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المهام الموكلة إلدارة تنمية الشعب و اإلرشاد الزراعي

إدارات مركزية للقطاع مكلفة ضمن  6إدارة تنمية الشعب و اإلرشاد الزراعي واحدة من 
                                                                                                                 :يليالهيكلة األخيرة بما 

 النباتي؛متابعة و تنفيذ السياسة الوطنية في مجال اإلنتاج                                                                               

ترقية استخدامات الميكنة

 المختلفة؛ترقية و تنمية الشعب الزراعية

 الزراعية؛تخطيط و متابعة الحمالت

 الريفي؛و ضع برامج اإلرشاد الزراعي و اإلنعاش

  البذور؛مراقبة و تسيير شعبة

 مراقبة جودة المنتجات النباتية.



لطاقم الفني لإلدارةا

 06:  مهندس زراعي
  04:   مهندس أشغال
  02   :زراعيمرشد
67:       عمال الدعم
 التي تنفذ  الجهوية للمندوبياتتستعين اإلدارة في تنفيذها للبرامج المختلفة بالطاقم الفني

.معها هذه البرامج



أهم النشاطات التي تنفذها اإلدارة

 الزراعيةتنظيم الحمالت:
 و المستهدفة المساحات حيث من الزراعية للحمالت العامة األهداف تحديد بعد

 تحدد للقطاع بالنسبة األنشطة أهمية و المتوفرة الوسائل علي بناءا و المتوقع اإلنتاج
 الحمالت لتنفيذ توفيرها علي ستعمل التي الوسائل وحجم التدخل مجاالت اإلدارة

.الزراعية
 و البرمجة حول المعنية الجهات مع التنسيق إلي باإلضافة :المروية الزراعة

:علي المعنية المصالح كل مع اإلدارة تعمل األهداف،
 حسب )مدعومة أو مجانية( منها اإلستفادة طبيعة و الزراعية المدخالت توفير 

؛)خضروات أو قمح أو أرز( البرنامج طبيعة و المستهدف طبيعة
قد التي العقبات كل تذليل علي العمل و تنفيذها مراحل تطور و الحملة سير متابعة 

,تقدمها تعيق



)أهم النشاطات التي تنفذها اإلدارة(تابع 

 في التحكم علي المنتجين لمساعدة القمح لزراعة بالنسبة اإلرشادي الطاقم متابعة 
.المحصول هذا بزراعة الخاصة التقنية الحزم

 االقتصادي المستوي ضعف و الزراعة من النمط هذا لهشاشة نظرا :المطرية الزراعة
 المجاني الدعم علي اإلدارة تقدمه الذي الدعم يتركز تمارسه، التي المزارعين لطبقة

:مجاالت في
 البذور؛ توزيع
؛)...التخطيط ،الحراثة( التربة خدمة معدات بعض توزيع
 التنفيذ خالل تتجدد التي العقبات تذليل علي العمل و الحملة سير متابعة.



)أهم النشاطات التي تنفذها اإلدارة(تابع 

: الخضروات زراعة منتجي لدعم اإلدارة تقدم :الخضروات زراعة
الخفيفة الزراعية المعدات و السياج و توفيرالبذور خالل من الزراعية التعاونيات دعم 

  هذا في تتلقاها التي الطلبات علي الجهوية المصالح طرف من توزيعها يتم التي
المجال؛

التنفيذ مراحل خالل تتجدد التي العقبات كل تذليل علي العمل و التنفيذ مراقبة و متابعة 
.المختلفة



أهم معايير اختيار المستفيدين

 اإلدارةتذكير بأهم المعايير التي يجب توفرها في المستفيدين من تدخالت:
 التقليديةبالنسبة للبذور: 
التقليدية؛ للزراعة الممتهنين المزارعين من الموقع يكون أن
المطرية؛ التساقطات من الكفاية فيه بما استفاد الموقع يكون أن
المسيجة؛ للمواقع األولوية
ثالثة أو حملتين منذ تستفد لم التي للمواقع األولوية.
 التربةبالنسبة لمعدات خدمة:

 طرف من تسير تبقي إنما و نهائي بشكل األشخاص علي المعدات هذه توزع ال
 للسيد تقدم طلبات أساس علي منها المزارعين استفادة تتم أن علي الجهوية المصالح

 تكاليف المستفيدة الجهة تتحمل أن علي األساس ذلك علي البرمجة تتم و الوالي
.الصيانة و التشغيل

 



)أهم معايير اختيار المستفيدين(تابع 

      :الخضرواتبالنسبة لزراعة 
 أن يتوفر المستفيد علي مصدر مائي كافي لتوفير حاجة المحصول من المياه علي

الموسم؛طول 
 أن يكون المستفيد جماعة ممتهنة لزراعة الخضروات أو مؤهلة لذلك علي أن تكون

العاملة؛الجماعة نشطة تستطيع توفير حاجة المزرعة من اليد 
 أن يلتزم المستفيد بتحمل متطلبات اإلنتاج و متابعة النشاط عند ما ينسحب القطاع  بعد

.سنتين من الدعم و المتابعة

تحدد طبيعة االستفادة دائما من خالل التعميم الذي تصدره : بالنسبة للزراعة المروية
.معالي وزيرة الزراعة بهذا الخصوص عند بداية كل حملة

  



2017-2016حصيلة الحملة الزراعية 

  المطريةبالنسبة للزراعة:
 التقليدية؛طنا من البذور  500توزيع
 جرارا صغيرا مع مختلف الملحقات الضرورية لخدمة التربة و  35توفير

.تخطيطها
 الخضرواتبالنسبة لزراعة:
 الخضروات؛من بذور  كغ 2500توزيع
 البطاطا؛طن من بذور  100توزيع
 طنا أخري  625طنا من األسمدة المركبة مجانا و سيتم توفير  70توزيع

مدعومة؛
 تسييجكم طولي مع األعمدة و األسالك الشائكة منها  120ما يزيد علي  تسييج 

السنة؛موقعا نموذجيا جديدة هذه  110حوالي 



)2017-2016حصيلة الحملة الزراعية (تابع 

 متر طولي من  10000عاملة بالطاقة الشمسية مع أزيد من  68مضخة منها  91توفير
طن؛ 3حوضا سعة كل منها  190أنابيب الري الرئيسية و الثانوية و 

 لتر من المبيدات المضادة لآلفات الحشرية مع معدات الرش و مالبس  500توفير
الحماية؛

 الخفيفة؛وحدة من المعدات الزراعية  15000توفير ما يزيد علي
 عنصرا بين مرشد و مشرف لمتابعة سير حملتي  79توفير طاقم إرشادي من

القمح ؛الخضروات و 
 و لعصابة بوكي، اترارزهبرمجة إعادة تأهيل مخازن التبريد لحفظ الخضروات في.
 القمحبالنسبة لزراعة:
 للتوزيع المجاني علي مزارعي المناطق  228طنا من البذور منها  388توفير

طنا الباقية  160المطرية و أصحاب التعاونيات الضعاف في الزراعة المروية و أل 
؛%40مدعومة ب 



)2017-2016حصيلة الحملة الزراعية (تابع 

 ؛%40توفير حاجة الحملة من مختلف أنواع األسمدة بسعر مدعوم ب
 مليون مع مركز البحوث الزراعية إلنتاج البذور  55توقيع اتفاقية بغالف مالي قدره

.للموسم الزراعي القادم



2018-2017برنامج اإلدارة للحملة الزراعية  

  المطريةبالنسبة للزراعة:
 التقليدية؛طنا من البذور  500توزيع
 وحدة من  160توفيرMotoculteurs  مع مختلف الملحقات الضرورية لخدمة

.التربة و تخطيطها
 الخضرواتبالنسبة لزراعة:
 الخضروات؛من بذور  كغ 3500توزيع
 البطاطا؛طنا من بذور  150توزيع
 المختلفة؛توفير حاجيات الحملة من أنواع األسمدة
 الشائكة؛كم طولي مع األعمدة و األسالك  100 تسييج
 مضخة أكثر من ثلثيها عاملة بالطاقة الشمسية 90توفير
 12000  طن؛ 3حوض سعة كل منها  160متر طولي من أنابيب الري و



)أهم النشاطات التي تنفذها اإلدارة(تابع 

 التعاونياتتنظيم و تشريع: 
 علي الحصول بهدف الجهويين المناديب من الواردة المراسالت اإلدارة تستقبل
 به المرتبطة التعقيدات و الملف هذا مع التعاون لصعوبة نظرا و التعاونيات تشريع

 الملف بهذا التقدم نستطيع حتى و ذلك صعوبة مع بحذر معه تتعامل اإلدارة زالت ال
 بهذا الزراعة وزيرة معالي أصدرته الذي التعميم محتوي لتطبيق جميعا ندعوكم

:علي ينص الذي و.الخصوص
 أرضية؛أن تملك التعاونية قطعة
 دائم؛أن يكون لها مصدر مائي
 تجنب التعاونيات العائلية(مختلفة  عوائلأن تعكس تجمعا لمنتسبين من.(
تعمل اإلدارة علي تجديد النصوص و : الرقابة علي البذور و تطوير هذه الشعبة

.النظم المسير لشعبة البذور و مراقبة تنفيذها مع الجهات ذات الصلة



)أهم النشاطات التي تنفذها اإلدارة(تابع 

 أخريأنشطة يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات:
 تنفيذبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية و الزراعة يتم:
  الخضروات ؛مشروع لدعم منتجي
 لدول المغرب العربي يتعلق بمراقبة و تسيير الظروف اإليكولوجية  جهويمشروع

: للنخيل في دول المغرب العربي و في هذا اإلطار تم اختيار ثالث مواقع نموذجية
.و لعصابة تكانتو  بآدرار

 يتم تنفيذ ) اكساد(القاحلة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و األراضي
برنامج للدعم الفني بخصوص تطوير و ترقية عمليات خدمة بساتين النخيل و تم 

.بآدراراختيار موقعين لهذا الغرض 
 في إطار التعاون مع مشاريع القطاع ذات الصلة تم توقيع اتفاقية مع مشروع التكيف

مع انعدام األمن الغذائي و التغذية، تتعلق بدعم و تنظيم التعاونيات الزراعية و إنتاج 
كما تراقب اإلدارة  تقدم تنفيذ  .هللالبذور ستبدأ األنشطة بخصوصها قريبا إن شاء 

,المشروعمشروع بحيرة أالك مع الوحدة المركزية لتنسيق 
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