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Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

مراكش في  40أبريل 8402

بالغ صحفي
الندوة الىطنيت للخجميع الفالحي جمعج الجهاث الفاعلت في القطاع الفالحي للبدء في حسسيع
حنفير الخجميع
 عسض اسخنخاجاث المشاوزة الىاسعت الخي سبقج اللقاء لخشكيل أسس خازطت طسيق حهدف إلى
شيادة جاذبيت هرا النمىذج ونجاحه.
 إلى حدود اليىم حن حجميع  94ألف فالح.
ترأس السٌد عزٌز أخنوش ،وزٌر الفالحة والصٌد البحري والتنمٌة القروٌة والمٌاه والغابات ٌوم األربعاء 4
أبرٌل  8102بمراكش ،الندوة الوطنٌة حول التجمٌع الفالحً :الوضعٌة الراهنة واآلفاق تحت شعار "االتحاد قوة
فالحتنا".
جمعت هذه الندوة  350مشارك من القطاع الفالحً :غرف الفالحة ،واالتحادات المهنٌة والمهنٌة ،والمجمّعٌن
الحالٌٌن والمحتملٌن ،ومؤسسات التموٌل والتأمٌن ،والقطاعات الوزارٌة ذات الصلة ،فضالً عن المنظمات
الدولٌة والجهات المانحة.
تهدف هذه الندوة المنظمة من طرف وكالة التنمٌة الفالحٌة ،إلى تقٌٌم الوضع الحالً للتجمٌع الفالحً وتحسٌس
الجهات الفاعلة فً القطاع ،عبر تقدٌم اآللٌات واإلجراءات العملٌة لتسرٌع تنفٌذ مشارٌع التجمٌع الناجحة ،ومن
تم ،تحقٌق األهداف المحددة فً إطار مخطط المغرب األخضر فً أفق سنة .8181
وقد سبق لوكالة التنمٌة الفالحٌة أن أطلقت من قبل ،مشاورات مكثفة مع جمٌع الفاعلٌن فً القطاع من أجل رصد
تقٌٌمهم للوضع الحالً وتسلٌط الضوء على نقاط القوة ومجاالت التطوٌر المطلوبة .وقد كان لهذه المبادرة دور
هام فً ضبط سبل نجاح المشارٌع التً تم تنفٌذها على أرض الواقع ،وكذلك تحدٌد جمٌع النقاط التً ٌمكن أن
تسرع تنفٌذ مشارٌع التجمٌع الجدٌدة فً مختلف السالسل الفالحٌة.
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وهكذا فقد قدمت وكالة التنمٌة الفالحٌة التوصٌات الرئٌسٌة التً تم جمعها ،والتً تتعلق أساسا بتنقٌح المعاٌٌر
وضوابط األهلٌة لبعض القطاعات ،واقتراح نماذج التجمٌع الجدٌدة مثل المشارٌع حول منصات التسوٌق،
واقتراح سالسل اإلنتاج الجدٌدة للتجمٌع ،وتخفٌف إجراءات الموافقة على مشارٌع التجمٌع وإجراءات منح
اإلعانات.
كما ركزت المقترحات على إدخال حوافز جدٌدة خاصة بالتجمٌع الفالحً.
و قد كان هذا اللقاء أٌضا فرصة لتقدٌم شهادات من تجارب العدٌد من المجمعٌن ،لالستماع إلى آراء ورؤى
التمثٌلٌات والجمعٌات المهنٌة  ،فضال عن المؤسسات المالٌة ومؤسسات التأمٌن.
ستمكن االستنتاجات المنبثقة من هذه الندوة الهامة ،والتً ستتكلف وكالة التنمٌة الفالحٌة بتعمٌقها وتنفٌذها ،من
اتخاذ خطوة جدٌدة فً تنفٌذ نموذج التجمٌع ،وهو نموذج مفضل لما ٌقدمه من حلول للعدٌد من المشاكل الهٌكلٌة
للقطاع.
وللتذكٌرٌ ،عتبر التجمٌع الفالحً بمثابة حجر الزاوٌة للفالحة الوطنٌة ،وٌمكن على الخصوص ،من تجنب
الصعوبات المتعلقة المرتبطة باالستغاللٌات الفالحٌة عبر تمكٌن الفالحٌن المجمعٌن من االستفادة من التقنٌات
الحدٌثة لإلنتاج والتموٌل والولوج إلى األسواق الداخلٌة والخارجٌة .من جهتهمٌ ،ضمن المجمعون ،تزوٌد
وحداتهم الصناعٌة الفالحٌة والغذائٌة بمنتجات عالٌة الجودة مع ضمان تتبعها.وتعتبر هذه المجهودات جزءا من
الشراكة الرابحة بٌن الطرفٌن.
كجزء مه مخطط المغرب األخضر مه خالل قاوون التجميع ،تم تجميع  00000فالح.
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