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 كلمة السيد
الرئيس

لبالدنا قطاعا استراتيجيا  بالنسبة  الفالحي  القطاع  يعتبر 
ودعامة لالقتصاد الوطني وقاطرة للتنمية بحيث يساهم 
بحوالي 19 % من الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من 
أكثر  عليه  ويعيش  بالدنا،  العاملة في  القوى  من   % 50
من 75 % من ساكنة العالم القروي، وأكثر من 44 % من 
واالجتماعي  االقتصادي  لدوره  وباإلضافة  البالد،  ساكنة 
الماكرو-  التوازنات  على  المحافظة  في  يساهم  فإنه 

اقتصادية وفي جلب العملة الصعبة. 

وعرف خالل السنوات األخيرة قفزة نوعية بفضل المخطط 
األخضر، من خالل  المغرب  والشامل  والمندمج  المهيكل 
الرفع من القدرات اإلنتاجية والتنافسية لإلنتاج الوطني، 
مما مكن بالدنا باإلضافة لتوفير األمن الغذائي ألزيد من 
دول  مع  مقارنة  مناسبة  جد  وبأثمنة  نسمة  مليون   34
الجوار، من التموقع في مجال التشارك والتبادل كشريك 

استراتيجي مستدام وذو مصداقية.  

الخمس  خالل  فقط  تم  الذي  المخطط  لهذا  وبالرجوع 
سنوات األولى من انطالقه تجاوز جل األهداف المسطرة 
فإننا  اإلنتاج،  سالسل  لكافة  بالنسبة   2020 أفق  في 
كمهنيين ندعو العتماد نسخة ثانية من هذه االستراتيجية 

فهي  المخطط  هذا  عمر  من  المتبقية  والمدة  الناجحة، 
والتنظيمات  الفالحية  والغرف  السياسية  لألحزاب  فرصة 
للتنافس  والباحثين  والمختصين  واألكاديميين  المهنية 
في تقييمه وتقويمه وتحيينه ومالءمته مع المستجدات.

مستوى  على  المنجزة  والملموسة  اإليجابية  النتائج  إن 
عالية اإلنتاج بالنسبة لجل السالسل تحتم على الحكومة 
والمهنة القيام بمجهودات إضافية لتجاوز بعض الصعوبات 

نذكر منها: 

تحسين العرض المائي والحد من تدهور الموارد المائية 	 
السطحية والجوفية واإلسراع بإنجاز برامج تحويل المياه 
المائية  الفرشات  وتطعيم  العادمة  المياه  ومعالجة 
وتوسيع المدارات السقوية والبحث عن موارد جديدة 

للماء ؛

الفالحية وهيكلة 	  المنتوجات  تحسين تسويق وتثمين 
جديدة  خارجية  أسواق  عن  والبحث  الداخلي  السوق 
السوق  على  والمحافظة  وأسيا  بإفريقيا  خصوصا 

التاريخي لمملكة اإلتحاد األوربي ؛

الرفع من الدعم المخصص لالستثمارات سافلة اإلنتاج 	 
لمعالجة فائض اإلنتاج مع تمكين جل الفالحين من صفة 

مجمع لالستفادة من قانون التجميع ؛

لألراضي 	  العقارية  األنظمة  تعدد  إشكالية  معالجة 
الفالحية ؛

اإلبقاء بعد انتهاء الفترة االنتقالية على تضريب فالحي 	 
فعال يراعي خصوصية القطاع ويراعي تنافسية اإلنتاج 
القطاع  العاملين في  الوطني ويراعي حجم وطبيعة 

الفالحي ؛

دعم 	  من  االستفادة  من  الفالحين  جميع  تمكين 
التغييرات  ظل  في  الشمسية  الطاقة  استثمارات 

المناخية لضبط تكلفة اإلنتاج.
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تقديم

الفالحية  الغرفة  شهدت  األخير،  العقد  امتداد  على 
أخرى،  مهنية  مؤسسات  غرار  على  لمراكش-آسفي 
أو  المجالي  المستوى  على  إن  التطورات  من  مجموعة 
بالجهات  دفع  الذي  الشيء  التنظيمي،  المستوى  على 
الوصية على هذه المؤسسة إلى تسريع وثيرة تمكينها 
وتنظيم  تسهيل  شأنه  من  إداري  تنظيمي  هيكل  من 

تدخالت هذه الهيئة المنتخبة داخل مجالها الترابي.

العمل  بوادر  وتتعزز  تتشكل  بدأت  األساس  هذا  وعلى 
بانتقاء مشاريع ذات وقع مستدام ومتكافئ  االحترافي 
بجميع األقاليم المكونة للجهة، و أصبح معها التفكير جديا 
والسعي حثيثا لتتملك الغرفة الفالحية مخزونا معلوماتيا 
كأدات محورية سواء لتشجيع االستثمار بالقطاع الفالحي 
االرتدادات  لتدبير واحتواء مختلف  أو  الجهة  ربوع  بمختلف 

المحتملة )الجفاف والفياضانات واآلفات، ...(. 

الجديدة  بحلتها  لمراكش-آسفي،  الفالحية  فالغرفة  لذا 
للمهنيين  قبلة  أضحت  المتزايد  منتسبيها  ووعي 
التنظيمات  من  العديد  ألنشطة  وحاضنة  والمهتمين 
تابثة  بخطى  تسير  وبذلك  والجهوية  المحلية  المهنية 

لتكريس إشعاعها.

الغرفة  شاركت  وإختصاصاتها  مسؤولياتها  باب  ومن 
ولقاءات  إجتماعات  عدة  في  السنة  طول  على  الفالحية 
المهتمة  واإلدارات  المؤسسات  من  مجموعة  تخص 
حيث  الجهوي،  أو  المحلي  المستوى  على  إن  بالقطاع 
من  مجموعة  وضع  في  الفالحية  الغرفة  ساهمت 
التي  الصعوبات  بعض  لتجاوز  والتوصيات  االقتراحات 

يعرفها القطاع الفالحي بالجهة :

تحسين العرض المائي بالجهة ؛  	
الرفع من مستوى تسويق المنتجات الفالحية   	

)الداخلي والخارجي( ؛
الحد من ارتفاع تكلفة اإلنتاج ؛  	

دعم االستثمارات المنجزة على مستوى سافلة   	
اإلنتاج ؛

معالجة إشكالية األنظمة العقارية لألراضي   	
الفالحية ؛

وضع منظومة فعالة للتضريب  الفالحي.  	

مهام الغرفة
والجهوية  المحلية  السلطات  لدى  الفالحي  القطاع  تمثيل   -

والوطنية للدفاع عن مصالح الفالحين.
- تقديم االقتراحات والملتمسات الخاصة بالميدان الفالحي.
- المساهمة في وضع مخططات التنمية الفالحية والقروية.

- المساهمة في المجالس اإلدارية للمؤسسات العمومية ذات 
الطابع الفالحي.

والتنمية  الفالحة  مجال  في  والتقنيات  المعلومات  تعميم   -
والبحث  التكوين  مؤسسات  مع  التعاون  تعزيز  مع  القروية 

الزراعي.
القروي  بالعالم  والتشغيل  االستثمار  دعم  في  المساهمة   -
وإعداد بنوك للمعطيات حول ظروف وخصوصيات كل منطقة.

- تشجيع الفالحين على التنظيم المهني للدفاع عن مصالحهم 
وتنمية قدراتهم الذاتية.

العام  النفع  ذات  التقنية  والدراسات  الميدانية  البحوث  انجاز   -
لدعم اإلنتاج الفالحي والتنمية القروية.

- خلق عالقات وتبادل الخبرات مع مؤسسات فالحية في الخارج 
في اطار توسيع نطاق العالقات التجارية للمغرب.

 الهيكل التنظيمي للغرفة الفالحية
لمراكش أسفي

النفوذ الترابي للغرفة الفالحية
لمراكش أسفي 

الجمعية العامة

9 لجان

الكتابة 
العامة

مصلحة الشؤون 
اإلدارية والمالية

والشؤون 
القانونية 
والتعاون

مصلحة التنمية 
الفالحية 
والمجالية

مصلحة التوجيه 
والتخطيط 
والدراسات 

والتواصل

مصلحة 
التدقيق 

ومراقبة التدبير

المصالح 
المكلفة 

بالملحقات

المكتب

الرئيس

المدير

إنجاز  وثيرة  وتسريع  المؤسسة  أداء  تحسين  أفق  في 
مختلف  في  مشاركتها  تثمين  وكذا  التنموية  برامجها 
والجهويين،  المحليين  شركائها  وأنشطة  تظاهرات 
إنتقاء  مباريات  بإجراء  الفالحية  الغرفة  إدارة  سارعت 
رؤساء مصالحها وفقا للمعايير والمساطر المعمول بها.

سعيد أشهيبة :
مدير الغرفة
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المحور اٱلول :

التحسيس
واإلخبار

تفعيل  في  والمساهمة  أنشطتهم،  هيكلة  على  وتشجيعهم  الفالحين  وتكوين  إخبار  في  المساهمة  إطار  في 

الفالحية  الغرفة  2017، نظمت  للفالحة برسم سنة  الجهوي  المخطط  إطار  المندرجة في  الجهوية  الفالحية  المشاريع 

تحسيسيا  يوما   18 بمراكش،  الفالحية  لالستشارة  الوطني  للمكتب  الجهوية  المديرية  مع  بتنسيق  أسفي  لمراكش 

بالجهة  المهنية  التنظيمات  تأهيل  إلى  إضافة  يوما(،   13( والحيواني  النباتي  اإلنتاج  سالسل  مختلف  همت   وإخباريا 

)5 أيام(، ركزت بالخصوص على التعريف بالقانون الجديد رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات. وقد تجاوز عدد المستفيدين 

من هذه االيام التكوينية 1000 فالح.
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1. اإلنتاج الفالحي
نظمت الغرفة الفالحية لمراكش أسفي 13 يوما تحسيسيا 
األقاليم.  بمختلف  الجهة  من  فالح   700 لفائدة  وإخباريا 
التثمين و  التقني، تقنيات اإلنتاج،  تمحورت حول المسار 
التسويق لمجموعة من سالسل اإلنتاج من بينها : الجوز، 

الحبوب، الزيتون، تربية النحل و الماعز ثم الحليب.

أنوه بالمجهودات التي تبذلها الغرفة الفالحية لمراكش-
بمختلف  الفالحي  بالقطاع  النهوض  أجل  من  آسفي 
ومربي  الفالحين  مصالح  عن  لدفاعها  و  الجهة،  أقاليم 
الغرفة  أعضاء  للسادة  بالشكر  أتوجه  كما  الماشية، 
الغرفة  ببرنامج  التام  إلتزامهم  عن  أبانو  الذين  الفالحية 
الفالحية، وتقيدهم المستمر بالحضور لمختلف أنشطة 
الشديد  وحرصهم  والتكوينية(،  الدراسية  )األيام  الغرفة 
على تعبئة الفالحين والمهنيين، كما ال يفوتني أن أثمن 
مناقشاتهم المسؤولة والهادفة خالل مختلف اللقاءات. 

وهذه المناسبة أشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز 
تعاوني  إطار  التنظيم في  الفالحي عبر  اإلنتاح  تحديات 
ومن  األخضر،  المغرب  مخطط  دعم  من  لالستفادة 

التسهيالت واآلليات التي تقدمها الدولة.

مهما  دورا  لمراكش-آسفي  الفالحية  الغرفة  تلعب 
المستوى  على  الفالحي  اإلنتاج  سالسل  تطوير  في 
الجهوي من خالل تدخالتها الميدانية ودعمها المستمر 

لمختلف أنواع اإلرشاد الفالحي العصري.

رشيد بوكطاية :
عضو لجنة الميزانية

والشؤون المالية والبرمجة

عبد النبي السالك :
عضو لجنة الشؤون اإلقتصادية 

وإنعاش االستثمار

2. التنظيمات المهنية
التعاونيات  خاصة  المهنية  التنظيمات  ألهمية  نظرا 
المغرب  إطار  في  المبرمجة  المشاريع  فاعل  كشريك 
األخضر، و بهدف تشجيع الفالحين على التكتل في إطار 
وتنمية  قدراتهم  مصالحهم  عن  للدفاع  مهنية  تنظيمات 
عمليات  في  الجماعي  التنظيم  أسلوب  وترسيخ  الذاتية 
الفالحية  الغرفة  نظمت  والتسويق،  والتثمين  اإلنتاج 
مراكش أسفي 5 أيام تحسيسية وإخبارية لفائدة 270  من 
ممثلي التعاونيات، وذلك من أجل تأهيل هذه التنظيمات 
بالجهة عبر التعريف بالقانون الجديد رقم 112.12 المتعلق 

بالتعاونيات، و كذلك بأسس الحكامة الجيدة لتسييرها.

في البداية البد من اإلشادة بالدور الذي تقوم به الغرفة 
مع  وتوعيتهم،  الفالحين  إرشاد  مجال  في  الفالحية 
الحرص على تغطية جميع مناطق الجهة.  والتأكيد على 

تفاعل الفالحين مع هذه األنشطة. 

الفالحين  تزويد  القطاع  في  الشركاء  عاتق  على  ويقع 
بالمعلومات التي تساعدهم في تحسين انتاجهم ورفع 

مستواهم المعيشي. 

شكر خاص للغرفة الفالحية لمراكش-آسفي على تنظيم 
هذه األيام التحسيسية واإلخبارية حول تنمية التعاونيات 
الفالحية، والتي شكلت حلقة أخرى من حلقات التواصل 

التي دأبت الغرفة الفالحية على تنظيمها. 

ولقد أصبح اليوم من الضروري على جميع الشركاء في 
التي  الضخمة   االستثمارات  تثمين  الفالحي  القطاع 
التعاونيات الحاملة  توفرها الدولة عبر التفكير في دعم 
مراحل  جميع  عملها خالل   تطوير سبل  وكذا  للمشاريع 

اإلنتاج والتثمين والتسويق.

سعيد الشادلي :
 عضو لجنة الميزانية 

والشؤون المالية والبرمجة

سويبة عبد القادر :
رئيس لجنة التكوين 

واإلرشاد
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المحور الثاني :

 الرحالت 
الدراسية

الفالحية لمراكش  الغرفة  الفالحية، نظمت  التنمية  برنامج  تنفيذ  التجارب، وفي إطار  الخبرات و  تبادل  بهدف تطوير و 
أسفي مجموعة من الرحالت الدراسية إلى جهات مختلفة من المملكة.

1. رحلة إلى جهة فاس مكناس
 120 استفاد  المثمرة،  األشجار  تنمية سلسلة  إطار  في 
فالح من رحلة دراسية، موازاة مع فعاليات المعرض الدولي 
للفالحة بمكناس، إلى ضيعة زنيبر حيث تم التعرف على 
تقنيات إنتاج كل من الزيتون، التين ، الشتالت المرخصة و 

كذلك السماد العضوي.

2. رحلة إلى جهة بني مالل خنيفرة
الجهوي  المكتب  مع  بتنسيق  الرحلة  هذه  نظمت 
للمكتب  الجهوية  والمديرية  لتادلة  الفالحي  لالستثمار 
خنيفرة  بني مالل  لجهتي  الفالحية  الوطني لالستشارة 
التنظيمات  فالحي  بعض  لفائدة  آسفي،  ومراكش 
على  التعرف  تم  حيث  السراغنة،  قلعة  بإقليم  المهنية 
المدار السقوي لمنطقة تادلة للوقوف على المؤهالت 
السقوية والتجهيزات الهيدروفالحية للمنطقة، قبل زيارة 
لمقر مجموعة ذات النفع االقتصادي إلنتاج الزيتون بأيت 
اعتاب وزيارة ضيعة نموذجية إلنتاج الحوامض بأوالد مبارك.

3. رحلة إلى جهة سوس ماسة
عن  التعرف  من  الجهة  من  فالح  من   30 قرابة  استفاد 
قرب على طرق إنتاج الحوامض من خالل زيارة ضيعة جريد 
إلنتاج الحوامض بأوالد تايمة ومركز نقل التقنيات الحديثة 
والفواكه  للخضر  المصدرين  والمنتجين  المنتجين  لجمعية 
المجال  إلى  ميدانية  زيارة  الرحلة  شملت  كما  )أبفيل(. 

الرعوي المعدر بتزنيت.

مالل  بني  جهة  لجهة  الدراسية  الرحلة  هذه  شكلت 
السقوية  المؤهالت  على  للوقوف  فرصة  خنيفرة 
الجهة،  هذه  بها  تزخر  التي  الهيدروفالحية  والتجهيزات 
كما ساهمت الرحلة في إغناء خبرات التنظيمات المهنية 
الجودة  وتحسين  اإلنتاجية  تطوير  بهدف  المستفيدة 

بتكاليف تنافسية. 

فريد اكويكة :
رئيس لجنة الماء
والطاقة والبيئة 
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المحور الثالث :

 زيارة المعارض 
الوطنية

الفالحية  الغرفة  الفالحية، تضع  أنشطتهم  استمرارية  األخضر وضمان  المغرب  لمخطط  الجهة  لتشجيع مواكبة فالحي 
يستفيد  تثقيفية.  زيارات  بتنظيم  سنويا  تقوم  حيث  الوطنية  المعارض  و  للملتقيات  خاصة  أولوية  أسفي  لمراكش 

الفالحون من هذه الزيارات، مع الحرص على :
     

     تمثيلية كل أقاليم الجهة.
     تمثيلية التنظيمات المهنية النشيطة.

     مشاركة الفالحين الصغار غير القادرين على تحمل مصاريف التنقل لزيارة المعرض.
     التنسيق وإشراك أعضاء الجمعية العامة للغرفة الفالحية في عملية ضبط لوائح المستفيدين.

خالل سنة 2017 نظمت الغرفة الفالحية لمراكش اسفي زيارتين لكل من المعرض الوطني للفالحة بمكناس 
والمعرض الوطني للفرس بالجديدة.

1. المعرض الدولي للفالحة 
بمكناس

بين  زيارة ما  الفالحية لمراكش-آسفي  الغرفة  نظمت 
للفالحة  الدولي  للمعرض   2017 أبريل  من  و22   20
بمكناس في دورته الثانية عشر، وذلك بمشاركة 400 

فالح يمثلون جميع أقاليم الجهة. 
الغرفة  دور  تعزيز  إطار  في  الزيارة  هذه  وتدخل 
وتبادل  واإلرشاد،  والتكوين  اإلخبار  في  المتمثل 
التعرف  مع  الفاعلين،  مختلف  بين  والخبرات  التجارب 
على مستجدات القطاع الفالحي من خالل اإلطالع 

على مختلف أروقة المعرض.
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2. المعرض الوطني للفرس 
بالجديدة

أسفي  مراكش  بجهة  الخيول  مربي  لتمكين  منها  سعيا 
سالالت  مختلف  واكتشاف  التراث،  على  االطالع  من 
الفرس وتبادل الخبرات و التجارب بين الزائرين والعارضين، 
زيارات  عدة  أسفي  لمراكش  الفالحية  الغرفة  نظمت 
خالل  الجديدة  بمدينة  الفرس  لمعرض  العاشرة  للنسخة 
الفترة الممتدة من 18 إلى  19 أكتوبر 2017 لفائدة 270 
فالح يمثلون أقاليم الجهة. حيث تمت زيارة مختلف أروقة 
التقليدية  والصناعات  بالمهن  الخاصة  فيها  بما  المعرض 

المرتبطة بالخيول.

المعرض  زيارة  لنا  أتاحت  نسائية،  فالحية  كتعاونية 
الوطني للفالحة بمكناس  فرصة لتشجيعنا على تسريع 
المكتب  من  الصحي  الترخيص  على  الحصول  إجراءات 
عرض  في  المشاركة  بغية  الصحية  للسالمة  الوطني 
للمعرض،  على  القادمة  الدورة  الفالحية خالل  منتجاتنا 
بزيارتها  التي قمنا  الفالحية  والجمعيات  التعاونيات  غرار 

داخل قطب المنتجات المحلية.

نجية الغوات :
عضوة شريكة بالغرفة 

الفالحية لمراكش اسفي

عبد الكبير العابد :
نائب رئيس الغرفة الفالحية 

لمراكش-أسفي

التجارب  لتبادل  الكبرى فضاء  الفالحية  التظاهرات  تعتبر 
القطاع  هذا  في  الفاعلين  مختلف  بين  والخبرات 
التي تبدلها  الجبارة  بالمجهودات  أنوه  لذا  االستراتيجي. 
راجيا  التنظيمي،  المستوى  على  الفالحية  الغرفة 

ديمومة هذا النوع من األنشطة.
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المحور الرابع :

 المشاركة في 
تنظيم المعارض

لتعزيز دورها في خدمة القطاع الفالحي وتفعيال للتنمية المستدامة للفالح بجهة مراكش اسفي، باإلضافة إلى خلق 
فضاء للتواصل وتبادل الخبرات بين كافة المتدخلين في التنمية الفالحية والقروية. قامت الغرفة الفالحية بالمشاركة 
والتجهيز  األروقة  توفير  العينية والتي تمثلت أساسا في  و  المادية  المساهمة  عبر  بالجهة،  تنظيم عدة معارض  في 

بوسائل االتصال. توزعت هذه الملتقيات على أقاليم الجهة كالتالي :

 1. معرض الفالحة 
بصخور الرحامنة 

الفالحي  اإلنتاج  تنمية  في  إطار  المساهمة  في 
لمراكش  الفالحية   الغرفة  نظمت  الرحامنة،  بإقليم 
الوطني  للمكتب  المديرية  الجهوية  مع  بتنسيق  أسفي 
تنظيم  مع  بالموازاة  بمراكش  الفالحية  لالستشارة 
الرحامنة  بصخور  المحلية  للمنتجات  الفالحي  المعرض 
تحسيسيا  و  إخباريا  يوما   ،2017 09 شتنبر   إلى   07 من 
حول تنمية سالسل اإلنتاج الفالحي، بمقر  جماعة صخور 
فالحي  من  عدد  لفائدة    .2017 شتنبر   07 يوم  الرحامنة 
المنطقة، حول الممارسات الجيدة إلنتاج الزيتون، التسيير 
المعقلن لشبكة الري الموضعي، الزرع المباشر، التكوين 

والحكامة الجيدة للتعاونيات الفالحية.  

الغرفة  مع  بشراكة  المنظمة  المعارض  أهمية  تتمثل 
ألقاليم  الفالحية  بالمؤهالت  التعريف  في  الفالحية 
الجهة وتراثها، وتعتبر هذه التظاهرات مناسبة للتعاونيات 
وبهذه  منتجاتها.  وترويج  للتسويق  الفالحية  والجمعيات 
الفالحي  القطاع  عن  المسؤولة  الجهات  أدعو  المناسبة 
هذا  تكثيف  أجل  من  الفالحية  الغرفة  مجهودات  دعم 

النوع من األنشطة.

محمد الغالمي :
رئيس لجنة الفالحة 

والتنمية القروية

2. الملتقى الوطني للزيتون 
بالعطاوية 

بتنسيق  اسفي  مراكش  لجهة  الفالحية  الغرفة  شاركت 
الوطني  الملتقى  جمعية  للفالحة،  الجهوية  المديرية  مع 
جهة  مجلس  للزيتون،  البيمهنية  الفيديرالية  للزيتون، 
 مراكش آسفي وعمالة إقليم قلعة السراغنة في تنظيم 
الملتقى الوطني للزيتون في نسخته الرابعة في الفترة 
الممتدة مابين 4 إلى 7 أكتوبر 2017، تحت شعار تثمين 
الزيتون،  لتنمية سلسلة  أساسية  رافعة  المنتوج  وجودة 
وموازاة مع  ذلك قامت الغرفة الفالحية بتوزيع عدة جوائز 
الزيتون  مزارعي  على  الزيتون  جني  آالت  في  تتمثل 

بالجهة. 
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4. مهرجان الجوز بإقليم الحوز 
المديرية  اسفي،  مراكش  الفالحية  الغرفة  إشراف  تحت 
للمكتب  الجهوية  المديرية  بمراكش،  للفالحة  اإلقليمية 
جمعية  نظمت  بمراكش،  الفالحية  لالستشارة  الوطني 
البيئة  على  للمحافظة  لتوبقال  الوطني  المنتزه  أصدقاء 
وشجرة الجوز، فعاليات موسم الجوز في دورته التاسعة 
ثرات و  ثروة  الكبير  باألطلس  الجوز  » شجرة   تحت شعار 

بجماعة اسني « من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 .
إلى  إضافة  الجوز  لمنتوج  معرضا  المهرجان  تضمن 
المنطقة،  بها  تزخر  التي  االخرى  الفالحية  المنتوجات 
محلية  فالحية  وتعاونيات  جمعيات  طرف  من  عرضها  ثم 

وإقليمية.

كما عرف هذا المهرجان، مجموعة من االنشطة الموازية 
من لقاءات وندوات حول المنتوجات الفالحية. حيث نظمت 
إنتاج الجوز  » تقنيات  الغرفة الفالحية يوما دراسيا حول   
بالمنطقة.  الجوز  منتجي  وتثمينه « ، حظره مجموعة من 
الجوز    وتثمينه  إنتاج  اللقاء حول تقنيات  وقد تمحور هذا 
في  الخبرات  لتبادل  للفاعلين  مناسبة  وهي  وتسويقه. 
الجوز وتدارس اإلشكاليات التي يواجهها من حيث  قطاع 

تقنيات اإلنتاج، التخزين والتسويق.

5. معرض الفالحة بأسفي
الفالحي  القطاع  تنمية  إلى  الهادفة  أنشطتها  إطار  في 
المحلية  المنتجات  تلعبه  الذي  المهم  بالدور  منها  وإيمانا 
شاركت  التضامني،  القروي  االقتصاد  من  الرفع  في 
الغرفة الفالحية لجهة مراكش أسفي إلى جانب الجمعية 
اإلقليمية  والمديرية  بأسفي  الكبار  لمنتجي  اإلقليمية 
للفالحة بأسفي، المعرض الفالحي آلسفي تحت شعار 
 » التسويق  التثمين وتحدي  بين رهان  الكبار  » سلسلة 

خالل الفترة الممتدة ما بين 3 و 6 نونبر 2017.

3. مهرجان أركان حاحا تمنار 
اعتبارا لمكانة شجرة أركان بمنطقة حاحا ووعيا من الغرفة 
الفالحية بضرورة تثمين هذه الشجرة ودور االمرأة القروية 
في تشجيع التنمية المحلية والمحافظة على شجرة أركان 

كمنتوج فالحي وموروث بيولوجي بالمنطقة.

والمديرية  أسفي  مراكش  لجهة  الفالحية  الغرفة  قدمت 
لتنمية  الوطنية  والوكالة  بالصويرة  للفالحة  اإلقليمية 
الواحات و شجر األركان دعما تحفيزيا للمساهمة  مناطق 
تمنار،  حاحا  أركان  لمهرجان  الرابعة  النسخة  إنجاح  في 
بالقدرات  االرتقاء   « شعار   تحت  دجنبر،   22/23/24 أيام 

النسائية أساس التنمية المحلية «.   

70 جمعية محلية  لحوالي  المهرجان معرض  وتضمن هذا 
وخاصة الجمعيات النسائية المختصة في إنتاج زيت األركان 

ومشتقاته وزيت الزيتون والعسل ومنتجات أخرى محلية.

70 جمعية محلية  لحوالي  المهرجان معرض  وتضمن هذا 
وخاصة الجمعيات النسائية المختصة في إنتاج زيت األركان 

ومشتقاته وزيت الزيتون والعسل ومنتجات أخرى محلية.

موازية  أنشطة  التظاهرة  هذه  برنامج  تضمن  قد  و 
الجهوية  المديرية  تنشيط  من  تحسيسية  ورشة  ضمت 
لالستشارة الفالحية، حول موضوع » تنمية وتثمين زراعة 
الكبار «، وعروض في فن الفروسية طيلة أيام المعرض 

باإلضافة إلى حفل لتذوق وصفات المطبخ المحلي بالكبار 
بفضاء المعرض، كما تمت إقامة أروقة لفائدة التعاونيات 
والدواجن  الطيور  ومعرض  الفالحية،  المنتوجات  لعرض 

بقرية الطبيعة، وبرنامج خاص بالنسبة للمدارس.

الفالحي آلسفي يعتبر  المعرض  بأن  ال بد من اإلشارة 
بمثابة التظاهرة األولى من نوعها التي تستهدف تثمين 
الذي  »الكبار«  رأسها  المجالية وعلى  المنتوجات  مختلف 
يمثل جزءا من خصوصية جهة مراكش أسفي، ومناسبة 
تعبئة  جانب  إلى  والتسويق  اإلنتاج  مشاكل  لعرض 
أجل وضع مخطط  والتعاونيات من  والجمعيات  المنتجين 
تكميلي لخلق الثروات وإنعاش الشغل وتحسين الدخل 

لدى الفالحين الصغار. 

الطاهر السلموني  :
عضو لجنة

سالسل اإلنتاج 
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المحور الخامس :

المدارس 
الحقلية

تقديم  إلى  يسعى  الذي  التقليدي  التواصل  عن  حديث،  يختلف  إرشادي  تواصلي  مفهوم  الحقلية  المدارس  تشكل 
معلومات  فالحية ونصائح إرشادية جاهزة للفالح. هذه المدارس تعتمد على التواصل  المستمر مع الفالح في الحقل، 

وتقديم مجموعة من البدائل  الالزمة لتطوير خبرات وكفاءات الفالحين وتجاوز الممارسات التقليدية مع تصحيح المعلومات.

وفي هذا الصدد، نظمت الغرفة الفالحية لمراكش-آسفي مدارس حقلية بهدف تطوير مهارات ما يقارب 50 فالح، تم 
اختيارهم حسب استعدادهم وحماسهم لتتبع التكوين وقابليتهم لتطبيق التوصيات التي تم الوصول إليها.

1. المدرسة الحقلية للشمندر 
السكري بإقليم اسفي

اسفي  بإقليم  السكري  للشمندر  الحقلية  المدرسة 
01 شتنبر إلى  البركي(: خالل  الفترة مابين  )جماعة مول 
العملية مشاركة  2017، وقد عرفت  هذه  28 دجنبر  غاية 
بزراعة  الشمندر  المعنية  الجماعات  جميع  من  فالحين 
السكري بالدائرة السقوية التابعة إلقليم آسفي، و أعضاء 
على  التكوين  هذا  ركز  الدائرة.  بنفس  الفالحية   الغرفة 
جميع مراحل المسار التقني لزراعة الشمندر السكري من 
الضارة،  األعشاب  محاربة  التسميد،  البذر،  التربة،  تهييئ 

المعالجة الكيميائية.

2. المدرسة الحقلية للزيتون بإقليم 
الرحامنة

 01 من  الرحامنة:  بإقليم  للزيتون  الحقلية  المدرسة 
نونبر2017 إلى 28دجنبر2017 بدوار زناكية. هدفت إلى 

تعزيز معارف الفالحين فيما يخص عملية الجني، العصر
و تحديد جودة الزيت المحصل عليها.

بدياًل  السكري  للشمندر  الحقلية  المدارس  قدمت 
لمنهج اإلرشاد التقليدي واستهدفت الرفع من القدرات 
وتقليص  اإلنتاج  تحسين  أجل  من  للمزارعين  المعرفية 

المدخالت الفالحية والرفع من هامش الربح.
الحقلية  المدراس  قادم  في  للجميع  النجاح  ونتمنى 

لمحتلف سالسل اإلنتاج.

لإلرشاد  جديدة  منهجية  الحقلية  المدارس  هذه  تعتبر 
الزيتون  زيت  جودة  بتحسين  للنهوض  الفالحي 
وتلعب هذه  بالجهة،  السلسلة  تنمية  والمساهمة في 
السلسلة دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في  ومساهمتها  شغل  مناصب  من  توفره  لما  نظرا 

تحقيق اإلكتفاء الذاتي من الزيت والزيتون.

أحمد لشهب :
عضو لجنة التعاون 

والشراكات 

ابراهيم بوكوشت  :
عضو بالغرفة الفالحية 

لمراكش اسفي



2627

المحور السادس :

تكوين 
األعضاء

 2017 دجنبر  و27   26 يومي  مدى  على  أعضاءها  لفائدة  تكوينية  دورة  لمراكش-أسفي  الفالحية  الغرفة  نظمت 
الفالحية  للغرف  المنظم  القانون  السادة األعضاء من استيعاب  إلى تمكين  التكوين  بمدينة مراكش، يهدف هذا 

ومعرفة طرق دعم الدولة لإلستثمار في القطاع الفالحي. وكان برنامج الدورة كالتالي :

تنظيم وتسيير الغـرف الفـالحـيـة :

هيكلتها  إعادة  الفالحية،  بالغرف  التعريف  تم  حيث 
اختصاصاتها كما تم  المغرب األخضر،  لمواكبة مخطط 
توجيه  إلى  يهدف  داخلي  نظام  وضع  إلى  التطرق 

أنشطة الغرفة لضمان الفعالية في العمل. 

إعانات الدولة للفالحين في إطار صندوق 
 التنمية الفالحية :

 
مع شرح المجاالت التي تشملها اإلعانة )السقي 

والتجهيز، التهيئات العقارية، اإلنتاج النباتي والحيواني، 
التي  ونسبها  الفالحية(  المنتوجات  ،تصدير  التثمين 
تختلف حسب موضوع الطلب والمعني به )أشخاص أو 
المسطرة  تقديم وتوضيح  تم  منظمات مهنية(. كما 

المتبعة للحصول عليها.  

التجميع :
 

لتنظيم  مميز  كنموذج  التجميع  على  التركيز  تم 
مساحات  توسيع  من  يمكن  حيث  الصغار.  الفالحين 
اإلنتاج ويضمن التسويق في ظروف مالئمة ويساهم 
في تعميم التقنيات عبر التأطير الذي يضمنه المجمع 
البنكي  للتموين  ولوج  الفالحين  صغار  على  ويسهل 
إعانة  من  واالستفادة  التجميع  عقدة  على  اعتمادا 
الدولة بنسب تفضيلية القتناء اآلليات الفالحية وإنجاز 
مشاريع السقي.  كما تم عرض شريط فيديو يعرف 
إعطاء  مع  به  المرتبطة  القانونية  والمساطر  بالتجميع 
أمثلة حول المشاريع التي يهمها التجميع في ميدان 

اإلنتاج النباتي والحيواني.

تطرق هذا التكوين لمجموعة من النقاط بما فيها هيكلة 
هذا  وبفضل  واليوم  الفالحية.  واإلستثمارات  الغرفة 
المؤسسة  التكوين أصبحنا ندرك جيدا أهمية  النوع من 
الفالحين، وكيف يمكن  وكيف يمكننا تكوين وتحسيس 
الفالحين  بين  وصل  صلة  تصبح  أن  الفالحية  للغرفة 

والشركاء من أجل تحقيق تنمية فالحية مستدامة.

محمد أوسار :
رئيس لجنة 

التخطيط

ونتمنى  التكوين،  على  والمشرفين  المؤطرين  نشكر 
استمرارية هذا النوع من األنشطة من أجل تمكين أعضاء 
الصعيد  على  الفالحي  القطاع  مستجدات  من  الغرفة 
المهنيين  على مصالح  الدفاع  بهدف  والوطني  الجهوي 

وخصوصا صغار الفالحين.

محمد الخالط  :
نائب رئيس الغرفة 

الفالحية لمراكش-أسفي

لمناقشة تساؤالت األعضاء  تواصليا  اللقاء فضاء  شكل 
مخطط  ركائز  أهم  يمثل  الذي  التجميع  مفهوم  حول 
المغرب األخضر ونموذجا مبتكرا لتنظيم الفالحين حول 
تدبيرية  ذات قدرات  أو مجموعات مهنية  فاعلين خواص 

قوية.

كما أود التنويه بعمل الغرفة الفالحية لمراكش اسفي 
لمشاركتها الفعالة في تحسين قدرات ومعارف النساء 
التأطير  خالل  من  اسفي،  مراكش  بجهة  القرويات 
التنمية  أنشطة  جميع  في  ومشاركتهن  والمواكبة 

الفالحية للغرفة.

حفيظة الفالحي :
رئيسة لجنة التواصل واإلعالم 

بالغرفة الفالحية لمراكش اسفي
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 دورات
 الجمعية

العامة

1. اجتماع الدورة العادية ألعضاء 
الجمعية العامة للغرفة الفالحية 

مارس 2017
مراكش  الفالحية  للغرفة  العامة  العادية  الدورة  انعقدت 
دراسة  قصد    2017 مارس   07 الثالثاء  يومه  أسفي 
دعم  وموضوع  بالجهة  الفالحي  القطاع  وضعية  من  كل 
الغرفة الفالحية لمحاربة آفة سلسلة الصبار، باإلضافة إلى 
االطالع على اإلجراءات المتخذة في إطار المغرب األخضر، 
من خالل عرض من طرف المديرية الجهوية للفالحة لجهة 

مراكش أسفي.
للغرفة  مقر  كراء  موضوع  مناقشة  الدورة  عرفت  كما 
الغرفة  ملحقة  إصالح  فترة  خالل  بالصويرة  الفالحية 
لسنة  واألدبي  المالي  التقريرين  وتدارس  بالصويرة، 
المصادقة على مشروع  تمت  الدورة  ختام  2016، وفي 
كذا  2017  و  لسنة  واالستثمار  التسيير  ميزانيتي 

المصادقة على محضر الدورة السابقة.   

2. اجتماع الدورة العادية ألعضاء 
الجمعية العامة للغرفة الفالحية 

غشت 2017
في يومه األربعاء 02 غشت 2017،  انعقد اجتماع الجمعية 

إطار  في  أسفي  مراكش  لجهة  الفالحية  للغرفة  العامة 
دورتها الثانية لسنة 2017، بمقر الغرفة الفالحية بمراكش 
وقد تم تدارس حصيلة الموسم الفالحي 2016/2017، 
المائية  الموارد  تدهور  موضوع  مناقشة  إلى  باإلضافة 
السطحية والجوفية والبث في موضوع متالشيات الغرفة 

الفالحية.
كما تم خالل هذه الدورة، تدارس كل من موضوع تعديل 
القطاع  وتضريب   ،  2017 لسنة  الفالحية  الغرفة  ميزانية 
القانون  تعديل  اقتراحات  تقديم  تم  ختاما  و  الفالحي 
على  المصادقة  مع  المستجدات  مع  ومالئمته   08/27

محضر الدورة السابقة.

3. اجتماع الدورة العادية ألعضاء 
الجمعية العامة للغرفة الفالحية 

دجنبر 2017
تم عقد اجتماع الجمعية العامة للغرفة الفالحية لمراكش 
اسفى يومه االثنين 11 دجنبر 2017 لمناقشة مجموعة 
إنجاح  أجل  من  المتخذة  التدابير  أهمها  المواضيع  من 
الموسم الفالحي 2017/2018 وأهم إشكاليات القطاع  
التسويق،  الفالحي،  التضريب  الماء،  )إشكالية  الفالحي 
الدورة  محضر  على  المصادقة  مع   )... اإلنتاج  تكلفة 

السابقة.
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توصيات
 حول أنشطة الغرفة 

 الفالحية لمراكش
أسفي

 األيام التحسيسية و اإلخبارية

وضع آليات  جديدة لمساندة ومواكبة الفالحين ومربي الماشية وكافة التنظيمات المهنية.  .1

ربط مواضيع األيام التحسيسية واإلخبارية بالتجارب الميدانية، لدمج النظري بالتطبيقي.  .2

االهتمام بالمواضيع المتعلقة بالزراعات البدلية التي يهتم بها مخطط المغرب األخضر.  .3

إدراج مواضيع ذات بعد بيئي أثناء وضع برنامج الغرفة الفالحية.  .4

عقد لقاءات ودورات تكوينية ميدانية بالمعاهد التقنية والضيعات الفالحية النموذجية.  .5

اإلنتقال من الطرق واألنشطة اإلرشادية التي تركز على تلقين الفالحين إلى الطرق واألنشطة اإلرشادية التي   .6
تستثير بإهتمامهم وتشجعهم على طلب المعرفة وتملكها.

المشاركة في تنظيم المعارض

إعطاء المزيد من اإلهتمام بالمعارض الخاصة بقطاع المواشي.  .1

مأسسة لجن القيادة لإلشراف على مختلف المعارض بالجهة.  .2

أيالء أهمية لتأتيت فضاء المعارض باآلليات الفالحية.  .3

برمجة أروقة تهتم بالجانب البيئي والطاقات المتجددة داخل كل المعارض.  .4

المدارس الحقلية

تنظيم مدارس حقلية متعددة وبمناطق متفرقة.  .1

دعوة أبناء الفالحين لحضور هذا النوع من المدارس.  .2

نشر خالصات المدارس الحقلية وتعميمها على الفالحين في المناطق المستهدفة.  .3

إدماج خبرات الفالحين والعمل على تحقيق التكامل بين الخبرات والممارسات التي راكمها الفالحون وبين الخبرات   .4
والممارسات التي طورها األساتذة الباحثون.
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127 شارع عبد الكريم الخطابي ص.ب 47-46 ، جليز مراكش

+212 524 433 572           +212 524 433 569

chambreagms@gmail.com
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