
المخصصة  لزراعة الزیتون تصل إلى وزان المثمر  لخدمات  القرب  "   آلیة  " 
 
 

الفالحین،• لخدمة دائم بشكل تنفیذه یتم الخدمات متعدد برنامج هو " القرب لخدمات المثمر "               

واالبتكار العلمي البحث مجال في اإلرشاد خدمات على القائمة OCP مجموعة عروض              ویعكس

 في القطاع الفالحي.  

أبریل• 11 غایة إلى وستتواصل الجاري مارس 12 منذ انطلقت التي الثالثة، المرحلة               ستخصص

 المقبل، لزراعة الزیتون وتهم أكثر من 40 منطقة فالحیة موزعة على العدید من األقالیم.

علمیة• نماذج تطویر عبر الفالحین لمواكبة الزیتون لزراعة تطبیقیة منصة 700             تخصیص

 ومعقلنة من أجل المساهمة في الرفع من المردودیة الفالحیة وحمایة الموارد.
 

  وزان: 19 مارس 2019
 

 تواصل مجموعة OCP التزامها تجاه المزارعین المغاربة، إذ حطت ألیة "المثمر لخدمات القرب"
 المخصصة لزراعة الزیتون الیوم الثالثاء 19 مارس 2019 بجماعة مصمودة في وزان في ثاني

 محطاتها التي انطلقت من إقلیم تاونات یوم 12 مارس الجاري. اآللیة الجدیدة تعد مكونا من برنامج
 "المثمر" الذي یجسد التزام مجموعة OCP من أجل تنمیة وتطویر قطاع الفالحة بالمغرب.  وفي هذا

 الصدد، تواكب هذه المرحلة الثالثة المخصصة لزراعة الزیتون، برنامج التطویر الذي یسهر علیه
 المهندسون الزراعیون التابعون لمجموعة OCP، حیث سیمكن من تعزیز أفضل الممارسات الفالحیة

 لدى الفالحین من أجل فالحة مثمرة ومستدامة.

 
OCP مجموعة التزام یحمل الذي "المثمر" برنامج من یتجزأ ال جزءا تعتبر التي المثمر، آلیة                 تستهدف
ووزان، تاونات، خاصة األقالیم، من بالعدید موقعا 40 حوالي بالمغرب، الفالحي القطاع              بتطویر
حیث بالمغرب انتشارا األكثـر الزیتون زراعة تعد اإلطار، هذا وفي السراغنة. وقلعة وخنیفرة،               وصفرو،
المثمرة األشجار من %60 الزیتون ویمثل هكتار. ألف 930 تفوق مساحة الزیتون أشجار               تغطي
هذا من % 75 طن، ألف و500 ملیون و1 طن ألف و200 ملیون 1 بین یتراوح سنوي بإنتاج                    بالمغرب
الزیتـون قطاع ویوفـر سنویا. طن ألف 160 یفوق ما إلى یصل حیث الزیت استخراج في تستعمل                  اإلنتاج
ألف و16 عصریـة، معصرة 334 ویغذي قار، شغـل منصب ألف 64 أي عمل یوم ملیون 16 من                   أكثر

 معصرة تقلیدیة، في حین تمثل المناطق الجبلیة ما یناهز 40 % من المساحة المخصصة للزیتون.
 

40 من بأكثر فالح 2000 عن یزید ما مواكبة إلى القرب لخدمات المثمر ألیة من الثالثة المرحلة                   تهدف
تجدر اإلطار، هذا وفي الزیتون. بزراعة خاصة تطبیقیة منصة 700 من أزید وإقامة فالحیة،                منطقة
منصة 2000 تشمل والتي OCP مجموعة أطلقتها التي التطبیقیة المنصات برنامج أهداف أن إلى                اإلشارة
المردودیة من الرفع في المساهمة أجل من الفالحین مع بشراكة ومعقلنة علمیة نماذج تطویر في                 یتمثل



ونتائجها الواقع أرض على التأثیرات إظهار هو كذلك البرنامج هذا من الهدف الموارد. وحمایة                الفالحیة
النظام في الفاعلین مختلف على المنصات هذه انفتاح خالل من المناطق مختلف على               اإلیجابیة
مجموعة فإن تجنیدها، یتم التي البشریة الموارد إلى باإلضافة والمواكبة. التكوین وتقدیم              اإلیكولوجي
العلمیة المناهج من مجموعة ذلك في بما هامة، وتقنیة علمیة وسائل الفالحین إشارة رهن تضع OCP                
أجل من المناطق مختلف یجرب متنقل مختبر إلى باإلضافة التقنیة المسارات من مرحلة لكل                المالئمة
مركزا كذلك OCP مجموعة عرض یتضمن كما المكان. عین في مجاني بشكل التربة تحالیل                إجراء
روابط خلق أجل من للفالحین مخصصة فیسبوك االجتماعي التواصل موقه على وصفحة              لالتصال

 مباشرة مع الفرق المنتشرة في المیدان والحصول على إجابة لجمیع االستفسارات.
 

تشاركي نهج إطار في " القرب لخدمات المثمر " آلیة تنفیذ یتم السابقتین، النسختین خالل الحال هو                   كما
والمیاه القرویة التنمیة البحري، الصید الفالحة، وزارة ذلك في بما الفالحي، القطاع فاعلي مختلف                مع
 والغابات، االتحاد العلمي الوطني، الفاعلین المحلیین وكذا الشركاء المصنعین، الموزعین وبائعو األسمدة.

 
المهندسین طرف من المشخصة للمواكبة جلسات تنظیم البرنامج، هذا خالل المقررة األنشطة بین               من
بعروض القیام سیتم كما التربة، لتحالیل أفضل فهم أجل من فالح كل لفائدة OCP لمجموعة                 الزراعیین
الصناعة هذه من الفالحین تقریب أجل من الذكي) (المزج NPK أسمدة إلنتاج الذكیة للوحدة                تجریبیة
یتم التي التحالیل من انطالقا اإلنتاجیة الوحدة هذه تمكن وعلیه، المالئمة. األسمدة استخدام               وتشجیع
سیتم والمحاصیل. التربة لنوعیة المناسبة األسمدة إنتاج من المستهدفة والزراعات التربة على              إنجازها
أفضل حول الفالحین توعیة أجل من الخضروات زراعة في خبراء مع اآلراء لتبادل جلسات تنظیم                 أیضا
التي والصعوبات التحدیات حول المكان عین في المتواجد الفریق مع والتباحث الفالحیة              الممارسات
القطاع تطویر في القرویة للمرأة األساسي بالدور منها ووعیا أیضا، الیومیة. حیاتهم في               یواجهونها
الورشات من العدید تنظیم على للنساء مخصص برنامج خالل من المثمر، فریق سیعمل ببلدنا،                الفالحي

 لفائدة النساء المنحدرات من مختلف المناطق التي تشملها آلیة "المثمر لخدمات القرب".
 

40 حوالي الخضروات، لزراعة خصصت والتي البرنامج، هذا من الثانیة المرحلة استهدفت              للتذكیر،

للتربة تحلیل 4000 من بأكثر والقیان فالح، 2000 من أكثر مواكبة تمت حیث األقالیم، من بالعدید                  موقعا

إلى جریر، البن التقنیة التخصصات متعددة السادس محمد جامعة ومختبر المتنقلة المختبرات              بفضل

المراحل جمیع شملت تكوینیة دورة 200 وإجراء الخضروات، لزراعة تطبیقیة منصة 300 إقامة               جانب

 الزراعیة للمحاصیل المستهدفة.
 

 

 


