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بذلك قد المست  القروي”. تكون  العالم  الشباب وتنمية 
التي  الحالية،  واالنشغاالت  الرهانات  من  هاما  جزءا 
كافة  في  الحكومية  والهيئات  القرار  بال صناع  تؤرق 
الدول والمتعلقة بتشغيل الشباب، هذه الفئة النشيطة من 
حيث  من  أولوية خاصة  اعطاؤها  يجب  التي  المجتمع 
البحث عن سبل جديدة للتكوين المهني لفائدتهم وتأهيلهم 
خصوصا في القطاع الفالحي، مع توفير عناصر الدعم 
والمواكبة لمشاريعهم بشكل يضمن اندماجهم في سوق 
الشغل وهو ما يعني الدفع في اتجاه مقاربة تنمية القطاع 
العمل  لفرص  منبعا  جعله  بهدف  جديد،  منظور  من 
للقيمة المضافة لجميع  القار والدائم والفعال، ومصدرا 

الفاعلين ولصالح االقتصاد الوطني.

القروي  العالم  تنمية  إشكالية  فإن  أخرى  جهة  ومن 
صلب  في  وتقع  ومركزية،  محورية  قضية  أصبحت 
اهتمام السياسات العمومية والتي تسعى من خاللها إلى 
تحقيق مبدأ العدالة المجالية، والتوزيع العادل للثروات،  
تحوالت،  عدة  تعيش  القروية  الساكنة  أن  و  خصوصا 
أو  اقتصادية  أو  ديموغرافية  أو  اجتماعية  كانت  سواء 
ترابية أو مناخية، مما يتطلب معه تقوية البنيات التحتية، 
الدعم  توفير  وأيضا  القروي،  العالم  عن  العزلة  وفك 
التعاوني  النسيج  تقوية  مع  للفالحين،  والمادي  التقني 
الذي يمثل المكون األساسي لقطاع االقتصاد االجتماعي 
مندمجة  إستراتيجية  إطار  في  ذلك  كل  والتضامني، 
الخصوصيات  اإلعتبار  بعين  تأخذ  للتنمية  ومتكاملة 

المجالية.
 عالوة على ذلك، فإن دورة هذه السنة قد اكتست أهمية 
المغرب  مخطط  تنفيذ  نهاية  مع  تنظم  لكونها  خاصة 
 )2020 أفق  في  األخضر  المغرب  )مخطط  األخضر 
الذي عززت حصيلته اإليجابية مكانة الفالحة كمصدر 

رئيسي للتشغيل.

االستثمار  تعتبر  الشباب  رعاية  بأن  منها  واقتناعا 
الحقيقي للتوجه نحو مستقبل زاهر وأن سواعد الشباب 
تطمح  الغرفة  هذه  فإن  األمم،  مستقبل  تبني  التي  هي 
المؤهالت  الشباب  منح  إلى  التظاهرة  هذه  خالل  من 
األنشطة  مزاولة  من  لتمكينهم  الضرورية،  والمعارف 
ومخططات  برامج  وضع  في  والمساهمة  الفالحية، 

مستقبلية لتأطيرهم ومصاحبة مشاريعهم.

لقد مكنت مختلف النقاشات القيمة التي عرفها المعرض 
من وضع معالم لخارطة طريق تهدف إلنعاش التشغيل 
بالقطاع الفالحي، فبالرغم من وجود ثمة صعوبات على 
نماذج  هناك  فإن  والتسويقي،  والفني  المادي  المستوى 
ومكنت  بالنجاح،  توجت  شبابية  لمبادرات  حية  ألمثلة 
الكثير من العوائل  من مداخيل قارة نتيجة مزاولة عدة 

أنشطة مدرة للدخل.

لقد أبانت هذه المبادرات الطموحة بأن الشباب بإمكانه 
والمساهمة  المادي  استقالله  وتحقيق  مستقبله،  بناء 
بحصته في تنمية وطنه وجهته، وذلك كلما توفرت البيئة 

والمناخ المالئمين الظهار قدراته ومؤهالته.

ولبلوغ هذه الغاية، فإن تجميع الفالحين وتاطيرهم في 
والتدبيرية  التقنية  كفاءاتهم  وتحسين  مهنية  منظمات 
لكفيل بتمكين هؤالء الشباب من سهولة ولوج األسواق 
أفضل،  بشكل  منتوجاتهم  وتسويق  والدولية،  الوطنية 
األسواق  في  عالية  بتنافسية  تتمتع  جعلها  بغية  وذلك 
مما  األجنبي  المنتوج  غزو  أمام  والخارجية،  الداخلية 

سيمكن من رفع القيمة المضافة.

إننا نتمنى صادقين، في أن يساعد هذا المعرض كافة 
الفاعلين الميدانيين وممثلي الشباب والتنظيمات المهنية 
تصورات  بناء  في   السياسيين  والمسؤولين  الفالحية 
التشغيل  أفاق  لمحة عن  إعطاء  في  ينجح  وأن  جديدة، 
وعن الحلول التي يمكن تبنيها في إطار سياقات متعددة.
مدى  على  األولى  بالدرجة  يتوقف  عمل  أي  نجاح  إن 
جديته، ودقته واتقانه، وهي جدية حرصنا على تواجدها 
في مختلف المحطات السابقة لهذا المعرض، التي أكدت 
والتي  واإلعالمي  والتسويقي  التكويني  طابعها  على 
سوف نحرص على تواجده خالل كل النسخ القادمة من 

هذه التظاهرة . 

وفي األخير، ال نملك إال أن نشكركم ونشد على أيديكم 
منكم،  القيناه  الذي  النظير  المنقطع  للدعم  جميعا، 
ولمشاركتكم المثمرة إلنجاح هذا الدورة، ونضرب لكم 
النسخة  مع  المقبلة،  السنة  في  ومتجددا  جديدا  موعدا 
لؤلؤة  بالداخلة  للفالحي  الدولي  المعرض  من  الخامسة 

المحيط وعروس الحواضر الصحراوية. 

افتتاحية

صوت 4
الغرفة

تكريسا لمكانة المغرب كأرض للقاء والحوار والتقارب، 
بعد أخرى  بدأ يترسخ سنة  لتقليد سنوي متميز  ووفاءا 
على الساحة الوطنية والدولية، فإن مدينة الداخلة الفيحاء 
إلستقبال  الحلل،  بأبهى  التزين  في  كعادتها،  تتأخر  لم 
أنحاء  كافة  من  عليها  توافدوا  الذين  الكرام،  ضيوفها 
المعمور بمناسبة انعقاد المعرض الفالحي الرابع المقام 
طيلة الفترة الواقعة بين الرابع والسادس من شهر أكتوبر، 
والذي نظمته الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب 
بتعاون مع المديرية الجهوية للفالحة، حيث كانت هذه 
التظاهرة فرصة سعيدة، بالنسبة لنا للتواجد إلى جانب 
ومد  والدولي،  الوطني  الصعيد  على  ونظرائنا  أشقائنا 
الجسور معهم مرة أخرى على اعتبار أن هذا المعرض، 
الخبرات،  وتبادل  التجارب،  لتقاسم  فضاءا  يشكل  بات 
المنظمات  بين  التعاون  آليات  ونسج  الجهود  وتوحيد 
تحقيق  إلى  إضافة  ودوليا،  وطنيا  والمهنية  الفالحية 
التواصل بين مختلف الفاعلين بالقطاع سواء الفالحين، 

أو المهنيين أو اإلدارات الوصية على القطاع.

وبإطفائه لشمعته الرابعة، وبفضل التزام كافة الفاعلين 
والمهنيين والشركاء، الذين لم يدخروا جهدا في اإلسهام 
المعرض  هذا  استطاع  فقد  الدورات،  كل  إنجاح  في 
ورغم حداثته، أن يحوز مرتبة الشرف، مما جعله يتبوأ 
مكانة مرموقة إلى جانب المعارض الوطنية واألجنبية 
الكبرى، ويتقوى إشعاعه وجاذبيته على الصعيد الدولي، 
السوسيو- المشهد  في  بقوة  أيضا  يترسخ  أن  ومن 

اقتصادي المحلي.

يتمثل  المعرض،  هذا  إقامة  من  الرئيسي  الهدف  إن 
أساسا في إبراز المؤهالت الفالحية الواعدة التي تزخر 
والفريدة  الرائدة  التجربة  وعرض  الجهة،  هذه  بها 
استغالل  تثمين وحسن  في  الذهب  وادي  الداخلة  لجهة 
الموارد التي تتوفر عليها األراضي الصحراوية، حيث 
التي  المواعيد األساسية  الدولي من  الملتقى  أصبح هذا 
الوطنيين  الفاعلين  أجندات  على  الصدارة  مكانة  تحتل 
والدوليين، وذلك لما يقدمه من إجابات على اإلشكاالت 
للندوات  الجودة  العلمي عالي  المحتوى  بفضل  الراهنة 
أن  كما  إطاره،  في  تنظم  التي  واللقاءات  والمناظرات 
إشعاع  تعزيز  في  يساهم  البارز  الفالحي  الملتقى  هذا 
بعد  إقليميا ودوليا من خالل استضافته، عاما  المغرب 
القادمين  والزوار  العارضين  من  متزايدة  ألعداد  عام، 

من مختلف بقاع العالم.  

وقد جاء قرارنا حول اإلستمرار في تنظيم هذه التظاهرة 
الذي بات يضطلع  الهام  بالدور  التام  يقيننا  انطالقا من 
به القطاع الفالحي في المسلسل التنموي على مستوى 
إنتاج  من  عنه  يترتب  وما  الذهب  وادي  الداخلة  جهة 
في   يندرج  توجه  وهو  المضافة،  للقيمة  وخلق  للثروة 
دور  الجهة  إلى  يسند  والذي  المتقدمة،  الجهوية  إطار 
الترابي،  لمجالها  والمستدامة  المندمجة  التنمية  تعزيز 
من خالل تحسين جاذبية هذا المجال، وتشجيع تنافسيته 
بقوة  فيه  انخرطنا  الذي  ذاته  التوجه  وهو  االقتصادية. 
وعملنا على تكريسه على أرض الواقع من خالل العديد 

من المبادرات.

وفي انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية وبالنظر 
الداخلة  لجهة  الفالحية  الغرفة  فإن  المغرب،  لرهانات 
وادي الذهب وباختيارها لشعار: “الفالحة رافعة لتشغيل 

الفالحة وتشغيل الشباب 
»الرهان عىل الشباب رهان   عىل املستقبل«

احمد بابا اعمر
 رئيس الغرفة الفالحية للداخلة

وادي الذهب
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 امللف

الفالحة : مخزون الینضب من فرص العمل الدامئة للشباب القروي
»إن اختیار هذا الشعار یرتجم بحق التفاعل االیجايب

 لهذه الغرفة مع االسرتاتیجیات الوطنیة التي
تسعى إىل االستجابة ملتطلبات وانتظارات املجتمع.«

املعرض الدويل الرابع للفالحة بالداخلة

2019 FAID
 رهان عىل مستقبل اخرض
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العالم القروي بإمكانات بشرية مهمة، كما ينطوي على مخزون من  يزخر 
الثروات، يمكن تعبئتها بطرق ناجعة من أجل خدمة التنمية المستدامة وخلق 
فرص الشغل خصوصا بالقطاع الفالحي الذي بإمكانه أن يشكل خزانا أكثر 
دينامية للتشغيل لفائدة الشباب بالمناطق القروية المغربية، خاصة أولئك الذين 
إال عبر  يتم  لن  الذي  األمر  المهني، وهو  االندماج  يواجهون صعوبات في 
تقديم الدعم والمساعدة لفائدة هؤالء الشباب من خالل برامج للتكوين ونقل 
المهارات والكفاءات التقنية والتدبيرية، بغية تحفيزهم ودعمهم لالندماج في 

سوق الشغل وفي محيطهم االجتماعي واالقتصادي.
أداء مؤسساته،  إنعاشه وتحسين  برامج  بالتشغيل وتجويد  النهوض  يعتبر  و 
أحد أولويات العمل الحكومي في هذه المرحلة، وقد التزمت الحكومة بتفعيل 
استراتيجية التشغيل في أفق 2025 وربطها باالستراتيجيات القطاعية إلدماج 
الشباب عموما في برامج التشغيل الذاتي وخصوصا الشباب بالعالم القروي 

وتعزيز دور الجهات والجماعات في هذا الورش الهام.
لقد أصبح موضوع تشغيل الشباب في قلب معادلة التنمية لبالدنا، و لهذا فقد 
وضع مخطط المغرب األخضر مجموعة من اإلجراءات، التي من شأنها أن 
التقني  المستوى  الشباب على  الذاتي ورفع كفاءة  التشغيل  إنعاش  تساهم في 
والتدبيري، ومن بين هذه االجراءات تفعيل استراتيجية جديدة للتعليم والتكوين 
في الميدان الفالحي، والتي ترمي الى مواكبة المستجدات التي يعرفها العالم 
القروي في  الشباب  اندماج  إلى تسهيل  المضمار، كما تهدف أيضا  في هذا 

سوق الشغل.
تشير المعطيات إلى أن مخطط المغرب األخضر، أعطى دفعة قوية للفالحة 
الوطنية وأكد أنها يمكن أن تكون رافعة لإلقالع االقتصادي، مكنت من جعله 
الصعيد  على  المائة  في   40 بنسبة  بالمغرب  التشغيل  في  رئيسيا  مساهما 
الوطني و80 في المائة بالوسط القروي وخلق ما يعادل 250 ألف وظيفة 

إضافية.
تلقوا تكوينا على  الذين  للشباب  الذاتي  التشغيل  إنعاش  فضال عن ذلك، فإن 
مستوى التعليم التقني أو التكوين المهني، قد قابله في السنين العشر األخيرة 
انجاز سلسلة من البرامج والمبادرات، وباألخص تنفيذ االستراتيجية الجديدة 
للتعليم والتكوين الفالحي التي تسعى إلى تنويع شعب التكوين وتشجيع الشباب 
في العالم القروي على ولوج التكوينات المختلفة مع مصاحبة ودعم حاملي 
شهادات معاهد التكوين المهني الفالحي والراغبين في انشاء مشاريع خاصة 

بهم.
الداخلة وادي  الفالحية لجهة  الغرفة  التحديات، فإن  ووعيا منها بأهمية هذه 
بالعالم  وللتنمية  الشباب  لتشغيل  رافعة  »الفالحة  محور  اختارت  الذهب 
بالداخلة،  للفالحة  الرابع  الدولي  للمعرض  الرابعة  للنسخة  القروي« كشعار 
أفاق  حول  والتبادل  للنقاش  أرضية  يتيح  هام  اقتصادي  سوسيو  حدث  وهو 
في  الحكومية  االستراتيجية  مع  تنسجم  رؤية  الفالحي، ضمن  القطاع  تنمية 
هذا المجال ومع توجهات وزارة الفالحة وبتشاور مع الفاعلين االقتصادين 

العموميين والخواص.
مع  الغرفة  لهذه  االيجابي  التفاعل  بحق  يترجم  الشعار  هذا  اختيار  إن 
وانتظارات  لمتطلبات  االستجابة  إلى  تسعى  التي  الوطنية  االستراتيجيات 

المجتمع.
للمنتوجات  بالداخلة يراد له ان يكون معرضا  الدولي للفالحة  إن المعرض 
بين  والتجارب  والخبرات  اآلراء  لتبادل  وفضاءا  الفالحية،  واالليات 
او  والمستثمرين،  المنتجين  بين  المباشرة  اللقاءات  عبر  المشاركين، السيما 
من خالل الفقرات التواصلية التي تتم على هامش هذا المعرض والتي تناقش 
لدعم  العمومي  والتدابير  الصناعية  والتغذية  واالستثمار  الفالحة  مواضيع 

االنتاج والصحة الحيوانية. 

2019بالداخلة،  أكتوبر   04 الجمعة  يوم  انطلقت، 
فعاليات النسخة الرابعة للمعرض الدولي للفالحة بجهة 
أيام  ثالثة  مدى  على  المنظم  الذهب،  وادي  ــ  الداخلة 
وتنمية  الشباب  لتشغيل  رافعة  »الفالحة  شعار  تحت 

العالم القروي٠
الفالحية  الغرفة  تنظمها  التي  التظاهرة،  هذه  وتندرج 
المديرية  مع  بشراكة  الذهب  وادي   - الداخلة  بجهة 
الفالحية  لالستشارة  الوطني  والمكتب  للفالحة  الجهوية 
وبتعاون مع المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 
إطار  في  الجهوي،  والمجلس  الجهة  ووالية  الغذائية 
في  يندرج  .الذي  الجهوي،  الفالحي  المخطط  تنفيذ 
وتشكل  األخضر  المغرب  مخطط  استراتيجية  إطار 
إقليم  عامل  الجهة  والي  افتتحها  التي  التظاهرة،  هذه 
وادي الذهب لمين بنعمر وعدد من المنتخبين ورؤساء 
وعسكرية  مدنية  وشخصيات  الخارجية  المصالح 
ومختصين في شتى المجاالت الفالحية، منصة لتحقيق 
الفاعلين في القطاع، من مهنيين  التواصل بين مختلف 
وصية،  وإدارات  .ودوليين  وطنيين  وفاعلين  محليين 
لوكالة  تصريح  وفي  المهنية  التجارب  تبادل  بهدف 
الفالحية  الغرفة  رئيس  أكد  لألنباء،  العربي  المغرب 
بجهة الداخلة - وادي الذهب، أحمد بابا أعمار، أن تنظيم 
هذا المعرض الدولي .في نسخته الرابعة يأتي في سياق 
أضحت  التي  المنطقة،  تشهدها  التي  التنموية  الدينامية 
بابا أعمار أن هذه  السيد  بامتياز وأضاف  جهة فالحية 
التظاهرة الفالحية يميزها كذلك الحضور الوازن لبعض 
وممثلي  األجنبية  واالقتصادية  السياسية  الشخصيات 
الشركات .الدولية الكبرى العاملة في القطاع الفالحي، 
وعدد من التعاونيات الوطنية والغرف الفالحية بالمملكة 
وادي   - الداخلة  جهة  تشهد  أن  في  أمله  عن  وأعرب 
مع  خاصة  الفالحي،  المجال  في  نوعية  قفزة  الذهب 
الجهود الرامية إلى تنفيذ مشروع سقي 5 آالف .هكتار، 
للتنمية االقتصادية في األقاليم  الذي يشكل دعامة قوية 
الجنوبية للمملكة من جانبه، قال المدير الجهوي للفالحة، 
إلى  باألساس،  يهدف،  المعرض  هذا  إن  أكديم،  حسن 
إبراز مختلف المجهودات المبذولة في القطاع الفالحي 
اآلفاق  استشراف  الذهب، وكذا  - وادي  الداخلة  .بجهة 
هذه  أن  أكديم  السيد  وأضاف  القطاع  لهذا  المستقبلية 
تزخر  ما  لتثمين  مناسبة  كذلك  تشكل  الدولية  التظاهرة 
التجارب  لتبادل  وفرصة  منتجات،  من  الجهة  هذه  به 
باقي  في  نظرائهم  وبين  الجهة  .مهنيي  بين  والخبرات 

حفل انطالق النسخة الرابعة     للمعرض الدويل للفالحة بجهة الداخلة وادي الذهب للمعرض الدويل 
للفالحة لجهة الداخلة  وادي     الذهباملعرض الدويل للفالحة

 • تكریس للمقاربة التشاركیة
• مرآة للطفرة الفالحیة بالجهة
• موعد متجدد للنقاش العلمي

جهته،  ومن  أخرى  بلدان  وفي  المملكة  جهات 
أكد الكاتب العام للغرف الفالحية بمنطقة »إيل 
دو فرانس«، كريستوف لوبرور، أن المعرض 
الكتشاف  سانحة  فرصة  يعد  للفالحة  الدولي 
للمملكة،  الجنوبية  باألقاليم  الفالحة  .مقومات 
أبرز  كما  الجهة  مهنيي  مع  الخبرات  وتبادل 
تزخر  التي  المهمة  المؤهالت  لوبرور  السيد 
هذا  أن  إلى  مشيرا  المملكة،  جهات  باقي  بها 
وحدات  على  لالطالع  مناسبة  تعتبر  التظاهرة 
هذا  في  .وأعرب،  والبطيخ  .الطماطم  إنتاج 
في  المنجز  العمل  بجودة  إعجابه  عن  الصدد، 
هذه الوحدات من حيث معايير الجودة، في أفق 
إرساء شراكات مهمة مع منطقة باريس و يعمل 
هذا المعرض، الذي يستقطب أزيد من 20 ألف 
الضوء  تسليط  على  مهنيا،   250 بينهم  زائر 
بها  تزخر  التي  واإلمكانيات  المؤهالت  على 
جهة الداخلة - وادي الذهب في المجال الفالحي، 
واستعراض جودة منتوجات الجهة وخصائصها، 
وتقريب المستهلك من تلك المنتوجات، والوقوف 
عند سير .أشغال المشاريع التي تندرج في إطار 
المعرض  ويضم  األخضر  المغرب  مخطط 
الدولي للفالحة، الذي يمتد على مساحة 3000 

للعرض،  أساسية  أقطاب  أربعة  مربع،  متر 
الوطنية  للشركات  مخصص  قطب  وهي 
وشركات  المالية  والمؤسسات  والدولية 
التأمين ومكاتب الدراسات، وقطب مخصص 

وقطب  المجالية،  الفالحية  للمنتوجات 
المواشي، وقطب .لالستشارات الفالحية

التي  التظاهرة،  هذه  برنامج  تضمن  كما 
عرفت مشاركة عدة دول صديقة مثل فرنسا 
والبحرين  وإيطاليا  وهنغاريا  وكندا  وإسبانيا 
وتركيا، تنظيم ورشات .عمل تكوينية لفائدة 
الفالحية  والجمعيات  والتعاونيات  المهنيين 
عليها  سيشرف  والتي  الجهة،  في  العاملة 
مهنيون وخبراء من المغرب والخارج و تم، 
من  سلسلة  تنظيم  المعرض،  هذا  إطار  في 
الندوات التي سيشرف على تأطيرها خبراء 
مختلف  مناقشة  أجل  من  وأجانب  مغاربة 
المواضيع المرتبطة بتطوير القطاع الفالحي 
العالمية  السوق  »وضعية  مثل  الجهة،  في 
لمنتجات اإلبل«، وتربية اإلبل«، و«تسويق 
.«و«الطاقة  المحلية«،  المجالية  المنتجات 
التحديات   : المبتكرة  الفالحة  في  المتجددة 

والمؤهالت.

حفل االنطالقة، أشرف عليه  والي جهة الداخلة وادي الذهب لمين بنعمر، بحضور رئيس غرفة الفالحة لجهة الداخلة وادي 
الذهب، أحمد بابا اعمر، ومدير مديرية الفالحة بجهة الداخلة وادي الذهب، حسن أكديم، ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء 

المصالح الخارجية وشخصيات عسكرية ومدنية.

 امللف
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»تنمية  حول  ندوة  في  المشاركون  ناقش  ــ  الداخلة 
السبت  يوم  نظمت  المحلية«،  المنتوجات  وتثمين 
تنمية  آفاق  بالداخلة،  ـ   2019 أكتوبر   05 ـ 
هذه  وشكلت  التثمين  وقنوات  المحلية  .المنتوجات 
الدورة  أعمال  هامش  على  انعقدت  التي  الندوة، 
ء  الداخلة  بجهة  للفالحة  الدولي  للمعرض  الرابعة 
.التسويقية  المسارات  لمناقشة  فرصة  الذهب،  وادي 
عبوات  وتطوير  المحلية،  للمنتوجات  العصرية 

طابع  على  الحفاظ  مع  جذاب،  وتسويق  حديثة 
المناسبة،  بهذه  كلمة  وفي  المغربي  المحلي  المنتوج 
منتجي  مجموعات  مواكبة  مصلحة  رئيس  أكد 
وتثمين  تنمية  لمديرية  التابعة  المحلية  المنتوجات 
عالء  الفالحية،  التنمية  بوكالة  المحلية  المنتوجات 
المنتوجات  وتثمين  تنمية  استراتيجية  أن  الكوم، 
لتسهيل  القطاع  بهذا  النهوض  تتوخى  المحلية 
وتمكين  المختلفة،  التوزيع  قنوات  إلى  ولوجهم 
المنتوجات  تسويق  فرص  تطوير  من  المنتجين 
المنتوجات  تغطية  معدل  أن  موضحا  المجالية، 
 61 .بلغ  والمتوسطة  الكبرى  المحالت  في  المحلية 
في المئة وفي هذا الصدد، ذكر السيد الكوم بالبرامج 
المنتوجات  وتثمين  بتنمية  المتعلقة  واإلجراأت 
إلى  مشيرا  المحلية،  المنتوجات  ترميز  مثل  المحلية 
منح .تراخيص الستخدام رمز جماعي »المنتوجات 
تمثل  مجموعة   118 لفائدة  بالمغرب«  المحلية 
تأهيل  وبخصوص  منتجا  و9736  تعاونية   242
اآلن  حتى  تم  أنه  الكوم  السيد  أوضح  المجموعات، 
إطالق خمسة برامج للمواكبة لتأهيل 230 مجموعة 
 700 حوالي  .تمثل  المحلية،  المنتوجات  لمنتجي 
الصغار  الفالحين  من  ألفا   20 من  وأزيد  تعاونية 
أكد  جهته،  من  المملكة  جهات  جميع  من  المنحدرين 
رئيس مصلحة ت   خطيط وقيادة مخططات التنمية 
ء قسم المنتوجات المحلية، عزيز فتيش، على أهمية 
بدأت  التي  المحلية  المنتوجات  تنمية  استراتيجية 

إلى  الرامي  األخضر  المغرب  مخطط  إطالق  مع 
المحلية، وتعزيز  بالمنتجات  المعرفة الخاصة  تعزيز 
خالل  من  .القطاع  وتأهيل  الفاعلين،  وقدرة  التنظيم 
هذا  وفي  بأكملها  القيمة  سلسلة  لتنمية  مخططات 
للتدخل  الرئيسية  المحاور  فتيش  السيد  أبرز  السياق، 
والتي  اإلنتاج،  قطاعات  تنمية  مديرية  قبل  من 
.ومعداتها  التثمين  وحدات  وبناء  تهيئة  على  ترتكز 
لمالءمتها مع متطلبات صحية وذات جودة كما أشار 
2010ء2018  الفترة  خالل  أنه،  إلى  فتيش  السيد 
،تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الفاعلين حيث بلغت 
.المنتوجات  قطاع  في  فاعل  آالف  ثالث  حوالي 
والجمعيات  التعاونيات  واتحاد  )تعاونيات  المجالية 
جانبه،  ومن  االقتصادية(  المصالح  ومجموعات 
هذه  أن  أكديم،  حسن  للفالحة،  الجهوي  المدير  أكد 
20 تعاونية جهوية  الدورة تعرف مشاركة أزيد من 
المحلية  المنتوجات  من  ستة  أو  خمسة  لعرض 
الكامل، لحم  الكسكس  الرئيسية )حليب وجبن اإلبل، 
المنتوجات  هذه  أن  إلى  مشيرا  والعسل(،  الجمال 
.األخضر،  المغرب  مخطط  إطار  في  تنميتها  تمت 
وفرص  المضافة  القيمة  خلق  من  حاليا  يمكن  الذي 
شغل لفائدة نساء وشباب الجهة وأضاف أن مشاريع 
تحظى  األخضر  المغرب  لمخطط  الثانية  الدعامة 
الحهوية  المديرية  وخاصة  الفالحة  وزارة  من  بدعم 
حاملي  لفائدة  .المبذولة  الجهود  بأن  مذكرا  للفالحة، 
وحدات  وبناء  التجهيزات  حيث  من  المشاريع 
التظاهرة،  هذه  وتندرج  والتكوين  والتغليف  للتثمين، 
وادي  ء  الداخلة  بجهة  الفالحية  الغرفة  تنظمها  التي 
للفالحة  الجهوية  المديرية  مع  بشراكة  الذهب 
وبتعاون  الفالحية  لالستشارة  الوطني  والمكتب 
للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  المكتب  مع 
إطار  في  الجهوي،  والمجلس  الجهة  الغذائية ووالية 
في  يندرج  .الذي  الجهوي،  الفالحي  المخطط  تنفيذ 
وآمتد  األخضر  المغرب  مخطط  استراتيجية  إطار 
رافعة  »الفالحة  شعار  تحت  المنظم  المعرض، 
لتشغيل الشباب وتنمية العالم القروي«، على مساحة 
أقطاب  أربعة  على  ويتوزع  مربع،  متر  آالف  ثالثة 
للشركات  مخصص  قطب  وهي  للعرض،  أساسية 
وشركات  المالية  والمؤسسات  والدولية  الوطنية 
مخصص  وقطب  الدراسات،  ومكاتب  التأمين 
المواشي،  وقطب  المجالية،  الفالحية  .للمنتوجات 
التظاهرة،  الفالحية وتشكل هذه  وقطب لالستشارات 
التي عرف مشاركة أزيد من 200 عارض، منصة 
القطاع،  في  الفاعلين  مختلف  بين  التواصل  لتحقيق 
ودوليين  وطنيين  .وفاعلين  محليين  مهنيين  من 
و  المهنية  التجارب  تبادل  بهدف  وصية،  وإدارات 
مثل  دول صديقة  عدة  بمشاركة  الدورة  هذه  تميزت 
والبحرين  وإيطاليا  وهنغاريا  وكندا  وإسبانيا  فرنسا 
في  الفالحية  الغرف  ممثلي  عن  فضال  وتركيا، 

المصدر.  المملكة  .جميع جهات 

النسخة الرابعة
الداخلة : آفاق واعدة لتنمیة وتثمین املنتوجات املحلیة

ندوة امللف
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السيد محمد الرايس، خبير في مجال تثمين 
المنتوجات المجالية وعضو الغرفة الفالحية 

لجهة سوس ماسة درعة:

المتدخلين  جهود  تنسيق  »أهمية 
في القطاع«

حلقة  المجالية،  المنتوجات  تسويق  عملية  أصبحت  »لقد 
ما  حسب  المنتوجات«،  هذه  تثمين  مسار  في  هامة، 
الندوة حول تسويق  الرايس على هامش  عبر عنه محمد 
النسخة  فعاليات  إطار  في  والمنظمة  المجالية  المنتوجات 

الرابعة من المعرض الفالحي الدولي الرابع بالداخلة.
تنسيق وتوحيد  أهمية  الرايس على  السيد محمد  كما شدد 

جهود كافة المتدخلين في القطاع الفالحي.
الفالحة  وزارة  أن  إلى  الخبير،  هذا  أيضا  وأشار 
والغابات،  والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
تهم  والتي  المشاريع،  من  جملة  إطالق  إلى  بادرت 
والتقنية  التدبيرية  القدرات  وتقوية  وتثمين  مصاحبة 
المنتوجات  وإنعاش  تسويق  مسألة  للمنتجين.لكن 
المجالية، تتطلب أيضا تدخل عدة قطاعات أخرى، مثل 
أجل  من  المنتخبة  المحلية  والمجالس  السياحة  وزارة 
عملية  وتحسين  بها  والنهوض  المنتوجات  هذه  إنعاش 
مع  المستهلكين  ورضا  قبول  محل  تكون  كي  تسويقها، 

المنتوجات. بهذه  التعريف  فرص  تهيئ 
الغرفة  في  عضو  وهو  لرايس،  لمحمد  بالنسبة  و 
جانب  هناك  فإن  درعة،  ماسة  سوس  لجهة  الفالحية 
على  المتوفرة  المؤهالت  من  باالستفادة  يتعلق  أخر 
اللوجيستيكي،  المستوى  على  خاصة  الميداني،  الصعيد 
وذلك بهدف ضمان ولوج سلس ومرن لهذه المنتوجات 
يعرف  ما  فيها  بما  والدولية  الوطنية  األسواق  نحو 
تعزيز  بغية  ذلك  كل  )االلكترونية(،  البديلة  باألسواق 

المجالية. المنتوجات  تنافسية  وتقوية 
و بالنسبة لمحمد لرايس، وهو عضو في الغرفة الفالحية 
يتعلق  أخر  جانب  هناك  فإن  درعة،  ماسة  سوس  لجهة 
باالستفادة من المؤهالت المتوفرة على الصعيد الميداني، 
خاصة على المستوى اللوجيستيكي، وذلك بهدف ضمان 
ولوج سلس ومرن لهذه المنتوجات نحو األسواق الوطنية 
والدولية بما فيها ما يعرف باألسواق البديلة )االلكترونية(، 
كل ذلك بغية تعزيز وتقوية تنافسية المنتوجات المجالية.

الباحث و الخبير الهنغاري جوزيف سطاير

الفالحة  خدمة  في  المتجددة  الطاقات 
الحديثة

شارك السيد جوزبف سطاير هذه السنة للمرة الرابعة على التوالي في 
المعرض الفالحي الدولي المقام بالداخلة، كما سبق له القيام بتنظيم عدة 
زيارات للجهة لفائدة عدة خبراء دوليين. وقد ركز السيد سطاير، وهو 
يعمل خبيرا و أستاذا جامعيا في أحد التخصصات الفالحية، في تدخله 
خالل الندوة المنظمة في إطار المعرض الفالحي الدولي الرابع بالداخلة، 
حول مسألة »الطاقة المتجددة في خدمة فالحة حديثة«. وبالنسبة لهذا 
الخبير الهنغاري، فإن مسألة الطاقات المتجددة، تبدو ذات أهمية قصوى 
بالنسبة للقطاع الفالحي بالداخلة، حيث يعرف النشاط الفالحي نموا كبيرا. 
خاصة مع الجهود الرامية إلى تنفيذ مشروع سقي 5 آالف هكتار، الذي 
يشكل دعامة قوية للتنمية االقتصادية في األقاليم الجنوبية للمملكة. »إن 
القدرة  التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال الطاقات المتجددة لها 
على توفير قدرات طاقية كافية، والتي بإمكانها المساهمة بشكل كبير في 
عملية المكننة والتصنيع الفالحي«، حسب ما أشار إليه هذا الخبير. كما 
أكد هذا الصديق الكبير والمحب لمدينة الداخلة، إلى أن الطواحين الهوائية 
ذات القدرات العالية، ستمكننا من التوفر على تقنية االستمطار الصناعي، 

وعلى قدرات كهربائية تتراوح مابين 10 و 12 ميغاواط. 

الخبير فرنسي بيرنار فاي

»إنتاج حليب اإلبل احد المؤهالت التي بإمكانها 
خلق قيمة اقتصادية مضافة جد هامة«

أساسيا  شعبيا  ثقافيا  موروثا  الدوام  على  اإلبل  تربية  شكلت  لقد 
للهوية الثقافية واالقتصادية باألقاليم والجهات الجنوبية للمملكة،

سكان  وتقاليد  ثقافة  في  راسخا  اقتصاديا  نشاطا  شكلت  كما 
خبرة  سنوات،  مدى  على  منهم،  العديد  اكتسب  الذين  المنطقة، 
«فإنه  بيرنار  جوزيف  السيد  وحسب  المجال.  هذا  في  واسعة 
بالنظر لخصائصه الغذائية العالية فإن حليب اإلبل وبعد أن كان 
يقتصر استهالكه في الماضي على الساكنة و المنتجين لمحليين 
الذين كانوا يتوفرون على قطعان اإلبل، فإن هذا الحليب أصبح 
حاليا متوفرا في األسواق. وفي نظر هذا الخبير فإن هذا المنتوج 

بإمكانه المساهمة في خلق قيمة اقتصادية مضافة جد هامة.
وقد قدم السيد جوزيف بيرنار، لمحة تاريخية مفصلة، عن تطور 

طرق تنويع منتوجات حليب اإلبل ووسائل تحويلها وذلك
طيلة العشرين السنة األخيرة. 

التي  أو زبدة، لخصائصه  إلى جبن  إمكانية تحويله  لعدم  ونظرا 
تجعل منه مستعصيا على التجمد،على خالف باقي أنواع الحليب 
)الماعز والبقر...( فإنه يتم استهالكه طازجا أو ممزوجا بالسكر 
حسب  حاليا،  «زريك«.لكنه  باسم  محليا  مايعرف  وهو  والماء 
فإنه  إمكانيات،  من  الحديثة  التكنولوجيا  ماتوفره  مع  الخبير، 
بات من الممكن تحويله إلى قشدة مثلجة وحليب مجفف وحليب 

مبستر، لكن يبقى الحصول على حليب معقم أمرا صعبا.
شروط  تحسين  الضروري  من  بات  فإنه  الخبير،  هذا  وحسب 

تجميع الحليب للحصول على كميات أكبر، وذلك بهدف دعم
بالحليب  االستثمارات على مستوى الوحدات الصناعية الخاصة 
من جهة، وإنعاش عملية التسويق وإيصال هذه المادة ألكبر عدد

من المستهلكين الراغبين في اقتنائها وعيا منهم بمزاياها الصحية 
من جهة أخرى.

وبالمقابل، فإذا كانت هناك شريحة من المستهلكين متعودة على 
استهالك حليب اإلبل بحكم موروثها الثقافي، ولكونه جزء ال

يتجزء من هويتها الحضارية، فإنه يجب بذل جهود حثيثة من أجل 
العمل على تقريب هذه المادة ومشتقاتها من أذواق المستهلكين

يتطلب  الذي  األمر  وهو  الحضري،  المستوى  على  السيما 
السيد  التسويق، حسب  تخصيص استثمارات هامة على مستوى 

جوزيف بيرنار.
الغذائية  بالمزايا  ووعي  ادراك  ثمة  هناك  سنوات،  عدة  فمنذ 

لحليب اإلبل والقيمة الذوقية والغذائية لهذه النوعية من اللحوم،
علما أن األسواق الدولية الخاصة بهذه المنتوجات، ورغم حجمها 

المتواضع فإنها في طريقها إلى االنتعاش.
من جهة أخرى، ولمواجهة إشكالية التغيرات المناخية وتأثيراتها 

على عدة مناطق خاصة بأفريقيا وأوروبا، فإن الجمل يبدو
بديال متميزا، حيث أن المراهنة على هذا الحيوان، واستحضارا 
لمعايير المحافظة على البيئة، يعتبر أمرا مناسبا، حسب رأي هذا

الفرنسي. الخبير 
من  تربيته  دعم  حتميا  بات  لذلك  المستقبل،  حيوان  هو  فالجمل 

طرف السلطات العمومية، حسب وجهة نظر هذا الخبير.

كاترين توكس عن جامعة مونتلاير بكندا:

»نتاج الماء انطالقا من الهواء«
في بداية كلمتها صرحت السيدة توكس، أنها سعيدة لمشاركتها لثاني 

مرة في المعرض الفالحي الدولي بالداخلة، وأنها جاءت
الغالف  من  انطالقا  الماء،  إلنتاج  جديدة  تكنولوجيا  وعرض  لتقديم 

الجوي والرطوبة وذلك عن طريق تقنية التكاثف.
وأكدت في مداخلتها : «أعتقد أن األمر جد هام، على اعتبار أن هذه 

التكنولوجيا توفر حال جيدا لمعالجة إشكالية نقص المياه
التي تعاني منها عدة مناطق في العالم«.

كما أضافت أن هذه التكنولوجيا، ستمكن من استغالل وتفعيل مصدر 
جديد للمياه الذي يمكن استخدامه في مجاالت الري

البناء.... إن مايميز هذه التقنية هي أنها متحركة أي أنه يمكن تنقيل 
المعدات المستعملة بسهولة إلى أماكن مختلفة كما أن هذا

المشروع يعتبر اقتصاديا من الناحية الطاقية.

FAID 2019

لحبيب بنطالب رئيس فيدرالية الغرف الفالحية:

حدث  للداخلة  الدولي  الفالحي  »المعرض 
هام له وقع ايجابي على الفالحين ومهنيي 

القطاع«
إطار  في  يندرج  الذي  الهام،  المهني  الملتقى  هذا  حضرنا  «لقد 

االختصاصات المخولة للغرف الفالحية«، هذا ما جاء في تصريح
أضاف  والذي  الفالحية  الغرف  فيدرالية  رئيس  بنطالب  لحبيب  للسيد 
على  ايجابي  وقع  له  سيكون  هام،  حدث  هو  الملتقى  :«هذا  إن  قائال 
المعروضة،  الخبرات  من  اإلستفادة  من  سيمكنهم  حيث  الفالحين، 
العصرية،  والطرق  بالوسائل  المتعلقة  المستجدات  أخر  واستكشاف 

المتبعة في الميدان الفالحي.
للتعريف  مناسبة  هو  المعرض  هذا  «أن  إلى  بنطالب  السيد  وأشار 
الستعراض  فرصة  يشكل  أنه  كما  وإنعاشها،  المجالية  بالمنتوجات 
تتوفر عليه  الجهة، وما  بها  التي تزخر  والسياحية  الفالحية  المؤهالت 
من فرص واعدة لالستثمار، إضافة إلى البنيات التحتية الضخمة، التي 

تم انجازها في السنين األخيرة« .

الحسن  معهد  في  باحث  أستاذ  عربة  عبدااله  األستاذ 
اإلنتاج  في  بالرباط ومختص  والبيطرة  للزراعة  الثاني 

الحيواني:

»تثمين قطاع تربية اإلبل عن طريق
 التسمين الذكي«

االهتمام  خلفية  على  وذلك  خاصة،  أهمية  الموضوع  هذا  يكتسي 
المتزايد الذي يتم ايالؤه لإلنتاج الفالحي عموما والحيواني على

مداخلته حول  في  السيد عربة  عليه  أكد  ما  الخصوص، حسب  وجه 
تثمين قطاع اإلبل. وعند إثارته لموضوع التسمين، وهو نشاط فالحي 
ومنحهم  )الحوش(،  الحواضر  داخل  الحيوانات  تجميع  على  يعتمد 
قدرا معينا من العلف المركز والخشن، فقد تطرق السيد اربة إلى أن 
من ضمن اإلشكاليات المطروحة في هذا المجال هو معرفة المقدار 
األمثل للوجبات اليومية للعلف، مع األخذ بعين اإلعتبار مدى تناسبه 
هذا  أعطى  وقد  االقتصادية.  والمنفعة  والتكلفة  النمو  مؤشرات  مع 
على  أقيمت  تجارب  حول  مستفيضة  شروحات  المغربي،  الخبير 
بعض الحيوانات، عبر إعطائها مقادير يومية تضم مواد علفية مختلفة 
مقارنة  من  للتمكن  وذلك  مختلفة  وبنسب  والخشن(،  المركز  )العلف 
النمو  معدل  في  التأثير  في  المواد  هذه  نسب  و  طبيعة  فعالية  مدى 
خلصت  وقد  للكسابة.  بالنسبة  المتاح  الربح  وهامش  اللحوم  وجودة 
علف  على  تركيبتها  في  تحتوي  التي  المواد  أن  إلى  التجارب  هذه 
الماء،  إلى  إضافة   30% بنسبة  خشن  وعلف   70% بنسبة  مركز 
تمكن من تحقيق معدل نمو بحوالي 700 غرام في اليوم الواحد على 
للكيلو  درهما   27 تقارب  اإلنتاج  تكلفة  أن  حين  في  الوزن  مستوى 
غرام الواحد. »هذه خالصة النتائج التي تم التوصل إليها والتي يمكن 
اإلبل«،  بتسمين  المتعلقة  أنشطتهم  إطار  في  عليها  االعتماد  للمربين 

حسب ما أكد عليه الخبير المغربي.

املعرض الفالحي الدويل الرابع بالداخلة 2019 : نقاش عميق وتبادل علمي من مستوى رفيع

ندوة حول تسويق المنتوجات المجالية

ندوة امللف
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تحضيرا للنسخة الرابعة من المعرض الدولي للفالحة المقرر تنظيمه أيام 04-05-06 
أكتوبر 2019 بمدينة الداخلة تحث شعار »الفالحة رافعة لتشغيل الشباب و تنمية العالم 
القروي« التام بقاعة االجتماعات بالمديرية الجهوية للفالحة االجتماع التحضيري األول 

للجان المشرفة تحت رئاسة السيد أعمار احمد بابا رئيس الغرفة الفالحية و بحضور السادة 
أعضاء المكتب المسير للغرفة الفالحية و السادة المدراء الجهويين لمصالح القطاع الفالحي 

حيث تم إسناد رئاسة المعرض للغرفة الفالحية في حين تتولى المديرية الجهوية للفالحة 
إدارة المعرض كما تم تشكيل اللجان المنظمة

صوت
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صوت
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انعقد يومه الخميس 05 دجنبر 2019 على الساعة الثانية عشر زواال بمقر والية جهة الداخلة وادي الذهب 
المجلس اإلداري للمركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب برئاسة السيد والي جهة الداخلة 

وادي الذهب و بحضور السيد عامل إقليم أوسرد و السيد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب و السادة 
رؤساء الغرف المهنية و خصوصا السيد أعمار احمد بابا رئيس الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب 

و رؤساء المصالح الخارجية ى و مدراء المكاتب الوطنية للتنمية حيث اطلع السيد الوالي الحضور على 
القانون الجديد المنظم للمراكز الجهوية لالستثمار.

انطالقا من دورها كفاعل وكشريك أساسي في 
عملية التنمية الفالحية والقروية على مستوى 

الجهة، واصلت الغرفة الفالحية جهودها المكثفة 
والحثيثة لمواكبة تطور القطاع في سبيل دعم 

الفالحين وتأطيرهم ومواكبة تفعيل ورش المخطط 
األخضروتثمين والمحافظة على قطيع الماشية، 
ضمن دينامية التنمية االقتصادية التي تشهدها 

الجهة٠
تجهيز النقط المائية

و تنفيذا للبرامج التنموية الهادفة لدعم توريد 
الماشية وتنمية القطاع الفالحي بالجهة تم تزويد 
بعض النقط المائية بكل من إقليمي وادي الذهب 

وأوسردبـــــــــــــــ :  
• مضخات تعمل بالطاقة الشمسية؛

• مصابيح ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية.
بالمراعي التابعة لجماعات العركوب- بئرنزران- 

تشال- أوسرد.

انعقد يوم االثنين 30 شتنبر 2019 على الساعة 
الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر الغرفة 

الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب اجتماع مجلس 
الجمعية العامة للغرفة في دورتها العادية لشهر 
شتنبر 2019 تحت رئاسة السيد رئيس الغرفة 

الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب اعمار احمد بابا 
وبحضور السادة اعضاء الغرفة الفالحية  ، ممثلي 
المصالح كل من الغرفة الفالحية والمديريةالجهوية 
لوزارة الفالحة ، مدير المكتب الوطني لالستشارة 
الفالحية وممثلة المكتب الوطني للسالمة الصحية  

حيث تم المصادقة على محضر الدورة العادية 
السابقة و مجموعة من النقط والتي أهمها مناقشة 

الوضعية الحالية للقطاع الفالحي بالجهة والبرامج 
التنموية الهادفة لتنمية القطاع و الوقوف على 

آخر التحضيرات الخاصة بتنظيم المعرض الدولي 
للفالحة في نسخته الرابعة المقررة أيام 04 – 05 

– 06 اكتوبر 2019 بمدينة الداخلة .

في إطار تبادل الخبرات والتجارب و الزيارات ، استقبل السيد أعمار احمد بابا 
رئيس الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب بمقر الغرفة وفدا يضم أطر 
وموظفي الغرفة الفالحية لجهة سوس ماسة درعة. حيث تم تقديم عرض عن 

المؤهالت التي يزخر بها القطاع الفالحي بالجهة، وتنظيم زيارات ميدانية لبعض 
المشاريع الفالحية الرائدة بالجهة

احتضنت يوم 14 نونبر 2019 القاعة الكبرى للغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب 
ندوة علمية حول موضوع :  الدبلوماسية الموازية، و دورها المحوري في خدمة القضايا 

الوطنية ــ بتنظيم من هيئة المحامين لدى محاكم االستئناف باكدير، كلميم و العيون و بشراكة 
مع المجلس األعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و بدعم من الغرفة الفالحية لجهة 

الداخلة وادي الذهب. وحضر هذه التظاهرة الكبيرة الهامة كال من السادة :
– األستاذ محمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العام

– األستاذ مصطفى فارس الرئيس األول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية

– السيد لمين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب
– السيد أعمار احمد بابا رئيس الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب

– األستاذ النقيب عمر ودارا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
– األستاذ محمد البار الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالعيون

– األستاذ صالح تيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالعيون
– األستاذ النقيب حسن وهبي نقيب المحامين لدى محاكم االستئناف باكادير

– السادة المنتخبون و هيئات المجتمع المدني و ممثلي وسائل اإلعالم .

تكفل صحي مستمر لوقاية ثروة اإلبل من 
األمراض الحيوانية 

  تولي الغرفة الفالحية بجهة الداخلة وادي الذهب، أهمية بالغة 
لعمليات التلقيح و التأطير الصحي لرؤوس الماشية لحمايتها من 
مختلف الطفيليات واألمراض الحيوانية، التي تكون في بعض 

األحيان فتاكة وتشكل خطرا على حياتها إذا ما لم يتم التكفل بها 
بيطريا في وقت مبكر٠ وفي هدا اإلطار نظمت مصالح الغرفة 
الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب أيام تحسيسية ميدانية حول 
الصحة الحيوانية شملت األحواض السقوية لتاورطة وبعض 

المراعي التابعة للجهة وذلك بتنسيق وتعاون مع المصلحة 
البيطرية االقليمية لوادي الذهب أوسرد والمديرية الجهوية 

للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية وكانت على الشكل التالي :
 - يوم 08 نونبر 2019 يوم تحسيسي باالحواض السقوية 

تاورطة شملت مراقبة الحالة الصحية لقطعان االبقار
 - من يوم 11 الى 15 نونبر 2019 همت مراقبة الحالة 
الصحية للماعز و االغنام و االبل بالمراعي التابعة للجهة.

حرصا من مصالح الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي 
الذهب و بتنسيق مع التنظيمات المهنية على تتبع و مراقبة 
و صيانة التجهيزات المقدمة من طرف الغرفة في برامج 

دعم توريد الماشية و التي تشمل 
 - تجهيز اآلبار بالمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية

 - تجهيز بعض النقط المائية بخزانات مائية
 - تجهيز نقطة مائية بمستودع لتخزين األعالف
- اصالح و ترميم تجهيزات بعض النقط المائية

 تم تنظيم خرجة ميدانية للجنة تقنية أيام 15-16-17 
يوليوز 2019 تضم تقنيين من الغرفة الفالحية و 

المديرية الجهوية للفالحة و المديرية الجهوية للمكتب 
الوطني لالستشارة الفالحية لبعض النقط المائية المستفيدة 

من برامج الغرفة الفالحية لسنوات -2016 -2017 
2018 للوقوف على الحالة العامة للتجهيزات و الحصاء 
االعطاب التقنية للعمل على اصالحها على أن يتم تنظيم 
خرجات ميدانية اخرى لتتبع حالة التجهيزات في النقط 
المائية المتبقية بالمراعي التابعة للجهة و لالشارة فهذه 

التدخالت همت حتى اآلن النقط المائية التالية: بئر 
انزران- وين فركان ١- وين فركان -٢ العطف- مركز 

التجميع- لكالت- اغيالس- تاشكتنت- ايك- الصوند- 
لحويذه- الشيارات- لكريكشة- امليلي- صوندت بيري

شارك وفد عن الغرفة الفالحية 
لجهة الداخلة وادي الذهب برئاسة 

السيد اعمر احمد باب رئيس الغرفة 
ومجموعة من االعضاء واطر الغرفة 

الى جانب   ممثل عن المجلس الجهوي 
للسياحة في المعرض الدولي األول  

الجمعية  المنظم من طرف  للجمل 
بمدينة  المنظم  بالجمل  للنهوض  الدولية 

جونفري Janvry بفرنسا ايام 14 
2019 ممثال المملكة  15 شتنبر  و 

المغربية في هذا المعرض االول من 
نوعه في القارة االوربية الشئ الذي 
المتزايد  الدولي  يعكس مدى االهتمام 
التي تعتبر  باالنفتاح على تربية االبل 

الجنوبية  ابناء االقاليم  ثقافة راسخة لدى 
التوجه  لترسخ  الغرفة  وتاتي مشاركة 

العام الذي يتبناه مجلس الغرفة في 
العمل على تطوير وتثمين قطاع االبل 
الفالحة  لقطاع  الموارد االساسية  كاحد 

التعريف به لتشجيع  بالجهة ومن اجل 
المؤهالت  على  الدوليين  المستثمرين 

التي تزخر بها الجهة في سلسلة 
انتاج االبل. وكانت مناسبة تم من 

اللقاءات مع  خاللهاعقد مجموعة من 
الوفود المشاركة اثمرت عن شراكات 

و  سيتم عقدها وتطويرها مستقبال 
ايجابية على تطوير  نتائج  لها  سيكون 

مستقبال. القطاع 
كما استقبل الوفد من طرف القنصلة 
العامة للمملكة المغربية بجهة أورلي 

بمقر القنصلية وكذلك تمت لقاءات مع 

مجموعة من رؤساء البلديات بهذه 
الجهة حيث دعاهم السيد رئيس الغرفة 
الفالحية لزيارة مدينة الداخلة من اجل 

خلق شراكات والوقوف على آفاق 
االستثمار بها .

كما زار وفد الغرفة الفالحية مقر 
المكتب الوطني للسياحة بقلب باريز

و استقبل من طرف السيد رئيس غرفة 
التجارة والصناعة والخدمات بمقر 
الغرفة إلقليم Essonne الفرنسية

ولالشارة فقد شاركت الغرفة في هذا 
المعرض برواق يعرض مجاالت 

تدخل الدولة بمخططات تنموية لألقاليم 
الجنوبية هادفة عملت من  على تطوير 
الجانب الفالحي خصوصا سلسلة انتاج 

االبل وتثمين منتوجاتها الى جانب 
تطوير القطاع الزراعي الذي خلق 

من جهة الداخلة سلة غذائية وصلت 
منتوجها الى األسواق الدولية .

 المشاركة في المعرض الدولي األول  للجمل  بمدينة جونفري بفرنسا

وخلص االجتماع في األخير إلى التوصية التالية :
– المطالبة بتسريع تطبيق القانون رقم 113.13 

المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجاالت 
الرعوية و المراعي الغابوية على أرض الواقع  
والدعوة إلى مشاركة جميع المتدخلين في تطبيق 

هذا القانون  .
وانتهى االجتماع بتالوة برقية الوالء واالخالص 

والدعاء بالشفاء لصاحب الجاللة الملك محمد 
السادس نصره هللا

 اجتامع مجلس الجمعية العامة للغرفة 

أنشطة الغرفة الفالحية



صوت
الغرفة

صوت
الغرفة

التسجيل في اللوائح االنتخابية الخاصة بالغرف 
المهنية برسم المراجعة السنوية

أفاد بالغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة للتسجيل في 
اللوائح االنتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم المراجعة 

السنوية، تمتد من فاتح إلى غاية 31 من دجنبر الجاري.
وجاء في البالغ »ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيين 
العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفالحية أو غرف 

التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية 
أو غرف الصيد البحري أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات 

التسجيل الجديدة في اللوائح االنتخابية للغرف المهنية 
المذكورة، بمناسبة المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 

2020، تمتد من فاتح دجنبر الجاري إلى غاية 31 منه، 
وذلك عمال باألحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق 

بمدونة االنتخابات«.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، خالل هذه الفترة، »يتعين 

على المهنيين غير المقيدين في اللوائح الحالية والمستوفين 
للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية 

كاملة على األقل، عند حصر اللوائح االنتخابية في 31 
مارس 2020، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم في 

الالئحة االنتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها. ويجب إيداع 
طلبات القيد المذكورة بمكاتب السلطة اإلدارية المحلية التابع 

لها مكان مزاولة نشاطهم المهني«.
وذكر وزير الداخلية المهنيين المقيدين في اللوائح االنتخابية 

للغرف المهنية والذين يرغبون في نقل قيدهم من الئحة 
انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى الئحة صنف أو 

هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية أو فرع انتخابي إلى دائرة 
أو فرع انتخابي آخر أو من غرفة إلى غرفة أخرى، أن 

يقدموا طلبات نقل قيدهم لدى المكاتب السالفة الذكر، وذلك 
خالل شهر ديسمبر الجاري.

وخلص البالغ إلى أن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل 
التسجيل ستعرض على اللجان اإلدارية المختصة، قصد دراستها 

واتخاذ القرارات الالزمة في شأنها طبقا للمقتضيات القانونية 
الجاري بها العمل، وذلك خالل االجتماعات التي ستعقدها لهذه 

الغاية خالل الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير 2020.

ارتفاع النتيجة الصافية لحصة  مجموعة القرض 
الفالحي بنسبة 7 في المائة

سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفالحي ارتفاعا 
ب7 في المائة برسم الفصل الثالث لـ2017 مقارنة مع نفس 

الفترة من السنة الماضية لتستقر عند 410 مليون درهم، وذلك 
وفق ما أظهرته حسابات البنك

وبلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة 420 مليون درهم، 
ما يمثل تطورا ب 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، فيما 

وصلت النتيجة البنكية الصافية إلى 2,51 مليار درهم، بارتفاع 
ب 0,1 في المائة

وقام البنك خالل هذه الفترة بجمع ما مجموعه 71 مليار درهم 
من االدخار )زائد 6 في المائة( وتوزيع حوالي 70 مليار درهم 

من القروض )زائد 6 في المائة(
وفي متم شتنبر، سجلت مجموعة القرض الفالحي للمغرب 

تحسنا في هامش فائدتها ب 7 في المائة وفي هامش عموالتها 

وأكد، في هذا الصدد، أنه من بين 256 مشروعا التي تم 
اختيارها بإنتاج إجمالي يقدر بحوالي 156 ألف طن، تم انتقاء 
214 مشروعا في جهة الداخلة إلنتاج مرتقب يبلغ 78 ألف 
طن، باستثمارات بلغت 811 مليون درهم، ولتوفير 2500 

منصب شغل خالل السنوات األربع المقبلة.
وأوضح أن 100 مشروع من هذه المشاريع سينفذها 507 

مقاولين شباب من الداخلة، مما يجعل من هذا القطاع أداة حقيقية 
للتكامل والتنمية المحلية ويسمح بخلق فرص للشغل للشباب وفقا 

للتوجيهات السامية لجاللة الملك.
ولضمان إدماج الشباب في النسيج االقتصادي بهذه الجهة، 

يضيف السيد أخنوش، تم وضع برنامج للدعم المالي لمشاريع 
تربية األحياء وتمت تعبئة غالف مالي إجمالي يبلغ 57 مليون 
درهم، وكذا تخصيص ما يناهز 42 مليون درهم لتعزيز البنية 

التحتية لتفريغ منتجات تربية األحياء البحرية.
وأشار إلى أن هؤالء الشباب استفادوا من تكوين في تربية 

األحياء المائية، من خالل برنامج تدريبي موجه لهم في هذا 
المجال بمركز الكفاءة المهنية البحرية بالداخلة، باإلضافة إلى 
إنشاء مزرعة تعليمية للتكوين التطبيقي والتدريب العملي لهذا 

الغرض. وأكد أنه لضمان القدرة التنافسية لمقاوالت تربية 
األحياء البحرية المغربية، سيستفيد هؤالء المقاولون الشباب 

وجميع المستثمرين في القطاع من إِطار ضريبي مناسب، من 
خالل إدراج تدابير ضريبية مخصصة حصرا لتربية األحياء 

البحرية في قانون المالية 2018، فضال عن تمديد العمل بتدبير 
خفض الرسوم الجمركية على األعالف في حدود 2.5 في المئة 

)مقابل 25 في المئة سابقا( لمدة 6 سنوات.
وأشار إلى أنه تم انتقاء أزيد من 250 مشروع في إطار 

12 نداء إلبداء االهتمام، تم إطالقها على مستوى 5 جهات، 
باستثمار إجمالي يناهز 1.6 مليار درهم. ومن بين هذه 

المشاريع المختارة، هناك 109 سينفذها 552 مقاوال شابا، و 7 
مشاريع خصصت للتعاونيات المحلية للصيد التقليدي والمهتمة 

بتربية األحياء البحرية.

ب 13 في المائة، وهو ما عكس بالتالي األداءات التجارية 
للمجموعة ونجاح استراتيجيتها في جذب الزبناء

 المساحة المخصصة للزراعة البيولوجية بالمغرب 
بلغت 11 ألف هكتار

ـ البيوـــ سليم قباج ، اليوم السبت   أفاد رئيس نادي مقاوليـ 
بالرباط ، بأن المساحة المخصصة للزراعة البيولوجية )التي 
التستعمل مواد كيماوية( بالمغرب بلغت 11 ألف هكتار، بما 
يمثل ارتفاعا بنسبة تقارب 50 في المائة مقارنة ما تم تسجيله 

قبل عشر سنوات. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء على هامش افتتاح النسخة األولى من المعرض 

الجهوي لمنتجات الزراعة البيولوجية والمعروفة اختصارا 
باسم ـــ بيوـــ، أكد قباج أن رقم 11 ألف هكتارا يظل 

متواضعا مقارنة مع هو مسجل في بعض بلدان الجوار التي 
تصل بها المساحة إلى 300 ألف هكتار بل وحتى 900 ألف 

هكتار. وسجل أن تنظيم هذا المعرض األول من نوعه لهذه 
السلسلة من اإلنتاج بالرباط، سيمكن من تطوير هذه الدينامية في 

اتجاه إنتاج أفضل واستهالك أكثر داخل المغرب، موضحا أن 
ــ البيوــ بجهة  الهدف من هذه التظاهرة هو التعريف بالمنتجاتـ 
الرباطءسالألقنيطرة من خالل عارضين أتوا من أجل العرض 

والبيع وتعريف الزوار بهذا النوع من المنتجات الفالحية.
ــ البيو ليس خيارا أو ميوال فحسب ولكنه  وقال رئيس النادي إنـ 

ثقافة تروم الحفاظ على الصحة، كما يؤكد على ذلك عدد من 
الباحثين ومعهم مجموعة من المختبرات عبر العالم، وحماية 

البيئة والطبيعة ما دام أقل استخداما لثاني أوكسيد الكاربون 
وللمواد الملوثةـــ٠٠

السيد أخنوش يطلع على عدد من المشاريع في 
قطاع الصيد البحري وتربية األحياء البحرية بجهة 

الداخلة ء وادي الذهب
   قام وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 

والغابات، عزيز أخنوش، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع في 
قطاع الصيد البحري وتربية األحياء البحرية بجهة الداخلة ء 

وادي الذهب، على هامش الدورة األولى لمنتدى مقاوالت تربية 
األحياء البحرية بالداخلة، المنظمة تحت شعار »تربية األحياء 

البحرية رافعة لتطوير االقتصاد األزرق«.
وهكذا، تفقد السيد أخنوش، رفقة والي الجهة عامل إقليم وادي 

الذهب السيد لمين بنعمر ووفد يضم مسؤولين في القطاع، سير 
األبحاث بالمزرعة النموذجية التابعة للمعهد الوطني للبحث في 

الصيد البحري بمنطقة بوطلحة.
وسيساهم هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته اإلجمالية 8 ماليين 
درهم، في دعم القطاع الخاص، من خالل تقديم االستشارة 

العلمية وتعميم االبتكارات التكنولوجية الحديثة.
وفي نفس المنطقة، اطلع الوزير على مشاريع تندرج ضمن 

االستثمار الخاص لتربية األحياء البحرية بمنطقة بوطلحة، تشمل 
مزرعة لتربية المحار ومزرعتين لتربية الميعة األوروبية، 

ويبلغ إنتاجها اإلجمالي 1436 طن/ سنويا، باستثمار إجمالي 
يناهز 127.5 مليون درهم.

من جهة أخرى، تفقد السيد أخنوش مشروع تربية األحياء 

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن تربية األحياء البحرية بالمغرب 
تعرف اليوم تحوال مهما بفضل مختلف المشاريع واألوراش 
التي تم إطالقها في إطار استراتيجية آليوتيس منذ 2009، 

مبرزا أن االستراتيجية الخاصة بتربية األحياء البحرية، تنخرط 
ضمن المخطط الجديد لتنمية جهة الداخلة - وادي الذهب، كما 

تستجيب لمتطلبات تنفيذ النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية 
2016 - 2021، الذي أطلقه جاللة الملك محمد السادس في 

.2016
وقال إن المغرب يطمح اليوم إلى تنفيذ جميع الشروط الالزمة 

لنجاح مشاريع تربية االحياء البحرية والمتمثلة في التوجه 
نحو تثمين أفضل، وتعزيز تكوين اليد العاملة، ودعم المقاولين 

وضمان حصولهم على التمويل.
ومن هذا المنطلق، دعا السيد أخنوش جميع الشركاء للتعبئة 

وااللتزام بجعل نشاط تربية األحياء البحرية ضمن أولوياتهم، 
منوها بالدينامي التي يشهدها هذا القطاع الذي سيشكل قاطرة 

للتنمية في المناطق التي تزخر بمؤهالت عالية في تربية 
األحياء البحرية، مثل جهة الداخلة - وادي الذهب.

وأشار إلى أن برنامج التخطيط المجالي لتربية األحياء البحرية، 
الذي يغطي عمليا الشريط الساحلي الوطني من خالل 5 

مخططات تهيئة لتربية األحياء البحرية أنجزت على طول أكثر 
من 1700 كلم، مكن من تحديد قدرة إنتاج اجمالية تقدر بـ 

380 ألف طن، منها 30 في المئة مرتقبة بجهة الداخلة - وادي 
الذهب وتقدر بنحو 115 ألف طن.

وأكد أن العديد من المنجزات التي تحققت في القطاع، ينبغي 
اليوم الحفاظ عليها وتعزيزها إلرساء نظام بيئي جديد اقتصادي 

ومستدام خاص بتربية األحياء البحرية، وقائم على الحكامة 
والمحافظة، والبحث واالبتكار، ودعم نسيج مستثمري قطاع 

تربية األحياء البحرية.
وأضاف أنه تم كذلك إيالء اهتمام خاص لدعم األبحاث الموجهة 
لتربية األحياء البحرية، حيث تمت تعبئة غالف مالي بأكثر من 
220 مليون درهم في عدة مشاريع لتعزيز البحث، مثل إنشاء 
مزرعة ومفرخة تجريبية لتربية األحياء البحرية في الداخلة؛ 
وأخرى للصدفيات في أمسا )جهة طنجة تطوان الحسيمة(، 
وتحسين شبكة مختبرات المراقبة البحرية؛ وتعزيز معدات 

مراكز البحث المتخصصة وغيرها.

منتدى كرانس مونتانا: دعوة الفاعلين 
االقتصاديين األوروبيين إلى االستثمار في األقاليم 

الجنوبية
  بروكسيل نونبر 2019 )ومع( 

حث منتدى كرانس مونتانا أمس الجمعة الفاعلين االقتصاديين 
األوروبيين إلى االستثمار في أقاليم الجنوب، من خالل دعوتهم 

للمشاركة في هذا الموعد السنوي الذي يتمحور حول إفريقيا 
والذي يعقد للسنة السادسة على التوالي بالداخلة من 18 إلى 21 

مارس القادم .
و قال الرئيس الشرفي لمنتدى كرانس مونتانا جان بول 

كارتيرون، في معرض تقديمه للدورة القادمة أمام نخبة من 
الفاعلين االقتصاديين األجانب، بحضور سفيري المغرب في 
بلجيكا و لدى االتحاد األوروبي ، على التوالي محمد عامر 

و أحمد رحو ، إن »في الداخلة، جوهرة المغرب التي تشهد 
دينامية تنموية منذ سنوات، »سترون إرادة سياسية تتبعها 

مبادرات أجرأة كاملة«.
و تابع السيد كارتيرون » توجد في هذه المنطقة استثمارات، و 
طاقات هائلة جدا »، داعيا رؤساء المقاوالت إلى اغتنام منتدى 

البحرية المتعلق بتربية الطحالب البحرية بمنطقة الساركا، الذي 
يبلغ إنتاجه 30 ألف طن / سنويا، باستثمار إجمالي يبلغ 21 

مليون درهم.
كما قام السيد عزيز أخنوش بزيارة لوحدة لتخزين السمك 

بسعة 6 آالف طن وباستثمار إجمالي يبلغ 100 مليون درهم. 
وستمكن هذا الوحدة، التي تم إنجازها على مساحة 5401 متر 
مربع على مستوى المنطقة الصناعية، من تشغيل 200 شخص.

وأشرف الوزير على تدشين مصنع للثلج تابع للمكتب 
الوطني للصيد بميناء الداخلة يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 

125 طن /يوم من أجل توفير دائم للثلج بالقرب من بنيات 
التسويق، والحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد 

والتثمين األمثل للمصطادات.
ويندرج هذا المشروع، الذي تم إنجازه باستثمار مالي إجمالي 

يبلغ 22 مليون درهم، ضمن محور حسن األداء لمخطط 
آليوتيس، بهدف تنظيم القطاع وتوفير جودة مثالية لمنتجات 

الصيد البحري باألقاليم الجنوبية للمملكة، من مرحلة التفريغ 
إلى التسويق.

وباإلضافة إلى هذه المشاريع، اطلع الوزير على سير األشغال بـ 
5 مصانع لتثمين األسماك السطحية الصغيرة باستثمار إجمالي 

بلغ 891 مليون درهم.
وسيتم تخصيص هذه المشاريع، التي ستمكن من إحداث 4 آالف 
منصب شغل، من أجل تثمين هذا النوع من األسماك في الداخلة 

في سنة 2020.

جهة الداخلة - وادي الذهب تستأثر بـ 60 في 
المئة من اإلنتاج الوطني في قطاع تربية األحياء 

البحرية )السيد أخنوش(
   الداخلة 13 نونبر 2019 )و م ع( قال وزير الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش إن 
جهة الداخلة - وادي الذهب تستأثر بنسبة 60 في المئة من 

اإلنتاج الوطني في قطاع تربية األحياء البحرية، مما يجعلها 
إحدى المنصات الرئيسية لتربية األحياء البحرية في المغرب.

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة له خالل افتتاح الدورة 
األولى لمنتدى مقاوالت تربية األحياء البحرية بالداخلة، أن 

الجهة تتوفر على أول مفرخة إلنتاج صغار الصدفيات على 
الصعيدين الوطني واإلقليمي، تم تدشينها من طرف صاحب 

الجاللة الملك محمد السادس في فبراير 2016، بقدرة إنتاجية 
تبلغ 50 مليون من صغار المحار و10 ماليين من صغار 

الميعة األوروبية. وأضاف الوزير، خالل هذا المنتدى المنظم 
تحت شعار »تربية األحياء البحرية رافعة لتطوير االقتصاد 
األزرق«، أن جهة الداخلة - وادي الذهب تمثل لوحدها أكثر 
من 80 في المئة من المشاريع المختارة ضمن عروض إبداء 

االهتمام التي أطلقت على الصعيد الوطني.

الداخلة ، الذي يلتئم فيه سنويا 1500 مشارك من اجل تعميق و 
تطوير عالقاتهم االقتصادية ، مع هذ البلد العظيم ، هو المغرب 

».   و لتبديد المخاوف التي يروج لها »عدد من السيئين 
المعادين للنجاح الذي يمثله التحول االقتصادي بالمغرب«، أكد 
مؤسس المنتدى أنه في األقاليم الجنوبية«، توجد ساكنة تطمح 
وتريد أن تتطور«. و أكد السيد كارتيرون أن »المغرب ليس 
لديه نفط ، لكن لديه ملك متبصر« ، مسجال أنه خالفا لبلدان 

أخرى مفلسة بالرغم من الموارد التي تمتلكها«، يوجد القطار 
الفائق السرعة بالمغرب ، و تصنع السيارات و طائرات ، و 

يوجد أكبر مركز إلنتاج مواد صيدلية في إفريقيا ».
وخالصة القول » في كل إفريقيا  ، المغرب هو البلد الذي يشهد 
تحوال كامال ، و دورنا نحن كمنتدى، هو تقديم المغرب كنموذج 

يحتذى به«.

الميناء األطلسي بالداخلة سيلعب دورا مهما للغاية 
في النهوض بالمنطقة )مسؤولة(  

أكدت السيدة سناء العمراني، مديرة مساعدة بمديرية الموانئ 
والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

والماء، بالداخلة، أن الميناء األطلسي بالداخلة والمناطق 
اللوجستيكية والصناعية المحيطة به ستلعب »دورا مهما للغاية« 

في النهوض بالمنطقة ككل.
وأوضحت السيدة العمراني ،في تصريح لوكالة المغرب 

العربي لألنباء، على هامش مشاركتها في ورشة حول »الطرق 
اللوجيستيكية المستقبلية: منطقة التبادل الحر لغرب إفريقيا وميناء 

الداخلة األطلسي«، ضمن فعاليات منتدى األعمال المغربي 
الفرنسي بالداخلة، أن هذا الميناء الجديد سيمكن من خلق أسواق 

جديدة خاصة في اتجاه إفريقيا وأوروبا.
وأضافت أن المناطق اللوجستيكية والصناعية المحيطة بهذا 

الميناء الجديد ستخلق دينامية كبيرة في المنطقة، وعلى 
الصعيد الوطني ككل، مبرزة في هذا السياق أن الميناء 
سيوفر »بنيات تحتية مهمة ستمكن من خلق جو مناسب 

الستقرار عدة فاعلين في اللوجستيك على الصعيد العالمي«.
وعن بدء األشغال، أشارت السيدة العمراني إلى أن الدراسات 

المتعلقة بإنجاز ميناء الداخلة األطلسي توجد في »مراحلها 
النهائية«، مضيفة »نحن بصدد إطالق طلبات العروض للقيام 

باألشغال المتعلقة بالميناء الجديد«.
من جهته أكد فرانسوا مارشال المدير العام للشركة العامة ، في 

تصريح مماثل، أن ميناء الداخلة األطلسي يعد »لبنة أولى« 
ستسمح للمملكة، بمجرد تطويرها، باستقطاب أنواع جديدة من 

األنشطة، خاصة األنشطة المتعلقة بالتوزيع، مبرزا أن هذه 
األنشطة الجديدة ستجعل الميناء أكثر تنافسية فيما يتعلق بتدفقات 

اللوجستيات العالمية.
ويهدف مشروع ميناء الداخلة األطلسي، الذي يتطلب إنجازه 

مبلغا يقدر بحوالي 6 ماليير درهم، إلى تسهيل حركة المرور 
المتعلقة بالمنتجات البحرية، واستغالل المخزون البحري 

الصغير »س« )بوجدور- لكويرة (، وتوفير خدمات لوجستيكية 
واقتصادية لهيكلة القطاع االقتصادي واالجتماعي جنوب 

المملكة. كما يتوخى هذا المشروع، دعم إحداث أسطول جديد 
للصيد البحري، وتوفير ميناء للتصدير المباشر للمنتجات 

ذات القيمة المضافة، وخفض تكاليف اإلمداد بالمواد األولية، 
وتنمية قطب صناعي سمكي بالجنوب من خالل توفير الشروط 

الضرورية لبناء مصانع على رصيف الميناء و استغالل 
الثروات السمكية المتوفرة. وينتظر أن يساهم هذا المشروع في 

توفير حوالي 183 ألف منصب شغل في أفق 2030 .
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أكثر من 9 ماليين شخص يعانون من نقص 
غذائي في منطقة الساحل في إفريقيا

باريس, 2019-12-9 )أ ف ب( - ارتفع عدد األشخاص 
الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في 16 دولة في منطقة 
الساحل وغرب إفريقيا أواخر العام 2019 الى 9,4 مليون 

شخص، في ظل تصاعد انعدام األمن وأعمال العنف، بحسب 
خبراء وحكومات في باريس االثنين.

والدول الثالث األكثر تأثرا )في مرحلة »أزمة«، في مستوى 
3 على مقياس من 5 مستويات( هي نيجيريا )4 ماليين 

شخص( والنيجر )1,5 مليون شخص( وبوركينا فاسو )1,2 
مليون(، حسب ما أعلنت شبكة الوقاية من األزمات الغذائية 
التي تجتمع في مقر منظمة التنمية والتعاون االقتصادي في 

باريس.
وضم االجتماع ممثلين عن 16 حكومة إفريقية معنية 

ووكاالت أممية على غرار منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 
الغذاء العالمي ومنظمات غير حكومية مثل أوكسفام وخبراء 

من القطاع الزراعي والغذائي.
وتسبب انعدام األمن بـ«ارتفاع كبير« في عدد األشخاص 
النازحين »ما فاقم الضغوط على الموارد الغذائية« وعدم 
تنظيم »سبل العيش المحلية« مثل األسواق، بحسب شبكة 

الوقاية من األزمات الغذائية.
وقال منسق البرنامج اإلقليمي لألمن الغذائي محمود حمدون 
لوكالة فرانس برس إن عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى 

مساعدة فورية )9,4 مليون( بات »ضعف« عدد العام 
الماضي في الفترة نفسها )4,5 مليون( مشيرا إلى أن 

النزاعات التي تتضاعف في المنطقة تشكل »عامال يفاقم 
انعدام األمن الغذائي«.

وبحسب توقعات الشبكة، من حزيران/يونيو حتى آب/
أغسطس 2020، سيرتفع عدد األشخاص الذين سيحتاجون 

إلى مساعدات غذائية إلى 14,4 مليون

ما يعادل ملعب كرة قدم يتآكل كل خمس ثوان 
بسبب انجراف 

حذرت األمم المتحدة من أن ما يعادل ملعب كرة قدم يتآكل 
كل خمس ثوان بسبب انجراف التربة، وقد يؤدي الوضع إلى 
تدهور أكثر من ٪90 من تربة األرض بحلول عام 2050.

و قالت االمم المتحدة في بيان بمناسبة يوم التربة العالمي 
الذي يحتفل به في 06 ديسمبرمن كل سنة »أن هذا الواقع 

المزعج يوضح وضع استخدام األراضي اآلن كمسألة رئيسية 
مع تطور نمو سكان العالم.« 

وتعتبرالتربة موردا أساسيا وجزءا أساسيا من البيئة الطبيعية 
التي يعتمد عليها معظم الغذاء العالمي. وتوفر التربة لإلنسان 

مساحة معيشته ، باإلضافة إلى الخدمات المتعلقة بالنظم 
اإليكولوجية األساسية ، وهي مهمة لتنظيم وإمداد المياه ، 

وتنظيم المناخ ، وحفظ التنوع البيولوجي ، وعزل الكربون و 
الخدمات الثقافية.

ومع ذلك ، فإن النمو السكاني ، والطلب المتزايد على الغذاء 
والمصالح المتضاربة في استخدام األراضي تزيد الضغط 

على التربة. حوالي 33 ٪ من تربة الكوكب متدهورة.
على الرغم من أن أهمية التربة تبدو واضحة ، إال أنها 
لم تتلق في الماضي االهتمام الالزم من حيث االستخدام 

واإلدارة.
وغالًبا ما كانت تعتبر التربة مورداً ال تنفذ والذي سيكون 
دائًما قادًرا على تزويدنا بخدماته لكننا صرنا نعرف اليوم 

أن اٱلمر ليس كذلك، إذ من المهم رفع مستوى الوعي اليوم 
بأهمية التربة، وخاصة الحاجة إلى حمايتها واستخدامها 

بطريقة مستدامة.
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الهند: مجموعة من الباحثين تطورفصيلة من 
الطماطم يمكن أن تنتج ما يصل إلى 1400 

قنطار لكل هكتار
ــ طور باحثون هنود من جامعة تشاندرا شيخار آزاد للزراعة 

والتكنولوجيا في والية أوتار براديش مجموعة متنوعة من 
الطماطم يمكن أن تنتج ما يصل إلى 1400 قنطار لكل 

هكتار.
بينما تنتج الطماطم من األنواع الشائعة حالًيا ما بين 400 
و 600 قنطار للهكتار الواحد ، يمكن أن ينتج هذا الصنف 

الجديد ما بين 1200 و 1400 قنطار للهكتار الواحد ، وفًقا 
للعلماء الذين قالوا إن هذا اإلنجاز سيؤدي إلى ثورة جديدة 

في الزراعة.
وقالوا ان هذا النوع من الطماطم أطلق عليه اسم »نامداري 

4266« وهو متاح اآلن للمزارعين.
وحسب نفس المصدر فإن » طالبا من جامعات وكليات 

أخرى سيتلقون تدريباً لمساعدتهم على زراعة هذا النوع ، 
في حين ستتاح الفرصة لرجال األعمال أيضاً لالستفادة من 

التدريب«. 
ومن خصوصيات هذه الطماطم أنها مقاومة لألمراض 
المختلفة ويمكن أن تزيد بشكل كبير من دخل المنتجين 

الزراعيين.

الساحل:  الزراعة كمحرك للسالم في زمن 
الحروب المناخية 

 
ء في منطقة الساحل ، حيث تعد النزاعات بين المجتمعات 
المحلية والعنف الجهادي وانعدام األمن الغذائي »كوكتياًل 
متفجًرا«في ظل مخاطر التغير المناخي ، يمكن أن تكون 
الزراعة والماشية من العوامل المحركة للسالم ، شريطة 

توفير تمويل هيكلي طارئ، بحسب بعض الخبراء
وقال المدير المساعد لمنتدى الساحل وغرب افريقيا سيبيري 

جان زوندي لفرانس برس إّنه »يتوجب معالجة االسباب 
الرئيسة لألزمات: الفقر، انعدام االستقرار وأيضاً انعدام األمن 

الغذائي«.
وقاد زوندي اجتماعا لخبراء في مقر منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية في باريس اإلثنين، حضرته جهات مانحة 
ووكاالت تابعة لألمم المتحدة كما منظمات غير حكومية. 

وتمحور االجتماع حول تالفي األزمات الغذائية التي تتفاقم 
في هذه المنطقة من العالم.

وبدت األرقام مرعبة، إذ تضاعف في نهاية 2019 عدد 
االشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية في 16 دولة 
بين الساحل وغرب افريقيا، فوصل إلى 9,4 مليون شخص 

في مقابل 4,5 مليون شخص خالل الفترة نفسها من العام 
الماضي.

ويعّد 619 ألف شخص من بين العدد اإلجمالي في »حالة 
طارئة« )الدرجة الرابعة على مقياس يشمل خمس درجات، 

وتعّرف الدرجة الخامسة بأّنها إعالن مجاعة(.
وفي حال عدم القيام بشيء، فإّن العدد اإلجمالي سيرتفع إلى 
14,4 مليون شخص خالل الفترة الصعبة ما بين حزيران/

يونيو وآب/اغسطس التي تشهد موسما أعجف بحسب 
تقديرات شبكة الوقاية من األزمات الغذائية واللجنة الدائمة 

المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل 
واللتين كانتا حاضرتين في االجتماع.

وتتفاقم هذه األرقام برغم المحاصيل الجيدة نسبيا نتيجة تحسن 
هطول األمطار.

الجاذبية االقتصادية لجهة الداخلة - وادي الذهب 
مثار إعجاب فاعلين اقتصاديين فرنسيين

تمثل جهة الداخلة - وادي الذهب، من خالل العديد من الفرص 
االستثمارية التي تتيحها والبنيات التحتية التي تتوفر عليها، ميزة 

بالنسبة للمقاوالت التي ترغب في تطوير واستكشاف أسواق 
جديدة.

وفي الصدد، اجتمع أزيد من 400 فاعل اقتصادي من المغرب 
وفرنسا وبلدان إفريقية، على مدى ثالثة أيام في جوهرة الجنوب، 
بمناسبة انعقاد منتدى األعمال المغرب - فرنسا )من 23 إلى 25 
أكتوبر الجاري(، لالطالع على فرص االستثمار واألعمال التي 
يتيحها مخطط التنمية الجهوية والنموذج التنموي الجديد لألقاليم 

الجنوبية للمملكة.
وتميز هذا الحدث، الذي عرف حضور 188 مستثمرا، و145 
شركة مغربية و140 شركة فرنسية، بتنظيم عدد من الجلسات 

القطاعية )الصيد البحري، والمنتجات البحرية، والسياحة، والنقل 
والخدمات اللوجستية والتجارة(، ولقاءات بي 2 بي.

وفي ختام هذا المنتدى االقتصادي، أعرب العديد من رؤساء 
المقاوالت الفرنسيين عن اهتمامهم الكبير بهذه المنطقة الصاعدة، 

ورغبتهم في المساهمة في ديناميتها االقتصادية االستثنائية.
وقد مكنت هذه التظاهرة الفاعلين االقتصاديين الفرنسيين من 

االطالع عن قرب على مخطط التنمية الجهوية واألوراش التي 
يتم تنفيذها والتطلعات في مجال التنمية.

وشكل هذا الحدث االقتصادي، المنظم تحت الرعاية السامية 
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، من طرف مجلس جهة 

الداخلة - وادي الذهب بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة 
الفرنسية في المغرب وعدد من الفاعلين االقتصاديين، فضاء 
للقاءات فعالة ودينامية وغنية من حيث المضمون، من خالل 

مقاربة رابح - رابح بين فاعلين اقتصاديين مغاربة وفرنسيين، 
وتثمين المؤهالت التي تزخر بها جهة الداخلة - وادي 

الذهب كنقطة انطالق ومحور إلفريقيا، وكذا عرض الفرص 
االستثمارية التي تتيحها للمستثمرين في الجهة.

اقتصاد/مقاوالت    
»مغرب المقاوالت« ساهمت بأزيد من 21 مليون درهم في 

دعم مشاريع االستثمار بجهة الداخلة )السيد أرجدال(
  الداخلة 26 نونبر 2019 )و م ع( قال المدير العام للوكالة 

الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة »مغرب 
المقاوالت«، ابراهيم أرجدال، بالداخلة، إن الوكالة ساهمت بأزيد 
من 21 مليون درهم في دعم مشاريع االستثمار بجهة الداخلة – 

وادي الذهب خالل السنوات األربع الماضية.
وأوضح السيد أرجدال، خالل الجلسة االفتتاحية النطالق 
أسبوع المقاولة في جهة الداخلة - وادي الذهب الذي يمتد 

إلى غاية 29 نونبر الجاري، أن »مساهمة الوكالة في دعم 
االستثمار والدعم التقني في الجهة بلغ 21.63 مليون درهم 

خالل السنوات األربع الماضية، وهو ما يتجاوز الميزانية 
المنصوص عليها في اتفاقية تمويل وإنجاز برامج التطوير 

المشتركة في الجهة، والبالغة 17.4 مليون درهم«.
وأضاف، خالل هذا التظاهرة التي تنظمها وكالة »مغرب 
المقاوالت« بشراكة مع المجلس الجهوي وغرفة التجارة 

والصناعة والخدمات بالجهة، أن الوكالة ساهمت بمنحة مالية 
تبلغ 20 مليون درهم لمشاريع االستثمار التنموي خالل نفس 

الفترة، في إطار استثمار إجمالي يبلغ 141 مليون درهم ويهدف 
إلى إحداث 887 منصب شغل مرتقب من ضمنها )783 

منصب شغل مباشر(.

الدعوة بالداخلة إلى إحداث منظمة إقليمية للدفاع 
عن االقتصاد األزرق في إفريقيا

دعا المشاركون في الدورة األولى للملتقى الدولي لرجال البحر، 
المنظمة على مدى يومين بالداخلة، إلى إحداث منظمة إقليمية 

للدفاع عن االقتصاد األزرق في إفريقيا.

وأكد المشاركون، في ختام أشغال هذا الملتقى المنظم من طرف 
مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب بشراكة مع المرصد الوطني 

لرجال البحر وجمعية حماية الثروة البحرية ووكالة االتصال 
والتعاون الدولي، على ضرورة إحداث هذه الهيئة بدعم سياسي 
وحكومي مع مدها بالموارد الالزمة لكي تضطلع بدورها كامال 

في هذا المجال.
ويهدف هذا اللقاء الدولي، الذي شكل مناسبة لالحتفاء بفعاليات 
نسائية مغربية وأجنبية اضطلعن بأدوار مهمة في مجال تنمية 

االقتصاد البحري، إلى تعزيز وإدماج مفهوم االقتصاد األزرق 
ضمن االستراتيجيات اإلنمائية للمناطق البحرية.

وتسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في مقاربة اقتصاد 
بحري يرتكز على االستعمال المستدام والتدبير الجيد للنظم 
اإليكولوجية المائية والموارد الطبيعية البحرية، وكذا تعزيز 

التعاون بين البلدان اإلفريقية إلرساء استراتيجية بحرية 
متكاملة إلفريقيا في أفق سنة 2050.

كما يتوخى اللقاء تسليط الضوء على عدد من القضايا والتحديات 
في مجاالت الصيد البحري في المياه اإلفريقية، ودور إفريقيا في 
القطاع البحري الدولي، والتجارة البحرية في إفريقيا، والسياحة 

البحرية كاقتصاد في نمو صاعد، وتطوير وتدبير الموانئ.

الداخلة : تنفيذ 214 مشروعا للصدفيات 
والطحالب بحلول سنة 2024 )مديرة الوكالة 

الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية(
 قالت مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية، 
ماجدة معروف، أمس األربعاء في الداخلة، إنه سيتم تنفيذ 
ما مجموعه 214 مشروعا للصدفيات والطحالب في جهة 

الداخلة - وادي الذهب بحلول سنة 2024، مع إنتاج متوقع 
يبلغ 78 ألف طن.

وأكدت السيدة معروف، في مداخلة لها بعنوان »تربية األحياء 
البحرية الوطنية: إمكانيات وآفاق التنمية« خالل الدورة األولى 

لمنتدى مقاوالت تربية األحياء البحرية، أن هذه المشاريع 
الخاصة بتربية األحياء البحرية، المرتقب تنفيذها خالل الفترة ما 
بين 2019 و2024، ستعمل على إحداث 2500 منصب شغل 

في السنوات األربع المقبلة.
وأوضحت، في هذا اإلطار، أن جهة الداخلة - وادي الذهب 

تتوفر على إمكانيات حقيقية في مجال تربية األحياء البحرية، 
حيث تم اختيار 256 مشروعا في إطار نداءات إلبداء االهتمام 

على المستوى الوطني، حيث تم انتقاء 214 مشروعا في الجهة، 
مضيفة أن هذه المشاريع تم تنظيمها في 100 مجموعة من 

خمسة أشخاص يحملون 75 مشروعا للصدفيات و25 مشروعا 
للطحالب.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه الوكالة الوطنية لتنمية تربية 
األحياء البحرية، إلى تشجيع تبادل الخبرات وتقاسم المعلومات 
والتكنولوجيات، وكذا التجارب في مجال تنمية تربية األحياء 

البحرية المستدامة ومختلف المقاربات التي تم اعتمادها للتخفيف 
من التأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي.

وعمل أزيد من 300 مشارك على إثراء النقاش خالل هذه 
الدورة األولى من المنتدى الوطني لمقاوالت قطاع تربية األحياء 

البحرية حول تموقع هذا القطاع في صلب االقتصاد األزرق 
وتعايشه مع األنشطة االقتصادية األخرى التي تستخدم الموارد 

الساحلية، ولالستجابة لمتطلبات تنفيذ النموذج الجديد لتنمية 
األقاليم الجنوبية 2021-2016، الذي أطلقه جاللة الملك محمد 

السادس في 2016.

وكاالت انباء دولية أخبار جهوية و وطنية
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التعاونيات الفالحية المقاولة 

بالنسبة  حيويا  قطاعا  المغربية  الفالحة  تشكل 
فهيمصدر  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية 
تقدر  البوادي  لشريحة عريضة من سكان  عيش 
القطاع  ويساهم  فالح،  ونصف  مليون  بحوالي 
الخام  الداخلي  الناتج  الفالحي بحوالي ٪15  من 

كما يوفرحوالي٪40 من فرص الشغل.

فقد  بامتياز،  فالحيا  بلدا  المغرب  لكون  ونظرا 
أجل  من  حثيثة  جهودا  العمومية  السلطات  بذلت 
المهنية  التجمعات  أهمية  الفالحين حول  تحسيس 
حيث  المقاوالتي،  التنظيم  أشكال  من  كشكل 
الرئيسي  المكون  التعاوني  النسيج  يشكل  أصبح 
سواء  والتضامني،  االجتماعي  االقتصاد  لقطاع 
من حيث عدد مناصب الشغل التي يخلقها، أو من 
واإلدماج  االقتصادية  التنمية  في  مشاركته  حيث 
االجتماعي. وقد عرفت الحركة التعاونية تطورا 
التقاليد  من  مستفيدة  والمكان،  الزمان  عبر  هاما 
منذ  المغربي  المجتمع  في  المتجذرة  المغربية 

غابر األزمان.

والتضامني  اإلجتماعي  اإلقتصاد  ويمكن 
مستوى  على  جيد  توازن  إقامة  تعزيز  من 
االستثمارات، كما يعد فرصة سانحة تجعل جميع 
مختلف  من  والمقاوالت  االجتماعية،  الشرائح 
القطاعات والمجاالت، تساهم في تعزيز التماسك 

االجتماعي وتحسين النمو االقتصادي.
المغرب  مخطط  فإن  السياق  هذا  نفس  وفي 
انطلقت  التي  الطموحة  اإلستراتيجية  األخضر، 
من  مكنت  خصبة  أرضية  شكلت  سنة2008، 
تطوير هذا النموذج االقتصادي التعاوني، والذي 
يسعى إلى احداث دينامية قوية في ميدان الشغل 
القطاع  وتنمية  تحديث  مع  القروي  العالم  في 

الفالحي. 

لقد أولى مخطط المغرب األخضر أهمية خاصة 
تأهيلها  أجل  من  والجمعيات  المهنيين  لتنظيم 
وجعلها شريكا في تطوير القطاع. فمنذ انطالقه، 
المادية  اإلمكانيات  جميع  بتوفير  الوزارة  قامت 

جمعيات  من  المهنية  للتنظيمات  والتأطيرية 
كما  االقتصادي  النفع  ذات  وتجمعات  وتعاونيات 
التنمية  صندوق  إطار  في  المالي  الدعم  تقديم  تم 
الفالحية من أجل إنجاز المشاريع الفالحية بجميع 

سالسل اإلنتاج.

برنامج »مرافقة« : في أفق استمرارية 
التعاونيات

التنمية  في  هاما  دورا  التعاونيات  لعبت  لقد 
سنة  فمنذ  بالمغرب،  واالجتماعية  االقتصادية 
البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  عملت   2005
استمرارية  وضمان  إنشاء  عملية  تشجيع  على 

هياكل االقتصاد االجتماعي والتضامني.

لدعم  برنامج  هو  مرافقة«   « برنامج  أن  ذلك 
ومواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس ألن التجربة 
إطار  في  االقتصادي  النشاط   إقالع  أن  أبانت 
المشاريع  إلى  بالنسبة  نسبيا  بطيئا  يكون  تعاوني 
االعتبار  بعين  يأخذ  البرنامج  وهذا  التقليدية. 
في  التعاونيات  دعم  ويقترح  الخصوصيات  هذه 
الخدمات  من  متكاملة  بمجموعة  المرحلة  هذه 
على  لمساعدتها  بأنشطتها  المرتبطة  األساسية 

اإلقالع واالستمرارية.

نحو تنمية فالحية وقروية أفضل

في إطار المناظرة الوطنية  لالقتصاد االجتماعي 
والتضامني المنظمة بالصخيرات، تم التوقيع يوم 
الشراكة  اتفاقية  على  نوفمبر2015   21 الجمعة 
ومكتب  الفالحي  القرض  مؤسسة  بين  اإلطار، 
التعاونيات الفالحية  التعاون، لدعم وتمويل  تنمية 

والعاملة في المجال القروي.

النظر  وجهات  تطابق  على  االتفاقية  هذه  وتعبر 
الفالحية  التنمية  لدعم  التدخالت  التقائية  و 
التعاوني  النسيج  دعم  طريق  عن  والقروية 
المغربي، ومواكبة  وتمويل األنشطة عالية الوقع 

االجتماعي.
في  التعاون  توسيع  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 

مجال الدعم التقني والمالي لتأهيل وتعزيز تسيير 
لهذ الغرض  الفالحية واتحاداتها. وتم  التعاونيات 
ارتقاب مجموعة من التدابير لضمان تمويل مالئم 
ومستخدميها.  وأعضائها  التعاونيات  من  لكل 
وستشمل المنتجات البنكية المعروضة عدة خدمات 
المصرفي  والتأمين  الحسابات،  فتح   ، بينها  من 

والسلف وقروض االستهالك واإلسكان. 

نحو تحقيق استقالل تدريجي للتعاونيات 
الفالحية 

مخطط  أهداف  تحقيق  في  المساهمة  جانب  إلى 
الفالحية  التعاونيات  خلق  فإن  األخضر،  المغرب 
يلعب دورا واضحا في التنمية المستدامة، بارتكازه 
على العنصر البشري قبل عنصر الرأسمال، وعلى 
مؤسسات  تجعل  التي  والتعاون،  التضامن  قيم 
على  قادرة  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 
الفئات  وإدماج  للدخل،  المدرة  األنشطة  استقطاب 
في  والشباب،  النساء  خصوصا  االجتماعية، 
الدورة االقتصادية، وعلى امتصاص آثار تغيرات 
اقتصادي  مناخ  ظل  في  خصوصا  الرأسمال، 

عالمي، يتسم باالضطراب وعدم االستقرار.

الوطني  البرنامج  إطالق  أهمية  تبدو  هنا  من 
الفالحية)2015-2020(  التعاونيات  إلنشاء 
والذي توج بالتوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
الصناعة  ووزارة  الداخلية  ووزارة  والغابات 
االتفاقية  وتهدف  االجتماعي.  واالقتصاد  التقليدية 
 ،2020 أفق  في  تعاونية   10.000 إنشاء  الى 
الجديدة  التعاونيات  إنشاء وتنمية  وذلك عبر دعم 
النشيطة، وإعطاء دينامية جديدة لتأهيل التعاونيات 
حاملة  جمعية  إطار  من  اإلنتقال  وكذا  القائمة 
إلى  بها  والرقي  التعاونية  إطار  إلى  المشروع 
التنظيم  ومحكمة  مستقلة  انتاجية  هياكل  مستوى 
بإمكانها تجاوز المشاكل المطروحة على مستوى 
الفالحية  مساهمة  دعم  مع  والتثمين،  التسويق 

التضامنية في الفضاء السوسيو اقتصادي.

حوالي  بتنظيم  يتعلق  األمر  فإن  األرقام،  وبلغة 

فالحية  تعاونيات  إطار  في  فالح   750.000
النفع  ومجموعات  الفالحية  للتعاونيات  اتحاد  أو 

االقتصادي في أفق سنة 2020. 
وفي هذا السياق، عمل المكتب الوطني لالستشارة 
على  الورشات  من  سلسلة  تنظيم  على  الفالحية 
المديريات  مع  بتنسيق  المملكة،  أقاليم  صعيد 
الفالحين  تحسيس  بهدف  للفالحة،  الجهويات 

بأهمية النموذج االقتصادي التعاوني.
لالستشارة  الوطني  المكتب  فإن  المبادرة  وبهذه 
القدرات  تعزيز  في  ساهم  قد  يكون  الفالحية 
واالقتصادية  والتدبيرية  التقنية  والخبرات 
منها  استفاد  حيث  المحليين،  للفاعلين  والتسويقية 

ما معدله 150 تعاونية في كل ورشة. 

ادماج الشباب القروي

السامية  المنذوبية  عن  صادرة  إحصائيات  حسب 
تمثل  القروية  الساكنة  فإن   ،2014 سنة  للتخطيط 
حوالي %40 من مجموع سكان المغرب، ويبلغ تعداد 
الشباب القروي حوالى 5 ماليين نسمة، مما يشكل 
تحديا حاسما لربح رهان تنمية قروية مستدامة.ولهذا 
األخضر عبر  المغرب  التزم مخطط  فقد  الغرض، 
العديد من اإلنجازات، على دعم األسلوب المقاوالتي 
في المجال الفالحي بهدف ادماج الفالحين في التنمية 

السوسيو-اقتصادية التي تعرفها المملكة .

على  منهم  والشباب  الفالحين  انخراط  مكن  لقد 
وجه الخصوص في التعاونيات الفالحية، من خلق 
الشغل  دينامية ملحوظة على مستوى خلق فرص 
في العالم القروي مما قلص من حدة الفقر والهشاشة 
مستقبل  تمثل  المهنية  الهيآت  فان  لهذا  البطالة.  و 
الفالحة المغربية، التي تطمح إلى تحسين سالسل 
وإلى  التمويل  لمصادر  سهل  ولوج  والى  القيم 

األسواق الوطنية والدولية.

الفالحية  التنمية  صندوق  فإن  ذلك،  عن  فضال 
في  الخاص  االستثمار  إنعاش  مسألة  من  جعل 
القطاع الفالحي كهدف استراتيجي له، مع العمل 
اإلعانات  نظام  -عبر  االستثمار  هذا  توجيه  على 
أمثل  استغالل  من  تمكن  أنشطة  نحو  ومكافآت- 

للمؤهالت الفالحية الوطنية.

مخطط املغرب األخرض رافعة لخلق   فرص  الشغل الشباب بالعامل القروي 
و دعم التعاونيات الفالحية املقاولة 
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جديدة  تفاعالت  إلى  الوصول  على  المخطط، 
تحديات  لمواجهة  والترابية  الوطنية  للسياسات 

التشغيل.

 وفي األخير، البد من اإلشارة إلى أنه وبفضل 
مخطط المغرب األخضر، فقد تم خلق ما يقارب 
الفالحي  الميدان  في  شغل  منصب   250.000
وسنة   2008 سنة  بين  الفاصلة  الفترة  خالل 
الناتج  لتطور  السنوي  المعدل  بلغ  كما   ،2018
الداخلي الخام الفالحي مايناهز %5,25، ليصل 
سنة 2018 ما مجموعه 125 ألف مليون درهم 
سنة  مع  مقارنة   60% قرابة  تبلغ  بزيادة  أي 

2008

التنمية  في  النوع  مقاربة  إدماج 
بالمغرب الفالحية 

المغربية  الحكومة  انخرطت  سنوات،  عدة  منذ   
في تنفيذ برامج تنموية لفائدة المرأة القروية التي 

تشكل الفئة األكثر تعرضا للفقر.

القروية  المرأة  أصبحت  الزمن،  مرور  فمع 
التنمية  واستراتيجيات  سياسات  اهتمام  مركز 
إعدادها  يتم  والتي  القروي،  بالعالم  الفالحية 
األخيرة،  هذه  أن  ذلك  الفالحة.  وزارة  لدن  من 
النسوي،  للعنصر  بالغا  اهتماما  تولي  مافتئت 
وإلى مسالة تقليص الفوارق بين الرجل والمرأة، 
على  الصدفة  وليد  ليس  االهتمام  هذا  أن  حيث 
اعتبار أن االحصائيات الرسمية تبين أن النساء 
الساكنة  من   50% من  أكثر  يمثلن  القرويات 
القروية، ويشكلن %40 من اليد العاملة الدائمة 
ننسى  أن  دون  الفالحي،  الميدان  في  والمؤقتة 
يتم  المغربية  الفالحية  الضيعات  من   7% أن 

تسييرها من طرف نساء.

مخطط  استراتيجيىة  فإن  السياق،  نفس  وفي 
العنصر  جعل  على  تعتمد  األخضر،  المغرب 
البشري في صلب اهتماماتها، وذلك عن طريق 
في  المساواة  يضمن  الحكامة  من  نمط  تبني 
تمييز  اي  دون  االجتماعية  الفئات  لكل  الولوج، 
ومشاريع  برامج  مختلف  إلى  النوع،  بسبب 

التنمية الفالحية والقروية.

من  الفالحية  لإلعانات  الجديد  النظام  مكن  لقد 
توفير دعم مهم ألنشطة التعاونيات الفالحية، مما 
سيمكنها من تحقيق مستوى محدد من االستقالل 

المادي بالنسبة للفالحين المنخرطين بها.

التعاونيات  منها  تعاني  التي  الصعوبات  فرغم 
بالتسويق  أساسا  والمرتبطة  المغربية،  الفالحية 
الهياكل  هذه  فإن  التدبيرية،  القدرات  وضعف 
القروي،  العالم  لتنمية  فعالة  أداة  تمثل  التنظيمية 
الغير  اإلنتاجية  القطاعات  تنظيم  خالل  من 
فهذه  المجالية.  المنتوجات  وتثمين  المهيكلة 
الذاتي،  للتشغيل  وسيلة  تعد  المهنية  المنظمات 
خاصة بالنسبة للشباب و النساء، وذلك في غياب 

فرص بديلة للشغل بالعالم القروي.

الشغل بالعالم القروي 

للتغذية  المتحدة  األمم  منظمة  حسب 
والزراعة)الفاو(، فإن غالبية الساكنة الفقيرة في 
حوالي  أن  كما  القروي  العالم  في  تعيش  العالم 

%86 منهم يعيشون على النشاط الفالحي.
وحسب نفس المنظمة، فاألنظمة الفالحية عادة ما 
تضم مجموعة من المهام المتداخلة والمترابطة، 
تتم  التي  واألنشطة  واإلنتاج  الثمار  قطف  مثل 
مابعد الجني، وعليه فإلى جانب مزاولة الفالحة 
الساكنة  فإن  والضيق،  الحصري  بمفهومها 
أنشطة  على  معيشتها  في  أيضا  تعتمد  القروية 
المائية  والزراعة  والصيد  الرعي  مثل  ثانوية 
واالعتماد على المحاصيل والمنتوجات الغابوية.

هذا  عن  يخرج  أن  يمكنه  ال  بدوره  والمغرب 
فإن  الوطني  الصعيد  على  انه  ذلك  االستثناء، 
في  تشتغل  النشيطة  الساكنة  من   45% حوالي 
القطاع الفالحي الذي يساهم بحوالي 15 ٪  إلى 
%20 من الناتج الداخلي الخام للمملكة، وتتشكل 
العالمالقروي  في  الفالحية  العاملة  اليد  غالبية 

أساسا من النساء والشباب.

الفالحية  العاملة  اليد  فإن  أخر،  صعيد  على   
وتمثل  الفالحة،  في  هامة  مكانة  تحتل  األجيرة 
النشيطة،  القروية  الشريحة  من  هاما  جزءا 
وأغلبية هذه اليد العاملة تتكون من فالحين دون 

المغرب  لمخطط  الثانية  الدعامة  وتعمل   
ودمج  التضامنية  الفالحة  دعم  على  األخضر، 
خاص  بشكل  موجهة  مشاريع  عبر  المرأة 
عنه  نتج  مما  النسوية،  الفالحية  للتنظيمات 
ارتفاع ملموس لعدد التعاونيات التي تم انشاؤها 
المغرب  مخطط  يتيحها  التي  الدينامية  إطار  في 

األخضر في مختلف الشعب الفالحية.

 من جهة أخرى، فإن النساء حاضرات في اغلب 
الشعب  مجموع  في  ويتدخلن  الفالحية  االنشطة 
حوالي  نشاطهن  نسبة  تبلغ  حيث  اإلنتاجية، 
%71,4 في الوسط القروي في حين ال تتعدى 

هذه النسبة %34,2 في الوسط الحضري.

أهمية  الفالحة  وزارة  تولي  أخر،  صعيد  على 
كبيرة  مجهودات  وتبذل  القروية  للمرأة  متميزة 
الدعامة  اطار  في  مبادرات  اعداد  طريق  عن 
على  ترتكز  االخضر  المغرب  لمخطط  الثانية 
عبر  المراة  ودمج  التضامنية  الفالحة  دعم 
مشاريع موجهة بشكل خاص للتنظيمات الفالحية 

النسوية. 
إلى  تسعى  التي  البرامج  من  مجموعة  وهناك   
القروي،  العالم  في  النساء  وتاطير  مصاحبة 
وتقوية  تشجيع  إلى  تسعى  التي  تلك  وخاصة 
الحركة التنظيمية النسائية في الفالحة وذلك حول 
التنظيمية  القدرات  وتعزيز  فالحية،  مشاريع 
والتقنية للنساء القرويات، ودعم عملية الترميز، 

وإنعاش وتسويق المنتوجات المجالية.

وسواء تعلق األمر بتعاونيات تحويل الصبار أو 
التعاونيات  أو  اركان  زيت  وتسويق  استخراج 
عملت  األبقار،فقد  أو  الماعز  بتربية  المختصة 
العزلة  من  قرى  اخراج  على  التعاونيات  هذه 
في  القرويات  النساء  وساعدت  والهشاشة 
الحصول على فرصة للشغل واإلنتاج، واخراج 
مواد تجارية حازت بفضل استثمارات متواضعة 
مهمة  تسويقية  وشبكة  المطلوبة  الجودة  على 
المغرب  شمال  وفي  وخارجه،  الوطن  داخل 
كما في جنوبه فإن التعاونيات النسائية الفالحية 
أصبحت مثاال الستقالل وتحرر المرأة وتعزيزا 
شروط  تحسين  اجل  من  المجتمع  في  لدورها 

z .الحياة ومكافحة الفقر

أراضي، واليملكون سوى سواعدهم.

أحدث  في  للظرفية  المغربي  المركز  أكد  وقد 
المصدر  تبقى  المغربية  الفالحة  أن  منشوراتها، 
األول للشغل بما تدره بحوالي40 ٪ من فرص 
الفقر  العمل، وتشكل بذلك وسيلة هامة لمحاربة 

والهشاشة خاصة بالعالم القروي.

الهام  الدور  األخضر،  المغرب  مخطط  أكد  لقد 
للنمو  كرافعة  الفالحة  تلعبه  أن  يمكن  الذي 
من   2008 سنة  انطالقته  فمنذ  االقتصادي، 
طرف صاحب الجاللة محمد السادس، ساهم هذا 
تشغيل  عملية  إنعاش  في  كبير  بشكل  المخطط 
إنتاجية  وزيادة  الفالحين  دخل  وتحسين  الشباب 

الفالحية. التعاونيات 
وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أن وزارة 
المهني،  للتكوين  بالغا  اهتماما  تولي  الفالحة 
العالم  يعرفها  التي  المستجدات  لمواكبة  وذلك 
بهذا الخصوص. وفي نفس اإلطار، فإن مخطط 
المغرب األخضر، حدد كهدف له تعزيز قدرات 
فرص  من  المزيد  خلق  ألجل  وذلك  الشباب 

الشغل واالستجابة لمتطلبات هذا القطاع.

الذاتي  التشغيل  إنعاش  فإن  ذلك،  عن  فضال 
التعليم  مستوى  على  تكوينا  تلقوا  الذين  للشباب 
السنين  في  قابله  قد  المهني،  التكوين  أو  التقني 
البرامج  من  سلسلة  انجاز  األخيرة  العشر 
االستراتيجية  تنفيذ  وباألخص  والمبادرات، 
تسعى  التي  الفالحي  والتكوين  للتعليم  الجديدة 
في  الشباب  وتشجيع  التكوين  شعب  تنويع  إلى 
العالم القروي على ولوج التكوينات المختلفة مع 
التكوين  معاهد  شهادات  حاملي  ودعم  مصاحبة 
مشاريع  انشاء  في  والراغبين  الفالحي  المهني 

خاصة بهم.

مخططا  الحكومة  أعدت  فقد  أخرى،  جهة  من   
وطنيا للنهوض بالتشغيل في أفق 2021 يرتكز 
على خمسة محاور أساسية، تتمثل في دعم خلق 
مع  والتكوين  التعليم  ومالءمة  الشغل،  مناصب 
متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشيطة 
االجتماعية  والحماية  الوساطة،  ودعم  للتشغيل 
في  الجهوي  البعد  ودعم  الشغل،  وحركية سوق 
، من خالل هذا  الحكومة  التشغيل، وقد راهنت 
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واملراعي الغابوية وتدبريها
 قانون الرتحال الرعوي وتهيئة املجاالت الرعوية

أكتوبر  لشهر  العادي  الجتماعها  العادية  الدورة  خالل 
تبنت الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب توصية 
المتعلق  القانون  تطبيق  تسريع  إلى  الدعوة  تتضمن 
»بالترحال الرعوي وتهيئة المجاالت الرعوية والمراعي 
التأكيد على ضرورة إشراك  تم  الغابوية وتدبيرها«.كما 

كافة المتدخلين ألجل المساهمة في تنفيذ هذا القانون.

موجز حول هذا القانون
مليون   53 بالمغرب حوالي  الرعوية  األراضي  تغطي   
هكتار  مليون   21 )منها  الغابوي  المجال  دون  هكتار 
الغابوي  بالملك  للتهيئة( و9   ماليين هكتار توجد  قابلة 
القاحلة  بالمناطق  األراضي  هذه  أغلب  وتوجد  والحلفاء. 
للرعي  الرئيسية  الموارد  من  وتعتبر  القاحلة.  وشبه 
المواشي  تربية  تعتبر  المناطق حيث  لساكنة هذه  بالنسبة 

النشاط األساسي كمورد رئيسي.
أراضي  كانت  سواء  بالمغرب  الرعوية  األراضي  إن 
تشكل  فإنها  الخاص،  الدولة  لملك  تابعة  أو  جماعية 
إقامة بعض  األراضي، من خالل  موضوعا الستصالح 
لحطب  العشوائي  واالقتطاع  والمغروسات  الزراعات 
التدفئة وبنايات فوضوية دائمة وقارة تتم حيازتها بشكل 

غير قانوني.
حيث إن تفاقم هذه الظاهرة، في الزمان والمكان سيؤدي 
خطير  وتدهور  الرعوية  للمساحة  متتالي  انخفاض  إلى 
لهذه األراضي،  اإلنتاجية  الطاقة  للمجال، وانخفاض في 
ونقص في التنوع البيولوجي مما سينجم عنه اختالل بيئي 

المراعي  واستغالل  استعمال  قواعد  وضع  وكذلك 
ومواردها، مع تنظيم وتسوية النزاعات الممكن أن تنجم 

عن ممارسة النشاط الرعوي.
العميقة  التحوالت  مع  يتماشى  الجديد،  الرعوي  فالقانون 
تقنين  من  وسيمكن  الرعوية،  المجاالت  عرفتها  التي 
تدبير  في  تساهم  جديدة  آليات  خلق  مع  الترحال  ظاهرة 
جيد لهذا النشاط. كما سيمكن أيضا من تنمية هذا النشاط 

على أسس مقننة.
وتجهيز  الرعي،  نشاط  تنظيم  من  األرضية  هذه  ستمكن 
رعوية،  محميات  وخلق  المراعي  وتهيئ  الماء،  نقاط 
االنخراط  على  المهنية  وتنظيماتهم  الكسابة  وتشجيع 
تحسين  يضمن  بما  الرعوي  المجال  تطوير  في  الفعلي 

ظروف اإلنتاج وعيش الساكنة المحلية.
تأطير  إلى  يهدف  القانون  هذا  فإن  ذلك،  الى  باإلضافة 
وعلى  تجلياتها،  مختلف  في  الظاهرة  هذه  وتدبير 

الخصوص :
وإحداث  التهيئة  التدبير،  ومبادئ  قواعد  تحديد   u

المجاالت الرعوية ;
وتحليلها  أشكالها،  بمختلف  الترحال  ظاهرة  تحديد   u
الساكنة  عيش  لموارد  المستديمة  الشروط  ضمان  ألجل 

المعنية وقطيعها ;
u تحديد المبادئ والقواعد المنظمة للظاهرة ألجل ضمان 
والمجاالت  والممتلكات  للموارد  المعقلن  االستغالل 

المعنية وكذا الجماعات الترابية المستقلة ;
u تحديد العقوبات والغرامات ألجل تفادي كل النزاعات 
وعلى  األطراف  جميع  لدن  من  المسؤولية  وتحمل 
الخصوص الدولة والجماعات الترابية وكذا المستفيدين;

من  الترحال  بتنظيم  المكلفة  والهيآت  الجهات  تحديد   u
الظاهرة  هذه  بتدبير  مكلفة  خاصة  بنيات  وضع  خالل 
مهنية  وتنظيمات  )جمعيات  عنها  الناجمة  والنزاعات 

رعوية(. 
يعمل هذا القانون على تحديد المبادئ األساسية والقواعد 
والمراعي  الرعوية  المجاالت  تهيئة  تنظم  التي  العامة 
وتنميتها  الرعوية  الموارد  واستعمال  وتدبيرها  الغابوية 

وبالتالي انعدام التوازن.
الخطير  والوقع  اآلثار  العناصر،  هذه  إلى  تضاف   
المنظومات  مختلف  على  المناخية  للتغييرات  والبنيوي 
يهدد  مما  والجفاف  التصحر  زحف  خالل  من  الرعوية 
هشاشة التوازن االيكولوجي والبيئي بمختلف المنظومات 
تربية  تعتمد على  التي  الساكنة  الرعوية وظروف عيش 

الماشية كأهم مورد ومصدر للعيش.
القطيع داخل هذه المجاالت لدى  الترحال وحركية  جسد 
قديمة،  ظاهرة  الرعوية  الموارد  عن  بحثها  في  الساكنة 
الرعوية  الموارد  للبحث عن  الماشية  يعتمد عليها مربوا 
سنوات  خالل  السيما  مواشيهم،  لتربية  الضرورية 
الجفاف. وتعتبر هذه الظاهرة نمط عيش ساكنة المناطق 
مساهمتها  إلى  باإلضافة  هاما  ثقافيا  وموروثا  الرعوية، 
البيولوجي بالمراعي والمساهمة  التنوع  في الحفاظ على 
في التدبير المستدام للمراعي والمحافظة على التوازنات 
إلى  باإلضافة  الرعوية  المنظومات  بمختلف  البيئية 

التخفيف على مربي الماشية من عبئ الجفاف.
إال أنه لوحظ في العقود األخيرة، نشوب بعض الخالفات 
أو  العبور  بمناطق  سواء  المحلية  والساكنة  الرحل  بين 
المناطق المقصودة للرعي، تكاد تأخذ في بعض الحاالت 

طابعا خطيرا من شأنه تهديد السلم االجتماعي.
التدخل لتصحيح  اقتضت الضرورة وبشكل عاجل،  لهذا 
قانوني  إطار  بوضع  وذلك  وتداعياتها،  الوضعية  هذه 
الممكنة  الناجعة  الحلول  تقديم  في  يساهم  ومالئم  خاص 
لمختلف المشاكل المتعلقة بتهيئة وتدبير المجال الرعوي، 

والترحال الرعوي وحركة القطعان.
ويضع اإلطار القانوني المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية 
الوعاء  وتأمين  والمستدام،  المعقلن  واستغاللها  وتنميتها 
وللمراعي  الرعوي  لالستعمال  المخصص  العقاري 
الرعوية  المجاالت  ولوج  حقوق  وضمان  الغابوية، 
تنجم  قد  التي  النزاعات  ولتسوية  واستعمالها  ومواردها 
عن هذه الممارسات. كما يحدد شروط الولوج إلى الموارد 
القطعان  حركة  وشروط  الغابوية،  والمراعي  الرعوية 
وكذا االلتزامات المفروضة على مالكيها الذين يستعملون 
حماية  السيما،  الغابوية،  والمراعي  الرعوية  المجاالت 
البيئة والمنظومة البيئية، وكذا الممتلكات العامة والخاصة 

الواقعة في هذه المجاالت.
تنظيم  ومهام  صالحيات  المختصة  للسلطات  يخول  كما 
أنشطة الترحال الرعوي وتقنينها، والسهر عليها وتتبعها، 
وتحديد  الغابوية  والمراعي  الرعوية  المجاالت  وفتح 
والساكنة  القطعان  وحركة  الرعوي  الترحال  فترات 

z .المرتبطة بها
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  الداخلة وادي الذهب الجهة االكرث انتامء إلفريقيا
 تدعوك إىل معرضها الدويل للفالحة يف نسخته الرابعة

 احجز مكانك للمشاركة.

 الشباب و تنمية
العالم القروي

الفالحة
رافعة لتشغيل  
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Réservez votre participations !

La plus africaine des Régions du Maroc vous convie 
à sa 4e édition de la Foire Agricole internationale 

 levier pour líemploi des jeunes
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du monde rural.


