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من أجل سياســة لتأهيل وتنمية األســواق 
األسبوعية يف الوسط القروي

 جلنة اجلهوية املتقدمة والتنمية 
القروية والترابية

باعتبارهــا تغطــي مجمــوع التــراب الوطنــي، تعــد األســواق األســبوعية مبثابــة «بارومتــر» للحيــاة 
القرويــة وفضــاءات للتبــادل ومحــركا لالقتصــاد احمللــي واجلهــوي. وتــؤدي وظائــف متعــددة األبعاد 

ومتكاملــة (جتاريــة واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وإداريــة ومواطناتيــة).

وتظــل اإلمكانــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة التــي تتيحهــا األســواق غيــر مســتغلة بالقدر 
الــكايف. مــن جهــة أخــرى، نالحــظ اســتمرار جملــة مــن االختــالالت األخــرى بعــدد مــن األســواق، 
مــن شــأنها اإلضــرار باجلهــود املبذولــة إلعــادة تأهيلهــا. ويف غيــاب رؤيــة مشــتركة، تتداخــل أدوار 
ومســؤوليات الفاعلــني املعنيــني، إضافــة إلــى تعــدد أســاليب تدبيرهــا. وميكننــا اإلشــارة أيضــا إلــى 

اإلشــكاليات الواضحــة يف مجــال الســالمة الصحيــة وجــودة املنتجــات التــي يتــم تســويقها.
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يوصــي  املذكــورة،  املالحظــات  علــى  واعتمــادا 
املجلــس بإعــداد اســتراتيجية لتطويــر األســواق 
احتــرام  مــع  القــروي،  الوســط  يف  األســبوعية 
اإلقليميــة  واخلصوصيــات  التخصصــات 
واجلهويــة. ومــن بــني أهــم اإلجــراءات املقترحــة:

í العمــل علــى إحــداث أســواق جديــدة عصريــة
النموذجيــة  األســواق  غــرار  علــى  مختصــة، 
األســواق  هــذه  تزويــد  مــع  للمواشــي، 

الالزمــة. العمــل  ووســائل  بالتجهيــزات 

í اغتنــام الفــرص التــي تتيحهــا االســتراتيجية
الفالحيــة الجديــدة «الجيــل األخضــر -2020

2030»، مــن أجــل تزويــد األســواق بمنصــات 
لتخزيــن المنتجــات القابلــة للتلــف وتحســين 
المنتجــات  تســويق  مجــال  فــي  قدراتهــا 

الفالحيــة.

í ــد بالمــاء لضمــان نظافــة ــى التزوي الســهر عل
محــالت التجــارة والمجــازر ووســائل العمــل 
مــن  الكافــي  العــدد  ووضــع  المســتخدمة 
المرافــق الصحيــة مــن أجــل اســتعمال مهنيــي 
مراعــاة  مــع  والمرتفقيــن،  والــزوار  الســوق 
خصوصيــات النســاء واألطفــال واألشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة؛
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í تســهيل اســتفادة المرتفقيــن مــن الخدمــات
المتنقلــة  الخدمــات  عبــر  الســوق  يــوم  فــي 
خدمــات  العالــي،  الصبيــب  ذي  (األنترنــت 
الــزواج،  عقــود  البنكيــة،  القــروض  البريــد، 
رســوم الــوالدة، شــهادة الســكنى، وغيــر ذلــك)؛

í غيــر المســالك  لعــدد  التدريجــي  التقليــص 
ــع أو مســالك  ــة ســواء مســالك التوزي النظامي
التســويق وتقنيــن دور الوســطاء وتشــجيعهم 
علــى االندمــاج بشــكل قانونــي فــي المهنــة؛

í العمــل علــى تأطيــر مختلــف المهــن المزاولــة
في الســوق (الحالق، اإلســكافي، الميكانيكي، 
الكهربائــي، الحــداد، مهنيــو النقــل، خدمــات 

اإلطعــام، ...).

í تخصيــص فضــاءات فــي الســوق لألنشــطة
الموجهــة للشــباب القــروي (مكتبــة متنقلــة، 
الرياضيــة،  للمســابقات  مخصصــة  أمكنــة 
لثــورة  المواكبــة  الجديــدة  بالمهــن  النهــوض 
مــع  ذلــك)،  وغيــر  الرقميــة،  التكنولوجيــات 
طاقــات  لتفتــق  المناســبة  الظــروف  توفيــر 
اإلبــداع  مجــال  فــي  الشــباب  وإمكانــات 

واالبتــكار.

í القيام بأنشــطة التكوين والتوعية والتحســيس
واإلعــالم، وذلــك فــي يــوم الســوق األســبوعي 
السياســية  المواضيــع  مــن  العديــد  حــول 
المعــارف  وتقاســم  واالجتماعيــة  والثقافيــة 

الجيــدة. المواطنــة  والســلوكيات 


