
المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
الرباط سال القنيطرة

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

• تطبيق سياسة الحكومة في مجال االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛
• تنزيل استراتيجية وتوجهات المكتب الوطني لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛

• تمثيل المكتب الوطني لالستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛
• قيادة المهام المنوطة بالمكتب الوطني لالستشارة الفالحية في مجال االستشارة والتنمية الفالحية على 

المستوى الجهوي؛
• ضمان حكامة منظومة االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي بالتعاون مع كافة الشركاء 

المؤسساتيين والمهنيين والبيمهنيين؛
• إنجاز المخطط الفالحي الجهوي السنوي (PARA) بالتنسيق مع كافة الشركاء المؤسساتيين والمهنيين 

والبيمهنيين على المستوى الجهوي؛
• ضمان صعود المعلومات من لدن اإلدارات المركزية والشركاء الجهويين؛

• ضمان تزويد أنظمة المعلومات عبر المنصات الرقمية (PDCA، SISCA)؛
• المشاركة في تنفيذ المشاريع المهيكلة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛

• إنجاز، وضع وتنفيذ مخطط عمل االستشارة الفالحية في إطار استراتيجية الجيل األخضر بالتنسيق مع 
كافة الشركاء المؤسساتيين والمهنيين والبيمهنيين على المستوى الجهوي؛

• إدارة وتنسيق جميع مصالح ومراكز االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛
• إدارة ميزانية االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛

• إدارة الموارد البشرية والمادية المخصصة للجهة.

عدد المصالح:
6 مصالح جهوية: 

• مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية؛
• مصلحة برمجة االستشارة الفالحية؛

• مصلحة قيادة وتتبع عمليات االستشارة الفالحية؛
• مصلحة العالقة مع الشركاء الجهويين؛

• مصلحتان إقليميتان لتفعيل االستشارة الفالحية؛



عدد مراكز االستشارة الفالحية:
10 مراكز لالستشارة الفالحية.

الموارد البشرية للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية:
133 مستخدما.

أدوار المؤسسات التابعة للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية في الميدان: 
• ضمان الدعم والتأطير للفالحين في مجال االستشارة الخاصة بجميع سالسل اإلنتاج؛

مساعدة ومواكبة الفالحين في مسطرة الحصول على التشجيعات والمساعدات المالية لصندوق التنمية 
الفالحية؛

• ضمان تنمية وتشجيع التعاون؛
• تطوير وتطبيق األساليب المبتكرة للتسيير ونشر المعلومات والمعارف؛

• ضمان استشارة فالحية قائمة على مقاربة النوع؛
• المشاركة في إنجاز المخطط الفالحي الجهوي في إطار االستراتيجية الجديدة الجيل األخضر، وتنزيله على 

• أرض الواقع لتحقيق أهداف مختلف األسس والمحاور في أفق ٢٠٣٠؛
• إنجاز، وضع وتنفيذ المخطط الفالحي الجهوي السنوي لتأطير ومواكبة الفالحين على طول سلسلة 

القيمة (اإلنتاج، التثمين والتسويق)؛
• ضمان المواكبة والتأطير واالستشارة لفائدة المنظمات المهنية في مجال تقنيات اإلنتاج، التثمين، 

التسويق وتسيير الضيعات؛
• تشجيع إحداث وتطوير التعاونيات وشركات الخدمات الفالحية؛

• تشجيع تنمية ريادة األعمال من خالل مواكبة وتأطير الشباب والنساء القرويات في إنجاز المشاريع ذات 
الصبغة المقاوالتية؛

• مواكبة المهنيين في تصميم وتنفيذ المشاريع الفالحية المبتكرة ومشاريع التجميع؛
• الحفاظ على عالقات الشراكة وتقويتها مع الغرفة الفالحية والمهنيين، مما يساهم في دعم المهام 

الرئيسية للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية؛
• المساهمة في إنجاز وتتبع مشاريع الجيل الجديد من الفالحة التضامنية بالتنسيق مع الشركاء الجهويين؛

• تتبع الموسم الفالحي؛
• دعم الشركاء الجهويين في مشاريعهم المهيكلة؛

• المساهمة في جمع البيانات اإلحصائية المتعلقة بالقطاع الفالحي؛
• نشر نتائج البحث التطبيقي والطرق الحديثة إلنتاج وتسويق المنتجات الفالحية؛

• إدارة ميزانية االستشارة الفالحية على المستوى الجهوي؛
• إدارة الموارد البشرية والمادية المخصصة للجهة؛

• الخ.



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

دعم السالسل: 
لقــد تــم إنجــاز مجموعــة مــن األنشــطة مــن طــرف المديريــة الجهويــة لالستشــارة الفالحيــة للربــاط ســال 
القنيطــرة علــى مســتوى الجهــة، وذلــك بتنســيق مــع مختلــف الشــركاء. همــت هــذه األنشــطة 24 سلســلة، 
استهدفت أزيد من 39300 مستفيد، من بينهم أكثر من 1400 امرأة قروية. وتمحورت هذه األنشطة حول 56 

مدرسة حقلية حول 9 سالسل وكذا 187 يوما تحسيسيا بمعدل 2900 يوم/مستفيد.
ولعل من أهم التغيرات التي تم تسجيلها:

• زيــادة المســاحة المخصصــة للحــرث المباشــر لتصــل إلــى 3600 هكتار في سلســلة القمــح، موزعة بين 
سيدي قاسم (2500 هكتار) والخميسات (1100 هكتار)؛

• زيــادة مردوديــة الــذرة العلفيــة علــى مســتوى مدرســة حقليــة بعيــن العــودة، حيــث انتقلــت مــن 40 
طن/هكتار إلى 90 طن/هكتار؛

ــن 17  ــت م ــث انتقل ــورت، حي ــد ك ــة باح ــة حقلي ــتوى مدرس ــى مس ــص عل ــة الحم ــادة مردودي • زي
قنطار/هكتار إلى 32 قنطار/هكتار؛

• الرفــع مــن الربــح اليومــي المتوســط علــى مســتوى مدرســة حقليــة بالخميســات، حيــث انتقــل مــن 
800 إلى 1050 غ بالنســبة للحوم الحمراء لألبقار بمختلف ســالالتها، ومن 150 إلى 240 غ بالنســبة للحوم 

الحمراء لألغنام بمختلف سالالتها؛
• تبني الممارسات الفالحية الجيدة والتقنيات الحديثة لإلنتاج من طرف الفالحين.

مشاريع الدعامة األولى والثانية:
ــة القطــاع الفالحــي  ــة لمخطــط المغــرب األخضــر رافعــة أساســية لتنمي تشــكل مشــاريع الدعامــة الثاني
وتحســين حيــاة الفــالح الصغيــر والمتوســط. لهــذا الغــرض، تــم إيــالء اهتمــام خــاص للفالحيــن الحامليــن 
للمشــاريع، وكــذا المنخرطيــن المســتقبليين فــي مشــاريع الدعامــة الثانيــة بجهــة الربــاط ســال القنيطــرة، 

وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء.



تنظيم الفالحين:
تمثل التعاونيات الفالحية رافعة للتنمية الفالحية المركزية، وأيضا وسيلة للرفع من الدخل والتحرر االجتماعي 

للفالحات والفالحين بالعالم القروي. في هذا اإلطار، تولي المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية للرباط سال 
القنيطرة أهمية خاصة لهذه التعاونيات ضمن برنامجها الخاص باالستشارة الفالحية.

وقد قامت المديرية بإنجاز أزيد من 640 من أنشطة االستشارة الفالحية لفائدة أكثر من 3050 فالحا وامرأة 
قروية (زيارات تأطيرية، أيام تحسسية، دورات تكوينية، مدارس حقلية ورحالت).

هذا باإلضافة إلى مواكبة العديد من التعاونيات النشيطة فيما يخص مشاريع تثمين المنتجات المحلية:

• التعاونيــة الفالحيــة "أهــل الفضــل" (العســل، الهــالم الملكــي، اللقــاح، العكبــر ومــواد التجميــل) : 
نيــل الشــهادة الصحيــة للمكتــب الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ســنة 2016، 

التصدير و عالمة المنتج المجالي؛
ــادي  ــي واالقتص ــتوى االجتماع ــين المس ــى تحس ــدف إل ــي ته ــالم" الت ــور الس ــوية "ن ــة النس • التعاوني

للنساء عبر أنشطة التعاونية؛
ــة،  ــة الدواجــن البلدي ــة، تربي ــع البهــارات واألعشــاب العطري ــع الكســكس بأنواعــه، صن ــاج: صن • اإلنت

إنتاج العسل، إنتاج وتسويق الخضراوات البيولوجية؛
ــة ســنة 2017:  ــة للمنتجــات الغذائي ــي للســالمة الصحي ــب الوطن ــاج مــن طــرف المكت • شــهادة اإلنت
الكســكس والبهــارات واألعشــاب العطريــة – نيــل الجائــزة األولــى للكســكس الخماســي والجائــزة الثانيــة 

لكسكس العدس بالمعرض الدولي للفالحة بمكناس.
كمــا أنــه فــي إطار تشــجيع ريادة األعمال، قامــت المديرية بإنجــاز 12 دورة تكوينيــة لفائدة 240 امــرأة قروية، 

و15 دورة تكوينية لفائدة 300 مستفيد.

من بين األنشطة التي قامت بها المديرية في هذا الصدد نذكر:

• المشاركة في اجتماعات لجان التنسيق من أجل التحضير للمشاريع؛
• التنقيب وتحديد المناطق والمستفيدين المحتملين؛

• تعبئة وتحسيس الفالحين بأهمية المشاريع واآلفاق التي تفتحها؛
• مواكبة المستفيدين المحتملين في إحداث الجمعيات وتكوين الملفات؛

• مواكبة المستفيدين من خالل أنشطة االستشارة الفالحية لضمان استدامة المشاريع؛
• المشــاركة فــي خرجــات تقييــم مشــاريع الدعامــة الثانيــة رفقــة الفــرق التابعــة للمديريــة الجهويــة 

للفالحة والمديرية اإلقليمية للفالحة.

فــي ذات اإلطــار، قامــت المديريــة الجهويــة لالستشــارة الفالحيــة للربــاط ســال القنيطــرة بإنجــاز أزيــد مــن 
320 مــن أنشــطة االستشــارة الفالحيــة (أيــام تحسيســية، دورات تكوينيــة، رحــالت وزيــارات ميدانيــة) 

استهدفت ما يفوق 14000 مستفيد.



برنامج السقي: 
• ضمــان اســتدامة مشــاريع البرنامــج الوطنــي لالقتصــاد فــي ميــاه الســقي فــي المناطــق المســقية علــى 

مستوى جهة الرباط سال القنيطرة؛
• تثمين المتر3 من الماء واالستثمارات الموضوعة؛

• تحســين المهــارات العمليــة لــدى الفالحيــن فيمــا يتعلــق بالمســار التقنــي للزراعــات المعتمــدة علــى نظــام 
الري بالتنقيط؛

• صيانة التجهيزات الداخلية؛
• قيادة نظام الري؛

• التحول إلى نظام الري بالتنقيط؛
• تحديد حاجيات الزراعات من الماء وترشيد السقي؛

• تكثيف اإلنتاج بنظام الري بالتنقيط.

ــن  ــة م ــت مجموع ــة هم ــرف المديري ــن ط ــطة م ــن األنش ــد م ــم العدي ــم تنظي ــك، ت ــى ذل ــة إل باإلضاف
السالســل واســتفاد منهــا أزيــد مــن 3000 امــرأة قرويــة بالجهــة، ناهيــك عــن تنظيــم 3 رحــالت لفائــدة 45 

امرأة قروية لزيارة أقاليم وزان، شفشاون وتطوان:

• زيارة تعاونية تربية النحل "بلوطة" بإقليم وزان؛
• زيارة تعاونية" الجمعية الوطنية لمربي األغنام والماعز/بلوطة وزان" لتربية الماعز؛

• زيارة تعاونية "جنان الريف" لتثمين التين بإقليم وزان؛
• زيارة تعاونية الستخالص زيت الزيتون بإقليم وزان؛

• زيارة تعاونية "بنقريش" لألعشاب الطبية والعطرية بإقليم تطوان؛
• زيارة تعاونية للفطر بإقليم شفشاون؛

• زيارة وحدة إنتاج جبن الماعز/ الجمعية الوطنية لمربي األغنام والماعز بإقليم شفشاون.

كمــا اســتفادت 4 تعاونيــات مــن تجهيــزات التربيــة والتثميــن فــي إطــار البرنامــج السوســيو اقتصــادي للمــرأة 
ــة، ومــن أهمهــا أول  ــات بالجهــة مــن المــدارس الحقلي ــى اســتفادة النســاء القروي ــة، باإلضافــة إل القروي

مدرسة حقلية نسوية لتثمين الحبوب عبر الكسكس البيولوجي لفائدة 45 مستفيدة.



المحاور األفقية:

األهداف
• قيادة وتسيير منظومة االستشارة الفالحية رفقة الشركاء على مستوى 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؛
• تشجيع الفالحين على االستفادة من المساعدات والتحفيزات التي توفرها الدولة (صندوق التنمية الفالحية)؛

• تشجيع الفالحة المقاومة للتغيرات المناخية 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.

عدد الفالحين المؤطرينعدد التدخالتاألنشطة األفقية

3837126214المجموع

AMRC5802420

4801900صندوق التنمية الفالحية

587204 محاضرعملية الشعير

50010700التحسيس بكوفيد19-

7303920عملية عيد األضحى

290480الدعامة الثانية

31814060البرنامج الوطني لتشجيع إحداث التعاونيات

3151390البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي

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

إعادة هيكلة منظومة االستشارة الفالحية



تنظيم الفاعلين

األهداف
مواصلة هيكلة وتجميع الفالحين حول تعاونيات فالحية فعالة من خالل:

• تشجيع إحداث تعاونيات واتحادات ومجموعات فالحية جديدة واالنضمام الى المنظمات البيمهنية؛ 
• مواكبــة ودعــم المنتجيــن مــن خــالل توجيههــم نحــو إنشــاء تعاونيــات تتمحــور حــول مشــاريع مجديــة 

اقتصاديًا؛
• تطوير المنظمات الفالحية التي تدمج المعطى المقاوالتي في التسيير؛

• توســيع قاعــدة أعضــاء المنظمــات المهنيــة لتحقيــق هــدف ٪25 مــن الفالحيــن المنظميــن على مســتوى 
الجهة.

ريادة األعمال

األهداف
• فهم واستيعاب التحديات والحاجيات الترابية وتكوين بنك معطيات للمشاريع المقاوالتية؛

• وضع فضاءات لتكوين ومواكبة حاملي المشاريع على مستوى األقاليم؛
• تحسيس الشباب حول فرص االستثمار؛

• تشجيع ريادة األعمال الفالحية؛
• تنمية قدرات حاملي المشاريع المقاوالتية؛

• منــح الفرصــة للمقاوليــن الشــباب والجيــل الجديــد مــن التعاونيــات الفالحيــة فيمــا يخــص االســتثمار علــى 
مستوى الجهة؛

• التواصل حول التحديات المرتبطة بسلسلة القيمة.
• مواكبة تفعيل المشاريع الفردية والجماعية؛

• تشجيع التعاون مع كبريات المجموعات العاملة في مجال الصناعة الغذائية ومختلف الشركاء.


