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إعداد



النقط األساسية في العرض 

تطبيق منهجية المدارس الحقلية للمزارعين بالمغرب

 ملخص أنشطة المشروع اإلقليمي للمكافحة المتكاملة  لآلفات بالشرق األدنى

GTFS/REM/070/ITA مع أهم النتائج المحصل عليها من

 ج وطني برنام-الفالحيةالتوجه الجديد في إطار اإلستراتيجية الوطنية االستشارة

لتكوين الفالحين عبر المدارس الحقلية مع أهم النتائج المحصل عليها

ج القدرات المؤسسية والبنية التحتية الوطنية إلنجاح وديمومة برام

المدارس الحقلية والمكافحة المتكاملة

 مقترحات وتوصيات.



تطبيق منهجية المدارس الحقلية للمزارعين بالمغرب 

(الفاو-مشروعين دعم تقني)التجارب األولى في تطبيق منهجية المدارس الحقلية بالمغرب

 اطارفي 2002بدأت فيTCP/MOR/2802/3001مرض تجعد أوراق الطماطم في منطقة سوس ماسة

2006 في إطار مشروعTCP/RAB/3102  حول الشوكة الصفراء

مدخل  للتعرف على المنهجية = 

لشرق التجربة الوطنية في اطار البرنامج اإلقليمي للمكافحة المتكاملة  ضد اآلفات في ا

(2014-2010)ألدنى ا

عدد  FFSمدارس نموذجية وفقا لمبادئ ومفاهيم منهجية  =
محدود   

 ي لتكوين برنامج وطن-الفالحيةالتوجه الجديد في إطار اإلستراتيجية الوطنية االستشارة
الفالحين عبر المدارس الحقلية 



بالشرق األدنى لآلفات للمكافحة المتكاملة اإلقليميملخص أنشطة المشروع 

GTFS/REM/070/ITA

 (2009اكتوبر23)2009في أواخر المشروع انضم المغرب إلى

 2014يونيو 30لغاية تستمراو2010لمشروع في لت األنشطة الفعلية بدأ

متكاملة تطبيق الالنعناع والطماطم كمحصولين أساسيين لتم اختيار محصول
لآلفات من خالل مدارس المزارعين الحقلية

 ي لفائدة تدريبية على الصعيد الوطني واإلقليموتنظيم عدة ورشات تكوينية
ميسر 132المشرفين على المدارس            تم تكوين  اوالميسرين 

 150ح، . م14عدد  مدارس الحقليةتكوين المزارعين عبر منهجية
مزارع



بالشرق األدنى لآلفات للمكافحة المتكاملة اإلقليميملخص أنشطة المشروع 

GTFS/REM/070/ITA

تكوين الميسرين والمشرفين على المدارس الحقلية 

11ورشة تكوينية حول منهجية المدارس الحقلية والمكافحة المتكاملة

كافحة مدربين وخبراء  من الفاو لتكوين حول المنهجية وخبراء وطنيين في مجال الم
المتكاملة 

 عدة  زيارات دراسية داخل وخارج المغرب



بالشرق األدنى لآلفات للمكافحة المتكاملة اإلقليميملخص أنشطة المشروع 

GTFS/REM/070/ITA

تكوين الميسرين 
ورشات تكوينية حول منهجية المدارس الحقلية والمكافحة المتكاملة



بالشرق األدنى لآلفات للمكافحة المتكاملة اإلقليميملخص أنشطة المشروع 

GTFS/REM/070/ITA

مدرسة الحقلية 14عبر 

الفالحيناوتكوين المزارعين 

زيارات دراسية لفائدة المزارعين 

(نمودجيةمزارع ومشاتل )



بالشرق األدنى لآلفات للمكافحة المتكاملة اإلقليميملخص أنشطة المشروع 

GTFS/REM/070/ITA

لمدارس الحقلية في زراعة النعناعا

الفالحيناوتكوين المزارعين 



بالشرق األدنى لآلفات للمكافحة المتكاملة اإلقليميملخص أنشطة المشروع 

GTFS/REM/070/ITA

لمدارس الحقلية في زراعة الطماطم ا

الفالحيناوتكوين المزارعين 



أهم مكتسبات التجارب األولى

  تحسين قدرات الفالحين في مجال مكافحة مرض تجعد أوراق الطماطم

خصوصا الذبابة البيضاء الناقلة  ومكافحة الشوكة الصفراء لكن عدد

المستفيدين بقي محدودا وخص فقط مواضيع تهم اآلفة المستهدفة

ات الجديدة بالنسبة للطماطم اختص الفالحين  األكثر تقبال واستيعابا للتقني

م أول تكوين حول المنهجية لكن الجانب التطبيقي كان محدودا جدا والعدد ل

ميسرين 4يتعد 

ثيرها أهم النتائج المحصل عليها من خالل تطبيق منهجية المدارس الحقلية وتأ
على المكافحة المتكاملة ودخل الفالحين الصغار 



ضد البرنامج اإلقليمي للمكافحة المتكاملةالوطنية في إطار التجربة مكتسبات أهم 

(2014-2010)اآلفات في الشرق أألدنى 

 مهارات الفالحين حول العناصر األساسية لتطبيقوتطوير قدرات

:  المكافحة المتكاملة 
التعرف على أهم اآلفات في زراعة الطماطم والنعناع •

للحقل مع استعمال بعض وسائل تتبع الحشراتاالدوريةالمراقبة •

التعرف على الطرق البديلة للمكافحةوالمعالجة الكيماوية وعقلنةتحسين •

ثيرها أهم النتائج المحصل عليها من خالل تطبيق منهجية المدارس الحقلية وتأ
على المكافحة المتكاملة ودخل الفالحين الصغار 



ضد التجربة الوطنية في إطار البرنامج اإلقليمي للمكافحة المتكاملةمكتسبات أهم 

(2014-2010)اآلفات في الشرق أألدنى 

ية تطوير قدرات الميسرين والكونين حول العناصر األساسية لمنهج

المكافحة المتكاملة والمدارس الحقلية 

تقبلية تكوين فريق من المدربين ممكن االستفادة منه في البرامج المس

لتكوين الميسرين 

 (الخ...نماذج أنشطة وتمارين، أشرطة، شرائح ) تطوير مواد التدريب

جمعيات فالحين، شبكة أصدقاء وزمالء على)على المستوى االجتماعي مكتسبات

....( الصعيد الجهوي 

ثيرها أهم النتائج المحصل عليها من خالل تطبيق منهجية المدارس الحقلية وتأ
على المكافحة المتكاملة ودخل الفالحين الصغار 



مخطط المغرب األخضر بأهداف واضحة مرقمة في الزمان والمكان

اقتصادية-األهداف الماكرو

 مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفالحي

مرتين؛

 مرات؛3إلى 2تحسين الدخل الفالحي من

مضاعفة بخمس مرات قيمة الصادرات؛

 إحداث مليون ونصف من مناصب الشغل

اإلضافية

األهداف من خالل الجهة

تنزيل اهداف مخطط المغرب االخضر 

.جهة من جهات المملكة16على 

مخطط فالحي جهوي مع أهداف 16-

من خالل السلسلة وكذا فيما يخص 

،القيمة المضافة والتشغيلالتصدير 

األهداف حسب السلسلة

-ية  التوجه الجديد في إطار اإلستراتيجية الوطنية االستشارة الفالح

برنامج وطني لتكوين الفالحين عبر المدارس الحقلية 



الفالحية من اجل بلوغ اهداف مخطط المغرب األخضر  وطنية جديدة لالستشارة استراتيجية ظل هذا الوضع ، تم تحديد رؤية في 

...، يجب أن تكون 2020، في أفق سنة المتوخاةمنظومة اإلرشاد 

… 

ة االستقالليترتكز على ومندمجة لالستشارة الفالحية متعددةمنظومة 

لة بضبط، حيث تقوم الدووإشراك فعال لجميع المتدخلين للفالحينالتدريجية 

دمة تحفيز وتطوير االستشارة الفالحية الخاصة، مع ضمانها لتقريب خ

ويلعب الفاعلون الخواص دور حلقة وصل مع. اإلرشاد الفالحي العمومي

الفالحين والشركاء لتدخالت الدولة

-يةالفالحالتوجه الجديد في إطار اإلستراتيجية الوطنية االستشارة 

برنامج وطني لتكوين الفالحين عبر المدارس الحقلية 



وهيأفكار أساسية وست الجديدة حول ثالث محاور االستراتيجية وترتكز هذه  …

إعادة : المحور األول

الدينامية لدور الدولة 

تكوينووتجهيزالمحلية،البنياتوإصالحوترميمالفالحية،للتنميةمراكزشبكةهيكلةإعادة
؛مشاريعفرقفيومنظمينعموميينفالحيينمستشارين

االنشغاالت؛صلبفيالفالحيةالمعرفةجعل
المعلوماتلتدبيرشموليةمنظومةوتنميةتطوير.

المنظومة؛لتدعيمالخواصالفالحيينالمستشارينمنجديدةمهنةإحداث

خاصة؛/عموميةاستشاريةمكاتبظهوروتشجيعالمهنةضبط

الطلبحسبالتمويل:الفالحيةاالستشارةخدماتعلىالفالحيةالتنميةصندوقفتح،
الفالحينومشاركة

تطوير : المحور الثاني

وتنمية استشارة فالحية 

خاصة 

مدعمة؛لمنظومةشموليتنسق
والجهويالوطنيالصعيدينعلىللحكامةوخاصةعموميةهيئاتإحداث.

البيمهنية؛والمنظماتالفالحيةالغرفمعالمسؤوليةتقاسم

إشراك : الثالثالمحور 

بهدفالفالحين 

الجديدة من تأطير امتل للفالحين عبر تقوية اعداد المستشارين الفالحيين العموميين و الخواص المرخصاالستراتيجية كما ستمكن 

لهم من طرف الدولة 



:الوطني لالستشارة الفالحية المهام التاليةبالمكتب أنيطت 

وتدبير االستغالليات؛وتسويق التثمين ،االستشارة للفالحين في مجال تقنيات اإلنتاجوإعطاء تأطير

مواكبة المهنيين في تصور وإنجاز المشاريع الفالحية المبتكرة وكذا التجميع؛

 (:الدعامة الثانية)المساهمة في تنفيذ مشاريع الفالحة التضامنية

نشر نتائج األبحاث التطبيقية والمعارف الفالحية.

ة هذه  منذ إحداثه عمل المكتب الوطني لالستشارة الفالحية على وضع األوراش الكبرى لديناميكي

:   المنظومة والتي ترتكز حول المحاور التالية

والمحلي؛          ، الجهوي إرساء الهيكل التنظيمي على المستوى المركزي

 ر؛األخضالمغرب لوزارة الفالحة والصيد البحري التي تم إطالقها في إطار مخطط المهيكلةمواكبة المشاريع

م تحيينها في إطار وضع بتناسق للبرامج الفالحية الجهوية لالستشارة الفالحية مع المخططات الفالحية الجهوية التي ت

ة الفالحية؛والمحليين لمنظومة االستشار، اإلقليميين إجراء تشاركي ومقرب مع إشراك مختلف الفاعلين الجهويين

إطالق عملية إعداد مخطط شامل للتواصل والتسويق للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية؛

ليين؛القدرات ومواكبة الفالحين والنساء القرويات والفاعلين المح، وتقوية إعداد وتنفيذ برنامج للتكوين

قدرات المستشارين الفالحيين؛، وتقوية إعداد وتنفيد برنامج للتكوين

ن باإلضافة إلى المساهمة في تنفيد عقود البرامج لسالسل اإلنتاج من خالل إعداد وتنفيد اتفاقيات الشراكة مع المهنيي

مؤسسات البحث، والتعليم والتكوين الفالحي



الحقليةإنجازات المدارس  :البرنامج الوطني

ومستوىينالفالحقدراتتنميةأجلمنوالتعليمللبحثكطريقةاستعمالهايتمفعالةوتشاركيةطريقةالحقليةالمدارستعتبر

.فالحينالبينالتجارباقتساموللتعليممناسبةأرضيةأيضا،وتعد.الجيدةالفالحيةالممارساتتبنيطريقعنإنتاجيتهم

همتحيتالتاليالشكلعلىالحقليةالمدارسإنجازاتكانت2015ـ2014موسمو2014ـ2013الفالحيالموسمخالل

اللحومداوكالصباروالكرومالزعفران،،،النخيلالنحل،تربيةالورديات،الخضروات،،،الزيتونالقطاني،الحبوب،زراعاتأساسا

الحليبالحمراء

.ريبيةالتجالحقولمكانةتدريجية،بصفةالحقلية،المدارسستأخذالفالحية،لالستشارةالوطنيةاالستراتيجيةإطارفيو
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المدارس الحقلية 

المنجزة ابتداء 

من شتنبر  
2014

المدارس الحقلية الموسم الفالحي

المنجزة

عدد الميسرين عدد الفالحينعدد السالسل
(نالفالحييالمستشارين)

عدد العمليات

2013-201434940119123

2014-2015203273359155341

237363760174464المجموع



يوم دراسي تم تنظيمه من طرف المسهلين 646
في مختلف المناطق( الفالحيينالمستشارين )

مدرسة حقلية موزعة حسب المناطق237

الحصيلة الموجزة باألرقام للمدارس الحقلية



مدرسة حقلية حول الزرع المباشر بمنطقة الغرب: دراسة حالة 

يب تقنيات انشاء وتتبع مدرسة حقلية حول الزرع المباشر بمنطقة حدكورت الغرب حيت تم تجر

:ووسائل  فعالة من اجل تحسين اإلنتاج و المردودية حسب األهداف التالية 

 حدكورت الغرب للحبوب في تربة مردودية الزرع المباشر تجريب

 المباشرالبذر المعني بلقمح بامن الضارة ألعشاب لالكيميائية  المحاربة اتقان



(هكتار/درهم)الربح الصافي  (%)الوزن العنصري  (هكتار/ق)إنتاجية الحبوب  طريقة الزرع

17427.25 79 91.67 المباشرالزرع

2861 76 22 الزرع التقليدي

نتائج المقارنة



مج القدرات المؤسسية والبنية التحتية الوطنية إلنجاح وديمومة برا

المدارس الحقلية والمكافحة المتكاملة

بر عالفالحينهناك توجه وطني لتحسين قدرات ومهارات المزارعين بما فيهم صغار

برامج المكتب الوطني لالستشارة الفالحية 

 النموذجية وطنيا تطبق المكافحة المتكاملة في أهم الزراعاتالضيعاتتطور عدد

(قاطرة وطنية مهمة) = األكثر استهالكا التي يمكن االستفادة منها 

 وجود وحدات إلنتاج وتسويق األعداء الحيوية

ا وجود إمكانيات وكفاءات وطنية في مجال التأطير والتكوين يجب االستفادة منه

ين اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لتحسين جودة المنتوج الزراعي ودعم الفالح

ائد دعم الفالحين القتناء الفرمونات والمص) لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة 

(,,,والشبك الواقي، الزامية وضع سجل المداخالت الزراعية 



مقترحات وتوصيات

االستفادة من كل المهارات والمؤهالت الموجودة على الصعيد الوطني

سب وضع آلية  لتتبع وتقييم المدارس الحقلية للتأكد من تطبيقها ح

مبادئها األساسية 

بيق مسالة تسويق و تثمين المنتوج يمكن ان تعرقل ضمان وديمومة تط

المكافحة المتكاملة من طرف  الفالحين الصغار ما بعد التكوين

 وضع برنامج لتكوين الميسرين كما وكيفا.

كل األطراف المعنية يجب أن يكون لها رؤية  تنصب في إطار المبادئ

ليناالمسؤووالمفاهيم األساسية لمنهجية  المدارس الحقلية بما في ذلك 

.والباحثين وغير ذلك 

لةإلنجاح وضمان استمرارية  برامج المدارس الحقلية والمكافحة المتكام



شكرا على انتباهكم

Thank you for your
attention


