


بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع إقامة 

للجمـــيع والمســـتدام، وتشجــــيع االبتــــكارالشـامل 

  عؤؤدم الوصؤؤول إلؤؤى ااسؤؤوا  الهياكؤؤل ااساسؤؤية إلؤؤى عؤؤدم كفايؤؤة يؤؤيد

سؤة أمؤام ممارعائقؤا  كبيؤرا  والوظائف والمعلومات والتدريب ، ممؤا يللؤ  

.ااعمال التجارية

"الى ذلك إضافة. هو مطلوبكما مستداما  أو ليس دائما  شامال  " التصنيع

وتغيؤر فؤي ذلؤك التلؤوا واالنبعاثؤاتبما ، كان للنمو الصناعي آثار سلبية 

صؤديقا  حاجة إلى لطوات كبيرة لجعؤل هؤذا الهؤدف حيا أن هناك . المناخ

كؤون يجؤب أن تمهم هنا بحيا " اإلبتكار"هو السبب في أن وهذا ، للبيئة 

".لضراء"أيضا  أن تكون و البنية التحتية الجديدة مرنة 



بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع إقامة 

للجمـــيع والمســـتدام، وتشجــــيع االبتــــكارالشـامل 

 مدينؤة والمراف  التي تلؤدم بلؤدا  أو،اانظمة تشمل الهياكل ااساسية

:  نيةفهذه الهياكل بهياكل وعادة ما تتميز . أو منطقة لتنمية اقتصادها

الطؤؤر ، الشؤؤوارل، الجسؤؤور، المؤؤوانر ،المطؤؤارات، اانفؤؤا  ،السؤؤكك 

الكهربائيؤؤؤة،الحديدية،إمؤؤؤدادات الميؤؤؤاه، الصؤؤؤرف الصؤؤؤحي ،الشؤؤؤبكات 

ولوجيؤا والتكنالنفايات اللطرة، االتصؤاالت السؤلكية والالسؤلكية إدارة 

.وغيرها



 شؤؤك فؤؤى أن النهؤؤوص بالتصؤؤنيع الزراعؤؤي لؤؤع أثؤؤر مضؤؤاعف علؤؤى وال

فؤع بالزراعؤة وراإلرتقاء العديد من القطاعات االرى، حيا يساهم في 

يد  القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد منها، كمؤا يؤ

إلؤؤى الحفؤؤاظ علؤؤى صؤؤحة وسؤؤالمة المؤؤواطن مؤؤن لؤؤالل تؤؤوفير منتجؤؤات 

لفؤات غذائية آمنة وصحية، باإلضافة لحماية البيئؤة وإعؤادة تؤدوير المل

يفؤؤة الزراعيؤؤة، فضؤؤال  عؤؤن أن التصؤؤنيع الزراعؤؤي بطبيعتؤؤع صؤؤناعة كث

. العمالة تساهم في لل  التلصص اإلنتاجي وزيادة الصادرات



 اإلمكانؤؤؤات الكامنؤؤؤة لقطؤؤؤال التصؤؤؤنيع الزراعؤؤؤي هائلؤؤؤة، حيؤؤؤا أن مؤؤؤا إن

كشؤف يستلدم من المحاصيل الزراعية في الصناعة نسبة محدودة بما ي

غالل عن الفرص المتاحة للتوسع في هذه الصناعات، إضافة إلى أن است

هؤؤذه اإلمكانيؤؤات مؤؤن شؤؤزنع أن يزيؤؤد مؤؤن االسؤؤتثمار فؤؤي قطؤؤال الزراعؤؤة 

وزيؤؤادة عائؤؤد المؤؤزارل ودللؤؤع وللؤؤ  المزيؤؤد مؤؤن فؤؤرص العمؤؤل وإضؤؤافة 

.طاقات جديدة للنمو االقتصاد  



المقاصـــــد والميشــــــرات



الميشرالمقصد

بنؤؤؤؤى تحتيؤؤؤؤة جيؤؤؤؤدة النوعيؤؤؤؤة وموثوقؤؤؤؤة إقامؤؤؤؤة 9.1

ى ومستدامة وقؤادرة علؤى الصؤمود، بمؤا فؤي ذلؤك البنؤ

ميؤؤؤة التحتيؤؤؤة اإلقليميؤؤؤة والعؤؤؤابرة للحؤؤؤدود، لؤؤؤدعم التن

يسؤير االقتصؤادية ورفؤاه اإلنسؤان، مؤع التركيؤز علؤى ت

علؤى قؤدم ُسبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسؤورة و

.المساواة

بعد نسبة سكان الريف الذين يعيشون على9.1.1

ي من طري  صالحة لالستعمال فكيلومترين 

.الفصولجميع 

ة عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيل9.1.2

.النقل

ام، التصؤؤؤنيع الشؤؤؤامل للجميؤؤؤع والمسؤؤؤتدتعزيؤؤؤز 9.2

فؤؤي حصؤؤة 2030وتحقيؤؤ  زيؤؤادة كبيؤؤرة بحلؤؤول عؤؤام 

ي، الصؤؤناعة فؤؤي العمالؤؤة وفؤؤي النؤؤاتإل المحلؤؤي اإلجمؤؤال

بمؤؤؤؤا يتماشؤؤؤؤى مؤؤؤؤع الظؤؤؤؤروف الوطنيؤؤؤؤة، ومضؤؤؤؤاعفة 

.حصتها في أقل البلدان نموا

القيمة المضافة من الصناعة التحويلية 9.2.1

من الناتإل المحلي اإلجماليمئوية كنسبة

.الفردنصيب وبحسب

ئوية في الصناعة التحويلية كنسبة مالعمالة 9.2.2

.العمالمجمول من

فؤؤؤؤرص حصؤؤؤؤول المشؤؤؤؤاريع الصؤؤؤؤناعية زيؤؤؤؤادة 9.3

الصؤؤؤغيرة الحجؤؤؤم وسؤؤؤائر المشؤؤؤاريع، وال سؤؤؤيما فؤؤؤي

ك البلؤؤدان الناميؤؤة، علؤؤى اللؤؤدمات الماليؤؤة، بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤ

ل االئتمانؤؤات ميسؤؤورة التكلفؤؤة، وإدماجهؤؤا فؤؤي سالسؤؤ

.القيمة وااسوا 

رة النسبة المئوية لحصة الصناعات الصغي9.3.1

في مجمول القيمة المضافة من الحجم 

.الصناعات

رة النسبة المئوية لحصة الصناعات الصغي9.3.2

.التي لهم قرص أو لط ائتمانالحجم 



ول البنؤؤؤى التحتيؤؤؤة وتحؤؤؤديا الصؤؤؤناعات بحلؤؤؤتحسؤؤؤين 9.4

مؤؤن أجؤل تحقيؤؤ  اسؤؤتدامتها، مؤع زيؤؤادة كفؤاءة 2030عؤام

ت المؤوارد وزيؤادة اعتمؤاد التكنولوجيؤات والعمليؤااسؤتلدام 

البلؤدان النظيفؤة والسؤليمة بيئيؤا، ومؤع قيؤام جميؤعالصناعية 

.إجراءات وفقا لقدراتهاباتلاذ 

ل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لك9.4.1

القيمة المضافةمنوحدة 

وجيؤؤة البحؤؤا العلمؤؤي وتحسؤين القؤؤدرات التكنولتعزيؤز 9.5

الصؤؤؤؤناعية فؤؤؤؤي جميؤؤؤؤع البلؤؤؤؤدان، وال سؤؤؤؤيما فؤؤؤؤي القطاعؤؤؤؤات 

، تشؤؤجيع 2030، بمؤا فؤي ذلؤؤك، بحلؤول عؤام الناميؤؤةالبلؤدان

ال بنسؤبة كبيؤؤرة فؤي عؤدد العؤؤاملين فؤي مجؤؤالزيؤادة االبتكؤار 

لكؤؤؤل مليؤؤؤون شؤؤؤلص، وزيؤؤؤادة إنفؤؤؤا  والتطؤؤؤوير البحؤؤؤا

.على البحا والتطويرالعام واللاص القطاعين

ئوية نفقات البحا والتطوير كنسبة م9.5.1

الناتإل المحلي اإلجماليمن 

بمكافر)العاملون في مجال البحا 9.5.2

لكل مليون نسمة( الكاملالدوام 

9.a علؤىرة تطوير البنى التحتية المسؤتدامة والقؤادتيسير

لي الؤدعم المؤافي البلدان النامية من لالل تحسؤين الصمود 

البلؤدان ل اافريقيؤة،وأقوالتقني المقؤدم للبلؤدان والتكنولوجي 

الجزريؤؤة والؤؤدولالسؤؤاحليةنمؤؤوا، والبلؤؤدان الناميؤؤة غيؤؤر 

.الصغيرة النامية

9.a.1  مجمول الدعم الدولي الرسمي

لى الرسمية باإلضافة إاإلنمائية المساعدة )

اسيةااسللهياكل ( االرىالرسمية التدفقات 



9.bوالبحاالمحليةالتكنولوجياتطويردعم

طري عنذلكفيبماالنامية،البلدانفيواالبتكار

تنويعللالسياساتحيامنمياتيةبيئةوجودكفالة

أموربينااساسيةللسلعقيمةوإضافةالصناعي

.ألرى

9.b.1 النسبة المئوية للقيمة المضافة للصناعة

والمتقدمؤؤؤؤة مؤؤؤؤن المتوسؤؤؤؤطة التكنولوجيؤؤؤؤة

مجمول 

المضافةالقيمة 

9.C  ى زيؤادة كبيؤرة فؤي فؤرص الحصؤول علؤتحقيؤ

واالتصؤؤاالت، والسؤؤعي إلؤؤى المعلومؤؤات تكنولوجيؤؤا

كة الشؤؤامل والميسؤؤور إلؤؤى شؤؤبالوصؤؤول تؤؤوفير فؤؤرص 

.2020نموا بحلول عام البلدان اإلنترنت في أقل 

9.c.1 ة المئوية للسكان المشملين بشبكالنسبة

التكنولوجيابحسب المحمولالهاتف



مع ن بالتعاوأهداف التنمية المستدامة التي يمكن قياسها من قبل وزارة الزراعة لتيار إ

الجهات الملتصة 

الهدف ية االستراتيجية الوطن

للتنمية الزراعية

الميشر المقصد

زيادة مساهمة  -

القطؤؤال الزراعؤؤي 

فؤؤي النؤؤاتإل المحلؤؤي

اإلجمالي

تؤؤؤؤؤؤؤؤوفير البيئؤؤؤؤؤؤؤؤة -

المناسؤؤؤؤؤبة وزيؤؤؤؤؤادة 

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتثمار فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

القطال الزراعي

التمويؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الزراعؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

3الهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدف الثالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

المسااااااي مقل اااااا ل  اااااا ل

المعاااااااااي  ل     ااااااااا ل

ةلال ك  ل ج ااااااايلال    ااااااا

الم ك ااااااااةل ال  اااااااا   )

(الز اع 

النتائإل االجتماعية 

 ااااا    ل ااااا  لعمااااا ل

م زا اا لللسااكيرلال  اا 

  لق يعيتلالزلال عاةل

الم  اااااا  لل ا   اااااا ةل

هي الخ ميتلالم    ةل 

القيمؤؤة المضؤؤافة مؤؤن9.2.1

بة الصؤؤؤناعة التحويليؤؤؤة كنسؤؤؤ

مئويؤؤؤة مؤؤؤن النؤؤؤاتإل المحلؤؤؤي 

اإلجمؤؤؤؤالي وبحسؤؤؤؤب نصؤؤؤؤيب 

.الفرد

امل تعزيؤؤز التصؤؤنيع الشؤؤ9.2

  للجميؤؤع والمسؤؤتدام، وتحقيؤؤ

زيؤؤؤؤؤادة كبيؤؤؤؤؤرة بحلؤؤؤؤؤول عؤؤؤؤؤام 

فؤؤؤي حصؤؤؤة الصؤؤؤناعة 2030

فؤؤؤؤؤي العمالؤؤؤؤؤة وفؤؤؤؤؤي النؤؤؤؤؤاتإل 

المحلؤؤؤؤؤؤؤؤي اإلجمؤؤؤؤؤؤؤؤالي، بمؤؤؤؤؤؤؤؤا 

يتماشؤؤؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤؤؤع الظؤؤؤؤؤؤؤؤروف 

ا الوطنيؤؤة، ومضؤؤاعفة حصؤؤته

.في أقل البلدان نموا



زراعيةاالستراتيجية الوطنية للتنمية ال الميشر المقصد

تطوير بيئة االعمال الزراعية

لم  ماةلز ي للق مةلال ساه تتلائت مي  اةلا

مل ااا رل266لل  ااايللالااازلال عااا لمااارل

مل اااا رل325إلاااا ل2014   ااااي لعااااي ل

   ي 

2025عي ل

نسؤؤؤؤؤؤبة الصؤؤؤؤؤؤناعات ٢-٣-٩

الصؤؤؤغيرة الحجؤؤؤم التؤؤؤي لهؤؤؤا 

قرص أو لط ائتمان

زيؤادة فؤؤرص حصؤؤول المشؤؤاريع٣-٩

الصؤؤؤناعية الصؤؤؤغيرة الحجؤؤؤم وسؤؤؤائر

المشؤؤؤؤاريع، وال سؤؤؤؤيما فؤؤؤؤي البلؤؤؤؤدان 

الناميؤؤة، علؤؤى اللؤؤدمات الماليؤؤة، بمؤؤا 

كلفة، في ذلك االئتمانات الميسورة الت

وإدماجهؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤي سالسؤؤؤؤؤؤؤل القيمؤؤؤؤؤؤؤة 

وااسوا 

اعة التيار أهداف التنمية المستدامة التي يمكن قياسها من قبل وزارة الزر

مع الجهات الملتصة بالتعاون 



التيار أهداف التنمية المستدامة التي يمكن قياسها من قبل وزارة
الزراعة بالتعاون مع الجهات الملتصة 

ية االستراتيجية الوطنية للتنم

الزراعية
الميشر المقصد

     لال  ثل: 6الهدف رقم 

 اإل  ي لالزلال ع ل اس خ ا ل

. اعةال ك  ل ج يلال    ةل  لالز

البحؤؤؤؤا )قطؤؤؤؤال البيئؤؤؤؤة المسؤؤؤؤاندة 

(العلمي الزراعي

:1الهدف رقم 

ز ااااي للاإل  يج ااااةل   ساااا رلجاااا  لل

.الم  جيت

ر نفقؤؤؤات البحؤؤؤا والتطؤؤؤوي9.5.1

لؤي كنسبة مئوية من النؤاتإل  المح

اإلجمالي

العؤؤؤؤؤؤاملون فؤؤؤؤؤؤي مجؤؤؤؤؤؤؤال 9.5.2

( بمكؤؤؤافر الؤؤؤدوام الكامؤؤؤل)البحؤؤؤا 

لكل مليون نسمة

تعزيؤؤؤؤؤؤؤؤز البحؤؤؤؤؤؤؤؤا العلمؤؤؤؤؤؤؤؤي 9.5

ة وتحسؤؤؤؤين القؤؤؤؤدرات التكنولوجيؤؤؤؤ

ميع في القطاعات الصناعية في ج

البلؤؤؤؤؤؤؤؤدان، وال سؤؤؤؤؤؤؤؤيما البلؤؤؤؤؤؤؤؤدان         

ام النامية، بما فؤي ذلؤك، بحلؤول عؤ

، تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيع االبتكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار       2030

دد والزيؤؤادة بنسؤؤؤبة كبيؤؤؤرة فؤؤؤي عؤؤؤ

العؤؤؤؤؤؤاملين فؤؤؤؤؤؤي مجؤؤؤؤؤؤال البحؤؤؤؤؤؤا          

والتطؤؤؤوير لكؤؤؤل مليؤؤؤون شؤؤؤلص، 

وزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة إنفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  القطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعين            

العؤؤؤؤؤام واللؤؤؤؤؤاص علؤؤؤؤؤى البحؤؤؤؤؤا 

.والتطوير



زراعة أهداف التنمية المستدامة التي يمكن قياسها من قبل وزارة الالتيار 
بالتعاون مع الجهات الملتصة 

مية االستراتيجية الوطنية للتن

الزراعية
الميشر المقصد

من االستراتيجية1الهدف رقم 

اساااا  امةلالماااا ا  لالاااازلال ع ااااةل

.       ي

:5الهدف رقم 

 عز اااازلال كيماااا ل اااا رلال  اااايل

الز اعاااا ل ق يعاااايتلائق  ااااي ل

.ا خ ى

:7الهدف رقم 

  سااااااا رل  ي سااااااا ةلالم  جااااااايت

الز اع ةلال  ع ةل السع  ة

9.a.1 مجمؤؤؤؤؤول الؤؤؤؤؤدعم الؤؤؤؤؤدولي

المسؤؤؤؤؤاعدة اإلنمائيؤؤؤؤؤة )الرسؤؤؤؤؤمي 

ات الرسؤؤمية باإلضؤؤافة إلؤؤى التؤؤدفق

للهياكؤؤؤؤؤؤؤؤل ( الرسؤؤؤؤؤؤؤؤمية االؤؤؤؤؤؤؤؤرى

ااساسية

9. aيؤؤة تيسؤؤير تطؤؤوير البنؤؤى التحت

المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدامة والقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادرة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى             

ل الصمود في البلدان النامية مؤن لؤال

جي تحسين الدعم  المؤالي  والتكنولؤو

يؤؤؤة،           والتقنؤؤؤي المقؤؤؤدم للبلؤؤؤدان اافريق

ة وأقؤؤل البلؤؤدان نمؤؤوا، والبلؤؤدان الناميؤؤ

غيؤؤؤؤر السؤؤؤؤاحلية والؤؤؤؤدول  الجزريؤؤؤؤة 

.الصغيرة النامية



زراعة أهداف التنمية المستدامة التي يمكن قياسها من قبل وزارة الالتيار 
بالتعاون مع الجهات الملتصة 

ة االستراتيجية الوطنية للتنمي

الزراعية
الميشر المقصد

: 6الهدف رقم 

  اا   لال  ااثل اإل  ااي لالز اعاا 

ةل اا ل اساا خ ا لال ك  ل ج اايلال    اا

.الز اعة

:التمويل الزراعي5الهدف رقم 

 ةل اااا    لال م  اااا لالم ساااا لل   اااا

الز اع ااااااااةل اساااااااا ي لالس يساااااااايتل

الز اع ةل

9.b.1مؤؤؤة النسؤؤؤبة المئويؤؤؤة للقي

وجيؤة المضافة للصناعة التكنول

المتوسؤؤؤؤؤؤطة والمتقدمؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤن 

مجمول القيمة المضافة

9.Bليؤة دعم تطوير التكنولوجيؤا المح

اميؤة، والبحا واالبتكار في البلدان الن

بمؤا فؤي ذلؤك عؤن طريؤ  كفالؤة وجؤود

بيئؤؤؤة مياتيؤؤؤة مؤؤؤن حيؤؤؤا السياسؤؤؤات 

للتنويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعي وإضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافة            

قيمؤؤؤؤة للسؤؤؤؤلع ااساسؤؤؤؤية بؤؤؤؤين أمؤؤؤؤور

.ألرى



بالتصنيـــع الزراعـــيللنهوص تـوصيـــات عامــــــــــــة 

من ع بدءا  التصنيوضع استراتيجية شاملة للنهوص بالتصنيع الزراعي في كافة مراحل • 

.والتسوي ثم التصنيع والتعبئة والتغليف الزراعة 

:طري  تكنولوجيا الصناعة والزراعة عن تطوير • 

.اعيالمنتإل الصنأصناف لضر وفاكهة مناسبة للتصنيع بما يرفع من جودة زراعة -1

.جودتعن يساهم في زيادة اإلنتاج وتحسيبما التكنولوجيا الحديثة في الزراعة استلدام -2

وتوفير  ظ عليها التكنولوجيا الحديثة للتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للحفااستلدام -3

.عياإلنتاج الزراالداعمة مثل النقل المبرد وأماكن التلزين للحفاظ على جودة اللدمات 



بين االستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي الربط • 

بين المزارعين والمستثمرين في التصنيع الزراعي الربط • 

كؤل لريطة التصنيع الزراعي على كافة المحافظات عن طري  إعالننشر • 

لؤؤك وذمحافظؤؤة عؤؤن فؤؤرص االسؤؤتثمار فؤؤي التصؤؤنيع الزراعؤؤي المتاحؤؤة لؤؤديها 

ذه هؤؤمؤؤن لتسؤؤويقها للمصؤؤانع القائمؤؤة أم إلنشؤؤاء مصؤؤانع جديؤؤدة لالسؤؤتفادة 

.الفرص

بالتصنيـــع الزراعـــيللنهوص تـوصيـــات عامــــــــــــة 



وشـــكرا  لــــكم


