
المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
كلميم - واد نون

مهام المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي: 
• تنفيذ استراتيجية االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛

ــاج  ــات اإلنت ــق بتقني ــا يتعل ــي كل م ــي ف ــاج الفالح ــل اإلنت ــف سالس ــي مختل ــن ومهني ــة الفالحي • مواكب
والتثمين والتسويق وتسيير الضيعات الفالحية؛

ــتراتيجية  ــل اس ــان أفض ــن لضم ــاتيين والمهنيي ــركاء المؤسس ــع الش ــة م ــة ودائم ــراكات فعال ــاء ش • بن
للتدخل على المستوى اإلقليمي؛

ــارة  ــي لالستش ــب الوطن ــى المكت ــة إل ــة الموكول ــة الفالحي ــام التنمي ــة بمه ــطة المتعلق ــاز األنش • إنج
الفالحية على المستوى الجهوي؛

• إعداد برامج ومخططات عمل االستشارة الفالحية.

6 مصالح جهوية:
عدد المصالح:

مصلحة القيادة وتتبع العمليات، تتمثل اختصاصاتها في:
• المساهمة في تطوير برامج ومخططات عمل االستشارة الفالحية؛

• القيادة واإلشراف على أنشطة االستشارة الفالحية العمومية، بالتنسيق مع المصالح اإلقليمية 
والمحلية للمديرية؛

• اإلشراف على جمع المعطيات الفالحية للمنطقة.
المصلحة اإلدارية والمالية، وتتمثل اختصاصاتها في: 

• إدارة الشؤون اإلدارية للمستخدمين؛
• إدارة الشؤون المالية والمحاسبة الخاصة بالمديرية؛

• إدارة الموارد اللوجستية والعامة؛
• إدارة نظام المعلومات.



الموارد البشرية للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية:
 28 مستخدما. 

مشاريع الدعامة األولى والثانية:
• تقويــة القــدرات مــن خــالل برامج المواكبــة والتكوين والتحســيس (600 نشــاط لفائــدة حوالي 5000 

مستفيد)؛
• زيادة مستويات اإلنتاجية واإلنتاج في مختلف السالسل المعتمدة وتحسين دخل الفالحين؛

• تنظيم المنتجين في إطار منظمات مهنية حاملة لمشاريع الدعامة الثانية؛   
• تنمية روح المبادرة لدى حاملي لمشاريع الدعامة الثانية؛ 

• إنشاء آلية مساءلة للمنظمات المهنية الحاملة لمشاريع الدعامة الثانية؛
• تقويــة قــدرات المنظمــات المهنيــة الحاملــة لمشــاريع الدعامــة الثانيــة فــي مجــال التســيير اإلداري 

والمالي والمحاسبة،...؛

المصالح اإلقليمية هي: 

المصلحة اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية التابعة لكلميم مع مركز االستشارة الفالحية لبويزكارن؛
• المصلحة اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية لسيدي إفني؛

• المصلحة اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية لطانطان؛
• المصلحة اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية آلسا الزاك.

وتمثــل المصالــح اإلقليميــة مؤسســات وســيطة للربــط بيــن هيــاكل المديريــة الجهويــة. وتتمثــل مهمتهــم 
الرئيســية فــي توحيــد المعطيــات الــواردة مــن مراكــز االستشــارة الفالحيــة، ونقلهــا إلــى المديريــة الجهويــة 

لالستشارة الفالحية، وكذا اإلشراف على تنفيذ برامج االستشارة الفالحية على المستوى المحلي.

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

دعم السالسل:
• مواكبة السالسل اإلنتاجية الحيوانية والنباتية لتحقيق النتائج المرجوة من المخطط الفالحي الجهوي؛

• تقوية القدرات من خالل برامج المواكبة والتكوين والتحسيس (700 نشاط لفائدة 6500 مستفيد)؛
• زيادة  مستويات اإلنتاجية واإلنتاج في مختلف السالسل المعتمدة وتحسين دخل الفالحين.



المحاور األفقية:
تقويــة قــدرات المســتفيدين مــن خــالل برامــج المواكبــة والتكوين والتحســيس (670 نشــاط لفائــدة حوالي 
ــروة  ــة الث ــج حماي ــال، برنام ــم الترح ــي وتنظي ــة المراع ــج تنمي ــر بـــ: برنام ــق االم ــتفيد). ويتعل 6500 مس

الحيوانية، برنامج صندوق التنمية الفالحية والتأمين متعدد المخاطر.

• تحسين الجودة وشروط تسويق وتثمين المنتجات؛
• تنظيم الفالحين؛

• تعزيــز المنظمــات المهنيــة (التعاونيــات، المجموعــات ذات النفــع االقتصــادي، القطــاع البيمهنــي) فــي 
إطار البرنامج الوطني إلحداث التعاونيات الفالحية؛

• تقويــة قــدرات المســتفيدين مــن خــالل برامــج المواكبة والتكوين والتحســيس (160 نشــاط لفائــدة حوالي 
900 مستفيد)؛

• تظافر الجهود والشراكة مع مكتب تنمية التعاون؛
• إنشاء تعاونيات فالحية جديدة (20 تعاونية أنشئت سنة 2020). 

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

دعم وتوطيد السالسل:
مواكبة مختلف برامج توطيد السالسل، وال سيما:

• توسيع المساحات وتحسين المردودية (شجر الزيتون، نخيل التمر والخضراوات)؛
• صيانــة وتحســين السالســل فــي طــور التدهــور وإعــادة تكوينهــا وتحســين إنتاجيتهــا (شــجر الزيتــون، 

نخيل التمر والصبار)؛
ــذه  ــتهدف ه ــة. وتس ــبه الجاف ــروف ش ــع الظ ــف م ــي تتكي ــة، الت ــات البديل ــة للزراع ــاء دفع • إعط

العملية السالسل التالية: السالسل البيولوجية، سلسلة األركان، النباتات العطرية والطبية؛
• الحــرص علــى اســتقرار القــوى العاملــة وتحســين اإلنتاجيــة: زيــادة اإلنتــاج وتحســين دخــل الكســابة 

(سالسل الحليب واللحوم الحمراء)؛
• زيادة القوة العاملة واإلنتاجية (سالسل النحل الدواجن).



إعادة هيكلة منظومة االستشارة الفالحية:
• تقوية االستشارة الفالحية في القطاع العام (المستشارين الفالحيين المتخصصين، المستشارين 

الفالحيين المجاليين والمستشارين الفالحيين المكونين)؛
• تعزيز الشراكة: الغرف الفالحية، الهيئات البيمهنية؛

• النهوض باالستشارة الفالحية الخاصة في إطار التعاقد؛
• تحديث مراكز االستشارة الفالحية: جيل جديد من مراكز االستشارة الفالحية.

تنظيم الفاعلين
• إنعاش التعاونيات الموجودة؛

• دعم ظهور جيل جديد من المنظمات الفالحية؛
• دعم التجميع؛

• دعم إعادة هيكلة القطاع البيمهني.

ريادة األعمال
وضع حوافز لتشجيع الشباب على إنشاء شركات خدماتية / إنتاجية وتطويرية من خالل:

• توعية، إعالم، إعداد وتوجيه الشباب حاملي أفكار المشاريع.
• الدعم واالستشارة الفالحية.

• دعم ظهور جيل جديد من شركات الخدمات / الشركات الفالحية الموازية (السياحة 
الفالحية).


