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بسم هللا الرحمـن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين

الس يد وايل صاحب اجلالةل عىل هجة فاس مكناس؛
السادة العامل؛
الس يد رئيس هجة فاس-مكناس
الس يد رئيس جامعة الغرف الفالحية؛
الس يد رئيس الكونفدرالية املغربية للفالحة والتمنية القروية؛
السادة رؤساء الغرف الفالحية
السادة رؤساء اجملالس ا إلقلميية
السادة رؤساء الفيدراليات البني همنية الفالحية والتنظاميت املهنية؛
حرضات الس يدات والسادة؛
أان سعيد لتواجدي معمك لإعطاء انطالقة املومس الفاليح 2017ـ 2018من هجة فاس
مكناس،اختيار يرخس أمهية هذه اجلهة من حيث مؤهالهتا الطبيعية و الفالحية الهامة.
وإاذا كنا حنرص عىل اإعطاء انطالقة املومس الفاليح لك س نة ،فذكل انبع من اإمياننا بأمهية
هذا احلدث من حيث رمزيته ،ومن أجل الوقوف عىل أمه اإجنازات املومس الفاليح
املنرصم وكذا تقدمي التدابري الكفيةل بتأمني مواكبة استباقية للمومس الفاليح احلايل.

حرضات الس يدات والسادة،
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أود قبل أن أعلن عن التدابري املتخذة لنطالقة هذا املومس،أن أقف عىل أمه ممزيات
واجنازات املومس املنرصم.
فبفضل هذه التساقطات املطرية املنتظمة،اإضافة اإىل الإجراءات املعمتدة يف اإطار خمطط
املغرب الخرض وكذا اخنراط خمتلف املتدخلني يف القطاع،متكنا من حتقيق مومس فاليح
انحج .و اإذ أن اجملال ل يتسع هنا جلرد لك الإجنازات اليت حققناها ،فس نكتفي ابلإشارة
لمهها:
• متكنا من اإنتاج 96مليون قنطار من احلبوب ،ويعترب هذا الإنتاج رابع أحسن اإنتاج
منذ انطالقة خمطط املغرب الخرض.
• جسلنا ارتفاعا يف اإنتاج أمه الزراعات بلغ  %5ابلنس بة للبواكر و %15للحوامض
و %1,2ابلنس بة للزراعات السكرية حبيث متكنا من تغطية  %42من احتياجاتنا
ادلاخلية من السكر،ابلنس بة للحوم امحلراء،حققنا ارتفاعا بنس بة  %4يف الإنتاج،
ومتكنا من رفع صادرات املنتجات الغذائية الفالحية ب .%11
كام مت اإنتاج  1,57مليون طن من الزيتون و 1،2من احلوامض و 98.000طن من الرمان.
وابلنس بة للمناطق اليت جسلت نقصا يف التساقطات املطرية،خاصة املناطق اجلنوبية
واجلنوب الرشيق للمملكة والوسط ،مت وضع برانمج متاكمل لإغاثة املاش ية للتخفيف من
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معاانة الكسابة ،حيث خصص غالف مايل يناهز 55مليون درمه لقتناء العالف املدمعة
وخلق نقط املاء ابملناطق املترضرة.

حرضات الس يدات والسادة،
انطالقا من هذه املعطيات وما رامكناه من منجزات ،فقد قرران أن جنعل من املومس اذلي
حنن بصدده ،موسام انحجا عىل غرار سابقيه.
وعليه ،فامي ييل أمه التحفزيات والتدابري اليت ستتخذها الوزارة لإجناح املومس الفاليح
احلايل:
فبخصوص املياه اخملصصة للري ،لبد من الإشارة اإىل:
• برجمة مساحة  594ألف هكتار للري ابدلوائر الكربى
• مواصةل تنفيذ الربانمج الوطين لالقتصاد يف ماء السقي عرب برجمة جتهزي الضيعات
الفالحية بنظام الري املوضعي عىل مساحة اإضافية تقدر ب  50ألف هكتار ،لنبلغ
 590ألف هكتار ،وهو ما يفوق الهدف املسطر ب  ،2020ابلإضافة اإىل اهناء
أشغال عرصنة ش باكت الري من أجل التحويل امجلاعي اإىل الري املوضعي عىل
مساحة  60ألف هكتار أي  %55من الربانمج الإجاميل
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• برجمة وتتبع توزيع حصص املياه اخملصصة للري( 3,22مليار م )3من أجل ضامن
انطالق معليات زرع احلبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الجشار املمثرة
• تدبري اخلصاص يف املاء بدوائر ملوية واتفياللت وإايسن عرب تقنني احلصص املائية
لإنقاذ الجشار املمثرة والزراعات ادلامئة.
أما يف ما خيص البذور ،فاإن املوفورات تقدر ب 1,7مليون قنطار من البذور
اخملتارة.وعليه ،سيمت اعامتد أمثنة حتفزيية لقتناء البذور اخملتارة عرب تسويق البذور بأمثنة بيع
مدمعة،وستمت مواصةل العمل مبنحة التخزين ( 5درامه للقنطار للشهر ملدة  9أشهر يف حدود
 220ألف قنطار) .وس هيم برانمج الإكثار مساحة  70ألف هكتار هبدف توفري ما يناهز
مليوين قنطار من البذور اخملتارة للحبوب ابلنس بة للمومس الفاليح املقبل.
فامي خيص المسدة ،سيمت ضامن تزويد السوق ابلمسدة مبا يفوق  500ألف طن ،وسيمت
اإهناء اإعداد خرائط الرتبة املتعلقة برتش يد اس تعامل المسدة ببالدان عرب تغطية  1,6مليون
هكتار املتبقية يف أخر س نة .2018
وتفعيال لعقد الربانمج املتعلق بتمنية قطاع الصناعات الغذائية ،ستمت مواصةل تنفيذ الزتامات
العقد مبا فهيا املتعلقة مبساعدات ادلوةل والتوقيع عىل التفاقيات اخلاصة بسالسل الصناعات
الغذائية.
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ابلإضافة اإىل هذه التدابري،سننكب عىل مواصةل ضامن امحلاية الصحية النباتية واحليوانية
ومواكبة و تأطري الفالحني يف خمتلف سالسل الإنتاج وكذا تنظمي برانمج لتكوين
املستشارين الفالحيني اخلواص.
وأخريا يف اطار اجملهودات اليت تقوم هبا مجموعة القرض الفاليح للمغرب ملساندة الفالحني
ومساعدهتم عىل جتاوز الانعاكسات السلبية للتغريات املناخية للمومس الفاليح -2015
 2016وعلام مهنا ابنه س يكون من الصعب علهيم هده الس نة تسديد مس تحقات مومسني
متتالني يف ظل هده الظروف ،س تطلق املؤسسة معلية واسعة لتأجيل اداء اس تحقاقات
املومس . 2016-2015

الهدف من هده العملية هو متكيهنم من الاندماج يف حلقات المتويل والاس تفادة من
قروض جديدة لمتويل استامثرات املومس  .2018-2017وستمت بشلك أوتوماتييك ابلنس بة
لصغار الفالحني ،أما فامي خيص ابيق الفالحني ،فسيمت اعامتد معايري موضوعية ومنصفة
تراعي قدراهتم املالية وخاصيات ضيعاهتم لك عىل حدة.

حرضات الس يدات والسادة،
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يف اخلتام،نترضع اإىل هللا عز وجل لمين علينا بأمطار اخلري من أجل تعزيز ادلينامية
الاجيابية اليت خلقها خمطط املغرب الخرض.وإاان لنتطلع بكثري من الثقة والمل بأن تكون
هذه الإجراءات حافزا ومشجعا لإجناح املومس الفاليح اذلي حنن عىل أبواب انطالقه.
وفقنا هللا مجيعا خلدمة الصاحل العام حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد
السادس نرصه هللا وأيده.
والسالم عليمك ورمحته هللا تعاىل وبراكته.
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