
المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
طنجة تطوان الحسيمة

مهام المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي:
• تنزيل االستراتيجية الوطنية لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي.

• إعــداد وتحديــث المخطــط الفالحــي الجهــوي الســنوي القائــم علــى البرنامــج الفالحــي الجهــوي والســهر 
على تنفيذه بعد المصادقة عليه.

• الحرص على تنفيد مهام التنمية الفالحية الموكولة للمكتب.
• الحــرص علــى الســير الجيــد للعمليــات المبرمجــة وتدبيــر النظــام المعلوماتــي للمديريــة الجهويــة 

للمكتب.
• توحيد البيانات الفالحية الجهوية الصاعدة للمديريات المركزية. 

• توحيد تقارير أنشطة االستشارة الفالحية في الجهة. 
• تنمية الشراكة مع الغرف الفالحية والشركاء الجهويين حول االستشارة الفالحية.

• تنزيل الشراكات االستراتيجية الوطنية عبر اتفاقيات جهوية.
• استشراف واقتراح شراكات مع مختلف الشركاء الجهويين حول االستشارة الفالحية

• تتبع وتقييم هذه الشراكات.
• ضمان التدبير االداري والمالي. 

• تأمين الموارد اللوجستية والعامة للمديرية الجهوية.

عدد المصالح:
4 مصالح جهوية:

• مصلحة برمجة االستشارة الفالحية؛
• مصلحة قيادة وتتبع عمليات االستشارة الفالحية؛

• مصلحة العالقة مع الشركاء الجهويين؛
• مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية؛



عدد مراكز االستشارة الفالحية وأدوارها في الميدان

أدوارها:

4 مصالح إقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية

وزان، شفشاون، العرائش وأصيلة
تتجلى مهام المصالح اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية في:

• تنشيط شبكة رؤساء مراكز االستشارة الفالحية.
• تنمية التعاون بين مختلف مراكز االستشارة الفالحية.

• ضمان تنفيذ مهام االستشارة ودعم التنمية الفالحية على المستوى المحلي.
• ضمان صعود المعلومات واالحتياجات إلى المديرية الجهوية.

مركز االستشارة الفالحية بدرجة مصلحة مكلف بـ:

• تدبير كافة موارده.
• اإلشراف على فريق المستشارين الفالحيين (العامون والمتخصصون)

• تنفيذ برنامج العمل المحلي لالستشارة الفالحية.
• تنزيل الشراكات االستراتيجية الوطنية عبر شراكات جهوية.

• استشراف واقتراح شراكات مع مختلف الشركاء الجهويين حول االستشارة الفالحية.
• تتبع وتقييم هذه الشراكات.

14 مركز لالستشارة الفالحية : أسجن، موقريصات، بوحمد، بنقريش، دار بن صدوق، المالليين، واد الو، بني 
بوفراح، امزورن، تركيست، كزناية، العوامرة، مريسة، الريسانة

أهم إنجازات المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية (حتى متم 2020)
 تم تقليص عدد العمليات وتعبئة المستشارين الفالحيين مقارنة مع المتطلبات التي تم تحديدها بسبب 

تطبيق اإلجراءات االحترازية التي فرضتها جائحة كورونا. 

الموارد البشرية المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
92 مستخدما.



دعم السالسل الفالحية
• هدف المحور: تطوير السالسل الرئيسية للجهة. 

• ملخص إنجازات االستشارة الفالحية: 

مشاريع الدعامة الثانية
• دعم وتعزيز قدرات المستفيدين من المنظمات المهنية الفالحية الحاملة لمشاريع الدعامة الثانية

• تحقيق أنشطة االستشارة الفالحية التالية:

العدد اإلجمالي لألنشــطة: 2777 لفائدة حوالي 18000 مســتفيد من بينها 6 في المائة من النســاء القرويات 
مفصلة كما يلي:

• 1378 زيارة تأطيرية
• 244 استقباال في المكتب

• 378 مكالمة هاتفية
ــر االستشــارة الفالحيــة الرقميــة عــن بعــد وعــن طريــق الوســائط الســمعية البصريــة  • التعبئــة عب

عبر تطبيق واتساب لتعزيز باقي األنشطة في الظروف االستثنائية لكوفيد 19

العدد اإلجمالي لألنشطة هو 817 لفائدة حوالي 5784 مستفيد (3 في المائة نساء قرويات)

• 60 يوم تحسيسي.
• 100 مكالمة هاتفية.

• 603 زيارة تأطيرية.
• 45 استقبال في المكتب.

ــر االستشــارة الفالحيــة الرقميــة عــن بعــد وعــن طريــق الوســائط الســمعية البصريــة  • التعبئــة عب
عبر تطبيق واتساب لتعزيز باقي األنشطة في الظروف االستثنائية لكوفيد 19

األنشطة الغير المدرجة في الميزانية

•  30 مدرســة حقليــة فــي السالســل التاليــة: اللــوز، الصبــار، النعنــاع، الــدرة، الزراعــات الكلئيــة، الحمــص، 
البطاطــس، البطيــخ، الــدالح، تربيــة الماعــز، تربيــة األغنــام،  تربيــة االبقــار الحلــوب، تســمين األغنــام، تربيــة 

الدجاج البلدي، تربية النحل. 
• 138 يوما تكوينيا (120 يوما تكوينيا بواسطة المستشارين الخواص؛ 18 يوما تكوينيا للنساء القرويات).

•  66 يوما تحسيسيا لفائدة وحدات التثمين للوقاية من كوفيد 19 (2480 مستفيد).

األنشطة المدرجة في الميزانية



العدد اإلجمالي لألنشطة هو 45 لفائدة حوالي 1076 مستفيد

• 60 يوم تحسيسي.
• 7 أيام تحسيسية.

• 9 أيام تكوينية.
• 29 رحلة دراسية.

تنظيم الفالحين
• مواكبة التنظيمات المهنية الفالحية وتنظيم الفالحين والنساء القرويات

• تحقيق أنشطة االستشارة الفالحية التالية:

برنامج السقي
تثميــن األراضــي الفالحيــة/ اقتصــاد ميــاه الســقي فــي المناطــق الســقوية المعنيــة : دار الخروفــة، أســجن، 

دارأقوبع، المهادرات، أجراس

العدد اإلجمالي لألنشــطة: 536 لفائدة حوالي 4620 مســتفيد من بينهم 26 في المائة من النســاء القرويات 
مفصلة كما يلي:

• 189 زيارة تأطيرية
• 126 استقباال في المكتب

• 85 مكالمة هاتفية
• 136 يوما تحسيسيا

ــر االستشــارة الفالحيــة الرقميــة عــن بعــد وعــن طريــق الوســائط الســمعية البصريــة  • التعبئــة عب
عبر تطبيق واتساب لتعزيز باقي األنشطة في الظروف االستثنائية لكوفيد 19

النتيجة: إنشاء 97 تعاونية فالحية

تحقيق أنشطة االستشارة الفالحية التالية:
العدد اإلجمالي لألنشطة هو 817 لفائدة حوالي 5784 مستفيد (3 في المائة نساء قرويات)

• 68 مكالمة هاتفية
• 325 زيارة تأطيرية

• 2 استقبال في المكتب
ــر االستشــارة الفالحيــة الرقميــة عــن بعــد وعــن طريــق الوســائط الســمعية البصريــة  • التعبئــة عب

عبر تطبيق واتساب لتعزيز باقي األنشطة في الظروف االستثنائية لكوفيد 19

األنشطة الغير المدرجة في الميزانية



األنشطة المدرجة في الميزانية

إعادة هيكلة منظومة االستشارة الفالحية

العدد اإلجمالي لألنشطة هو 83 لفائدة حوالي 1650 مستفيد

• 05 مدرسة حقلية في السالسل التالية: البطاطس، البطيخ، الدالح، التوت. 
• 80 يوما تكوينيا بواسطة المستشارين الخواص.

المحاور األفقية
• المساعدات والتحفيزات في إطار صندوق التنمية الفالحية 

• مواكبة الفالحين من أجل تجهيز ضيعتاهم لالستفادة من دعم وتحفيزات صندوق التنمية الفالحية
• تحقيق األنشطة الغير المدرجة في الميزانية التالية:

- العدد اإلجمالي لألنشطة هو 124 لفائدة حوالي 434 مستفيد من بينهم ٪1 من النساء القرويات ، 
وتحديداً:

- 13 مكالمة هاتفية.
- 12 يوما تحسيسيا.
- 60 زيارة تأطيرية

- 39 استقباال في المكتب.
- التعبئة عبر االستشارة الفالحية الرقمية عن بعد وعن طريق الوسائط السمعية البصرية عبر تطبيق 

واتساب لتعزيز باقي األنشطة في الظروف االستثنائية لكوفيد 19.

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

الهدف الجهوي لالستراتيجية: 

• عدد المستشارين الفالحيين بحلول عام 2030: 469
• عدد المستشارين الفالحيين الخواص: 350

• عدد المستشارين الفالحيين في القطاع العام: 119
• عدد الضيعات الفالحية/ مستشار فالحي بحلول عام 2030: 382

• المنطقة المؤطرة / مستشار فالحي بحلول عام 2030: 1500 هكتار



توطيد السالسل
ــط  ــداف المخط ــق أه ــة لتحقي ــارة الفالحي ــق باالستش ــا يتعل ــن فيم ــة  للفالحي ــة الجهوي ــة المديري مواكب

الفالحي الجهوي للمنطقة و المتمثلة في:

• رسم الخرائط وإضفاء الطابع الترابي على االستشارة:
(CAT) المستشار الفالحيين المجالين -

 (CAS) المستشار الفالحيين المتخصصين -
(CAF) المستشار الفالحيين المكونين -

• تحديث مراكز االستشارة الفالحية.

الهدف الجهوي للمخطط الفالحي الجهوي : السالسل النباتية

• استقرار المساحات المرتبطة بالحبوب والحوامضتطور المساحة
• امتــداد المســاحات المتعلقــة بأشــجار الزيتــون(%17+)، اللــوز، والتين 

مع تحسين المردودية ورفع مستوى اإلنتاج.
بينهــا  العاليــة، مــن  المضافــة  القيمــة  السالســل ذات  تنميــة   •

الفواكه الحمراء، الزراعات السكرية واألفوكا.
• تطور مساحة سالسل الخضراوات الموسمية (36%+)

• مضاعفة مساحة الزراعات السكرية بمرتين (*2)
• تزايد مساحة الفواكه الحمراء(57%+).

• تحفيز الفالحة البيولوجية.

• رفع مستوى إنتاج الخضراوات الموسمية (%71+).رفع مستوى اإلنتاج
• رفع مستوى إنتاج الزيتون (112%+).

• رفع مستوى إنتاج الزراعات السكرية (أربعة أضعاف *4).
• رفع مستوى إنتاج الفواكه الحمراء (70%+).



الهدف الجهوي للمخطط الفالحي الجهوي: السالسل الحيوانية

الهدف الجهوي 
للمخطط الفالحي 

الجهوي : رفع فعالية 
و مستوى اإلنتاج

• عدد خاليا النحل الحديثة (79%+).
• رفع مستوى إنتاج الحليب (47%+).
• رفع مستوى إنتاج اللحوم (49%+).

• رفع مستوى إنتاج تربية النحل بمقدار ثالثة أضعاف (*3)

السالسل الرئيسيةسالسل الجهة

ــون،  ــوز، الزيت ــض، الل ــي: الحوام ــاج النبات اإلنت
األفــوكا، الصبــار، الزراعــات الســكرية، الفواكــه 
الحمــراء، الخضــراوات الموســمية، الفالحــة 
البيولوجيــة، التيــن، الزراعــات الزيتيــة، الحبــوب، 

القطاني الزراعات الكلئية.
ــام  ــراء لألغن ــوم الحم ــي: اللح ــاج الحيوان اإلنت
والماعــز، اللحــوم الحمــراء لألبقــار، الحليــب 

والعسل.

ــون،  ــوز، الزيت ــض، الل ــي: الحوام ــاج النبات اإلنت
 ، الســكرية  الزراعــات  الصبــار،  األفــوكادو، 
الفواكــه الحمــراء، الخضــراوات الموســمية، 

الزراعات البيولوجية. 

تنظيم الفالحين

ــط  ــداف المخط ــق أه ــة لتحقي ــارة الفالحي ــق باالستش ــا يتعل ــن فيم ــة  للفالحي ــة الجهوي ــة المديري مواكب
الفالحي الجهوي للمنطقة و المتمثلة في:

استهداف األنشطة لتحقيق فعالية أكبر:

األهداف:



تنظيم الفالحين

• تجميع وإعادة تنظيم وإنعاش المنظمات المهنية الفالحية.
• نسبة التجميع 2030: %30 من إجمالي 179107 ضيعة.

• عدد المنظمات التي سيتم إنشاؤها بحلول عام 2030: 1000.
• أنواع المنظمات المهنية الفالحية:

- التعاونيات الفالحية.
- اتحادات التعاونيات الفالحية.

- المجموعات ذات النفع االثتصادي
- شركات األعمال الفالحية. 

- المنظمات البيمهنية. 
- الجمعيات الفالحية.

- جمعيات مستخدمي المياه المخصصة لألغراض الزراعية .

ريادة األعمال
العروض المخصصة للشباب والمقاوالت على المستوى الجهوي :

ــى  ــز عل ــي ترك ــة الت ــة المحلي ــاريع المقاوالتي ــة المش ــن ومواكب ــان والتكوي ــز االحتض ــاء مراك • إنش
احتياجات اإلقليم.

• مواكبة وتتبع المشاريع التي يحملها الشباب.
• إعالم وتحسيس الشباب.

األهداف:


