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 اإلرشاد والتكوين الفالحي التقرير السنوي لوكالة

 المقدمة .1

عمل تالحة، اإلرشاد والتكوين الفالحي مؤسسة حكومية ذات صبغة إدارية تابعة لوزارة الف وكالة

 ةجتماعيواإل واإلقتصاديةعلى تنفيذ البرامج المنبثقة عن أهداف وبرامج المخططات التنموية 

 والصيد البحري. الفالحة في المتعلقة بالتكوين واإلرشاد وخاصة منها
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 التنظيم اإلداري لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي. 1.1

مصلحة  14و إدارة فرعية 13إدارات فنية وكتابة عامة و 6تشمل وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 

 .(1عدد ملحق )

 .  مشموالت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي2.1

لفالحية التنمية وية لتعمل الوكالة على دعم البرامج اإلرشادية الميدانية التي تنجزها المندوبيات الجه

 وذلك بالرفع من القدرات المعرفية للمرشدين من خالل تنظيم ورشات عمل حول البرمجة

برامج  بإعداد تقوم كماوالمتابعة والتقييم وتنظيم األيام اإلعالمية والتكوينية على المستوى الوطني. 
كتوبة واإلعالم المرئية والمسموعة والم اإلتصالإرشاد جماهيري تقدمها عبر مختلف قنوات 

كما  إذاعية، ...(برامج وحصص ومعلقات و نشريات ومطوياتو أشرطة وثائقيةة و)ومضات تلفزي

 تعمل على تطوير المناهج اإلرشادية.

ر. كما المستموتعمل الوكالة على إعداد البرامج ومتابعة األنشطة المتصلة بالتكوين األساسي كما 

 حاجيات بهدف مالئمة التكوين معالمهني تعنى بتنفيذ ومتابعة برامج تأهيل مؤسسات التكوين 

يد عاملة مختصة من جهة ودعم إطارات وسطى و المهنة وتلبية متطلبات سوق الشغل من

ولوجية التكناّمة والمكتسبة وتنميتها ومالءمتها مع المستجدات العلمية والتقنية والمعارف الع
فية ت إضانين كفاءات ومهاراوظروف العمل من جهة أخرى. كما تعمل الوكالة على إكساب المتكوّ 

 .لتمكنهم من الترقية المهنية أو لممارسة نشاط مهني جديد

وزعة مالفالحة في  31مؤسسة منها  39د البحري يعد جهاز التكوين المهني في الفالحة والصي

ريط في الصيد البحري على طول الش 8و على كامل الواليات )مؤسسة على األقل بكل والية(

ى لذي يعنابت اث، إضافة إلى المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي الساحلي

 نين.بهندسة التكوين وتكوين المرشدين والمكوّ 

 2100تمتلك مؤسسات التكوين المهني الفالحي مستغالت تغطي مساحتها الجملية حوالي كما 

...(  ،عزااألغنام والم، هكتارا، وتشتمل على عدة وحدات لتربية الحيوانات المجترة )األبقار

على  ا...(، وتلعب هذه المستغالت دورا هام، النحل، الدجاج، والحيوانات الصغرى )األرانب

 من ميزانية التصرف للمؤسسة.   ان جزءراداتها تكوّ يإ يين البيداغوجي واإلنتاجي حيث أنّ المستو

 

 

 النصوص القانونية والترتيبية. 3.1

  بإحداث وكالة اإلرشاد المتعلق  1990جويلية  30مؤرخ في  1990لسنة  73قانون عدد

 ،والتكوين الفالحي

  تعلق بضبط التنظيم اإلداري الم 1991جانفي  7مؤرخ في  1991لسنة  66أمر عدد

 ،والمالي لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

  تعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة الم 1993أوت  23قرار من وزير الفالحة مؤرخ في

 ،لدى وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret3.pdf
http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret4.pdf
http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret5.pdf
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  73تعلق بتنقيح القانون عدد الم 1999أفريل  05مؤرخ في  1999لسنة  31قانون عدد 

المتعلق بإحداث وكالة اإلرشاد والتكوين  1990جويلية  30المؤرخ في  1990لسنة 

 ،الفالحي

  تعلق بضبط التنظيم الم 1999ديسمبر  21مؤرخ في  1999لسنة  2826أمر عدد

 ،اإلداري والمالي لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

  تعلق بإحداث مؤسسات الم 1999ديسمبر  21مؤرخ في  1999لسنة  2827أمر عدد

 ،عمومية للتكوين المهني في قطاع الفالحة

  تعلق بإتمام األمر عدد الم 2001ديسمبر  6مؤرخ في  2001لسنة  2792أمر عدد

والمتعلق بإحداث مؤسسات عمومية  1999ديسمبر  21مؤرخ في ال1999لسنة  2827

 ،للتكوين المهني في قطاع الفالحة

  يتعلق بإتمام األمر عدد  2001ديسمبر  06مؤرخ في  2001لسنة  2793أمر عدد

لق بضبط التنظيم اإلداري المتع 1999ديسمبر  21المؤرخ في  1999لسنة  2826

 ،والمالي لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

  تعلق بضبط المهام والتنظيم الم 2003مارس  25مؤرخ في  2003لسنة  768أمر عدد

البيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت اإلداري والمالي للمعهد الوطني 

 ،بوالية أريانة

  المتعلق بضبط التكوين  2008فيفري  10المؤرخ في  2008لسنة  10قانون عدد

 المهني.

   2018مميزات سنة  .2

 همها:أذكر من نبتنظيم العديد من الندوات الوطنية والجهوية واأليام اإلعالمية،  2018يزت سنة تم

  التكوين المهني في مجال الفالحة والصيد البحري: رافعة للتنمية حول "ندوة وطنية

تحت إشراف السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  الفالحية المستدامة"

من بين مشارك  250قرابة والسيد وزير التكوين المهني والتشغيل. حضر هذه الندوة 

الجهوية للتنمية الفالحية والمراكز الفنية ومؤسسات البحث العلمي المهنة والمندوبيات 

 تين.ومراكز التكوين المهني الفالحي والمصالح الفنية لإلدارات المركزية بالوزار

 

 رشاد والتكوين الفالحي في منظومة اإل"مناقشة آداء وكالة ندوات جهوية حول  ةأربع

مشاركا من بين رؤساء أقسام  200قرابة . حضر هذه الندوات التكوين واإلرشاد"

اإلرشاد والنهوض بالفالحة ورؤساء الخاليا الترابية لإلرشاد ومديري مؤسسات التكوين 

http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret6.pdf
http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret7.pdf
http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret9.pdf
http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret10.pdf
http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret8.pdf
http://www.avfa.agrinet.tn/ar/pdf_jort/decret11.pdf
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د البحري والمراكز الفنية ومؤسسة البحث والتعليم العالي يالمهني في الفالحة والص

 الفالحي.

  غل قيمة ومواطن الش"النباتات الطبية والعطرية: أرضية لخلق الندوة وطنية حول

وارد ة والمبالتعاون مع المكتب الدولي للتشغيل تحت إشراف السيد وزير الفالحالالئقة" 

لمائية ارد االمائية والصيد البحري وبحضور السيد مدير ديوان السيد وزير الفالحة والمو

ساعدة ة الموالصيد البحري و منسقة برامج المكتب الدولي للتشغيل بتونس واألمينة العام

 جتماعياالقتصاد االل المكلفة بالتعاون الدولي وبملف لإلتحاد العام التونسي للشغ

لمحلية نمية ارئيس مشروع مكتب العمل الدولي والمتعلق بالمبادرة الرائدة للتووالتضامني 

اطة مشاركا عن مؤسسات وهياكل البحث واإلح 220حضر هذه الندوة قرابة المندمجة. 

 .وبعض المنظمات الدولية ووزارات أخرى واإلنتاج والتحويل والخدماتوالتكوين 

 

 " بتشخيص جهاز التعليم والتكوين الفني والمهني ندوة حول تقديم نتائج الدراسة المتعلقة

" في إطار مشروع "النهوض بالتعليم والتكوين الفني والمهني في مجال الفالحة بتونس

 ". (EFTPA / CAADP / NEPAD)في مجال الفالحة 

 

  بالضيعة اإليكولوجية  الفالحة المستدامةيوم إعالمي حولL’héridium  .بوالية منوبة

 مشاركا من بين المرشدين والمكونين. 70حضر هذا اليوم اإلعالمي أكثر من 

حيث تم إنجاز وبث  حملة وطنية لترشيد استهالك الماءبإنجاز  2018كما تميزت سنة 

 ومضات تلفزية وتصميم وتوزيع دعائم إرشادية ومعلقات.
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 واصلللت وكالللة اإلرشللاد والتكللوين الفالحللي برفللع ،فييي مجييال اإلرشيياد الفالحييي والصيييد البحييري

يلة اللدورات التكوينمرشد فالحي ومستشار خاص  وفني ملن خلالل  496القدرات المعرفية لقرابة 

 والبيداغوجي وبعض المجاالت التقنية.في المجال المنهجي 

ال إعداد وبث برامج اإلرشاد الجماهيري عبر مختلف قنوات االتصكما واصلت الوكالة في 
 حيثعية جتماواإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة بما في ذلك موقع واب الوكالة والمواقع اال

ثيقة و )22(أشرطة وثائقية واثنان وعشرين  )03(ومضات تلفزية وأربعة  )04(تم إنجاز سبعة 

 .مختلفة بين مطويات ونشريات وجذاذات ومعلقات ووثائق إدارية

رشاد باستقبال وكالة اإل 2018، تميزت سنة في مجال التكوين في الفالحة والصيد البحري 

وركينافاسو بمتكّونا من  )52(اثنان وخمسون والتكوين الفالحي والمؤسسات الراجعة لها بالنظر 

جال في اختصاص "تقني سامي في البستنة" وذلك في إطار التعاون التونسي البوركيني في م

 التكوين المهني في العديد من االختصاصات منها الفالحية. 

 

متابعة األنشطة المتصلة بالتكوين األساسي والمستمر وذلك بهدف تلبية رغبات الوكالة  واصلت 

اءات المتكونين كف وإكسابالمهنة ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المختصة من جهة 

 : يتتلخص أهم اإلنجازات كالتالومهارات أخرى. 

في بمؤسسات التكوين المهني  20172018عدد المرسمين خالل السنة التكوينية  

 متكّونا في جميع المستويات التكوينية. 916الفالحة والصيد البحري:  
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ا تكونم 327: لصيد البحريالفالحة وا من مؤّسسات التكوين المهني فيعدد المتخرجين  

 في جميع المستويات التكوينية

 منتفعا. 223: إثبات الكفاءة المهنيّةعدد المنتفعين بشهادة  

 متكونا. 2313بشهادة في االنتصاب للحساب الخاص: د المنتفعين عد 

 متكونا. 1575عدد المنتفعين بشهادة مباشر نشاط في القطاع الفالحي:  

 متكونا.  225عدد المنتفعين بتكوين مستمر في قطاع الصيد البحري:  

 مكونا. 28: بالتكوين التحضيري لمهنة مكونعدد المكونين المنتفعين  
 

فالحة الالعديد من الجلسات الفنية بحضور مديري مؤسسات التكوين المهني في تم تنظيم كما 

 كوينيةبالمؤسسات الت متابعة مدى إنجاز برامج التكوين األساسي والمستمرلالصيد البحري و

 ا.ومزيد تفعيله ة للمتكّونينالتطبيقي اتتنظيم التربصو

مجال  التكوين في برنامجلإعداد مختلف الوثائق  2018تم خالل سنة  في مجال هندسة التكوين

 ياتالمقاربة بالكفاالمهني باعتماد تقني المؤهل بمستوى "   Maréchal Ferrant"صفايحي

د إعدا ومراجعة بطاقات التوصيف الوظيفي للمهن المتعلقة بالفالحة والصيد البحري في إطار

وزارة ) مستقلالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل التحت إشراف  تونسية للمهن والكفاءاتالمدونة ال

 التكوين المهني والتشغيل(.

 تضبط كما تم بإعداد قاعدة بيانات للمكونين والمرشدين في قطاعي الفالحة والصيد البحري

بة التر حاجياتهم من التكوين التقني في مجاالت عديدة مثل األشجار المثمرة والزراعة خارج

 ة.لبحريري وتربية النحل وتربية األبقار والمالحة البحرية والميكنة اوالتصرف في مياه ال

 بين:  تينإطاريتين تم إبرام اتفاقي في مجال التفتح على المحيط

 فللي  وزارة الفالحللة والمللوارد المائيللة والصلليد البحللري ووزارة التكللوين المهنللي والتشللغيل

كة بلين والشلرا التعلاوندعم مجال تطوير التكوين المهني وتنمية التشغيلية والتي تهدف إلى 
 الهياكلو البحري والصيد المائية والموارد الفالحةوزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة 

  والتشغيل المهنيمجاالت التكوين  في بالنظر ليهماإ الراجعة

 ال وزارة الفالحللة والمللوارد المائيللة والصلليد البحللري ووزارة الشللؤون االجتماعيللة فللي مجلل

ة محلو إداروالشلراكة بلين  التعلاوندعلم برنامج محو األمية وتعليم الكبار والتي تهلدف إللى 
ة لمحو األمي لتفعيل البرنامج الوطني الحيووكالة اإلرشاد والتكوين الف األمية وتعليم الكبار

في  وتعليم الكبار والمساهمة في تخفيض نسبة األمية في أوساط المجتمع التونسي خصوصا

 المناطق الريفية. 

عربية ات الهذا وشاركت الوكالة في العديد من المعارض الوطنية والجهوية والمؤتمرات والملتقي

 والوطنية. 

انضمت تونس لمشروع  " النهوض بالتعليم والتكوين الفني والمهني في  الدوليفي مجال التعاون 

"  بالتنسيق مع وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد  (EFTPA/CAADP/NEPAD) مجال الفالحة

"NEPAD   بتدعيم من التعاون الفني األلماني "GIZ يهدف هذا المشروع إلى تنمية المهارات لدى .

ظيف األمثل إلمكانات القطاع الفالحي لتحقيق األمن الغذائي والقضاء على النساء والشباب للتو

الفقر وتحسين فرص العمل في الدول اإلفريقية، كما يتيح للبلدان المشاركة تطوير المهارات 
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والمساهمة في توفير التجهيزات البيداغوجية لفائدة مؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد 

 البحري.

 ت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي إلى المشاريع التالية:كما انضم

 .التصرف المندمج في المشاهد الغابية األقل نموا 

 " FASTER" )التكيف المستديم للفالحين من خالل التميز في البحث العلمي(. 

 " Jobs Opportunities and Business Success ".)فرص التشغيل ونجاح األعمال( 

 تكوينيةية والوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي في إنجاز العديد من األنشطة اإلرشادهذا وواصلت 

 في إطار العديد من المشاريع، نخص بالذكر:

  المشروع التونسي السويسري بالتنسيق مع مكتبSwisscontact .بتونس 

  مشروع الفالحة المستدامةPAD  بتمويل من التعاون األلمانيGIZ. 

 " مشروعMind The Gap تحت إشراف المركز الدولي للبحوث الزراعية في "

 .GIZوبتمويل من التعاون األلماني  ICARDAالمناطق الجافة بتونس 

 "  مشروع الواحة المستدامةOasis Agriculture Durableن " ممول من طرف التعاو

 .ICUاإليطالي عن طريق معهد التعاون الجامعي 

 

 2018إنجازات سنة  .3

 والصيد البحري في الفالحة المهني. التكوين 1.3

ى كامل تراب عة علموزّ ة سة تكوينيّ مؤسّ  39والصيد البحري  يعد جهاز التكوين المهني في الفالحة

لمستمر قطاعية. ومعهد وطني للبيداغوجيا والتكوين اة مؤسسات تكوينيّ  8منها  ،ةالجمهوريّ 

  .(2 عدد ملحق)الفالحي بسيدي ثابت 
 نوعان من التكوين:الفالحة والصيد البحري  التكوين المهني فيسات ن مؤسّ تؤمّ 

  ستوجب صين لممارسة حرفة أو مهنة تيهدف إلى تأهيل المتربّ  الذياألساسي: التكوين

 ،ميني الساالتق ل التقني المهني أو مؤهلة أو مؤهّ شهادة المهارة أو شهادة الكفاءة المهنيّ 

 في  لعاملينة المكتسبة لة والمهنيّ المعارف العامّ يهدف إلى دعم الذي : التكوين المستمر

ة البحارو الفالحين هاة فئات من أهمّ ه إلى عدّ الصيد البحري وهو موجّ الفالحة وقطاع 

 ةالفنيّ وة اريّ إلطارات اإلداو نين والمرشدين واألعوانهم والباعثين الشبان والمكوّ ئوأبنا

 التونسية واألجنبية.

يتوزعون على كامل  نامكوّ  230 الصيد البحريالفالحة ويبلغ عدد إطارات التكوين في مجال 

  (.3 عدد ملحق)المؤسسات التكوينيّة 
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 األساسي في الفالحة والصيد البحريلتكوين . ا1.1.3

 تالميذاستقطاب ال. 1.1.1.3

ي من البحر الفالحة والصيدلتحاق بالتكوين المهني في له عزوف التالميذ على اإلفي ظل ما يشكّ 

نامج برالحي وكالة اإلرشاد والتكوين الف وضعت ،ة جهاز التكوين المهنيتأثير سلبي على مردوديّ 
النظر لها ب بمؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري الراجعة التالميذ قصد إستقطاب

 والمتمثل في: 

  لثانويةامعاهد الجهويّة للتربية والتكوين والتفعيل عالقة المراكز التكوينيّة باإلدارات 

 : ـب وذلك والمدارس اإلعداديّة

 ة،يّ لثانوة والمعاهد اة لفائدة تالميذ المدارس اإلعداديّ تحسيسيّ  تالقيام بحمال 

طويّات ها مع خاللضبط روزنامة زيارات للمعاهد الثانويّة والمدارس اإلعداديّة توزّ  

اإلختصاصات والفضاءات وة ؤسسات التكوينيّ المبمختلف ف بّث شريط يعرّ و

 ،نهاواألنشطة التي تؤمّ 

لتربية ة ليّ الجهوات ة عن طريق اإلدارة والمدارس اإلعداديّ مراسلة المعاهد الثانويّ  

غية بعن التعليم وذلك منقطعين لتالميذ الاالحصول على قائمات  والتكوين قصد

ي البحر ة والصيدالفالحفي لمهني اإلتصال بهم مباشرة وتحسيسهم بمزايا التكوين ا

 وتشجيعهم على الترشح للتكوين.

ارس المدوة ّزة بالمعاهد الثانويّ مواصلة المساهمة في تدعيم نوادي البيئة المركّ  

 ة.عيّ زيارات استطالة في للمؤسسات التكوينيّ التالميذ سهيل تنقل اإلعداديّة وت

  هم وين ومدّ ي التكفاألولياء والتالميذ الراغبين  لالمفتوحة وذلك بإستقباإرساء أيام األبواب

ول من دخ وتمكينهمفي الفالحة والصيد البحري باإلرشادات الكافية حول التكوين المهني 

 ؤسسات التكوينية،الفضاءات الموجودة بالم

 بــ وذلك ةتحسيسيّ الت القيام بحم: 

ات لمؤسسللتعريف با الجهويّةة والوطنيّ اإلذاعات ة بمشاركة في الحصص اإلذاعيّ لا 

 ،نهاة وباإلختصاصات التي تؤمّ التكوينيّ 

 لّيعبر النسيج اإلداري المحات إنجاز أيّام تحسيسيّة بمختلف مناطق الوالي 

والصيد  للفالحة ةمحليّ ال اتتحاداإل  اإلرشاديا خال ات العماد ات )المعتمدي

 (،البحري، ...

 ،ةيّ سات التكوينؤسّ للتعريف بالم المعارض والمهرجانات الجهويّة مشاركة فيال 

  في الفالحة والصيد البحري، التكوين المهنيبفرص للتعريف يافطات إعداد  

 ،في الفالحة والصيد البحرية حول التكوين المهني تلفزيّ ات ومضإنتاج  

  ّسات التكوينيةة المؤسّ العمل على تحسين جاذبي، 

 ة ساسيّ للمتكّونين بالمراحل األ العمل على استصدار قرار وزاري تسند بمقتضاه منحة

ة لوكاللة بالمراكز الراجعة بالنظر على غرار المتكّونين في القطاعات ذات األولويّ 

 لمؤسساتاق باالتونسية للتكوين المهني. وسيحفز هذا القرار عند صدوره المتكّونين لإللتح

 التكوينية في الفالحة والصيد البحري.
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 . تنظيم مناظرات وطنية2.1.1.3

 ،لبحريالصيد االفالحة و)التجسير( بين مستويات التكوين المهني في  في نطاق فتح المعابر

تالميذ تقاء النإل ،)دورتي فيفري وسبتمبر( كتابيةات مناظر نظمت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

ناظرة محين لبلغ عدد المترش ، حيثل التقني الساميالذين سيتابعون التكوين بمسلك مستوى المؤهّ 

توزيع المترشحين حسب الجدول التالي ويبيّن  .رشحامت 109 المؤهل التقني السامي

 اإلختصاصات:

 : توزيع المترشحين مستوى مؤهل تقني سامي حسب اإلختصاصات1جدول عدد 

 عدد المترشحين
محركاتي صيد 

 بحري

ربان صيد 

 ساحلي
 البستنة

اختصاصات 

 أخرى
 المجموع

 109 3 50 18 46 المسجلون

 78 3 35 10 32 الحاضرون

 53 6 15 8 14 المتغيبون

 30 12 14 06 10 الناجحون

 . المرسمين بالتكوين األساسي3.1.1.3

الحة في الفبمؤسسات التكوين المهني  20172018بلغ عدد المرسمين خالل السنة التكوينية 

  لي:التا جدولبال كما هو مبينمتكّونا في جميع المستويات التكوينية يتوزعون  916والصيد البحري 

 

 حسب المستويات التكوينيالمرسمين : توزيع 2 جدول

 

 المتخرجين من التكوين األساسي. 4.1.1.3

عون يتوز 327 لصيد البحريالفالحة وا من مؤّسسات التكوين المهني فيبلغ عدد المتخرجين 

 .(5و 4 عدد يملحق) حسب المستويات التكوينية وحسب اإلختصاصات 

 المستوى التكويني

 عدد المرسمين

 في الصيد البحري في الفالحة الجملة

 الجملة إناث ذكور الجملة إناث ذكور

 0 0 0 0 0 0 0 شهادة المهارة

 157 44 0 44 113 34 79 شهادة الكفاءة المهنية

 544 283 0 283 261 111 150 مؤهل التقني المهني

 215 121 0 121 94 29 65 سامي التقني المؤهل 

 916 448 0 448 468 294 174 مجموعال
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 تابعة امتحانات إثبات الكفاءة المهنيّة. م5.1.1.3

لمهنية فاءة االحصول على شهادة إثبات الك الراغبين في ختبارتواصل خالل هذه السنة التكوينية إ

 منهم على هذه الشهادة، أي بنسبة 223، تحصل 455في شتى اإلختصاصات حيث بلغ عددهم 

 :امتحانات إثبات الكفاءة المهنيةحصيلة متابعة  التالي. ويبين الجدول 57,85%

اإلختصاص وحسب : توزيع المتحصلين على شهادة إثبات الكفاءة المهنية حسب  3عدد جدول 

 المؤسسة

 اإلختصاص 1المؤّسسة 
عدد 

 الممتحنين
 ينتحصلعدد الم

 على شهادة
 المجموع 

 41 27 14 زراعات كبرى مركز بوسالم

 28 10 18 تربية الحيوانات الصغرى مركز تيبار

 11 7 4 أشجار مثمرة مركز سبيطلة

 97 33 64 تربية الحيوانات المجترة مركز سيدي بورويس

 سيدي بوزيدمركز 
 40 23 17 تربية الحيوانات المجترة

 49 35 14 أشجار مثمرة

 23 9 14 أشجار مثمرة معهد بوشريك

 91 42 49 تربية الحيوانات المجترة معهد تيبار

  مركز شط مريم
 36 21 15 إنتاج الخضروات

 18 15 3 إنتاج نباتات الزينة

 10 5 5 اآللية الفالحية مركز جقار

 11 5 6 تربية الحيوانات المجترة القرضابمركز 

 455 232 223 المجموع العام

 المستمر في الفالحة والصيد البحريلتكوين . ا2.1.3

 . التكوين المستمر في الفالحة1.2.1.3

ون وزعلليت متكّونللا 3888ة قرابلل 2018بلللغ عللدد المنتفعللين بللالتكوين المسللتمر الفالحللي خللالل سللنة 

لخلاص ااب سل. أما عدد المتكّونين الراغبين في اإلنتصاب للح4.بالجدولحسب الفئات كما هو مبين 

 .متكّونا 2313في المجال الفالحي فقد بلغ 

 : توزيع عدد المستفيدين من التكوين المستمر الفالحي حسب الفئات 4.جدول  

اإلنتصاب للحساب الخاص شهادة الفئة المستهدفة مباشر نشاطشهادة    الجملة 
 129 4 125 أصحاب الشهائد العليا

 58 58 0 السجون واإلصالح

 2344 236 2108 الفالحين وأبنائهم

 623 543 80 المرأة الريفية

 5 5 0 جمعية صوت الطفل

 653 653 0 زبار

 6 6 0 شركات البيئة

 70 70 0 معلم زبار

 3888 1575 2313 المجموع
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هادة توزيللع المسللتفيدين مللن التكللوين المسللتمر الفالحللي المتحصلللين علللى شلل  التللاليجللدول الويبللين 

 مزاولة تكوين مستمر لإلنتصاب للحساب الخاص حسب اإلختصاصات.

 :توزيع المتحصلين على شهادة لإلنتصاب للحساب الخاص حسب اإلختصاصات .5جدول 

 الجملة عدد الذكور اثنعدد اإل إختصاص التكوين

 744 534 210 المثمرةاألشجار 

 462 306 156 تربية األغنام والماعز

 308 179 129 تربية األبقار إلنتاج الحليب واللحم

 217 159 58 تربية النحل

 134 115 19 الفالحة الواحية

 97 61 36 إنتاج الخضروات المحمية

 97 44 53 تربية الدواجن

 69 38 31 تربية األرانب

 66 16 50 النباتات العطرية والطبيةإنتاج وإستغالل 

 54 32 22 تربية الحلزون

 22 12 10 تربية دجاج اللحم

 16 11 5 اآللية الفالحية

 11 4 7 إنتاج نباتات الزينة وتهيئة المناطق الخضراء

 9 6 3 إنتاج الخضروات الحقلية

 7 6 1 الزراعات الكبرى

 2313 1523 790 المجموع

 المستمر في الصيد البحري. التكوين 2.2.1.3

 عثبنشاط التكوين المستمر في مختلف اختصاصات الصيد البحري مثل  2018تواصل خالل سنة 

يوم  3970ومنتفع  225والميكانيك البحري وتقنيات ومعدات الصيد وقد شمل هذا النشاط  المشاريع

 .)6عدد ملحق ( تكوين

ي لضمان تطبيق ما جاء فو ستثنائيةالتكوين المستمر ألصحاب الرخص اإلأما في ما يخص 

نة بحري لسيد الاالتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على متن سفن الص

1995(STCW-F95)  تفاقية اإلهذه المكلفة بدراسة مقتضيات ، خلصت نتائج أعمال اللجنة الفنية

سوية ستثنائية وتبالمهنيين أصحاب الرخص اإلإلى وجوب تحيين جميع محاضر الجلسات الخاصة 

وتم  والواقع الوطني للقطاع STCW-F95تفاقية وضعياتهم وفقا لما يتماشى مع مقتضيات اإل

تحت إشراف  2017أوت  01ومحضر جلسة  2017فيفري  08تضمين ذلك في محضر جلسة 

من بين وية. لمهنية المعنطراف االسيد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري وبحضور األ

ري من فيف بداية ةستثنائيّ صحاب الرخص اإلأولى من تكوين الدفعات األالنقاط التي تم االتفاق عليها 

 كما هو مبين بالجدول التالي: 2018

 

 

 : التكوين المستمر ألصحاب الرخص اإلستثنائية6جدول عدد 
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 الفئة المستهدفة الموضوع
عدد أيام 

 التكوين
عدد 

 المنتفعين

ي فبرنامج التكوين المستمر لحاملي الرخص االستثنائية 

 ط.ح 120اختصاص ربان 
الربابنة أصحاب الرخص االستثنائية التي 

 طن حجمي 50تفوق 
17 5 

ي فبرنامج التكوين المستمر لحاملي الرخص االستثنائية 

 ح.ب 1500اختصاص ميكانيكي 

ميكانيكيين أصحاب الرخص اإلستثنائية 

لقيادة السفن المجهزة بمحركات تفوق قوة 

 حصان بخاري 450دفعها 
100 29 

ي فبرنامج التكوين المستمر لحاملي الرخص االستثنائية 

 ح.ب 800اختصاص محركاتي 

ميكانيكيين أصحاب الرخص اإلستثنائية 

لقيادة السفن المجهزة بمحركات تساوي 

 حصان بخاري 450قوة دفعها 
45 11 

 واإلسعافات ومقاومة الحرائقالنجدة 
أصحاب الرخص اإلستثنائية من 

 ميكانيكيين وربابنة
3 25 

 المرشدين والمستشارين الفالحيينو المكّونين الدورات التكوينية لفائدة. 3.1.3

 تكوين المستشارين الفالحين الخواص.  1. 3.1.3

وضرورة تحضيرهم لمجابهة الرفع من قدرات المستشارين الفالحيين الخواص الشبان في إطار 

التنسيق مع المعهد الوطني متطلبات هذه المهنة، قامت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي ب

منهجية اعداد "للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت بتنظيم دورة تكوينية حول 
وقد شارك في هذه الدورة  ممدة ثالثة أيال "البرنامج السنوي لإلستشارة الفالحية بطريقة تشاركية

 مستشارا فالحيا. 14

  
 يوم دراسي حول "منهجيـة إعــداد البرنامج السنوي لالستشارة الفالحية

 بطريقة تشاركية " لفائدة المستشاريــن الفالحييـن الخواص بقلعة االندلس

 

 تكوين المكونين. 3.1.3.2

 إلى يفي الفالحة والصيد البحرالتكوين المهني  تطرق التكوين لفائدة مكوني مؤسسات      

 المجاالت التالية:

  البيداغوجيوالمجال المنهجي 

في إطار تأهيل اإلطارات العاملة في مجال التكوين، تم ضبط مجموعة من المهندسين والتقنيين 

 ليتابعواالبحري في الفالحة والصيد فرد( الذين التحقوا حديثا بمؤسسات التكوين المهني  28)

( تتراوح مدة الواحدة 08وحدات ) ثمانيةالتكوين التحضيري لمهنة مكون. يشتمل هذا التكوين على 

 .7عدد  بالملحق( أيام كما هو مفصل 10( إلى عشرة )03من ثالثة )
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ؤخرا م إلحاقهماللذين تم  لمجموعة المهندسين والفنيين 2018ق التكوين في مارس انطالتم 

لجدول ة باالمبين في الثالث وحدات األولى لمهني في الفالحة والصيد البحريبمؤسسات التكوين ا

 التالي:

 المهندسين والفنيين الجددمواضيع التكوين لفائدة : 7عدد جدول  

 عدد أيام التكوين مدة التكوين )يوم( عدد األشخاص موضوع التكوين

  84 03 28 المهنة والتكوين

 84 03 28     لمقاربة بالكفايات ووظيفة المكون         ا

 84 03 28 استعمال برنامج التكوين       

 252 09 28 الجملــــة

 تالي:الكمحاور التكوين توزيع  من المشاركين تم االتفاق علي وبعد التعّرف على مهام كلّ 

  لعامةتقني والتكوين في المواد االمكلفين بمهمة منسق  التكوين لفائدة مواضيع : 8عدد جدول 

 المكلفين بمهمة التكوين التقنيو        

 موضوع التكوين الفئة المستهدفة
عدد 

 األشخاص

مدة التكوين 

 )يوم(

عدد أيام 

 التكوين

المكلفين بمهمة منسق تقني  ةقائم

 والتكوين في المواد العامة

تقنيات اإلتصال والتنشيط في  

 الوسط المهني
07 04 28 

الوثائق البيداغوجية إلعداد البرامج 

الخاصة بالتكوين االساسي 

 والمستمر

07 03 21 

المكلفين بمهمة التكوين  ةقائم

 التقني

 105 05 21 علمتخطيط وضعية التعليم والتّ 

 210 10 21 علممسايرة وضعية التعليم والتّ 

 49 07 07 الجملــــة

  المجال التقني 

سسات التكوين لفائدة مكوني مؤ 2018 التقنية خالل سنة تكوينيةالدورات العديد من الم برمجة ت

 :كما هو مبين بالجدول التاليوالصيد البحري  المهني في الفالحة

    مكوني مؤسسات التكوين المهني في الفالحة دة لفائية التقنية التكوين الدورات :9عدد  جدول     

 والصيد البحري

 عدد أيام التكوين مدة التكوين )يوم( األشخاصعدد  موضوع التكوين

  48 02 14 حاجيات النبتة من الماء

 16 01 16 منتوجات البحر نقل وتفريغ

 32 02 16 الوقاية والسالمة الصحية

 96 5 46 الجملــــة
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 في الفالحة  والصيد البحريمكوني مؤسسات التكوين تكوين في مجال التقني لفائدة 
 

لجمهورية تم ابخمس واليات من  PACTEفي إطار برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة  

تابعة لم ثابت ديجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيالمعهد الوطني للبيداغو( مكونين من 06إدراج ستة )

ق التكوين في "، انطلCADR" الدورات التكوينية الخاصة بتكوين المكلفين بدعم التنمية بالوسط الريفي 

 :وقد أنجزت الوحدات التالية 2019 ليتواصل خالل سنة 2018بر بتمس

 التكوين لفائدة مكوني المكونين وحدات :10عدد  جدول

 عدد أيام التكوين مدة التكوين )يوم( عدد األشخاص موضوع التكوين

 14 07 02 التنشيط التشاركي

 18 09 02 التشخيص حسب المناطق 

 32 16 04 الجملــــة

 المرشدين والفنيين واإلطارات المنتدبة صلب الهياكل المهنية . تكوين 3.3.3.1

جدول ية في الللمرشدين والفنيين واإلطارات المنتدبة صلب الهياكل المهنالمنهجي  التكوين تلخصي

 التالي:

 

 

المنتدبة صلب الهياكل المرشدين والفنيين واإلطارات  التكوين لفائدة وحدات: 11عدد  جدول

  المهنية

 الفئة المستهدفة
عدد  محاور التكوين

 األشخاص

مدة التكوين 

 )يوم(

عدد أيام 

 التكوين

رؤساء خاليا اإلرشاد 

 (1)مجموعة الفالحي 

منهجية تحديد الحاجيات في مجال اإلرشاد:  

 دراسة حالة

 إعداد برنامج إرشاد  

  سيرورة تنظيم المجتمع الريفي 

 متابعة وتقييم برنامج إرشاد  

23 17 391 

رؤساء خاليا اإلرشاد 

 (2)مجموعة الفالحي 

 التنمية المستدامة 

 تقنيات التواصل 

 

21 08 168 

 39 12 234 (BUSالمنهجية المؤسساتية للتنمية الفالحية )رؤساء خاليا اإلرشاد 
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 الفالحي

 الجددالمرشدين 

 التنمية المستدامة 

 تقنيات التواصل 

 وتقنيات التنشيط طرق 

 مناهج وطرق اإلرشاد 

 منهجية تحديد الحاجيات في مجال اإلرشاد: 

 دراسة حالة 

 إعداد برنامج إرشاد  

  سيرورة تنظيم المجتمع الريفي 

 متابعة وتقييم برنامج إرشاد 

21 33 551 

منسقات مكتب االحاطة 

بالمرأة الريفية 

 والمرشدات

 68 04 17 التنمية المستدامة

 377 13 29 الزراعات الكبرى والمرشدينالفنيين 

اإلطارات المنتدبة صلب 

 الهياكل المهنية
 84 03 28 تقنيات التواصل

الطلب لفائدة مؤسسات 

االدارة العامة  مختلفة

للدراسات والتنمية 

 الفالحية

 80 02 40 تقنيات التواصل 

 أعوان ديوان تربية

 الماشية
 28 04 07 تقنيات التواصل 

 ليبيا من إطارات
وهيكلة  وضع االستراتيجيات والسياسات

 يوتنظيم  البناء المؤسسي الزراع
06 05 30 

 2056 74 246 الجملة

 
 

 

 

  

 لفائدة مجموعة من رؤساء خاليا اإلرشاد (BUS) "دورة التكوينية حول " المنهجية المؤسساتية للتنمية الفالحية 

 الفالحي والمرشدين
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 اوالبحرية بليبي لفائدة مدراء اإلدارات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية 2018جويلية  02التكوينية اختتام دورة 

 . هندسة التّكوين في الفالحة والصيد البحري4.1.3

ذولة نصهارها ضمن المجهودات المبإب 2018تميزت أنشطة هندسة التكوين المنجزة خالل سنة 

امية ي الرطيلة السنوات األخيرة على مستوى منظومة التكوين المهني في الفالحة والصيد البحر
اصيات ع الخالى إدماج عنصر التطوير والتجديد في خدمات التكوين وتطويعها وتنويعها لتتناغم م

 ث علىالتطور التكنولوجي المحد قتصادية الجديدة لسوق الشغل وحتى تواكباإلجتماعية واإل

 قتصادية. يتجلى هذا التوجه خاصة فيما يلي:مستوى المؤسسات اإل

 ي هني فدراج اختصاصات تكوينية جديدة في منظومة التكوين المإحداث مناظير تكوين وإ

 تكوينوال (تكوين أساسي ومستمر)الفالحة والصيد البحري مثل التكوين في مهن الخيل 

 في مجال تربية األحياء المائية وأيضا التكوين في مهن الماء. 

  قنية تتطوير برامج التكوين التي شملها نشاط المراجعة والتحيين عبر إدراج جوانب

ه جديدة تواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده المؤسسات االقتصادية. تعلقت هذ

ثي نسب تبنيها من قبل الفالحين وباعاالدراجات خاصة بالتكنولوجيات التي شهدت 

 تحويلالمشاريع خالل السنوات األخيرة ارتفاعا ملحوظا مثل الزراعة خارج التربة و
 المنتجات الزراعية على مستوى الضيعة وتسيير الري بطريقة أوتوماتكية، إلخ.

 ثل ملمحينة أو ا إدراج الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة في البرامج التكوينية المحدثة

 التغطية االجتماعية، تنظيم الفالحين، سلسلة القيمة، الخ.

 لتالية:في مجال هندسة التكوين فهي ا 2018أهم اإلنجازات والنتائج المتحصل عليها في سنة 

  للخيول لصفايحياعــداد برنامـج تكويـن أساسي 

لمهني وين افي إطار االتفاقية الممضاة مع المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيول ومركز التك

ستوى ول" مالفالحي بقانقون )فرنسا(، تم إعداد ثالث وثائق لبرنامج التكوين لـ "صفايحي للخي

 مؤهل تقني مهني: وثيقة تحليل الوضعية المهنية ومشروع التكوين وبرنامج الدراسة. 

اية العن يد عاملة مختصة تمتلك المهارات المستوجبة وقادرة على تكوين يمكن من توفيرهذا ال

 اشطةت النبالخيل وبالتالي سيساهم في الحد من الصعوبات التي يواجهها مربي الخيول والمؤسسا
عا في هذا المجال )شركات سباقات خيل، نوادي فروسية حكومية وخاصة، الخ( الى جانب طب

 .االقتصاديةبين من فرص عمل هامة واالندماج في الحياة تمكين المتدر
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 ــبحري مختص في تربية األحياء المائيةاعــداد برنامـج تكويـن أساسي لـ 

زة ة المنجلمائياعتمادا على نتائج دراسة حاجيات سوق الشغل من الكفايات في مجال تربية األحياء ا

اعداد برنامج بحري مختص في   2018خالل سنة  ، تم2017على مستوى المعهد خالل سنة 

لوضعية احليل تهي: وثيقة وتربية األحياء المائية مستوى شهادة الكفاءة المهنية. وثائق البرنامج 

  .المهنية ومشروع التكوين وبرنامج الدراسة

 مراجعة وتحيين برامج تكوين مهني أساسي 

 ينة هي:. البرامج المح2013منظرة سنة تحيين أربع برامج تكوين مهني أساسي  2018تمت خالل سنة 

 مستوى مؤهل تقني سامميكانيكي صيد بحري  
 مستوى مؤهل تقني مهنيتقني في تهيئة المناطق السقوية  
 مستوى شهادة الكفاءة المهنيةعامل في تهيئة المناطق السقوية  
 مستوى شهادة الكفاءة المهنية. –عامل فالحي مختص في الزراعات الواحية  

  مستمربرامج تكوين اعداد وتحيين 

لتكوين ومة ااستجابة للحاجيات من التكوين التي أفرزها تنفيذ مشاريع تعاون فني على مستوى منظ

نية رى وطالمهني الفالحي أو في إطار تنفيذ اتفاقيات مبرمة بين الوكالة ومؤسسات فالحية أخ

يضا لباعثي هة للفالحين المباشرين وأبـإعداد عدة برامج تكوين موج 2018خالل سنة  تمودولية، 

 تتلخص هذه البرامج كالتالي:المشاريع الفالحية. 

 

 

 : برامج التكوين المستمر في إطار إتفاقية أو مشروع12جدول عدد 

 اإلطار برنامج التكوين

 يولاالتفاقية المبرمة مع المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخ حسب الطلب في مجال الخيل

 التكوين المهني الفالحي بقانقون )فرنسا(ومركز 

ي التعاون الفنمشروع دعم التصرف المندمج للثروات المائية  إرساء منظومات فالحية مقتصدة ومثمنة لمياه الري

 األلماني

ع مشروع "الضيعة البيداغوجية التطبيقية المرجع" بالتعاون م رئيس ضيعة فالحية

 Swiss Contactجمعية 

حسب نظام الجودة  SOTAVIشركة  تأهيل عمال

 المعتمد

 SOTAVIاالتفاقية المبرمة بين الوكالة وشركة 

 روى والبذووالكروم وذات الن شجار القوارصرامج لتكوين زبار ومعلم زبار ألب 08تحيين تم كما 

 برامج لتكوين زبار ومعلم زبار ألشجار الفستق وأشجار التين.  04وإعداد 
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 التكوينمن  الحاجيات تحديد 

ي د البحربإعداد قاعدة بيانات للمكونين والمرشدين في قطاعي الفالحة والصي 2018تميزت سنة 

 خارج تضبط حاجياتهم من التكوين التقني في مجاالت عديدة مثل األشجار المثمرة، الزراعة

ة، البحري ميكنةالتربة، التصرف في مياه الري، تربية النحل، تربية األبقار، المالحة البحرية، ال

 .إلخ

 تنمية روح المبادرة في جهاز التكوين المهني. 5.1.3

ف لتي تهدنس وافي إطار اإلتفاقية المبرمة بين وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي وجمعية إنجاز تو

تم إنجاز  يلية،إلى صقل مهارات المتكونين في مجال الريادة وبعث المشاريع وتحسين قابليتهم التشغ

 الية:األنشطة الت

  التالي:بالجدول  مخيمات إبداع مبينة 3تنظيم 

 

 :   مخيمات اإلبداع لفائدة المتكونين بمراكز التكوين المهني  13عدد  جدول

عدد  المراكز المعنية المكان التاريخ

 المشاركين

أكتوبر  18

2018 

شط و المهديةو طبلبةو صفاقسو بوغرارة مركز التكوين المهني الفالحي بجمال

 101 مريم

نوفمبر  08

2018 

مركز التكوين المهني الفالحي 

 ببورويس

حكيم ومركز تيبار وتيبار ومعهد  بوسالم

 75 الكاف وطبرقةو الجنوبية

نوفمبر  29

2018 

المركز القطاعي في التكوين المهني 

 الفالحي في زراعة النخيل بدقاش

 قفصةو القرصابو جرجيسو قبليا والفج
93 

 

  يع تم األنشطة المتعلقة بحث المتكونين على الريادة وبعث المشارلضمان استمرارية

ر كون في مجالي تنشيط مخيمات اإلبداع وتسييم 13كوين وتدريب فريق متكون من ت

 برامج الشركات.

 لتفقد البيداغوجيإلحاطة واا. 6.1.3

 التالية: مرتركيز برامج التكوين المستخاصة ب 2018تعلق نشاط اإلحاطة البيداغوجية خالل سنة 

 ي فبالمركز القطاعي للتكوين المهني  مختص في تركيز شبكة ري على مستوى الضيعة
 تهيئة المناطق السقوية ببروطة.

 الفالحي بسبيطلة مركز التكوين المهني رئيس ضيعة فالحية ب 

على نين مكوال بهذه المؤسسات حول مساعدةزيارات اإلحاطة والتأطير البيداغوجي تمحورت  وقد 

  .عداد الوثائق البيداغوجية للبرامج المدرسة وإعداد آليات المتابعة البيداغوجيةإ



21 

 

 وجوقار ببن عروس والعاليا والفجا وحكيم الجنوبية وجمالمؤسسات التكوينية  ةزيارعلى إثر 

 :تم مالحظة ما يلي، والرمال وطبلبة ومنوبة وزركين وقابس وجرجيس

  ين نين والمنسققصد استعمالها من طرف المكوّ ة توحيد الوثائق البيداغوجيّ ضرورة

 ،التقنيين

  ّها تمادع إمتابعة مؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري وفق مؤشرات تم

 لراجعةاسات التكوين المهني وكالة إلى متابعة نشاط مؤسّ الللغرض وذلك في إطار سعي 

 ،داف المرسومة لهاها لتحقيق األهوالعمل على دعمها ومساعدت لها بالنظر

 يات ل والة داخجاز المشاريع والخطط التنمويّ إنميدانية لمتابعة  اتإعداد بطاقات زيار

 الجمهورية.

 لمؤسسات التكوين للمتابعة ةالزيارات الميدانية لإلطارات المسيرة والمشرف. 7.1.3

 لمهني فيتنظيم العديد من الجلسات الفنية بحضور مديري مؤسسات التكوين ا 2018تم خالل سنة 

 الصيد البحري تناولت بالدرس النقاط التالية:الفالحة و

 بالمؤسسات التكوينية، متابعة مدى إنجاز برامج التكوين األساسي والمستمر 

 ا،ومزيد تفعيله ة للمتكّونينالتطبيقي اتتنظيم التربص 

 صيد البحريفالحة والاكز التكوين المهني في المتابعة خريجي مر، 

 تنظيم اختبارات إثبات الكفاءة المهنية، 

 إعداد وإنجاز خطة عمل إلنجاح الحملة التحسيسية قصد مزيد استقطاب التالميذ، 

  ّسات ؤسنين وخاصة أساتذة التعليم الثانوي في إطار شبكة بين المتنسيق عمل المكو

 يد البحري،التكوينيّة في الفالحة والص

 ساميرتقاء إلى مستوى المؤهل التقني الإعداد امتحانات ختم التكوين ومناظرة اإل، 

 نستغالل األمثل لساعات العمل المبرمجة لكل مكوّ العمل على اإل، 

 فع منللر المهني في الفالحة والصيد البحري التكوينؤسسات دعم العمل الشبكي بين م 

 ،نينالمستوى التقني للمتكوّ 

 المعطيات الخاصة بالتكوين األساسي والمستمر ومدى استغالل التطبيقات تراسل 

ة متابعة التكوين المستمر، متابع ،المتوفرة: المنظومة المعلوماتية "سمفورم"

 ...المتخرجين،

 رتقاء إلى مستوى المؤهل التقني السامي،تنظيم مناظرة اإل 

  ّف في الموارد البشرية والمالية،التصر 

 ة بكل إلحاطندماج صلب الهيكلة الجديدة لمنظومة التكوين المهني وضرورة استعداد لإلاإل

 عناصر اإلستراتيجية الجديدة لهذه الهيكلة،

 :مزيد تفعيل دور الضيعات الملحقة بالمراكز وذلك من خالل 

 بيطلةسة بمراكز التكوين المهني الفالحي ببروطة، تركيز ضيعات بيداغوجية مرجعيّ  

 لتعاون التونسي السويسري،والزركين في إطار ا

ي إدراج عنصر التجارب وتثمين نتائجها ضمن أنشطة مؤّسسات التكوين المهني ف 

 الفالحة،

 عتماد نموذج لمخطط تنمية للمستغلة الفالحية، إ 

 تحيين نموذج لتقرير المتابعة للضيعات الفالحية، 
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  مزيد انتداب إطارات عليا لتسيير واإلشراف على الضيعات الفالحية. 

 تفعيل ذلك بايالء أهمية بالغة لتأهيل الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات التكوينية و

 برنامج تكوين المكونين والمنسقين التقنين ورؤساء الضيعات،

 لدور لنظرا ية أهممن  هستحقتما ةوالرياضية والترفيهية والثقافي ةجتماعياإلوانب الج إيالء

 ،وتنمية ملكة اإلبداع لديهم يننالمتكوّ  جذبلعبه في تالهام الذي 

 في  الشروع في صياغة األوامر المتعلقة بتنظيم التكوين بمؤسسات التكوين المهني

 الفالحة.

 الراجعة بالنظر للمؤسسات التكوينيةالمستغالت الفالحية . 8.1.3

ة بمتابع ية وذلكعلى تحديث العمل داخل الضيعات الفالحية التابعة للمؤّسسات التكوين وكالةالتعمل 

مي هذا ويرا.حساباتها وتأمين المساعدة واإلحاطة الفنية الضرورية لفائدة الفنيين العاملين به

 ية علىة المستغلة الفالحة الخاصة بالرفع من مردوديّ تحقيق األهداف النوعيّ التحديث إلى 

 وينية.التك ي والكيفي وتوفير الدعامة البيداغوجية المثالية إلنجاح األنشطةّّ المستويين الكمّ 

هك  2058ي بـ تقدر المساحة الجملية للضيعات الفالحية التابعة لمؤّسسات التكوين المهني الفالح

مساحة لا. كما تبلغ الجملية من المساحة %12هك محترثة، وتمثل الزراعات المروية  1780منها 

 من المساحة الجملية. % 5هك أي  104المخصصة للبناءات 

  ك ه 160هك منها  250تبلغ مساحة األشجار المثمرة  والزياتين:األشجار المثمرة

وتتوسع المساحة الخاصة بأشجار  اهذ .%64مخّصصة لألشجار المروية أي بنسبة 

 محترثة.من المساحة ال %34هك وتحتل بذلك المرتبة األولى بنسبة  600الزيتون لتبلغ 

 :ف المساحة المخّصصة للزراعات الكبرى واألعالغطي ت الزراعات الكبرى واألعالف

 من المساحة المحترثة. %33حواليهك أي  589

 :1.8هك أي  32تقدر المساحة المخّصصة للزراعات السقوية بـ  الزراعات السقوية% 
هك  25هك و 7من المساحة المحترثة. وتنقسم هذه المساحة بين الزراعات المحمية بـ 

 الحقلية.مخّصصة لزراعة الخضراوات 

 :من  %0.5هك وتمثل 6تبلغ المساحة المخّصصة إلنتاج الزهور بـ  زراعة الزهور

 المساحة المحترثة.

 كالة:ولمزيد تفعيل دور الضيعات الفالحية الملحقة بالمراكز وتحسين مردوديتها قامت الو

 بإعداد نموذج لمخطط التنمية للمستغلة الفالحية، 

 الفالحيةعة المستغلة بتقرير نشاط متا، 

 تقرير حسابيات الضيعة 

 بإعداد نموذج لمخطط زراعي، 

 ن لتكويبتنظيم زيارات ميدانية لبعض المستغالت الفالحية الراجعة بالنظر لمؤسسات ا

 ،المهني الفالحي

  رؤساء الضيعات حول إستغالل مخطط التنمية ومخطط الزراعات  وتكوينتأطير

 حية.التصرف في الضيعات الفالووحسابيات الضيعة 
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 وتثمين نتائج البحث في الفالحة والصيد البحري اإلرشاد. 2.3

 . اإلرشاد في الفالحة والصيد البحري1.2.3

 وفيرالل تخمنظومة اإلرشاد دورا هاما في تطور اإلنتاج في مجالي الفالحة والصيد البحري من ل

صناف دخال أاإلنتاج وإ المستغلين على تطوير إنتاجهم وتنويع أنماطساعدة ومالمعارف والمهارات 

 .رواتجديدة، مما ساهم في توسع المساحات المروية وتضاعف مساحات األشجار المثمرة والخض

شكو يزال ورغم التطور الذي عرفه جهاز اإلرشاد الفالحي خالل مخططات التنمية األخيرة فهو ال

 .مويةمن عدة نقائص تجعله غير مؤهل بالقدر الكافي للمساهمة في المسيرة التن

متوازنة بين اإلدارة  إرشاديةمنظومة  اليوم إعتمادتقتضي والبرامج التنموية الخيارات الوطنية  إنّ 
ق ص مدقلتواكب حاجيات القطاع بطرق وأساليب متطّورة باإلعتماد على تشخي والمهنة والخواص

لمشاغل المنتجين ووضع برامج حسب األهداف تراعي فيها خصائص المستغالت ومواردها 

 ة علىمحافظالووتعمل على تثمين الموارد الطبيعية ومستجدات البحث واإلستثمارات المتاحة 

 .وألسرهم ولمجتمعاتهم المحلية حينللفالبناء حياة أفضل قصد  البيئة

 الحيكوين الفمنظومة اإلرشاد والتإلصالح بإعداد برنامج قامت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 

سنة اإلرشاد  2019أن سنة  2018نوفمبر  06بعد إعالن السيد وزير الفالحة والموارد المائية يوم 

القطاع  ندوات لفائدة كل المتدخلين في 04 نظمت الوكالةوفي هذا الصدد  .والتكوين الفالحي

 :لإلستشارة حول هذا البرنامج

  ندوة إقليمية خاصة بواليات الشمال بمركز التكوين المهني  ،2018ديسمبر  04يوم

الفالحي بسيدي بورويس حول البرنامج اإلصالحي لمنظومة التكوين واإلرشاد ضمت كل 

وين مهني ومراكز بحث علمي ومراكز فنية الفاعلين في الميدان من مرشدين ومراكز تك

لين عن اإلدارات المركزية ومهنة وإطارات من المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية وممث

 الفنية.

  
 )2018ديسمبر  04 ( حول البرنامج اإلصالحي لمنظومة التكوين واإلرشادندوة إقليمية 

  ندوة إقليمية خاصة بواليات الوسط والجنوب بمركز التكوين ، 2018ديسمبر  06يوم

المهني الفالحي بسيدي بوزيد حول البرنامج اإلصالحي لمنظومة التكوين واإلرشاد 

 ضمت كل الفاعلين في الميدان، 
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 )2018ديسمبر  06(ندوة إقليمية حول البرنامج اإلصالحي لمنظومة التكوين واإلرشاد

  ندوة إقليمية مع رؤساء أقسام اإلرشاد والنهوض باإلنتاج الفالحي  ،2018ديسمبر  18يوم

 بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي

  

 )2018ديسمبر  (18ندوة إقليمية حول البرنامج اإلصالحي لمنظومة التكوين واإلرشاد

  العالي الفالحي  عقد جلسة عمل مع مؤسسة البحث والتعليم 2019ديسمبر  26يوم

 ر وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحيوالمراكز الفنية بمق

  

 )2018ديسمبر  26 (ندوة إقليمية حول البرنامج اإلصالحي لمنظومة التكوين واإلرشاد

 حول النقاط التالية:اإلصالح لمنظمة اإلرشاد والتكوين  برنامجتمحور وقد 

  تجلاه االمتدخلين والتوظيلف األمثلل لإلمكانيلات فلي حوكمة جديدة للمنظومة للحد من تعدد

 .حصر المسؤوليات وتكريس مبدأ المسائلة

 تشريك القطاع الخاص في تحديد حاجيات اإلرشاد وضبط برامجه وإنجازها. 
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  الللربط بللين التكللوين المهنللي واإلرشللاد وتوظيللف مسللتغالت مؤسسللات التكللوين المهنللي

 .للنهوض باإلرشاد والتجديد

 دينكنولوجيات الحديثة في اإلرشاد لمجابهة تراجع الميزانية وعدد المرشإستعمال الت. 

  نلاقض ملا يتواإلبتعاد عن كل    %80تفرغ المرشدين للعمليات اإلرشادية بنسبة التقل عن

 .مع مهامهم االصلية التي تستوجب كسب ثقة الفالح

وم يصداره إبالفالحين تم كما تم إعداد منشور حول التفرغ المرشدين لمهام اإلرشاد واإلحاطة 

  .215تحت عدد  2018نوفمبر  21

 اإلداري والمهني والخاص دعم الفني لجهازاإلرشادال 1.1.2.3.

  وذلك  الفالحية يوما إعالميا حول قطاعات اإلنتاج النباتي والحيواني والميكنة 34تم تنظيم

وكل  المهني الفالحيني مراكز التكوين جهاز اإلرشاد الميداني ومكوّ  دعمفي إطار 

حين المتدخلين في القطاع الفالحي من فنيي الضيعات العسكرية والمستشارين الفال

تنقسم و .الفالحي العلمي البحث مستجدات واكبةمد وباعثي المشاريع الشبان قص الخواص

 لي:يكما  2018شهر مارس إلى غاية شهر ديسمبر  منذالتي انطلقت  اإلعالمية األيام

 19 لفالحييندين ايوما إعالميا لفائدة رؤساء الخاليا الترابية لإلرشاد الفالحي والمرش. 

  األيام اإلعالمية حول المواضيع التالية: تتمحور هذه

 

 : مواضيع األيام اإلعالمية14جدول عدد 

 عدد األيام اإلعالمية واضيعالم

 03 جودة األعالف في التغذية الحيوانية وتنمية اإلنتاج

 02 العناية الصحية بزراعة البقوليات

 03 المستجدات في تربية األغنام والماعزهمحوأل

 01 العناية الصحية باألبقار وجودة اللحوم الحمراء

 03 جودة زيت الزيتون

 03 التعريف بأهمية الجودة والعالمات المثبتة في القطاع الفالحي

 01 العناية الصحيةتربية اإلبل : تثمين المنتوجات + تغذية + 

 01 أهمية التأقلم مع التغيرات المناخية والتعريف بالتنوع البيولوجي

 01 اإلرشاد في قطاع الزراعات الكبرى"المدرسة الحقلية التشاركية"

 01 شروعالم اإلطار القانوني والتشريعي للهياكل المهنية لفائدة اإلطارات المشرفة على هذا

 19 الجملة
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 أهمية الجودة والعالمات المثبتةيوم إعالمي حول  زالمستجدات في تربية األغنام والماع أهميوم إعالمي حول 

 

ت يل اآلالفي تعد يوما إعالميا ميدانيا لفائدة المرشدين والفالحين الرواد 15تنظيم  

 وذلك في إطار برنامج مشترك مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، الفالحية

 لتعاونيةاشركة واإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي والشركة التعاونية المركزية للقمح وال

 ياماأل هذه لخصبرى. وتالمركزية للبذور والشركة التعاونية المركزية للزراعات الك

 :كالتالي اإلعالمية

 : مواضيع األيام اإلعالمية الميدانية15جدول عدد 

 أيام إعالمية ميدانية المواضيع

 03 تعديل آلة الحصاد

 12 تعديل آالت نثر األسمدة ورش المبيدات

 15 الجملة

 

 حصاد فني وسائق آلة حصاد حول كيفية تعديل آلة ال 100نفس اإلطار تم تكوين  في

ب لمكتاولتفادي ضياع الحبوب وذلك بالتنسيق مع الشركة التعاونية المركزية للقمح 

 الزراعة.اإلقليمي لمنظمة األغذية و

 ةالترابي الخاليا رؤساءالتي نظمتها الوكالة لفائدة اإلعالمية  األيامبلغ عدد المشاركين خالل كامل 

 .ي الواحدفي اليوم اإلعالم امشارك 73بمعدل  امشارك 1387لإلرشاد الفالحي والمرشدين حوالي 

 لزراعاتلوطني ال اإلعالمية الميدانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد أما فيما يخص األيام

ة لتعاونيركة االكبرى واإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي والشركة التعاونية المركزية للقمح والش

ت وشركة مصرف الخدما المركزية للبذور والشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى

 واحدة.حصة الفي ال امشارك 60بمعدل  900 قرابةفقد بلغ عدد المشاركين  الفالحية المتعددة

  أنشطة  متابعةلزيارتين ميدانيتين لفائدة الهياكل المتواجدة بوالية صفاقس وجندوبة تنظيم

 ، تتلخص هذه الزيارتين كالتالي:للخدمات الفالحية الشركات التعاونية

 : الزيارات الميدانية للهياكل المهنية القاعدية16جدول عدد 

 للخدمات الفالحيةاسم الشركة التعاونية  تاريخ الزيارة

 "الحزق " بوالية صفاقس 2018جانفي  30

 "األمان" و "الفالح" بوالية جندوبة 2018فيفري  14
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  الوقوف شاد وزيارات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية قصد متابعة انشطة جهاز اإلر

 .على اإلشكاليات المطروحة

 اإلرشاد في الفال حة والصيد البحريندوة جهوية حول  2018جوان  20اإلربعاء  

اإلتحاد  كل من ممثلين عن حضر هذه الندوة  .المركز الفني لألحياء المائية بالمنستير بمقر

الجهوي للفالحة والصيد البحري بالمنستير وممثل عن النقابة التونسية للفالحين وإطارت من 

المندوبية وممثلين عن الهياكل المهنية القاعدية والمستشارين الفالحيين ومديري مركز 

وإطارات من  لبحريالتكوين المهني الفالحي بجمال ومركز التكوين المهني في الصيد ا

 .بية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستيرالمندو

  
 2018جوان  20ندوة جهوية حول اإلرشاد في الفال حة والصيد البحري بالمنستير

 

 يةالمندوببمقر  حول اإلرشاد في الفال حة والصيد البحري ندوة جهوية 2018فيفري  8 

 .عن ااألطراف المتدخلةكل من ممثلين  حضر هذه الندوة  بقبليللتنمية الفالحية  ةالجهوي

 
للتنمية  ةالجهوي يةبمقر المندوب ندوة جهوية حول اإلرشاد في الفال حة والصيد البحري 2018فيفري  80

بقبليالفالحية   

بمقر  ندوة جهوية حول اإلرشاد في الفال حة والصيد البحري 2018فيفري  22 

عن كل من ممثلين  حضر هذه الندوة  بمدنينللتنمية الفالحية  ةالجهوي يةالمندوب

 األطراف المتدخلة.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2536907072993438&set=pcb.2536925602991585&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAmNf2H6W2bLqz39yTnlRvtfdB0Tbh_5QOjTtT2FFXZ7-fplh5QLVX02bQHwC7c3MKph-KHTw9yq8fJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2536907072993438&set=pcb.2536925602991585&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAmNf2H6W2bLqz39yTnlRvtfdB0Tbh_5QOjTtT2FFXZ7-fplh5QLVX02bQHwC7c3MKph-KHTw9yq8fJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2536907072993438&set=pcb.2536925602991585&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAmNf2H6W2bLqz39yTnlRvtfdB0Tbh_5QOjTtT2FFXZ7-fplh5QLVX02bQHwC7c3MKph-KHTw9yq8fJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2536907072993438&set=pcb.2536925602991585&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAmNf2H6W2bLqz39yTnlRvtfdB0Tbh_5QOjTtT2FFXZ7-fplh5QLVX02bQHwC7c3MKph-KHTw9yq8fJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2536907072993438&set=pcb.2536925602991585&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAmNf2H6W2bLqz39yTnlRvtfdB0Tbh_5QOjTtT2FFXZ7-fplh5QLVX02bQHwC7c3MKph-KHTw9yq8fJ
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 نينبمدللتنمية الفالحية  ةالجهوي يةالمندوببمقر  ندوة جهوية حول اإلرشاد في الفال حة والصيد البحري

 2018فيفري  22

  :اإلرشاد الميداني في مجال الصيد البحري 

حارة جهة للبببرمجة وإنجاز البرامج اإلرشادية الموفي مجال الصيد البحري يعنى جهاز اإلرشاد 

كما . لقطاعقصد تنمية كفاءاتهم وترشيد استغاللهم للثروة البحرية ولنشر مستجدات البحث في ا

ني المه يتميز اإلرشاد في مجال الصيد البحري بوجود منسقين لإلرشاد بجميع مراكز التكوين

بي تي تلم وإعداد وإنجاز البرامج اإلرشادية الللصيد البحري بهدف تشخيص الحاجيات بجهاته

ق عدد ملح( في ما يلي 2018سنة لوتتمثل أهم األنشطة المسجلة طلبات وانتظارات البحارة .

12(: 

 يوم إعالمي 632 

 تدخالت على الوحدة 05 

 أيام تكوينية 367 

 زيارت منظمة 226 

 الجهوية نشطة اإلرشاديةمتابعة األ. 2.1.2.3

  ة هويالج المندوبيات مستوى نشاط جماعي على 2.065نجاز حوالي إ :الجماعيةاألنشطة

لأليام  %37منها  2017نجازات سنة إمقارنة ب %30.7حية أي بزيادة تناهز الفال للتنمية

 .للزيارات المنظمة%45للحصص التطبيقية و %18اإلعالمية و

  يصلأي بتراجع شاطإرشاديفرديلفائدةالمنتجينن 104.828نجازإ :الفرديةاألنشطة 

 .نجازات السنة الفارطةإمقارنة ب %21إلى

 كالتالي: 2018األنشطة اإلرشادية المنجزة خالل سنة ع وتتوز

 
 

 

  2018المنجزة خالل سنة  الجهوية األنشطة اإلرشادية :17عدد جدول 

 (%) أنشطة فردية (%)   أنشطة جماعية نوعية النشاط

  74  82.5 إرشادية مكثفةحملة 

  25  16.5 أولويات جهوية
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  1  1 مشاريع

 .8بالملحق عدد توزيع األنشطة اإلرشادية حسب القطاعات يتلخص 

  بالجهات اإلمكانيات البشرية: 

بــ  قدرتشغورات الحاصلة على مستوى الخاليا الترابية لإلرشاد الفالحي النسبة  

%10، 

ثر أمما  %61قدرت بـكز اإلشعاع الفالحي امستوى مرلشغورات الحاصلة على انسبة  

 .)9عدد ملحق ) اإلرشاديةسلبا على سير إنجازات األنشطة 

 70 في وسائل النقل حيث أن فادحايشكو جهاز اإلرشاد الجهوي نقصا  :وسائل النقل% 

حالة سيئة  من وسائل نقل في %33من المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية لها أكثر من 

يام "األ . وقد أفرزت متابعة وسائل النقل أن معدل عددتماما أو غير صالحة لالستعمال

" "أيام سيارة 4)عوضا عن  وماي 2,6سيارة" في األسبوع لفائدة كل مرشد يقارب 
سب ح "أيام سيارة" 4و 1ويتراوح هذا العدد بين  .في العمل اإلرشادي( هامنصوح ب

 الواليات. 

 زة األجهي الجهوية للتنمية الفالحية من نقص فبعض المندوبيات : تشكو أجهزة اإلعالمية

لى يؤثر سلبا ع وهذا من شأنه أن اإلعالمية عالوة على سوء حالتها وعدم تجديدها

ية رشاداألنشطة اإل عمليات تخزين ومعالجة المعطيات المتعلقة ببرمجة ومتابعة وتقييم

ي في لفالحاوبالتالي تأخير في إرسال هذه المعطيات لوكالة اإلرشاد والتكوين  ،الجهوية

ي الفالح شعاعوتجدر اإلشارة أن جل الخاليا الترابية لإلرشاد الفالحي ومراكز اإل اآلجال.

ا شأنه غير مرتبطة بشبكة األنترنات وتفتقر بصفة كلية للتجهيزات األساسية التي من
ة التشخيص واإلستشارة فضال عن تقريب الخدمات من مساعدة المرشد في عملي

 الفالحين.

 اإلرشاد السمعي البصري. 3.1.2.3

 ل سمعيةتصال غير مباشرة من إذاعة وتلفزة ووسائإعلى قنوات اإلرشاد السمعي البصري  يعتمد

تتعلق و. معنيةالمع كافة األطراف على متابعة المواسم الفالحية بالتنسيق عبرهاالتركيز يتم بصرية
 ، قوارص،والقابلة للتصدير )حبوب، زيتون، بطاطا اإلستراتيجيةبالمنتجات المثارة المواضيع 

بات ة وغا.( وبأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربإلخ تمور، منتجات البحر،

 في قتصادموضوع اإل. وقد حظي ومراعي إضافة إلى التكثيف الزراعي داخل المناطق السقوية

رص وتحعتبار النقص الحاصل في مياه األمطار. إب 2018هتمام خاص خالل سنة إمياه الري ب

ة لوزار أغلب المصالح الفنية المختصة التابعةوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي على تشريك 

 مج.هذه البرا برمجة وصياغة محتوىوالفالحة والموارد المائية والصيد البحري في إعداد 

 :يليكما2018 تتلخص أهم اإلنجازات لسنة 

 البرامج اإلرشادية اإلذاعية 

 2016انطلق هذا البرنامج في شهر مارس : "برنامج اإلذاعي األسبوعي "للنقاشال 

من الساعة  جمعةدقيقة كل يوم  120ويبث مباشرة على الهواء في شكل ملف مدته 

الثالثة إلى الساعة الخامسة بعد الزوال حيث يتولى الفنيون والباحثون وممثلو المهنة 
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المجتمعون في األستوديو المركزي لإلذاعة الوطنية مناقشة موضوع يتعلق بالفالحة 

حسب روزنامة يتم إعدادها كل ثالثة أشهر من  تحدّد المواضيع .أو الصيد البحري

النقابية الوطنية ووالتكوين الفالحي بالتنسيق معالمنظمات  طرف وكالة اإلرشاد

الفالحية وكافةاإلدارات الفنية المعنية إلى جانب المراكز الفنية والمجامع المهنية 

 وقد وقع.د البحريالمشتركة والدواوين ومؤسسات البحث العلمي في الفالحة والصي

مبين ، كما هو عاتالقطاحصة إذاعية موزعة حسب  29برمجة وبث  2018سنة 

 التالي:بالجدول 

 حسب القطاعات توزيع الحصص اإلذاعية :18جدول عدد 

 البرامج اإلرشادية التلفزية 

قل )أ دةالم تعتبر الومضات اإلرشادية إنتاجا سمعيا بصريا قصير: الومضات التلفزية 

ة لوطنيتحمل كل ومضة رسالة ذات مصلحة عامة وتبث على القناة ا .من دقيقة واحدة(

 بثورمجة تم ب دأسبوع. وقاألولى والثانية بمعدل ومضتين بالتداول في كل يوم وطيلة 

 كما هو مبين تناولت مختلف القطاعات 2018متداد سنة إومضة تلفزية على  103

 بالجدول التالي:

 

 

 الومضات التلفزية: مواضيع 19عدد  جدول

 عدد الومضات المواضيع

 28 زراعات كبرى

 15 أشجار مثمرة

 2 خضروات

 13 ماشيةالتربية 

 11 الصيد البحري

 2 غابات

 12 الماء في االقتصاد

 8 صحة حيوانية

 12 مواضيع مختلفة

لخاصة االنصائح  و الشروط الصحية عند نقل الدواجنالخاصة بمواضيع الشمل اإلنتاج الجديد و

 ي.د البحروالصي التكوين المهني في الفالحةو التعامل مع األضحية في فترة العيدو بإقتناء األضحية

 العدد القطاعات

 5 الزراعات الكبرى

 2 الصـيد البحري

 3 زراعة الخضروات

 4 األشجار المثمرة

 4 تربية الماشية

 3 فالحة بيولوجية

 2 الغابات

 3 االقتصاد في الماء

 3 مواضيع مختلفة
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يع مواضال تتناول، إنتاجا سمعيا بصرياتعتبر األشرطة الوثائقية : الوثائقية األشرطة 

ل م خالعامة. وقد ت الفالحي وأخرىصلة بتنمية القطاع  ذاتفالحية وأخرى الفنية ال

 األمن الحيوي بمشاريع تربيةمحورت حول ت وثائقية أشرطة 3نتاج إ 2018سنة 

 .يةالحيوان غذيةالتحاليل المخبرية المتعلقة باألو تربية األحياء المائية بتونسو الدواجن

اني الميد تغطية النشاطإضافة إلى ما سبق ذكره تتولى وحدة اإلنتاج السمعي البصري بالوكالة 

و دانية أالمي للسيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة خالل زياراتهم

 ا.شريط 43إنجاز تم للغرض وقد  إشرافهم على تظاهرات وطنية.

عدة  2018مارس  8إنعقدت بداية من يوم : الماء الوطنية لترشيد إستهالكالحملة  

 مدنالشركة الوطنية للنقل بين الو جلسات عمل بمقرات كل من شركة النقل بتونس

 ،الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيةو

ومية العم أسفرت على ضبط وتنفيذ برنامج الحملة الوطنية لترشيد إستهالك الماء بوسائل النقل

 وتمثلت أهم إنجازات البرنامج فيما يلي:

  وضع الفتات إشهارية بالحافالت وعربات القطار 

 محطات الحافالت والمترو الخفيف و السكك الحديديةوضع الفتات إشهارية ب  . 

 

 
 

 :كما تم في إطار الحملة 

 ةإشهارية تابعةشاشأربعة عشر حول االقتصاد في الماء بلفزية بث ومضات ت 

 لشركة اإلشهار بتونس الكبرى.

  ة الفتة إشهارية من الحجم الكبير والمتوسط والصغير التابعة لشرك 46وضع

 اإلشهار بتونس الكبرى و القيروان وسيدي بوزيد.

  عبر القنوات الوطنيةإنتاج وبث ومضاتتلفزية 

  باإلذاعات العمومية والخاصة بالغين إذاعيينبث 

   الفتة أمام مقرات جميع مراكز التكوين المهني الفالحي التابعة  100تعليق حوالي

 لوكالة اإلرشاد والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية.
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 دعائم اإلرشادية والنشرال.4.1.2.3

دية إلرشاواصلت الوكالة ضمن برامجها المتعلقة باإلرشاد الجماهيري إنتاج وتوزيع الدعائم ا
ات وثيقة مختلفة بين مطويات ونشريات وجذاذ 22طباعة  2018المكتوبة حيث تم خالل سنة 

نية اكل الفمحتواها بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهي صياغةتم . وقد ومعلقات ووثائق إدارية

 لدولي.اتعاون المشاريع بعض اإلدارية التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري و

 النشريات 

 التالي: جدولالحسب  النشرياتتمحورت مواضيع 
 

 النشرياتمواضيع : 20عدد  جدول

 

 
 

 

 زون. نها المخمنفذ  اللجوء إلى المناولة في طباعة النشريات الجديدة وغيرها من النشريات القديمة التي تم

 لمطـوياتا 

المعارض المطلوبة لأليام اإلعالمية والحاجيات لوكالة لتلبية امطبعة ةبمطوي 12طباعة تمت 

 .)10عدد ملحق ( اإلضافية لمختلف المؤسسات والطلبات

 لمعلّقاتا 

ب د داء الكلضلحمالت التحسيسية الحاجيات المطلوبة للوكالة لتلبية امطبعة ب معلقات6طباعة تمت 

 لبحرياوالصيد ومناسبة عيد اإلضحى وفتح مواسم الترسيم في مراكز التكوين المهني للفالحة 

 .)11عدد ملحق (

  في إطار مشاريع التعاون الدوليدعائم  

وكالة وطباعتها عن طريق المناولة وذلك في إطار مشروع التم تصميم وإعداد المطوية المبتكرة ب
التعاون التونسي اإليطالي حول الواحة المستدامة بالجنوب التونسي لفائدة الفالحين المنتفعين 

رجيم معتوق. وقد شارك في إعداد المحتوى باحثة عن المركز الجهوي للبحوث  بالمشروع بمنطقة

  

 عدد النسخ الموضوع

 1.000 المنتجات الغابية الغير خشبية : شجيرة الذروتثمين 

 1.000 غراسة التين

 1.000 غراسة الخوخ
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في الفالحة الواحيةبدقاش بالتعاون مع مهندسي المشروع وفالح وذلك إستنادا على المعطيات 

 . )11ملحق عدد (  المسجلة بمحطة الرصد الجوي المتواجدة بمنطقة رجيم معتوق

النهوض " مشروعالمشمش والفستق في إطار  بتثمين غراساتكما تم إصدار كل الدعائم المتعلقة 

 لقدراتمن طرف خبراء مختصين في المجال قصد دعم ا بالفالحة المستدامة والتنمية الريفية"

ناطق ين بمالمعرفية والفنية للمكونين والمستشارين والفالحين.وإعداد دليل لجرد خدمات التكو

 تدخل المشروع.

  المكتوبة:توزيع الدعائم 
 إلنتاجاتراجعا في وتيرة التوزيع وذلك بسبب محدودية مخزون الدعائم وتقلص  2018شهدت سنة 

يمة ألف دع 50لضعف اإلمكانيات المادية والبشرية المخصصة للغرض. فقد تم توزيع حوالي 

حة الي الفمكتوبة على مختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية ومراكز التكوين المهني ف
سب والصيد البحري وغيرها من المؤسسات عبر مختلف المراسالت التي وجهت في الغرض أو ح

قرها ين لمالطلب الوارد على المصالح المختصة بالوكالة. كما حرصت الوكالة على تمكين الزائر

 من هذه الدعائم بصفة يومية.

 . تثمين نتائج البحث في الفالحة والصيد البحري2.2.3

نشطة المدرجة األتجسيم مين نتائج البحث واصلت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي في في إطار تث

 ؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحيبين وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي ومطارية اإلتفاقية باإل
السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري. تهدف هذه  من طرف عليها ةصادقالتي تم الم

 اإلتفاقية أساسا إلى:

 ن جية متعزيز التعاون بين المؤسسة والوكالة لنقل مخرجات البحث واألحزمة التكنولو

 هياكل البحث إلى الوكالة لتوظيفها في مجال التكوين واإلرشاد، 

  الصيد وبمراكز التكوين المهني في الفالحة العمل المشترك على تحسين جودة التكوين

 البحري عبر تكوين المكونين الراجعين بالنظر للوكالة،

 ي هني فتيسير قبول الطلبة والباحثين الراجعين بالنظر للمؤسسة بمراكز التكوين الم

ت لضيعااالفالحة والصيد البحري الراجعين بالنظر للوكالة إلنجاز أبحاث وتجارب على 

 يد البحري،ومراكب الص

 لبحث العمل على تركيز نقاط اتصال ببعض مؤسسات التعليم العالي الفالحي ومراكز ا

ة قصد اإلطالع على مجاالت البحث ومخرجاته وبرمجة مدارس حقلية وبرامج تكويني

 .لفائدة المكونين والمرشدين

 ،التفاعل والتكامل بين البحث واإلرشاد عند تحديد أولويات البحث 

  تظاهرات مشتركة للتعريف بمخرجات البحث والمقاربات المنتهجة في مجالتنظيم 

 اإلرشاد،

 ات وفي الشبكات ذ سعي كل طرف إلى تشريك الطرف اآلخر في برامج التعاون الدولي

 الصلة بالتكوين والبحث واإلرشاد واليقظة التكنولوجية.

زراعات وطني للاإلتفاقية اإلطارية مع المعهد الب تجسيم االنشطة المدرجة كما واصلت الوكالة في 

 :التي تهدف إلىالكبرى 
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 نقل التكنولوجيا في مجال الزراعات الكبرى وتطبيقها في المستغالت الفالحية، 

 ،بناء قدرات المرشدين والمكونين في مجال الزراعات الكبرى 

 .تطوير مهارات الفالحين وأبنائهم في مجال الزراعات الكبرى 

مدنين ب لقاحلةامعهد المناطق  و ةباإلتفاقية اإلطارية بين الوكال تجسيم االنشطة المدرجة مواصلة

 :التي تهدف إلى

 ن جية متعزيز التعاون بين المؤسسة والوكالة لنقل مخرجات البحث واألحزمة التكنولو

 ،هياكل البحث إلى الوكالة عبر المؤسسة لتوظيفها في مجال التكوين واإلرشاد

 جدة لمتواامشترك على تحسين جودة التكوين بمراكز التكوين المهني في الفالحة العمل ال

يع لمواضابمناطق تدخل المعهد عبر تكوين المكونين الراجعين بالنظر للوكالة خاصة في 

  ،ذات األهمية بالجهة

 ي هني فتيسير قبول الطلبة والباحثين الراجعين بالنظر للمؤسسة بمراكز التكوين الم

 ،كزللمر الراجعين بالنظر للوكالة إلنجاز أبحاث وتجارب في الضيعات التابعة الفالحة

  مناطق بتصال بمراكز التكوين المهني في الفالحة المتواجدة إالعمل على تركيز نقاط

تدخل المعهد قصد اإلطالع على مجاالت البحث ومخرجاته وبرمجة مدارس حقلية 

 ،ينوبرامج تكوينية لفائدة المكونين والمرشد

 ل التفاعل والتكامل بين البحث واإلرشاد عند تحديد أولويات البحث بمناطق تدخ

ل ي مجاالمعهدتنظيم تظاهرات مشتركة للتعريف بمخرجات البحث والمقاربات المنتهجة ف

 ،اإلرشاد

 ات كل طرف إلى تشريك الطرف اآلخر في برامج التعاون الدولي وفي الشبكات ذ ىسع

 ة.الصلة بالتكوين والبحث واإلرشاد واليقظة التكنولوجي

 المقارباتالتجديد و .3.2.3

يام م القتقصد تطوير معارف ومهارات المرشدين والمستشارين والفنيين بالهياكل المهنية 

ليات اهج جديدة التي يعمل بها إطارات جهاز اإلرشاد في عمبتجارب نموذجية حول إدخال من

 التأطير واإلحاطة بالفالحيناهمها:

  منهجية مؤسساتية(Bus) الفكر اإلستثماري لدى الفالحين في نطاق مشروع  لدعمPAD 

/ GIZ. 

  اإلرساليات القصيرة(SMS)  قصد تأطير مربي االغنام في إطار مشروع"Mind The 

Gap " التعاون األلماني  طرفالممول منGIZ  المركز الدولي والذي يشرف عليه

 .ICARDAللبحوث الزراعية في المناطق الجافة بتونس

 خلية تركيز الشباك المحلي للخدمات الفالحية المختلفة كتجربة نموذجية على مستوى 

ر عة عباإلرشاد الفالحي بتستور بهدف إيجاد طرق جديدة في إسداء خدمات فالحية متنو
ين لراغبإلحاطة وتاطير الفالحين خاصة منهم الشبان من أصحاب أفكار المشاريع ومن اا

  في االنتصاب للحساب الخاص وذلك حرصا على تقريب مثل هذه الخدمات للباعثين:
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 لين تركيز منصات تشاركية في مجال المنظومات الفالحية متكونة من الشركاء الفاع

 والداعمين من مؤسسات حكومية ومنظمات عالمية ومؤسسات البحث العلمي ومكونات

 المجتمع المدني. 

 التعاون الدولي .3.3

همية أحي لفالسعيا لدعم التكوين واالرشاد التقني والتطبيقي، تولي وكالة االرشاد والتكوين ا

رقي قصوى لبرامج التعاون الدولي من خالل العمل على تركيز منصات مشاريع قادرة على ال
وق سة في بمستوى التكوين والمتكونين وفاعلة في تقليص الهوة بين الكفاءات العملية المطلوب

 :الشغل والمهارات المكتسبة في مراكز التكوين المهني الفالحي. ويتجلى ذلك من خالل

اتفاقيات وعقود برامج في إطار التعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات  1.3.3.

 الدولية

 المؤسسةوالحي مواصلة تفعيل االتفاقية االطارية للتعاون بين وكالة اإلرشاد والتكوين الف 

 بفرنسا، GUINGAMP الوطنية لتحسين وتجويد الخيل ومعهد قانقون

  ي لجامعامواصلة تفعيل التعاون بين وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي ومعهد التعاون

 والمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية لصقل مهارات (ICU)االيطالي 

 ،OASISالفالحين ودعم أنشطة مشروع 
  ي حلفالامواصلة تفعيل اتفاقية التعاون في مجال البحث بين وكالة اإلرشاد والتكوين

ي لتطوير أنشطة ف ICARDAوالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

وضع إستراتيجيات  )التقليص من الفجوة( من خالل  Mind theGapإطار مشروع 

 لتعميم وزيادة اعتماد صغار الفالحين  لنتائج مشاريع البحث.

 ومؤسساتها التربصات بالخارج لفائدة المكونين وإطارات الوكالة .2.3.3

الل خ  فقطإطارات  5 إطارا مقارنة ب 14استفاد من التكوين بالخارج  2018خالل سنة 

ربصات وتسعى الوكالة الى تمكين أكبر عدد ممكن من المكونين واالطارات من الت، 2017سنة 

ما في ل لبحريصيد ابالخارج بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي بوزارة الفالحة والموارد المائية وال

 ذلك من اهمية قصوى للرفع من مؤهالت المكونين واطارات االشراف على القطاع.

 المهمات بالخارج لفائدة إطارات الوكالة ومؤسساتها .3.3.3

ارنة مق مهمة بالخارج شملت مكونين وإطارات من الوكالة 25تسجيل  2018تم خالل سنة 

ب الرائدة في إطار تفتح الوكالة على التجار. وتتنزل هذه المهمات 2017مهمة خالل سنة  19 ـب

ة اغوجيفي الخارج في مجاالت التكوين واالرشاد باالضافة الى التعرف على وسائل فنية وبيد

 .متقدمة يمكن أن ترفع من مستوى االداء وتعرف بالوكالة وانشطتها وطنيا ودوليا
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 مشاريع التعاون الدولي .4.3.3

 . المشاريع قيد اإلنجاز1.4.3.3

 مشروع "Mind The Gap" 

نس ة بتوهو مشروع يتم انجازه تحت إشراف المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجاف

ICARDA  وبتمويل من التعاون األلمانيGIZيع ، يهتم المشروع أساسا بتحسيس وتكوين وتشج

 صغار ويستهدفصغار الفالحين لتبني تكنولوجيات جديدة لإلنتاج والتنظم صلب هياكل مهنية. 

ة من بكل من معتمديات صواف والناظور والزريب الفالحين من منتجي الشعير ومربي األغنام

 والية زغوان والسبيخة والوسالتية من والية القيروان. 

 ، شاركت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي في إنجاز:2018هذا وخالل سنة 

لحصول ازغوان والقيروان حول كيفية  فالحة من واليتى 280أيام تحسيسية لفائدة  6 

 على منح وقروض ومسالك التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري.

عداد إفالح وفالحة من واليتى زغوان والقيروان حول  280أيام تحسيسية لفائدة  5 

 الجذاذات الفنية

 واالقتصادية إلنتاج الشعير واستعمال القوالب العلفية .

ركات فالح وفالحة من واليتى زغوان والقيروان لش 280نية لفائدة زيارة ميدا 11 

 التعاونية للخدمات الفالحية. 

ات إنتاج فالح من واليتى زغوان والقيروان حول تقني 560زيارات ميدانية لفائدة  10 

 الشعير بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.

 حول فالح وفالحة من واليتى زغوان والقيروان 280دورات تكوينية لفائدة  10 

 (.Farmer Business School)مدرسة مزارعة األعمال 

     
 "   Mind The Gap في إطار مشروع "ومسالك التكوين المهني في الفالحة تكوين فالحات حول 

 مشروع التعاون الدولي التونسي السويسري 

"برنامج تكوين في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التونسي السويسري حول  

وذلك  )20162020(.خالل الفترة مهني في تونس : وحدات عملية لدعم تشغيلية الشباب"

بهدف الرفع من تشغيلية الشباب المتخرج من المنظومة الوطنية للتكوين المهني وبالتنسيق مع 

حول تركيز ضيعات  بتونس تم إفراد القطاع الفالحي بمشروع نموذجي Swisscontactمكتب 

،  حيث تم رصد إعتمادات فالحية تطبيقية مرجعية بكل من مراكز بروطة، سبيطلة والزركين
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ألف دينارإلنجاز المشروع، وقد تم  931.5ألف فرنك سويسري أي حوالي  405 ـمالية تقدر ب

 :2018إنجاز األنشطة التالية خالل سنة 

فنية من طرف أعضاء اللجان ال  إعداد ثالث مشاريع بيداغوجية للضيعات الفالحية 

الجهوية تحت إشراف وتأطير من طرف خبير فرنسي وإطارات من مكتب سويس 

 ، كنتاكت

يعة مكون وإطار في مجال المقاربة الشاملة للض 20تنظيم دورة تكوينية لفائدة  

 الفالحية،

 ،المؤسسات التكوينية ومؤسسات فالحية خاصةإعداد مشاريع إتفاقيات بين  

تائج ورشة عمل وطنية بمقر اإلتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري حول عرض ن  

 الدراسات الفنية سالفة الذكر،

 شجارإعداد ثالثة برامج تكوين مستمر خاصة بتكوين الباعثين الشبان في مجال األ 

 المثمرة وتربية األغنام.

 مثمرة،ار الية بمركز سبيطلة لفائدة الباعثين الشبان في مجال األشجتنظيم دورة تكوين 

ة بمقر اإلتحاد التونسي للفالح 2018جويلية  12تنظيم ورشة عمل يوم الخميس  

جعية المر والصيد البحري لدراسة المشاريع البيداغوجية للضيعات الفالحية التطبيقية

 بالمؤسسات التكوينية، 

 مجهز بأحدث األجهزة بمركز الزركين،بصدد تركيز  بيت مكيف  

ك، توسيع المشروع ليشمل ثالثة مؤسسات تكوينية جديدة وهي على التوالي بوشري 

 تيبار وبوغرارة.

 

    
 تالميذ من مركز الزركين بصدد القيام باألشغال التطبيقية بالقطع المثالية البيداغوجية

 في إطار مشروع التعاون التونسي السويسري

  تنمية الفالحة الواحية المستدامة مشروعOASIS 

رو من أو 2.126.745,6يهدف مشروع تنمية الفالحة الواحية المستدامة )الممول في إطار هبة 

ي القتصادعي واالتعاون الدولي االيطالي والتعاون الجامعي االيطالي( إلى دعم االستقرار االجتما

لق ة تتعوتحسين فرص تنمية مداخيل الفالحين بواحات الجنوب التونسي وذلك من خالل عدة أنشط

 ثمينت وتالموضعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنويع الزراعا بإدخال منظومة الريّ 

 اصر:عن 4يتكّون المشروع من  المنتوج بالنسبة للزراعات الجيوحرارية أو زراعات النخيل.

فالحا، من بين المختصين في إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية  30تزويد  

الجيوحرارية بجهة الفّوار، بمستلزمات اإلنتاج الضرورية بمعدل بيت واحد لكل فالح 
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الضرورية وتأمين التكوين الفالحي المستمر الالزم في كامل مراحل مع تقديم اإلحاطة 

 ،اإلنتاج وما بعده إلى حين التوصل إلى إحداث شركة تعاونية لفائدتهم

ياه هك من الواحات بمعدات الرّي الموضعي لترشيد استهالك الم 60تجهيز قرابة  

ن لتكويارية وتأمين فالحا أغلبهم من جهة رجيم معتوق مع تقديم اإلحاطة الضرو 60لـ

ومات ة منظالمستمر الالزم في كامل مراحل اإلنتاج وما بعده ووفق منهجية تعتمد تنمي

 ،اإلنتاج وتنويع مصادر الدخل

وحدات من محطات الرصد الجوي الفالحي لحسن توظيف  (05)تركيز خمس  

 ،جنتاإلالمعطيات المناخية في ترشيد الموارد المائية وحسن التصرف في مستلزمات ا

ئز ى ركاإعدد وتنفيذ برنامج تكوين خصوصي لفائدة الفالحين والفنيين باإلعتماد عل 

 الفالحة المستدامة.

 :2018وقد تم خالل سنة 

ت فالحا بمستلزمات بيت محمي لكل واحد منهم إلنتاج الزراعا 15إتمام تزويد  

 المحمية الجيوحرارية،

الحي وبضيعة مركز التكوين المهني الففالحا  53إتمام تركيز األحواض المائية ل 

 بقبلي وبضيعة ديوان تنمية رجيم معتوق،

 إنجاز برنامج التكوين بالنسبة لمنتجي البيوت المحمية الجيورحارية . 

صرف المالي ن التمن الكلفة الجملية للمشروع. علما وأ % 90بلغت نسبة اإلنجاز المالي في حدود 

بطها ضة وتم الجامعي اإليطالي، أما مساهمة الوكالة فهي تقديرييرجع بالنظر إلى معهد التعاون 

 حسب نسبة تفرغ إطارات وأعوان الوكالة للمشروع.

 

  مشروع النهوض بالفالحة المستدامة والتنمية الريفيةPAD2-GIZ2017 

ض " منصة هامة للنهوالنهوض بالفالحة المستدامة والتنمية الريفيةيمثل مشروع "

التي انطلقت 1PADد واالستشارة الفالحية المستدامة، ويهدف في مرحلته االولى بالتكوين واإلرشا

فالح دخل ال إلى وضع أسس وركائز الفالحة الُمستدامة بتونس من خالل تحسين 2014منذ سنة 

بسليانة  وعخاصة المرأة الريفية والشباب، والنهوض بالمنظومات الفالحية في مناطق تدخل المشر

زارة وباجة وجندوبة والكاف والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين، هذا المشروع ممول من الو

التعاون مع لدولي باون االفدرالية للتعاون اإلقتصادي والتنمية بألمانيا وتنفّذه الوكالة األلمانية للتع

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري. 

 إلى: 2016انطلقت منذ التي PAD2لته الثانية ويهدف المشروع في مرح 

 توفير عروض تكوين مرتكزة أساسا على الفالحة المستدامة، 

 توفير عروض استشارة فالحية متنوعة ومبتكرة، 

ركية التشا التابعة للمنصات تنويع عروض الخدمات المقدمة من قبل الهياكل المهنية   

 اتهم،ألعضائها حسب متطلب بمناطق تدخل المشروع 

 جيدة.تحسين ديمومة منظومات اإلنتاج المختارة عبر تبني الممارسات الفالحية ال 

الخدمات الفالحية "ثالثة للمشروع ، في إطار تنفيذ برامج المكونة ال2018سنة وقد تم خالل 

 إنجاز ما يلي :اإلرشاد والتكوين الفالحي  والتي أسندت لوكالة "لمتنوعةا
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 حيةات فالالمهني الفالحي التابعين لمناطق تدخل المشروع بمعدتزويد مراكز التكوين  

شجار )خاصة بتربية النحل وتحويل النباتات الطبية والعطرية وتثمين مخلفات األ

)حواسيب وأجهزة عرض فيديو وبيداغوجية المثمرة عبر آالت الرحي.. ( 
 .من شأنها تطوير القدرة على تلبية الحاجيات من التكوينوطابعات..( 

ة وقع تجربة نموذجيك المختلفةتركيز الشباك المحلي للخدمات الفالحية انطالق  

يدة تركيزها بتستور على مستوى خلية اإلرشاد الفالحي وذلك بهدف إيجاد طرق جد

لشبان فالحين خاصة منهم االوتاطير  اإلحاطة فالحية متنوعة عبرفي إسداء خدمات 
في االنتصاب للحساب الخاص وذلك  من أصحاب أفكار المشاريع ومن الراغبين

من  تشاركية تتكون ةهي مركز لمنص: حرصا على تقريب مثل هذه الخدمات للباعثين

مجموعة الشركاء الفاعلين والداعمين من مؤسسات حكومية ومنظمات عالمية 

 ومؤسسات البحث العلمي ومكونات المجتمع المدني. 

 ات منلمرافقة الخلية لتلبية الحاجي اساتمكتب درولضمان نجاح هذه التجربة تم إنتداب 

ال هذه ستقبتأهيل الفضاء المخصص ال، كما تم المستهدفة ةلمجموعالتكوين بالنسبة للخلية وا

جهيزه مات وتالقيام بعدة ترميمن خالل المجموعات وغيرها من الفالحين للقيام بهذه المهمة 

 بالمعدات والتجهيزات المكتبية بمساهمة المشروع.

غير اصلة إعداد محتوى برنامج التكوين الخاص بمنظومة المنتجات الغابية المو  

ب ب مكتالخشبية وذلك باإلعتماد على أسس الفالحة المستدامة. وقد تم للغرض إنتدا

ى والمصادقة عل البرنامج تقدم إنجاز متابعةللجنة قيادة  إحداثدراسات و
ن نيتكوين المكوّ  2019التي يعدها مكتب دراسات. هذا وسيتم خالل سنة المخرجات 

 كرةعلى استعمال المعينات البيداغوجية المبت وتدريبهم من طرف مكتب الدراسات

  (سمعية، بصرية ومكتوبة)

مواصلة تلبية الحاجيات من التكوين للمنصات التشاركية من خالل دورات  

 لميكنة.ل وانباتات الطبية والعطرية وتربية النحتكوينية أهمها حول : التقليم وال

فية  ي كيمواصلة برنامج دعم القدرات المهنية الهياكل القاعدية وتعزيز دورها ف 

ربي الغ إسداء الخدمات لفائدة المنخرطين بها في واليات الشمال الغربي والوسط

رة تشامرافقين لضمان اإلس 07، وذلك من خالل إنتداب (هيكل مهني قاعدي 14)
ات لخدملالفالحية والتأطير اللصيق ألعضاء مجامع التنمية والشركات التعاونية 

 الفالحية المستهدفة بهذا البرنامج.

  مشروعFASTER.التكيف المستديم للفالحين من خالل التميز في البحث العلمي : 

 أورو 998.250,00بقيمة إجمالية تبلغ من اإلتحاد األوروبي الممول   FASTERل مشروع يمث

، تجربة نموذجية تعتمد  (Twinning)المنصة الخاصة بالتوأمة  H20-20وفقا لبرنامج التمويل 

للربط المباشر بين نتائج البحث العلمي في    LIVING-Labعلى مفهوم المخابر الحية 

اختصاصات الغابات والمياه والتربة والمستفدين النهائيين من المهنيين بغرض الوقوف على حلول 

يترأس المشروع  المعهد الوطني تطبيقية تساعدهم على تجاوز مخلفات التغيرات المناخية.  

راكة مع وكالة االرشاد والتكوين الفالحي  للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بالش

 ومخابر ومؤسسات جامعية من إسبانيا والسويد وبريطانيا وتونس:
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 (إسبانيا) CREAFالغابات مجال مركز البحوث االيكولوجية والتطبيقية في  
 (السويد)  LUND Universityجامعة لوند  

 (بريطانيا)  Europ For Businessأوروبا لالستثمارات  
 (إسبانيا)  VISIONفيزيون  
 (تونس)مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي  

ية المنعقدة من خالل تنظيم ندوة االفتتاح الدول 2018نوفمبر  28وقد انطلق المشروع رسميا يوم 

 ببرشلونة إسبانيا.

  مشروع JOBS"Jobs Opportunities and Business Success "  

مية )فرص التشغيل ونجاح األعمال( الممول من الوكالة االمريكية للتن JOBSمشروع يهدف 

ع جميع إلى دعم تنافسية الشركات التونسية والنهوض باالستثمارات والعمل م USAIDالدولية 

ن لتكويأطياف النسيج االقتصادي لمالئمة كفاءات ومهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي وا

 .قة لسوق الشغل في عدة مجاالت من أهمها القطاع الفالحيالمهني مع المتطلبات الحقي

دعم منها فقط لـ % 15مليون دوالر ستخصص  60هذا وتقدر قيمة التمويل المبرمجة للمشروع 

لتكوين ارة االجانب الالمادي لمؤسسات راجعة بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووز
قوم . وسيالمهني والتشغيل ووزارة السياحة ووزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

قس لتشخيص الخبراء المشرفون على المشروع باختيار مركزين اثنين بواليتي سوسة وصفا

دعم  انياتالوضعية الحالية للتكوين األساسي بمركزين للتكوين المهني الفالحي والنظر في إمك

ب الطل الجوانب الالمادية فيهما خاصة فما يتعلق بتعميم مقاربة هندسة برامج التكوين حسب

 الجهوي. 

  مشروعEFTPA  التربية والتكوين التقني والمهني الفالحي : 

ي مجال لمهني فلمشروع  " النهوض بالتعليم والتكوين الفني وا االرشاد والتكوين الفالحيوكالة انضمت 

 NEPADبالتنسيق مع وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد "  " (EFTPA/CAADP/NEPAD)الفالحة 

والشباب ى النساء . يهدف هذا المشروع إلى تنمية المهارات لدGIZبتدعيم من التعاون الفني األلماني و " 

 رص العملفحسين للتوظيف األمثل إلمكانات القطاع الفالحي لتحقيق األمن الغذائي والقضاء على الفقر وت

ات لتجهيزاكما يتيح للبلدان المشاركة تطوير المهارات والمساهمة في توفير  في الدول اإلفريقية،

 زت دراسةر أنجري. وفي هذا اإلطاالبيداغوجية لفائدة مؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد البح

سل تتعلق بتشخيص جهاز التعليم والتكوين الفني والمهني في مجال الفالحة بتونس لتحديد سال

في  ل القيمةسالس وكذلك تحديد االحتياجات التكوينية لفائدة إطارات التكوين في مجال منهجية دمج القيمة

 برامج التكوين.
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  بتونس ". لفالحةندوة حول تقديم نتائج الدراسة المتعلقة " بتشخيص جهاز التعليم والتكوين الفني والمهني في مجال ا

   2018ديسمبر  10قمرت :  –نزل الموفمبيك 

 

           

 ورشة عمل لتحديد األنشطة األساسية لمشروع " النهوض بالتعليم والتكوين الفني والمهني في مجال الفالحة 

EFTPA  مساءا.  2018ديسمبر  10قمرت :  –نزل الموفمبيك 

 . المشاريع المقترحة للتمويل في إطار التعاون الدولي2.4.3.3

ات قترحم العمل على إعدادفي نطاق العمل على تطوير مشاريع وبرامج التعاون الدولي تم 

 :وتشملع تعاون دولي في إطار العديد من برامج وخطوط التمويل مشاري

  دولي التعاون المشروع الملف الفني واإلداري )النسخة النهائية الكاملة( لتقديمPRO-

BLUE-SKILLS ( فضل مع الزرقاء من أجل تحقيق التكامل األتعزيز المهارات

يطاليا والمجمع المهني إ( بصفة رئيس للمشروع بالشراكة مع جامعة باليرمو بالمهنة

دارة العامة للصيد تحاد التونسي للفالحة والصيد البحري واإليطالي واإلللصيد البحري اإل

ن الثنائي التونسي سماك للحصول على التمويل عبر برنامج التعاوالبحري وتربية األ

وسيتم التصريح بالنتيجة النهائية ، (IEV Italie-Tunisie2014-2020)يطالي اإل

 ،2019للمنافسة خالل شهر مارس 
  دولي التعاون المشروع الملف الفني واإلداري )النسخة النهائية الكاملة( لتقديمVillages 

bleues (تكوين أقاليم القرى الزرقاء)  بالشراكة مع المعهد العالي للصيد البحري وتربية

يطالي للحصول يطالية والمجمع المهني للصيد البحري اإلإسماك ومؤسسات جامعية األ

 IEV Italie-Tunisie)يطالي على التمويل عبر برنامج التعاون الثنائي التونسي اإل

 ،2019شهر مارس وسيتم التصريح بالنتيجة النهائية للمنافسة خالل ، (2014-2020
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  دولي التعاون المشروع الملف الفني واإلداري )النسخة النهائية الكاملة( لتقديمESPAS 

بالشراكة مع  (التونسية ذات الفوائد الغذائية والصحيةقليةيتثمين األنواع النباتية الص)

يطالية وبنك الجينات إومخابر بحث علمي جامعية  Promimpresaيطالية الشركة اإل
نس والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات للحصول على بتو

-IEVItalie-Tunisie2014)يطالي التمويل عبر برنامج التعاون الثنائي التونسي اإل

 ،2019وسيتم التصريح بالنتيجة النهائية للمنافسة خالل شهر مارس ، (2020

  لى عفي الفالحة اإليكولوجية قصد البحث  تعاون دوليروع مشمقترح متكامل لإعداد

 التمويل من طرف الوكالة الكورية للتعاون الدولي،

  في  لمهنياإعداد وثيقة مرجعية لمشروع تعاون دولي لتهيئة وتأهيل ثالث مراكز للتكوين

  الصيد البحري وعرضها للتمويل من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، 

ت بين المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة ونظيراتها تبادل الزيارا .5.3.3

 بالخارج

 ر للوكالةالزيارات بين المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظبعض سجلت الوكالة  2018خالل سنة 

 ونظيراتها بالخارج وهي كالتالي:

 طلبة 4متكون من  ألماني وفد زيارة :2018أكتوبر  19 إلى 2018أكتوبر  10 من 

 ياراتالز تبادل اطار في ببوشريك الفالحي المهني للتكوين القطاعي للمعهد  ومرافق

 ،Heinrich Metzendorf Schule مركز مع الدراسية

 بالمعهد القطاعي لمتربصين  رحلة دراسية :2018 ديسمبر 06 إلى نوفمبر 26 من

 طارإ فيطر معهد قانقون بفرنسا مرفوقين بمؤلبقار بتيبار للتكوين المهني في تربية األ

 ،الطرفين بين التعاون اتفاقية

 2018خالل سنة  الدوليةوالملتقيات المشاركة في المعارض . 6.3.3

  المعهد القطاعي للتكوين  مديرمشاركة : 2018مارس  03إلى  2018فيفري  27من

 ،بباريسفي المعرض الدولي للفالحة بقار بتيبار المهني في تربية األ

  في  : مشاركة وكالة االرشاد والتكوين الفالحي2018نوفمبر  23نوفمبر إلى  20من

 ومكانة دور حول FAR التكوين الفالحي والوسط الريفي لشبكة الدولية الندوة

حي والوسط في التكوين الفال التجديد منظومة في الفالحية الوطنية التكوين استراتيجيات

 الريفي،

  05:مشاركة إطارين من الوكال ضمن فريق يتكون من 2018أكتوبر 28إلى  21 من 

ورية جمهل في زيارةإطارات تونسية من وزارة الفالحة والموارد المائية و الصيد البحري 

الممول من طرف منظمة التعاون اإلسالمي حول  COMCECمشروع تركيا في إطار 

 في مجال التصرف في الموارد المائية و اإلرشاد تبادل الخبرات

 زيارة لمسؤولين سامين من دول أخرى للوكالة. 7.3.3

 08  شيةالما وتربية للفالحة االستوائي الغيني وزيرمعالي الزيارة : 2018أكتوبر 

ز مركو للمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت والغابات

 ،هني الفالحي في قطاع الغابات بالرمالالتكوين الم
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 12  منظمة من هوالندي وفد : زيارة2018أكتوبر  NUFFIC السيدة شخص في ممثال 

Lizanne Schepers  والسيدة Birgitte Voo لدراسة  للمعرفة أورونج برنامج عن

 دريب،إمكانيات وفرص التعاون الثنائي التونسي الهوالندي في مجاالت التربية والت

  إطارات ثالثة من متكون مالي وفد زيارة: 2018ماي  28ماي إلى  20من (Ali 

BABY-Djebril COULIBALY-Bema Sidiki Sissoko ) للوكالة ومؤسساتها

 المهني التكوين مجال في المالي التونسي الثنائي التعاون امكانيات في للنظرالتكوينية 
  ،الفالحي

  يةبجمهور الزراعة وزارة من فنية إطارات زيارة: 2018مارس  06فيفري إلى  24من 

لتكوين لمركز ا والري الريفية التنمية مجال في التونسية التجربة على لإلطالع مالي

 المهني الفالحي ببروطة

  إطار في لالطالع على التجربة التونسية  2018 سبتمبر 24 للوكالةزيارة وفد تركي

والجزائر والمغرب وفلسطين في مجال اإلرشاد برنامج التعاون بين تونس وتركيا 

 .بتمويل من منظمة المؤتمر اإلسالمي 2018الفالحي في الري الذي إنطلق سنة 

  
 2018 سبتمبر 24 لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحسزيارة وفد تركي 

 زيارة عدة وفود أجنبية قصد التعريف بالتجربة التونسية في التكوين المهني الفالحي 

 ولربط عالقات تعاون في المجاالت الراجعة بالنظر للوكالة.

  
زيارة لوفد لبناني لمركز التكوين المهني الفالحي 

 بالتنسيق مع معهد الزيتونة  ببوغرارة
  (2018جانفي  30)

ز زيارة السيدة والية نابل و سعادة سفير السويد للمرك

  اعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبيةطالق
 ( 2018فيفري  22)
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المهني  التكوين لالطالع علي التجربة التونسية في مجالوقبلي المركز القطاعي ببروطة  إليزيارة وفد من دولة مالي 

 )2018مارس ( في تهيئة المناطق السقوية والتصرف في مياه الري

 

 المادية والبشريةالوسائل . 4.3

 الموارد البشرية. 1.4.3

 الموارد البشرية. 1.1.4.3

لة ر لوكاالتصرف في الموارد البشرية الراجعة بالنظتولى وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي ت

 ون عددوذلك حسب مقتضيات القانالراجعة لها بالنظر  مؤسساتلاإلرشاد والتكوين الفالحي ول

ن المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعواو1983ديسمبر 12مؤرخ في ال1983لسنة  112

ق تطبي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية باإلضافة إلى

 :تاليةاألنظمة األساسية الخاصة. ويشمل التصرف اإلداري في الموارد البشرية العمليات ال

 

 متابعة العطل بأنواعها، 

 ها ة عليالترسيم والتأديب وانجاز مشاريع المقررات ذات الصلة والمصادق دراسة ملفات

 ،عبر منظومة إنصاف

 انجاز قرارات النقل الداخلية صلب الوكالة، 

 متابعة ملفات التقاعد بأنواعه، 

 متابعة ملفات تسوية وضعيات العملة العرضيين، 

  ر ات الغيالغيابولمنحة العائلية وااإلحالة على عدم المباشرة ومتابعة مطالب اإللحاق

 ،الشرعية

 األعداد المهنية ومنحة اإلنتاج، 

 متابعة مطالب استخراج الوثائق اإلدارية، 

 إعداد مقررات الساعات اإلضافية، 

 متابعة ملفات حوادث الشغل، 
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 اجعة متابعة الملفات الخاصة بالنزاعات اإلدارية والعقارية )تخصيص العقارات الر

لمحكمة دى اشورة لنالتكوين والقضايا التي تكون فيها الوكالة طرفا والم بالنظر لمؤسسات

 اإلدارية(.

 اعون1204حيث بلغ  2018ولقد شهد العدد الجملي ألعوان الوكالة تغيرات خالل السنة اإلدارية 

 : 2018بين موظفين وعملة إلى غاية موفى شهر ديسمبر 

 على مستوى  540 المركزية وعلى مستوى اإلدارة  56موظفا  596 :الموظفون

رية من الموارد البش % 49.51وبذلك يمثل الموظفون زهاء  مؤسسات التكوين المهني

 توزيع الموظفين كما يلي:ي .بالوكالة

 ظفينو: توزيع الم21جدول عدد 
 (%)نسبة الموظفين  عدد الموظفين الصفة

 8 95 المهندسين المكونين

 7 84 المهندسين

 4.5 52 المكونين

 2.65 32 القيمين

 16.19 195 التقنيين

 9.38 113 اإلداريين

 وين لى مستوى مؤسسات التكع 596 و على مستوى اإلدارة المركزيةعامال 12 :العملة

 الموارد البشرية.  من %50.49  وبذلك يمثل العملة نسبة  المهني

 نتداباتاإل. 2.1.4.3

 عن  2018إنتداب خالل سنة  أي قعلم ي: نتداب عن طريق المناظرات الخارجيةاإل

 طريق مناظرات خارجية.

 2018انتداب خالل سنة يقع أي لم : نتداب عن طريق التعاقداإل. 

 بة التأطيرنسبذلك فإن و (2و أ 1)أ 305يبلغ عدد اإلطارات بالوكالة : نسبة التأطير 

 *100 (305/1204) ) %25.33زهاء  المؤسسات الراجعة إليها بالنظرها وبداخل

 =25.33%) . 

 نقطاع النهائي عن العملاإل. 3.1.4.3

بب عونا بين موظفين وعملة بس 112سجلت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي مغادرة 

جدول )  (اريعد اختيتقاعد لبلوغ السن القانونية وتقاعد استثنائي وتقا)بأنواعه  اإلحالة على التقاعد

 .والوفاة (26عدد 

 2018ين والمنقطعين نهائيا عن العمل حسب الرتب لسنة قاعدعدد المت: 22عدد جدول 

 العدد الرتبة العدد الرتبة

 3 مهندس رئيس 1 عام مهندس

 4 ملحق ادارة 4 مهندس اول

 1 مهندس اشغال 2 مهندس اشغال مكون



46 

 

 1 كاتب راقن 1 لوّ أمكون 

 5 نمكوّ  5 مكون رئيس

 2 تقني اول 11 تقني رئيس

 1 قيم اول 2 تقني

 1 قيم 1 تصرف كاتب

 67 عامل  

 112 المجموع

 

 اتالترقي. 4.1.4.3

 ترقية الموظفين 

ى إثر موظفا من رتب مختلفة عل 20ترقية  2018شهدت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي سنة 
، لبحريالصيد مشاركتهم في مناظرات داخلية بالملفات نظمتها وزارة الفالحة والموارد المائية وا

 بالجدول التالي:كما هو مبين 

 2018حسب الرتب لسنة  : ترقيات الموظفين23عدد جدول 

 العدد الرتبة المرتقى إليها الرتبة

 9 مكون مهندس رئيس مكون  مهندس اول

 1 ملحق ادارة كاتب راقن

 2 ملحق ادارة كاتب تصرف

 1 متصرف مستشار متصرف 

 1 تقني رئيس  تقني اول 

 6 مكون اول  مكون 

 20 المجموع

 ترقية العملة 

تهم في مشارك إثرعامال على  100ترقية  2018أما بخصوص العملة فقد سجلت الوكالة خالل سنة 

الصيد ومائية لترقية في الصنف المنظمة من قبل وزارة الفالحة والموارد اللختبارات المهنية اإل

 والمبين بالجدول التالي:البحري 

 حسب الرتب : ترقيات العملة24جدول عدد 

 العدد الرتبة المرتقى إليها الرتبة

 6 2عامل صنف  1عامل صنف 

 1 3عامل صنف  2عامل صنف 

 28 4عامل صنف  3عامل صنف 

 6 5عامل صنف  4عامل صنف 

 28 6عامل صنف  5عامل صنف 

 4 7عامل صنف  6عامل صنف 

 7 8عامل صنف  7عامل صنف 

 7 9عامل صنف  8عامل صنف 

 13 10عامل صنف  9عامل صنف 



47 

 

 100 المجموع

 النقل. 5.1.4.3

راكز أي بين م)جملة من النقل الداخلية  2018شهدت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي سنة 

ويعتبر  قلة.ن 19بلغت  (من وإلى الوكالة)والخارجية  (ومعاهد التكوين في الفالحة والصيد البحري

 حاليا استقطاب األعوان المتنفس الوحيد للوكالة لسد جزء من الشغورات الموجودة.

 التكوين. 6.1.4.3

ا ن أدائهملرفع في إطار تعزيز قدرات الموارد البشرية الراجعة بالنظر للوكالة وسعيا لتطويرها وا
ط م مخطفي إطار تجسيباستمرار تم تنظيم العديد من الدورات التكوينية في مواضيع عدة وذلك 

حق عدد مل( متكون 405يوما شارك فيه  41.وقد شمل التكوين 2018التكوين السنوي بعنوان سنة 

14( . 

ي فقد تمت برمجة جملة من الدورات التكوينية ف 2019برنامج التكوين لسنة أما بخصوص 

 .)15ملحق عدد ( موضوع 35منتفع موزعة على 500حوالي مواضيع مختلفة تشمل

 

 الموارد المالية. 2.4.3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  الموارد 

 479734.878مبلغا قدره  2018لسنة   بلغت موارد ميزانية وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي   

 دينارا.

سنة  د 387000.000د مقابل  377000.000تقدر االعتمادات المرسمة لميزانية الوكالة بــ: 

  الدولة بعنوان التسيير. ة، و مرد ذلك تراجع منح2015

                                                                                           الدينار الوحدة المعتمدة:       : تطور اإلعتمادات25جدول عدد 

 2018 2017 2016 السنة

 اإلعتمادات المرسمة

 
382000 377000 377000 

 فواضل ميزانيات سابقة

 
207616.845 128499.202 118734.878 

تعتمد ميزانية التصرف للوكالة أساسا على منح الدولة، وبدرجة ثانية على فواضل ميزانيات   

سابقة راجعة للوكالة ولمراكز التكوين التابعة لها، و ذلك قبل تمتيع هذه المراكز باالستقاللية المالية 

. من % 35الــ: و إصباغ صفة المؤسسات العمومية اإلدارية عليها. تمثل هذه الفواضل نسبة تناهز

 .) 16 عدد ملحق(بالنسبة لتفصيل موارد ميزانية التصرف .  2017اعتمادات الوكالة لسنة 
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 النفقــــات 

ادات من االعتم  %88.77دينارا  و هو ما يعادل نسبة   334664.324دفوعات الوكالة   بلغت

 الي:  ل التالمرسمة دون اعتبار فواضل ميزانيات سابقة، موزعة حسب الفصول كما هو مبين بالجدو

ها م تسجيلتفقات و تبعا لطبيعة نشاط الوكالة المتعلق بالتكوين و اإلرشاد الفالحي فإن أهم الن   

 بالفقرات المتعلقة بــــ:

نة د س 34440.060د مقابل  20965.500 بلغت النفقات المنجزةملتقيات للتكوين  -

2017 

 د 25518.344مقابل  18267.322إعالم العموم بلغت النفقات عمليات اإلرشاد و -

 . 2017سنة 

ة رشاديو قد تم الضغط على المصاريف باعتماد تمشي يتمثل في تنظيم األيام التكوينية واإل

                                                                                                  فة التنظيم بهذه المراكز.بالمراكز التابعة للوكالة باعتبار األسعار تفاضلية لكل

 تنقيح الميزانية 

ادة  بالزي  خاصة وفي إطار تنفيذ هذه النفقات تم اللجوء إلى تنقيح الميزانية.وقد تعلقت التنقيحات

 من التكوين و إرشاد العموم .باالعتماد المرصودة  لكل 

لى خمس  ع 2017وقع تنقيح ميزانية التصرف المخصصة لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي سنة  

 مراحل :

 .نارادي 118734.878التنقيح األول: يهم إدراج فواضل ميزانيات سابقة والبالغة  

 .2017والثالث: لخالص متخلّدات السنة المالية   التنقيح الثاني 

تكوين وتغطية معاليم ال 2017لخالص متخلدات السنة المالية  :5و  4التنقيح عدد  

 .2018واإلرشاد خاصة  لسنة 

دينارا من نفقات غير موزعة محمولة على  118734.878تم تنقيص مبلغ يناهز  

 فواضل ميزانيات سابقة لمجابهة الحاجيات المتزايدة.

 المتخلدات 

مللللا دينللللارا، في  25252.494مبلغللللا قللللدره:   2018سللللنة  ة  بعنللللوانبلغللللت  متخلللللدات الوكاللللل

ة دينلللارا. و تتعللللق المتخللللدات الملللذكورة خاصللل 29410.498بلللـ: 2017قلللدرت متخللللدات سلللنة 

 بمتخلدات الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

 . تكنولوجيات المعلومات واإلتصال5.3

المعلومات واإلتصال لتطوير تحرص وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي على إستعمال تكنولوجيات 

 تحقيق اإلنجازات التالية: 2018أداء خدماتها. فقد تم خالل سنة 
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 المعدات اإلعالمية  .5.3.1

للتصرف في المعطيات ومتابعة وتحيين موقع الواب تعتمد الوكالة والمراكز التكوين اإلحدى 

 وأربعون التابعة لها على المعدات التالية:

 معدات اإلعالمية :26 جدول عدد

 عدد المعدات معدات اإلعالمية

 serveurs))، 04حواسيب خوادم 

 04 ،(Switchs)محّول 

 316 حاسوب مكتبي

 16 حاسوب محمول

 02 آلتان للتصوير الفيديو الرقمي

 02 محطة إعالمية لتركيب وإنتاج األفالم الفيديو

 02 وحدة إلنتاج والنشر بإستعمال اإلعالمية

 

 دعم تلك المعدات بإقتناءات جديدة تتمثل في: 2018تم خالل سنة وقد 

  حواسيب محمولة، 05اقتناء 

  حواسيب مكتبية، 18اقتناء 

 10 ،آالت طابعة 

 ،اقتناء معدات سمعية بصرية لفائدة استيديو التصوير 

 فالحي ني الالمركز القطاعي للتكوين المهتجهيز قاعة إعالمية وربطها بشبكة األنترنات ب

 .Swisscontactفي إطار مشروع القيروانببروطة ةتهيئة المناطق السقويّ  في

 اإلعالمية الخاصة بالتكوين واإلرشاد في الفالحة والصيد البحري المنظومات .5.3.2

تعتمد الوكالة في تسيير ومتابعة مختلف أنشطتها على منظومات معلوماتية على المستوى المركزي 

 إنجاز مايلي: 2018التابعة لها وقد تم خالل سنة وجهويا بمراكز التكوين 

 متابعة تركيز منظومة «SIMFORM» ها،تعميم استعمالو 

  منظومةللمستعملين الجدد لتنظيم دورة تكوينية «SIMFORM»، 

 تنظيم دورة تكوينية معّمقة حول منظومة «SIMFORM» لفائدة مجموعة من مستعملي 

 هذه المنظومة،

  صيد خاصة بإطارات التكوين المهني واإلرشاد في الفالحة والإعداد قاعدة بيانات

 البحري.

 أستوديو التصوير التلفزي .5.3.3

تعتمد الوكالة على األشرطة الوثائقية والومضات التلفزية في عمليات اإلرشاد الفالحي. لذلك فقد تم 

على تجهيزات بعث صلب الوكالة أستوديو للتصوير التلفزي واإلنتاج السمعي البصري يحتوي 

 حديثة تتكون من:
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  ثالثة أالت للتصوير الفيديو(Camera HD)، 

 .وحدتان لتركيب أفالم الفيديو 

 . موقع واب وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي4.5.3

 :2018واصلت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي خالل سنة 

 ،تلقي األسئلة من قبل زائري الموقع واإلجابة عن تساؤالتهم 

 رامج والب إدراج المعطيات الخاصة بالبرامج الشهرية ألنشطة اإلرشاد الميداني الجهوية

 اإلرشادية لإلذاعة والتلفزة،

 ،إدراج التظاهرات الوطنية والجهوية 

 ات الومضإدراج اإلصدارات الجديدة للوكالة الخاصة بالنشريات والمطويات والمعلقات و

 التلفزية.

 Google" ر اإلحصائيات الشهرية والسنوية لزّوار الموقع بإستخدامكما تعمل الوكالة على إصدا

Analysis"  ّألف من  34ألف زائر منهم  40حوالي  2018عدد زوار الموقع بلغ سنة  علما وأن

 تونس.

ثر إإعادة تصميم موقع واب وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي على  2019وسيتم خالل سنة 

لصيد ئية واأنظمة المعلومات واإلتصال بوزارة الفالحة والموارد الماالحصول على مصادقة هيئة 

 د الخدمات.البحري على كّراس الشروط المعد إلختيار مزوّ 

 . المواقع اإلجتماعية5.3.5

 Facebook)جتماعية تم إنشاء صفحات خاصة بوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي على المواقع اإل

et Twitter)  وتشهد هذه الصفحات إقباال جيدا منذ نشأتها من طرف الوكالة حيث بلغ أصدقاء

 ألف.  21الصفحات 

عرض مختلف أنشطة الوكالة من إرشاد وتكوين ومستجدات اإلرشاد  تتناول هذه الصفحات

 الجماهيري إلى جانب التفاعل مع أصدقاء الصفحة باإلجابة عن تساؤالتهم ودراسة مقترحاتهم.

 التفتح على المحيط:                      .6.3

 : اتفاقيات التعاون والشراكة. 1.6.3

  رات ري و وزااتفاقيات إطارية بين وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البح .1.1.6.3 

 أخرى:

 المهنلي  إبرام اتفاقية إطارية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل فلي مجلال تطلوير التكلوين

نللي والشللراكة بللين وزارة التكللوين المه التعللاوندعللم وتنميللة التشللغيلية والتللي تهللدف إلللى 
 بالنظر ماإليه الراجعة والهياكل البحري والصيد المائية والموارد الفالحةوالتشغيل ووزارة 

 والتشغيل  المهنيالتكوين  مجاالت في
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  تعلليم وإبرام اتفاقية إطارية مع وزارة الشؤون االجتماعية فلي مجلال بلر نلامج محلو األميلة

ووكاللة  ارإدارة محو األميلة وتعلليم الكبلوالشراكة بين  التعاوندعم الكبار والتي تهدف إلى 

ي المساهمة فليم الكبار ولتفعيل البرنامج الوطني لمحو األمية وتع اإلرشاد والتكوين الفالحي
 تخفيض نسبة األمية في أوساط المجتمع التونسي خصوصا في المناطق الريفية. 

 اتفاقيات إطارية بين وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي و أطراف أخرى: .2.1.6.3

 اتفاقيات تعاون التالية: 2018أبرمت وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي خالل سنة 

  اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للفالحة بالكاف 

 ا قل نموطارية مع مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية بالمناطق األإ ةاتفاقي

حة بالشمال الغربي والوسط الغربي بحضور السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الفال

ب س نواولة وأعضاء مجلوالموارد المائية والصيد البحري وعدد من الوزراء وكتاب الد
عدد من البنك العالمي بتونس وممثلي المنظمات الوطنية والدولية وعن ممثل  والشعب 

 متساكني الغابات. 

 

  
 ال الغربيوا بالشممشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية بالمناطق األقل نم بين الوكالةوطارية إ ةإبرام اتفاقي

 بقمرت 2018أكتوبر  05والوسط الغربي

 توفير ولماشية ديوان تربية او بين وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحيتعاون رباعية  اتفاقية

ري لبافاالمرعى ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية من الجانب التونسي والمعهد ا
 أللباناقطاع للفالحة من الجانب األلماني لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين للنهوض ب

 .ومشتقاتها
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ان الوطني الديوقاحلة والمناطق الاتفاقيات الشراكة مع معهد  03كما حرصت الوكالة على تجديد 

 .جمعية إنجاز تونسو للزيت

الصيد البحري:وهذا وتم تفعيل االتفاقية المبرمة بين وزارة الفالحة والموارد المائية   

  سط الثقافة الفالحية ونشرها بالوووزارة التربية والتي تهدف باألساس إلى غرس

ة اغوجيالمدرسي  قصد تثبيت األطفال والمتدخلين في جهاتهم وذلك من خالل أنشطة بيد

 فالحية تؤمنها الوكالة تنفيذا لبرامج عمل مشتركة.

 أة فيووزارة المرأة واألسرة والطفولة والتي تهدف أساسا إلى تحسين تشغيلية المر 

ي ففاعلة تمكينها االقتصادي واالجتماعي وتيسير مشاركتها الالمناطق الريفية وتحقيق 

لمهنية تها االحياة العامة وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة من خالل تحسين كفاءا

 وتطوير مؤهالتها.

خرى أؤسسات متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة بين مراكز التكوين ومواصلت الوكالة في 

 ....(، مؤسسات التعليم العالي الفالحيلجمعيات)المندوبيات، ا

 األنشطة والزيارات في إطار التفتح على المحيط .2.6.3

 . التظاهرات1.2.6.3

 تم تنظيم العديد من التظاهرات والتي تتلخص كالتالي: 2018خالل سنة 

  واطن أرضية لخلق القيمة وم"ندوة وطنية حول النباتات الطبية والعطرية تحت شعار

ن مع بنزل المشتل بتونس بالتعاو 2018أفريل  26وذلك يوم الخميس  "الشغل الالئقة

لصيد المكتب الدولي للتشغيل تحت إشراف السيد وزير الفالحة والموارد المائية وا
لبحري صيد االبحري وبحضور السيد مدير ديوان السيد وزير الفالحة والموارد المائية وال

العام  تحادلي للتشغيل بتونس و األمينة العامة المساعدة لإلو منسقة برامج المكتب الدو

ئيس رني و التونسي للشغل المكلفة بالتعاون الدولي وبملف اإلقتصاد اإلجتماعي والتضام

 حضرها. ندمجةمشروع مكتب العمل الدولي والمتعلق بالمبادرة الرائدة للتنمية المحلية الم

تحويل بحث واإلحاطة والتكوين واإلنتاج والمشاركا عن مؤسسات وهياكل ال 220قرابة 

 وبعض المنظمات الدولية ووزارات أخرى . والخدمات

 ي يلعبهاة التبقطاع النباتات الطبية والعطرية واألهميوكانت هذه الندوة فرصة لمزيد التعريف 
 شاركينعدة نقاط تمت إثارتها من طرف المعلى المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي. 

 فضت إلى صياغة التوصيات التالية:وأ

ث لموروالمحافظة على الثروة النباتية والطبيعية ووضع خطة محكمة للمحافظة على ا 

 الجيني للنباتات الطبية والعطرية.

 التنظيم والتهيكل ضمن مجامع غابية وشركات تعاونية. 

 دعم االستثمار والشراكة. 

 البحث. تطبيق الحزم الفنية المنصوح بها من طرف معاهد 
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 اقتحام األسواق الخارجية من خالل عقود إنتاج. 

 رية. إعادة النظر في برامج التكوين لتتالءم مع منظومة النباتات الطبية والعط 

 إعداد مراجع فنية. 

مل ل العتكوين المكونين والمؤطرين وتقريب التكوين على عين المكان مع إيجاد وسائ 

 الضرورية.

 تائج البحث.إحداث منصات تجارب لتثمين ن 

ية تشجيع االنتاج المحلي واالستهالك للحد من توريد مستحضرات النباتات الطب 

 والعطرية.

كة لمشارااحداث نقاط بيع قارة لترويج منتوج النباتات الطبية والعطرية عالوة على  

 في المعارض.

 .توجنة المالتمييز االيجابي لمتساكني الغابات لحمايتها من االستغالل المفرط وحماي 
 إعداد وهيكلة المجامع للتصرف في الموارد الطبيعية. 

 إعداد برنامج  تكوين و إحاطة و مراقبة لتطوير قدرات المجامع الغابية. 

لتكوين من ا حث الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمساهمة في تلبية الحاجيات 

 في ميدان النباتات الطبية والعطرية.

 باتات الطبية والعطرية المزروعة.تنظيم ندوة خاصة بالن 

 .مراعاة التوازن بين الجانب االقتصادي واالجتماعي 

لى لصيادلة بصفة تطوعية للمجامع قصد التعرف عالوطنية لهيئة ال تسخير مخابر 

 .ساسية والزيوت النباتيةالفرق بين الزيوت األ

 إحداث شبكة وطنية إلنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية . 

 

  التكوين المهني في مجال الفالحة والصيد البحري: رافعة للتنمية عنوانها ندوة وطنية"

ريجنسي قمرت، وأشرف عليها بنزل  2018ماي  14 وذلك يومالفالحية المستدامة" 

السيد سمير الطيب وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد فوزي عبد 

مشارك  250قرابة الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل. وقد حضر هذه الندوة 

يمثلون المهنة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية والمراكز الفنية ومؤسسات البحث 

 .العلمي ومراكز التكوين المهني الفالحي والمصالح الفنية لإلدارات المركزية بالوزارة

 
 

 بنزل المشتل بتونس 2018أفريل   26 ندوة وطنية حول النباتات الطبية والعطرية
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 " لمستدامة"التكوين المهني في مجال الفالحة والصيد البحري: رافعة للتنمية الفالحية ا تحت شعار ندوة وطنية 

 ريجنسي قمرتبنزل  2018ماي  14 يوم

 

  ولوجية بالضيعة اإليك 2018نوفمبر  27وذلك يوم  الفالحة المستدامةيوم إعالمي حول

L’héridium  مشاركا 70بوالية منوبة. وقد حضر هذا اليوم اإلعالمي أكثر من. 

  
 نوبة.بوالية م L’héridiumبالضيعة اإليكولوجية  2018نوفمبر  27يوم إعالمي حول الفالحة المستدامة يوم 

 

  غوجيا األحياء المائية بالمعهد الوطني للبيدايوم إعالمي حول جودة منتجات تربية

 2018ديسمبر  07والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت يوم 

 
 2018ديسمبر  07يوم إعالمي حول جودة منتجات تربية األحياء المائية

 

  ى عل هاوإشعاعمؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري في إطار تفتح

 العديد من األنشطة والزيارات في هذا الصدد نذكر منها:ها، تم تنظيم محيط
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قصد التعريف باألنشطة الفالحية زيارة تالميذ المدارس االبتدائية واإلعدادية  

 .والتكوينية وغرس روح حب األرض وحب الفالحة لدى أبنائنا الناشئة

  
ف على ع والتعرإطارهم التربوي وذلك لإلطالبمرافقة مشاركة التالميذ في زيارة لمؤسسات التكوين المهني الفالحي 

 ات الفالحية بالمراكزضيع

 وزارةودورة تكوينية لفائدة مجموعة من إطارات اإلدارة العامة للسجون واإلصالح  

 . الدفاع الوطني في مجال إنتاج نباتات الزينة وتهيئة الحدائق

 :تنظيم المعارض والصالونات. 2.2.6.3

 وكالة شاركتالتعريف بمجاالت ومسالك التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري، في إطار 

 التالية:اإلرشاد والتكوين الفالحي في المعارض والصالونات 

 بالشمال الغربي "الفالحة  صالونSANO 2018"  إلى 07من خالل الفترة الممتدة 

 بالكاف.المعارض مركز ب 2018مارس  09

 والتكنولوجيا والصيد البحري الفالحة  صالونAgri Medjerda  2018  خالل

 بباجة.المعارض  بقصر 2018مارس  17إلى  15من الفترة الممتدة 

  2018مارس  18يوم  للبستنة واالحتفال باليوم العالمي للغاباتالمهرجان السنوي 

 ببلدية سكرة.

  2018أفريل  28يوم  التكوين المهني، اإلشهاد والدراسات الجامعيةتظاهرة حول 

 بتونس العاصمة.

  س بتون 2018ماي  09إلى  08من  خالل الفترة الممتدة الفالحة البيولوجيةمعرض

 العاصمة.

  لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا "الصالون الدوليSIAT 2018" الممتدة  خالل الفترة

  تونس. بقصر المعارض بالكرم  2018أكتوبر  13 إلى 10من 

 والمقترحاتالصعوبات  .4

 الصعوبات .1.4

لصيد في الفالحة وا واإلرشاد التكوين المهني تينظوممق وما تزال تع هم الصعوبات التيأ

 :البحري
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  منظومة التكوين المهني 

 دة مقابلبات جديسنوات متتالية لم تشهد فيها وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي انتدا 03على إثر 

ا بشرية بماألسالك على التقاعد تفاقم النقص في الموارد العونا من مختلف  190خروج حوالي 

ي فيضع ديمومة منظومة التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري في وضع حرج خاصة 

 مجال التكوين األساسي.

نين لمتكولحيث يتطلب تأمين التكوين األساسي إضافة إلى المكونين تأمين اإلحاطة واإلعاشة 

ي األساس تكوينان المطبخ وقيمين وقيمات حيث تتزايد قوائم اإلنتظار على الوبالتالي توفير أعو

 سنة بعد سنة.

ت مستغالكما يعتبر أيضا النقص الحاصل في الموارد البشرية سببا في مأثرا في مردودية ال
تالي وبال الفالحية ومراكب الصيد البحري إذ يوجد هامش ال بأس به من التطور في المردودية

 في الموارد الذاتية للمؤسسات الراجعة بالنظر للوكالة. الترفيع

خيرة ت األخالل السنوا والصيد البحري تراجع اإلقبال على التكوين المهني في الفالحة 

 ،بالرغم من الحمالت التحسيسية المكثفة

الحي صعوبة التصرف في الضيعات الفالحية الملحقة بمؤّسسات التكوين المهني الف 

عدم و نهمالعمال ورؤساء الضيعات الفالحية وقلة خبرة المتواجدين م تقلص عددتبعا ل

 القدرة على تعويض نقص اليد العاملة بالميكنة الزراعية،

 ،تكوينافتقار بعض المؤّسسات إلى المعدات والتجهيزات البيداغوجية الضرورية لل  

 ،تقلص في عدد المكونين وإطارات اإلحاطة جراء اإلحالة على التقاعد  

ن الفنيي ساعد على استقطابيتدني مقدار المنحة الحالية للساعات اإلضافية مما ال   

م لقيالة أذوي المستوى الرفيع لمجابهة افتقار بعض مؤسسات التكوين إلى إطارات كف

 ،بالتكوين

ين في حين أن المتكّون غياب منحة تربص لفائدة المتكونين في الوسط الفالحي  

 التونسية للتكوين المهني يتمتعون بمنح، الراجعين بالنظر للوكالة

ت لمؤسسالالقدرة على انتداب خريجي المراكز للعمل بالمستغالت الراجعة بالنظر عدم  

 الفالحية قصد تطويرها،

 ،ضعف مساهمة المستغالت والشركات الفالحية في نمط التكوين مع المؤسسة 

 ،ضعف تدخل المنظمات المهنية في منظومة التكوين 

 ،يل استقاللية مؤسسات التكوينعدم تفع 

ع مكوين صعوبة في تشريك المهنة في تحديد الحاجيات من التكوين وفي تركيز نمط الت 

 ،المؤسسة

 جي التكوين المهني في سوق الشغل.يضعف نسبة إدماج خر 

تحسين ال ولتفتقر الوكالة للموارد البشرية المختصة في اإلعالمية وتكنولوجيات اإلتص 

 .المجال أدائها في هذا

 منظومة اإلرشاد الفالحي 
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 الفنية، لمراكزاتشتت اإلرشاد بين عدة متدخلين )المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية،   

، لخواصاالمستشارون الخواص، الهياكل المهنية القاعدية، البحث العلمي، المزودون 

وجية لبيولاللفالحة المنظمات المهنية، الدواوين، إدارات عامة أخرى كاإلدارة العامة 
 رشادومكتب اإلحاطة بالمرأة الريفية( في ظل غياب إطار قانوني يتيح لوكالة اإل

 قييم،والتكوين الفالحي اإلشراف على تنسيق عمليات اإلرشاد من البرمجة إلى الت

مما أدى إلى ضعف  2018سنة  392إلى  1990سنة  850تقلص عدد المرشدين من   

عيد ى الصدل الزيارات الفردية لنفس الفالح = مرة كل سنة علاإلحاطة بالفالحين )مع

لى إسنة في بعض الواليات(. وقد أدى هذا التراجع  25الوطني ويصل إلى مرة كل 
 من مراكز اإلشعاع الفالحي، %55غلق 

نار سنة مليون دي 1.2بيات من تقلص الميزانية المرصودة لإلرشاد الميداني بالمندو 

. وقد أدى هذا التقلص إلى نقص كبير في 2018ينار سنة ألف د 840إلى  1990

 وسائل النقل وتقادمها،  

 ،غياب ربط جل الخاليا الترابية لإلرشاد بشبكة األنترنت وبقواعد البيانات 

لى رشد عافتقار الخاليا الترابية لإلرشاد ألبسط التجهيزات الضرورية لمساعدة الم 

 عملية التشخيص وأخذ القرار،

 من وقت المرشد %70المرشد للقيام باألنشطة اإلرشادية )أكثر من عدم تفرغ  

لى مخصص ألنشطة غير إرشادية( وتكليفه بمهام متناقضة مع اإلرشاد أثر سلبا ع

 جودة خدمات اإلرشاد واإلحاطة وزعزع رصيد الثقة بين المرشد والفالح،

 (،زائراورة كالجغياب نظام أساسي لمهنة المرشد )عكس ما هو متوفر بالبلدان المج  

رئيس  بخطة انسداد األفق المهنية أمام رؤساء خاليا اإلرشاد الفالحي )الذين يتمتعون 

يداغوجيا محاور  بالمعهد الوطني للب 8مصلحة( رغم استثمار الوكالة في تكوينهم في 

قية رص تروالتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت مما دفع العديد منهم إلى التقاط ف

 از اإلرشاد،خارج جه

ليف لى تكإعدم وجود خاليا ترابية لإلرشاد في مجال الصيد البحري مما حدا بالوكالة  

 شاديةمنسقي إرشاد بمراكز التكوين المهني للصيد البحري لالضطالع بالمهام اإلر

راكز م 8)دون خطة وظيفية وعلى حساب ميزانية التكوين بالمراكز ودون وسائل نقل 

 ميناء صيد بحري موزع على كامل تراب 40د الميداني في تكوين تتولى اإلرشا

 ،(الجمهورية

 الفالحي نتاجالهيكلة الحالية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية ربطت اإلرشاد باإل 

ءم  يتالالضمن قسم اإلرشاد والنهوض باإلنتاج الفالحي. و من البديهي أن هذا الربط 

ات رض إسداء خدمات إرشادية لكافة القطاعمع الصبغة األفقية لإلرشاد التي تف

 كالصيد البحري والغابات والمياه...،

رشاد لة اإلتشتت أنشطة دعم اإلرشاد وتثمين نتائج البحث بين اإلدارات المركزية لوكا 

 والتكوين الفالحي،

لتكوين اكز اعدم ربط اإلرشاد بالتكوين مما حال دون استغالل اإلمكانيات المتوفرة بمر 

عمول لدعم اإلرشاد على غرار ما هو م (مكونين وضيعات ومراكب تكوين...) المهني
 ،به بعدة بلدان متقدمة كألمانيا

 ،غياب آليات لتحفيز الربط بين البحث العلمي واإلرشاد لتثمين نتائج البحث 
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لتطوير  حديثةتواضع اإلمكانيات المتاحة للوكالة لم تسمح لها باعتماد التكنولوجيات ال 

 العمل.أساليب 

 

 

 المقترحات. 2.4

 على مستوى التكوين  

ي مراجعة التوزيع الجغرافي لمراكز التكوين المهني الفالحي وإعادة النظر ف 

 ،اختصاصاتها حسب خصوصيات الجهات اإلقليمية

 ،نين من منحة خصوصية خالل فترة التكوينتمكين المتكوّ  

أطير نين وأعوان التمكوّ مواصلة تدعيم المؤسسات التكوينية بالموارد البشرية:  

ي فماته حتى يواصل هذا المرفق العام خد ...(،والتسيير )اإلدارة، المطبخ، الضيعة

 ظروف طبيعية،

 ،ربط اإلرشاد بالتكوين 

م ل لهعتماد على برامج تكوين مستمر تخوّ نين باإلوضع آليات جديدة لترقية المكوّ  

 ،الترقية المهنية

 ،التفقد البيداغوجيانتداب إطارات خاصة بالمساعدة و 

 ،مراجعة المقادير المعتمدة لساعات التكوين اإلضافية إلستقطاب الكفاءات 

 ،ةمواصلة تحديث بعض مراكز التكوين بتأهيل فضاءاتها وتجهيزاتها البيداغوجي 

 ،نة المهن والكفاءات في الفالحة والصيد البحريإستكمال مدوّ  

ة المهني في الفالح مراكز التكوينتشمل مقاربة التصرف حسب األهداف لتوسيع  

 والصيد البحري،

 ،تركيز مجالس المؤسسة برئاسة المهنيين بصفة تدريجية بالمراكز المؤهلة 

ي فالعمل بعقود برامج تحدد بالشراكة مع المهنة تضبط أهداف وأنشطة التكوين   

 ،الفالحة

ماد بإعت والتدريب المهنيعتماد نمط التكوين بالتداول قتصادية إلتحفيز المؤسسة اإل 

 ،...(.التغطية اإلجتماعية، المنحتحفيزات مالئمة )

 على مستوى اإلرشاد 

 ات فيحوكمة جديدة للمنظومة للحد من تعدد المتدخلين والتوظيف األمثل لإلمكاني 

 .اتجاه حصر المسؤوليات وتكريس مبدأ المسائلة

 .رامجه وإنجازهاتشريك القطاع الخاص في تحديد حاجيات اإلرشاد وضبط ب 

ني الربط بين التكوين المهني واإلرشاد وتوظيف مستغالت مؤسسات التكوين المه 

 .للنهوض باإلرشاد والتجديد

 .دلضمان عنصر التجدي توثيق الصلة مع البحث العلمي  ومع باقي سالسل القيمة 
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 .شدينالمر إستعمال التكنولوجيات الحديثة في اإلرشاد لمجابهة تراجع الميزانية وعدد 

ا مواإلبتعاد عن كل  %80تفرغ المرشدين للعمليات اإلرشادية بنسبة التقل عن  

 .يتناقض مع مهامهم االصلية التي تستوجب كسب ثقة الفالح

 

 مالحظة

 لذياشغور د الحاجيات الحالية والإنتداب على مستوى الوكالة ثالثة فنيين مختصين لس 

بإحالة المختص في متابعة إستغالل المنظومات على  2019سيحصل خالل سنة 

 .والواب SIMFORMالتقاعد مما   سيسبب فراغا في صيانة منظومة 

ج وحللدة اإلنتللالللدعم  انتلداب كفللاءات فنيللة مختصلة فللي التواصللل واإلخللراج والملتميلديا 

تلم  لتيااإلمكانيات  وتثمينن نوعية المادة التي يتم إنتاجها يتحسقصد السمعي البصري 

 تصلال ودعلم الحملالتليلات اإلآوضعها بأستوديو التصوير والمونتلاج وأيضلا لتطلوير 

 .الوطنية

 متفرقات  5

عالوة عن األنشطة الموكولة لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي، تشارك الوكالة في العديد  

 كالتالي:من المجالس اإلدارية واللجان والورشات والندوات وملتقيات والتي تتلخص 

  جية بيولوالمجالس اإلدارية للمراكز الفنية الخاصة بالبطاطا والقنارية والفالحة ال

 لوطنياوالقوارص والتمور والزراعات الجيوحرارية وتربية األحياء المائية والمعهد 

ندسة للزراعات الكبرى ومعهد المناطق القاحلة ومركز الوطني لتكونين المكونين وه

 التكوين.

  القارة للتكوين المهني.اللجنة 

  لية الحا اللجنة المكلف بإعداد مخطط عمل على المدى القريب بهدف تحسين الوضعية

  للمياه المعالجة وتنمية استغاللها في مختلف المجاالت.

  حت هني تلجنة قيادة مشروع تنمية روح المبادرة لدى المتكونين في جهاز التكوين الم

 "  ETF" إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وبتمويل من منظمة التكوين األوروبية

 ين المهنلتكويلجنة قيادة الدراسة المتعلقة بتقييم المقاربة في تعديل الخارطة الجهوية ل. 

 2030إلعداد الدراسة اإلستراتيجية لقطاع الصيد البحري في أفق  اللجنة الوطنية . 

 2030فق أة في اللجنة الوطنية إلعداد الدراسة اإلستراتيجية لتنمية تربية األحياء المائي 

   2030ق إستشرافية  لمنظومة األلبان في أف  اللجنة الفنية المكلفة بإعداد دراسة. 

  2030اإلستشرافية لقطاع اللحوم الحمراء في أفق اللجنة الفنية حول الدراسة . 

 2030أفق  اللجنة الفنية المكلفة بإعداد دراسة إستشرافية لقطاع األعالف والمراعي في. 

 لعالي ليم االلجنة الفنية االستشارية المشتركة بين وكالة اإلرشاد ومؤسسة البحث والتع

 الفالحي.

 .لجان مواسم الصيد البحري 

 لحوتيات بالسواحل التونسية.لجنة مشاهدة ا 
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 .لجنة تنظيم دورة تكوينية في الصيد بالشرافي 

 تونس.اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مشروع تعزيز الحوكمة وتنمية الصيد البحري ب  

  لجديدالجنة إلعداد دليل فني لتعهد ملفات الصيد البحري في إطار قانون االستثمار. 

 الوطنية للتكوين المهني لـ: لجان في إطار خطة إصالح المنظومة 

 المتعلق بتطوير هندسة التكوين باعتماد المقاربات والتنظيمات 5المشروع عدد  

 البيداغوجية المالئمة لضمان جودة التكوين. 

غوجي المتعلق بتطوير منظومة تكوين أساسي ومستمر لإلطار البيدا 6المشروع عدد  

 وأعوان المساندة. 

والخاص  بتأهيل مؤسسات التكوين المهني في القطاعين العامالمتعلق  7المشروع عدد  

 ماعاتوإرساء منظومة للتقييم البيداغوجي: في هذا اإلطار شاركت الوكالة في اجت

أهيل تاللجنة الفنية للنظر في وثيقة المخطط التنفيذي للمشروع وإعداد روزنامة 

 .2022إلى  2018المؤسسات في الفترة الممتدة من 

 لمهني.المتعلق بتركيز نظام لقيس أداء المنظومة الوطنية للتكوين ا 12دد المشروع ع 

    برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفيةPACTE تفاقية في إطار ا

 الوكالةحية والشراكة المبرمة بين اإلدارة العامة للتهيئة والمحافظة على األراضي الفال

 مجال الفالحة والتنمية.  الفرنسية للتعاون الدولي في

 ئدين من العا جلسات عمل حول مشروع لمة إلعداد الوثيقة التوجيهية الوطنية إلدماج التونسيين

 المهجر.

 .جلسات عمل حول  مراقبة شحوط الحوتيات والسالحف البحرية 

 .جلسات عمل حول دراسة ملفات أصحاب الرخص االستثنائية 

  دعم التصرف المندمج في الموارد المائية" مشروع"(AGIRE/GIZ) صر وبالتحديد العن

 للماء.  منظومات فالحية مثمنة ومقتصدةإرساء بتركيز تكوين مستمر يهدف الى  المتعلق
 يالمرجع" المدرج ضمن التعاون التونسي السويسربيداغوجية مشروع "المستغلة ال . 

 البرامج المستقبلية. 6

 مجال التكوين المهني الفالحي في 2019عمل سنة نامج بر. 1.6

 كما يلي :2019يتمحور برنامج العمل بالنسبة لسنة 

 ة والصيد البحريالفالح في التكوين المهني. 1.1.6

 مواصلة برنامج تأهيل مراكز التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري، 

  يةوالبيداغوجي للمؤسسات التكوينلنشاط الفني لمواصلة برنامج المتابعة الميدانية، 

 2019لتحاق بمسلك المؤهل التقني السامي لدورة سبتمبر تنظيم مناظرة اإل، 

 جتماعلللات الدوريلللة بملللديري مؤسسلللات التكلللوين المهنلللي فلللي الفالحلللة والصللليد تنظلليم اإل

 ،ألنشطة التكوينية ودراسة الحلول للصعوبات المطروحةاالبحريبهدف تقييم 

  نين لدراسة الملفات التالية:بالمنسقين والمكوّ تنظيم إجتماعات 
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 ،إعداد وتنظيم وتقييم الحمالت التحسيسية إلستقطاب التالميذ الجدد 

 استغالل الوثائق البيداغوجية.  

 برمجة ومتابعة وتقييم التربصات. 

 مواصلة تنظير شهائد التكوين المهني الفالحي، 

  ومتابعة التكوينمواصلة تفعيل العمل ضمن شبكة في تنظيم وإنجاز، 

 المشاركة في إعداد مطويات في مجال التكوين المهني في علدة اختصاصلات فلي الفالحلة 

 ،غة الفرنسية والعربيةلبال

 المشاركة في إعداد الفتات للتعريف بالتكوين المهني في عدة اختصاصات فالحية، 

 ياستكمال إعداد أشرطة وثائقية للتعريف بمؤسسات التكوين المهني الفالح، 

 تحيين بنك المعطيات حول التصرف في الضيعات الفالحية، 

  ها بالنظرلات التكوينية الراجعة سمؤساللموارد البشرية للوكالة ولإعداد برنامج انتدابات، 

 ات تحيللين قاعللدة معطيللات حللول تقللدم اإلنجللاز المللادي لمشللاريع التنميللة للوكالللة والمؤسسلل

 ،التكوينية

 نظيرتهلا تفاقيات المبرمة بين مؤسسات التكوين المهني الفالحي ومزيد تفعيل الشراكة واإل

 ،األجنبية بالكيفية المرجوة

 مزيد تشريك المهنة في تطوير جهاز التكوين المهني الفالحي، 

 طلة، مواصلة تركيز الضيعات التطبيقية المرجعية بمراكلز التكلوين المهنلي الفالحلي بسلبي

 ن التونسي السويسري من خالل:بروطة والزركين في إطار مشروع التعاو

 استكمال المشاريع البيداغوجية للضيعات الفالحية، 

 إعداد وإنجاز برامج التنمية لهذه الضيعات الفالحية، 

 االنطالق في تكوين اإلطارات في المجال البيداغوجي والفني، 

ة لفائلللدة مواصللللة دعلللم ملللؤهالت إطلللارات التكلللوين ملللن خلللالل تنظللليم دورات تكوينيّللل 

 نين والمنسقين ورؤساء الضيعات.المكوّ 

 مراكز جديدة وهي على التلوالي معهلدي تيبلار 3توسيع مجال تدخل المشروع ليشمل   

 وبوشريك  ومركز بوغرارة.

 هندسة التكوين. 2.1.6

فلللي شلللهادة الكفلللاءة المهنيلللة )بلللرامج التكلللوين المهنلللي فللي الفالحلللة مراجعللة وتحيلللين  

 وزراعلة نباتلات الزينلة وتهيئلة المنلاطق اختصاص زراعة الخضروات، تربية األبقار

 الخضراء باعتماد مواصفات التكوين  والمراجع المصاحبة لها،
 إدراج سالسل القيمة في البرامج التكوينية، 

 مراجعة وتقييم التكوين بالتداول، 

صليد إرساء منهجية تنمية روح المبادرة ببعض مراكز التكوين المهنلي فلي الفالحلة وال 

 البحري.

 برامج التكوين المهني األساسي في الفالحة والصيد البحري،تقييم  

مواصلللة المشللاركة فللي المشللاريع المدرجللة ضللمن خطللة إصللالح المنظومللة الوطنيللة  

 للتكوين المهني.

 المنظومات اإلعالمية الخاصة بالتكوين واإلرشاد في الفالحة والصيد البحري. 3.1.6
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هذه للمستعملين الجدد لتنظيم دورة تكوينية ) «SIMFORM»تعميم استعمال منظومة  

لفائلدة مجموعلة ملن  «SIMFORM»ودورة تكوينية معمقة حول منظوملة المنظومة 

 (.متابعة تركيز منظومةمستعملي هذه المنظومة و

د إعللداد قاعللدة بيانللات خاصللة بإطللارات التكللوين المهنللي واإلرشللاد فللي الفالحللة والصللي 

 البحري.

 .رنسيةة والصيد البحري باللغة الفالتكوين المهني في الفالحإنتاج دليل حول مؤسسات  
إعلللداد شلللريط وثلللائقي حلللول التعريلللف بالمؤسسلللات التكوينيلللة ملللع تدعيمللله بشلللهادات  

      المتكونين.

تلخص التلي تل تم برمجلة دورات تكوينيلة لفائلدة المتكلونين بمؤسسلات التكلوين المهنلي الفالحلي ماك

 بالجدول التالي:

 دورات تكوينية لفائدة المتكونين بمؤسسات التكوين المهني الفالحي: 27عدد  جدول

 المؤسسة التكوينية المعنية المجموعة المستهدفة الموضوع

دورات تكوينية في 

مجال المنهجية 

المؤسساتية للتنمية 

 BUSالفالحية  

متكون  20مجموعة واحدة متكونة من 

 في كل مؤسسة BTP2مستوى 

 بروطة ومركز سيدي بوزيدمعهد تيبار ومركز 

فالح  20وعة واحدة متكونة من ممج

وفالحة معنيين بالتكوين المستمر في كل 

 مؤسسة

مراكز تستور وتيبار وبوسالم وحكيم الجنوبية 

والوسالتية وسبيطلة والقنطرة وبورويس 

 والكاف

دورة تكوينية في مجال 

FBS 

فالح وفالحة  20مجوعة واحدة متكونة من 

 معنيين بالتكوين المستمر 

 مؤسسات التكوين المهني في الفالحة

دورة تكوينية حول التنمية 

 الفالحية المستدامة

فالح  20مجموعة واحدة متكونة من 

وفالحة معنيين بالتكوين المستمر في كل 

 مؤسسة

مراكز تستور وتيبار وبوسالم وحكيم الجنوبية 

والوسالتية وسبيطلة والقنطرة وبورويس 

 والكاف

-Softدورة تكوينية حول 

skills 

مؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد  المتكونينمجموعة واحدة متكونة من  

 البحري

 اتفاقيات التعاون والشراكة. 4.1.6

برامج سنوية بالتعاون از عقود مواصلة تفعيل وتنفيذ االتفاقيات المبرمة وذلك من خالل وضع وإنج

 :مع

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي  

 المدرسة العليا للفالحة بالكاف 

 المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية  

 نتضامإتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري والبنك التونسي لل 

 المعهد الوطني للزراعات الكبرى 

  الفالحيةوكالة النهوض باإلستثمارات  

 الديوان الوطني للزيت 

 وزارة التكوين المهني والتشغيل 

 وزارة الشؤن اإلجتماعية 

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة 

 وزارة التربية 

  جمعية إنجاز تونس 

 معهد المناطق القاحلة بمدنين 

 

 بيات،)المندوتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة بين مراكز التكوين ومؤسسات أخرى م

 ....(، مؤسسات التعليم العالي الفالحي في الجهات، الجمعيات

 تفعيل االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة للعاملين على متن سفن الصيد البحري.
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 ، ستتواصلبتونس SwissContactبالتنسيق مع مكتب و التونسي السويسري التعاونفي إطار 

موذجية نوجية لقة بإنجاز البرنامج المتعلق بتركيز ضيعات فالحية بيداغالتجربة النموذجية المتع
ن مى كل مرجعية بالمؤسسات التكوينية الفالحية  بالزركين وبروطة وسبيطلة سيتم توسيعها إل

 معهدي بوشريك وتيبار ومركز بوغرارة.  

 عبر د البحريفي إطار العمل على تحسين جاذبية مؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصي

 ى إعدادحي إلتدعيم األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهة تسعى وكالة اإلرشاد والتكوين الفال

 ووزارة لبحريامشروعي اتفاقيتين إطاريتين  األولى بين وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

لشؤون ازارة يد البحري ووالشباب والرياضة والثانية بين وزارة الفالحة والموارد المائية والص

 الثقافية.

ر ة وتوفيلماشياتسعى وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي إلى إبرام اتفاقية خصوصية مع ديوان تربية 

قطاع بنهوض المرعى إلنجاز محور تأهيل الموارد البشرية المبرمج ضمن اإلستراتيجية الوطنية لل

 اإلبل.

 نينوّ التكوين الفني والبيداغوجي للمك. 5.1.6

  تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهندسين والفنيين الذين تم إلحاقهم بمؤسسات التكوين

المهني في الفالحة والصيد البحري والذين سيتم تكليفهم بالتكوين في مجال التكوين 

 التحضيري لمهنة مكون،

  ق مع لتنسيباتنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري

ن لتكوياالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت لمتابعة 

 البيداغوجي واإلحاطة بالمكونين،

 بالتنسيق مع المركز الوطني لتكوين المكونين في مجال  تنظيم دورات تكوينية: 

 ، البيداغوجي 

 مات العامة،يالتعل 

 والبيداغوجي. منهجية إعداد دليل التنظيم المادي 

 مجال: فنية لفائدة المكونين في تنظيم دورات تكوينية

 سالسل القيمة   

 بعث منصات  

 النحت على الخشب 

 شجار مثمرةاأل 

 النباتات الطبية والعطرية 

 الفالحة البيولوجية والمستدامة 

 موالدواجن واألبقار واألغنا تربية األرانب والنحل 

 زراعة الخضروات 

 المحميةزراعة الخضروات  

 زراعات كبرى وآلية فالحية 

 تحويل الحليب 

 جودة المنتجات الفالحية ) جودة الحليب ( 

  التصرف في المستغالت الفالحية 

 التنمية المستدامة 

 إعداد المعينات البيداغوجية ومعدات التقييم  

 منهجية إعداد دليل التنظيم المادي والبيداغوجي 

 منهجية إعداد  

  د حة والصيلفائدة إطارات التكوين بمؤسسات التكوين المهني في الفالملتقيات  03تنظيم

 البحري في المواضيع التالية :
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 تنمية روح المبادرة واالبتكار في مجال الفالحة والصيد البحري ، 

 التجديد والثورة الصناعية الرابعة، 

 الوقاية والسالمة الصحية بالتعاون مع معهد الصحة والسالمة المهني. 

 التفقد والمساعدة البيداغوجية. 6.1.6

  ّر شامل لتطوير وظيفة التفقد البيداغوجيإعداد تصو، 

  ّنيين،التق نين والمنسقينتوحيد الوثائق البيداغوجية مع وجوب استعمالها من طرف المكو 

  ّية والمال داريةنين ومتابعة الشؤون اإلبرمجة زيارات ميدانية لإلحاطة البيداغوجية بالمكو

 الفالحية بمراكزالتكوين المهني، والمستغالت

  متحانات لنيل شهادة في إثبات الكفاءة المهنيةاإلاإلشراف على. 

 تكوين المرشدين. 7.1.6

 .تنفيذ أربعة دورات تكوينية لفائدة المستشارين الفالحيين الخواص 

 تصرف وع المتابعة تنفيذ اإلتفاقية المبرمة بين وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي ومشر

 المندمج بالمشاهد داخل المناطق األقل نمو.

 ع ال وضمتابعة تنفيذ مشروع التوأمة  الدعم المؤسساتي لتعزيز قدرات الوزارة في مج

لدراسات امة لوتنفيذ السياسات الفالحية والريفية الشاملة وذلك بالتنسيق مع اإلدارة الع

 والتنمية الفالحية.

 لفالحة والصيد البحري. اإلرشاد وتثمين نتائج البحث في ا2.6

 اإلرشاد في مجالي الفالحة والصيد البحري1.2.6.

 اإلرشاد الميداني .1.1.2.6

 مهنية ياكل الواله مواصلة تنظيم زيارات ميدانية لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية

 الوقوف على اإلشكاليات المطروحة وتقديم المقترحات القاعدية قصد

 هنية هياكل المبالالفنيين ووالمستشارين لفائدة المرشدين واإلحاطة الفنية  مواصلة التأطير

 برمجة:واكبة مستجدات البحث العلمي الفالحي وذلك من خالل قصد مالقاعدية 

 ،في مجالي اإلنتاج النباتي والحيواني والهندسة الريفية اإعالميا يوم 30 

لي وجندوبة وقابس وصفاقس وقبزيارة ميدانية لواليات باجة وسليانة والكاف 17 

ية ومدنين وتوزر وتطاوين والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمنستير والمهد

 وقفصة وبنزرت وذلك قصد متابعة األنشطة اإلرشادية الميدانية والوقوف على

 ،اإلشكاليات المطروحة لدى فنيي جهاز اإلرشاد الميداني

 لالحاطة والتاطير في قطاع الزياتينبرنامج عمل خاصة حول إعداد ات ورش 09 

 والخضروات و تربية الماشية  خاص بفني جهاز االرشاد الميداني

 اجتماعات دورية لفائدة منسقي عمليات اإلرشاد، 02 

 .ورشة متنقلة إلى ضيعة نموذجية للمرشدين من اجل تبادل الخبرات 
 : بالمواضيع التاليةاأليام اإلعالمية وتتعلق محاور 
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 لتأقلم مع التغيرات المناخية والتعريف بالتنوع البيولوجيأهمية ا 

 العناية الصحية في تربية األبقار وجودة اللحوم الحمراء 

 أهمية المحافظة على الموارد المائية والتربة 

 أهمية المحافظة على الموارد المائية والتربة 

 أهمية العناية بواحات النخيل 

 البيوت الجيوحرارية والمحمية ترشيد استعمال المبيدات واألسمدة في 
 العناية الصحية بمزارع الحبوب والبقوليات 

 المدرسة الحقلية التشاركية في زراعة الحبوب 

 أهمية جودة األعالف في التغذية الحيوانية وتنمية اإلنتاج 

 

 يغحديثة  لتبلفي إطار منهجية استعمال وسائل االتصال التكنولوجية ال 2019كما سيتم خالل سنة   

لقصيرة يات االمعلومات الفنية ودعم دور الوكالة لدى المردين وذلك عبر استعمال تقنية اإلرسال

كبة ه مواعلى الهواتف الجوالة الخاصة بالمرشدين وذلك من اجل دعم قدرات جهاز اإلرشاد وجعل

 لكل المعلمات الفنية و التظاهرات الخاصة باإلرشاد والتكوين.

  شاط إرشادي ن 3444على مستوى الجهوي تم برمجة  الجهوية:األنشطة اإلرشادية

 978يوم إعالمي و 2185جماعي على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية )
ادي ألف نشاط إرش 152ي زيارة منظمة( وحوال 146قطعة مثالية و 135حصة تطبيقية و

وى المبرمجة على المستجملة األنشطة  من % 74ت خصص دالمنتجين. وقفردي لفائدة 

عم إلى د % 0,85لألولويات الجهوية و %25,2الوطني إلى القطاعات اإلستراتيجية و

 .المشاريع الجهوية

  :من أهم المواضيع التي  ستتطرق إليها األنشطة اإلرشادية في مجال الصيد البحري

 :2019مراكزالتكوين  المهني للصيد البحري سنة 

 الراحة البيولوجية 

 التغطية االجتماعية في قطاع الصيد البحري 

 مقاومة الصيد العشوائي 

التعريف بالخطة الوطنية لصيد وتثمين وترويج  

 سلطعون البحر

 الوسائل الحديثة لكشف األسماك 

 المحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية 

 مشاغل ومشاكل البحارة 

  الشركات التعاونية في قطاع الصيد البحري 

 االستثمار في قطاع الصيد البحري تحفيز 

 تثمين قطاع تربية األحياء المائية 

  

 النظام العالمي لالستغاثة والسالمة بالبحر 

 صيانة شبكة التبريد 

 األسماك الغازية 

 استعمال المرافق بالميناء 

 قوانين المالحة والصيد البحري  

 فوائد المراقب اآللي  

 التأمين ضد الحوادث  

 تأهيل مراكب الصيد 

 اإلرشادالسمعي البصري  2.1.2.6

 برنامج الومضات التلفزية واألشرطة الوثائقية 

 ،أشرطة وثائقية وخمسةتلفزية جديدة  اتومض برمجة سبعة 
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أيضا تحيين الومضات التي لم تعد صالحة للبث من ناحية جودة الصورة أو الصوت و 

ات إدخال مستجدمن ناحية مواكبة الرسالة اإلرشادية لظروف الموسم الفالحي أو 

 ،البحث الفالحي

 وع،األسبمواصلة بث الومضات التلفزية بمعدل ومضتين في اليوم بالتداول وطيلة  

 :2019إنجاز األشرطة التالية خالل سنة  إقتراح 

 ،شريط وثائقي حول تنمية روح المبادرة والمبادرة الخاصة 

  الدولي،شريط وثائقي حول حقول التجارب في إطار مشاريع التعاون 
 ننيكوّ شريط وثائقي حول التعريف بالمؤسسات التكوينية مع تدعيمه بشهادات المت، 

 ،شريط وثائقي حول نجاحات بإحدى الشركات التعاونية للخدمات الفالحية 

 إنجاز الومضات التالية:  

 ،صيد وتثمين سلطعون البحر 

 ،صيد اللمبوكة 
 صيد القفالة 

 إستعمال المياه المعالجة في الفالحة 

 السالمة البحرية. 

  "البرنامج اإلذاعي األسبوعي "للنقاش 

على  2019حصة لكامل سنة  35مواصلة بث البرنامج األسبوعي للنقاش باإلذاعة الوطنية بحساب 

ر ثة أشهالمواضيع المقترحة بصفة دورية حسب متطلبات األوضاع الفالحية كل ثاليقع تحديد أن 

 الفالحية. الوطنية والنقابات بالتعاون مع مؤسسات الوزارة والمنظمات 

  العمومية والخاصةالبرامج اإلذاعية األسبوعية باإلذاعات الجهوية 

ا نفاذه والخاصة باعتبارفي إطار التوجه نحو دعم اإلرشاد عن طريق اإلذاعات الجهوية 

مل سات عإلى جموع الفالحين والبحارة، ستشرع وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي في تنظيم جل

ر المنستي)هوية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية في الواليات التي يوجد بها مقرات إذاعاتج

 بمشاركة األطراف ذات الصلة بالشأن الفالحيوخاصة أوالكاف وصفاقس وقفصة وتطاوين( 

حديد تقصد  وممثلي اإلذاعات الجهوية والخاصة وبقية المندوبيات التي تشع عليها هذه اإلذاعات

 ية. على غرار ما هو معمول به باإلذاعة الوطن 2019مواضيع ملفات إذاعية أسبوعية لسنة 

 البالغات اإلذاعية 

الحة ارة الفة لوزتكثيف استعمال البالغات اإلذاعية بالتنسيق مع الهياكل اإلدارية والمهنية التابع

 .2019بالغ إذاعي خالل سنة  30والموارد المائية والصيد البحري.وسيتم إرسال 

 موقع الواب 

ونس تطوير موقع واب الوكالة ليصبح بوابة شاملة لإلرشاد الفالحي في ت 2019سيتم خالل سنة 

تشمل عديد المعطيات المتعلقة بالمواسم الفالحية والتكوين المهني في الفالحة والصيد البحري. كما 

 سيتم دراسة إمكانية استعمال اإلرساليات القصيرة في إبالغ اإلنذارات الفالحية.
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 الدعائم اإلرشادية والنشر. 3.1.2.6

سيتم ووبة. بالتنسيق مع المؤسسات الفنية المختصة ضبط عدة مواضيع لبرامج الدعائم المكت سيتم

لوكالة اتولى تصاالت األولية وتكوين الفرق الفنية للشروع في صياغة محتواها على أن تإجراء اإل

ظر. بالن هالجعة ة الرامطبعالالتكفل بعملية التنسيق والتصميم والطباعة إما عن طريق المناولة أو ب

 تتلخص بالجدول التالي:التي سيتم التطرق إليها األولية وأهم المواضيع 

 : مواضيع الدعائم اإلرشادية28جدول عدد 

 عنوان الوثيقة العدد نوعية الدعائم

 04 النشريات

 (.2007غراسة الزيتون )تحيين نشرية صادرة سنة  

 (.1998غراسة اللوز )تحيين نشرية صادرة سنة  

 تقليم الزياتينتقنيات  

 دليل التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري 

 تأهيل قطاع الصيد البحري 

 تحفيز االستثمار في قطاع الصيد البحري 

 07 المطويات

 ذبابة الزيتون 

 فراشة عثة الزيتون 

 إستعمال المياه المعالجة في القطاع الفالحي -
 الدودة البيضاء للحبوب -
 حشرة الزيلي للحبوب -
 آلة رش المبيداتتعديل  -
 إستعمال الطاقات المتجددة في القطاع الفالحي 

 الكائنات البحرية الغازية 

 الهياكل المهنية في قطاع الصيد البحري 

 02 المعلقات
 إستعمال المياه المعالجة في القطاع الفالحي 

 إستعمال الطاقات المتجددة في القطاع الفالحي 

 03 جذاذات

 والصيد البحري ساسي في الفالحةين األالتكو 

 التكوين المستمر في الفالحة والصيد البحري 

 التعريف بوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 

 

 انجاز البرامج التالية: 2019كما سيتم خالل سنة 

 إعداد دعائم إرشادية خاصة بالمعارض والتظاهرات 

ل د األوللتعداوطنية الالمشاركة في جلسات العمل لوضع استراتيجيات اتصال: الحملة  

 للفالحة والصيد البحري، برنامج المحافظة المناطق المجاورة لبحيرة بنزرت

 . تثمين نتائج البحث في مجالي الفالحة والصيد البحري2.2.6

 . اإلتفاقيات1.2.2.6

حث سسة الببين وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي ومؤ اإلتفاقية المبرمةمواصلة تفعيل وتنفيذ 

 من خالل وضع وإنجاز عقود برامج والتعليم العالي الفالحي 
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 التظاهرات. 2.2.2.6

 دانية المي تنظيم يوم إعالمي تطبيقي الستغالل نتائج البحث المتحصل عليها إثر التجارب

ني المه عة لمراكز التكوينالتي تم تركيزها إلنجاز األعمال البحثية بالضيعات التاب

 الفالحي ،

  ية ألولوااإلشراف على تحيين وإنتاج الدعائم اإلرشادية طبقا للمستجدات البحثية ذات

 المتفق عليها خالل أشغال جلسات اللجان المشتركة )قطاع الزياتين(،

 كز ن ومرمتابعة تفعيل االتفاقية الخصوصية المبرمة بين معهد المناطق القاحلة بمدني

يسي مع م تحسلتكوين المهني الفالحي بالفجا واستغالل النتائج المتحصل عليها )تنظيم يوا

 تحديد الموضوع الحقا(.

 معهد  ة بيناإلشراف على استغالل نتائج البحث المتحصل عليها إثر  عقود البرامج المبرم

 لقةتعالمناطق القاحلة بمدنين ومركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب، خاصة الم

 بالنباتات الطبية والعطرية وتربية اإلبل.

"  تحت إشراف المركز الدولي للبحوث الزراعية في Mind The Gap" في إطار مشروع

إلرشاد ا، سوف تواصل وكالة GIZوبتمويل من التعاون األلماني  ICARDAالمناطق الجافة بتونس 

ن واليتي ملفائدة فالحات وفالحين في إنجاز دورات تكوينية  2019والتكوين الفالحي خالل سنة 

 وزراعة لماعززغوان والقيروان في مجال تربية األبقار إلنتاج الحليب واللحم وتربية األغنام وا

 الخضروات تربية النحل.

 . التجديد والمقاربات 3.2.2.6

  كالة ووبالتنسيق مع مشروع الفالحة المستدامة الممول من طرف  2019سيتم خالل سنة

ة ة متابعبباج التعاون الفني األلماني وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

تقديم وفالحية تهدف إلى تنويع الخدمات الالذي  النموذجية للشباك الموحد لإلرشادالتجربة 

ني ن المهسيعمل بالتنسيق بين مركز التكويإلرشادية خدمات إضافية عالوة عن األنشطة ا
 الفالحي بتستورالفالحي والخلية الترابية لإلرشاد 

  مواصلة إنجاز تجربة اإلرساليات القصيرة(SMS) يتيقصد تأطير مربي األغنام بوال 

لمنح كيفية الحصول على القروض واوزغوان والقيروان في مجال تقنيات زراعة الشعير

 الممول من طرف" Mind The Gap"وذلك في إطار مشروع فالحة  280لفائدة 
لمناطق االمركز الدولي للبحوث الزراعية في والذي يشرف عليه  GIZالتعاون األلماني 

 ،ICARDAالجافة بتونس 

 تقريب كية ومواصلة متابعة التجربة النموذجية بإعتماد مناهج جديدة عبر المنصات التشار

عاون إلرشاد من خالل المراجع المحلية في إطار مشروعي التخدمات التكوين لجهاز ا

 التونسي اإليطالي والتعاون التونسي األلماني.

 التعاون الدولي 3.2.6

  النهوض بالتعليم والتكوين الفني والمهني وبالتنسيق مع مشروع  2019سيتم خالل سنة

والتنسيق ( ووكالة التخطيط EFTPA / CAADP / NEPADفي مجال الفالحة )

، إنجاز دراسات إلعادة GIZ" بتدعيم من التعاون الفني األلماني   NEPADللنيباد "
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هيكلة الوكالة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. وفي هذا اإلطار سيتم إعداد خطوط 

مرجعية تتعلق بدراسة حول إعادة هيكلة الوكالة لتطوير أداء منظومتي اإلرشاد والتكوين 

 وكذلك إعداد مشروع مؤسسة لكل من مراكز  طبلبة ودقاش وبوغرارة،المهني الفالحي 

  تونس لمشروع  " النهوض بالتعليم والتكوين الفني والمهني في مجال الفالحة(EFTPA 
/ CAADP / NEPAD) " بالتنسيق مع وكالة التخطيط والتنسيق للنيبادNEPAD   "

مشروع إلى تنمية المهارات لدى . يهدف هذا الGIZبتدعيم من التعاون الفني األلماني 

النساء والشباب للتوظيف األمثل إلمكانات القطاع الفالحي لتحقيق األمن الغذائي والقضاء 

كما يتيح للبلدان المشاركة تطوير  ،على الفقر وتحسين فرص العمل في الدول اإلفريقية

لتكوين المهني المهارات والمساهمة في توفير التجهيزات البيداغوجية لفائدة مؤسسات ا

في الفالحة والصيد البحري. وفي هذا اإلطار أنجزت دراسة تتعلق بتشخيص جهاز التعليم 

وكذلك تحديد  والتكوين الفني والمهني في مجال الفالحة بتونس لتحديد سالسل القيمة

االحتياجات التكوينية لفائدة إطارات التكوين في مجال منهجية دمج سالسل القيمة في 

 .تكوينبرامج ال

 الحة مواصلة العمل على إرساء نظام تأهيل وإشهاد بمؤسسات التكوين المهني في الف

 والصيد البحري في إطار خطة إصالح المنظومة الوطنية للتكوين المهني،

  لخارطةاالمتعلقة بتقييم المقاربة في تعديل مواصلة تمثيل الوكالة ضمن لجنة قيادة 

 الجهوية للتكوين المهني،

  ارة ين اإلدبرمة باتفاقية الشراكة الممواصلة تمثيل الوكالة ضمن لجنة العمل المكلفة بتنفيذ

ولي في ن الدالعامة للتهيئة والمحافظة على األراضي الفالحية والوكالة الفرنسية للتعاو

ة الريفي مناطقمجال الفالحة والتنمية في إطار برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بال

(PACTE). 
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يالتنظيم اإلداري لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالح :01ملحق عدد 

 اإلدارة العامة

 اإلرشاد  تأطير

 الخاص

تأطير اإلرشاد 
 المهني

التصرف 
 المالي

البناءات 
 والمعدات

 مراقبة التصرف

 لشؤون اإلداريةا

 لشؤون الماليةا

المساعدة 
والتفقد 

 البيداغوجي

تقييم ووضع 
األساليب 
واآلليات 
 ةالبيداغوجي

 للتكوين واإلرشاد

لتجارب ا
نتائج  وإستغالل

 البحث

لتصرف في ا
برامج التكوين 

 األولي

برمجة الوسائل 
 البشرية والمالية

في ف لتصرّ ا
برامج التكوين 
المستمر وإجادة 
التكوين المهني  التكوين واإلشعاع

للصيد البحري 
األحياء  وتربية

 المائية

 اإلرشاد

 البيداغوجيا

 تثمين نتائج 

 البحث العلمي

 اإلنتاج السمعي 
 البصري

.................. 

برمجة وتنسيق 

 اإلرشاد الميدانى

متابعة وتقييم 

 جدوى اإلرشاد 

 الميداني

واإلعالم  إلتصالا
 الفالحي

إلنتاج السمعي ا
 البصري والنشر

برمجة ومتابعة 

وتنسيق اإلرشاد 

 الميداني

 عمليات اإلرشاد الكتابة العامة
الشؤون البيداغوجية 

 والفنية

التكوين المهني 
الفالحي ودعم اإلرشاد 

 الفالحي

تأطير اإلرشاد المهني 

 والخاص

اإلرشاد والتكوين 

المهني في مجال 

 الصيد البحري

المعهد الوطني 

للبيداغوجيا والتكوين 

 المستمر الفالحي

 التوثيق واإلعالم

 لشؤون اإلداريةا
 والمالية 

 هندسةالتكوين

 المكّونينتكوين 

 مصلحة إدارة

 الرموز

 فرعيةإدارة 
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 توزيع المؤسسات التكوينية في الفالحة والصيد البحري حسب الواليات: 02ملحق عدد 

 المؤسسة الوالية ع/ر
 والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابتالمعهد الوطني للبيداغوجيا  أريانة 01

 مركز التكوين المهني الفالحي في تربية البقر بسيدي ثابت 02

 مركز التكوين المهني الفالحي في تربية الدواجن بسيدي ثابت 03

 مركز التكوين المهني الفالحي بمنوبة منوبة 04

 مركز التكوين المهني الفالحي بالرمال بنزرت 05

 التكوين المهني الفالحي بالعالية مركز 06

 مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح 07

 مركز التكوين المهني الفالحي ببن عروس بن عروس 08

 ةمباليالمعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص والعنب ببوشريك قر نابل 09

 بتاكلسةمركز التكوين المهني الفالحي  10

 المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية 11

 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية بشط مريم سوسة 12

 مركز التكوين المهني الفالحي بجمال المنستير 13

 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة 14

 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية بجوقار زغوان 15

 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة القيروان 16

 مركز التكوين المهني الفالحي بالوسالتية 17

 رارةة ببوغالمثمرة بالمناطق القاحلالمركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في األشجار  صفاقس 18

 مركز التكوين المهني للصيد البحري 19

 مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي المهدية 20

 مركز التكوين المهني للصيد البحري بالمهدية 21

 مركز التكوين المهني الفالحي بالزركين قابس 22

 بقابسمركز التكوين المهني للصيد البحري  23

 مركز التكوين المهني الفلالحي بالفجاء مدنين 24

 مركز التكوين المهني للصيد البحري بجرجيس 25

 مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب تطاوين 26

 مركز التكوين المهني الفالحي بجمنة قبلي 27

 بدقاشالمركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة النخيل  توزر 28

 مركز التكوين المهني الفالحي بالقنطرة سليانة 29

 مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بورويس 30

 مركز التكوين المهني الفالحي بالكاف الكاف 31

 مركز التكوين المهني الفالحي بحكيم الجنوبية جندوبة 32

 الكبرى ببوسالمالمركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الزراعات  33

 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة 34

 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تربية البقر بتيبار باجة باجة 35

 مركز التكوين المهني الفالحي بتستور 36

 مركز التكوين المهني الفالحي بتيبار 37

 بسبيطلةمركز التكوين المهني الفالحي  القصرين 38

 مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بوزيد سيدي بوزيد 39

 مركز التكوين المهني الفالحي بقفصة قفصة 40
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 توزيع المكّونين بمؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري: 03ملحق عدد 
مهندس فما  المؤسسة التكوينية

 فوق
 المجموع أقل من مهندس

 7 1 6 وغرارةلة ببالمركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في األشجار المثمرة بالمناطق القاح

 6 1 5 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية بجقار

 3 0 3 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الزراعات الكبرى ببوسالم 

 7 0 7 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة 

 10 0 10 يمالمركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدريّة بشط مر

 4 2 2 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة النخيل بدقاش

 13 5 8 المهني في الميكنة البحريّة بقليبيةالمركز القطاعي للتكوين 

 8 0 8 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تربية البقر بتيبار

 16 0 16 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص والعنب ببوشريك

 7 0 7 المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت 

 3 1 2 مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي

 4 1 3 مركز التكوين المهني الفالحي بالعالية

 3 2 1 مركز التكوين المهني الفالحي بالفجاء

 2 0 2 مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب

 6 3 3 مركز التكوين المهني الفالحي بالكاف 

 2 1 1 مركز التكوين المهني الفالحي بالوسالتية 

 4 0 4 مركز التكوين المهني الفالحي ببن عروس 

 6 0 6 مركز التكوين المهني الفالحي بتاكلسة

 3 0 3 مركز التكوين المهني الفالحي بتستور

 2 2 0 مركز التكوين المهني الفالحي بتيبار

 3 0 3 مركز التكوين المهني الفالحي بجمال 

 3 0 3 مركز التكوين المهني الفالحي بحكيم الجنوبية

 3 0 3 مركز التكوين المهني الفالحي بزركين

 2 0 2 مركز التكوين المهني الفالحي بسبيطلة 

 2 1 1 مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بورويس

 9 1 8 مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بوزيد

 2 1 1 مركز التكوين المهني الفالحي بقبلي 

 7 3 4 مركز التكوين المهني الفالحي بقفصة

 9 1 8 مركز التكوين المهني الفالحي بمنوبة

 2 2 0 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع اآللية بالقنطرة

 4 2 2 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بنزرت 

 5 0 5 التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابتمركز 

 4 0 4 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت

 10 3 7 مركز التكوين المهني للصيد البحري بالمهديّة

 9 5 4 مركز التكوين المهني للصيد البحري بجرجيس

 12 3 9 البحري بصفاقسمركز التكوين المهني للصيد 

 7 2 5 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة

 10 5 5 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة

 7 3 4 مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح 

 4 2 2 مركز التكوين المهني للصيد البحري بقابس

 230 53 177 المجموع 
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 عدد المتخرجين حسب المستوى واإلختصاص بمؤسسات التكوين المهني الفالحي: 04ملحق عدد 

 

 اإلختصاص ؤسسة التكوينيةالم
 الجملة مهنيالتقني المؤّهل  شهادة الكفاءة المهنيّة

 المجموع
 إناث ذكور الجملة إناث ذكور الجملة إناث ذكور

 مركز بروطة

التهيئة والتصرف في المناطق 

 السقوية
0 0 0 8 9 17 8 9 17 

 13 7 6 0 0 0 13 7 6 تهيئة المناطق السقوية

 9 4 5 0 0 0 9 4 5 زراعة الخضروات مركز زركين

 18 15 3 18 15 3 0 0 0 زراعة وانتاج األشجار المثمرة  مركز سيدي بوزيد

 مركز شط مريم

 16 5 11 16 5 11 0 0 0 زراعة الخضروات

زراعة نباتات الزينة وتهيئة المناطق 

 الخضراء
0 0 0 9 6 15 9 6 15 

 26 5 21 26 5 21 0 0 0 زراعة وانتاج األشجار المثمرة  معهد بوشريك

 8 2 6 8 2 6 0 0 0 تربية البقر معهد تيبار

 4 2 2 0 0 0 4 2 2 زراعة وانتاج األشجار المثمرة مركز بوغرارة

 7 0 7 0 0 0 7 0 7 زراعة وانتاج األشجار المثمرة مركز تاكلسة

مركز تربية البقر بسيدي 

 ثابت
 12 1 11 0 0 0 12 1 11 تربية الخيول

 145 56 89 100 42 58 45 14 31 المجموع
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عدد المتخرجين حسب المستوى واإلختصاص بمؤسسات التكوين المهني للصيد  : 05ملحق عدد 

 البحري

 اإلختصاص المؤسسة التكوينية
شهادة 

 المهارة
 كفاءة مهنية

مؤهل تقني 

 مهني

مؤهل تقني 

 سامي
 المجموع

 لصيد البحري بطبرقةامركز 
 ساحليربان صيد 

  
8 

 
8 

 0 ربان صيد أعماق
  

11 11 

 0 محركاتي صيد بحري لصيد البحري بغار الملحامركز 
 

20 
 

20 

 بقليبيةمركز الميكنة البحرية 
 0 محركاتي صيد بحري

 
14 

 
14 

 0 ميكانيكي صيد بحري
  

13 13 

 لصيد البحري بطبلبةامركز 
 0 محركاتي صيد بحري

 
12 

 
12 

 14 0 صياد بحري
  

14 

 لصيد البحري بالمهديةامركز 

 0 محركاتي صيد بحري
 

16 
 

16 

 0 ربان صيد ساحلي
 

10 
 

10 

 15 0 صياد بحري 
  

15 

 البحري بصفاقس لصيدامركز 
 0 ميكانيكي صيد بحري

  
3 3 

 0 محركاتي صيد بحري
 

9 
 

9 

 0 محركاتي صيد بحري لصيد البحري بقابسامركز 
 

16 
 

16 

 لصيد البحري بجرجيسامركز 
 0 محركاتي صيد بحري

 
12 

 
12 

 9 0 صياد بحري
  

9 

 182 27 117 38 0 الجملة
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 المستفدين من التكوين المستمر في الصيد البحري : توزيع06ملحق عدد 

 الفئة المستهدفة الموضوع المركز
عدد أيام 

 التكوين
عدد 

 المنتفعين
 المجموع

مركز التكوين المهني للصيد 

 البحري بغار الملح 
ي برنامج التكوين المستمر لحاملي الرخص االستثنائية ف

 ط.ح 120اختصاص ربان 
 85 5 17 طن حجمي 50الرخص االستثنائية التي تفوق الربابنة أصحاب 

مركز التكوين المهني للصيد 

 البحري بالمهدبة

ي برنامج التكوين المستمر لحاملي الرخص االستثنائية ف

 ح.ب 1500اختصاص ميكانيكي 
 ميكانيكيين أصحاب الرخص اإلستثنائية لقيادة السفن المجهزة

 بخاريحصان  450بمحركات تفوق قوة دفعها 
75 23 1725 

ي برنامج التكوين المستمر لحاملي الرخص االستثنائية ف

 ح.ب 800اختصاص محركاتي 
 ميكانيكيين أصحاب الرخص اإلستثنائية لقيادة السفن المجهزة

 حصان بخاري 450بمحركات تساوي قوة دفعها 
45 11 495 

 1120 14 80 مجموعة مساجين رتق و تركيب الشباك

التكوين المهني للصيد مركز 

 البحري بطبلبة
ي برنامج التكوين المستمر لحاملي الرخص االستثنائية ف

 ح.ب 1500اختصاص ميكانيكي 
 ميكانيكيين أصحاب الرخص اإلستثنائية لقيادة السفن المجهزة

 حصان بخاري 450بمحركات تفوق قوة دفعها 
25 6 150 

مركز التكوين المهني للصيد 

 البحري بطبرقة

 30 30 1 طلبة المعهد العالي  للصيد البحري وتربية األحياء المائية تحويل أسماك المياه العذبة

 23 23 1 ربابنة وميكانيكيين من مركز الصيد البحري بالمهدية الحماية من الحرائق البحرية والنجدة

 46 23 2 والجزائرطلبة وطلبة الدكتورا ومهندسي من تونس  استخدام نظم المعلومات الجغرافية

 48 16 3 متربصي مركز الصيد البحري قابس قأيام تطبيقية حول النجدة واإلسعافات ومقاومة الحرائ

 48 24 2 طلبة المعهد الوطني للعلوم الفالحية تونس السالمة والنجدة واإلسعافات

 125 25 5 أصحاب الشهائد العليا بعث المشاريع في الفالحة والصيد البحري

 75 25 3 أصحاب الرخص اإلستثنائية من ميكانيكيين وربابنة النجدة واإلسعافات ومقاومة الحرائق

 3970 225 259 الجملة
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 التكوين التحضيري لمهنة مكون 7ملحق.

 

 

 ((2018/2017األنشطة اإلرشادية الميدانيةحسب القطاعات خالل الموسم الفالحي : توزيع .8ملحق 

 

أيام  القطاعات

 إعالمية

حصص 

 تطبيقية

زيارات 

 منظمة

قطع 

 مثالية

أنشطة 

 جماعية

على تدخالت 

 الضيعة

 29.445 562 60 198 159 205 األشجار المثمرة

 30.251 370 2 121 44 205 الزراعات الكبرى

 2.881 100  2  98 هياكل الدعم

 27.127 295 8 143 63 89 الخضروات

 7.655 281  152 50 79 الهندسة الريفية

 5.562 221  145 26 50 تربية الماشية

 1.080 224 1 166 31 27 الفالحة البيولوجية

 730 9    9 المراعي والغابات

 67 3    3 اإلقتصاد المنزلي

 30  1    الغراسات الجديدة والواعدة

 104.828 2.065 72 927 373 765 المجموع

 

 الوحــــدة )يوم(  المــدة الفتــــرة

 المهنة والتكوين  03 2018مارس 

   المقاربة بالكفايات ووظيفة المكون               03 2018 أفريل

 استعمال برنامج التكوين         03 2018 ماي

                          علم                 تخطيط وضعية التعليم والتّ   05 2018أكتوبر 

 2018نوفمبر 
                 علم                مسايرة وضعية التعليم والتّ   10

 2018ديسمبر 

 2019فيفري 
    تقييم المعارف                                  10

 2019مارس 

 التكوين مع المؤسسة                       03 2019أفريل 

             المستدامة          الفالحية التكوين والتنمية   04 2019مـــاي 

 تقييم الدورة واختتامها  01 2019مـــاي 

 المجموع  39 
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 الترابية ومراكز اإلشعاع الفالحي : نسبة الشغورات الحاصلة على مستوى الخاليا.9ملحق 

 المندوبية
 مراكز اإلشعاع الفالحي خاليا ترابية لإلرشاد الفالحي

 شاغر مشغول محدث شاغرة مشغولة محدثة

 3 1 4  1 1 تونس

 6 7 13  3 3 بن عروس

 8 6 14  2 2 أريانة

 19 12 31  6 6 منوبة

 24 26 50 3 10 13 نابل

 29 14 43 1 9 10 بنزرت

 28 21 49  9 9 باجة

 43 21 64 3 7 10 جندوبة

 19 21 40 2 9 11 الكاف

 31 10 41  6 6 سليانة

 8 8 16  6 6 زغوان

 28 11 39  9 9 سوسة

 15 27 42 1 10 11 المنستير

 35 14 49  11 11 المهدية

 41 9 50  11 11 صفاقس

 46 21 67 3 8 11 القيروان

 15 19 34 2 9 11 القصرين

 10 43 53 3 9 12 سيدي بوزيد

 17 17 34  9 9 قفصة

 18 9 27  6 6 توزر

 22  22 1 6 7 قبلي

 26 5 31  8 8 قابس

 17 4 21 1 7 8 مدنين

 6 6 12  6 6 تطاوين

 514 332 846 20 177 197 المجموع

 61 10 (%نسبة الشغورات )
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 مواضيع المطويات  : 10عدد  ملحق
 

 

 

 : مواضيع المعلقات11ملحق  عدد 
  

 عدد النسخ الموضوع

 2.000 بالغات للتكوين المهني الفالحي في قطاع الفالحي
 2.000 بالغات للتكوين المهني الفالحي في قطاع الصيد البحري

0006. داء الكلب  

 1.000 عيدك أحسن عيد والبيطري ينصحك ويفيد

 1.000 أعمل أفار وخوذ علوش من الدار

 1.000 رحبة الميزان إشري منها وإطمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في إطار مشاريع التعاون الدوليدعائم : 12ملحق عدد 
 

 عدد النسخ نوع الدعيمة الموضوع

 500 مطوية مبتكرة ري النخيل بالواحات

 عدد النسخ الموضوع

 3.000 المحافظة على جودة السلطعون األزرق

 1.000 تسمين الفصائل

0001. تثمين جلود األحذية  

0001. تكثيف إنتاج حليب اإلبل بواحات المناطق السقوية  

0001. ميكنة حلب النوق  

0001. اإلعتبارات الصحية لتربية اإلبل بالنمط المكثف  

0001. اإلبلأهمية التغذية المعدنية عند   

0003. داء الكلب  

0003. قائمة مؤسسات التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري  

0003. التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري  

0001. سوس حطب الزيتون  

0001. (خنفساء قلف أغصان الزيتون)الهلزين  



80 

 

 110 نشرية ين(مشمش القيروان )وثيقة توجيهية للمكونين والمستشارين الفالحي

 500 نشرية دليل الفالحين لضمان ديمومة انتاج مشمش القيروان

 100 نشرية ن(فستق القصرين )وثيقة توجيهية للمكونين والمستشارين الفالحيي

 500 نشرية دليل الفالحين لضمان ديمومة انتاج فستق القصرين

 250 معلقة الجدول الزمني للتقنيات الزراعية للمشمش بالقيروان

 250 معلقة سبل تثمين غراسات الفستق في الوسط الغربي

 150 معلقة الفالحين لضمان ديمومة انتاج مشمش القيروانالتعريف بدليل 

 150 معلقة التعريف بدليل الفالحين لضمان ديمومة انتاج فستق القصرين

 Roll up 1 التعريف بدليل الفالحين لضمان ديمومة انتاج مشمش القيروان

 Roll up 1 التعريف بدليل الفالحين لضمان ديمومة انتاج فستق القصرين

 500 نشرية جرد التكوين بالشمال الغربي والوسط الغربي دليل
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 في قطاع الصيد البحري 2018برنامج اإلرشاد الميداني لسنة  13ملحق .

 
 

 الموضوع المركز
أيام 

 إعالمية

تدخالت 

 على الوحدة
 أيام تكوينية

زيارات 

 منتظمة
 الفئة المستهدفة

 طبرقة

 حول تحويل أسماك المياه العذبةدورة تكوينية 
  30  

طلبة المعهد العالي للصيد البحري وتربية 

 األحياء المائية

 البحارة    35 مشاغل البحارة وأهم المشاكل التي تعترضهم عند ممارسة نشاطهم

 الربابنة والميكانيكيون  54   لغرقامن  إجراء االختبار التطبيقي في مجابهة الحرائق البحرية واالسعافات والنجدة

 رضفي مجال علوم البيئة والحياة واأل SIGاستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
23    

طلبة وطلبة دكتوراه ومهندسون من تونس 

 والجزائر

 سطلبة المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتون  49   السالمة المهنية ومقاومة الحرائق البحرية

 أصحاب الشهائد العليا    25 المشاريع في مجال الفالحة والصيد البحريتكوين في بعث 

 الميكانيكيون    8 السالمة المهنية وشروط حفظ الصحة

 الميكانيكيون  8   اإلسعافات األولية في البحر

 البحارة والمجهزون    40 التغطية االجتماعية في قطاع الصيد البحري

 

 طبلبة

 البحارة    70 الصيد البحري بالجهةإشكاليات قطاع 

 البحارة    50 تحديد جوانب التداخل بين قطاعي تربية األسماك والصيد الساحلي بالجهة

 البحارة    30 أنظمة الحيطة االجتماعية والتقاعد

 

 

 

 المهدية

 حصة تطبيقية مفتوحة للعموم  31   اإلسعافات األولية

 البحارة والمجهزون    58 أصحاب الرخص االستثنائيةالبرنامج الوطني لتكوين 

 الميكانيكيون  34   الميكنة البحرية

 الميكانيكيون والمجهزون    34 الكهرباء والتبريد

 البحارة  31   السالمة البحرية

 متربصو المركز 55    متابعة إدماج متربصي المركز

 خريجو المراكز 32    إدماج خريجي المراكز في الحياة المهنية

 البحارة وأبناؤهم    33 بعث المؤسسات

 

 

 غار الملح

 البحارة وأبناؤهم   5  التعريف بالوثائق اإلدارية

 تالميذ المدارس اإلعدادية التقنية 120    التعريف بالمركزبالمدارس اإلعدادية قصد استقطاب التالميذ

 العاملون على المتنخريجو المركز  19    متابعة خريجي المركز

 صغار البحارة العاملين ببحيرة غار الملح    7 تمويل المشاريع الصغرى
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 قابس

 البحارة    28 المنح والتشجيعات في قطاع الصيد البحري

 متربصو بالمركز    20

 البحارة    20 تقنيات الصيد البحري

 البحارة    30 المحافظة على الثروة السمكية

 

 

 

 

 

 جرجيس

 الميكانكيون  25   التعهد الدوري للمحرك

 الربابنة  19   استعمال الصونار

 الربابنة  21   قراءة الخرائط

 الحارة وتجار األسماك  26   الكهرباء والتبريد

 البحارة    24 التغطية االجتماعية

 البحارة  20   استعمال وسائل السالمة

 البحارة    40 مواسم الصيد البحري

 البحارة  19   صيانة واستعمال األجهزة اإللكترونية

 البحارة    37 المحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية

 البحارة والمجهزون    20 ترشيد استهالك الطاقة
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 2018ديسمبر  31جانفي إلى  01بين   مخطط التكوين خالل الفترة المتراوحة :14 ملحق .

معدل ساعات 

التكوين 

بالنسبة إلى 

 كل عون

مدة التكوين 

كل  بالنسبة إلى

 )يوم( نشاط

عدد المتكونين حسب 

 التوزيع الجغرافي

عدد المتكونين 

 حسب الجنس
عدد المتكونين 

حسب الرتبة 

)أ،ب،ج، د 

 والعملة(

العدد الجملي 

 نينللمتكوّ 
 موضوع النشاط التكويني الجهة التي أمنت التكوين

مصالح 

 جهوية

مصالح 

 مركزية
 إناث ذكور

 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 10 صنف أ 1 09 1 09 02 ساعات 6
 التصرف المالي بالمؤسسات العمومية

 ساعات 6
04 

)يومين لكل 

 مجموعة(
 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 72 كل األصناف 22 50 8 64

 التصرفأخطاء 

 ساعات 6
04  

)يومين لكل 

 مجموعة(

 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 50 كل األصناف 17 37 10 40
 التصرف في وكالة المقابيض

 ساعات 6
08  

لكل  أربعة أيام)

 مجموعة(
 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 52 صنف أ 21 29 10 42

 التصرف في وكالة الدفوعات

 ساعات 6
لكل أربعة أيام 

 مجموعة
 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 26 صنف أ 11 15 4 22

 SIMFORMمنظومة 

 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 24 كل األصناف 16 8 5 19 01 ساعات 6
 حاالت الموظف

 ساعات 6
04 

)يومين لكل 

 مجموعة(
 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 57 كل األصناف 28 29 8 49

 اإلتصال والتواصلتقنيات 

 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 22 كل األصناف 14 08 05 17 02 ساعات 6
 نظام العطل في الوظيفة العمومية

 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 25 كل األصناف 11 14 6 19 02 ساعات 6
 اإلجراءات التأديبية في الوظيفة العمومية

 ساعات 6
أربعة أيام لكل 

 مجموعة
 المركز الوطني لإلعالمية 50 صنف أ 12 38 2 48

 منظومة أدب

 مؤسسة األرشيف الوطني 1 صنف أ 01 0 01 0 01 ساعات 6
التصرف اإللكتروني في وثائق مكتب 

 الضبط

 مؤسسة األرشيف الوطني 1 صنف أ 01 0 01 0 01 ساعات 6
التصرف في األرشيف الجاري والوسيط 

 والنفاذ إلى المعلومة
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 2019التابعة لها بعنوان سنة  والمؤسساتالفالحي  والتكوينتكوين إطارات وأعوان وكالة اإلرشاد برنامج  :15عدد  ملحق

 14 0 15 04 ساعات 6
0
1 

 15 عملة 
وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي بالعاون مع 

 اإلدارة الجهوية للصحة ببنزرت

 حفظ الصحة في مجال الطبخ

 األنشطة التكوينية المستهدفون بالتكوين التكوين مدة الجهة المكلفة بالتكوين
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 العدد الصنف

وكالـة اإلرشـاد والتكويـن 

 الفالحي

3*2  أساليب القيادة اإلدارية 45 إطارات 

3*2  اإلستشراف والتخطيط اإلستراتيجي 40 إطارات 

3*2  تصميم المسارات وإعادة هندستها 40 إطارات 

3*2  الشراكة بين القطاع العام والخاص  40 إطارات 

3*2  السالمة المعلوماتية 40 إطارات 

 منظومة رشاد                   3 إطارات وأعوان 4

 منظومة أدب  4 إطارات وأعوان 4

 منظومة إنصاف 4 إطارات وأعوان 4

3*2  الضبطالطرق الحديثة للتصرف في مكاتب  42 إطارات وأعوان 

3*2  نظام العطل في الوظيفة العمومية  45 إطارات وأعوان 

3*2  حوادث الشغل واألمراض المهنية  45 إطارات وأعوان 

3*2  اإلجراءات التأديبية في الوظيفة العمومية 45 إطارات وأعوان 

3*2  مدونة السلوك وأخالقيات العون العمومي 40 إطارات وأعوان 

3*2  التصرف المحاسبي في المؤسسة العمومية 40 إطارات وأعوان 

3*2  التصرف في المخزون 40 إطارات وأعوان 

4*2  التطبيقات اإلعالمية 45 إطارات 

3*2  2019قانون المالية  45 إطارات 

3*2  إدارة التصرف في الوثائق واألرشيف 40 إطارات وأعوان 

3*2  العقاري:األسس القانونية واإلجراءاتإشكاليات التخصيص  40 إطارات وأعوان 

3*2  التصرف في الميزانية حسب األهداف 45 إطارات وأعوان 

3*2  ترشيد النفقات  45 إطارات وأعوان 

3*2  األحكام الجديدة المنظمة للصفقات العمومية 45 إطارات وأعوان 

3*2  التدقيق ومراقبة التصرف 40 إطارات وأعوان 

3*2  تقنيات اإلتصال والتواصل في الوسط المهني 45 وأعوانإطارات  

3*2  ضغوط العمل وأساليب السيطرة عليها 45 إطارات وأعوان 

3*2  تقنيات اإلرشاد والتوجيه 45 إطارات وأعوان 

3*2  وظائف اإلستقبال  42 إطارات وأعوان 
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3*2  منهجية إرساء تمشي الجودة بالمؤسسات العمومية  40 إطارات وأعوان 

3*2  اللّغة األنقليزية  20 إطارات وأعوان 

3*2  هندسة التكوين 40 إطارات وأعوان 

3*2  إدارة المشاريع 45 إطارات وأعوان 

3*2  حوكمة التصرف في أسطول السيارات وترشيد إستهالك الوقود 40 إطارات 

3*2  تنظيم إستعمال وتبادل وحفظ الوثائق اإلدارية 40 إطارات وأعوان 

3*2  النفاذ إلى المعلومة 40 إطارات وأعوان 

أيام 10  التكوين في مجال الطبخ 40 عملة 
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 )رالدينا الوحدة المعتمدة: (2018 ميزانية التصرف لسنة  :16 ملحق عدد

 

 السنة 2017التصرف لسنة  ميزانية 2018ميزانية التصرف لسنة 

االعتمادات 

 النهائية

 اتغييرالت
اإلعتمادات 

 المرسمة
االعتمادات 

 النهائية

 اتغييرالت
عتمادات اال

 المرسمة

 

 

 الفصل
 النقصان الزيادة النقصان الزيادة

13000   13000 11700 
 

1300 13000 
منحة الدولة 

 بعنوان التأجير

315000   315000 283500 
 

31500 315000 
منحة الدولة 

 بعنوان التسيير

33000   33000 29700 
 

3300 33000 
منحة الدولة 

 بعنوان التدخل

0   4000 0 
  

4000 
بيع المعدات 

 القديمة

0   12000 
0 

   
12000 

مداخيل عرضية 

 مختلفة

118734.878 118734.878   128499.202 128499.202 
 

 
فواضل 

 ميزانيات سابقة

 المجموع 377000   453399.202 377000   479734.878


	1. المقدمة
	1.1. التنظيم الإداري لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
	2.1.  مشمولات وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
	3.1. النصوص القانونية والترتيبية

	2. مميزات سنة 2018
	3. إنجازات سنة 2018
	1.3. التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
	1.1.3. التكوين الأساسي في الفلاحة والصيد البحري
	1.1.1.3. استقطاب التلاميذ
	2.1.1.3. تنظيم مناظرات وطنية
	3.1.1.3. المرسمين بالتكوين الأساسي
	4.1.1.3. المتخرجين من التكوين الأساسي
	5.1.1.3. متابعة امتحانات إثبات الكفاءة المهنيّة

	2.1.3. التكوين المستمر في الفلاحة والصيد البحري
	1.2.1.3. التكوين المستمر في الفلاحة
	2.2.1.3. التكوين المستمر في الصيد البحري

	3.1.3. الدورات التكوينية لفائدة المكوّنين والمرشدين والمستشارين الفلاحيين
	3.1.3.2. تكوين المكونين
	3.3.3.1. تكوين المرشدين والفنيين والإطارات المنتدبة صلب الهياكل المهنية
	جدول عدد 11: وحدات التكوين لفائدة المرشدين والفنيين والإطارات المنتدبة صلب الهياكل المهنية

	4.1.3. هندسة التّكوين في الفلاحة والصيد البحري


	 اعداد وتحيين برامج تكوين مستمر
	 تحديد الحاجيات من التكوين
	5.1.3. تنمية روح المبادرة في جهاز التكوين المهني
	6.1.3. الإحاطة والتفقد البيداغوجي
	7.1.3. الزيارات الميدانية للإطارات المسيرة والمشرفة لمؤسسات التكوين للمتابعة
	8.1.3. المستغلات الفلاحية الراجعة بالنظر للمؤسسات التكوينية
	2.3. الإرشاد وتثمين نتائج البحث في الفلاحة والصيد البحري
	1.2.3. الإرشاد في الفلاحة والصيد البحري
	.1.1.2.3 الدعم الفني لجهازالإرشاد الإداري والمهني والخاص
	2.1.2.3. متابعة الأنشطة الإرشادية الجهوية
	3.1.2.3. الإرشاد السمعي البصري
	4.1.2.3.الدعائم الإرشادية والنشر

	2.2.3. تثمين نتائج البحث في الفلاحة والصيد البحري
	في إطار تثمين نتائج البحث واصلت وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي في تجسيم الأنشطة المدرجة بالإتفاقية الإطارية بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التي تم المصادقة عليها من طرف السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصي...
	3.2.3. التجديد والمقاربات


	3.3. التعاون الدولي
	.1.3.3 اتفاقيات وعقود برامج في إطار التعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية
	2.3.3. التربصات بالخارج لفائدة المكونين وإطارات الوكالة ومؤسساتها
	3.3.3. المهمات بالخارج لفائدة إطارات الوكالة ومؤسساتها
	4.3.3. مشاريع التعاون الدولي
	1.4.3.3. المشاريع قيد الإنجاز
	2.4.3.3. المشاريع المقترحة للتمويل في إطار التعاون الدولي

	5.3.3. تبادل الزيارات بين المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة ونظيراتها بالخارج
	6.3.3. المشاركة في المعارض والملتقيات الدولية خلال سنة 2018
	7.3.3. زيارة لمسؤولين سامين من دول أخرى للوكالة

	4.3. الوسائل المادية والبشرية
	1.4.3. الموارد البشرية
	1.1.4.3. الموارد البشرية
	2.1.4.3. الإنتدابات
	3.1.4.3. الإنقطاع النهائي عن العمل
	4.1.4.3. الترقيات
	5.1.4.3. النقل
	6.1.4.3. التكوين

	2.4.3. الموارد المالية
	...


	5.3. تكنولوجيات المعلومات والإتصال
	5.3.1.  المعدات الإعلامية
	5.3.2. المنظومات الإعلامية الخاصة بالتكوين والإرشاد في الفلاحة والصيد البحري
	5.3.3. أستوديو التصوير التلفزي
	4.5.3. موقع واب وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
	5.3.5. المواقع الإجتماعية


	4. الصعوبات والمقترحات
	1.4. الصعوبات
	2.4. المقترحات


	6. البرامج المستقبلية
	1.6. برنامج عمل سنة 2019 في مجال التكوين المهني الفلاحي
	1.1.6. التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
	2.1.6. هندسة التكوين
	4.1.6. اتفاقيات التعاون والشراكة
	5.1.6. التكوين الفني والبيداغوجي للمكوّنين
	تنظيم دورات تكوينية فنية لفائدة المكونين في مجال:
	6.1.6. التفقد والمساعدة البيداغوجية
	7.1.6. تكوين المرشدين

	2.6. الإرشاد وتثمين نتائج البحث في الفلاحة والصيد البحري
	.1.2.6الإرشاد في مجالي الفلاحة والصيد البحري
	1.1.2.6. الإرشاد الميداني
	2.1.2.6  الإرشادالسمعي البصري
	3.1.2.6. الدعائم الإرشادية والنشر

	2.2.6. تثمين نتائج البحث في مجالي الفلاحة والصيد البحري
	1.2.2.6. الإتفاقيات
	2.2.2.6. التظاهرات
	3.2.2.6 . التجديد والمقاربات

	3.2.6 التعاون الدولي


	7. الملاحق

