
المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
العيون - الساقية الحمراء

مهام المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي:
• إعداد االستراتيجية الجهوية لالستشارة الفالحية وفًقا للمخطط الجهوي الفالحي بالتنسيق مع كل المتدخلين؛
• التأكد من تنفيذ برامج التنمية الفالحية المنوطة بالمكتب الوطني لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛

•مواكبة حاملي مشاريع الدعامة الثانية؛
•مواكبة سالسل اإلنتاج الفالحي؛

•مقاربة النوع االجتماعي: مواكبة النساء القرويات في مسارهم المرتبط بإنتاج وتثمين منتوجاتهم الفالحية؛
•توجيه ومواكبة المقاولين الشباب؛

•دعم إحداث مؤسسات الخدمات على مستوى الجهة؛
•إحداث التعاونيات حسب القانون الجديد وحسب المقاربة المقاوالتية الجديدة؛

•المشاركة الفعلية في تنفيذ األوراش األفقية للوزارة على المستوى الجهوي.

• تدبير الميزانية والمالية
• التدبير اللوجيستي والممتلكات

• تدبير الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

عدد المصالح- مراكز االستشارة الفالحية وأدوارها في الميدان:
 4 مصالح جهوية:

3 مصالح إقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية (المصلحة اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية بالعيون، المصلحة 
اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية ببوجدور، المصلحة اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية بالسمارة).

المصلحة 
اإلدارية 
والمالية

أدوارها في الميدان المصالح



مصلحة 
برمجة 

االستشارة 
الفالحية

• إعداد وتحيين مخططات العمل الفالحية الجهوية
• برمجة عمليات االستشارة الفالحية

• وضــع فــرق العمــل الخاصــة بالمستشــارين الفالحييــن المكلفيــن بالدعــم، التنشــيط 
وتتبع كل ما يتعلق بالتنمية الفالحية

• دعم قطاع تربية الماشية
• جمع المعطيات المتعلقة بالقطاع الفالحي

• إدخال أصناف جديدة أكثر إنتاجية وتنافسية (المدارس الحقلية الفالحية)
• تأهيل التعاونيات الفالحية األكثر نشاطا ومردودية في المنطقة على مستوى:

-  تنظيم وتدبير التعاونيات( التدبير المحاسباتي،...  
-  إضفاء الطابع القانوني والتشريعي على التعاونيات وأجهزتها التسييرية)  

• إجراءات منح منحة االستثمار الفالحي (صندوق التنمية الفالحية)
• التسويق: المدخالت الفالحية

• أنشطة لفائدة النساء القرويات
• التنفيذ والتتبع والتقييم

مصلحة 
القيادة وتتبع 

العمليات 

• تتبع عمليات االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي
SISCA,PDCA • 

أدوارها في الميدانالمصالح

مصلحة 
العالقة مع 

الشركاء 
الجهويين 

• تنمية الشراكات مع الفاعلين الجهويين والغرف الفالحية
• تنزيل اتفاقيات الشراكات على المستوى الجهوي

• تتبع الشراكات
• اقتراح شراكات جديدة مع الفاعلين الجهويين المتدخلين في الميدان الفالحي

مصلحة 
العالقة مع 

الشركاء 
الجهويين 

• المشاركة في وضع المخطط الجهوي لالستشارة الفالحية والعمل على تنزيله على 
المستوى اإلقليمي

• برمجة عمليات االستشارة الفالحية على المستوى اإلقليمي
• تنسيق ودعم تنفيذ وتتبع عمليات االستشارة الفالحية بين مراكز االستشارة الفالحية على 

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

• ضمان اإلخبار الدائم عن جميع عمليات االستشارة الفالحية على المستوى اإلقليمي 



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

دعم السالسل:
• تنظيم 14 يوما تحسيسيا لفائدة 158 مستفيد.

• تنفيذ 14 دورة تكوينية عملية في إطار تطوير سالسل اإلنتاج لفائدة 232 مستفيد
• إنجاز 18 مدرسة حقلية في أربع أقاليم منتمية للجهة وتستهدف سالسل تربيةاإلبل وتربية الماعز

• تنفيذ 164 زيارة اتصال لفائدة 260 مربي و140  من النساء القرويات
• استخدام الوحدة المتنقلة لألنشطة الجماعية لفائدة 379 مستفيدا بما في ذلك 153 من النساء القرويات.

مشاريع الدعامة األولى والثانية:
• تنظيم 10 أيام تحسيسية لفائدة 182 مستفيد.

• تنفيذ 11 دورة تكوينية لفائدة 199 مستفيد.
• تنفيذ أربع رحالت دراسية لفائدة 77 مستفيد.

•  القيام بزيارات تأطيرية لفائدة وحدات التثمين في إطار االستدامة للوحدات المكتملة.

تنظيم الفالحين:
• التحسيس حول إنشاء التعاونيات المقاوالتية.

• تنمية روح المبادرة المقاوالتية.
• إنشاء 57 تعاونية فالحية على الرغم من الظروف التي تفرضها جائحة كوفيد 19.

الموارد البشرية للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية:
54 مستخدما



• التحسيس بضرورة عملية ترقيم الماشية الموجهة لعيد األضحى لفائدة 120 كساب؛
• التوعيــة الجماعيــة حول اإلجراءات المتخذة لمحاربة جائحة كوفيد 19 على مســتوى األســواق ومراكز البيع 

لفائدة 4220 مستفيد؛
• حماية الثروة الحيوانية:

• التحســيس بالعمليــة علــى مســتوى نقــاط البيــع ومراكــز الربــط مــع المركــز الرئيســي لألقاليــم األربعــة 
التابعة للجهة وكذلك على مستوى المراكز الثالث لالستشارة الفالحية؛

• إمــداد النظــام المعلوماتــي الخــاص بالمديريــة الجهويــة للفالحــة بإحصائيــات المبيعــات اليوميــة مــن 
خالل تعبئة المستشارين الفالحيين األربعة المخصصين لهذه العملية لصالح 6059 كسابا.

ــع  ــل م ــط عم ــع خط ــف ووض ــع العل ــة لتوزي ــة والجهوي ــة واإلقليمي ــان المحلي ــي اللج ــاركة ف • المش
ــي،  ــوب والقطان ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ــة، المكت ــارة الفالحي ــة لالستش ــة الجهوي ــركاء (المديري الش

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، السلطات المحلية.
ــارة  ــز االستش ــع بمرك ــة البي ــي نقط ــوب والقطان ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ــارة المكت ــن إش ــع ره • وض

الفالحية بالسمارة.

الشراكة:
التحســيس حــول إنشــاء تعاونيــات مقاوالتيــة وتنمية روح المبــادرة لدى 14 شــابًا وامرأة قرويــة وجمع أفكار 

المشاريع من المستفيدين من الشباب والنساء (بنك المشاريع).

النساء القرويات:
• رفع مستوى الوعي حول إنشاء تعاونيات مقاوالتية وتنمية روح المبادرة؛

• تجهيــز 8 تعاونيــات نســائية و 1 مجموعــة ذات النفع االقتصادي بمواد لتثمين الكســكس والجبن (70 امرأة 
قروية) ، مع دعم تقني فردي من قبل المستشارين الفالحيين؛

• تنظيــم 8 أيــام تكوينيــة لفائــدة 100 امــرأة قرويــة حــول التدبيــر اإلداري وإنتــاج المنتجــات المحلية حســب 
المعاييــر المعمــول بهــا (ترخيــص المكتــب الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، نظــام تحليــل 

المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، إلخ.).

المحاور األفقية
عملية عيد األضحى:



• الحالة الراهنة 
• تحديد االحتياجات بالنسبة لالستشارة الفالحية 

• جيــل جديــد مــن المستشــارين الفالحييــن المتخصصيــن الذيــن يتقنــون جوانــب اإلنتــاج واألعمــال وأيًضــا 
أدوات تكنولوجيا المعلومات

ــة  ــة الجغرافي ــد مــن التعاقــد مــع االستشــارة الخاصــة لســد الفجــوة فــي االختصاصــات والتغطي • المزي
(9 ماليين هكتار من المراعي) وأعداد المستشارين الستهداف أكبر عدد من مربي الماشية.

استهداف األنشطة من أجل فعالية أفضل
• إعطاء األولوية لمشاريع الفالحة التضامنية
• استهداف القطاعات الرئيسية (قطاع اإلبل)

• تنشيط المنظمات المهنية
• مواكبة الشباب حاملي المشاريع 

• مواكبة المربين الرحل
• تقديــم االستشــارة حســب الطلــب والتــي يجــب أن تلبــي احتياجــا معيــن نابــع عــن مربــي أو مجموعــة مــن 

مربيي الماشية

حكامة جيدة لالستشارة الفالحية
• زيادة مشاركة الشركاء الجهويين (الغرفة الفالحية الجهوية والمهنيين) من أجل حكامة جيدة لالستشارة 

الفالحية 

االستشارة الفالحية الرقمية
• استخدام قنوات جديدة لالستشارة الفالحية (رسائل نصية ، واتساب ، وصالت فيديو)

• إنشاء منصة استشارية رقمية وتسهيل الولوج إليها من طرف مربي الماشية 

إعادة هيكلة منظومة االستشارة الفالحية:
مقاربة جديدة للتدخل 

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



• مواكبة سالسل اإلنتاج الفالحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء

األهداف المحددة سنة 2030:

تنظيم الفاعلين:
• تشجيع التنظيمات المهنية الحاملة للمشاريع من خالل تعزيز القدرات التدبيرية والتسويقية للوصول إلى 

جيل جديد من التنظيمات المهنية المستقلة والمربحة.
• تكوين التعاونيات في مجال قنوات التسويق الجديدة (التجارة اإللكترونية)

• مواكبة التعاونيات في عملية الحصول على التراخيص الصحية
• مواكبة التعاونيات في عملية ترميز منتجاتها

• دعم إنشاء التعاونيات المقاوالتية والخدماتية من خالل مراجعة االتفاقية مع مكتب تنمية التعاون
• دعم المرأة القروية في إطار مقاربة النوع االجتماعي.

توطيد ودعم السالسل 
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1300026000زيارة تأطيرية

56028000أيام تحسيسية

2005000دورات تكوينية

3208000مدارس حقلية

1703400رحالت

عدد المستشارين الفالحيين العموميين 

الوضع المرجعي
لسنة 2020

الهدف في
أفق 2030

عدد المستشارين الفالحيين الخواص

عدد المستفيدينعدد العملياتعمليات االستشارة الفالحية



• إحداث التعاونيات وشركات الخدمات
• استغالل المحاور والمناطق المسقية المتواجدة

• وحدات اإلنتاج والتثمين

أهداف 2030:

المقاوالت الفالحية:

3001000عدد التعاونيات المؤطرة 

300500عدد التعاونيات المحدثة

الشركات والمقاوالت الفالحية 
الخاصة بالشباب المحدثة
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2008000 أيام تحسيسية

عدد العمليات عدد المستفيدينعمليات االستشارة الفالحية

804000 أيام تحسيسية

عدد العمليات عدد المستفيدينعمليات االستشارة الفالحية

الشركات والمقاوالت الفالحية 
الخاصة بالشباب المحدثة 

0080

الهدف في أفق 2030الوضع المرجعي لسنة 2020


