توصيات ورشة الفالحة
نظمت ورشة الفالحة في إطار منتدى " التنمية المستدامة لواحة فكيك"
الهدف من هذه الورشة هو فتح حوار مسئول حول التنمية المتوازنة لفالحة الواحة ،وتثمين منتوج التمور
والتشجيع على االستثمار في إطار سياسة استراتيجية محلية تمكن من االندماج االقتصادي االجتماعي
وحماية الموارد الطبيعية.
طرحت على المشاركين في الورشة من البداية ثالثة قضايا كبرى كجدول لألعمال متمثلة في:
-

مشكل العقار كعائق لالستثمار وتحسين وتطوير وسائل إنتاج التمور وتوسيع وتكثيف غابة النخيل

المثمر بالواحة
-

تثمين والرفع من إنتاجية التمور بالواحة ،وباألخص األصناف الجيدة وذات القمة المضافة المرتفعة؛

-

تأهيل اليد العاملة وتنظيم المنتجين للتمور في تعاونيات والدفع بها لالنخراط في (.)GE

وبعد مناقشة هذه النقط ،وإن كان النقاش في بعض األحيان يتفرع إلقحام بعض المعطيات غير المطروحة
في جدول أعمال الورشة ،نظرا للحساسية المفرطة لدى بعض األطرف اتجاه مسئولي المديرية اإلقليمية
ل لفالحية ،إال أن الورشة سعت إلى تبديد هذا الجو لتدخل في مناقشة نقط جدول األعمال المشار إليه
أعاله ،وبعد تدخل غالبية الحضور وطرح مقترحاتهم ،تم جمع هذه المقترحات في التوصيات التالية:
أوال – قضايا العقار
يعتبر العقار كأحد المشاكل الكبرى أمام االستثمار ،سواء على مستوى الواحة القديمة أو األراضي
الساللية والجموع واألراضي الحبسية ،وباألخص عندما يتعلق األمر بالحصول على الشهادة اإلدارية التي
تمكن المستغل من االستفادة من الدعم في إطار مخطط المغرب األخضر ،ولتجاوز هذا العائق ،تم اقتراح
التوصية:
-

دعوة الجهات المسئولة إلى إعادة النظر في الشروط والمالبسات التي تقف في وجه المستثمرين

المستغلين لألراضي غير ملكيتهم؛
-

إيجاد حل لمشاكل المصادقة على شهادة االستغالل التي كثير ما تكون مانعا لالستفادة من دعم

المخطط األخضر وتجميد مشاريع االستثمار خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة والصغرى من الفالحين؛
-

القيام بإحصاء وجرد ودراسة تربة األراضي داخل الواحة ،ولمعرفة أهمية هذه األراضي وإمكانية إدخال

أساليب تستعيد بها قدرتها على االستغالل المتجدد؛
-

أراضي األحبا

غير محددة ونطلب من الجهات المسئولة (السلطة المحلية ومندوبية األوقاف

والفالحة) إحصاء هذه األراضي ودراسة إمكانية إخضاعها لالستثمار من طرف الراغبين الذين ال يجدون
األرض لتحقيق مشاريعهم.
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ثانيا -تثمين التمور و تسويقها
نوقشت مشاكل تثمين وتسويق التمور المنتجة بالواحة ،والتي تتلخص في ضعف أو انعدام جو المنافسة
اإليجابية بين المنتجين (الفالح) وذلك لنقص الخبرة في معالة منتوج التمر ،وباألخص الموجهة منها
للتسويق ،حيث ال يزال االعتماد على األسلوب التقليدي للتسويق هو الغالب ،ولتجاوز وتحسين جودة
المعروضات للتسويق ،تم اقتراح التوصيات اآلتية:
-

العمل على تحسيس واستقطاب منتجي ومسوقي التمور لالستفادة من خدمات معهد التكوين

المهني الذي يوجد رهن إشارتهم لتأطيرهم وتكوينهم؛
دعم وتشجيع الفالح الكتساب وتحسين خبرته في تثمين التمور التي ينتجها وأساليب عرضها في

-

السوق محليا ووطنيا لتحق له قيمة مضافة تتناسب وجودة منتجاته؛
-

تشجيع الفالح على اإلقبال على األصناف المحلية ذات الجودة والقيمة المضافة المرتفعة لإلسهام

في رفع مستوى المنافسة محليا ووطنيا؛
-

تنظيم سوق محلية للتمور خاصة في فترة الجني ،وإعادة النظر في دور التعاونيات الفالحية على

مستوى دورها في تثمين التمور وتسويقها ،وخلق فضاء المنافسة لتسويق األصناف ذات الجودة المتوسطة
والدنيا؛
ثالثا – تطوير وسائل اإلنتاج
أهم التوصيات في هذا المجال تتلخص في اآلتي:
-

تمكين الفالح والمستثمر من دراسة لتربة األراضي المستغلة من طرف مختصين تحت إشراف

المديرية اإلقليمية للفالحة ،وتكوين الفالح في سبل تعامله مع التربة ومعالجة األغرا

وطرق الري

المناسبة؛
-

إدماج التلقيح الصناعي في وسط الفالحين وتكوينهم حتى يكون لعمليات التأبير لشجر النخيل جيدة،

ودعمهم للحصول على آليات التلقيح الصناعي؛
-

أنجاز دراسة علمية على مختلف أصناف تمور الواحة للتمكن من اختيار ذات الجودة منها للرفع من

اإلنتاجية والقيمة المضافة للفالح؛
-

إنشاء صندوق التضامن بين الفالحين ليكون لفائدة الفالح عند الحاالت الحرجة في اإلنتاج وحدوث

كوارث تتسبب في تلف المنتوج؛
-

الدعوة إلى خلق وتشجيع الشباب العاطل بالواحة لتكوين مقاوالت صغرى لخدمة األرض والفالحة ،و

توفير شروط الدعم المادي المناسب للمبادرين في تكوين مثل هذه المقاوالت
-

أخيرا دعم وتشجيع الفالحين المنتجين لالنخراط في مؤسسة (.)GE
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