
المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
بني مالل خنيفرة

مهام المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي:
• تمثيل المكتب الوطني لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛ 

ــع الشــركاء  ــى المســتوى الجهــوي بالتعــاون مــع جمي ــة عل • ضمــان إدارة منظومــة االستشــارة الفالحي
المؤسساتيين والمهنيين؛

• إعــداد المخطــط الفالحــي الجهــوي الســنوي بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء المؤسســاتيين والمهنييــن 
الجهويين؛

• مشــاركة المعلومــات وصعودهــا (إعــداد التقاريــر) إلــى اإلدارة المركزيــة و / أو الشــركاء الجهوييــن عبــر 
(PDCA ، SISCA) المنصات الرقمية

عدد مراكز االستشارة الفالحية :
19 مركز لالستشارة الفالحية.

الموارد البشرية للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية:
109 مستخدم.

عدد المصالح:
4 مصالح جهوية:

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

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



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

دعم السالسل

أدوار المؤسسات التابعة للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية في الميدان:

• دعــم المخطــط الفالحــي الجهــوي فــي إطــار االســتراتيجية الجديــدة "الجيــل األخضــر" لتنفيــذ وتحقيــق 
أهداف مختلف المؤسسات والمحاور بحلول عام 2030؛

• إعــداد المخطــط الفالحــي الجهــوي الســنوي لتأطيــر ومواكبــة الفالحيــن علــى طــول سلســلة القيمــة 
(اإلنتاج، التثمين والتسويق)؛

• ضمان استشارة فالحية مؤسسة على مقاربة النوع؛
ــن،  ــاج، التثمي ــات اإلنت ــص تقني ــا يخ ــة فيم ــات المهني ــارة للمنظم ــر واالستش ــة والتأطي ــم المواكب • تقدي

التسويق وتسيير الضيعات وتوجيههم نحو النهج المقاوالتي؛
• دعم المهنيين في تصميم وتنفيذ المشاريع الفالحية المبتكرة ومشاريع التجميع.

• المساهمة في تتبع مشاريع الجيل الجديد من مشاريع الفالحة التضامنية في الميدان؛
• المساهمة في جمع البيانات اإلحصائية المتعلقة بالقطاع الفالحي؛

• نشر نتائج البحوث التطبيقية والمناهج العصرية وإنتاج وتطوير وتسويق المنتجات الفالحية؛ 
• إلخ.

نوع النشاط

25950األيام التحسيسية
الحبوب، الزيتون، التفاح، اللحوم 
الحمراء، الزعفران وتربية النحل

الدورات التكوينية 
التطبيقية  المنشطة من 
طرف  االستشارة الفالحية 

الخاصة

الحبوب والزراعة البيولوجية20400

السالسل المستهدفةعدد المستفيدينعدد األنشطة



مشروع برنامج التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية

تنظيم الفالحين:

مشاريع الدعامة الثانية:

نوع النشاط

الخروب، الزيتون، الجوز، اللوز، 17870األيام التحسيسية
وتربية النحل

الحبوب، الزيتون، التفاح، الخوخ، 23665الدورات التكوينية
الخروب، الجوز، اللوز، وتربية النحل
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اللوز، الخروب، الزيتون والخوخ05182الرحالت الدراسية

نوع النشاط

التفاح، اللوز، البطاطس، الحبوب، 15450الدورات التكوينية
تربية النحل وتربية الماشية

السالسل المستهدفةعدد المستفيدينعدد األنشطة

نوع النشاط

05200األيام التحسيسية
إنشاء التعاونيات الفالحية، التدبير 

اإلداري والمالي والقانوني

الدورات التكوينية 
التطبيقية  المنشطة من 
طرف  االستشارة الفالحية 

الخاصة

ريادة األعمال الفالحية: االنتقال 21420
من الفكرة إلى المشروع: إعداد 

تصاميم االعمال...
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المحاور األفقية:

برنامج السقي: 

نوع النشاط

ضخ الطاقة الشمسية وقيادة 07250األيام التحسيسية
الري الموضعي

الدورات التكوينية التطبيقية 
المنشطة من طرف  

االستشارة الفالحية الخاصة 

إدارة نظام الري الموضعي 10200
والتسميد بالري

السالسل المستهدفةعدد المستفيدينعدد األنشطة

الدورات التكوينية 
التطبيقية المنشطة من 

طرف  االستشارة الفالحية 
الخاصة

تدبير ضخ الطاقة الشمسية للري 18360
الموضعي وتشجيع استخدام 

الطاقات المتجددة

نوع النشاط

07280األيام التحسيسية
قنوات التسويق، ومعايير الجودة 

للمنتجات المطروحة في السوق، 
تثمين المنتجات المحلية، وتأهيل 

الوحدات التقليدية

الدورات التكوينية 
التطبيقية  المنشطة من 
طرف  االستشارة الفالحية 

الخاصة

تتبع جودة المنتجات الفالحية19380
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إعادة هيكلة منظومة 

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

ــارة  ــة االستش ــالل تعبئ ــن خ ــام م ــاع الع ــة بالقط ــة الجهوي ــة للمديري ــارة الفالحي ــام االستش ــز نظ تعزي
ــة  ــة ترابي ــان تغطي ــة وضم ــة للمنطق ــات المحتمل ــة االحتياج ــدف تلبي ــاص به ــاع الخ ــة بالقط الفالحي

أفضل.

مواصلــة هيكلــة، وتجميع الفالحين حول تعاونيات فالحية فعالة (إنشــاء حوالــي 1200 تعاونية بحلول عام 
2030، تضم 64000 فالح) من خالل:

• تشــجيع إنشــاء تعاونيــات واتحــادات ومجموعــات فالحيــة جديــدة واالنضمــام الــى الهيئــات 
البيمهنية؛ 

ــة  ــات حــول مشــاريع مجدي • مواكبــة ودعــم المنتجيــن مــن خــالل توجيههــم نحــو إنشــاء تعاوني
اقتصاديًا؛

• تطوير المنظمات الفالحية التي تدمج المعطى المقاوالتي في التسيير؛
• توســيع قاعدة أعضاء المنظمات المهنية لتحقيق هدف ٪25 من الفالحين المنظمين على مســتوى 

الجهة؛
• تحسين دخل الفالحين (زيادة المحصول، زيادة اإلنتاجية، إلخ)؛

• إنشاء جيل جديد من مشاريع الفالحة التضامنية؛
• تشجيع توفير المياه والطاقات المتجددة وتقنيات التنمية المستدامة؛

• التحول إلى الفالحة البيولوجية؛
• تشجيع االشتراك في مختلف منتجات التأمين الفالحي؛

توحيد السالسل الرئيسية في المنطقة:

تنظيم الفاعلين

الهدف العام:

• زيادة المساحات وتحسين المردودية؛
• تطوير قدرات جديدة في التغليف والتحويل؛

• تنظيم النسيج الفالحي في إطار تنظيمات ناجعة خاصة بكل سلسلة من سالسل اإلنتاج.



ريادة األعمال
إنشاء فضاءات مواكبة ودعم الشباب القروي حاملي المشاريع.

• تشــجيع الفالحيــن علــى االســتفادة مــن المســاعدات والتحفيــزات التــي توفرهــا الدولــة (صنــدوق 
التنمية الفالحية)؛

• تشجيع الفالحة المقاومة وذات الكفاءة البيئية وتشجيع توفير المياه؛
• زيادة المساحات وتحسين المردودية؛

• تطوير قدرات جديدة في التغليف والتحويل؛
• تنظيم النسيج الفالحي في إطار تنظيمات ناجعة خاصة بكل سلسلة من سالسل اإلنتاج.

األهداف:
إتاحة الفرصة للمقاولين الشباب والجيل الجديد من التعاونيات الفالحية من أجل:

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

•  تحديد، وتنفيذ وتثمين مشاريعهم.

اآلفاق:
• دعم 2000 شاب قروي سنويًا؛

• نجاح أكبر عدد ممكن من مشاريع المقاولين الشباب؛
• تشجيع ريادة األعمال الفالحية.


