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التونس یة امجلھوریة  

 وزارة الفالحة واملوارد املائیة والصید البحري

 
 

 
 

  ابملغربتقرير هممة 

 2019 مارس 07-03،  الرابط
 

  الوظیفيةاخلطة     لإمس واللقبا   اا

    الإرشاد والتكوين الفاليحعام واكةل دير م مخيس الزايين

         واكةل الإرشاد والتكوين الفاليح  ب معلیات الإرشاددير م  منذر اخلراط

  واكةل الإرشاد والتكوين الفاليحب ة تأ طري الإرشاد املهين واخلاصدير م        مفيدة توي

نتاج الفاليح ابملندوبیةر  بلقامس بلقامس   اجلهویة للتمنیة الفالحية ببزنرت ئيس قسم الإرشاد والهنوض ابلإ

 حنان الواعر

 

    منیة الساليم

ملكفة هبندسة التكوين ابملعهد الوطين للبیداغوجيا والتكوين املس متر الفاليح  يهیة مديراك

 بس یدي اثبت

 بأ راينةرئيسة مصلحة ملكفة ابلإرشاد ابملندوبیة اجلهویة للتمنیة الفالحية 
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  التجربة املغربیة يف جمال الاستشارة والتكوين املهين الفاليح. التعرف عىل: همةامل  موضوع

ىل التعرف عىل التجربة املغربیة يف جمال الاستشارة والتكوين املهين الفاليح قصد الاس تئناس : هايهداف أ   هتدف يهذه الزايرة اإ

عادة ا لنظر يف حومكة هجاز الإرشاد والتكوين مباكمن قوهتا س ّیام وأ ن وزارة الفالحة واملوارد املائیة والصید البحري بصدد اإ

ىل الفاليح عىل الصعیدين اجلهوي واملركزي و   تأ يهیهل.السعي اإ

 الرابط، اململكة املغربیة: املاكن

ىل   03من : الفرتة  2019 مارس  07اإ

  .ابملغرب املكتب الوطين لالستشارة الفالحية املنظمة: الھجة

 .(Réseau FAR) يادلولیة للتكوين الفاليح والریف الش بكة: لك مصاریف املهمة عىل عاتق المتویل

 برانمج الزايرة:

 املكتب الوطين لالستشارة الفالحية (ONCA) ، 

 الكنفدرالیة املغربیة للفالحة والتمنیة الریفية (COMADER) ، 

 ،الإدارة اجلهویة لالستشارة الفالحية ابلقنیطرة 

  بتيفيلت،الادارة احمللیة لالستشارة الفالحية 

 ،القطب التكنولويج للفالحة والصناعات الغذائیة مبكناس 

  ،التعاونیة الفالحية "حلیب النرص"بـعني اتوجدات 

 ،معهد التقنیني اخملتصني يف البستنة مبكناس 

  نتاجاملركز الفين البني همين لتمنیة منظومات  . (Zoopole) احلیواين ابدلار البیضاء الإ
 

  4/3/2019یوم الثنني 
 

 (ONCA)احملطة الاوىل: زايرة املكتب الوطين لالستشارة الفالحية 

مسؤويل يهذه املؤسسة. وبعد الرتحاب ثّّل من ، حبضور جحيمت اس تقبال الوفد من طرف مدير عام املكتب، الس ید جواد اب

لعالقات تعاون ثنايئ بني عن ايهامتم الس ید وزير الفالحة املغريب هبذه الزايرة اليت تؤسس  ابلوفد، أ كد مدير عام املكتب

والتكوين الفاليح. مث تطرق اإىل همام املكتب اليت تمتثل يف الإرشاف عىل نشاط املستشارين  البدلين يف جمال الاستشارة

لفالحة والتمنیة الریفية االعموميني واخلواص وتنس یق معلیة الاستشارة الفالحية مع اكفة املتدخلني من كنفدرالیة 

(COMADER) الحية وحبث علمي وتعلمي عايل فاليح وتكوين فاليح ومكتب وطين لسالمة املنتجات الغذائیة، وغرف ف

 اخل.
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وبدوره أ ثىن الس ید مخيس الزايين، مدير عام واكةل الإرشاد والتكوين الفاليح عىل حفاوة الاس تقبال اذلي حظي به الوفد 

طار  التعرف عىل الرغبة يف التونيس مشريا اإىل معق الروابط التارخيیة بني البدلين الشقيقني. وأ فاد بأ ن يهذه الزايرة تندرج يف اإ

رشادیة ومقارابت تكوی  عادة مناذج اإ نية أ خرى س ّیام وأ ن وزارة الفالحة واملوارد املائیة والصید البحري تعكف حالّیا عىل اإ

 تأ يهیلهام.السعي اإىل حومكة هجازي التكوين والإرشاد هجواي ومركزاي و 

دارة أ ن املكتب الوطين لالستشارة الفالحية یقع تس یريه من طرف مدير عام جحيوأ فاد الس ید جواد اب  حتت اإرشاف جملس اإ

 :نویتكون جملس الإدارة من ممثلني عيرأ سه وزير الفالحة املغريب. وتكتيس قرارات جملس الإدارة صبغة تقريریة. 

 ،وزارة ادلاخلیة 

 ،وزارة املالیة 

 ،املؤسسات البحثیة الفالحية 

 ،فيدرالیة الغرف الفالحية 

 ،الكنفيدرالیة املغربیة للفالحة والتمنیة الریفية 

 والتكوين والبحث الفاليح.الإدارة العامة للتعلمي  
 

 :ملستشارين الفالحيني ابملغرب یصنفون كام یيلكام أ فاد ابن ا

 ،(Conseiller territorial)ت یتوىل همام التأ طري املبارش وتنش یط اجملموعا الاختصاصاتمستشار جمايل متعدد  .1

نتاج معّینة  .2  ، (Conseiller spécialisé)مستشار خمتص رامك خربة تؤيههل للعمل عىل تطوير سلسّل اإ

 .(Conseiller-formateur)تعهد هل همام الاستشارة وتكوين املستشارين نوّ مستشار مك .3
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 وأ كد مدير عام املكتب الوطين لالستشارة الفالحية أ ن عدد املستشارين العموميني ما فئت یرتاجع خالل الس نوات الفارطة

 520مقابل توقف الانتداابت.  ویبلغ عدد املستشارين الفالحيني العموميني حالیا  ا لالإحاةل عىل التقاعد أ و التقاعد املبكربعت 

مستشارا مقابل زيهاء ملیون ونصف مس تغّل فالحية أ غلهبا صغرية املساحة. وحرصا من ادلوةل عىل تفادي يهذا النقص 

سداء خدمات استشاریة قریبة من مس تحقهيا، متت املرايهنة عىل تطوير وتدعمي الاستشا رة اخلاصة حيث مت اإىل حد يهذا واإ

س ناد همنة مستشار خاص. وبذكل فاإن نس بة تأ طري الفالحني تكون يف حدود مستشار )معويم ملامرسة  رخصة 700 التارخي اإ

وجتدر الإشارة أ ن ادلوةل تتوىل تأ جري  فالح ويهو ما یتنامغ مع مقایيس املنظمة العاملیة للزراعة وال غذیة. 1230أ و خاص( للك 

ارين اخلواص مقابل اخلدمات الاستشاریة اليت يسدوهنا لفائدة صغار الفالحني يف حني یتوىل كبار الفالحني دفع املستش

 معالمي الاستشارة اخلاصة اليت يمتتعون هبا.
 

ن وأ شار املدير العام للمكتب الوطين لالستشارة الفالحية أ ن همنة املستشار اخلاص ميارسها املهندسون الفالحيون والتقنیو

رشط للخربة ابعتباريها همنة لیربالیة والبقاء فهيا لل كفأ  وال جدر. وميكن أ ن ميارس همنة مستشار  عىل حد السواء بدون أ ي

فاليح ال فراد )ذوات مادیة( أ و الرشاكت )ذوات معنویة(. وأ كّد املدير العام للمكتب الوطين لالستشارة الفالحية أ ن 

ل يف املستشارين الفالحيني العموميني مت فرغون للعمل الاستشاري عىل مدى الس نة ول یتولون توزیع البذور واملساعدات اإ

أ شار أ ن ادلوةل ل تدمع كام حالت الإجاحة املنصوص علهيا بقانون ولفرتات ل تتعدى الشهرين يف الس نة عىل أ قىص تقدير. 

نتاج.  ال عالف ول یقوم املستشارون الفالحيون بتوزیع مدخالت الإ
 

بط والتاكمل بني هجاز الاستشارة الفالحية ومنظومة البحث العلمي مت سّن مشاریع حبوث تمنویة تنافس یة متول ارت اكم الولإح

من وقهتم لتطوير الاستشارة  %20من طرف وزارة الفالحة املغربیة یفرض مبقتضايها عىل الباحثني املعنیني ختصیص 

 الفالحية والعمل عىل مترير ال حزمة الفنیة والتكنولوجية للمستشارين وتبنهّيا من طرفهم وذكل بصفة جمانیة. 
 

مثل نقطة حتول  2008 يف أ فریل مدير عام املكتب الوطين لالستشارة الفالحية أ ن انطالق برانمج املغرب ال خرض وأ كد

دفع الاستامثر وتنظمي املهنة سامه يف تمثني املنتجات الوطنیة وتعصري الفالحة و حة ابملغرب ال قىص حيث فارقة يف اترخي الفال

 أ ساس یتني: املغرب ال خرض عىل ركزيتني برانمج الفالحية مع دمع اجلودة للهنوض ابلتصدير. ویعمتد وتطوير املنظومات

 ،نتاجية املس تغالت الكربى  الفالحة العرصیة لتطوير اإ

 الحة التضامنیة اليت تعىن بصغار الفالحني اذلين ميثلون الرشحية الكربى من املنتجني.الف 
 

طار  قطاعیة تضمن متثیلیة  فدرالیاتوأ كد أ ن تطوير الاستشارة الفالحية یتطلب تنظمي املنتجني واحملولني واملسوقني يف اإ

ممثلون عن املنتجني واحملولني واملسوقني. واعامتدا عىل القطاعیة  الفدرالیاتمتاكفئة بني يهذه ال طراف. ویتداول عىل رئاسة 

 9000قبل انطالق الربانمج اإىل  3000يهذا المتيش، مكّن برانمج املغرب ال خرض من تطوير عدد الرشاكت التعاونیة من 

 .2020يف موّّف س نة  15000حالیا. ومن املؤمل أ ن یصل يهذا العدد اإىل 
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ستشارة الفالحية أ ن تشجیعات ادلوةل تس ند فقط للفالحني املنخرطني مضن يهیالك وأ شار مدير عام املكتب الوطين لال

لفائدة  %100وعىل سبيل املثال، فاإن برانمج املغرب ال خرض يسدي منحة قدريها  وحسب جحم مس تغالهتم. همنیة قاعدیة

من معالمي التأ مني عىل %90يهك( اذلين یعمتدون تقنیات الرّي املوضعي ویتكفل بــ  5صغار الفالحني )مس تغالت دون 

ل  ّن طمأ نة %10احملاصیل الزراعیة يف حني ل یتحمل الفالحون اإ من قمية التأ مني وذكل بغض النظر عن جحم مس تغالهتم. اإ

 الفالح عىل منتوجه وعىل وتسویقه يف شلكه اخلام أ و احملول سامه بصفة كبرية يف الهنوض ابلستامثر وتعصري الفالحة ابملغرب.
 

تدخهل ابلإشارة اإىل غیاب منظامت وطنیة فالحية مقابل وجود غرف فالحية منتخبة متثل املهنة وتسامه يف رمس  واختمت

. ويف املقابل تتوىل الكنفدرالیة املغربیة للفالحة والتمنیة الریفية بدور فين حموري يف تنظمي والاستشارة الفالحيةالس یاسات 

لوزارة الفالحة وحيدين احملاورين ابلنس بة هنیني الویعترب يهذين اجلهازين الطرفني امل املهنة ومعاضدة الاستشارة الفالحية. 

اجلهویة للفالحة تتقامس الفضاء مع الإدارات اجلهویة  . وجتدر الإشارة أ ن الغرفيف املسائل املتعلقة ابلقطاعللحكومة املغربیة و 

 ملهنة.لالستشارة الفالحية وذكل قصد اإحاكم التنس یق بني الإدارة وا
 

 الكنفدرالیة املغربیة للفالحة والتمنیة الریفية :احملطة الثانیة

ىل مقر الكنفدرالیة الس ید كامل بن نونة مدير  حيث مت اس تقباهل من طرف املغربیة للفالحة والتمنیة الریفية انتقل الوفد اإ

طارات  ل بن نونة الوفد حتیات رئيس الكنفدرالیة . وبعد الرتحاب ابلوفد، أ بلغ الس ید كاماملؤسسةالكنفيدرالیة رفقة بعض اإ

أ ربع  يهیئة متثل القطاع اخلاص وتنشط حتت اإرشاف اذلي تعذر علیه احلضور لوعكة حصیة طارئة. وأ فاد أ ن الكنفدرالیة

دارة منتخب من بني الهیالك يف  املهنیة املتدخّل وزارات: الفالحة وادلاخلیة واملالیة والصناعة. ويسري الكنفيدرالیة جملس اإ

نتاج والتحویل والتسویق. ويراعى مبدأ  التاكفؤ العددي يف حتدید ممثيل لك منظومة ابلكنفيدرالیة املغربیة للفالحة  منظومات الإ

 والتمنیة الریفية.

ىل أ ن  عقود برامج مع وزارة الفالحة واقتطاعات من اكفة املتدخلني يف سالسل  أ لّیتني: عربمتّول حالّیا  الكنفدرالیةويشار اإ

 صلهبا. ومن بني هماهما ال ساس یة نذكر:تنشط فيدرالیة قطاعیة  20 الكنفديرالیةوتضم . القمية

 ومتثیلها التعامل مع خمتلف الفيدرالیات املنضویة حتهتا والتنس یق معها، 

 ،املسامهة يف حتدید حاجيات املهنیني من التكوين والاستشارة 

 رساء قانون شغل یأ خذ بعني الاعتبار  ومداه الزمين، خصوصیة لك نشاط فاليح العمل عىل اإ

 مع حاجيات املهنة، جمّل احملاس بة حىت تتالءم أ قلمة 

 ،فض الزناعات اليت قد تطرأ  بني املتدخلني يف القطاع 

 سرتاتیجیة برام عقود دراسات اإ  ،لتطوير املنظومات الفالحية اإ

 عداد  .امللفات ودراسة املشاغل املشرتكة خملتلف املنظومات اإ
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حداث فيدرالیة قطاعیة یبقى ريهن الرشطني التالیني:وجتدر الإشارة   أ ّن اإ
 

 من الفاعلني يف القطاع ابلفيدرالیة،%80اخنراط 

  نتاج املنظومة. %80املنخرطون یوفرون  من اإ
 

 الكنفدرالیةادلوةل مقّرا جدیدا تتوفر به لك املرافق. واختمت مدير لها وسعیا لضامن أ حسن ظروف العمل للكنفدرالیة، وفرت 

عداد مقرتح للحكومة یتضمن  تدخهل ابلتأ كید عىل سعهيم ىل اإ لالس تغناء التدرجيي عن منحة ادلوةل. ويف يهذا الغرض، أ شار اإ

اتوة رمزیة عىل املواد العلفيّة املوردة )خاصة اذّلرة( یقع حتویلها لفائدة الكنفدرالیة.   توظیف اإ
 

دارات هجویة وحملیة لالس  احملطة الثالثة:  تشارة الفالحية اإ

ىل  وقع اس تقباهل من طرف املدير اجلهوي لالستشارة  الإدارة اجلهویة لالستشارة الفالحية ابلقنیطرة حيثانتقل الوفد اإ

. وأ كد املدير اجلهوي لالستشارة عىل أ مهیة العمل التشاريك ابجلهة الفالحية مصحواب مبساعدیه وبنائب رئيس الغرفة الفالحية

لالستشارة الفالحية.  وقد اسرتعى  اجلهویة الإدارةوالتنس یق احملمك مع الغرفة اجلهویة للفالحة ابلقنیطرة اليت تتقامس الفضاء مع 

بال الوفد خشصیا وتقدمي العرض وحرفيّته وتضحیته حيث أ رّص عىل اس تق  انتباه الوفد انضباط املدير اجلهوي لالستشارة

عالمه بتعّرض مسكنه اإىل حریق نتج عنه أ رضار مادیة جس مية.والإجابة عىل ال س ئّل   يف الوقت اذلي مت اإ
 

وقد  .ر الفاليح اجملايلالإدارة احمللیة لالستشارة الفالحية بتيفيلت لالطالع عىل نشاط املستشا واختمت الیوم ال ول بزايرة

التجهزيات اخملربیة ال ساس یة لقيس ملوحة املیاه والرتبة ومحوضة زیت الزیتون وغرييها مبقر الإدارة احمللیة لحظ الوفد توفر 

سداء املعلومة بناء عىل معطیات علمیة وفنّیة . دقيقة لالستشارة الفالحية لمتكني املستشار اجملايل من التشخیص الصحیح واإ
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نرتنت وتوفر منظومة معلومات جغرافية تساعد و  املستشارين اجملالیني أ شار رئيس الإدارة احمللیة اإىل ربط الإدارة بش بكة الإ

متفرغون للعمل الاستشاري وینشطون مضن نظام الیني العموميني أ ن املستشارين اجملكد عىل أ داء هماهمم عىل أ حسن وجه. وأ  

تتوفر وس یّل نقل يف حاةل حس نة هجاز الاستشارة الفالحية یعمل بوسائل مالمئة حيث  أ ناجلدير ابذلكر أ سايس خاص هبم. و 

 لك مستشارين اثنني.للبلوغ س یارة  احلثيثالعمل عىل الصعید الوطين مع  مستشار 3.5 للك

 

 
 

 : 2019مارس  5یوم الثالاثء 
 

 مبكناس الغذائیة وابلصناعاتنتاج الفاليح القطب التكنولويج للهنوض ابلإ  وىل:احملطة ال  

نتاج الفاليح وابلصناعات الغذائیة مبكناس اذلي  التكنولويجقام الوفد بزايرة القطب  يهك. وقد مت  400 یغّطيللهنوض ابلإ

طار برانمج حداث يهذا القطب مع مخسة أ قطاب أ خرى يف اإ  ویتكون من الوحدات التالیة: ملغرب ال خرض.ا اإ

  الصادرات،املؤسسة املس تقّل ملراقبة وتنس یق 

 ،خمرب التحالیل وال حباث البیطریة 

 ،خمرب الكميیاء الغذائیة 

 .خمرب املیكروبیولوجيا الغذائیة 

طارات سامية ترجع ابلنظر عامتدات الالزمة. ویتوىل املدير اجلهوي الإ  ملؤسساهتا ال صلیة اليت توفر لها يسرّي يهذه الوحدات اإ

للفالحة )ما یقابل املندوب اجلهوي للتمنیة الفالحية( تنس یق معلیة تس یري القطب والتسویق هل كوهجة لس تقطاب مؤسسات 

طار سعي ادلوةل جمددة دامعة للقطاع الفاليح واجملالت املرتبطة به بفضاءات القطب.  حداث يهذا القطب يف اإ ویتزّنل اإ

شاكلیة طفرة الإنتاج وما رافقها من صعوابت يف الرتوجي والتسویقلت لهنوض ليهذا القطب ذلكل، أ حدث . ادلاخيل جاوز اإ

نتاج الفاليح و  كساب يهذه املنتجات قدرةب ابلإ تنافس یة عالیة يف  تحویل املنتجات الفالحية وضامن جودهتا دلمع التصدير مع اإ

 ال سواق الوطنیة والعاملیة.
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تنظمي التحالیل اخملربیة و وجتدر الإشارة أ ن القطب یضم فضاءات وجتهزيات جد متطورة ويسدي خدمات رفيعة يف جمال 

قامة والإعاشة. وتعمل الإدارة اجلهویة لالستشارة الفالحية بصفة لصیقة مع القطب ومع الإدارة اجلهویة  الندوات واملؤمترات والإ

 .عهنام من الناحية الإداریة واملالیةیة التامة للفالحة مع احملافظة عىل الاس تقالل 
 

 التعاونیة الفالحية " حلیب النرص"بـعني اتوجداتاحملطة الثانیة: 

حداهثا س نة  التعاونیة الفالحية "حلیب النرص"بـعني اتوجدات انتقل الوفد لزايرة  211. وتضم يهذه التعاونیة 1981اليت مت اإ

طارا وعامال 28وتشغل  امرأ ة 25 بيهنممن  منخرطا دلرمه . وجتدر الإشارة أ ن ادلوةل مكّنت التعاونیة من أ رض معومية اباإ

یب وس یارتني للتلقيح واملراقبة شاحنات لتجمیع احلل  3نیة ویتوفر للتعاو  بقرة. 1470رمزي. ویبلغ عدد ال بقار املؤصّل للمربني ال

 مك.  وتقوم التعاونیة ابملهام التالیة:  60شعاعه يف حمیط ل یتجاوز  ثالجات. وتعمل لك شاحنة لتجمیع احللیب 10و

 ،مجع احللیب وتسویقه 

 ،توفري ال عالف لفائدة املنخرطني 

 ،التلقيح الاصطناعي ل بقار املنخرطني ابلتعاونیة من طرف فنّیني خمتصني مت تكويهنم يف الغرض 

 ،مراقبة جودة احللیب ابلضیعات املثالیة 

  خدمات استشاریة جمانیة.سداء اإ تأ طري املنخرطني عرب 
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 : مالحظـة

ل تمتتع التعاونیة مبنحة جتمیع احللیب ول بأ ي تدعمي لل عالف )السداري( ابس تثناء تدعمي الشعري خالل س نوات الإجاحة  -

قراريها مبقتىض قانون. اليت یقع ادلوةل لقتناء ويف املقابل تمتتع التعاونیة ابلإعفاء اجلبايئ عىل املرابیح وتتلقى تدعامي من  اإ

 معدات التربید،

ىل احلد من تورید  - نتاهجا حملّیا، ال رايختسعى التعاونیة اإ  من اخلارج بصفة تدرجيیة واإ

طاراهتا لتحسني اخلدمات، -  تتوىل التعاونیة خض ال رابح يف تطوير البنية التحتیة ويف التجهزيات وتكوين اإ

حداث مركز - ضفاء قمية  لتفادي ق للمواصفاتلتحویل احللیب مطاب تعمل التعاونیة عىل اإ شاكلیات التسویق من هجة واإ اإ

 من هجة أ خرى. مضافة عىل املنتوج
 

 احملطة الثالثة: معهد التقنیني اخملتصني يف البستنة مبكناس

أ دى الوفد زايرة ملعهد التقنیني اخملتصني يف البستنة مبكناس حيث مت اس تقباهل من طرف مديرة املعهد مصحوبة مبدير 

حداث يهذه املؤسسة س نة  ویؤمن املعهد تكوینا يف عدة  .1953ادلراسات. وبعد الرتحاب ابلوفد أ شارت مديرة املعهد أ نه مت اإ

ىل تكوين ش بان من حاميل شهادة البااكلوراي للحصول عىل شهادة تقين سايم. وجتدر  مس توايت من تدریب ل بناء الفالحني اإ

دماج  ىل أ ن لك املسجلني ابملعهد يمتتعون ابملبيت ومبنحة تربص. وتبلغ نس بة اإ  %76بسوق الشغل  خرجيي املعهدالإشارة اإ

 يف اختصاص الطوبوغرافيا. %100. وتصل نس بة الإدماج %62وطين يف حدود مقابل معدل 

 

ىل تفّوق الفتیات يف ادلراسة ويف اكتساب  ويمتزي يهذا املعهد بتناصف بني املسجلني من اجلنسني. وأ شارت مديرة املعهد اإ

ىل الظفر  قبال املزتاید للطلبة ال فارقةأ شارت اإ كام . بأ غلبیة عروض الشغل يف القطاع الفالحيياملهارات مما أ يهلهّن اإ  ىل الإ

املغربیة تتوىخ س یاسة تفتح اقتصادي عىل  اململكةوالعرب )من المين والسينغال وغینيا بيساو( عىل يهذا املعهد خاصة وأ ن 

طار اتفاقيات بني البدلان. ولحظ الوفد  حمیطها الإفریقي والعريب. ويف يهذا املضامر، ترصد منح دراس یة للطلبة ال جانب يف اإ

ني عىل حد السواء. أ ن يهذا املعهد يمتتع مبوقع ممتزّي وهل بنية حتتیة وجتهزيات بیداغوجية ووسائل معل مالمئة للمكونني واملتكون

بقاء علهيم خارج أ وقات التدريس للقيام مبهام التأ طري والإحاطة ابملتكونني.  دارة املعهد ماكتب للمكونني لالإ  ووفرت اإ
 

وحيرص يهذا املعهد عىل تطوير عالقاته الثنائیة مع املؤسسات ال جنبیة الشبهية وتوس یعها. ويف يهذا الصدد عربت مديرة املعهد 

رساء رشاكة مع مؤسسات شبهية بتونس. وأ كد مدير عام واكةل الإرشاد والتكوين الفاليح أ ن تونس حتدويها عىل تطلّعها  ىل اإ اإ

. ويف يهذا اجملال، اقرتح يف جمال التكوين والاستشارة الفالحيةنفس الرغبة يف تطوير أ وارص التعاون مع البدلان الشقيقة 

رساء برامج تعاون  توأ مة بني املركز القطاعي للزراعات البدریة بشط مرمي مع معهد التقنیني اخملتصني يف البستنة مبكناس واإ

 .نظرا لتشابه الاختصاص ومس توى التكوين بيهنام بيهنام
 

مؤسسة موزعة عىل اكمل تراب اململكة. وترجع  53وجتدر الإشارة أ ن عدد مؤسسات التكوين املهين الفاليح ابملغرب یبلغ 

دارة العامة للتعلمي والتكوين والبحث العلمي مبا یعين أ ن التكوين والاستشارة الفالحية ىل الإ اإ يهذه املؤسسات ابلنظر 
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منفصلني عن بعضهام من الناحية الهیلكیة مركزاي وهجواي. كذكل وقع فصل التكوين املهين يف الصید البحري عن التكوين يف 

ة الإداریة واملالیة. وقد عرّب املسؤولون املغاربة عن ايهامتهمم جمال الفالحة ابعتبار أ ن الصید البحري قطاع قامئ بذاته من الناحي

لتجربة التونس یة املمتثّل يف دمج التكوين ابلإرشاد وجتمیع مؤسسات التكوين يف جمال الفالحة مع مثیالهتا يف جمال الصید اب

 البحري. 

 
 

 الانتاج احلیواينهمين لتمنیة منظومات  املركز الفين البني : 2019مارس  6یوم الاربعاء 

نتاج أ دى الوفد زايرة للمركز الفين البني الاكئن ابدلار البیضاء ويهو مؤسسة  (Zoopole)احلیواين  همين لتمنیة منظومات الإ

 خاصة يف شلك قطب هتدف اإىل الارتقاء ابملنظومات التالیة:

 ،منظومة اللحوم البیضاء 

 ،منظومة اللحوم امحلراء 

 منظومة احللیب. 
 

طار الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص حيث تولت ادلوةل هتیئة ویندرج  حداث يهذا القطب يف اإ يهك مث بناء  11اإ

حاةل الترصف فهي ىل الفيدرالیات املهنیة املتصّل ابملنظومات املذكورةا الفضاءات واإ  . وتمتثل أ برز همام القطب يف:أ عاله اإ

 ،حتسني جودة املنتجات احلیوانیة عرب التكوين 

 ،نقل املهارات وال حزمة الفنیة اإىل املهنیني 

 ،اجناز حبوث تطبیقية ابلتنس یق مع املؤسسات البحثیة 

 ،معاضدة جمهود ادلوةل لتشغیل الش باب 

 يهو ة للقطب ابن التكوين ريّ تطوير التعاون ادلويل يف جمال التكوين قناعة من املهنیني املنضوين حتت الفيدرالیات املس

 للهنوض ابلتصدير والاستامثر خاصة ابلبدلان الإفریقية.ثىل امل بوابة ال 
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حدى الفيدرالیات الثالث  دارة منتخب یرتأ سه ابلتناوب رئيس اإ يسهر عىل تس یري القطب مدير فين حتت اإرشاف جملس اإ

يف ومبسامهة من الفيدرالیات  %70املذكورة أ نفا وملدة أ ربع س نوات. متول أ نشطة القطب مبنحة من ادلوةل يف حدود 

تدرجيي عن منحة ادلوةل عرب تقدمي مقرتح يمتثل يف سن ال اإىل الاس تغناء  يهذا ويسعي املرشفون عىل القطب .30%حدود

نتاج ال عالف.س تاقتطاعات عىل املواد امل   ویتوىخ القطب س یاسة اتصالیة تمتحور حول: وردة اليت تس تغل لإ
 

 تنظمي أ ايم ال بواب املفتوحة للعموم، -

لمترير رسائل طمأ نة وتشجیع  عاملال  س یاس یني ورجال ال فنانني و ال رايضیني و التنظمي تظايهرات كربى یدعى لها املشايهري من  -

 للعموم تتعلق ابلسالمة كام وقع عند عزوف املواطنني عىل اس هتالك حلم ادلواجن خوفا من مرض أ نفلونزا الطیور.
 

سداء اخلدمات التكوینية ابلقطب خيضع لطل اإن ب املهنیني ویمت بصفة جمانیة عىل مدى فرتات قصرية مع الرتكزي عىل اجلانب اإ

قامة .التطبیقي مياان من  ویتحمل القطب اكفة تاكلیف التكوين والإ والإعاشة لفائدة طلبة املؤسسات اجلامعیة الفالحية اإ

وجناعة  ارة أ ن القطب یضع جودة التكوينالفيدرالیات املكونة للقطب بأ ن يهؤلء الطلبة مه عامد مس تقبل القطاع. وجتدر الإش

ذ:  ال داء مضن صدارة أ ولوايته اإ

  یمت انتقاء املكونني العرضیني بلك عنایة ویقع تأ جريمه مبقابل مادي یتناسب مع قمية املعلومات اليت یقدموهنا )یصل مس توى

 ورو يف الیوم(،أ   500التأ جري

 عاشة ىل املناوةل يف ش ىت اخلدمات )حراسة واإ أ فضل الرشاكت اليت توفر أ رىق  وبستنة( مع احلرص عىل انتقاء اللجوء اإ

 اخلدمات،

  املرايهنة عىل جلب طلبة من البدلان الإفریقية مع توفري املنح ادلراس یة واحلوافز هلم ابعتبارمه نقاط ارتاكز للمغرب لتطوير

 العالقات الاقتصادیة مع بدلاهنم، 

 لها زايرات اس تطالعیة للمؤسسات الاقتصادیة املغربیة ذات العالقة مبنظومات تتخل  لك ادلورات التكوینية لفائدة ال فارقة

نتاج احلیواين قصد ربط صالت جتاریة مس تقبلیة مع بدلاهنم. وعىل سبيل املثال، فاإن املغرب سامه يف تكوين الفنّیني يف  الإ

اذلي اكن یفتقر ملنظومة  لقطاع هبذا البدلتربیة ادلواجن جبمهوریة غینيا بيساو وأ حدث فيدرالیة همنیة تسهر عىل تنظمي ا

 .دواجن
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ومساعدیه لتقيمي الزايرة وتدارس  ويف ختام املأ موریة عقدت جلسة معل مع املدير العام للمكتب الوطين لالستشارة الفالحية

واكةل الإرشاد والتكوين  وعرّب الس ید مخيس الزايين، مدير عام أ فاق التعاون الثنايئ يف جمال التكوين والاستشارة الفالحية.

الفاليح ابمسه اخلاص ونیابة عىل الوفد، عىل شكره وتقديره للمسؤولني املغاربة عىل حفاوة الاس تقبال وحسن التنظمي 

ووجايهة اختیار احملطات اليت متت زايرهتا. وأ كّد أ ن هجاز الإرشاد بتونس وهجاز الاستشارة ابملغرب یواهجان نفس 

التعرف  وأ بدى الطرف املغريب رغبة يف وللك مهنام ماكمن قّوة ميكن للطرف الثاين الاس تئناس هبا.الإشاكلیات والتحدايت 

اييها ممزّية ابعتباريها جتمع بني التكوين والإرشاد عن كثب عىل منظومة التكوين والإرشاد من هجة وتغطي  بتونس معتربا اإ

عداد  قطاعي الفالحة والصید البحري من هجة أ خرى. واقرتح مدير عام املكتب الوطين لالستشارة الفالحية العمل عىل اإ

الإرشاف ابلبدلين تؤسس لتبادل التجارب ومشاركة لك  مرشوع اتفاقية تعاون ثنايئ بني املؤسس تني تعرض عىل سلطيت

قرتح اذلي طرف يف التظايهرات الكربى اليت ینظمها الطرف الثاين. ورحب مدير عام واكةل الإرشاد والتكوين الفاليح هبذا امل

طار توطید وشاجئ الصداقة وأ وارص التعاون بني البدلين الشقيقني.   یندرج يف اإ

 أ مه الاس تنتاجات والتوصیات

 

ثر يهذه الزايرة، يسعد الوفد تقدمي  وعىل وجه  (Réseau FAR)لش بكة التكوين الفاليح والریفي حتیة شكر وتقدير عىل اإ

عىل ادلمع المثني اذلي أ اتح تنظمي يهذه الزايرة املمثرة. حتیة أ خویة لعريب خلید اباخلصوص اإىل سكریترييها التنفيذي ال س تاذ 

عىل  جحيجواد ابوعىل وجه اخلصوص الس ید  صادقة ل شقائنا ابملغرب ال قىص من خمتلف الإدارات والهیالك اليت زرانيها

ن . وحسن تنظمي الزايرة حفاوة الاس تقبال وكرم الضیافة  واملقرتحات متعددة وميكن اخزتال أ مهها فامي یيل:الاس تنتاجات اإ
 

 املغرب ال خرض مثّل نقطة حتول جذریة يف الفالحة ابململكة املغربیة، برانمج -

 الفالحية، ستشارةالاة وتعویضها مبقاربة تعمتد عىل عن املقاربة الإرشادی س تغناءالا -

يف الثاليث  9000وانضواهئا حتت يهیالك همنیة قاعدیة بلغ عدديها املغرب ال خرض سامه بفاعلیة يف تنظمي املهنة برانمج  -

 ،2019ال ول من س نة 

 التفرغ التام للمستشارين الفالحني للقيام ابلستشارة الفالحية دون سوايها، -



 
13 

بناء غیاب دمع ال عالف مقابل دمع ادلوةل للتجهزيات املقتصدة ملیاه الري وللتامني الفاليح وللبذور واملشاتل والتكفل ب  -

 مقرات الفيدرالیات املهنیة والتفویت لها يف ال رض ابدلرمه الرمزي،

تنظمي املهنیني سهٌل ختاطب الوزارة معهم حبیث أ صبح رئيس الغرفة الوطنیة للفالحة ورئيس الكنفيدرالیة املغربیة  -

 ع الفاليح،للفالحة والتمنیة الریفية احملاوران ال ساس یان مع احلكومة يف املسائل املتعلقة ابلقطا

بتطوير التجدید والهنوض جبودة املنتجات الفالحية قصد املنافسة عند التصدير أ یضا الادارات اجلهویة للفالحة تعىن  -

 عرب التنس یق بني اكفة املتدخلني،

حاكم التنس یق بني املهن - ة الغرف اجلهویة للفالحة تتقامس الفضاءات مع املكتب اجلهوي لالستشارة الفالحية قصد مزید اإ

 والإدارة،

طار عقود برامج،  -  الكنفيدرالیة املغربیة للفالحة والتمنیة الریفية حتصل عىل متویالت معومية يف اإ

جناز - من  %20تأ طري الاستشارة الفالحية بنس بة  الوزارة متول حبوث تمنویة تنافس یة یضطلع مبقتضايها الباحثون ابإ

 الوقت،

وحتویل املنتجات الفالحية ذات القمية املضافة وتويل ايهامتما خاصا بتطوير عىل زراعة الزايتني املغربیة ترايهن اململكة  -

 الفالحة البیولوجية ابلس تئناس ابلتجربة التونس یة وغرييها،

ثالثة متدخلني: املنتجون واحملولون واملسوقون مع احلرص عىل التساوي يف المتثیلیة  الفيدرالیات املهنیة جتمع عىل ال قل -

 بني يهذه ال طراف،

 مرايهنة املغرب عىل التعاون ادلويل وربط التكوين ابلتصدير والاستامثر اخلاريج، -

ىل املرايهنة عىل التحویل وحتسني - نتاج الفاليح واملقایيس ال وروبیة املتشددة دفعت ابململكة اإ  اجلودة، طفرة الإ

 بصات والاستشارة الفالحية.دخول القطاع اخلاص بقوة دلمع جمهودات ادلوةل يف جمايل التكوين التطبیقي عرب الرت  -
 

 املقرتحــات
 

التكنولوجيات احلدیثة )تطبیقية أ رضنا ومركز  الاس تئناس ابلتجربة املغربیة يف جمال الاستشارة الفالحية واعامتد -

 (،مستشار 314 املتصل بــ التصال الافرتايض ابملكتب الوطين لالستشارة الفالحية

 يف جمال التنظمي املهين،الاس تئناس ابلتجربة املغربیة الرثیة  -

للمتویل  تنظمي زايرة ملسؤولني تونس یني رفيعي املس توى )دیوان تربیة املاش یة وتوفري املرعى، الإدارة العامة -

نتاج الفاليح، والتشجیعات، البحث العلمي، املنظامت الوطنیة الفالحية( للتعرف عىل التجربة  الإدارة العامة لالإ

 ملهنة واجلودة وتطوير سالسل القمية والهنوض ابلصادرات الفالحية،املغربیة يف جمالت تنظمي ا

برام اتفاقية رشاكة وتوأ مة بني بعض املؤسسات التكوینية الشبهية،اإ  -  رساء تعاون ثنايئ يف جمال التكوين واإ

برام اتفاقية تعاون بني واكةل الإرشاد والتكوين الفاليح واملكتب الوطين لالستشارة الفالحية، -  اإ
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ملامرسة حاصلني عىل شهادة مؤيهل تقين سايم وفسح اجملال للبتونس القانون املنظم ملهنة املستشار الفاليح  مراجعة -

 يهذا النشاط،

 تبادل احملامل وادلعامئ الاستشاریة بني واكةل الإرشاد والتكوين الفاليح واملكتب الوطين لالستشارة الفالحية، -

املشرتكة لفائدة املستشارين الفالحيني من البدلين حول قضااي كربى ذات تنظمي بعض ادلورات التكوینية والتحسيس یة  -

 ايهامتم مشرتك.

 


