اهويا  مرز ظاارة لملوابت لد�تةلئيا

� إتاا  رحرردج ما�� درن للخضةع ألّلد�ي ر  %  13��و��ا 
ا
 .ارلقوا احاة�

 

�ح    ارل نطاه
ا
�اا  ،رلح وف رلد�ا ا ال حضمأ تتارة لدصا ّا منا جنا لملوابت حناج ما�� عاد

ا اا ع�� لدتةلهص رلد�ي فاقت  رلقاصر إتاا . اأ اارلض لدالنمرسيا ا�� لملثبا
ا

   مااا  مدف 60لدت

ا� رلدكررم 2013سوا  الاحيا ةى رلداا ري�زى ارل . درن بتيا اصواف اأ ا�جاه لملثمرة ذل� لدوا

ا رلد�ي ال  ها� خاديا اأ اارلض لدالنمرسيا تص باألساس إ�� لفاتاه مغاب لملوابت لقتةإل ماا  ّمكألدوا

مفي     �االا إتاا  اره بور��ا إتاا  لملت
ا
ا اأ مأ��ا لد� وه ذدك اأ لستثماهل� اااا

ا
اا ملا ّاطا احن لملثبا

ا�� راةلجها ص�ة�ا�    حرردلها اأ قون صاحب لملوبت
ا

 . لدت

 

ا مرصترد�ن  �ةض بمومةاا  2008مفردن  14لملو�توة بااهدخ  جا�ا لد�من لدةزلهدا حةإل لد�ا

ا�� 
ا

�وا ادتيام بوهلسا� بلدورره رلدت
ا
تا بالجةدة رحسوّو برتااج بادن

ا
تائص لملا�ا ا حةإل لدوا ت�خيصيا

هلس
أاين    لدغرض فإنا اره لدوا  .د  ّا ا إعولداا ��و ا�إ�� لملوابت لدتاباا دااا

 

يا بالجةدة لملطاة�ا
ا
ا�� لملسا

ا
لتي اأ لدت

ا
حة��ي دلئرة لملساسوا�  ،ردضمان اكاالاء لدر

ررع    حأاين لملوابت با
ا

ادت
ا

اا ذل� للجةدة لد�اديا ر إلتاا  لدت برتااج داةفنم ما��  ةض ��� لملثبا

ا  ّا ها� باملوابت لد�اد زاا إلحولث رحلوّو حتةإل ااا
ا
ا لد� قيا ا رلدحا ةعيا ررط لدوا

ا
ر ف��ا لدت

ا
ها� حاةف ماا

وا ع�رة  ا�� لملس�ا
ا

خاديا اأ ع�� رض  برتااج داطةدر طرق نتاا  ��وف حةفنم ما�� إلتاا  لدت

 .مارلض لد�ررق
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ور�د - ج
ّ
 الّرقابة ع�� الت

 

بمرلقوا لدورره رتتاط لد�وةه حتةم ندلهة لد�ااا لقماّا رارلقوا جةدة لملوالا� لدال�حيا 

هل�  تا بالرجر لدزا
ا
ا حاك لملا�ا اا اأ اارلض رخاصا ت اأ جةد��ا رخاةا دة دااثبا غنم منا . رلدتا�� لملةها

ن ا بيا قابيا تائص حادت درن لداأكو اأ لضط�ع ندلهة لد�ااا رتتاط لد�وةه ترجةد ت اعماإل لدرا

ا� لداةهدو  �ت�ة اأ ذدك  .باملهام لملوةطا ��هو��ا ع�� مح�أ رجه ق اأ إخ�ال� ا�ك ااالا
ا
حا�ا

مساسا �غياب لدةثائق لد�ي حثبت تاائج حسادين اخ م للرجر لدزهل�  رذدك ع�� ا�اةى لملركز للقوردي 

ه. بميواء هلدس
ا
ن مت غادوا اا ّا ا للقصةإل ع�� تتيلا حسادين للرجر لدزهل�  عأ طردق لدهاحف  فتو حونا

سر إصوله هخصا اس���ك  ديا ا ع�� مساس ذدك �وةه الساكماإل ادين دوتاط لددرن إحادا تاائج لداا

 بصالا الحتا
ا

دةلداصراف ع�� ارل لدوسة اأ لداال ��مح ر  .لملاف و اأ س�اا لدورره رلدتا�� لملةها
ا
 .أك

 

دة رلد�ي ح ا �تأ��ا مخر  و اأ اآإل لدورره رلدتا�� لملةها
ا
�ح مته ال ّا ا لداأك

ا
قرله "كما لح

ا لدوواحيا باملرلكز  ��بب" إح�ف مر إهجاع يا حيث ال ّتةم ارلقوة لدحقا عوم اطابت��ا دامةلصالا� لدالوا

ت اأ إهجاع  ثبا اأ قون اصالح ندلهة  هاإ�� باو لملنتأ مر إح�فاره لدورره مر لدتا�� للقوردّا باداا

ّةلتا ا داوا ن اأ خ�إل فسص  فتو. لد�ااا  حونا
ا

رلهل� �تأ��ا ق �حةهدو بميواء هلدس صوه  ث�ثنن ااف

ا� ال حاضمأ بطاقا �قأ مر �جخا اأ اسضر نح�ف باملركز للقوردي  .إهجاع مر إح�ف رجةد ااالا

يا لدوواحيا بميواء صالاقس ّتةم باسردر مهائو  دةحظ ،ر   تالس لمللاإل منا اكاب لملرلقوا لدحقا

و 
ا
دة رلد�ي سيا  إح�فها مر إهجاعها درن لداأك الحتا اأ اآدها لدرفض بخصةص مق�اط لدورره لملةها

ا بما ّاليو ذدك هغ  ارلسا��ا    لدغرض ّةلتيا اه اأ لملصالح لدوا هل ذدك ��وم حةصا ن . ا ما
ا
رع�� إثر حوخ

ا�� صوه    مأ��ا قرله إح�ف  2014ااي  22دلئرة لملساسوا� ح ا بااهدخ 
ا

يا� اأ لدورره رلدت إح�ف كما

 .2012-2004خ�إل لدال�مة 
 

داهل� لملي نت لدزا ا تمرل دغياب كما بيا ا    إجرلءل� لملرلقوا لدحقيا لدوواحيا ا تتصا اااا ولتيا

� . رسائن لد�من لدضررهدا
ا
يا حيث ّاة� قابا لدحقا ن تتص    عود لدالوينن لملوامردأ دارا اأ ذدك �جا

تالس لد�ةن    مغاب احيان نمرلف ع�� ارلقوا عمايا� حةهدو رحصوّر لدورره رلدتا�� 

كما ال ّاةفر دامرلقونن باملرلكز للقوردّا ا�اازاا� مخر لد�يوا� . ا رلملويول�رلملواةجا� لدال�حي

وا�  و لقالظ لد�يا ها ع�� غرله غرف ح ّم زاا ألدلء اهااا
ا
ع�رة ع�� لفاتاه اخااف لملرلكز إ�� لدةسائن لد�

تاائج  ررسياا تتن إلهساإل اره لد�يوا� إ�� اخابر لداسادين رجهاز لدالاكس رات�متت د�قصةإل ع��

سادين    اجاإل ن قيام .لداا وا اأ لملركز للقوردي إ�� اخ م حسادين  فتو حونا د بوال�ه بوتن لد�يا لملةها

هل�  إلجرلء حسادين اارلض رافا� ا�� إلجرلء حسادين للجةدة راخ م للرجر لدزا
ا

كما . لدورره رلدت

د ّاة��  ن مّضا منا لملةها اأ ندلهة لد�ااا رت�ايمها اوامرة " هخصا اس���ك"�قب بوال�ه حونا

  بضاعاه
ا
 . دامركز للقوردي دت�ا
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�ح ،ر   لملتابن
ا
 اور ا لدوواحيا برلدس لدري ح  إتلازهعوم لساغ�إل اركز لملرلقوا لدحقي لح

ا قاه�ت  �االاب 2005 سوا غنم ّض  لملركز لد�وّو اأ لدتاعا� لدتاغرة راخ مل  إذ د.م 400جمايا

 .ا�اغن

 

ّا رحة��ي دلئرة لملساسوا� با اإلسرلع بالهن� تتاط لد�وةه بادةسائن لملادا ررهدا داتيام  لدضا

ا�� ملا 
ا

ا ردودين إجرلءل� ارلقوا لدورره رلدت  دردكباملهام لملوةطا ��هو��ا رفتا دامتاضيا� لدتاتةتيا

ا�� لملة 
ا

قابا ع�� جةدة لدورره رلدت يا    لدرا دة ر اأ ماما اا اأ افا� راارلض رلد�من ان ضمها خاةا

دة لملزا  إح�فها مر  ا�� لملةها
ا

و اأ اآإل لدورره رلدت
ا
أك ّةلتا دااا ن�يق ا  اصالح لدوا ع�� إح�ام لداا

 .إهجاعها

 

IV- البحث العلمي �� مجال البذور والشتالت 

 

للجي�ي سافما ع�� لملةهرث ��وف عمايا� لدوسث    الاإل لدورره رلدتا�� مساسا إ�� لمل

رلسانواط مصواف جوّوة مك�م ح�ؤاا ا  لملاغنمل� لملواخيا راتاراا دألارلض ر�  عةلان  لدةط�ي

 . ت�اا  بصالا ف�ادا    لد�مفي     اردردّا نتاا  لدال��  رجةدحه رللقو اأ لساخولم لملويول�

 

 املحافظة ع�� املوروث ا�جي�ي النبا�ي الوط�ي   - أ

 

ة للخام اساسيا دااس�نن لدةه ��ا م لملةهرث للجي�ي  لدرف  اأ ل�ي دألصواف لدوواحيا ر لملادا

ر   ارل نطاه صادقت . اردردّ��ا بما ��اا     حستيق ااأ لدغرلئي رلداوميا لدزهلعيا لمل�اولاا

حوصا ع�� ع�� لمل�ااوة لدورديا لملا�اتا باملةلهد لدةهلثيا دألغرّا رلدزهلعا لد�ي  2002سوا    حة�س 

زاا لقماّا لملبلدورإل اعضاء  يامق
ا
حتيي  ةهرث للجي�ي كما عهو� اهما جم  ر احخاذ لداولبنم لد�

رحالظ لملةلهد للجينيا لملسايا رلد�من ع�� لس�مجاع اصواف لداة��يا لملةجةدة بالخاه  إ�� لدووك 

 . 2003سوا     لدةط�ي د�جيوا� لدري ح  إحولثه

 

 
ا
ة إخ�ال� ت�اتت �غياب وت لدالسةصا� لمللرلة    ارراك ل لمللاإل اأ لدةقةف ع�� عوا

اصواف لملسايا رجم�ها رحالمها  إس�ملحيليا رطويا دامسافما ع�� لملةهرث للجي�ي ر�اس�مجاع

 .ر�اداصرف    قاعوة لمل�طيا� ر   لملخزرن للجي�ي
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 للمحافظة ع�� املوروث ا�جي�يوطنية الس��اتيجية ا   -1

 

اأ مار إحولثه رض  برتااج رط�ي داسوّو  3د�جيوا� طوتا داالصن عهو إ�� لدووك لدةط�ي 

رح ا    ارل نطاه ح�ايف لمللاس . مردةدا� لملسافما ع�� لملةلهد للجينيا رحماّ��ا رحثمنن لساغ�دها

 .خطط عمن رلد�هر ع�� حواليرااولد إس�ملحيليا رطويا    لدغرض ر لد�ا�ي بادووك بامل�ااما    إع

 

ا لداةجا  2020-2011نس�ملحيليا لدةطويا دااوةع لدويةدة�  داال�مة  تود�ن حضما ر  ها� لد�ااا

ن غياب إس�ملحيليا اا�اااا دااصرف    لملةهرث للجي�ي لدةط�ي دضوط اردةدا�  ه حونا
ا
 مت

ا
   لمللاإل، إال

راة اا ّتوا � رااولف رحسوّو دره اطرلف لملاوخاا رآديا� لدان�يق بي��ا داثمنن لمللهةدل� لملورردا 

 ر . هد لدةهلثيا دألغرّا رلدزهلعااأ لمل�ااوة لدورديا دامةل 14ا  اتاضيا� لدالصن 
ا
لمللاس  �ح منا لح

سةى ارة رلحوة    لد�وا عةضا عأ مه�  ارل� ع�� اقن كما    لمل�وإل د  ّلام  بادووك لد�ا�ي 

ه د  ّا  إ�� غاّا ااي عاما ر  جاء باألار لملا�اق باداومي  ندلهي رلملا�  داووك
ا
إصوله قرلهل�  2014مت

 . 2012معضائه لملو��يا تياب��  اور سوا  إعادة ت�ينن مر حلوّو

 

ا    اا ّخص اخابر لدوسث لد�ي ت�هر ع�� حستيق ماولف لدووك بادان�يق ا  لمللاس  ماا

�ا ال حرحتي داتررط لدتاتةتيا لمل�اةجوا اأ حيث حةفر  ااطاوا� ادلء رخاصا لد�ا�ي فتو دةحظ م�ا

  درحوا مسااذ ت�اي  عاإل   اا ّخص لملةلهد لدبتردا لملخاصا إذ دةحظ غ
ا
خ�فا  امر اا ��ادده ياب ك�

رلملا�اق بتومي  اخابر لدوسث  2009ااهس  2لملؤهخ     2009د�وا  644اأ اار عود  10داالصن 

للرج  اد�ى داواحثنن اأ ارل  نا ررحول� لدوسث رالم�ا� لدوسث رطرق ت�ينماا لدري ّوصا ع�� م

 .   �ن اخ م 4 ألدصوف ّلب من ال ّتن ع

 

ا، فإنا  ا رلمل�ااما    إعولد  لدووك اوعةا  رداولهك اره لدةض�يا داال�ين لدةحول� لد�اميا

ا ررض  اخططا� عمن    لمللاإل ّا ا ااا����ا بصالا  إس�ملحيليا دااصراف    لملةلهد لدةهلثيا لدةطويا

ا  . درهدا

 

 اس��جاع اصناف وتجميعها  -2

 

��ا م لس�مجاع اصواف لملسايا لملاةلجوة ببوةك جيوا� مجوبيا اأ لملهام اساسيا لملة�ةدا 

ن لمل�ااوة لدورديا �تأن لملةلهد لدةهلثيا لدوواحيا دألغرّا رلدزهلعا إطاهل . داووك لدةط�ي د�جيوا�
ا
رحمث

لع�مفت اره لمل�ااوة بالقتةق  فتو .لملؤس�ا� اجوبياا�ئما الس�مجاع اصواف لداة��يا اأ 

ا  ر   .لد�يادّا داورإل ع�� اةلهداا لدةهلثيا لدوواحيا غياب ا�طيا� دقيتا حةإل اصواف لدةطويا
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لمللهةد لملوررإل اأ قون لدووك    ارل لمللاإل  ال ّزلإل ،يوا� رايا�ن بسث مجوبيالملةجةدة ببوةك ج

اأ لملركز لدور�  داوسةث لدزهلعيا     فتطاةهرثا جينيا حة��يا  4.807اسوردل حيث ح ا لس�مجاع 

نت .لملواطق للجافا رلدةزلهة لمل�االا بادال�حا بادةالّا� لملاسوة ااردكيا لدالسةصا� لمللرلة اأ  رقو بيا

قون لدالردق لدرقا�ي دولئرة لملساسوا� ع�� ث�ث قةلعو ا�طيا� فس�ب حا��ا د�ن ااأ كاابا لمل�ااوة 

ألدورديا دامةلهد لدةهلثيا رموكا ا�اةاا� لملةلهد لدةهلثيا لدكووّا ر�وك للجيوا� لديابا�ي  �ا حاضما  م�ا

� ااي  4.218
ا
  2014اةهرثا جينيا حة��يا د  ّا  لس�مجاعها ��و إ�� اة 

ا
ه د  ّت�أ لدةدة  عاما رمت

 .لدةهلثيا لدةطوياح حةفراا ع�� عوّو لملةلهد دتاعوة لمل�طيا� لدالر��يا لد�ي ّرجا 
 

ا فيما ّا�اق باملةلهد للجينيا لملاةلجوة باملؤس�ا� لدةطويا ع�� غرله لمل�هو لدةط�ي ماا 

فتو قام لدووك باس�مجاع  داوسةث لدزهلعيا ر�ايا لد�اةم باة�س رلمل�هو لدةط�ي دا�اةم لدال�حيا

كاسوّو صوالها را�ان جم�ها  اةهرثا جينيا تواحيا درن من ح�ةن ارفتا بادةثائق لمل�رفا ��ا 4.099

د حتةق رلد��لاا� لدطرفنن رذدك خ�فا  رحةصيالها لملمهري ع�رة ع�� عوم إبرلم لحالاقيا� حسوا

1TP24Fدام�اّنم لدورديا دووةك للجيوا�

(1)
P1T.  ر   غياب جرد دألصواف لملاةلجوة ��يا�ن لدوسث  ،ذدكإ�� رإضافا

ا حونن منا ��ضها غنم ااةفر بادووك لدةط�ي د�جيوا� رذدك ع�� غرله مصواف اأ لدطماط  1TP25Fلدةطويا

(2)
P1T 

1TP26Fرلدالاالن

(3)
P1T لملةجةدة بامل�هو لدةط�ي داوسةث لدزهلعيا . 

ا
قاعوة ا�طيا�  منا  ،�ح    تالس نطاهكما لح

ر ع�� 
ا
رة    اصوال 56اأ م�جاه لدزداةن اأ جماا  اصوال 37لدووك ال حاةف

ا
  .ا�هو لدزداةتا ااةف

 

ا إ�� غياب اديا� لد�ي  �ا� لدةطويا ا لملاةلجوة باملؤسا ري�زى ض�ف لس�مجاع لملةلهد للجينيا

ف اأ عوم إا�اتيا للقصةإل ع��  حضمأ حتةق لدواحث    الاإل لملةلهد لدةهلثيا باإلضافا إ�� لداخةا

 .بادووك عوو للقاجالد�يوا� لملةدعا 
 

ا، فإن لدووك اوعةا  ا � ن �إ رإزلء اره لدةض�يا سرلع بوهلسا جج  اصواف لدوواحيا لدةطويا

ا  رحال�ين اديا� لدكالياا باس�مجاعهار اةفرة دوّه لمل غنم  .لملاةلجوة بالخاه  مر بمؤس�ا� بسث رطويا
 

 حفظ املوارد ا�جينية النباتية -3
 

دة مر    حتةإل  ّا ا حالظ لملةهرث للجي�ي خاه  لملةلق  لدطوي�يا مساسا    اخازن ا ما

دة منا عمايا� . بادن�وا دأل�جاه لملثمرة ن بخصةص لملسافما ع�� لملةلهد لدةهلثيا    لملخازن لمل ما رحونا

�� لملوى ع حالمهاللقالظ بادووك حتاصر ع�� لملوى لملاةسط خ�فا دام�اّنم لدورديا لد�ي حتا��ي 

ةدن ح�ب للقاجا
ا
لدالضاء لمل�و دامرلقوا رلدتيام باخاواه ��وا نتوا� رلدالاليف رد  ّا ا حلهن�  .لدط

                                                           
 ثيا دألغرّا رلدزهلعا لملوضةدا حست لملومما لد�امليا دألغرّا رلدزهلعا ح  إعولد اره لمل�اّنم اأ طرف ايئا لملةلهد لدةهل    (1)
 )1ف(، ارجاتا ) 1ف(ة ، زا م ) 1ف( اةحاإل، صاوا، جادطا   (2)
   "حاةتابن"ر" حاةطواوا"ر" جردو" ر" بن�ه�"ر" 1تابن"  (3)
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بامل�ول� لدضررهدا لد�ي ت�مح باداسك  بوهجا� للقرلهة ر��وا لدرطة�ا ع�رة ع�� منا عمايا للقالظ 

 .باةهدا غنم اسكما لدغاق اما ��رضها الحاماإل لدك�ر رلدااف راارلض    مرلنحا  
 

ا بادووك ر 
ا
و لمل�اغا اأ بنن ث�ث  فتطمنا رلحوة  إ�� لدةقةف ع��مفضت ا�اّوا بية� لدا ّم

ل� حسوّو ��وا لدرطة�ا ر�اغت هطة���ا  بية� ح ا حلهن�اا ر�  ��وا ارحال�ا جول اتاهتا  % 84بم�وا

ة بومام إترله عوو لتتطاع . لملسودة بامل�اّنم لدورديا%  15بن�وا  ردةحظ مّضا منا لملخازن غنم الهزا

و . لداياه لدكهر�ائي كما حونن من لملةلهد لدةهلثيا اأ للخضررل� راع�ف غنم اسالةظا    اخازن لدا ّم

 .ر�  ااةلجوة    فضاء غنم ا�وا دردك
 

�� لمل�اّوا باد�نن لمللردة رع�� لخاواه ��وا لملرلقوا لدحقيا داورره    لدووك ع رحتاصر 

رة رلدضاهة نتوا� درن لداأكو اأ س�اا لدورره رخاةا  راة اا ��ا م اخادالا اا اأ لمل�ةتا� لملحجا

ع��  لملسافما" اووم  ا��ا مل�اّنم لدورديا دووةك للجيوا� رخاصالد�ي ضوط��ا لدامواد  اساسيا 

اأ مأته من ال ّضمأ س�اا رح�أ لداصرف    لملةلهد لدةهلثيا اة اا ر  "�قا لملةلهد لدةهلثيا

 . لدوواحيا
 

ر لملةلهد لدضررهدا فإته دةحظ من إ�� د�ن مهج  ا�ؤردة لدووك اره لدوتائص ر 
ا
عوم حةف

مدف دراله  400بامةدن اأ لدووك نس�اي دااوميا بمواغ  2010سوا    لدووك قو سوق ده من لتاال  

ص د مدف دراله  220 ح ا لسا�ماده    حوردوع  قوهلحه    الاإل لملسافما ع�� لملةهرث للجي�ي خصا

ا رداةفنم رسائن لد�من داواحثنن بادرغ  اأ  درن لساغ�إل لدامةد�� لملخصصا دام�ول� لملخ ّم

 .2013إ�� ��اّا  2011حموّو احالاقيا اأ ��اّا سوا 
 

لدصوورق  ��تو لحالاقيا ا  2014قاات لدةزلهة لمل�االا بادال�حا    سوا  ،رع�� ص�يو آخر

لجم  لدورره لدرعةدا لملسايا  د.م 3لدور�  دااوميا لدزهلعيا إلتلاز اخ م راركز خزن ب�االا حوااز 

رخز��ا    ظررف ا�ئما رلملسافما ع�� لملةهرث للجي�ي دهره لدورره رإكثاهاا    اسيطها لدطوي�  ر�  

 من ارل لملتررع عُ . لملهام لملة�اا داووك طوتا دألار لملسوث ده تالس
ا
هو حواليره إ�� ندلهة لد�ااا إال

داغابا� راة اا اأ مأته من ّزدو اأ تتتت لمللهةدل� لملورردا    الاإل لملسافما ع�� اصواف 

 .لملسايا لدوواحيا
 

ا فيما ّخصا لملسافما ع�� لملةهرث للجي�ي لدةط�ي اأ ا�جاه لملثمرة  نا لدووك د  فإماا

ا�هو لدزداةتا رلمل�هو لدةط�ي �نا اأ ا     إبرلم لحالاقيا� ت�ارن  2013�ترع سةى    ��اّا سوا 

�تط ارد   داوسةث لدزهلعيا رلملركز للجهةي داوسةث لدزهلعيا بوقاش رلمل�هو لد�ا�  دا�اةم لدال�حيا

ردةحظ رجةد عترل� .    اا ّخص ��ض المةعا� مصواف لدزداحنن رلدتةلهص رلدكررم رلدوخين

ةز رللخةخ 
ا
ة المةعا� ألصواف لدا اصواف اخرى لد�ي الزلدت غنم اتمةدا باحالاقيا� را��ا عوا

ا� رلدراان رلدال�اق احيا  . رلداالا
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ا ما  رسياا حالظ ��ا م  ،راأ جها مخرى  وي�يا
ا
حالظ لملةهرث لدةط�ي لدوواتي    ارساط لدط

ت عا اثاما  . لمل�ااوة لدورديا يهتصا
ا
 مت

ا
منا اعماإل لملولزة اأ طرف لدووك    ارل نطاه د  ه دةحظ إال

1TP27Fتتمن سةى ��ض اصواف اأ لدتمح لدصاب رلدت�نم

(1)
P1T  إل اأ طرف اومما    إطاه برتااج امةا

 .رلدزهلعا لد�امليااغرّا 
 

ن    ارل لمللاإل حلارز نخ�ال�    عمايا� للقالظ   دة بما ّاطابق ردا�نا   لملخازن لمل ما

ا رر  ا دألصواف لدوواحيا اأ لمل�اّنم لدورديا نسرلع بإبرلم لحالاقيا�    اخااف لمللمةعا� لدةطويا

نجرلءل� لدضررهدا لقماّ��ا فض�  ا�جاه لملثمرة رحسوّو اصواف غنم لملسالةظا رنسرلع باحخاذ

 . دع  الهةدل� حالظ اصواف    مرساطها لدطوي�ياعأ 
 

صرف �� قاعدة املعطيات و�� املخزون  -4
ّ
 الت

 

اا براةز  ن اأ اعماإل لدرقابيا ع�� قاعوة ا�طيا� لدووك من لد�وّو اأ اصواف اججا حونا

اا    قاعوة  34.518إذ اأ بنن اخااالا    حنن م��ا حاطابق �ايا    عواصر ت�ردالها  عيوا اججا

ن منا  لمل�طيا� اصواف قو اره اأ  % 58منا  ري��ي ذدك .ذل� اةدا� اخااالا ا��ا فتط 14.288 حونا

كما دةحظ منا عوّو لملوخ�� لد�ي ح ا إكثاهاا مدهجت . بصالا اضاعالاح�ةن اوهجا بتاعوة لمل�طيا� 

دام�اّنم لدورديا لد�ي حوص ع�� ضررهة لد�هر ع�� لملسافما ع�� الحتا بم�رفا� جوّوة رذدك خ�فا 

تا    بوةك للجيوا� طةلإل ارلحن لداصرف ف��ا  .اةدا لملوخ�� لملخزا
 

ذل� إعولد قاعوة بياتا� ماااا ر قو مفاد لدووك لدةط�ي د�جيوا�    ارل لمللاإل مته بصود ر 

  . �اّنم لدورديا    لدغرضلملأ اصواف لدوواحيا بما ّاما��ى ر اصولقيا ملخزرته ا
 

ا فيما ّا�اق باداصرف    اخزرن لملةلهد للجينيا ر   غياب عمايا� جرد درهدا فتو ماا 

ر قائما ذل� اصولقيا د�وم حسينن قاعوة لمل�طيا� بصالا آديا إثر �ن عمايا حسرك 
ا
دةحظ عوم حةف

رإثر  .دامةلهد قصو إكثاهاا مر دهلس��ا مر ت�اي  ��ض لد�يوا� داواحثنن مر إح�فها مر تغينم اةلق  خز��ا

را�ؤردا اخ م للخضررل�    سوا  2012سوا    لسا�اها ملهااها  إثر قيام ا�ؤردا اخ م اع�ف 

وا اأ عيا  844ن عوم رجةد بادومر حونا  إد��ما��ماي�ي جرد ملخزرن لملةلهد لدةهلثيا لدرلج   2013

وا  6.599اع�ف اأ المن  وا 763وا اأ المن عيا  156رعيا ا ��ادإل ع�� اأ للخضررل� مي ا عيا

ةل�    .% 20ر %  13لداا

 

 
                                                           

يالا ، بيوي، مي� ، رهد ب�د،   (1)
ا
ا�ي، ممااحه، جواح خط اسمةدي ، هي��ي اأ لدتمح لدصاب رعر�ي ، سةدس�  رعرضاري اأ اصواف ��كري، هاا

 .لدت�نم
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ا محو ا�ؤر�  لدووك بلرد اخزرن  ر   تالس لد�ياق رإثر قيام دلئرة لملساسوا� بم�يا

ة حونن رجةد  ر  بادوية� لمل مدا
ا
وا  12.807للقوةب رلدوتةديا� لملاةف وا 24.465فس�ب اأ جماا عيا . عيا

 . صوف تواتي ا��مج  اأ للخاه  100كما ح ا لدةقةف ع�� غياب مك�م اأ 

 

رة دوى ب رحة��ي دلئرة لملساسوا�
ا
اا لجمي  لد�يوا� لملاةف ا جرد االصا اإلسرلع بادتيام ��مايا

وا  لدووك رخاصا حاك لد�ي ح ا لس�مجاعها اأ للخاه  رلدةقةف ع�� لدتصةه لملججن رإعولد قائما اسيا

 .هلثيا ررض  إجرلءل� ت�مح بماا��ا �ن حسر�ا� لملخزرندامةلهد لدة 
 

 استنباط أصناف جديدة وتثم�ن استغاللها   - ب
 

خصائص عمايا� لدوسث لد�ا�ي    الاإل لسانواط مصواف جوّوة اأ لدورره إ�� بادومر 

ممات اعماإل لدرقابيا  دردك  .ّاطاب لسانواط صوف رتججياه تسة عتر سوةل� مر مك�م ،رلدتا��

ا لد�تردا ار�� داوسث لد�ا�ي  حاهدخ 1999 سوا    ارل لمللاإل برلاج لدوسث اور
ا
لتط�ق للخط

1TP28Fلدال�� 

(1)
P1T.  وت

ا
تت مساسا ب مالا رااا��ا معماإل لدوسث اره اعماإل راك

ا
اأ لدةقةف ع�� تتائص ت�ا

 .لد�ا�ي لملا�اتا باسانواط مصواف جوّوة ر�تثمنن تاائلها
 

 برمجة أعمال البحث العلمي ومتا�ع��ا  -1
 

ا لد�تردا ار�� داوسث 
ا
ة اتاهي  جاا�ا ضمأ للخط ضوطت لجان لد مالا رلداتيي  عوا

تا باداس�نن لدةهل�ي دألصواف لدوواحيا     25تسة ممات ) 2008-1999( لد�ا�ي
ا
ا بسث اا�ا عمايا

 5برالا  2013-2009ح ا خ�إل لدال�مة كما . ايادّأ لدزهلعا� لدك مى را�جاه لملثمرة رللخضررل�

تت ث�ثا ا��ا مساسا باداس�نن لدةهل�ي د�قوةب، 
ا
ا    الاإل لدزهلعا� لدك مى ت�ا برلاج بسث إّ�فيا

تت  34برالا  2014فيما ح ا بولّا اأ سوا 
ا
ا��ا باداس�نن لدةهل�ي  7عمايا بسث اخااالا ت�ا

 .دألصواف لدوواحيا

 

 
ا
ا حض ا مبرز لملاوخانن    الا�  للخضررل� ه د  ّا ا  لعاماد ردةحظ مت برلاج بسث إّ�فيا

تتتت نا�اتيا� لملااحا رحوعي  لدان�يق بنن ��وف للقو اأ  2009را�جاه لملثمرة اور سوا 

ااتتري�ا� دارذدك خ�فا لملخابر لملخااالا  1TP29Fذل� لدصا

(2)
P1T ��و� ع

ا
حومي  لدوسث    إطاه جما�   لد�ي مك

للخضررل� را�جاه بسث إّ�فيا    الاال� لعاماد اتاهي   رع��ل� اردةدا اا�اان    لمليادّأ ذ

 .لملثمرة إ�� جاتب لدزهلعا� لدك مى 

                                                           
لملؤهخ     1999د�وا  42رارلار لملاالرعا عوه راار عود  1996رذدك ع�� إثر إعادة اي�اا لدوسث رإصوله لدتاتةن لداةجي�ي داوسث لد�ا�ي    سوا   (1)

 .وواحيارلملا�اق بادورره رلدتا�� رلمل�انوطا� لد 1999ااي  10
رلملا�اق بضوط حومي  اخابر لدوسث ررحول� لدوسث رالم�ا� لدوسث رطرق ت�ينماا لدري  2009ااهس  2لملؤهخ     2009د�وا  644اار عود   (2)

 لملا�اق بضوط حومي  اخابر لدوسث ررحول� لدوسث رطرق ت�ينماا 1997ااي  19لملؤهخ     1997د�وا  939مد�� رعةض اار عود 



88 
 

 
 

ن منا ا�هو لدزداةتا رلمل�هو لدةط�ي داوسةث لدزهلعيا ّتةاان بمتاهي  بسث اا�اتا كما حونا 

ا� درن من ّا ا لدومر ر  باداس�نن لدةهل�ي دازداحنن ف��ا اأ قون لجان لد مالا لدالاالن رلدترعيا

1TP30Fرلداتيي 

(1)
P1T . ح�اان لدوسث لد�ا�ي لدال��  راطابتاه دألردةدا� ارل لدوسة  ع��لداصراف ال ّضمأ ر

ا    غياب همي ا�وق د�جوا لملر�ةهة   .حةإل اره لدوسةثلدةطويا

 

برلاج بسةث    الاإل لسانواط رحطةدر مصواف تواحيا    رع�� ص�يو آخر دةحظ غياب  

ضررل� باساثواء ��ض لمللهةدل�    الاإل لدالاالن للقاه رلدترعيا� راة اا ��ا م اخادالا قطاع للخ

ا� اأ لدورره رلدتا��    لملةلد اساسيا رضمان أل  ا  اردةدا� لدةطويا لملامثاا    حأانن للقاجيا

يي  لدوسةث ع�� حطةدر لدتوهل� لدةطويا    الاإل لداترلهحكز� . لسات�ديا قصةى قوه نا�ان

 . لداو�يا راعاماد ع�� لدورره لملةهدةحكريس رللقماّا راة اا ساا     

 

�خصةص ااا��ا رحتيي  معماإل لدوسث لد�ا�ي    الاإل لسانواط مصواف جوّوة اأ ر 

اؤس�ا لدوسث رلدا�اي  لد�ا�  لدال��  حاة�� ااا��ا إتلاز برلاج لدوسةث  لدورره رلدتا�� فإنا 

1TP31Fلدال�حيا رحتييمها

(2)
P1T . �مته دةحظ من لجان لد مالا رلداتيي     ايادّأ لدزهلعا� لدك مى رللخضررل 

ا
إال

رلدزهلعا� لملسميا را�جاه لملثمرة ال حلام  بادورهدا لملطاة�ا حيث لقاصر� ع�� ث�ث جا�ا� اأ 

    .كما من معمادها لقاصر� ع�� لد مالا درن لملاا��ا رلداتيي  .2013-2010جماا ثمان خ�إل لدال�مة 

 

ا لد�تردا ار�� داةقةف ع�� اوى حستيق ماولفها  د  ّا ا ر 
ا
حتيي  برلاج بسث للخط

ا داتيي  م�تطا لدوسث لد�ا�ي لداا��ا داةزلهة  ا اأ طرف لدهيئا لدةطويا
ا
باساثواء لداتيي  لمللمن د�خط

لمل�االا بادوسث لد�ا�ي رلقاصر� عمايا� لملاا��ا رصرف اعامادل� اأ طرف اؤس�ا لدوسث 

حتاهدر حتوم معماإل لدوسث لدري ّا ا إعولده اأ طرف  �ا�  لدال��  ع�� للقصةإل ع�� رلدا�اي  لد

م  8منا  كما حونان. لمل�ؤردنن عأ لدوسث ممغاإل لدوسث لملا�اتا باداس�نن لدةهل�ي مر خا  حتاهدر حتوا

رة بمؤس�ا لدوسث اأ جماا 
ا
ا فيما ّخص . حتردرل 25دألصواف لدوواحيا غنم ااةف ةث برلاج لدوسماا

ا للخم�ا لمل مالا داال�مة  د فتو .م 3,7رلد�ي صرفت �تأ��ا لعامادل� حوااز 2013-2009نّ�فيا

ّا  ه د  حا  م
ا
 . 2014إ�� غاّا ااي  �تأ��اعمايا حتيي   ادةحظ مت

 

   حوالير اتررع امةإل اأ طرف  1994ا�هو لدزداةتا اور سوا  لتطاق ،رع�� ص�يو آخر

 جوّوة لدصوورق لملت�مك دامةلد اساسيا ��وف إ�� لداس�نن للجي�ي دازداحنن رلسانواط مصواف

  .قصو لداس�نن    ��ض للخصائص �املردردّا راساترله    نتااجيا رحس�نن جةدة لدزدت
ا
 مت

ا
ه إال

ر   غياب ااا��ا دهرل لملتررع . 2014   الاإل لدزداحنن إ�� غاّا ااي  د  ّا  تججين مي صوف جوّو
                                                           

 .الفالحي العايل والتعليم البحث مؤّسسة صلب احملدثة (1)
 . رلملا�اق بإحولث اؤس�ا لدوسث رلدا�اي  لد�ا�  لدال��  1990جةدايا  30لملؤهخ     1990د�وا  72اأ لدتاتةن عود  2طوتا داالصن  (2)
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ه اأ طرف اؤس�ا لدوسث رلدا�اي  لد�ا�  لدال��  رخاصا لجوا لد مالا رلداتيي  ف
ا
ال ّمكأ إت

ت برالاهلدةقةف ع�� لدالةلهق  بالارز  لدكالياارحسوّو لمل�ؤرديا� رلحخاذ نجرلءل�  اتاهتا بما حما

 .ة�ا�    آجاإل ا�تةدالد�ةلئق رلدص�

 

ود، حة��ي دلئرة لملساسوا� بضررهة حةجيه لدوسث تسة حتيي  اصواف لملسايا  ر   ارل لدصا

لسا�ماإل ��ض اصواف اجوبيا ذل� لدتيما  ااأ لدورره رلسانواط مصواف جوّوة ا  إا�اتي

ا كورره مما راأ ث  حطةدراا باسا�ماإل اصواف لملسايا لملاأقاما رذدك ضمأ  لد�اديا ع م إتااجها اخ ّم

ط رلدو�يو رلدا�اي  لد�ا�   اؤس�ا لدوسث كما منا . إس�ملحيليا اوهرسا ّا  حواليراا ع�� لملوى لملاةسا

ة إ�� لعاماد برلاج بسث إّ�فيا اا�  ااا��ا اره  رإ�� إح�امئما ا  اردةدا� لدةطويا لدال��  اوعةا

مخراا ��نن اعاواه عوو صياغا برلاج بسث وّو لمل�اسب لد�ي ّمكأ حثمي��ا ر لد ملاج رحتييمها رحس

 .جوّوة
 

  تثم�ن نتائج البحث العلمي -2
 

ا مر حتاهدر حةإل خصائصها راوى لساغ�دها   غياب  واحيا اا    اسانواطا� لدوا ، قائما االصا

ا جوّول ح ا لسانواطها اأ طرف لمل�هو لدةط�ي داوسةث  52سصر ب قام فردق لدرقابا صوالا تواحيا

ا لد�تردا ار�� ا��ا 
ا
انوطا ا� 12ا�انوطا    الاإل لدزهلعا� لدك مى ر 36لدزهلعيا اور بولّا للخط

رقو مبرز� اعماإل . ا�انوطا�    الاإل للخضررل� 4ر) دةز راتمش(   الاإل ا�جاه لملثمرة 

 لدرقابيا لملا�ا
ا
حثمنن اره لدواائج هغ     ر� ساوا تا بس�أ لساغ�إل اره لمل�انوطا� تتائص مث

 .مامي��ا

 

دا ت�هر ع�� ااا��ا تاائج لدوسث لد�ا�ي
ا
 .ف��� لدص�يو لملؤس�اتي دةحظ غياب رحول� ف�ا

�ط بنن لدوسث رنهماد ذدك عوم حال�ين اأ  ا رلدرا تويا ا رلداا ل� لد�اميا لملسوثا إدلهة حةزي  لمل�الوا

�اي  لد�ا�  لدال��  رلدةحوة لملخاصا لد�ي ت��ى باساغ�إل تاائج لدوسث     �ا لدوسث رلداا صاب اؤسا

ا ه .لمل�هو لدةط�ي داوسةث لدزهلعيا
ا
ن مت ر  فتو حونا

ا
ا مر  ��ماال حاةف واحيا اا    اسانواطا� لدوا قائما� االصا

ا اسانواطا� رما ا خصائصها راوى لس أ اأ حتاهدر حةإل رض�يا
ا
ا ال ّمك ااا��ا  إح�اماغ�دها اما

 . حثمنن تاائج لدوسث رلدةقةف ع�� نخ�ال� رلحخاذ نجرلءل� لدضررهدا    آجاإل ا�تةدا

 

1TPعتو لساغ�إل دام�انوطا� 23 د  ّا  إبرلم سةى ر 

 
32F

(1)
P1T راتابن . اا�انوط 52اأ جماا

جوّو اأ لدتاتةن  14ملتاضيا� لدالصن  لقصري دام�انوط ضموت لد�تةد رفتااساغ�إل ل
                                                           

ا اتابن عائول� لساغ�إل رقو عتو ّلم  اؤس�ا لدوسث لد�ي قاات باالسانواط راؤس�ا نتاا  لد�ي ت���م إكثاه لمل  (1) ممات �انوط بصالا حصردا

 .لسانواط    الاإل ا�جاه لملثمرة را�انوطان    الاإل للخضررل� 12لسانواطا�    الاإل لدزهلعا� لدك مى،  9عتةد اساغ�إل 

 



90 
 

 
 

1TP33Fلداةجي�ي داوسث لد�ا�ي

(1)
P1T  اأ جماا لملولخين رلد��لاا� مخرى  % 6ر % 3��وا عائول� حرلرحت بنن

كضررهة رض  �ن نا�اتيا� لد�زاا اأ طرف لمل�اغن دضمان إتاا  لدورره بادكياليا لملطاة�ا ر�رإل 

 من ااا��ا اوى لح�ملم اطرل.�ن للجهةد داا�ردف بامل�انوط
ا
نت مته إال ف لملا�اقوة الد��لاا��ا بيا

 
ا
ه د  ّا  ر�اساثواء خ�ص ا�ادي  لساغ�إل ��ض لدوتةديا� اأ طرف لدتركا لدا�ارتيا داورره فإت

ه�ر  .لح�ملم المن اد��لاا� لدا�اقوّا سابتا لدركر كما د  ّا  دف  مغاب عائول� اساغ�إل
وا
ُ
 ق

ا لمل�استا�  وةدا ا لد�ا  رذدك د.م 180 بسةل� غنم لملوفةعا دالائوة لمل�هو لدةط�ي داوسةث لدزهلعيا

 .مصواف اأ للقوةب فس�ب ابادن�وا دث�ث

 

ركوتيلا اوامرة د�وم حال�ين لدتةلتنن لملا�اتا ��ائول� اساغ�إل لدالاهي دألصواف 

ا    الاإل  اصواف لمل�انوطا حوّثا را��ا خم�ا مصواف ذل� عوّو دةحظ منا  ،لمل�انوطا قيما اااا

1TP34Fللقوةب

(2)
P1T  عوم إّالاء لملا�اقوّأ باد��لاا��     اا ّخص إ�� د  ّا  إبرلم عتةد لساغ�إل    مأ��ا تمرل

ا من ال ت�اا     حسالن� م�تطا لدوسث رمن حسرم لدال�ح  .عائول� اساغ�إل راأ مأن اره لدةض�يا

ة مصواف تواحيا ا�انوطا حوّثا  قطاع لدورره ع�� لدص�يو لدةط�ي حنتيط  رمن ال ت�اعو ع��اأ عوا

هلعا� ا لدزا ّا ا� رحس�نن اردرد  . رحاويا للقاجيا
 

لسانواط عوّو  ع��لدوسث لد�ا�ي    الاإل لدورره لد�االيا  ساعورد�ن  ،راأ جها مخرى 

  1999اور سوا صوالا  12ا��ا  اصوال 28اصواف باغ عوداا 
ا
 مت

ا
إبرلم عتةد لساغ�إل  د  ّا ا ه إال

ا  .�تأ��ا رذدك د�وم لسالابا ايا�ن إتاا  اره لدورره دطاوا� عررض لمل�هو لدةط�ي داوسةث لدزهلعيا
 

�ا لدوسث رلدا�اي  لد�ا�  لدال��     ارل لمللاإل ازدو للقرص ع�� حال�ين ؤسا ع�� ا ردنو� 

 
ا
لد�من ع�� حطويق لدتتري�ا� لملا�اتا ��ائول� الا بتثمنن تاائج لدوسث لد�ا�ي ر دره لدةحول� لمل�ا

 .لدال�حنندوى اوا�  لدورره رلدتا�� ر اساغ�إل ا  ازدو لدا�ردف بمزلّا اسانواطا� للجوّوة 
 

* 
 

*         * 
 

ا مل�اام��ا    حستيق ااأ لدغرلئي داو�د  .حكت��ي اومةاا لدورره رلدتا�� ��ول لس�ملحيليا

ب حال�ياها
ا
اا    لمللاإل دا�من ع�� ح�   جماا لدوتائص  رداطا

ا
 لد�ي حسةإل حمافر جهةد اطرلف لملاوخ

ره  ا إ�� اي�اا لدتطاع رحأانن لد��رد بادورره رلدتا�� درن حال�ين ارل لدوا رحةجيه حاك للجهةد خاصا

 .�دهانن لساغحثملدةط�ي رلسانواط مصواف جوّوة ر  لملسافما ع�� لملةهرث للجي�ي لدوواتيرجةد��ا ر 
                                                           

 2000د�وا  68رلملا�اق بادوسث لد�ا�ي رحطةدر لداكوةدةجيا كما ح  حوتيسه بادتاتةن عود  1996جاتالي  31لملؤهخ     1996د�وا  6لدتاتةن عود   (1)

 .2000جةدايا  17لملؤهخ    
  .ساي  رحااوت رمل��ي ركوةز رإّمان  (2)



91 
 

 
 

قابا ع�� لملومةاا رآديا�  ،فالي الاإل اي�اا لدتطاع ا بادرا ّنو�  ت�زدز دره لدهيا�ن لمل�ويا

ا ّت  ف��ا تتردك �افا لملاوخانن ررض  اطر لد�زاا رذدك لد��ةض ��ا  بإعولد إس�ملحيليا رطويا

ا  داان�يق فيما بي��  بما ��اا     حستيق ااولف لملرسةاا ا  للقرص ع�� حوعي  دره لد�جوا لدالويا

ا باعاواهاا نطاه لمل�ئ  الق�ملح نجرلءل� لدكالياا بوع  لدتطاع  داورره رلدتا�� رلمل�انوطا� لدوواحيا

ا حالاظا ع�� اصالح  جن لدرس�ي دألصواف لدوواحيا فض� عأ ضررهة حطةدر مساديب لداصراف    لدجا

 .ندلهة رلمل�انوطنن

 

د  ق باأانن حزرا
ا
حنن بادورره رلدتا��ر   اا ّا�ا

ا
 اأ لدتركا  ،لدال�

ا
 لدولئرة ك�

ا
حسث

ا داورره ع�� ازدو لداسراي     ا لملركزدا �ارتيا ا داورره رلملتاحن لملماازة رلدتركا لداا ا لملركزدا لدا�ارتيا

كما منا لدةزلهة  .لخاياه اك�مي برره للقوةب د�قوا اأ لمل�احا� لملرفةضا رلدوتص    ��ب لدت�اي 

 
ا
ة إ�� رض  حرلحيب رإجرلءل� رل�قا دا�ةدأ اخزرن لس�ملحي�  اأ برره لمل�ا الا بادال�حا اوعةا

للقوةب داأانن حزردو لدال�حنن رلد�من ع�� ازدو حسالن�ا  ع�� لسا�ماإل لدورره لملماازة دارف  اأ 

ا بما ��اا     حستيق اكاالاء لدرلتي داو�د    الاإل إتاا  للقوةب ّا  .لملردرد

 

ف  اأ ا حلاه  ردارا ا رللقوا اأ لداو�يا ا اأ لدورره لملسايا ��وا تغطيا للقاجيا� لدةطويا

دّأ اأ للخاه  ررهي لد�من ،لملزرا ا  فتو مض�� اأ لدضا اا رخاصا ع�� حولهك ض�ف نتلازل� لملججا

 .   الاإل إتاا  برره لدوطاطا رللخضررل�
 

ب
ا
الا  رداطا

ا
حأانن جةدة لدورره رلدتا�� نسرلع باأاين اخابر لدرقابا لداا��ا داةزلهة لمل�ا

��ا ا  ضررهة  بادتوةإل درديا رحسمىبادال�حا �ي حصوح ا�اموة 
ا
سادين لمللرلة ردق ا لداا ضماتا ملصولقيا

قابا لدرلحيا ع�� جةدة برره للقوةب رلد�من ع�� ت�مي  إتاا  لدتا�� لملث باا ع�� بتيا حوعي  لدرا

ا�� للخاديا اأ 
ا

مصواف ا�جاه لملثمرة ع�� غرله لدتةلهص باإلضافا إ�� رض  لد ملاج إلتاا  لدت

 .مارلض لد�ررق
 

ق باملةهرث للجي�ي لدوواتي لدةط�ي
ا
ا فيما ّا�ا ن ع�� لدووك لدةط�ي د�جيوا� حكثيف ، ماا ّا�نا

ا لملةجةدة بالخاه   ا جهةده الس�مجاع اصواف لداة��يا رحلمي  حاك لملاةلجوة بم�ااو لدوسث لدةطويا

تا ��ا بتاعوة لمل�طيا� فض� عأ حالمها 
ا
ا    إدهل  لدوياتا� لملا�ا ا رلدتمةديا

ا
ا  حة�  لدوق

ا لمل�اموة    لدغرض ا دها بما ّاما��ي رلمل�اّنم لدورديا  .بادالضاءل� لملخصصا
  

با� اأ لدضررهي حال�ين  ،رالساسثاث ��ق لسانواط مصواف جوّوة اأ لدورره رلدتا�� 

الا ب مالا رحتيي  م�تطا لدوسث لد�ا�ي    ارل لمللاإل داةقةف ع�� اوى حستيق 
ا
دره لدهيئا� لمل�ا

لملرصةدة رلد�من ع�� إزلدا لد�ةلئق لد�ي حادت درن رجةد  ااولف رح�أ لداصراف    اعامادل�

ا داثمنن لساغ�إل اصواف للجوّوةمرل  .كا حتيتيا بنن ايا�ن لدوسث رلدهيا�ن لملهويا
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 والموارد المائية والصيد البحري رّد وزارة الفالحة
 

I- تنظيم قطاع البذور والشتالت  

 

 آليات النهوض بمنظومة البذور والشتالت -أ
 
 :اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بمنظومة البذور والشتالت -1
 

 ـ على مستوى ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 
 

قطاع إنتاج البذور يشكو من عدة نقائص على المستويين  التنظيمي  ال يزال

كثرة األنواع والفصائل العشبية المتأقلمة التي تنمو طبيعيا بعديد بالرغم من والتنموي 

 : رعوية ذات جودة عاليةتتيح إنتاج بذور علفية والتي  مناخية ال واإلمكانياتالمناطق 

 

على إستنباط أصناف جديدة متأقلمة وذات مردودية ) البحث(محدودية العمل ـ 

 .عالية

البحث، التنمية (المؤسسات المهتمة بقطاع البذور غياب التنسيق بين مختلف ـ 

 ).ومؤسسات قطاع البذور
التوريد لدى عدم وجود برامج إلنتاج البذور محليا من جهة والتعويل الكلي على ـ 

 .مؤسسات قطاع البذور من جهة أخرى
 

افرت الجهود في ميداني البحث والتنمية للنهوض ظت األخيرة،وخالل السنوات 
ستنباط أصناف جديدة أو تحسين العديد من األنواع العلفية ابالقطاع وذلك بالعمل على 

المتدخلة في القطاع لم  غير أن الهياكل والرعوية  المحلية التي تتأقلم ومناخ مختلف الجهات
 .تتبن هذا المجهود
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الخطة ولمزيد دفع قطاع البذور العلفية و الرعوية ، شارك الديوان في إعداد 
تم من خاللها تقييم الوضع و 2013و الرعوية سنة  الوطنية للنهوض بمنظومة البذور العلفية

للنهوض بالمنظومة مع تحديد الحالي لقطاع البذور العلفية والرعوية واقتراح الحلول الكفيلة 
 .أدوار كل المتدخلين

  اللجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات النباتية -2
 

ـ على مستوى اإلدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات 
 الفالحية 
 

أوكلت العديد من المهام إلى اللجنة الفنية للبذور والشتالت إال أن مداوالتها خالل 

اجتماعاتها لم تشمل هذه اإلختصاصات وباإلمكان العودة إلى أسباب ذلك وربما تحيين 

 .تركيبة اللجنة والمهام الموكولة إليها
 
 اإلطار التشريعي لمنظومة البذور والشتالت -3
 

ـ أوكل إصدار قانون الكائنات المحورة جينيا إلى مصالح الوزارة التي تعنى 

 .بالبيئة
 

والشتالت البيولوجية إلى نفس مواصفات إنتاج البذور والشتالت وتخضع البذور 

 .األخرى ما عدى نمط إنتاجها
 

 ب ـ هيكلة القطاع
 
 التنظيم ونظام المعلومات  -1
 

ـ يتم استخالص جميع المعاليم الخاصة بتسجيل وحماية المستنبطات النباتية إال في 

 :الحاالت التالية 
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معاليم حماية وتسجيل المستنبطات الصادرة عن المعاهد الوطنية للبحث بقرارات  *

 .انفرادية من بعض المسؤولين السابقين

المعاليم السنوية للحماية في بعض الحاالت ويرجع ذلك إلى صعوبة االتصال  *

ي وقد تم تحقيق تقدم ف. بأصحاب شهائد اإلستنباط والذين هم في األصل مستنبطون أجانب

كما تولت المصالح المختصة استخالص  معاليم مراقبة حقول . استخالص هذه المعاليم

أما بخصوص الشركات التعاونية فقد . ر الحبوب لدى مؤسسة خاصة لإلنتاجإكثار  بذو

عجزت هذه الشركات عن دفع معاليم المراقبة بسبب عدم إدراج هذه المعاليم ضمن تسعيرة 

عديد من السنوات  يتم طرح الموضوع على منظومة بذور وخالل ال.البذور الممتازة 

 .الحبوب إلدراج معاليم المراقبة ضمن تسعيرة بذور الحبوب المثبتة

 التصرف في السجل الرسمي لألصناف النباتية -2
 

ـ تمت إعادة ترسيم القائمة الوقتية بعد استشارة أغلب المتدخلين من تجار 

 لعامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحيةومستنبطين وغيرهم حيث قامت اإلدارة ا

يتعلق بدعوة  Le Quotidienبالغ صحفي في صحيفتي الشروق و جوان  بنشر 26بتاريخ 

أصحاب األصناف إلى تقديم مطالب إعادة الترسيم مثلما جاء بمحضر جلسة اللجنة الفنية 

 .2005 جويلية 14للبذور والشتالت والمستنبطات النباتية المنعقدة يوم 

 .ـ ال ينص التشريع الجاري به العمل على معاليم إعادة الترسيم
 

 ت ـ تأمين التزود بالبذور والشتالت
 

 أ ـ عقود إكثار بذور الحبوب 
 
 مساحات اإلكثار  -1
 

ـ على مستوى الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل 
 الممتازة
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إعادة التعاقد مع بعض المكثرين الذين رفضت مساحتهـم  *
  2011خـــالل موسـم 

 
سنة استثنــائية من حيث الظــروف األمنيـة وتوفر اليد العاملة،  2011تعد سنة 

لذلك خيرت الشركة التعاونية إعادة التعاقد مع بعـض المكثرين و أرجت اللجــوء إلى 
اعتبرت أن زمنا طويال وصعوبات في تطبيق األحكام و ضائيــة التي تتطلباإلجــراءات الق

بعض الحاالت العرضيـة يمكن من خالل إعادة التعاقد استخالص البــذور الســابقة وتحال 
 .اجتهــادات اللجنــة على أنظار مجلس اإلدارة للبت فيها

 
 من أصل المبلغ  % 50عدم تغريم المكثرين بنسبة  *
 

التعاونية المركزية للبذور و المشاتل الممتاز بوضع هذا الفصل تنفـــرد الشركة 
الذين تعمدوا في السنــوات السابقـة نها إلبعاد ذوي النوايا السيئة وفي عقد اإلكثار اجتهادا م

 .    البــذور ثم عــدم اإليفــاء بتعهداتهم التمتع بتسبقـة
قصدا حرمان الشــركة  لذلك، فإن تغــريم المكثرين تهـم المكثر الذي يتعمد

التعاونيــة مـن محصول البذور إال أنه في بعض األحيان، يتعرض بعض المكثرين إلى 

حوادث فيزيولوجية تلي عملية تقييـم المحصول أو حــوادث ناتجــة  :حوادث عرضية منها 

 عـن عملية الحصاد كتعـديل وتنظيف آلة الحصاد، و نظرا لالنعكاسات السلبية التي يمكن

 .  أن تلحق ضررا بجودة المحصول فإن كميات من البذور يقع االستغناء عنها
 
كما أن المردود المتوقع من طرف أعوان المراقبة يمكن في بعض الحاالت أن ال   

تضاريـس مختلفــة (يعكس كامـل الحقل خاصة عندما تكون قطعــة اإلكثار غير متجانســة 

) خــــالل شهر أوت(كون لجنــة لذلك، فإن الشركة التعاونية تُ ) أو نوعيــة التربـة متغيرة

ة لدراسة حاالت تغريم المكثرين البــذور و الدائرة التجارية و الدائرة الماليممثلـة مـن دائرة 

.                                                                          إحــالة الملفـات إلى دائـرة النزاعات أو إعفاء من برر عدم الوفاء بتعهداتهو

نظرا النفراد الشــركة التعـاونية المركــزية ة والخاصكما أنه بدخول منافسة الشركات 

 ، فإن تطبيق هـذا الفصل بصفة% 50للبـذور و المشاتل الممتازة بوضع هذا الشرط بغرامة 
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المكثريـن بعـــــــد تأطيرهم  آليـة ودون مراعاة ظروف بعض المكثرين، من شأنه خسـارة

خدمات تزيد األمر تعقيدا يقدمون تسهيالت وي الشركة الذين تشجيعـهم للتعامــل مع منافسو

خاصة وأنه في السنوات القليلة الماضية، تقلصت مطالب اإلكثار لعزوف عدد المكثرين 

ذلك لعـدم تـــواجد اليد العاملـة المختصة فــي الوقـت المنـاسب إلتمام عـن عمليـة اإلكثـار و

ت المعتادة المزمع إكثارها، فإن حفاظا على برنامج اإلكثار والمساحاو. ةعملية التنقي

التخلي عن التعاقد مع ل جاهــدة الستقطاب فالحين جدد وتأطيرهم والشــركة التعاونيــة تعمـ

الل عدد المكثرين الجدد كل سنة ظهر هذا جليـا من خو. المكثرين المخلين بتعهداتهم

 .التخلي عن المكثرين المخلينو
 

 ركزية للبذورـ على مستوى الشركة التعاونية الم
 

تشهد عملية إكثار بذور الحبوب عّدة صعوبات سواء كان ذلك على مستوى 

مؤسسات اإلكثار أو على مستوى الفالح المكثر إال أّن المحافظة على نقاوة البذور خالل 

جميع مراحل اإلكثار باتت عملّية صعبة ومكلفة مّما يتسبب أحيانا في رفض حقول اإلكثار 

 .البذور على مستوى الشركةأو تنزيل حصص 

 

ويعود سبب رفض حقول اإلكثار لعّدة عوامل تتجاوز أحيانا طاقة الشركة وأيضا 

الفالح المكثر مع اإلشارة إلى أن نسب الرفض المسجلة تعتبر مقبولة بالنظر للظروف التي 

 .تحيط بقطاع إنتاج البذور

 

 رفض المساحات المّعدة لإلكثار  -1
 
 الظروف المناخّية *
 

من جملة  % 30تبلغ المساحات المّعدة لإلكثار والمتواجدة بالمناطق شبه الجافة 

المساحات وهي عادة ما تشهد نقصا حاّدا في المردودّية خالل السنوات الصعبة حيث تمثل 

 5اإلجاحة سببا رئيسيا في رفض الحقول بهذه المناطق إذ تمثل المردودية التي تكون دون 
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الحقل مع اإلشارة إلى أن تعويض هذه المساحات بالمناطق المالئمة هك سببا في رفض /ق

والمروّية بات أمرا صعبا نظرا لصعوبة تعويض المكثرين المحترفين وعدم إستعداد أغلب 

 .الفالحين إلكثار البذور بالمناطق المالئمة بالشروط المعمول بها حالّيا

 

 )عشب البروم(األعشاب الضارة  *
 

البروم سببا في رفض حقول إكثار بذور الحبوب وهو عشب يمثل تواجد عشب 

متواجد بكامل جهات إنتاج الحبوب وال يمكن مكافحته بالمبيدات بصفة جذرّية إذ ال توجد 

حاليا مادة فعالة تزيله بصفة نهائية من الحقول كما أن الطريقة الفّعالة إلزالته تتمثل في 

هذه الزراعات ى محدودة نظرا لمحدودّية تعاطي التداول الزراعي مع البقوليات لكّنها تبق

 .ولعدم وجود سوق منظمة إلستيعاب هذا المنتوج من البقوليات

 

 السابقة الزراعّية  *
 

اعّية للحقول المعّدة لذلك إّما من أهم شروط إنتاج البذور هو أن تكون السابقة الزر

 .البقوليات أو األعالف أو الخضروات أو البور

 

لمحدودّية إنتاج البقوليات وعدم تسويق المنتوج، يلجأ أغلب  هذا وبالنظر

المزارعين لزراعة األعالف التي عادة ما تكون بذورها متأتية من السوق الموازّية وتحتوي 

على أنواع أخرى من الحبوب، والتي تبقى بالحقل لتنبت في الموسم الموالي ويصعب 

 .تنقيتها

 

 تنقية الحقول  *
 

ة الحقول في السنوات األخيرة صعوبة كبيرة نظرا لعدم وفرة اليد شهدت عملية تنقي

 .ر عاجزا عن القيام بهذه العملّيةالعاملة كّما وكيفا حيث أصبح المكث
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وتمثل التنقية حاليا أهم أسباب عزوف أغلب الفالحين عن عملية إكثار البذور 

ية وكلفتها من ناحية أخرى نظرا لعدم وفرة اليد العاملة خاصة في السنوات األخيرة من ناح

مّما يجعل الشركة مجبرة في بعض األحيان على إعادة التعاقد مع المكثرين الذين يتم رفض 

حقولهم بإعتبارهم منخرطين، و ال يمكن عزلهم بصفة آلّية من الشركة حسب ما ينص عليه 

 .   قانون الشركات التعاونية 

 

 تسليم البذور ـ 2

 

يتم تسليم المحصول حسب تقديرات اإلنتاج والتي هي من مهام اإلدارة العامة 

لحماية وجودة المنتجات الفالحّية وهي تتم عادة في مرحلة لم يكتمل فيها نضج المحصول 

 . لذلك فإن المردودّية الحاصلة يمكن أن تكون مختلفة عن التقديرات إّما بالزيادة أو بالنقصان

 

 اء الذاتي من البذور والشتالتد ـ تحقيق اإلكتف
 

 ـ على مستوى ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 
 

من حيث قلة توفر البذور  2012نظرا للصعوبات التي عرفتها البالد في سنة 

باإلضافة إلى عدم توفر بذور السلة و النفلة الحولية و الفستوكة، ) البرسم و الفصة(العلفية 

تم وضع برنامج إكثار البذور العلفية و الرعوية المنتجة محليا و المراقبة ضمن عقود إنتاج 

حين ومكن من توفير و قد القى هذا البرنامج استحسان المكثرين و الفال. مع الفالحين

حاجيات الديوان و بعض هياكل التنمية على غرار ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال 

 .الغربي

 

، فال بد "variétés"أما على مستوى توريد البذور المثبتة و خاصة منها األصناف 

 أن تكون األصناف المرسمة بالسجل الرسمي الوطني مرسمة بقائمة األصناف التابعة
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بما أن الجمهورية التونسية هي عضو  OCDEللمنظمة الدولية للتعاون و التنمية االقتصادية 

 .في هذه المنظمة و بالتالي تسحب عليها كل القوانين المتعلقة باألصناف المثبتة

  
II  جودة البذور والشتالتـ   

 

 أ ـ مخابر الرقابة على البذور والشتالت
 

هي منهجية العمل المعتمدة عالميا في ما يتعلق بكيفية  ISO 17025ـ إن مواصفة 

معالجة العينات بالمخابر وإن هيكلة اإلدارة الفرعية للرقابة الصحية على نقاط العبور هي 

ور ومخابر التحاليل التي تقوم بدورها بمعتمدة على الصعيد الدولي وتشتمل على نقاط الع

 .في حماية البالد من اآلفات واألمراض
 
تتم المراقبة الالحقة لحصص بذور الحبوب والبطاطا التي تم انتاجها ضمن حلقة ـ 

متكاملة بينما ال تتم هذه المراقبة على البذور الموردة مع اإلشارة إلى أن المعايير الدولية 

 .تشير إلى القيام بهذه المراقبة بالنسبة للبذور المثبتة
 

تم تدارك هذا اإلخالل وذلك : الهاتف ـ تسلم نتائج المراقبة من نقاط العبور عبر 

بإرسال وثيقة بنتائج التحاليل إلى حين تركيز  منظومة معلوماتية تربط المخابر بنقاط 

 .العبور

 

 تثبيت البذور  -1
 

ـ على مستوى الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل 
 الممتازة
 

 .ال تسلم الشركة بذورا مرفوضة لديوان الحبوب
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 تثبيت الشتالت ـ  2
 
 على مستوى المجمع المهني المشترك للغالل -
 

ألف شتلة  50في انتاج  2009انطلق المجمع المهني المشترك للغالل منذ سنة 

قوارص مثبتة تم وضعها على ذمة الفالحين بمنبت المجمع بالقبة ويتواصل هذا البرنامج 

إال أن هذه الكميات المنتجة تبقى غير كافية لتلبية حاجيات . ألف شتلة سنويا 60بنسق 

القطاع نتيجة افتقار جل المنابت لحقول أمهات خالية من األمراض الفيروسية ويقع تجديدها 

 .بصفة دورية

 

وفي هذا اإلطار يقترح إحداث هيكل مهني يقوم بالربط بين البحث والمهنة في 

 :والشتالت ويكلف بالمهام التالية  مجال إنتاج البذور

 

 ـ التنسيق بين منتجي المشاتل والمنابت الخاصة

 ـ تعديل أسعار المشاتل

 ـ المحافظة على الموروث الجيني للغالل

 .ـ تطويع نتائج البحث العلمي على الميدان

ويمكن أن يقوم المجمع اإلجباري لفالحي الكروم ومنتجي الغالل بهذا الدور على 

 .)القبة ووادي مليز  والسبيخة(ع تمكينه من منابت المجمع المهني المشترك للغالل أن يق

 

 على مستوى المجمع المهني المشترك للخضر -
 

المصادق عليها بـ  راجع نسبة مساحات إكثار بذور البطاطات -
20  %  
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تختلف نسب الرفض من موسم إلى آخر وترتفع خاصة في المواسم الممطرة التي 

 .تاج بذور بطاطا بالجودة المطلوبةإنجاز بعض التقنيات الزراعية المطلوبة إلن يصعب فيها

 

كما يعود تراجع نسبة الرفض المتعلقة بالعزل وتواجد األعشاب الطفيلية في 

المواسم األخيرة إلى الحرص على مواصلة العمل مع مكثرين لهم خبرة في مجال اإلكثار 

 .لمجمعملية التأطير من طرف فنيي اوتكثيف ع

 

 غياب  الرقابة الالحقة على البذور خالفا للمعايير الدولية -
 

المهني المشترك للخضر بالتعاون مع اإلدارة العامة لحماية ومراقبة  شرع المجمع

جودة المنتجات الفالحية في إنجاز  رقابة الحقة على مختلف الحصص المنتجة من طرفه 

اءا على نتائج  للتأكد من جودة البذور وقد تم تخصيص منحة مالية تسند للمكثرين بن

 .المراقبة الالحقة

 

 فني للقوارصعلى مستوى المركز ال -
 
برنامج انتاج الشتالت من القوارص وتوزيعها على أصحاب   -1

 المنابت
 

تم تركيز أول حقل طعوم مثبت تحت البيوت المحمية العازلة بمنبت القبة التابع 

شتلة  40.000والذي مكن من انتاج حوالي  2008للمجمع المهني المشترك للغالل منذ موسم 

 . مثبتة لفائدة الفالحين
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بتسليم دفعة من الشتالت القاعدية  2010وقام المركز الفني للقوارص خالل سنة 

منابت خاصة بمنطقة الوطن القبلي وتم االنطالق في استغالل حقول  04لفائدة  749وعددها 

 .الطعوم الخالية من األمراض الفيروسية وإكثار الشتالت المثبتة لتوزيعها على المنتجين

 

 2014/2015نطالق في إعداد الدفعة الثانية المبرمجة لموسم تم اإل 2013منذ سنة و

 .منابت 05شتلة لفائدة  1048وتضم حوالي 

 

وفي إطار الخطة الوطنية لمكافحة مرض التدهور السريع ومع توفر اإلعتمادات 

 5000الالزمة سيتم تكثيف اإلنتاج لإلستجابة للحاجيات المتزايدة ألصحاب المنابت لبلوغ 

 :موزعة كاآلتي  2018ة في أفق سنة شتلة قاعدي

 .شتلة 3000:  2016/  2015ـ موسم 

 .شتلة 1000 : 2017/  2016ـ موسم 

 . شتلة 1000 : 2018/  2017ـ موسم 

 

وستستعمل ثالثة أصول جديدة تمتاز بنمو خضري جيد وتساعد على التسريع في 

 .عمليات اإلكثار من أجل بلوغ األهداف المرسومة

 

تأهيل عدد من المنابت في مجال إكثار الشتالت المثبتة  -2
 واستعمال األصول الجديدة المتحملة لمرض التدهور السريع 

 
سعى المركز الفني للقوارص إلى القيام بتكثيف عمليات التحسيس لفائدة أصحاب 

ينية المنابت والفنيين والمنتجين عبر تنظيم األيام اإلعالمية أو من خالل الدورات التكو

الوطنية موجهة باألساس إلى ضرورة تأهيل المنابت إلنتاج الشتالت المثبتة وتعميم إكثار 

 .األصول الجديدة المتحملة لمرض التدهور السريع
 
برنامج إكثار أصناف وأصول األشجار المثمرة المثبتة  -3

 وتوزيعها على أصحاب المنابت 
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ار أصناف وأصول األشجار تمت إحالة جميع مكونات البرنامج الوطني إلكث

إلى جانب القيام بعملية تطهير  2011المثمرة المثبتة إلى المركز الفني للقوارص منذ سنة 

وقد أرهق هذا البرنامج كاهل المركز على . أصول األشجار المثمرة لفائدة أصحاب المنابت

التخلي عن حساب بقية األنشطة األخرى بمنوبة مما دفع أعضاء مجلس اإلدارة للمطالبة ب

 .على برنامج تطهير سالالت القوارصهذا البرنامج والتركيز فقط 
 

على مستوى المجمع المهني اإلجباري لفالحي الكروم ومنتجي 
 الغالل

 
 ابت ـــالمن - أ
 

حقول أمهات (القطاع من ثالث مكونات وهي حقول حامالت الطعوم   هذا  يتركب

 : المنابتو حقول الطعوم و) األصول

 حامالت الطعومحقول  -
 

 حامالت طعوم العنب  *

 

ثة هك تقريبا من حقول حامالت طعوم العنب موزعة على ثال 48يستغل المجمع 

 .)هك  5(عين غالل و )هك 18(مرناق و) هك 25(ضيعات و هي بوسالم  

 

هك أي ما  32(ل هذه الحقول فاق عمرها العشرون سنة ــاإلشارة إلى أن ج وتجدر

 . بالتالي تحتاج إلى التجديد و التشبيبو)  % 67يعادل 

 

ول أمهات أصول الكروم خالل هكتار حق 7انجاز قد شرع المجمع بعد في و

تم توريدها  )Catégorie base"(صنف أساسي"شتالت انطالقا من   2015و 2012 موسمي

 .هكتار مبرمجة على مدى ثالثة سنوات 36للغرض وذلك من جملة 
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 المثمرةحامالت طعوم األشجار  *

     

ريق ــن طـوى  عــالمثمرة ذات الن من األشجارياته ــع توريد حاجـيتولى المجم

كما يقوم ببذر اللوز المر إلنتاج ).  Garnem , M29C, CAB6(            إستشارات دولية 

  . الشتالت الحرة

 

 حامالت طعوم التفاحيات  *

 

بديدان النيماتود ) بوسالمو 2عين غالل (بعد إصابة جميع حقول حامالت الطعوم 

Pratylinchus أصبحت غير قابلة إلنتاج الفسائل المجذرة وMarcottes) (   تم تقليعها ،

و مع ظهور مرض اللفحة النارية على غراسات اإلجاص بعدد من واليات . بالكامل

و التنسيق مع مختلف مصالح  تطلب المزيد من الدرسيالجمهورية  فإن تجديد هذه الحقول 

 .وزارة الفالحة

 

 حامالت طعوم القوارص *

 

يتولى المجمع إنتاج حامالت الطعوم عن طريق البذر من حقل خاص بإنتاج 

تنويع إنتاج حامالت الطعوم بتوريد  فيوقد شرع خالل الموسم الفارط . البذور تابع للمجمع

)  Tristeza . )C35, Volkameriana, Citrumeloبذور ألصناف جديدة مقاومة لمرض الـ 

سيتم تخصيص كمية منها لتركيز حقل حامالت طعوم القوارص  واستعمال الكمية المتبقية 

 إلنتاج شتالت قوارص 

 

  ول الطعومـــحق -

 

 حقول طعوم األشجار المثمرة *
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تقدمت في السن و تحتوي على بعض طعوم األشجار المثمرة بالمجمع حقول إن 

وفي هذا الصدد . صناف غير مواكبة للتطور الحاصل في سوق شتالت األشجار المثمرةاأل

" تونسية "اتفاقية مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الستغالل أصناف  تم إبرام

كما تمت غراسة . تركيز حقل بضيعة مرناق لهذا الغرض إثرها من اللوز و المشمش و تم 

 . 2013/2014حقل فسائل رمان من صنف قابسي بنفس الضيعة خالل موسم 

 

صنف "أما بخصوص قطاع القوارص، فقد تم تركيز حقل أمهات الطعوم  

 .2011/2012 إلنتاج شتالت قوارص مثبتة  مند موسم" أساسي

 

أنواع جديدة من حقل أمهات الطعوم بأصناف وبصدد درس تركيز كما أن المجمع 

األشجار المثمرة خاصة منها التفاحيات  المقاومة لمرض اللفحة النارية وذلك بالتنسيق مع 

 .المصالح المختصة

 

 حقول طعوم عنب التحويل *

 

 .أصناف 3يحتوي على هك و 4المجمع حقل طعوم عنب يمسح يتوفر ب

 

 نابتـــــالم -

 

 :المنابت التاليةتوفر بالمجمع ت

 

بيوت محمية بمختلف  10هك و يحتوي على  02منبت القوارص الذي يمسح ـ 

بطاقة )  بيوت عادية 05بيوت ثنائية وعدد  04بيت محمية ثالثية وعدد  01عدد (األحجام 

 .ألف شتلة تقريبا 50إنتاج 

 . ألف شتلة 80حوضا عازال بطاقة إنتاج  40منبت خارج التربة ببدار يضم ـ 



106 
 

 
 

منبت (هك حسب المواسم  10هك و 6 في التربة على مساحة تتراوح بين منابتـ 

ألف شتلة منها  800بطاقة إنتاج جملية حوالي  )هك 5بوسالم هك و 1بدار هك و 4مرناق 

 .ألف شتالت أصول الكروم 400

 

III   البحث العلمي في مجال البذور والشتالتـ 
 
 برمجة أعمال البحث العلمي ومتابعتها  ـ 1
 

منها  7تعلقت  2014عملية بحث مختلفة بداية من سنة  34تم االنطالق في إنجاز 

-2014(بالتحسين الوراثي لألصناف النباتية وتمتد مدة إنجاز هذه العمليات على سنتين 

2015.( 

 

في إطار أنشطة  2014كما قامت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي خالل سنة 

إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث باإلعالن عن طلب عروض  إلنجاز برامج 

حفظ وتحسين وتثمين "بحث متعددة االختصاصات والمؤسسات من بينها برنامج يتعلق بــ 

، اإلعالن عن نتائج طلب العروض 2015وقد تم في شهر فيفري " الموارد الجينية المحلية

مشاريع بحث متعددة االختصاصات والمؤسسات حول الموروث  7 في إنجاز واالنطالق

 ).  2017-2015(سنوات  3الجيني المحلي تمتد مدة إنجازها على 

 

إثر انتهاء انجاز كل المشاريع أو عمليات البحث، يتم تنظيم ورشات، يحضرها 

ويقوم خاللها ممثلون عن لجان برمجة وتقييم البحث الفالحي المعنية بموضوع البحث، 

منسقي هذه المشاريع المنتهية بتقديم نتائج البحث المتوصل بها وتتم مناقشتها والمصادقة 

 .عليها من قبل الحاضرين

وبناءا على نتائج مصادق عليها من الحاضرين، يتولى المنسق إعداد جذاذة نتائج 

  .   مشروع البحث وإرسالها إلى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
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قامت مختلف مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي، على غرار معهد الزيتونة 

والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم والمعهد 

الوطني للعلوم الفالحية بتونس والمدرسة العليا للفالحة بالكاف والمركز الجهوي للبحوث 

ة بدقاش، بالعديد من مشاريع البحث المتعلقة بالتحسين الوراثي لمختلف في الفالحة الواحي

...) الزيتون، اللوز، الفستق، القوارص، الرمان، الخوخ، الخ(أنواع من األشجار المثمرة 

ويتم تقديم النتائج المتوصل إليها ...) الطماطم، الفلفل، البطاطا، البصل، الخ(والخضروات 

. العلمية التي تنظمها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي سنويافي إطار األيام الوطنية 

 : ومن بين هذه المشاريع 

 

 بالنسبة لألشجار المثمرة  -
 

مشاريع بحث تتعلق بالتحسين الوراثي للوز تم إنجازهما بالمعهد الوطني  02 ♦

 .للبحوث الزراعية بتونس

 : مشاريع بحث تتعلق بالتحسين الوراثي ألصناف النخيل  03 ♦

 .بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس اتم إنجازه 02 -

ويجري إنجازه  2002وبرنامج بحث متواصل تم اإلنطالق فيه منذ سنة  -

 .بالتعاون بين المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش وكلية العلوم بصفاقس

 :بحث تعنى بالتحسين الوراثي لشجرة الفستق مشاريع  02 ♦

مشروع بحث تم إنجازه بالتعاون بين معهد الزيتونة والمعهد العالي للعلوم  -

 .الفالحية بشط مريم

 .مشروع بحث تم إنجازه بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس -

مشاريع بحث تتعلق بدراسة أصول القوارص في تونس تم إنجازهما  02 ♦

بين المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمعهد الوطني للعلوم الفالحية بالتعاون 

 .بتونس
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وهناك العديد من مشاريع البحث األخرى المتعلقة بالتحسين الوراثي ألنواع  ♦

مختلفة من األشجار المثمرة مثل الخوخ والتين والتين الشوكي التي تم إنجازها بمعاهد 

 . الفالحيالبحث ومؤسسات التعليم العالي 

 

هذا وتجدر اإلشارة أن التحسين الوراثي في مجال األشجار المثمرة يتطلب على 

األقل عشريتين للتوصل إلى نتائج ملموسة من ذلك أن المعهد الوطني للبحوث الزراعية 

 .سنة الستنباط نوع جديد من شجرة الفستق وهو نوع ماطر 20بتونس قد استغرق 

 

 بالنسبة للخضروات  -
 
  :مشاريع بحث تتعلق بالتحسين الوراثي للطماطم  02 ♦

مشروع بحث تم إنجازه بالتعاون بين المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس  -

 .والمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 .مشروع بحث تم إنجازه بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس -

نجازه بالتعاون بين المعهد مشروع بحث حول التحسين الوراثي للبطاطا تم إ ♦

 .الوطني للعلوم الفالحية بتونس والمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

مشروع بحث حول التحسين الوراثي للثوم تم إنجازه بالمعهد العالي للعلوم  ♦

 .الفالحية بشط مريم

مشروع بحث حول التحسين الوراثي للبطيخ تم إنجازه بالتعاون بين معهد  ♦

 .القاحلة بمدنين والمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونسالمناطق 

 

بوضع  2014كما قامت إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم البحث الفالحي خالل سنة 

 : المتواصلة وذلك من خالل القيام منهجية جديدة لتقييم مشاريع البحث 

 

تقديم كل منسقي مشاريع البحث يتولى : بالتقييم السنوي لتقدم مشاريع البحث -

  .تقارير سنوية حول اإلنجازات المتوصل إليها علميا وماليا
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كل منسقي مشاريع البحث يتولى : بالتقييم النصف مرحلي لمشاريع البحث -

تقديم تقارير نصف مرحلية عند انقضاء نصف المدة المخصصة إلنجاز المشروع، حول 

 .اإلنجازات المتوصل إليها علميا وماليا

كل منسقي مشاريع البحث تقديم يتولى : وبالتقييم النهائي لمشاريع البحث -

التقارير النهائية عند انقضاء كامل المدة المخصصة إلنجاز المشروع، حول اإلنجازات 

 .المتوصل إليها علميا وماليا

 

على إثر التوصل بتقارير تقدم  إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحثوتقوم 

والتقارير النهائية بإحالة التقارير إلى ) السنوية والنصف مرحلية(شاريع البحث إنجاز م

أخصائيين ينتمون إلى منظومة البحث الفالحي يتم تعيينهم بالتنسيق مع لجان برمجة وتقييم 

البحث الفالحي المعنية بموضوع مشروع البحث وذلك لدراسة وتقييم مدى تقدم إنجاز 

 . المشاريع

 

نتائج التقييم تحدد اإلدارة صرف أو عدم صرف اإلعتمادات وبناءا على 

المخصصة للمشروع للسنة الموالية إلى حين تقديم المنسق لتقرير تكميلي يتضمن االستجابة 

  . إلى مالحظات األخصائيين و لجان برمجة وتقييم البحث الفالحي المعينين بالتقييم

 

فقد  2013-2009أما فيما يخص برامج البحوث اإليالفية الخمسة المبرمجة للفترة 

توصلت إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بجميع التقارير النهائية حول األنشطة 

وقد تم إرسال . والنتائج المتحصل عليها) 2013-2009(             المنجزة خالل مدة التنفيذ

لنهائية إلى اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي التي تولت القيام بعملية هذه التقارير ا

التقييم النهائي لهذا المشروع وأعدت تقرير في الغرض تم إرساله إلى إدارة التخطيط 

هذا، وتعتزم إدارة التخطيط ومتابعة . 2014ومتابعة وتقييم برامج البحث في شهر ديسمبر 

مشروع نظيم ورشة عمل لتثمين النتائج المتحصل عليها في إطار وتقييم برامج البحث ت

 .ومواصلة البحوث الغير منتهية البحوث اإليالفية حول الزراعات الكبرى
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في إطار نشاطات معهد الزيتونة خالل العشريتين األخيرتين ، تم استنباط على و

تخضع حاليا إلى أصناف جديدة من الزيتون المهجن والتي هي بصدد التسجيل و 7األقل 

 . تجارب التأقلم مع مناخات العديد من مناطق الجمهورية التونسية

 

 تثمين نتائج البحث العلمي ـ 2

 

و في إطار أنشطة إدارة توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث 

واإلرشاد الموجودة صلب مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي، تم إصدار كتاب سنة 

يحتوي على قائمات مفصلة في اإلستنباطات النباتية وبراءات اإلختراع المحدثة من  2014

 .سنة األخيرة  25طرف مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي خالل 

على مستوى الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل  -
 الممتازة

 

حقــات متخلدة مـن بعنوان مست 2011قامت الشركة بدفع معاليم استغالل سنة 

 .د 10000استغالل البقوليات للمعهد الوطني للبحوث الفالحية بتونس بمقدار يناهز 

 

 -مجردة  -العالية (ألربعــة أصنـاف قصيبـة  1999تم إبرام عقود استغالل سنـة 

 .وال تزال الشركة التعاونية تحافظ على هذه األصنــاف إلى اآلن) فريطيسة -مليان 

                                                                                    

 على مستوى المركز الفني للقوارص -
 

دور المركز في ربط الصلة بين البحث العلمي والمهنة في ـ 
  مجال إنتاج البذور والشتالت

 

ذات الصلة بقطاع يتم القيام بالعديد من البحوث التطبيقية في مختلف المجاالت 

، المكافحة )الجني، الري، التسميد ( القوارص والمتعلقة أساسا بالتقنيات الزراعية 
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البيولوجية والمتكاملة لآلفات، مكافحة األمراض، تطهير السالالت، تخزين وتحويل 

 ...القوارص

 

وتنجز هذه البحوث التطبيقية بالتعاون مع هياكل البحث العلمي إما في المحطة 

ويلي هذه البحوث مرحلة التثمين وتبسيط . ابعة للمركز أو بضيعات عدد من المنتجينالت

المعلومة وإيصالها للمنتجين والفنيين وذلك عبر األيام اإلعالمية والتكوينية والحصص 

 .التطبيقية وإعداد المطويات والدعائم الفنية

 

اإلنتخاب الوراثي : المحافظة على الموروث الجيني الوطني ـ 
  وتطهير السالالت

 

بالتعاون مع هياكل البحث العلمي تتم المعاينات الميدانية بمختلف حقول القوارص 

واإلنتخاب الوراثي خاصة لألصناف المحلية التي تتميز بإنتاجية وجودة عالية وبحالة 

صحية جيدة ومتميزة خصوصا بمواصفات متطابقة مع الصنف وتتم مراحل تطهير هذه 

 .منوبة السالالت بوحدة
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 رّد البنك الوطني للجينات 
 

للمحافظة على  فيما يخص غياب استراتيجية وطنية -
 الموروث الجيني 

 

لقد تم لفت نظرنا من طرف الفريق الرقابي لدائرة المحاسبات لغياب استراتيجية 

وطنية للمحافظة على الموروث الجيني إثر تدخله في البنك في اطار المهّمة الرقابية للدائرة 

إعداد  وقد تم إثر المهّمة الرقابية. 2014سنة  بداية " منظومة البذور و الشتالت"المتعلقة بـ

ستراتيجية وطنية للمحافظة على الموروث الجيني بالتعاون مع مختلف األطراف المتدخلة أ

 .في الميدان وهي االن موثقة ومصالح البنك بصدد تطبيقها
 

فيما يخص استرجاع األصناف من بنوك الجينات والهياكل  -
 األجنبية
 

عدد العينات المتواجدة ببنوك جينات أجنبية والتي تم اإلقرار  لى أنّ إنود اإلشارة 

 2015ارتفع ليصل في شهر أكتوبر  4TUprg.org-www.genesysU4Tبحيازتها عبر الموقع العالمي 

 .ابنك 27          عينة موزعة على 7982 لنحو
 

تمام  إينات  في الوقت الحالي إلى حين ر البنك عدم استرجاع هذه العوقد خيّ 

ر على جودة الموارد ثّ ؤن تأصالح بيوت التبريد التي تعاني من مشاكل تقنية عديدة يمكن إ

شغال وقد وضع برنامج للغرض تم من خالله إصالح المحول الكهربائي واأل. المخزنة

 .جارية إلصالح بيتين من بيوت التبريد وقاعة التجفيف
 

فيما يخص استرجاع الموارد الجينية الموجودة بمؤسساتنا  -
 الوطنية 
 

سات التعليم العالي والبحث العلمي ولهذا السبب في مؤسّ  هذه الموارد ال توجود إالّ 

http://www.genesys-prg.org/�
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جمع  إالّ أنّ . الى جمعها وطنّيا من هذه المؤسسات دون سواهإولون السابقون ؤاتجه المس
المعرفة بها كتحديد صنفها ومكان جمعها وهو ما يعود  العينات لم يكن مرفقة بالوثائق هذه 

 .للباحثين الذين رفضوا مدنا بهذه المعطيات رغم تعدد مطالبنا الكتابية والشفاهية
 

عادة زراعتهم إلتمام المعطيات إخراجهم من بيوت التبريد وإمصالح البنك بصدد و
 .الناقصة وإدخالها في قاعدة البيانات

عمل البنك في  : لتزامات الطرفينإفاقيات تحّدد حقوق وعدم إبرام ات بخصوصو

عطائه العينات إنا بعينات جديدة ومن يمدّ  ما بإبرام اتفاقيات مع كلّ هذا المجال أصبح منظّ 

 .تبادل للموارد هو موثق عندنا ذا طلب ذلك وكلّ إالتي يريد 

 

 فيما يخص مخابر البحث -
 

لسنة  1748في هذا الشأن تقدم البنك الوطني للجينات بمشروع تنقيح لألمر عدد 

لتغيير صبغة البنك من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات  2003

والذي يعنى بالتنظيم  2007لسنة  185صبغة غير إدارية ومشروع لتنقيح األمر عدد 

اإلداري والمالي والعلمي حيث اقترح حذف كل ما ينص عن مخابر البحث والتي ال يمكن 

 .في أي حال من األحوال إحداثها بالبنك الوطني للجينات
 

 المراقبة الصحية للبذورفيما يخص  -
 

وباحثين تم التنسيق مع مصالح وزارة الفالحة للقيام ببرنامج تدريبي لفائدة تقنيين 

بالقيام بالمراقبة الصحية وبعد انتهاء  مابالبنك في مجال المراقبة الصحية للبذور وتكليفه

 .رة بالبنكن بصدد مراقبة البذور المتوفّ وهما اآل افترة التدريب التي دامت شهر

 
 فيما يخص هبة البنك اإلسالمي للتنمية -

 

 400بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية بمبلغ  2010سبق للبنك أن انتفع خالل سنة 
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بان إدعم قدراته في مجال المحافظة على الموروث الجيني و لكن ألف دوالر خّصص ل

 نّ أصعبة لم تستطع استغالل كل هذا المبلغ ورغم  الثورة وما بعدها مرت المؤسسة بظروف

التمديد في المدة المخصصة لنهاية التمويل  البنك اإلسالمي للتنميةدارة البنك طلبت من إ

 .مصالح البنك اإلسالمي رفضت ذلك نّ أ الّ إللمرة الرابعة 

 

 
 
 قاعدة المعطيات فيما يخص  -
 

واإلعداد ) GrinGlobal(وتسمى  بالبنكيجري حاليا وضع قاعدة بيانات جديدة 

النقائص وإصالح يتم من خاللها تالفي س حيث جديدةالقاعدة هذه اللمشروع يهدف لتطوير 

 .كل ما احتوته قاعدة البيانات القديمة

 

 معدات التخزينفيما يخص  -
 

تم تجهيز فضاء البذور ) 2014في بداية سنة (ثر زيارة الفريق الرقابي للبنك إعلى 

بأكياس ألومينيوم مخصصة لحفظ الموروث الجيني من تأثير الرطوبة والحرارة المنخفضة 

 .ولم يعد هنالك أي اشكال
 
 

 


