
المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
مراكش – آسفي

مهام المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي:
• تنزيل استراتيجية االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي. 

• تنسيق منظومة االستشارة الفالحية متعددة الفاعلين مع الشركاء الجهويين.
• دعم المنظمات الفالحية المهنية.

• دعم االنشطة المنجزة من طرف الفاعلين الجهويين.

عدد المصالح / مراكز االستشارة الفالحية ودورها في الميدان: 
مقر المديرية الجهوية: مراكش

4 مصالح جهوية

الهدف األساسي الذي تسعى إليه المصلحة هو البرمجة المشتركة ألنشطة االستشارة الفالحية على مستوى 
جهة مراكش آسفي من خالل المسؤوليات المذكورة أدناه: 

• المشاركة في صياغة البرنامج الجهوي لالستشارة الفالحية. 
• ضمان تنفيذ أنشطة االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي..

• التنسيق مع جميع المصالح ومراكز االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي 
• ضمان تنفيذ أنشطة التنمية الفالحية الجهوية الموكولة للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية.

مصلحة البرمجة:

تتمثل المهمة الرئيسية للمصلحة في تفعيل وتوطيد الشراكات على المستوى الجهوي:

• تعزيز عالقات الشراكة مع الشركاء الجهويين؛
• ضمان تعبئة الشركاء حول أنشطة االستشارة الفالحية

• ضمان تنفيذ اإلجراءات الموكولة للمكتب في إطار اتفاقيات الشراكة اإلطار والمحددة.

مصلحة العالقات مع الشركاء الجهويين:



مصلحة القيادة وتتبع عمليات االستشارة الفالحية:

• ضمان تتبع عمليات االستشارة الفالحية في الميدان.
• التنسيق مع المصالح اإلقليمية ومراكز االستشارة الفالحية لرصد التقدم المحرز.

• ضمان جمع البيانات والتقارير الصاعدة من الميدان إلى الهيئات المركزية.
• ضمان إدارة البيانات الميدانية الخاصة بالجهة.

المصلحة اإلدارية والمالية:

• الحفاظ على إدارة الميزانية والمحاسبة ومراقبة تنفيذ برامج المحاسبة والمالية.
• تحديث قائمة الموارد البشرية وضمان تنظيمها.

• السهر على إدارة الموارد والنفقات
• مراقبة تنفيذ برامج تهيئة المقرات واإلدارة اللوجستية.

• مسك جرد المقرات والمعدات المخصصة للجهة.

25 مركز لالستشارة الفالحية (15 بورية / 10 مسقية)

28 مركزا فرعيا

• المشاركة في وضع خطة عمل االستشارة الفالحية المحلية.
• المشاركة في تتبع الموسم الفالحي ونقل المعلومات المتعلقة به.

ــز  ــى الحواف ــوج إل ــة والول ــة فالحي ــات مهني ــاء منظم ــق بإنش ــا يتعل ــم فيم ــن ودعمه ــة المزارعي • توعي
والمساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة.

• القيــام بحمــالت إعالميــة تتعلــق بالسالســل اإلنتاجيــة، النباتيــة منهــا والحيوانيــة وكــذا السالســل األفقيــة 
(الري، المكننة الفالحية، والمدخالت...)

• دعم مشاريع الدعامة الثانية ومشاريع التجميع.
• ضمان إنجاز تقارير دائمة حول جميع إجراءات االستشارة الفالحية على المستوى المحلي.

 مصلحتان إقليميتان لتفعيل االستشارة الفالحية:

يتجلــى دورهمــا فــي ضمــان تنفيــذ برنامــج االستشــارة الفالحيــة علــى المســتوى اإلقليمــي، واإلبــالغ عــن 
اإلنجــازات والتنســيق بيــن مراكــز االستشــارة الفالحيــة فيمــا يتعلــق بنظــام هــذه االخيــرة علــى المســتوى 

اإلقليمي.



الموارد البشرية للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية: 

أهم اإلنجازات التي حققتها المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية 
(حتى متم 2020)

• 47 مستشارا فالحيا؛
• 9 رؤساء مراكز االستشارة الفالحية والمصالح اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية؛

• 12 إطارا ومستخدما على مستوى المديرية الجهوية؛
• 15 ضابط دعم على مستوى مراكز االستشارة الفالحية.

دعم السالسل

3531 من أنشطة االستشارة فالحية، استفاد منه أكثر من 11522 فالح.
20 رحلة دراسية، استفاد منها أكثر من 315 فالح. 

•  القدرة على إنشاء وإدارة وحدات إنتاج صغيرة.
•  الولوج إلى التقنيات الجديدة المتعلقة باإلنتاج النباتي والحيواني؛

•  تطوير تقنيات تقييم جديدة و/ أو تحديث التقنيات التقليدية عن طريق ادماج معايير للجودة؛
•  تطوير تقنيات جديدة لعرض المنتوجات للبيع (المعالجات المسبقة، التعبئة والتغليف، الحفظ، إلخ)؛

•  تطوير عمليات تسويق جديدة (تجزئة السوق، واختيار فترات اإلنتاج والتسويق).

هدف المحور: 

ملخص اإلنجازات:

ــي  ــة ف ــات الزراعي ــج المنتج ــة؛ دم ــل واإلنتاجي ــين المحاصي ــاج؛ تحس ــدة اإلنت ــات الجي ــاب الممارس  اكتس
القنوات التجارية؛ اعتماد الرقمنة؛ تحسين دخل المنتجين.

التغيرات الهامة المسجلة:

 آثار تغير المناخ والظروف الصعبة لكوفيد 19.

العوامل المؤثرة على التقدم:



مشاريع الدعامة األولى والثانية:
: • هدف المحور 

-  محاربة الفقر في المناطق الهشة.
-  تطوير مشاريع فالحية مجدية اقتصاديا؛

-  تحسين المردودية الفالحية؛ 
-  تعزيز القدرات التنظيمية للفالحين؛

-  امتالك المشاريع من قبل المستفيدين؛
-  اعتماد السالسل ذات اإلمكانيات العالية؛

-  اعتماد تقنيات اإلنتاج الجديدة وتطوير المنتوجات؛
-  اعتماد تقنيات ترويج وتسويق جديدة للمنتجات المحلية.

• ملخص اإلنجازات: 14125 نشاط لالستشارة الفالحية، استفاد منه أكثر من 46086 فالح
• التغيرات الهامة المسجلة:

-  إدماج السالسل المدرة للدخل؛
-   تحسين دخل الفالحين والمرأة القروية والشباب القروي؛

-   تنظيم المستفيدين؛
-   اعتماد الممارسات الفالحية الجيدة؛

-   إنشاء تعاونيات لتقديم الخدمات ;
-   النهوض بالتشغيل؛

-   التكامل بين مراحل اإلنتاج األولية  والتسويق والنهائية؛
-   ترميز المنتوجات المحلية  (العالمات المميزة للمنشأ والجودة) 

-   ولوج المنتجين إلى األسواق المدرة للدخل.
• العوامل المؤثرة على التقدم: 

-  آثار تغير المناخ؛ 
-  الظروف الصعبة لكوفيد 19.



تنظيم  الفالحين

برنامج الري

• الدعم والحفاظ على مشاريع المخطط الفالحي الجهوي لجهة مراكش-آسفي بتعاون تام مع الشركاء 
المؤسساتيين والمهنيين.  

• ملخص اإلنجازات:
-  252 نشاط لالستشارة الفالحية، يتعلق بالتكوين التطبيقي، استفاد منه أكثر من 980؛

-  106 نشاط لالستشارة الفالحية لفائدة 636 فالح.
• التغيرات الهامة المسجلة:

-  إتقان تقنيات الري الموضعي و التسميد  بالري وصيانة شبكة الري الموضعية حسب القطع ؛
-  اعتماد طرق قيادة وتسيير شبكات الري الموضعية؛

-  إدارة وتثمين الموارد المائية واإلنذار بالري؛
-  تحسين إدارة جمعيات مستعملي مياه السقي الفالحي؛ 

-  إدخال زراعات جديدة تستهلك كميات أقل من المياه - إنشاء تعاونيات لتقديم الخدمات [الصيانة، 
حفظ شبكات الري ....]

-  تحسين دخل الفالحين.
• العوامل المؤثرة على التقدم: 

-  آثار تغير المناخ؛ 
-  الظروف الصعبة لكوفيد 19.

• هدف المحور:
-  تقوية تنظيم الفالحين؛

-  دعم ظهور التعاونيات الخدماتية؛
-  دعم التجميع الذاتي.

• ملخص اإلنجازات:
-   368 نشاط متعلق باأليام التحسيسية لفائدة 5520 فالح؛

-  4232 زيارة تأطيرية لفائدة 12696 فالح.
• التغييــرات الهامــة المســجلة: إنشــاء التعاونيــات، جمعيــات مســتعملي ميــاه الســقي الفالحــي؛ تعاونيــات 
الخدمــات الفالحيــة، االتحــادات، المجموعــات ذات النفــع االقتصــادي، تحويــل الجمعيــات الحاملــة لمشــاريع 

الدعامة الثانية إلى تعاونيات. الربط بين المنظمات المهنية الفالحية. 
• العوامل المؤثرة على التقدم: الظروف الصعبة لكوفيد 19.



المحاور األفقية

ــي  ــة الت ــاعدات المالي ــزات والمس ــول التحفي ــات ح ــم المعلوم ــة وتقدي ــور: التوعي ــن المح ــدف م • اله
تقدمها الدولة؛

• ملخص اإلنجازات:
-  69 يوما تحسيسيا لفائدة 1035 فالح؛ 

-  917 زيارة تأطيرية لفائدة 2700 فالح.
• التغييرات الهامة المسجلة: استخدام إعانات صندوق التنمية الفالحية

• العوامل المؤثرة على التقدم: الظروف الصعبة لكوفيد 19.

صندوق التنمية الفالحية:

• هدف المحور: التوعية بقانون 13-113
• ملخص اإلنجازات:

-  48 يوما تحسيسيا لفائدة 720 فالح؛
-  644 زيارة تأطيرية لفائدة 1932 فالح.

• التغييرات الهامة المســجلة:  اإلعالم والتوعية بشــأن أحكام القانون 113-13 : حقوق وشــروط الممارسة، 
حوافز لالستغالل الرشيد والمستدام للموارد الرعوية.

• العوامل المؤثرة على التقدم: الظروف الصعبة لكوفيد 19؛

الترحال :



• الهــدف مــن المحــور: تنميــة ريــادة األعمــال النســوية. الحكامــة الجيــدة للتعاونيــات النســوية ؛ تطويــر 
تقنيات جديدة للتقييم والتسويق؛ تطبيق إجراءات إصدار الشهادات للمنتوجات الفالحية.

• ملخص اإلنجازات:
-  16 يوما تكوينيا، استفاد منه أكثر من 320 امرأة قروية ورحلة دراسية واحدة لفائدة 26 امرأة قروية؛

-  106 نشاط لالستشارة الفالحية لصالح 636 فالح.
• التغييــرات الهامــة المســجلة:  تشــجيع النســاء علــى ريــادة األعمــال النســوية؛ الشــروع فــي آليــات ريــادة 
األعمــال النســوية ؛ فهــم اإلجــراءات اإلداريــة والماليــة والحكامــة الجيــدة للتعاونيــات الفالحيــة؛ تحســين 
ــى  ــة عل ــة الصحي ــراءات الرقاب ــاد إج ــي؛ اعتم ــوج الفالح ــة للمنت ــلة القيم ــول سلس ــى ط ــالت عل التدخ

المنتجات الفالحية وجدوى الحصول على الشهادة الصحية.
• العوامل المؤثرة على التقدم: 

-  آثار تغير المناخ؛ 
-  الظروف الصعبة لكوفيد 19.

المرأة القروية:

• الهــدف مــن المحــور: تنميــة ريــادة األعمــال ؛ تمهيــد الطريــق إلــى ولــوج بيئــة األعمــال و تقنيــات إدارة 
المؤسسات الفالحية؛ وضع خرائط أفكار المشاريع.

• ملخص اإلنجازات:
-  22 ورشة عمل لفائدة 440 من الشباب القروي.

-  20 رحلة دراسية لفائدة 315  فالح.
ــال ؛  ــادة األعم ــات ري ــى آلي ــالع عل ــال؛ االط ــادة األعم ــة ري ــاء ثقاف ــجلة:  إرس ــة المس ــرات الهام • التغيي
ــبه  ــي والش ــاع الفالح ــي القط ــال ف ــادة األعم ــة بري ــة المرتبط ــرص اإلقليمي ــاركي للف ــخيص التش التش

فالحي والتصنيع؛ تقييم االحتياجات الحالية والمستقبلية.
• العوامل المؤثرة على التقدم: 

-  آثار تغير المناخ؛ 
-  الظروف الصعبة لكوفيد 19.

ريادة األعمال:



المحاور األفقية

ــاء  ــي وب ــن تفش ــة م ــة للوقاي ــر الصحي ــزام بالتدابي ــرورة االلت ــيس بض ــة و التحس ــور: التوعي ــدف المح • ه
كوفيــد  يــوم العيــد؛ تنظيــم أســواق الماشــية المخصصــة لعيــد األضحــى؛ دعــم إجــراءات الرقابــة علــى 

المواشي.
• ملخــص اإلنجــازات: 372 نشــاط لالستشــارة الفالحيــة / وصــالت االستشــارة الفالحيــة عــن بعــد عبــر تعبئــة 

31 مستشارا فالحيا ورؤساء مراكز االستشارة الفالحية.  
• التغييــرات الهامــة المســجلة: االمتثــال بتدابيــر التباعــد الوقائيــة ؛ االمتثــال بتدابيــر التعقيــم و النظافــة 
الصحيــة: توزيــع األقنعــة الواقيــة و المطهــرات الكحوليــة؛ توزيــع دليــل التدابيــر الصحيــة الوقائيــة ضــد 
ــى  ــد األضح ــة لعي ــي المخصص ــواق المواش ــي أس ــا   ف ــب تنفيذه ــة الواج ــر التنظيمي ــد 19 والتدابي كوفي
إعــداد كبســوالت توعويــة و تحسيســية مــن إنتــاج المستشــارين الفالحيــن باللغتيــن العربيــة و األمازيغيــة؛ 

تعزيز إجراءات الرقابة على المواشي المخصصة لعيد األضحى في جميع أنحاء البالد.
• العوامل المؤثرة على التقدم: الظروف الصعبة لكوفيد 19؛

إجراءات عيد األضحى:

• هدف المحور: التحسيس من أجل التحفيز على البذر.
• ملخص اإلنجازات:

-  160 يوما تحسيسيا لفائدة 2400 فالح؛
-  1920 زيارة تأطيرية لفائدة 5760 فالح.

• التغييرات الهامة المسجلة:  
-  االستخدام المعقلن للمدخالت الفالحية؛

-   الزرع المبكر؛
-  الزرع المباشر. 

الموسم الفالحي 2021-2020



إعادة هيكلة منظومة االستشارة الفالحية

• هدف المحور: المساهمة في حماية الثروة الحيوانية.
• ملخــص اإلنجازات: 244000 نشــاط لالستشــارة الفالحية لفائدة 244903 فــالح / 10 مراكز الترحيل (7 منها 

لالستشارة الفالحية) / تعبئة 18 مستشارا فالحيا
ــر  ــزام بالتدابي ــع االلت ــن م ــى الفالحي ــم عل ــعير المدع ــع الش ــة توزي ــجلة: عملي ــة المس ــرات الهام • التغيي

الوقائية ضد كوفيد 19.

حماية الثورة الحيوانية:

•  تحسين عرض الهيئات المحلية : مراكز االستشارة الفالحية .
•  تحسين مستوى التأطير.

•  االســتفادة المثلــى مــن المــوارد البشــرية : االستشــارة الفالحيــة فــي القطــاع العــام و تعبئــة الخبــرات 
في مجال االستشارة الفالحية بالقطاع الخاص.

•  انطالق الخدمات الفالحية الرقمية.
•  تحسين الولوج إلى االستشارة الرقمية.

توطيد السالسل
•  تحســين المردوديــة و زيــادة اإلنتــاج و الجــودة مــن خــالل تقويــة قــدرات الفالحيــن فــي مجــال تقنيــات 

اإلنتاج و التثمين الحديثة.
•  إعطاء دفعة للزراعات البديلة و أساليب اإلنتاج البيولوجي.

•  تحسين إنتاجية السالسل الحيوانية.
• توعية و تنشيط وحدات التثمين المركبة من أجل االستجابة للمتطلبات التنظيمية.

ــهادة  ــى الش ــول عل ــات الحص ــث متطلب ــن حي ــة م ــات الفالحي ــن و التعاوني ــدات التثمي ــة وح • مواكب
الصحية.

• نشر تقنيات اإلنتاج الجديدة للفالحين.
ــر القــدرات التقنيــة للفالحيــن فيمــا يتعلــق بالممارســات الجيــدة لتقنيــات الــري وصيانــة شــبكات  • تطوي

الري المحلية.

آفاق وأهداف المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية في إطار 
استراتيجية الجيل األخضر 2030-2020:



ريادة األعمال

• إحياء التعاونيات القائمة؛
• دعم عامة النماذج الجديدة للمنظمات الفالحية ؛
• دعم التجميع الذاتي (تنظيم من الدرجة الثانية).

تنظيم الفاعلين

ــدد  ــغلين الج ــة المش ــغل / مواكب ــوق الش ــي س ــاج ف ــة / اإلندم ــي الجماعي ــل األراض ــين محاصي •  تحس
وتكوين الشباب حاملي المشاريع؛

•  دعم إنشاء التعاونيات المقدمة للخدمات؛
•  توجيه الشباب حاملي المشاريع نحو االبتكار والتنوع؛

•  تعزيز القدرات التقنية واإلدارية وإدارة الشباب الطموح حاملي المشاريع؛
•  احتضــان حاملــي المشــاريع و التنظيمــات الفالحيــة المهنيــة علــى مســتوى المركــز الجهــوي للشــباب 

حاملي المشاريع في القطاع الفالحي.


