
المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
درعة - تافياللت

مهام المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي:
• إعــداد مخطــط العمــل الجهــوي الســنوي لالستشــارة الفالحيــة بالتنســيق مــع المصالــح الخارجيــة لــوزارة 
ــب  ــة، المكت ــة للفالح ــة الجهوي ــات، المديري ــاه والغاب ــة والمي ــة القروي ــري والتنمي ــد البح ــة والصي الفالح
ــة للمنتجــات  ــي للســالمة الصحي ــب الوطن ــة للفالحــة، المكت ــة اإلقليمي الجهــوي لالســتثمار الفالحــي، المديري

الغذائية، الخ.؛
• السهر على تنفيذ مهام التنمية الفالحية المنوطة بالمكتب الوطني لالستشارة الفالحية؛

• ضمان التدبير والتنسيق بين مصالح المديرية الجهوية؛
• ضمان جمع المعلومات المرفوعة للمديرية المركزية؛

• ضمان التسيير الداخلي لفريق المديرية.

عدد المصالح وأدوارها في الميدان:
 4 مصالح جهوية:

المصلحة اإلدارية والمالية:
• تحديث بيانات المستخدمين ومراقبة إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع مديرية الموارد البشرية المركزية؛

• مسك إدارة الميزانية والمحاسبة ومراقبة تنفيذ المشاريع مع قسم المالية والمحاسبة المركزي؛
• إدارة الموارد المخصصة وتنفيذ النفقات المتعلقة بها؛

• متابعة برنامج بناء وتهيئة المقرات، وإدارة اللوجستيات واإلشراف على المخزون؛
• جرد المقرات والمعدات المخصصة للجهة.



1 مصلحة إقليمية:
المصلحة اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية:

• المشاركة في تنفيذ المخطط الجهوي السنوي المحلي والسهر على تنزيله على المستوى اإلقليمي؛
• برمجة عمليات االستشارة الفالحية ودعم تنفيذها وتتبعها بين جميع مراكز االستشارة الفالحية على المستوى 

اإلقليمي؛
• ضمان التنسيق بين جميع مراكز االستشارة الفالحية على المستوى اإلقليمي في مجال االستشارة الفالحية؛

• السهر على إنجاز التقارير المتعلقة بإجراءات االستشارة الفالحية على المستوى اإلقليمي.

مصلحة العالقة مع الشركاء الجهويين:
ــن يســاعدون فــي دعــم المهــام الرئيســية  ــن الذي ــز عالقــات الشــراكة مــع غــرف الفالحــة والمهنيي • تعزي

للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية؛
ــى  ــا إل ــط لترجمته ــي والتخطي ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــتراتيجية الموقع ــراكات اإلس ــطة الش ــم أنش • دع

مشاريع شراكات جهوية بالتنسيق مع اإلدارة المركزية للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية؛
• المشــاركة فــي وضــع اتفاقيــات الشــراكة الجهويــة والتفــاوض بشــأنها مــع األطــراف الفاعلــة لالستشــارة 

الفالحية؛
• تتبع وتقييم الشراكات.

مصلحة قيادة وتتبع عمليات االستشارة الفالحية:
ــز  ــة ومراك ــح اإلقليمي ــع المصال ــيق م ــدان بالتنس ــي المي ــة ف ــارة الفالحي ــات االستش ــع عملي ــان تتب • ضم

االستشارة الفالحية؛
ــق األهــداف  ــاس تحقي ــة مــن خــالل قي ــة الجهوي ــة" للمديري ــات الميداني ــى إدارة "قاعــدة البيان • الســهر عل

المحددة ومؤشرات األداء؛
ــع  ــة للتتب ــدات المركزي ــة والوح ــة الجهوي ــى المديري ــا إل ــات وصعوده ــات والمعلوم ــع البيان ــان جم • ضم

مصلحة برمجة االستشارة الفالحية:
• المشاركة في إعداد مخطط العمل الجهوي السنوي؛

ــتوى  ــى المس ــة عل ــارة الفالحي ــة باالستش ــطة المرتبط ــة واألنش ــراءات المختلف ــداد اإلج ــع إع ــيق وتتب • تنس
الجهوي؛

• ضمان التنفيذ الفعال إلجراءات التنمية الفالحية المعهودة للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية.



الموارد البشرية للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية:
77 مستخدما

أدوار المؤسسات التابعة للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية في الميدان: 

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

• المشاركة في تنفيذ مخطط العمل السنوي المحلي ومراقبة تنفيذه؛
• المشاركة في تتبع الموسم الفالحي ونقل المعلومات المتعلقة به؛

• تحســيس ومواكبــة الفالحيــن فيمــا يتعلــق بإنشــاء المنظمــات المهنيــة الفالحيــة والمســاعدات الماليــة 
الفالحية المقدمة من طرف الدولة؛

• القيــام بحمــالت إعالميــة تتعلــق بقطاعــات اإلنتــاج النباتــي والمنتجــات الحيوانيــة والقطاعــات األفقيــة 
(الري، المدخالت، إلخ.)؛

• مواكبة مشاريع الدعامة الثانية ودعم التجميع؛
• السهر على إنجاز التقارير المتعلقة بجميع إجراءات االستشارة الفالحية على المستوى المحلي.

دعم السالسل:  
ــة لالستشــارة  ــة الجهوي ــة السالســل، تقــوم المديري ــة) وإنتاجي ــاج (الجــودة والكمي بهــدف تحســين اإلنت
ــى  ــات الواعــدة بالجهــة، عل ــة السالســل ذات اإلمكاني ــت ســنويا بدعــم ومواكب ــة لدرعــة تافيالل الفالحي
ــوز، المشــمش، الــورد، الزعفــران، التيــن،  وجــه الخصــوص: النخيــل، أشــجار الزيتــون، أشــجار التفــاح،  الل

المنتجات المحلية، لحوم األغنام الحمراء والماعز، حليب البقر وتربية النحل.
فــي هــذا اإلطــار ، تتعلــق عمليــات المواكبــة بشــكل أساســي باأليــام التحسيســية والزيــارات التأطيريــة  

والرحالت الدراسية والمدارس الحقلية للفالحين والدورات التكوينية.

عدد مراكز االستشارة الفالحية:
2 مراكز لالستشارة الفالحية

مركز االستشارة الفالحية:



وهكــذا، وبرســم الموســم الفالحــي 2019-2020 ، أنجــزت المديريــة الجهويــة لالستشــارة الفالحيــة لدرعــة 
تافياللــت مــا مجموعه  1987 عملية استشــارة فالحية في مختلف السالســل، بما في ذلــك: 195 عملية همت 
سلسلة التمور لفائدة 1140 فالحاً و 80 فالحة؛ 136 عملية في سلسلة الزيتون لفائدة 904 فالحا و 47 فالحة 
؛ باإلضافــة إلــى 60 عملية في سلســلة التفاح اســتفاد منهــا 186 فالحا و 20 فالحة ؛ 41 عملية في سلســلة 

الورد العطري لفائدة 83 فالحا و 45 فالحة.
ــة  ــة لدرع ــارة الفالحي ــة لالستش ــة الجهوي ــح المديري ــف مصال ــا مختل ــي بذلته ــود الت ــذه الجه ــل ه بفض
ــدة  ــات الواع ــل ذات اإلمكاني ــتهداف السالس ــة الس ــى مقارب ــادا عل ــر، اعتم ــة والتأطي ــت للمواكب تافيالل
وتنظيــم الفالحيــن، باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى وجهــود أخــرى لمختلــف المتدخليــن، تــم تســجيل زيــادة 
سالســل  فــي  الســابق  الفالحــي  بالموســم  مقارنــة   ٪ قاربــت1  بنســبة  اإلنتــاج  فــي 
مختلفــة وهــي: 129700 طــن بالنســبة لسلســلة التمــور ؛ 400000 طن بالنســبة لسلســلة التفــاح ؛ 55000 

طن بالنسبة لسلسلة زيت الزيتون.
ولعــل مــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى التقــدم هــي المواكبــة المســتهدفة للسالســل ذات 

اإلمكانيات الواعدة وتنظيم الفالحين.

مشاريع الدعامة األولى والثانية:
ــى المســتوى الجهــوي، ســاهمت المديريــة  ــة عل ــة الفالحي ــة متعــددة للتنمي ــز ديناميكي مــن أجــل تحفي
ــى  ــة األول ــاريع الدعام ــذ مش ــي تنفي ــل ف ــكل كام ــت بش ــة تافيالل ــة لدرع ــارة الفالحي ــة لالستش الجهوي

والدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر.
ــية  ــام التحسيس ــالل األي ــن خ ــي م ــكل أساس ــى بش ــة األول ــاريع الدعام ــة مش ــت مواكب ــة، تم ــن جه م
والزيــارات التأطيريــة  التــي تهــدف إلــى توجيــه المســتثمرين للمســاهمة فــي تطويــر الفالحــة الحديثــة 

ذات القيمة المضافة العالية مع احترام البيئة الهشة للمنطقة بشكل خاص.
ــت  ــات، أول ــاء القروي ــن والنس ــار الفالحي ــل صغ ــتقرار مداخي ــين واس ــة تحس ــرى، وبغي ــة أخ ــن جه م
المديريــة الجهويــة لالستشــارة الفالحيــة لدرعــة تافياللــت، دائمــا، أهميــة لمواكبــة المشــاريع الفالحيــة 

التضامنية. 
فــي هــذا الســياق، اســتفاد 40 مشــروًعا مــن الدعامــة الثانيــة فــي منطقــة درعــة تافياللت مــن المواكبة 
عــن قــرب مــن خــالل تنظيــم 200 عمليــة لالستشــارة الفالحية (أيــام تحسيســية، زيــارات تأطيريــة ودورات 

تكوينية) لفائدة 3230 مستفيد.



ــف  ــى مختل ــرة لإلشــراف عل ــت جهــوًدا كبي ــة لدرعــة تافيالل ــة لالستشــارة الفالحي ــة الجهوي ــت المديري بذل
المنظمــات مــن أجــل تشــجيع إعــادة تجميــع الفالحيــن حــول مشــروع يركــز علــى سلســلة معينــة. لهــذا، 
ــن.  ــدة الفالحي ــة لفائ ــدورات التكويني ــة وال ــارات التأطيري ــل كالزي ــات العم ــن جلس ــد م ــاز العدي ــم إنج ت
10 مــن  ارتفــع  قــد  تافياللــت  درعــة  منطقــة  فــي  التجميــع  معــدل  فــإن  وهكــذا 

٪ إلى 12٪.

تنظيم الفالحين:

ــة  ــة لدرع ــارة الفالحي ــة لالستش ــة الجهوي ــل المديري ــتراتيجية ، تتدخ ــاور االس ــي المح ــاح ف ــق النج لتحقي
تافياللت في مواكبة محاور أخرى تعتبر أفقية وهي:

• صنــدوق التنميــة الفالحيــة: وتتمثــل أهــم اإلجــراءات المواكبــة باألســاس فــي األيــام التحسيســية 
لنشــر المســتجدات المتعلقــة بالمســاعدات الممنوحــة فــي إطــار صنــدوق التنميــة الفالحيــة 

واإلجراءات المتعلقة بدراسة مختلف طلبات المساعدات من طرف الدولة؛
• تنقيــة أعشــاش النخيــل: مــن أجــل مكافحــة الحرائــق وتحســين محاصيــل النخيــل فــي الواحــات، 
ــة حــول  ــة وتكويني ــت أيامــا تدريبي ــة لدرعــة تافيالل ــة لالستشــارة الفالحي ــة الجهوي نظمــت المديري
ســيما  وال  الفالحيــة،  والمنظمــات  الفالحيــن  مــن   160 لفائــدة  الجيــدة  التقنيــة  الممارســات 

التعاونيات الخدماتية؛
ــات  ــدة المنظم ــة لفائ ــية وتوعوي ــام تحسيس ــم أي ــم تنظي ــال، ت ــف الترح ــة مل ــال: لمتابع • الترح
المهنية لتحسيســهم حول القانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي وتدبير المجاالت الرعوية و شــبه 
ــي  ــت ف ــة تافيالل ــة لدرع ــارة الفالحي ــة لالستش ــة الجهوي ــاركة لمديري ــى مش ــة إل ــة، باإلضاف الرعوي
ــيس  ــج التحس ــى برنام ــاق عل ــل االتف ــن أج ــال م ــول الترح ــة ح ــة والمحلي ــان اإلقليمي ــف اللج مختل

والمواكبة السنوية للمنظمات المهنية الفالحية.
• برنامــج التنميــة  القرويــة المندمجــة بالمناطــق الجبليــة: بهــدف تحســين دخــل الفالحيــن والنســاء 
ــة  ــة الجهوي ــت المديري ــر وورزازات، واكب ــم تنغي ــة ألقالي ــة التابع ــة الجبلي ــي المنطق ــات ف القروي
ــق  ــة بالمناط ــة المندمج ــة  القروي ــج التنمي ــروع برنام ــت مش ــة تافيالل ــة لدرع ــارة الفالحي لالستش
مــن   720 لفائــدة  تحسيســيا  يومــا   18 تنظيــم  خــالل  مــن   2020 ســنة  طــوال  الجبليــة 

المستفيدين، إضافة إلى ثالث رحالت لفائدة 78 مستفيدا حول تثمين المنتجات الفالحية.

المحاور األفقية :



مؤشر الجيل األخضر:

 األهداف: 
دعم السالسل :

مواصلــة مواكبــة االستشــارة الفالحيــة للسالســل الرئيســية والطموحــة والمحــددة بواســطة المخطــط 
الفالحي الجهوي على مستوى الجهة وفًقا لمحورين للتدخل: 

• توطيــد إنجــازات ومكتســبات مخطــط المغــرب األخضــر فيمــا يخــص تنميــة السالســل الرئيســية وخاصــة: 
نخيــل التمــر، التفــاح، الزيتــون، اللــوز، الــورد العطــري، الزعفــران، الخضــروات (الباميــة والبطــاط)، اللحــوم 

الحمراء، الحليب وتربية النحل؛
ــة والسالســل  ــة والمنتجــات المحلي • دعــم السالســل الناشــئة والطموحــة، وخاصــة الزراعــات البيولوجي
ــة  ــات الطبي ــار، النبات ــوا، الصب ــروب، الكين ــتق، الخ ــان، الفس ــن، الرم ــمش، التي ــدة (المش ــدة الجدي الواع

والعطرية....).

محاور التدخالت:
ســتواصل المديريــة الجهويــة لالستشــارة الفالحيــة لدرعــة تافياللــت برنامجهــا لمواكبــة السالســل علــى 
ــكل  ــة ب ــات الخاص ــة المنتج ــة (تنمي ــة ومجالي ــة ترابي ــاد مقارب ــالل اعتم ــن خ ــة م ــلة القيم ــول سلس ط

إقليم ومجال وتعبئة المستشارين الفالحيين المتخصصين).

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

برنامج الري
ــة  ــج المواكب ــة برنام ــى مواصل ــت عل ــة تافيالل ــة لدرع ــارة الفالحي ــة لالستش ــة الجهوي ــتعمل المديري س

لـتعبئة وتوفير المياه في الجهة وذلك من خالل:
• دورات تكوينية عملية لفائدة الضيعات الحديثة حول تدبير واقتصاد المياه؛

• تنظيم أيام تحسيسية حول مواضيع ترشيد استعمال مياه الري؛
• زيارات تأطيرية لمواكبة عمليات التسميد بالري، الصيانة،… .

تقــدر المســاحة المجهــزة والمواكبــة مــن طــرف المديريــة الجهويــة لالستشــارة الفالحيــة لدرعــة تافياللــت 
ــار،  ــنة 2030 بـــ 23000 هكت ــق س ــي أف ــقي  ف ــاه الس ــن مي ــاد م ــي لالقتص ــج الوطن ــار البرنام ــي إط ف

أي بزيادة قدرها 65 ٪.



الهدف:
تنظيم الفاعلين

تنظيم وزيادة معدل تجميع الفالحين. 

العمليات:
ستحاول المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية لدرعة تافياللت مواكبة مختلف التنظيمات من أجل تشجيع 
إعادة تجميع الفالحين حول مشروع لسلسلة معينة.  كما سيتم إجراء العديد من جلسات العمل كالزيارات 

التأطيرية والدورات تكوينية لفائدة الفالحين.

ستركز محاور التدخالت على :
• المواكبة القبلية للفالحين لتحسين اإلنتاجية وتدبير وحدات اإلنتاج ؛ 

ــر  ــان تدبي ــل إتق ــن أج ــة م ــتوى الجه ــى مس ــة عل ــد المقام ــل والتبري ــن والتحوي ــدات التثمي ــم وح • دع
وتسيير وحدات وتقنيات تثمين وتسويق منتجاتهم.

طرق التدخل: 
ــات  ــة عــن قــرب، الرحــالت الدراســية والتكوين ــارات تأطيري ــي ســيتم تنفيذهــا (الزي ــات الت ــع العملي • تنوي

العمليةـ المدارس الحقلية واأليام التحسيسية) ؛ 
• تعبئة المستشارين المتخصصين للجهة واالستشارة الخاصة من أجل مواضيع محددة.

ــل ذات  ــر للسالس ــل األخض ــتراتيجية الجي ــار اس ــي إط ــا ف ــب تحقيقه ــرات الواج ــد المؤش ــم تحدي ــد ت وق
اإلمكانيات الواعدة بالجهة على النحو التالي:

• زيــادة اإلنتــاج النباتــي لسالســل النخيــل والتفــاح و اللوز والــورد والزيتون علــى التوالي بنســبة ٪123 و 46٪ 
و ٪240 و ٪54 و ٪87 ؛

• تحسين اإلنتاج الحيواني، خاصة اللحوم الحمراء وإنتاج العسل بنسبة ٪108 و ٪100 على التوالي ؛
• تنميــة السالســل البيولوجيــة، وخاصــة نخيــل التمــر، الخضــروات (الباميــة) والنباتــات الطبيــة والعطريــة 
لتصــل إلــى 10000 هكتــار في عــام 2030، (٪75 منها لنخيل التمــر) وإنتاج 25000 طــن مخصصة بالكامل 

للتصدير؛
ــر  ــل التم ــوص: نخي ــه الخص ــى وج ــة، وعل ــدة بالجه ــات الواع ــة ذات اإلمكاني ــات الفالحي ــن المنتج • تثمي
والتفــاح والزيتــون واللــوز والــورد والزعفــران بمعــدالت تصــل علــى التوالــي إلــى 46٪، 46٪، 44٪، 

٪30، ٪70 و70٪.



 • مؤشر: 
زيــادة معــدل التجميــع علــى المســتوى الجهوي ، حيــث يبلغ المعــدل الحالي مــا يقــارب ٪12، ويبقى الهدف 

األساسي هو الوصول إلى 30٪.
• طرق التدخل:

• اختيار المسارات المناسبة : صيانة، توسيع، تنشيط، إنشاء.

الحالة الراهنة:

عدد المنظمات المهنية الفالحية:



ريادة األعمال
توفير الفرصة للمقاولين الشباب والجيل الجديد من التعاونيات الفالحية لتحقيق:

• الخروج من العزلة التي قد تؤدي إلى التخلي عن الفكرة في مواجهة الصعوبات؛
•  تطوير مهاراتهم المقاوالتية؛

• تثمين مشاريعهم الخاصة.

إعطاء دينامية جديدة للتمثيالت الجهوية للمنظمات البيمهنية:
تحميل المسؤولية للمنظمات المهنية؛

• حكامة فعالة من ناحية الموارد البشرية والمالية، الهياكل، التقارير والتدابير؛
• مستوى عالي من التمثيلية لتوسيع وتقوية التأثير على جميع الفالحين.

مشاريع التجميع الفالحي:

Région NT Coop NT GIE NT AUEA NT ASS
Total actif 2020 16024 4499 14105 432
Total 2030 35315 6387 18269 669



األهداف العملية:
• ترسيخ ثقافة وديناميكية مقاوالتية؛

ــل الشــباب والنســاء بشــكل فــردي و/أو  ــكار مــن قب ــذ مشــاريع المقــاوالت واالبت ــة تنفي • دعــم ومواكب
من خالل التعاونيات ؛

• إنشاء رافعات لتحويل العمليات العادية؛
• بدء ديناميكية التعاون في النظم البيئية القروية. 

مقاربة المواكبة والتنفيذ:
تحليل االحتياجات / رسم الخرائط :

• فهم رهانات واحتياجات النظام البيئي القروي؛
• تسهيل الولوج للشباب والنساء. 

األدوات:
• تحسيس المقاولين باألدوات؛

• تأطير الرهانات واتساق التفكير؛
• توليد أفكار للحلول.

تقاسم الفرص:
• تحديد ومشاركة الفرص المقاوالتية ؛

• التواصل حول الرهانات المتعلقة بسلسلة القيمة.

التنفيذ :
• مواكبة تنفيذ المشاريع الفردية والجماعية؛

• تعزيز التعاون مع المجموعات الصناعية الفالحية الكبيرة.

منظومة التتبع والتقييم: 
تنمية مخطط للتتبع والتقييم يغطي مختلفة المراحل:

• تحديد المؤشرات لتقييم التطور نحو تحقيق أهداف العملية والنتيجة والتأثير؛
• المقاربة التي سيتم اعتمادها لتقييم تأثير و/أو أداء مختلف األنشطة؛

• تحديد الوضع األساسي للمؤشرات المختارة.



المؤشرات المقترحة:
• عدد المقاولين الفالحيين الذين استفادوا من البرنامج؛

• حجم االستثمارات المنجزة من طرف المقاولين الفالحيين؛
• حجم القروض المتعاقد عليها في السنة؛

• عدد أيام العمل في السنة؛
• رقم المعامالت المنجزة في السنة .


