تروج المنتوجات المجالية المغربية في السوق السويسري
وكالة التنمية الفالحية ِّ

أملو ،زٌت أركان ،زٌت الزٌتون أو الكسكس الخماسً ،هذه المنتوجات المجالٌة المغربٌة التً حصلت على
جائزة التمٌز فً النسخة األولى للمباراة المغربٌة للمنتوجات المجالٌة والتً تم تنظٌمها من طرف وكالة التنمٌة
الفالحٌة فً نونبر ، 4102ستشارك فً النسخة السادسة للمباراة السوٌسرٌة للمنتوجات المجالٌة المنعقدة ٌومً
 42و  42شتنبر  4102فً دالموـ كورتملون .هذه المباراة ستكون فرصة للمستهلكٌن السوٌسرٌٌن للتعرف
على المنتوجات المجالٌة المغربٌة خالل ٌومٌن للتذوق والبٌع فً األروقة المخصصة للمنتوجات المتمٌزة فً
المباراة المغربٌة وذلك على مستوى جناح " المنتوجات المجالٌة العالمٌة".
المشاركة المغربٌة تندرج فً إطار استراتٌجٌة تطوٌر المنتوجات المجالٌة لوزارة الفالحة والصٌد البحري،
التً ٌتم تنفٌذها من طرف وكالة التنمٌة الفالحٌة من خالل مشروع ولوج سوق المنتجات الغذائٌة والمجالٌة
الذي تشرف علٌه منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة والممول من قبل كتابة الدولة السوٌسرٌة فً االقتصاد.
على هامش هذه المباراة ،سٌتم تنظٌم لقاءات أعمال بٌن المشترٌن وكذا الموزعٌن السوٌسرٌٌن لفائدة المنتجٌن
وذلك بهدف تعرٌف الحاصلٌن على المٌدالٌات على متطلبات السوق السوٌسرٌة ،وتحدٌد قنوات التوزٌع
المحتملة .هذه المنتوجات سٌتم أٌضا تتوٌجها خالل حفل توزٌع المٌدالٌات فً المباراة السوٌسرٌة عن طرٌق
منح المنتجٌن المغاربة شهادة "منتوج مجالً عالمً".
اعتراف أتبث سابقا لجودة زٌت الزٌتون المغربٌة والتً حصلت على مٌدالٌتٌن خالل آخر مشاركة لخمس
تعاونٌات فالحٌة وأربع شركات خاصة فً المباراة السوٌسرٌة سنة .4102

ستكون هذه التظاهرة اٌضا فرصة لوكالة التنمٌة الفالحٌة لمشاركة نظرائها ،التجربة المغربٌة فٌما ٌتعلق
بتطوٌر تسوٌق وترسٌخ سمعة المنتوجات المجالٌة وذلك فً إطار مخطط المغرب األخضر.
هذه التظاهرة ستمكن أٌضا من تروٌج البٌان الجغرافً المحمً لألركان الذي ٌعتبر منتوج متوطن و عتٌق
بالمغرب .و بهذه المناسبة ستشارك بهذه التظاهرة السٌدة زهرة كنابو رئٌسة المجموعة ذات النفع االقتصادي
فٌطاركان المتواجد بالجماعة القروٌة تٌدزٌن بإقلٌم الصوٌرة و المتخصصة فً انتاج و تسوٌق زٌت االركان و
مشتقاته بحٌث ستمثل مجموعتها التً حصلت على جائزة االمتٌاز لمنتوجها "زٌت االركان" على غرار النسخة
االولى للمباراة المغربٌة للمنتوجات المجالٌة .تعتبر المشاركة بهذه التظاهرة بالنسبة لها ،ثمرة مسار طوٌل و
هادف الى تسوٌق منتوج نموذجً و متوطن بالمغرب و ستكون بالتالً فرصة كبٌرة إلدماج السوق السوٌسري
و المشاركة فً ترسٌخ سمعة المنتوجات المجالٌة المغربٌة على الصعٌد الدولً.
بعد النسخة األولى من المباراة الوطنٌة للمنتوجات المجالٌة التً أطلقها السٌد عزٌز أخنوش ،وزٌر الفالحة
والصٌد البحري فً نونبر  4102فً الرباط ،فقد َتم تتوٌج  109منتوج مجالً .حٌث أن هذه المٌدالٌات مكنت
المنتجٌن المعنٌٌن من االستفادة ألهداف تروٌجٌة عن طرٌق استعمال شعار المباراة على مغلفات منتجاتهم
المتوجة ،وذلك لمدة سنتٌن .هذا وقد تم انشاء موقع الكترونً اعالمً و تروٌجً المسمى ب
» « www.concours-terroir.ma

