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قصوى. فتدبير مياه الري وترشيد استعمالها أصبح في صلب 
معادلة التكيف. فقد مكنت برامج التنمية الهيدروفالحية من 
تجهيز ٪40 من إجمالي المساحة المسقية بالري الموضعي 
وتوفير وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه الري 
سنوًيا مع المساهمة في تحسين اإلنتاجية الزراعية وتنويع 

المحاصيل وزيادة دخل المزارعين.
إن المرونة التي طورتها خطة المغرب األخضر بفضل 
جهود التكيف والحد من االنبعاثات، ليست مناخية فحسب 
بل هي أيًضا اقتصادية واجتماعية. اليوم، ُيظهر القطاع 
الفالحي قدرة أفضل على الصمود بوجه الصعوبات الناتجة 
أساسا عن التقلبات المناخية حيث أصبح يعتمد بشكل أقل 

على انتاج الحبوب مقارنة بالعقود السابقة.
دخلت الزراعة المغربية في ديناميكية نمو جديدة نتيجة 
جهود إعادة الهيكلة ووضع األسس السليمة وعمليات 
التحديث وتطوير اإلنتاجية مما ساهم في تقوية مرونتها. 
لقد استرعت استراتيجية المغرب األخضر باهتمام دولي 
ملحوظ من قبل العديد من المنظمات الدولية والدول لتقديمه 
كنموذج يجب اتباعه من حيث االستراتيجيات الزراعية.

وانطالقا من هذه اإلنجازات، تتطلع الفالحة المغربية اآلن 
لرفع التحدي المتمثل في دخول مرحلة جديدة في تنميتها 

بنفس القوة والتصميم والمسؤولية.
واستجابًة للتوجيهات الملكية السامية، التي حددت أهداًفا 
واضحة ودقيقة لها، وضعت الوزارة استراتيجية جديدة 
لتطوير القطاع الفالحي على أساس رؤية طموحة ومشتركة. 
قادرة على اإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية التي 

ينشدها جاللة الملك محمد السادس نصره هللا.
األخضر »الجيل  الجديدة،  االستراتيجية   ترتكز 

2030-2020« ، التي أطلقها جاللة الملك محمد السادس 
، حفظه هللا ، في 13 فبراير 2020 ، على ركيزتين. 
ترمي الركيزة األولى إعطاء »األولوية للعنصر البشري« 
لكون تنمية العنصر البشري شرط ال غنى عنه الستمرار 
تحديث القطاع وتعزيز اإلنجازات. اما الركيزة الثانية 
فتهدف الى »استدامة التنمية الفالحية« وخاصة تعزيز 
إنجازات مخطط المغرب األخضر مع إحداث نقلة نوعية 

وتكنولوجية كبيرة.

يتناول هذا التقرير، حصيلة أكثر من عقد من جهود تنمية 
القطاع تم إجراؤه من قبل المهنيين ممثال في 19 تنظيما 
بيمهنيا لمختلف سالسل اإلنتاج و12 غرفة فالحية جهوية 
باإلضافة لوزارة الفالحة في إطار نهج تشاركي ومتكامل.

كما يقدم هذا التقرير صورة واقعية للقطاع الفالحي تعكس 
اإلنجازات الرئيسية لمخطط المغرب األخضر وأوجه القصور 

قصد تحسينها والتي ستتطلب المزيد من الجهد والعمل.
سواء على مدار السنوات الماضية أو متطلبات التنمية 
للسنوات القادمة التي ينتظرها القطاع الفالحي، سيظل 
الفالحون نساء ورجاال وكافة المتدخلين وشركاء التنمية 
الفالحية على المستويين الوطني والدولي حجر الزاوية 
الذي ستجعل هذا القطاع قطاعا حيويا وديناميكيا بنهج 

تشاركي ومتضامن.

عزيز اخنوش
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 

والغابات

تمهيد

في عام 2008، أطلق جاللة الملك محمد السادس، حفظه 
هللا، خطة المغرب األخضر وهي استراتيجية طموحة 
للنهوض بالقطاع الفالحي، ومليئة بالتحديات الكبرى. ونظًرا 
لكون الفالحة في قلب القضايا االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، فقد كانت دائًما قطاًعا رئيسًيا للمملكة المغربية. 
وهكذا، حددت خطة المغرب األخضر لنفسها هدًفا طموحا 
لجعل الزراعة محرًكا للتنمية االقتصادية واالجتماعية مع 

ترسيخ جهوي متقدم.
تم تصميم مخطط المغرب األخضر ليشمل كافة المتدخلين 
في سالسل القيمة مع ترسيخ مجالي قوي يعزز إمكانات 

كل جهة وفئة على أفضل وجه.
ولتنزيل هذه الرؤية الطموحة كان من الضروري وضع 
اآلليات والمتطلبات، من خالل التنزيل الجهوي واإلصالحات 
المؤسسية الكبرى واإلطار القانوني وتنمية الشراكة مع 

القطاع الخاص باإلضافة إلى تعبئة موارد مالية جديدة.
 فخالل ما يزيد عن عقد من التنفيذ وبفضل الدعم المستمر 
والتوجيهات الملكية السامية حققت خطة المغرب األخضر 

نتائج إيجابية وملموسة على ال يمكن إنكارها.
أثر هذا إيجابيا على دخل المنتجين ومستوى االستثمار 
والميزان التجاري. كما ساهمت هذه الديناميكية في النمو 
االقتصادي الوطني حيث زادت مساهمة الزراعة في 
 نقاط نمو الناتج المحلي اإلجمالي من ٪7 خالل العقد
2008-1998 إلى ٪17 خالل العقد 2008-2018. 
وهكذا نجح القطاع الزراعي في لعب دوره كمحرك 

للديناميكية االقتصادية.
شهد االستثمار الفالحي، الذي يقع في قلب استراتيجية 
المغرب األخضر، قفزة نوعية. فقد رافق تنفيذ الخطة 
انتعاشا كبيرا في االستثمار العمومي، مما ساعد على استعادة 
التوازنات المالية للقطاع الفالحي في ضوء مساهمته في 
تكوين الثروة الوطنية والتشغيل واألمن الغذائي. وهكذا، 
فإن جهود االستثمار العمومي جعلت من الممكن تطوير 
البنية التحتية اإلنتاجية وتوسيع سلة التحفيزات لتشجيع 

المزارعين على تحديث وتجهيز مزارعهم. كما ساهم 
المجهود العمومي في الرفع من جاذبية القطاع مما أدى 
إلى استثمارات مهمة للقطاع الخاص بلغت ٪60 من 

مجمل جهد االستثمار في القطاع الفالحي.
على المستوى االجتماعي خلقت البرامج والمشاريع المنفذة 
في إطار خطة المغرب األخضر 50 مليون يوم عمل، 
أي ما يعادل 250 إلى 300 ألف منصب شغل فالحي. 
وهكذا، عرف سوق الشغل في القطاع الفالحي تحسنا 
ملحوظا من حيث عدد أيام العمل لكل منصب شغل وكذلك 
في تجويد الشغل من خالل تحسين إنتاجية العمل مما ساهم 

في تحسين الدخل وظروف العمل عموما.
تنضاف إلى هذه النتائج ديناميكية الشمول أواإلدماج. فقد 
بلغ عدد المستفيدين من برامج المغرب األخضر حوالي 
2,7 مليونا أغلبهم من الفالحين الصغار والمتوسطين. 
إن هذه الفئة من الفالحين تلعب دوًرا محوريا في التنمية 
االجتماعية واالقتصادية للقطاع. كما ساعدت مشاريع 
الركيزة الثانية في إطالق ديناميكية االستثمار وتحسين 

الدخل لدى صغار الفالحين.
كما تجلت ديناميكية الشمول أواإلدماج من خالل تنمية 
المنتجات المحلية كمصدر لخلق فرص الشغل وتحسين 
الظروف المعيشية لسكان العالم القروي، وال سيما النساء 
والشباب. كما أتاحت جهود التنمية الفالحية من هيكلة نسيج 
المنتجين بإنشاء ما يقرب من 10000 تعاونية زراعية، 

وبالتالي تعزيز االندماج في سالسل القيمة.
كما أرسى مخطط المغرب األخضر أسس األمن الغذائي 
المستدام بجميع أبعاده، سواء من حيث الموفورات أو 
الولوج أو الجودة. وبالتالي، أضحى المغرب من بين 
البلدان األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
من حيث تغطية االحتياجات الغذائية األساسية )50 إلى 

٪100 حسب المنتج(.
على المستوى البيئي، تتصدر الفالحة جهود مكافحة آثار 
تغير المناخ في البالد لذى جعلت من االستدامة أولوية 

مخطط المغرب األخضر الحصيلة واآلثار 2008- 2018
89

مخطط المغرب األخضر الحصيلة واآلثار 2008- 2018



مقدمة: الفالحة المغربية، رهانات وتحديات كبرى

يحتل القطاع الفالحي مكانة أولية ضمن االقتصاد المغربي نظرا الرتباطه برهانات على المستويات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

فعلى المستوى االقتصادي، يساهم القطاع بما يصل إلى %13 من الناتج الداخلي الخام و13%  •
من القيمة اإلجمالية للصادرات،

وعلى المستوى االجتماعي، تمثل الفالحة %72 من التشغيل القروي. فقرابة 10 ماليين شخص  •
ترتبط، بدرجات متفاوتة األهمية، باألنشطة الفالحية. وتساهم التنمية القروية كذلك، من خالل 
تحسين التشغيل والدخل، في مكافحة الفقر بالوسط القروي. ومكنت اإلنجازات الفالحية، خالل 
العشر سنوات األخيرة، مقرونة بالبرامج األخرى التي تستهدف الوسط القروي، من خفض الفقر 
بالوسط القروي، الذي مر من %25 سنة 2001 إلى %9.5 سنة 2014. عالوة على أن 

الفالحة فاعل رئيسي في األمن الغذائي للمغرب،
وعلى المستوى البيئي، تلعب الفالحة دورا هاما في الحماية واالستغالل المستدام للتربة والموارد  •

المائية الفالحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذا الحد من انعكاسات التغيرات المناخية 
والتأقلم مع تأثيراتها.

يتوفر القطاع الفالحي المغربي على نقاط قوة ال تنكر وطاقة ذاتية، مرتبطة كلها بأهمية وتنوع ثرواته 
الطبيعية، وتنافسية تكلفة اليد العاملة، والتموقع الجغرافي للبالد، والقرب من األسواق األوروبية، 
وإمكانات لوجيستيكية في تطور متواصل، وميزات نسبية لسالسل التصدير، باإلضافة إلى قدرات 

تنموية لقطاع الصناعات الغذائية.
ورغم كل هذا، فقد عانى القطاع الفالحي طويال من نقص في االستثمارات. فقبل 2007، ورغم 
أهمية مساهمة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام الوطني، ظلت حصته من ميزانية االستثمار 
العمومي ضعيفة. هذا العجز في االستثمار العمومي، وارتباطا بنقص في االستثمار الخاص جزئيا 
بفعل المساهمة المحدودة للنظام البنكي في الفالحة، أدخل القطاع الفالحي في حلقة من ضعف 

اإلنتاجية والمداخيل.
ومن جهة أخرى، ظل القطاع قليل التنوع، مع هيمنة قوية لزراعة الحبوب في القيمة المضافة الفالحية. 

وهو ما كان يعرضه لتقلبات قوية في نموه، مع ما يتبع ذلك من انعكاس سلبي على نمو االقتصاد.
وينضاف إلى ذلك، ضعف نسيج الفاعلين والتنظيمات المهنية الفالحية. ومما زاد من تفاقم هذا الضعف، 

هو كون بنيات التأطير أصبحت متجاوزة ولم تعد تستجيب للمتطلبات الجديدة وإشكاليات القطاع.

يتوفر القطاع الفالحي على 1.6 مليون استغاللية فالحية بمتوسط مساحة يبلغ 5.5 هكتار لالستغاللية 
و تمثل المساحات الصغيرة ألقل من 5 هكتارات %70 من حيث العدد و %25 من حيث المساحة 
الصالحة للزراعة. كما يواجه القطاع كذلك معوقات بنيوية كالعقار الفالحي، منها تفتت األراضي 
وتوسع اشكال االستغالل او الملكية المشتركة لألراضي )حقوق مشاعة( وتعدد األنظمة العقارية، 

وهي عوامل ال تشجع على االستقرار واالستثمار والتنمية القروية.
وعالوة على ما سبق يتعين على القطاع ومنذ عدة سنوات، مواجهة ظرفية جديدة تتميز بما يلي:

التغيرات المناخية التي تهدد استدامة أنظمة اإلنتاج، السيما ما يتعلق منها بأنماط االستعمال غير  •
مستدام للمياه على المدى البعيد،

عدم استقرار وتقلبات األسواق العالمية للمواد األساسية الذي ترتب عنه ارتفاع في األثمنة  •
تمخضت عنه األزمات الغذائية لــ2007 و 2008،

التحوالت التي عرفها التنافس العالمي في االسواق )التخصص في طرق التسويق، التوزيع  •
العصري الذي يتطلب تحوالت في العمق على مستوى سلسلة القيم، إلخ.(،

المتطلبات المتنامية للمستهلكين في مجالي الجودة وتتبع مسارات المنتجات. •
نتيجة لذلك، وجدت الفالحة المغربية نفسها في 2008، في مفترق طرق،  بعد عقود من التراجع 

المتواصل لالستثمار، ولكن بقدرات كامنة قابلة للتعبئة و التأقلم لتستجيب لتحدياتها العديدة.
وفي هذا السياق، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، انكبت 
وزارة الفالحة على صياغة استراتيجية مخطط المغرب األخضر التي انطلقت سنة 2008. ويتمثل 
طموح هذه االستراتيجية في جعل الفالحة محركا للتنمية االقتصادية واالجتماعية بتحويل القطاع 

الفالحي إلى قطاع عصري تنافسي وإدماجي.
ويعطي هذا التقرير نظرة عن استراتيجية مخطط المغرب األخضر وبرامجه المهيكلة، وكذا حصيلة 
أهم إنجازاته خالل الفترة ما بين 2008 و 2018 وما يتعلق بانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية. وتهم هذه الحصيلة ديناميتي التقدم واإلدماج على حد السواء. والهدف من ذلك، هو  تقديم 
اإلنجازات المسجلة خالل عقد من تنفيذ االستراتيجية و كذا االستفادة من التجارب الناجحة، واستخالص 

الدروس المستقبلية، وابراز اإلكراهات التي تمت مواجهتها وكذا محاور التحسين.
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 عرفت 2008 انطالقة مخطط المغرب األخضر
الذي جعل من الفالحة 	ولوية وطنية

 تعبئة
العقار

الماء األقطاب 
الفالحية

الصادرات التسويق اإلصالح 
المؤسساتي

إصالح نظام 
التحفيزات

جعل�االســتثمار�العمومي�والخاص�في�قلب�االستراتيجية
بالموازاة�مع�إصالح�اإلطار�القطاعي�والمؤسســاتي

الرؤيا
جعل�الفالحة�محــركا�للتنمية�االقتصادية�واالجتماعية

تنمية زراعة عصرية
 استثمار ذو إنتاجية عالية وقيمة مضافة  

800 إلى 900 مشروع باستثمار قدره 100 
مليار درهم على مدى 10 سنوات

إدماج الفالحة الصغيرة في المنظومة االقتصادية
 استثمار اجتماعي ومحاربة الفقر  

545 مشروع باستثمار قدره 20 مليار درهم 
على مدى 10 سنوات

12 

بتسجيل الفالحة المغربية في ثالثية التنمية المستدامة 
الذي يجمع ما بين الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية 
والمحافظة على الموارد الطبيعية، يروم مخطط المغرب 
األخضر، الذي أعطيت انطالقته سنة 2008، إلى جعل 

الفالحة محركا للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
لهذا وضعت االستراتيجية كأهداف رئيسية في أفق  

2020 ما يلي:
الرفع من الناتج الداخلي الفالحي الخام من 60 إلى  •

90 مليار درهم،
الرفع من قيمة الصادرات إلى 44 مليار درهم، •
التحسين بمرتين إلى 3 مرات من دخل 3 ماليين  •

من ساكنة الوسط القروي،
تدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فاعلية، مع اقتصاد  •

في الماء يتراوح ما بين %20 و50%.
وبوضعه االستثمار قي قلب منظومته التنفيذية، يعزز 
مخطط المغرب األخضر مبدأ فالحة للجميع بدون استثناء، 
من خالل أدوات تدخل تختلف حسب السالسل ونوع 
االستغالليات. وهكذا، يرتكز مخطط المغرب األخضر 

على دعامتين:
الدعامة األولى وتهدف إلى تنمية فالحة عصرية  •

وتنافسية، في ظرفية تتسم بعولمة األسواق وتشهد 

تنافسا حادا على مستوى المنتوجات الفالحية، وذلك 
من خالل االستثمار الخاص.  وتطمح هذه الدعامة 
إلى وضع محفظة من 800 إلى 900 مشروع 
باستثمار قدره 100 مليار درهم على مدى 10 
سنوات، خاصة عبر مشاريع التجميع والشراكة بين 
القطاعين العام و الخاص. وقد تمت مراجعة هذا 
الهدف قي أفق 2020 نحو االرتفاع ليبلغ 000•1 
مشروع باستثمار قدره 78 مليار درهم لفائدة 

514•437 مستفيدا،
وتروم الدعامة الثانية إلى تنمية فالحة تضامنية من  •

خالل إدماج الفالحة العائلية في المنظومة االقتصادية. 
وتهم الدعامة وضع محفظة من 545 مشروعا باستثمار 
20 مليار درهم على 10 سنوات تهدف إلى تحويل 
زراعة الحبوب في المناطق غير مالئمة إلى زراعات 
ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتكثيف اإلنتاج وتنويع 
األنشطة الفالحية. وقد تمت مراجعة الهدف في أفق 
2020 نحو االرتفاع ليصل إلى 911 مشروعا باستثمار 
 قدره 21.4 مليار درهم لفائدة 635•933 مستفيدا. 
وإضافة إلى مقاربة المشاريع، اختار المخطط 
االعتماد على مقاربة سلسلة القيمة من خالل إدماج 
العالية والسافلة باالرتكاز على عقود- البرامج لتنمية 

سالسل اإلنتاج الفالحي.

ويرتكز مخطط المغرب األخضر كذلك على إصالح 
اإلطار القطاعي وتحسين العوامل األفقية التي تهم على 

وجه الخصوص، ما يلي:
تعبئة العقار الفالحي، •
تحسين التحكم في مياه السقي وتدبيرها، •
عصرنة السوق الداخلية وتنمية الصادرات، •

تحسين مناخ األعمال والسياسة الجبائية والتحفيزات، •
تنمية تثمين المنتجات الفالحية. •

ولبلورة مخطط المغرب األخضر، كان البد من وضع 
الشروط األولية الضرورية، سواء من الناحية الهيكلية 

أو التنظيمية أو كذلك العقارية.

 34 مليار درهم
تم الحصول عليها من لدن المانحين الدوليين

إرساء 4 هيآت جديدة كبرى 

19 فيدرالية بيمهنية
19 عقد-برنامج موقع

إغناء اإلطار القانوني ب 

4500 نص قانوني
12 مخطط جهوي فالحي

رؤية جديدة، حكامة 
جديدة، وسائل جديدة 

ترسيخ ترابي بغية تثمين 	فضل لإلمكانات الجهوية والمحلية-  

تطلبت بلورة األهداف المحددة في إطار مخطط المغرب 
األخضر، فيما يتعلق بخلق الثروات وفرص الشغل 
ومحاربة الفقر، تبني مقاربة ترابية. وهكذا، ومن أجل 
استغالل أفضل لإلمكانات الجهوية وخلق دينامية خاصة 
بكل جهة، تمت ترجمة مخطط المغرب األخضر إلى 

12 مخططا فالحيا جهويا.
ويتمثل الهدف من هذه المخططات الجهوية في بناء 
رؤية وعروض فالحية جهوية، تمكن من تعبئة الفاعلين 
الجهويين والمحليين حول مشاريع وبرامج تتالئم تحديدا 
مع المجال الترابي وإمكاناته االقتصادية وإكراهاته.  

فهي إذن مقاربة سياقية ومالئمة لتدابير مخطط المغرب 
األخضر على الصعيد الجهوي.

وهكذا، فإن المخططات الجهوية الفالحية تشكل خارطة 
طريق للتنمية الفالحية للجهة، تم إنجازها وفق مقاربة 
تشاركية، على نحو يمكن من إعطاء دينامية جديدة 
للجهة تجعل منها مجاال ترابيا حقيقيا للتنمية االقتصادية 

واإلجتماعية. 
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إصالحات مؤسساتية لعصرنة تدبير القطاع و خلق بيئة مواتية لتطويره-   

بتبنيه لمقاربة شمولية ابتكارية، قام مخطط المغرب 
األخضر بعملية إصالحات عميقة ومستمرة للقطاع 
الفالحي ومحيطه المؤسساتي من أجل خلق دينامية 

جديدة لتنميته.
ولتفعيل بلورة مخطط المغرب األخضر، تم القيام بإصالحات 
مؤسساتية كبرى، منها، على وجه الخصوص، ما يلي:

إعادة هيكلة وزارة الفالحة على المستوى المركزي، •
إعادة هيكلة وإرساء 12 غرفة فالحية و12 مديرية  •

جهوية للفالحة،
إحداث وكاالت جديدة ومؤسسات، نذكر منها على  •

وجه الخصوص:

وكالة التنمية الفالحية، سنة 2009، من أجل النهوض • 
باالستثمار الخاص في القطاع الفالحي من خالل 

المواكبة وتصور وتنفيذ المشاريع الفالحية،
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، • 

سنة 2009، المكلف بالتنظيم القانوني ومراقبة 
الجودة والمعايير الصحية،

الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان، • 
سنة 2010، من أجل تنمية إمكانات هذه المناطق،

المكتب الوطني لالستشارة الفالحية، سنة 2013، • 
من أجل قيادة وتنسيق تدخالت االستشارة بواسطة 

بنية متخصصة.

تدعيم اإلطار القانوني من خالل إصدار 500 4 نص قانوني لمواكبة تحول القطاع-    

على المستوى القانوني، تمت بلورة مخطط المغرب 
األخضر من خالل إصالح النصوص القانونية و التنظيمية 

المؤطرة للقطاع الفالحي بغية مصاحبة تحوله.
وقد تم خالل هذه العملية، إصدار 500•4 نص تنظيمي، 
من بينها 20 قانون، مع كل ما يترتب عن ذلك من تنسيق 

ومسالك قانونية:
إصالح مؤسساتي لحكامة القطاع الفالحي )10  •

قوانين و 18 مرسوما و54 قرارا(،
تحفيز االستثمار الفالحي )13 مرسوما و 84 قرارا(، •
تهيئة المجال الفالحي و إصالح األنظمة العقارية  •

الفالحية والتسجيل العقاري )2 قوانين و 194 
مرسوما و 752•2 قرارا(،

تنمية سالسل اإلنتاج و ترميز المنتوجات والتنظيم  •
المهني )6 قوانين و 15 مرسوما و 142 قرارا(،

السالمة الصحية و مراقبة جودة المنتوجات الفالحية  •
و الغذائية و المدخالت )1 قانون و 24 مرسوما و 

140•1 قرارا(.

اإلصالح المؤسساتي وحكامة 
القطاع الفالحي

10 قوانين •
18 مرسوم •
54 قرار •

تهيئة المجال الفالحي وإصالح األنظمة 
العقارية الفالحية و التحفيظ العقاري

2 قوانين •
194 مرسوم •
752•2 قرار• 

تنمية سالسل اإلنتاج وترميز 
المنتوجات والتنظيم المهني

6 قوانين •
15 مرسوم •
142 قرار •

التحفيز على 
االستثمار الفالحي

13 مرسوم •
84 قرار •

السالمة الصحية ومراقبة جودة المنتوجات الفالحية والغذائية 
والمدخالت
  1 قانون

  24 مرسوم
  140•1 قرار

500 4 نص قانوني
منها 20 قانون

القوانين الرئيسية التي تم تبنيها، ابتداء من 2008، 
تتعلق بالتنظيمات البيمهنية الفالحية، والتجميع الفالحي، 
واإلنتاج البيولوجي للمنتجات الفالحية، والسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية، وتنظيم مهنة المستشار الفالحي الخاص، 

والتسجيل العقاري، والوضع القانوني للغرف الفالحية، 
والترحال الرعوي، وتهيئة وتدبير الفضاءات الرعوية 

والغابوية الرعوية.
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مقاربة سالسل اإلنتاج ووضع 19 تنظيما بيمهنيا بهدف تدبير تشاركي ومندمج -   
للقطاع

مقاربة »سلسلة اإلنتاج« تم اعتمادها في مخطط المغرب 
األخضر كاختيار استراتيجي أساسي لتنمية فالحة فعالة 
ومندمجة. وفي الوقت الذي أضحت فيه التجارة معولمة، 
والتنافس حاد على مستوى أسواق المنتوجات الفالحية، 
أصبح تنظيم سالسل اإلنتاج واإلمساك بزمام األمور في 
القطاع من قبل الفاعلين فيه، شرطين ضرورين لتحسين 

تنافسية الفالحة المغربية.
وقد تبلورت هذه الرؤية من خالل هيكلة التنظيمات 
المهنية ووضع إطار تعاقدي وتشاركي معها. والهدف 
المنشود هو عصرنة وتنمية سالسل اإلنتاج من خالل 
إدماج مختلف حلقات سلسلة القيمة بغية تحسين اإلنتاجية 

والجودة.
وفي هذا اإلطار، تم وضع ترسانة قانونية و تنظيمية، 
منها، على وجه الخصوص، القانون رقم 12-03 المتعلق 

بالتنظيمات البيمهنية والذي يهدف إلى تدعيم قدرات تدخل 
المهنة ومدها بالوسائل، حتى تتمكن من حمل مشاريع 
التنمية الخاصة بسلسلتها وتحقيق األهداف المسطرة في 
إطار عقود- البرامج.كما  تم إحداث 19 تنظيما بيمهنيا 
وتدعيمها، منها 16 تم االعتراف بها  بموجب مقتضيات 

هذا القانون.
ومن جهة أخرى، تم التوقيع على 19 عقود- البرامج 
بين الدولة والتنظيمات البيمهنية من أجل تنمية وتأهيل 
سالسل اإلنتاج الرئيسية. وتحدد عقود- البرامج األهداف 
التي يتعين تحقيقها على مستوى المساحات المغروسة، 
وتعداد قطيع الماشية، واالقتصاد في الماء واإلنتاج، 
وتأهيل آليات التثمين والتحسين ظروف التسويق، مع 
توضيح التزامات كل طرف. هذه العقود هي موضوع تتبع 
منتظم إلنجازات التزاماتها في إطار لجن التتبع والقيادة.

تعبئة إمكانات مالية جديدة وإصالح للنظام التحفيزي بغية دعم دينامية االستثمار -  
وعصرنة الفالحة.

 لقد تمت مواكبة تنفيذ مخطط المغرب األخضر بتحسن 
هام في تمويل القطاع، سواء من قبل السلطات العمومية 

أو القطاع البنكي:
ارتفعت حصة الفالحة من النفقات العمومية بشكل  •

ملموس، مع تضاعف ميزانية االستثمار من الميزانية 
العامة للدولة بــ 5.8 مرات، لتمر من 1.6 مليار 
درهم سنة 2008 إلى 9.3 مليار درهم سنة 2018،

تعبئة قرابة 34 مليار درهم من لدى المانحين  •
الدوليين، منها %38 على شكل هبات،

قرابة 58 مليار درهم من القروض تم منحها من  •
قبل القرض الفالحي للمغرب من أجل تمويل مشاريع 

فالحية.

ومن جهة أخرى، ولمصاحبة وتشجيع مجهود االستثمار 
الخاص في القطاع الفالحي، كان من الضروري إصالح 
صندوق التنمية الفالحية باعتباره األداة الرئيسية لتحفيز 
االستثمار لتمكينه من مواكبة تنفيذ أوراش مخطط المغرب 
األخضر وتحسين مساهمته في تعزيز االستثمارات 
الفالحية وتجاوز االختالالت المالحظة على مستوى 
مخطط االستهداف وعلى المستوى اإلجرائي. وقد تمت 

ترجمة هذا اإلصالح بشكل رئيسي من خالل:
إدخال مساعدات جديدة تتوافق والتزامات الدولة في  •

إطار عقود-البرامج الموقعة مع التنظيمات البيمهنية،
تدعيم بعض المساعدات القائمة، خاصة فيما يتعلق  •

بالسقي الموضعي، بغية التسريع في إنجاز البرنامج 
الوطني لالقتصاد في مياه السقي،

تقطيع أكثر دقة لنوعيات المعدات المدعومة ومراجعة  •
سقف الدعم،

معالجة خاصة لمشاريع التجميع من خالل منح  •
مساعدات مدعومة للمجمعين والفالحين  المجمعين،

تدعيم منظومة حكامة ومراقبة التحفيزات بوضع  •
معايير األهلية لمعدات الفالحة وتربية الماشية، وكذا 
تعميم الموافقة المسبقة أو االتفاق المبدئي لكامل 

المكونات تقريبا.

على صعيد الحكامة، تجتمع سنويا لجنة تقنية مكونة 
من ممثلين عن وزارات الفالحة، واالقتصاد والمالية، 
والداخلية، وذلك بهدف تحليل الحصيلة المادية والمالية 
لصندوق التنمية الفالحية، وكذا أوجه القصور وتحسين 

المنظومة.
وعلى المستوى اإلجرائي، يتم توزيع تحفيزات الصندوق 
في احترام للتوجيهات المشتركة بين الوزارات التي تحدد 
كيفية منحها. وتبعا إلصالح صندوق التنمية الفالحية، تم 
إدخال تدابير جديدة على مسطرة معالجة التحفيزات بهدف 
توحيد طريقة معالجة الملفات، وترشيد منح المساعدات، 

وتحسين فاعلية المراقبة.
وقد ترافق هذا اإلصالح ميدانيا بتوطيد دور الشبابيك 
الوحيدة في المديريات اإلقليمية للفالحة والمكاتب الجهوية 
لالستثمار الفالحي )58 شباك وحيد(، ووضع نظام 
 ،)ISO- 9001 لتدبير الجودة )32 شباك وحيد معتمد
ووضع نظام للمعلومات ورفع التقارير الذي بواسطته 
تتم صياغة ووضع كل طلبات اإلعانة، وتفعيل مخطط 

تواصل وإعالم لفائدة الفالحين والمستثمرين.

مخطط المغرب األخضر الحصيلة واآلثار 2008- 2018
1819

مخطط المغرب األخضر الحصيلة واآلثار 2008- 2018



انعكاسات مخطط المغرب األخضر: تضاعف الناتج الداخلي ب- 
الفالحي الخام والصادرات الفالحية، خلق 50 مليون يوم عمل، 

اقتصاد وتثمين ما يقارب 2 مليار متر مكعب من مياه السقي 
في السنة



انعكاسات مخطط المغرب األخضر: تضاعف الناتج الداخلي ب- 
الفالحي الخام والصادرات الفالحية، خلق 50 مليون يوم عمل، 

اقتصاد وتثمين ما يقارب 2 مليار متر مكعب من مياه السقي 
في السنة

أدخلت استراتيجية مخطط المغرب األخضر الفالحة 
المغربية في ثالثية التنمية الفالحية التي تجمع بين 
الفاعلية االقتصادية والعدالة االجتماعية والحفاظ على 

الموارد الطبيعية. 

يظهر القطاع الفالحي اليوم نجاحات حقيقية في رصيده 
من خالل ارتفاع الناتج الداخلي الفالحي الخام والصادرات 

الفالحية، وخلق مناصب شغل في الوسط القروي. النتائج 
المحصل عليها تبرهن على ذلك في العديد من المستويات، 
بداية من الصعود القوي لالستثمارات وصوال إلى تسريع 
إنتاج سالسل قيم مختلف سالسل اإلنتاج مرورا بتحسين 

ظروف عيش الفالحين.

االنعكاسات االقتصادية

الناتج الداخلي الفالحي الخام عرف معدل نمو سنوي نسبته %5.25 مع تضاعف مساهمة القطاع الفالحي  11
في نقط النمو االقتصادي اإلجمالي، ناجحا بذلك في تحقيق طموحه بأن يصبح محركا لدينامية النمو

بعد 10 سنوات من إعطاء انطالقته، أعاد المخطط 
تموضع الفالحة كمحرك للنمو االقتصادي. وبقياسها 
من خالل الناتج الداخلي الفالحي الخام، تضاعفت الثروة 
المحدثة من 65 مليار درهم عند إطالق مخطط المغرب 

األخضر إلى 125 مليار درهم سنة 2018.

وخالل هذه الفترة، بلغ معدل النمو السنوي المسجل 
%5.25 متجاوزا بشكل قوي القطاعات األخرى من 

االقتصاد الوطني. وقد كان هذا التطور أسرع بمرتين مقارنة 
بالعقد السابق لمخطط المغرب األخضر )2007-1997( 
الذي لم يكن معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الفالحي 

الخام يبلغ فيه سوى 2.5%.

وعالوة على منحى وتيرة النمو نحو االرتفاع، بلغ القطاع 
الفالحي مستويات جديدة في النمو كل 4 سنوات.

65

77

97 100
105

96
112 110 106

122 125123

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

تطور الناتج الداخلي الفالحي الخام )المصدر: المندوبية السامية للتخطيط(

وهكذا، فإن نمو القطاع الفالحي هو نتيجة األداء الجيد 
لسالسل اإلنتاج، واالستثمارات العمومية والخاصة 

الفالحية، ونمو الصادرات.
وبفضل هذه اإلنجازات، بلغت نسبة مساهمة القطاع 
الفالحي في نقاط النمو االقتصادي الوطني أكثر من 

الضعف، حيث مر من معدل نسبته %7.3 خالل عشرية 
1998-2008 إلى %17.3 خالل الفترة 2018-2008. 
فمع 10 نقط إضافية لهذا النمو، نجح القطاع الفالحي 

في رهان لعب دور محرك النمو االقتصادي.

مساهمة الفالحة في نقط النمو االقتصادي الوطني )%(
)المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط، عمليات حسابية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات(

7.3

10 17.3

1998-2008 2008-2018

وفيما يتعلق بموارد نمو القطاع الفالحي، فحسب الدراسة 
المنجزة من قبل المجلس العام للتنمية الفالحية سنة 
2016، يبين التحليل الزمني لمساهمة عوامل اإلنتاج 
في نمو القطاع الفالحي من التمييز بين فترتين كبرتين:

 الفترة األولى مابين 1985 و2007، حيث أن  •
مجمل النمو الفالحي مصدره المدخالت المعبأة بنسبة 
%31 واإلنتاجية اإلجمالية للعوامل بنسبة 69%. 
وهذه الوضعية لم تساهم سوى بشكل ضعيف نسبيا 
في در الثروة. وهي تمثل نظام تراكم، حيث التثمين 
مؤمن من خالل ارتفاع عوامل اإلنتاج دون أن يؤدي 
ذلك إلى إحداث تغييرات هامة على صعيد ظروف 

اإلنتاج وفعالية عوامل اإلنتاج.

الفترة الثانية 2008-2015 تتميز على العكس،  •
بتحول بنيوي للنمو الفالحي، حيث مثلت اإلنتاجية 
اإلجمالية للعوامل %85 مقابل %15 بالنسبة 
للمدخالت. ويدل هذا التحول في الدينامية اإلنتاجية 
الجديدة المتمخضة عن مخطط المغرب األخضر، 
حيث عرفت ظروف اإلنتاج تحوال منهجيا بشكل 
يعطي دفعة ملحوظة لإلنتاجية. وإحداث الثروة، في 
هذه الحالة، مؤمن من خالل إنتاجية إجمالية أفضل 
للعوامل، تجلت عبر تحسين فعالية عوامل اإلنتاج 
)نجاعة استعمال المياه، إستعمال أفضل للمكننة، 

ظروف اإلشتغال...( والتنظيم وعملية اإلنتاج.
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مساهمة اإلنتاجية اإلجمالية للعوامل ومدخالت اإلنتاج في النمو الفالحي )المصدر: دراسة للمجلس العام للتنمية الفالحية(

31%

69%

1985-2007 2008-2015

85%

المدخالت

اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل االنتاج
15%

وهكذا، تحسن نمو إنتاجية العمل بشكل ملموس. فقد 
مر من %4.4 خالل الفترة 1985-2007 إلى 
%8.2 في الفترة ما بين 2008-2015 متجاوزا 
بذلك معدل االقتصاد الوطني الذي استقر في 3.1% 

خالل الفترة األخيرة.

ومقارنة مع بلدان أخرى، فإن اإلنتاجية اإلجمالية 
للعوامل للقطاع الفالحي بالمغرب عرف معدل نمو 

األكثر ارتفاعا خالل الفترة 2014-2008.

مقارنة بين نسب نمو اإلنتاجية اإلجمالية للعوامل )المصدر: المجلس العام للتنمية الفالحية(

الدولة
الخدماتالصناعةالفالحة

201411990200711990201412008201411990200711990201412008201411990200711990201412008

2,4-0,6-1,1-1,1-0,20,1-2,94,00,0إسبانيا

0,7-0,60,00,2-2,52,62,20,71,2فرنسا

1,7-0,50,0-1,9-0,20,4-1,82,40,2إيطاليا

1,3-0,30,0-1,91,43,00,40,50,0البرتغال

0,8-0,4-0,5-2,3-1,2-1,5-1,51,02,9مصر

0,6-1,00,20,5-0,10,3-3,02,15,3المغرب

0,61,41,80,6-3,33,91,80,30,6تونس

0,6-0,3-0,4-1,4-0,6-0,8-1,11,01,4تركيا

رغم الظرفية العالمية الصعبة ارتفعت الصادرات الفالحية بأكثر من الضعف، مما ساهم في تحسن الميزان  12
التجاري الفالحي

في إطار بلورة مخطط المغرب األخضر الهادف إلى 
عصرنة القطاع الفالحي، أعطى المغرب مكانة متميزة 

للسياسة التجارية الفالحية بهدف :
 تنويع وتحسين المبادالت التجارية الفالحية بالنسبة  •

للمنتوجات واألسواق،
 تحسين الميزان التجاري الفالحي، •
 حماية اإلنتاج الفالحي الوطني، •
 تزويد السوق المحلية بالمدخالت والمواد الغذائية  •

األساسية،
 المساهمة في تحسين دخل الفالحين واألمن الغذائي  •

للبالد.
ولبلوغ هذه األهداف، تم وضع تدابير للسياسة التجارية 
ومالئمتها مع أهداف مخطط المغرب األخضر واإلطار 
الجديد للسوق العالمية، طبقا اللتزامات المغرب الدولية. 

ومن ضمن هذه التدابير، يمكن ذكر :
إبرام عدة اتفاقيات تبادل حر مع شركاء مختلفين،  •

السيما االتفاقية الفالحية مع االتحاد األوروبي التي 
دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2012،

 البحث عن أسواق جديدة لتنويع الولوج إلى األسواق  •
للصادرات الفالحية: إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

إلخ.،
االنخراط في أجيال جديدة للبروتوكوالت حول قواعد  •

المنشأ التفضيلية التي ترمي إلى إدماج متوازن للسوق 
العالمية، السيما منها المعاهدة الجهوية األوروبية 

المتوسطية لقواعد المنشأ،

 اإلصالح التعريفي للمنتوجات الفالحية لسنة 2013  •
واألنظمة الجبائية التحفيزية الخاصة بالنسبة للمدخالت 

الفالحية وبعض المنتجات الغذائية الصحية،
 قيادة تدابير الحماية التجارية الخاصة بالمنتوجات  •

الفالحية،
 تدبير األنظمة االقتصادية للجمارك، •
 دعم تنويع األسواق، السيما ما يخص تكلفة النقل، •
 المساهمة في عصرنة القانون حول التجارة الخارجية  •

ونصوصه التطبيقية. وهذا القانون الجديد منح المغرب 
أدوات جديدة في التجارة الخارجية من أجل إنعاش 
الصادرات وحماية القطاع الفالحي على منوال 

التدابير المتخذة من قبل الشركاء،
 تبسيط مساطر االستيراد والتصدير تطبيقا اللتزامات  •

المغرب في إطار اتفاقية تسهيل مبادالت منظمة 
التجارة العالمية )إلغاء المستندات المكتوبة لشواهد 

الصحة النباتية ورخص تصدير بعض المواد(.
 اإلصالح المؤسساتي على مستوى وزارة الفالحة،  •

السيما من خالل تخصيص مهام جديدة للمؤسسة 
المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات كالنهوض 
بصادرات المنتوجات الفالحية واليقظة االستراتيجية.

ورغم الظرفية العالمية الصعبة المتأثرة باألزمة االقتصادية 
لــ 2008-2012، فقد ساهمت التدابير المتخذة من قبل 
وزارة الفالحة من أجل النهوض بالتجارة الخارجية 
في مضاعفة قيمة الصادرات الفالحية ما بين 2008 
و2018 التي مرت من 15.2 مليار درهم سنة 2008 

إلى 36.3 مليار درهم سنة 2018.
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تطور قيمة الصادرات الفالحية بمليار درهم )المصدر: مكتب الصرف(

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15.2 14.7 16.7
19.3 18.0 20.7 22.5

27.0 29.5
33.2

36.3

X2.4

وقد ساهمت هذه الدينامية من جهة، في تحسين معدل 
تغطية الواردات بالصادرات الفالحية الذي مر من 51% 
سنة 2008 إلى %68 سنة 2018 ومن جهة أخرى، 
في خفض عجز الميزان التجاري الفالحي بقرابة 31% 
ليمر من 25.2 مليار درهم سنة 2008 إلى 17.4 

مليار درهم سنة 2018. تقليص حصة عجز الميزان 
التجاري الفالحي في الناتج الداخلي الخام مرتبط أساسا 
بانخفاض واردات الحبوب وارتفاع صادرات الطماطم 

والخضر والفواكه الحمراء.

 25.2

 17.4

2008 2018

131%
تطور عجز الميزان التجاري بمليار درهم )المصدر: مكتب الصرف ووزارة الفالحة(

من جهة أخرى، تميزت الصادرات الفالحية، خالل 
الفترة ما بين 2008-2018، بتنوع قوي في المنتوجات 

المصدرة، مع تحسن ملموس في قيمة صادرات منتوجات 
الخضروات.

الطماطم % 18

الخضروات

الفواكه الطازجة
)دون الطماطم(

الحوامض 

السكر

مصبرات الزيتون

منتجات أخرى

15 % 

19 % 

12 % 

5 % 

5 % 

27 % 

13 % 

14 % 

11 % 

1 % 
21 % 

8 % 
31 % 

2018 2008

36.3 

15.2 

+9%

تطور الصادرات الفالحية حسب المنتوج بمليار درهم )المصدر: مكتب الصرف(

وقد شكلت الطماطم المنتوج الرئيسي في الصادرات 
الفالحية، مع ارتفاع بـــ %62 من حيث الحجم و213% 
من حيث القيمة لتمر من 2 مليار درهم سنة 2008 إلى 
قرابة 6.5 مليار درهم سنة 2018. وسجلت منتوجات 
أخرى نتائج جد ملموسة كالفاصولياء الخضراء )167%( 
والفلفل )%366( والفراولة الطازجة )%90( وزيت 

الزيتون )528%(.
من جهة أخرى، تتم معظم المبادالت التجارية للمغرب 
في إطار اتفاقيات تجارية مبرمة مع العديد من الشركاء. 

وهكذا، فإن حصة الصادرات الفالحية في اإلطار التفضيلي 
)اإلتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األمريكية، الدول 
العربية، دول اتفاقية أكادير، اتفاقيات التبادل الحر، 
واإلمارات العربية المتحدة( بلغت %84 للفترة ما بين 
2015 و2017 مقابل %80 قبل مخطط المغرب 
األخضر ما بين 2003 و2008. ويظل االتحاد األوروبي 
السوق األول بنسبة %67 من القيمة اإلجمالية للصادرات 

الفالحية المغربية.

في السنة
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100% 100%

2003-2008 2015-2017

67%

االتحاد األوروبي

الواليات المتحدة
تركيا

الدول العربية )دون اتفاق أكادير(
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تطور حصة الصادرات الفالحية حسب كل اتفاقية تبادل حر )%( )المصدر: تحاليل لوزارة الفالحة( 

في إطار المجهودات المتواصلة لتنويع األسواق، انخرط 
المغرب في اتفاقية تجارية للتبادل الحر في إطار المشروع 

الكبير لمنطقة التبادل الحر القاري اإلفريقية. وقد انطلقت 
كذاك مشاورات مع بعض الدول األسيوية وأمريكا الالتينية.

بتراكم استثمارات بلغ 104 مليار درهم من بينها 63 مليار درهم من القطاع الخاص، وضع مخطط المغرب  13
األخضر االستثمار في صلب معادلته

تصادف إطالق المخطط بظرفية تتسم بانخفاض االستثمار 
في القطاع الفالحي، وبغية تحسين اإلنتاج واإلنتاجية 
وضع مخطط المغرب األخضر االستثمار في قلب 
استراتيجيته. وتم تصور المنظومات التحفيزية التي 
وضعت بغية تشجيع الفالحين على عصرنة وتجهيز 
استغالليا تهم. وَهمَّ المجهود العمومي لالستثمار تنمية 
البنية اإلنتاجية وإحداث بيئة مالئمة لالستثمار الخاص.

ما بين 2008 و2018، بلغ مجموع االستثمارات في 
القطاع الفالحي 104 مليار درهم، منها %39 من 
االستثمارات العمومية )41 مليار درهم( و%61 من 

االستثمارات الخاصة )63 مليار درهم(.

وهكذا، واكب تنفيذ مخطط المغرب األخضر إعطاء 
انطالقة هامة جديدة لالستثمار العمومي. فأواخر 2008، 
بلغ مجموع االستثمارات العمومية 41 مليار درهم بفضل 
ارتفاع ميزانية وزارة الفالحة. ويعكس هذا التطور 
المجهود الهام المبذول من قبل الحكومة لجعل القطاع 
الفالحي رافعة تحظى باألولوية في التنمية االجتماعية 

واالقتصادية للمغرب.
وقد استهدف االستثمار العمومي بشكل رئيسي البنية 
اإلنتاجية، السيما منها البنيات التحتية للسقي والتهيئة 
الهيدرو فالحية )%60( والفالحة التضامنية )15%( 

وتنمية سالسل اإلنتاج )13%(.
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تطور تراكم االستثمار العمومي بمليار درهم )المصدر: وزارة الفالحة(

هذا االرتفاع في ميزانية االستثمار للقطاع هو إنصاف 
للقطاع الفالحي والفالحين بالنظر لمساهمتهما في الثروة 

الوطنية والتشغيل واألمن الغذائي.

0.60

1.07

2004-2008 2015-2018

تطور مؤشرات التوجه الفالحي )المصدر: وزارة الفالحة(

على المستوى الجهوي، تم تمييز المزج بين االستثمارات 
العمومية واالستثمارات الخاصة حسب اإلمكانات الفالحية 
لكل جهة. فبقدر ما تكون مساهمة فالحة الجهة في الناتج 
الداخلي الفالحي الخام مهمة بقدر ما تكون المبادرة الخاصة 

حاضرة. وفي الجهات حيث المساهمة أضعف، كانت 
حصة االستثمار العمومي أكثر أهمية، السيما الجهات 
الجنوبية والجهات الجبلية )طنجة-تطوان- الحسيمة على 

سبيل المثال(.
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العمومي الخاص

نسب االستثمارات العمومية / الخاصة حسب الجهة )% (  )المصدر: وزارة الفالحة(
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وفيما يتعلق باالستثمارات العمومية، تم إعطاء دينامية 
جديدة بفضل وضع إطار مؤسساتي مالئم لالستثمار، 
وإصالح اإلطار التحفيزي، والتعبئة القوية للفاعلين من 
خالل عقود- البرامج لسالسل اإلنتاج وهيكلة التنظيمات 

البيمهنية. وقد شكل االستثمار العمومي عنصر اجتذاب 
للقطاع الخاص الذي عبأ من جانبه قرابة 63 مليار 
درهم من رؤوس األموال الخاصة من أجل تجهيز 

االستغالليات الفالحية.

تطور تراكم االستثمارات الخاصة بمليار درهم (المصدر: وزارة الفالحة(
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وبفضل صندوق التنمية الفالحية على وجه الخصوص، 
تم التمكن من إعطاء انطالقة هذه الدينامية الجديدة. 
وبالفعل، سنة 2008 وفي إطار بلورة استراتيجية 
مخطط المغرب األخضر، تم وضع عملية لإلصالح 

الشمولي لنظام التحفيزات من خالل صندوق التنمية 
الفالحية لتجعل منه أداة كبرى وال محيد عنها لالستثمار 

الخاص في الفالحة.

وقد تطلبت بلورة هذا اإلصالح إصدار عدد هام من 
النصوص القانونية المؤسسة والمنظمة لمنح اإلعانات. أما 
بالنسبة لمسطرة معالجة الملفات، فقد تطورت باستمرار 
إلدماج اإلعانات الجديدة وتقديم التحسينات الضرورية 

على أساس تتبع مستمر ومقرب للنظام.
وعلى الصعيد العملي، ومن أجل تأمين تدبير أفضل 
لصندوق التنمية الفالحية وتحسين الخدمة المقدمة إلى 
المستثمرين، اتخذت عدة تدابير والتي أدت إلى نجاح 
الصندوق في تعبئة االستثمار الخاص، من بينها أساسا:

االرتفاع الملموس في ميزانيات صندوق التنمية  •
الفالحية منذ 2008: خالل الفترة 2018-2008، 
بلغت التحفيزات المالية الممنوحة للفالحين في إطار 
صندوق التنمية الفالحية قرابة 26 مليار درهم استنادا 
إلى 602•426 ملفا تمت تأدية مستحقاتها لفائدة 
452•355 مستفيدا. وهكذا، قدم صندوق التنمية 
الفالحية ما معدله 2.6 مليار درهم من التحفيزات 
سنويا، مقابل 1.5 مليار درهم كمعدل قبل مخطط 

المغرب األخضر، أي بارتفاع نسبته 73%.

 1-•أقل من 10 هكتار، أقل من 20 رأس غنم، أقل من 5 رؤوس ابقار
أكثر من 10 هكتار، أكثر من 20 رأس غنم، أكثر من 5 رؤوس ابقار

وضع 58 شباكا وحيدا، منها 48 على مستوى  •
المديريات اإلقليمية للفالحة و9 على مستوى المكاتب 
الجهوية لالستثمار الفالحي. واليوم، يعرف كل 
فالح الجهة التي ينبغي أن يتوجه إليها لالستعالم أو 
وضع طلب التحفيز. وتعرف جودة الخدمة تحسينات 
مستمرة، السيما بفضل وضع نظام تدبير للجودة 
بغية المصادقة على مجموع الشبابيك حسب معيار
ISO-9001. منذ سنة 2008، تمت المصادقة 

ISO-9001 على 32 شباك وحيد بمعيار
تحسين نظام المعلومات: لمواكبة بلورة النظام  •

التحفيزي، وضعت وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه والغابات كذلك، ابتداء من 
2010، تطبيقا معلوماتيا مخصصا لهذه الغاية، 
يدعى »SABA«، يمكن من التدخل على مختلف 
المستويات )المركزية و الجهوية(، و تأمين قيادة 
ومراقبة عن قرب، وشفافية شاملة في عملية معالجة 
الملفات وأداء المستحقات بفضل االرتباط اإللكتروني 

بمؤسسة القرض الفالحي للمغرب.

توزيع تحفيزات صندوق التنمية الفالحية 2008-2018 حسب نوعية النشاط )المصدر: وزارة الفالحة(

%49 الري

%19 المعدات الفالحية

%12 اإلنتاج الحيواني

%11 البدور

%4 الصادرات

%4 األشجار المثمرة

%1 وحدات التثمين

%1 التحليالت المخبرية

وقد همت اإلعانات الممنوحة من قبل صندوق التنمية 
الفالحية باألساس التهييئات الهيدروفالحية )49%( 
والمعدات الفالحية ) %19( و اإلنتاج الحيواني )12%( 

والبذور )11%(.

وفي هذا اإلطار ارتفع عدد ملفات التحفيزات، الموضوعة 
من قبل الفالحين الذين يستغلون مساحات أقل من 10 
هكتارات1، بشكل ملموس، بمروره من %42 سنة 

2008 إلى %60 سنة 2018.
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أقل من 10 هكتار
أقل من 20 رأس غنم

أقل من 5 رؤوس ابقار

أكثر من 10 هكتار
أكثر من 20 رأس غنم

أكثر من 5 رؤوس ابقار

توزيع إعانات صندوق التنمية الفالحية حسب مساحة االستغاللية )المصدر: وزارة الفالحة(

شكلت تعبئة العقار الفالحي، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عامال محوريا للنجاح في  14
تنمية االستثمارات

تتمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول األراضي 
الفالحية في كراء األراضي لمدة طويلة يمكن أن تبلغ 
40 سنة، لمستثمرين خواص يلتزمون بإنجاز مشاريعهم 
لالستثمار الفالحي. ويتم اختيار المستثمرين على أساس 
طلبات العروض المعلن عنها من قبل اللجن المشتركة 

بين الوزارات الموضوعة لهذا الغرض.
وتتمثل أهداف هذه الشراكة باألساس في تعبئة رؤوس 
األموال الخاصة الوطنية واألجنبية لفائدة القطاع الفالحي 

وتثمين الرصيد العقاري وتثمين سالسل اإلنتاج الفالحي 
الرئيسية وخلق مناصب شغل في الوسط القروي.

ومنذ انطالقة مخطط المغرب األخضر وحتى نهاية 
2018، أعطيت انطالقة 639•1 مشروعا على مساحة 
متعاقد عليها تبلغ 522•135 هكتار، منها أكثر من 
%80 )046•110 هكتار( من الملك الخاص للدولة. 
وسيمكن ذلك من در استثمارات قدرها 25.7 مليار 

درهم وإحداث قرابة 000•72 منصب شغل.

توزيع المساحات المعبأة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول األراضي الفالحية )المصدر: وزارة الفالحة(

 المجال
الخاص  للدولة

 األراضي
الجماعية 

 أراضي
الحبوس

81%
110 046 

18%
24 870 

1%
606

استثمار
25.7

مليار درهم

تشغيل
71.8

ألف منصب شغل

االنعكاسات االجتماعية-   

2- المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
3- الساكنة القروية: 13 مليون نسمة•

عالوة على دوره االقتصادي، يلعب القطاع الفالحي دورا 
اجتماعيا من الدرجة األولى من خالل مساهمته الهامة في 
التشغيل الوطني والقروي واألمن الغذائي للبالد ومكافحة 

الفقر وتعزيز االستقرار بالعالم القروي.
وتمثل مناصب الشغل الفالحية %35 من مناصب الشغل 
وطنيا. فبالوسط القروي، %72 من الساكنة النشيطة تعمل 

في الفالحة، واألشخاص العاملون في الفالحة يمكن أن 
يكونوا أصحاب استغالليات )1.6 مليون استغاللية( أو 
مساعدين عائليين أو أجراء فالحيين. وحسب إحصائيات 
المندوبية السامية للتخطيط، يقدر عدد األجراء والمساعدين 

العائليين بقرابة 2.2 مليون شخص.

عرف التشغيل الفالحي تحسنا واضحا، من حيث الجودة والكم، مع إحداث قرابة 50 مليون يوم عمل إضافي 11

انخفضت نسبة النشاط في الوسط القروي، من %62 قبل 2008 إلى قرابة %54 في 22018. وهم هذا •1-
اإلنخفاض قرابة مليون شخص3 الذين أضحوا غير نشيطين قرويا. مع التذكير بأن النشاط الفالحي يشغل ثالثة 
أرباع الساكنة الناشطة في الوسط القروي، فإن هذا االنخفاض هم على األقل، وفي نفس النسب، القطاع الفالحي. 
وهذه الظاهرة هي التي تفسر، بشكل رئيسي، ضياع مناصب الشغل الفالحية التي أظهرتها إحصائيات المندوبية 

السامية للتخطيط خالل الفترة 2008-2018، لكن األمر يتعلق بحدث هام في العملية الطويلة لتحول القطاع.
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تطور معدل النشاط في الوسط القروي بــ% للساكنة القروية )المصدر: المندوبية السامية للتخطيط( 

لكن تحليال أكثر عمقا يمكن من فهم أفضل لهذا الواقع. 
فالفئة التي شهدت أقوى انخفاض في النشاط هي الفئة 
العمرية 15-24 سنة، كونها مرت من قرابة %60 قبل 
مخطط المغرب األخضر إلى %35 سنة 2018. ومرد 
ذلك باألساس إلى االرتفاع الكبير في نسب التمدرس لدى 

األطفال والشباب. 

وبالفعل، فنسبة التمدرس حاليا تتراوح ما بين 40% 
و%50 مقابل %27 سنة 2000.  ومن جهة أخرى، 
فحسب تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية لسنة 
2018، قرابة %88 من الشباب القرويين يعرفون 

القراءة والكتابة.
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تطور معدل النشاط للفئة العمرية 15-24 سنة بالوسط القروي بــ % للساكنة )المصدر: المندوبية السامية للتخطيط(

4-•يعادل منصب شغل فالحي حوالي 140-150 يوم عمل حسب التصريحات لصندوق الضمان اإلجتماعي والدراسات الميدانية

ويعكس االنخفاض الهام للمساعدين العائليين كذلك هذا 
التحول البنيوي للتشغيل الفالحي، حيث كانوا يمثلون 
%48 من الشغل الفالحي سنة 2007 لتصبح نسبتهم 
%33 سنة 2018. وقد تم هذا االنخفاض لفائدة التشغيل 

المدفوع الثمن، السيما األجراء الذين مرت حصتهم من 
%23 سنة 2007 إلى %28 سنة 2018 )أي قرابة 

1 مليون أجير فالحي(.

23
28 28

39
33

48

األجراء المستقلين المساعدين العائليين

2007 2018

تطور بنية التشغيل بالوسط القروي )٪( )المصدر: المندوبية السامية للتخطيط(

وهكذا، فإن اإلنجازات الجيدة لسالسل اإلنتاج الحيوانية 
والنباتية، خاصة من حيث توسيع المساحات المغروسة 
وتحسن اإلنتاجية و ارتفاع العرض التصديري )البواكر 
المستعملة بشكل قوي لليد العاملة( وبروز سالسل إنتاج 
جديدة كثيفة من حيث استخدام اليد العاملة )كالفواكه 
 الحمراء( والتحسين الوراثي وارتفاع إنتاج الحليب

واللحوم، كلها عوامل ساهمت في إحداث قرابة 50 
مليون يوم عمل إضافي، أي ما يعادل 250 إلى 300 

ألف منصب شغل فالحي4.

تقديرات عدد أيام العمل الفالحي بمليون )المصدر: وزارة الفالحة(

 اإلنتاج 
النباتي

 اإلنتاج 
الحيواني

230

328

+48

280

197

2008 2018

83 98

إضافة إلى ذلك، إنعكست عصرنة القطاع الفالحي 
بتحسن في ظروف العمل، السيما على مستوى الحماية 
االجتماعية. وهكذا، تم التصريح بقرابة 000•416 أجير 

في القطاع  الفالحي لدى الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي سنة 2018 مقابل 000•120 سنة 2008، 

أي 3.5 أضعاف زيادة. 
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تطور عدد األجراء في القطاع الفالحي )باألالف(المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

تطور دخل العاملين الفالحيين بفضل تحسن اإلنتاجية الفالحية وعدد أيام العمل للمنصب واألجر اليومي 12

تظهر مقاربة إنتاجية العمل من خالل العالقة بين القيمة 
المضافة ومناصب الشغل في القطاع الفالحي، تحسنا 
واضحا نسبته %67 منذ انطالقة مخطط المغرب األخضر. 

وهي مرتبطة بشكل رئيسي بتحسن إنتاجية الزراعات 
وتربية الماشية ومكننة الفالحة بشكل عام.
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17•774

+67%
29•764

2003-2007 2015-2018  

تطور اإلنتاجية حسب منصب الشغل الفالحي بالدرهم للمنصب )المصدر: وزارة الفالحة(

وقد أوضحت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط 
حول اإلنتاجية اإلجمالية للعوامل ارتفاعا في إنتاجية 

العمل في القطاع الفالحي مقارنة بالقطاعات األخرى.

نسبة نمو إنتاجية العمل حسب القطاعات االقتصادية بـــ % )المصدر: المندوبية السامية للتخطيط(

3.5

1.9

x2

2.5

7

4.1

1.7

2001-2008 2008-2017

 الخدمات الصناعة الفالحة

ومن جهة أخرى، يظهر ربط المعطيات التي نشرتها 
المندوبية السامية للتخطيط مع تقديرات أيام العمل في 
القطاع الفالحي منذ 2003، تحسنا ملموسا في عدد 
أيام العمل لمنصب الشغل الواحد. وهكذا، فمن قرابة 
100 إلى 110 يوم عمل لمنصب الشغل الواحد سنة 

2003، يؤمن المنصب الواحد حاليا معدل 140 إلى 
150 يوم عمل إن لم يكن أكثر من ذلك حسب سالسل 
اإلنتاج. وقد ساهم هذا التحسن مقرونا بتثمين الحد األدنى 
لألجر الفالحي المضمون بشكل قوي في تحسن دخل 

األجير الفالحي.

تطور عدد أيام الشغل حسب منصب الشغل الفالحي الواحد )المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الفالحة(

107

+31%
140

2003-2007 2015-2018  

منذ سنة 2008، عرف الحد األدنى لألجر الفالحي 
المضمون زيادات متوالية، حيث مر من 52.5 درهم 
لليوم الواحد سنة 2008 إلى 76.7 درهم لليوم الواحد 
المتوقعة سنة 2020، بارتفاع نسبته %46 خالل 12 

سنة. بيد أن الفارق بين الحد األدنى لألجر الفالحي 
المضمون والحد األدنى لألجر المضمون ازداد بشكل 
كبير ليمر، على أساس شهري، من 572 درهم سنة 

2008 إلى 835 درهم سنة 2020.

52.5 55.1 60.6
63.4 66.6

69.7 73.2 76.7

2008 2009 2011 2012 2014 2015 2019 2020  

تطور الحد األدنى لألجر الفالحي المضمون بدرهم/يوم )المصدر: األمانة العامة للحكومة - الجريدة الرسمية(

ومن جهة أخرى، فبفضل األوراش المفتوحة )مشاريع 
الدعامة الثانية والتجميع وبرنامج تنمية سالسل اإلنتاج 
واالستثمار العمومي ودعم االستثمار الخاص وبرامج 
السقي وبرامج توسيع وصيانة النخيل المثمر وشجرة 
األركان وبرنامج تنمية المنتوجات المحلية والترميز 

وبرنامج السالمة الصحية للماشية، إلخ.( تحسن الناتج 
الداخلي الفالحي الخام للفرد القروي الواحد بأزيد من 
%66 ليمر في المعدل من 700•5 درهم سنة 2008 

إلى 500•9 درهم سنة 2018.
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5.7

+66%
9.5

2008 2018  

تطور الناتج الداخلي الفالحي الخام للفرد بالوسط القروي بألف درهم )المصدر: المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الفالحة(

لقد إنعكست هذه اإلنجازات إيجابيا على القدرة الشرائية 
للساكنة القروية، مما مكنها من الولوج إلى بضائع 
وخدمات جديدة. وقد ساهم هذا، من جهة أخرى، في 
إعطاء إجابة أولية عن الهشاشة الفالحية، والتي تظهر 
من خالل انخفاض الفقر المدقع بـــ 5 نقط، والذي مر 

من %14.4 سنة 2007 إلى %9.5 سنة 2014. بيد 
أنه، رغم هذا االنخفاض للفقر المدقع بالوسط القروي، 
فإن هذا األخير يبقى مرتفعا بـــ 6 مرات عن النسبة 
المسجلة بالوسط الحضري )%1.6(، مما يجعل من  
الضروري متابعة مجهودات التنمية الفالحية و القروية.

14.4%

9.5%

2007 2014  

51  نقط

تطور الفقر المدقع بالوسط القروي بـــــ % )المصدر : المندوبية السامية للتخطيط(

تم تدعيم األمن الغذائي، مما جعل المغرب ضمن الدول األولى لمنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط من حيث  13
نسبة تغطية الحاجيات الغذائية

يعتبر األمن الغذائي من مرامي الهدف رقم 2 لمجموعة 
17 هدف التنمية المستدامة من أجندة 2030 للتنمية 
المستدامة. ووعيا منه بالطابع االستراتيجي لمسألة األمن 
الغذائي، جعل المغرب منها انشغاال كبيرا في سياسته 

الفالحية.

بيد أن بلوغ هذا الهدف يبقى في مواجهة تحديات كبيرة، 
السيما منها:

تقلبات األثمنة العالمية للمواد الغذائية وارتفاع  •
أسعار الطاقة،

انعكاسات التغيرات المناخية وندرة المورد المائي، •
االرتفاع المستمر للطلب الغذائي نتيجة النمو الديمغرافي، •

ولتأمين األمن الغذائي للبالد، عمل مخطط المغرب األخضر 
على النهوض باالستثمار في القطاع الفالحي، وذلك من 
أجل تحسين اإلنتاجية الفالحية وبالتالي الموفورات من 
المنتوجات الفالحية ومداخيل الفالحين. وفي هذا اإلطار، 

تم القيام بعدة برامج منها:
النهوض باالستثمار الفالحي كمورد للتنمية المستدامة  •

لإلنتاجية الفالحية،
تنمية سالسل اإلنتاج الفالحي حسب مقاربة تعاقدية  •

وتشاركية وإدماجيه،
التحكم في مياه السقي من خالل بلورة مشاريع  •

مهيكلة كبرى. فالسقي ركيزة أساسية في سياسة 
األمن الغذائي. ويتوفر المغرب على مساحة مسقية 
تناهز 1.6 مليون هكتار تغطي %18 من المساحة 
الصالحة للزراعة وتساهم بقرابة %45 من القيمة 

5- الحسابات اإلقتصادية للقطاع الفالحي 2018•

المضافة الفالحية و%75 من الصادرات وأزيد 
من %70 من اإلنتاج الفالحي5. وقد كانت مساهمة 
القطاع السقوي أكثر حسما خالل سنوات الجفاف 

عندما يتأثر إنتاج المناطق البورية،
السالمة الصحية لألغذية من خالل المراقبة الصحية  •

للمنتوجات الفالحية على طول سلسلة القيمة، وحماية 
الرصيد الحيواني والنباتي، ومراقبة جودة عوامل 

اإلنتاج ووحدات الصناعات الغذائية.
وبفضل تنفيذ هذه البرامج، سجل مخطط المغرب األخضر 

إنجازات هامة على مستوى األمن الغذائي بالمغرب.
وما بين 2008 و2018، تحسنت وفرة المنتوجات 

الغذائية بشكل ملموس بالنسبة للمنتجات الرئيسية.

الحبوب

 الحليب اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء

 السكر الفواكه والخضر

  14   14

2008

2008 2008 2008

2008 2008

+11%

+31% +43% +23%

198

13 14 60

278 13219

17 20 74

319 16

+15%  +23%  

2018

2018 2018 2018

2018 2018

تطور وفرة المواد الغذائية للساكن بكلغ/فرد/سنة )المصدر: وزارة الفالحة(

وموازاة مع ذلك، ظلت أثمنة المواد الغذائية مستقرة 
نسبيا بالمغرب بفضل مجهودات تحسين اإلنتاج الفالحي 

والسياسة التجارية، وذلك رغم ارتفاع األثمنة بالسوق 
العالمية.
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 منظمات األمم المتحدة لألغذية والزراعة مؤشر األسعار عند االستهالك المغرب : مؤشر األسعار عند االستهالك

تطور مؤشر أسعار المواد الغذائية لالستهالك  بـ % )المصدر: منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة و المندوبية السامية للتخطيط(

ومن جهة أخرى، فإن نسب تغطية الحاجيات الوطنية 
من بين األكثر ارتفاعا في منطقة شمال إفريقيا والشرق 
األوسط: %65 بالنسبة للحبوب و%47 للسكر و99% 

للحليب و%99 لللحوم الحمراء والبيضاء و100% 
للفواكه والحضر على التوالي، مع اإلشارة إلى إمكانات 

قوية للتصدير بالنسبة لسلسلة اإلنتاج األخيرة.

 الفواكه والخضر السكر الحبوب

2008

50%
65%

2016-2018 2008

38% 47%

2016-2018 2008

98% 100%

2016-2018

 الحليب اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء

2008

97% 99%

2016-2018 2008

94% 99%

2016-20182008

98% 99%

2016-2018

تطور نسبة تغطية الحاجيات الغذائية بــــ% ) المصدر: وزارة الفالحة(

االنعكاسات على االستدامة-    

شكلت التحديات المناخية على الدوام تهديدا جادا وإكراها 
دائما أمام تنمية القطاع الفالحي بالمغرب. ويطبع المناخ 
المغربي عدم انتظام التساقطات في الزمان والمكان، 
وكذا ارتفاع معدل درجات الحرارة السنوية، مما تترتب 
عنه فترات من الجفاف متفاوتة الشدة ومنتظمة أكثر في 

حدوثها.
وتوضح اإلسقاطات المناخية، المتعلقة بالتساقطات 
ومعدل درجات الحرارة السنوية لـــ GIEC في أفق 
2050 مقارنة مع سنة 2010، أن الجفاف سيرتفع 
تدريجيا بالمغرب بسبب انخفاض التساقطات المطرية 
بـــ %11 وارتفاع درجات الحرارة بــــ 1.3 درجة 
مئوية. وسيكون لهذه المتغيرات انعكاسات سلبية على 

الفالحة، خاصة من خالل:
انخفاض وفرة مياه السقي التي يمكن أن تصل إلى  •

أزيد من %25 على مستوى الخزانات،

انخفاض مردودية الزراعات غير المسقية التي يمكن  •
أن تصل إلى %10 في بعض المناطق،

ضياع في خصوبة التربة نتيجة لتأثيرات عوامل  •
التعرية المائية والريحية وانخفاض محتواها من 

المواد العضوية،
تراجع في اإلنتاج الحيواني نتيجة االنعكاسات السلبية  •

على اإلنتاج النباتي، وكذا انخفاض الموارد المائية.
فالتغيرات المناخية تشكل إذن تهديدا ينزل بثقله على 
الموارد من ماء و تربة وتنوع بيولوجي و أنظمة غذائية، 

وفي المجموع على األمن الغذائي.
وبهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتأمين استدامة 
الفالحة وتحسين مناعتها وتكيفها، انخرط مخطط المغرب 
األخضر، في انسجام مع السياسة المغربية بالنسبة للتغير 
المناخي، في مجهودات التأقلم مع التغيرات الفالحية 

والحد من تأثيراتها.

جعل مخطط المغرب األخضر من تأقلم الفالحة مع التغيرات المناخية أولوية من خالل التحكم في مياه السقي  11
والتشجير المثمر وتغطية المخاطر المناخية والحفاظ على األنظمة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

التحكم في مياه السقي وترشيدها يقع في صلب استراتيجية 
التأقلم مع التغيرات المناخية لمخطط المغرب األخضر، 

وذلك من خالل برامج مهيكلة للتهيئة الهيد وفالحية:
 •000•560 هكتار مجهزة بالتنقيط حتى متم 2018،

توسيع السقي على 000•82 هكتار، منها 200•33  •
هكتار تم إنجازها،

صيانة 000•150 هكتار من السقي الصغير  •
والمتوسط،

تعبئة واستغالل المياه السطحية والمياه غير التقليدية  •
من أجل التخفيف من المخاطر المناخية.

وقد مكنت هذه البرامج، حتى متم 2018، من اقتصاد 
وتثمين 2 مليار متر مكعب من مياه السقي سنويا، مع 

المساهمة في تحسين اإلنتاجية الفالحية وتنويع الدورة 
الزراعية والرفع من مداخيل الفالحين.

ومن جهة أخرى، تم وضع برنامج للتحول وتكثيف 
التشجير المثمر، يرمي إلى تحويل زراعة الحبوب 
المتسمة بالحساسية تجاه التقلبات المناخية بزراعات 
أكثر مناعة وأكثر تثمينا لألراضي الزراعية، خاصة 
منها األشجار المثمرة. وفي الميدان، توضح ممارسات 
الفالحين بأن أنظمة اإلنتاج قد تطورت لتمكن من الجمع 
بين األشجار المثمرة والحبوب كزراعة بينية. إضافة 
إلى هذا، فبرامج الـتكثيف التي تروم عصرنة و صيانة 
المغروسات القائمة مكنت من تحسين اإلنتاج )عصرنة 
البنية التحتية للسقي و تحسين الممارسات الزراعية 

وتثمين اإلنتاج والمكننة إلخ.(.
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وقام مخطط المغرب األخضر كذلك بتطوير التأمين 
المتعدد المخاطر من نظام ضمان إلى منتوج تأمين حقيقي 
تدبره وتسوقه شركة خاصة. وقد كان لهذا المنتوج أهمية 
كبيرة في ظرفية تتسم بالتقلبات المناخية، وذلك من خالل 
مساهمته في الرفع من المناعة تجاه المخاطر المناخية. 
وفي هذا اإلطار، تم وضع منتوجين للتأمين، أال وهما:

التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني  •
والزراعات الزيتية، المحدث سنة 2011 والذي تم 
توسيعه موسم 2014-2015 ليشمل النباتات الزيتية. 
ويمكن هذا التأمين الفالحين من التأمين ضد الجفاف 

6-• صندوق ضامن

والفائض من المياه والَبَرد والصقيع والرياح القوية 
والعواصف الرملية. وقد مكن هذا التأمين من تغطية 
أزيد من مليون هكتار منذ 2016 مقابل 000•65 

هكتار سنة 2011
التأمين المتعدد المخاطر المناخية لألشجار المثمرة  •

6الذي تم وضعه سنة 2014 والذي يمكن الفالحين 
من التأمين ضد 6 مخاطر مناخية )الصقيع والفائض 
من الماء ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية 

والشركي(.

65

326
470

677 718

1•080
1•000 1•000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

x15.4

تطور المساحات المؤمنة ضد المخاطر المناخية بالنسبة للحبوب والنباتات الزيتية بألف هكتار )المصدر: وزارة الفالحة( 

ومن جهة أخرى، شكل الحفاظ على األنظمة اإليكولوجية 
والتنوع البيولوجي محورا هاما في مخطط المغرب 
األخضر، السيما من خالل استراتيجية التنمية المندمجة 
لمناطق الواحات وشجر األركان والتي تستهدف تنمية 
المناطق الهشة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، إضافة إلى 
برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال والذي يهدف 
إلى غرس الشجيرات العلفية، وكذا تطوير المنظومة 

الهيدرولوجية في المراعي.

ومن ضمن محاور مخطط المغرب األخضر كذلك، تدعيم 
البحث الزراعي وتثمين مكتسباته، ال سيما من خالل 
وضع خرائط الخصائص الفالحية والمحافظة وتثمين 
الموارد الوراثية ودعم خلق أصناف من الحبوب المقاومة 

للجفاف وتنمية الشتائل األنبوبية لنخيل الثمر، إلخ. 

ساهمت الفالحة في تقليص انبعاث الغازات المسببة لالنحباس الحراري، طبقا اللتزامات القطاع في إطار  12
المساهمة المحددة على المستوى الوطني

التغيرات المناخية المرتبطة بانبعاث الغازات المسببة 
لالنحباس الحراري تشكل مشكلة جوهرية ذات بعد 

عالمي تتطلب تدخالت كبيرة للتقليص منها.
ورغم أن المغرب يعد من الدول الضعيفة االنبعاثات 
الغازية على الصعيد العالمي، فإنه ينخرط بشكل نشيط 
في المسار الدولي لمكافحة تأثيرات التغيرات المناخية. 
وفي هذا اإلطار، صادق المغرب على اتفاقية باريس 
التي تهدف للحد من االحتباس الحراري. وقد كان بالتالي 
ضمن البلدان األولى التي قامت بتقديم مساهمتها الوطنية 
المحددة المتضمنة ألهداف للتقليص من انبعاثات الغازات 
المسببة لالنحباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية 

في أفق 2030.
وهكذا، أعد المغرب قي هذا المجال حزمة تدخالت تمكنه 
من بلوغ أهداف التقليص من االنبعاثات المحددة في أفق 
2030. وترتكز هذه التدخالت على 55 تدبيرا، منها 
13 تخص القطاع الفالحي وتهم أساسا برامج غرس 
األشجار المثمرة. واألصناف الرئيسية المغروسة هي 

الزيتون والحوامض والورديات المثمرة والنخيل المتمر 
واألركان والصبار. وقد تم تحديد أهداف الغرس هاته في 
إطار العقود-برامج لسالسل اإلنتاج و مشاريع الدعامة 
الثانية و البرنامج الوطني لتنمية المراعي و تنظيم تدفقات 

الرحل )غرس شجيرات علفية(.
وقد مكنت عمليات الغرس المنجزة قي إطار عقود- 
البرامج لسالسل اإلنتاج )الزيتون والحوامض ونخيل 
الثمر واألشجار المثمرة( من غرس 000•450 هكتار 
مابين 2008 و 2018، أي ما يعادل أزيد من 12 
مليون شجرة قي السنة في تماشي مع الهدف المتوخى 

ضمن مخطط المغرب األخضر في أفق 2020.
وتمثل هذه األشجار التي تم غرسها طاقة إضافية لـــحبس 
قرابة ما يعادل 2.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد 
الكربون، مما يرفع طاقة الحبس السنوية لمجموع 
المساحات المغروسة إلى ما يعادل 8 مليون طن من 
غاز ثاني أكسيد الكربون. ويمثل هذا، على مستوى 
سوق الكربون، بالمقابل النقدي، قرابة 2.2 مليار درهم.  

يظهر القطاع الفالحي مناعة أفضل ونموا أقل تقلبا مرده، باألساس، إلى انخفاض االرتباط بزراعة الحبوب 13

بفضل مجهودات التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية 
التي تم القيام بها في إطار مخطط المغرب األخضر، 
يظهر القطاع الفالحي مناعة أفضل مردها أساسا انخفاض 
االرتباط بقطاع الحبوب. وبالفعل، يتضح من خالل بنية 

القيمة المضافة لإلنتاج انخفاض حصة الحبوب في القيمة 
المضافة الفالحية بـ 9 نقط ما بين فترتي 2005-2003 
و2015-2018، وذلك لفائدة األشجار المثمرة )9 نقط( 

واللحوم البيضاء )2 نقط(.
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تطور بنية القيمة المضافة الفالحية حسب سلسلة اإلنتاج ) المصدر: وزارة الفالحة(

ومن جهة أخرى، ومنذ انطالقة مخطط المغرب األخضر، 
يظهر الناتج الداخلي الخام الفالحي نموا مضطردا، أقل 

تقلبا، وأقل ارتباطا بزراعة الحبوب والتساقطات المطرية.
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تطور النمو االقتصادي الفالحي )المصدر: وزارة الفالحة(
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تطور الناتج الداخلي الفالحي الخام والتساقطات المطرية )المصدر: وزارة الفالحة(

الناتج الداخلي الفالحي الخام  التساقطت المطرية

دينامية شمولية ومندمجة-   

إن التمييز في المنهجية حسب نسيج الفاعلين المستهدفين 
ضرورية ومرغوبة إلنجاح التدخالت والبرامج التنموية 
لهذا خصص مخطط المغرب األخضر، عند صياغته، 
منهجية خاصة للفالحة التضامنية من أجل الدفع بها إلى 
األمام، وذلك من خالل مشاريع مخصصة لهذا الغرض.
بيد أنه، ومن أجل رفع كل التباس، لم تقتصر دينامية 

إدماج الفالحة الصغرى والمتوسطة على الدعامة الثانية 
وحدها، والتي تمثل مقاربة إدماج من بين أخريات.  

وعالوة على الدعامة الثانية، تم تأمين إدماج الفالحة 
الصغرى والمتوسطة من قبل مجموع برامج مخطط 

المغرب األخضر. 

بــ2.7 مليون مستفيد وتعبئة أكثر من 40 مليار درهم من الميزانية العمومية، مكنت برامج مخطط المغرب  11
األخضر من توسيع اإلستفادة لتشمل عدد اكبر من الفالحين الصغار والمتوسطين

ووعيا منه بالدور األساسي للفالحة الصغرى والمتوسطة 
في التنمية السوسيو- اقتصادية لبالدنا، جعل مخطط 
المغرب األخضر من إدماجها أولوية. واعتبارا لكون 
الغالبية العظمى من االستغالليات الفالحية استغالليات 
صغيرة، كان من الطبيعي أن يتجه جل المجهود العمومي 

نحوها.
وعلى سبيل المثال، فقد استفادت االستغالليات الصغيرة 
من االستثمارات العمومية في السقي، خاصة الواقعة 

منها في المدارات السقوية الكبرى. واألمر كذلك بالنسبة 
لبرنامج الصحة الحيوانية بالنظر لكون أنشطة تربية 
األبقار واألغنام تهيمن عليها بشكل رئيسي االستغالليات 

الصغيرة. 
وهكذا، فقد همت برامج مخطط المغرب األخضر 2.7 
مليون مستفيد من الفالحة الصغيرة والمتوسطة التي 

استفادت بـ 40 مليار درهم من الميزانية العمومية.

دينامية إدماج الفالحة الصغيرة والمتوسطة ) المصدر: وزارة الفالحة(

التهيئات التجميع
الهيدروفالحية

الصحة 
الحيوانية 
والتحسين
الوراثي

الولوج إلى 
عوامل اإلنتاج

الفالحة 
التضامنية

تحفيزات 
صندوق التنمية 

الفالحية

االستشارة 
الفالحية 
والتكوين

التأمين 
الفالحي

2.7 مليون مستفيد

40 مليار درهم مرصودة

تكرست دينامية اإلدماج كذلك في إطار استراتيجية التنمية 
المستدامة لمناطق الواحات وشجر األركان المتبناة سنة 
2013. وتهدف هذه االستراتيجية إلى صيانة غابات 
األركان، وكذا الرفع من كثافة أشجار نخيل الثمر في 
الواحات التقليدية، وذلك، بشكل رئيسي، لفائدة الفالحة 

الصغيرة بالمناطق الهشة.
وحتى متم 2018، مكنت هذه االستراتيجية، على وجه 

الخصوص، من:
بالنسبة لشجر األركان: •

صيانة شجر األركان على مساحة 456•121 هكتار،• 
توسيع الغرس على مساحة 850 هكتار وإعطاء • 

انطالقته على مساحة 545•1 هكتار.
أما بالنسبة لنخيل الثمر فقد تم: •
توزيع 1.8 مليون شتلة وتنقية 1.7 مليون من • 

األعشاش،
توسيع مساحة واحات النخيل على 000•8 هكتار،• 
إرساء طاقة تخزين تبريدي وتوضيب من 500•6 • 

و000•19 طن على التوالي.

المغرب األخضر
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 المقاربة الخاصة واالبتكارية للدعامة الثانية مكنت من إعطاء انطالقة لالستثمار وتحسين المداخيل 12
لدى صغار الفالحين من خالل مشاريع التنويع والتكثيف والتثمين

لقد كان طموح الدعامة الثانية تمكين %80 من الساكنة 
القروية في المناطق غير المالئمة )خاصة المناطق الجبلية 
والواحات والمناطق الجافة وشبه الجافة( من تحسين 
دخلهم وظروف عيشهم بصفة مستدامة، مما يمكنهم من 
الخروج من الفالحة المعيشية والتوجه نحو سالسل إنتاج 
واعدة وانتفاعية مرتبطة بالسوق، مع توفير مستوى كاف 

لهم من األمن الغذائي.
وقد تم تصور هذه المقاربة بشكل يحسن االستهداف من 
قبل السياسات العمومية. وبالتمييز بين التدخالت، فإن 
الدولة ترفع من حظوظ إدماج الفالحة الصغيرة بالنظر 
لكون هذه الفئة ال تتوفر على رأسمال أو موارد تمويلية 
من أجل االستثمار وتحسين مداخيلها والخروج من 
الهشاشة. وهكذا، قام مخطط المغرب األخضر بالتجديد 
من خالل برامج وفق مقاربة مشروع مستهدفة وموجهة 

نحو االستثمار، مع مساهمة قوية للدولة.

وقد همت الدعامة الثانية بشكل أساسي 3 فئات من 
المشاريع، وهي:

مشاريع تحويل: تعويض مساحات الحبوب في  •
المناطق الهشة بزراعات ذات قيمة مضافة عالية،

مشاريع التكثيف: تحسين اإلنتاجية وتثمين اإلنتاج، •
مشاريع التنويع/تخصص: خلق مداخيل فالحية  •

تكميلية بفضل تنويع اإلنتاج )الزعفران والعسل 
والنباتات الطبية، إلخ.(.

وهكذا، تم إعطاء انطالقة 989 مشروعا من الدعامة 
الثانية لفائدة 000•715 مستفيد بتعبئة ميزانية تبلغ 
14.5 مليار درهم وغرس مساحة 000•395 هكتار.

وتتكون مشاريع الدعامة الثانية في غالبيتها من مشاريع 
التكثيف )%48( والتحويل )46%(.

الدعامة التانية: مقاربة جديدة خاصة بالفالحة التضامنية

46%

48%

 المشاريع التي
تم إطالقها

989
 مشروع

 عدد المستفيدين
الميزانية المعبأة

14.5
مليار درهم 715 000

 مستفيد

 المساحة 
 المغروسة

395
ألف هكتار

وحدات الثمين 
المجهزة

424
 وحدة تثمين

6%

 التكثيف والتحويل يشكل
أغلبية المشاريع

التحويل
التكثيف
التنويع

قصص نجاح الدعامة الثانية
تأثيرإنجازاتمعطيات عامةالمشروع

مشروع تكثيف وتعزيز الورد

المنطقة: درعة تافياللت
سنة االنطالق: 2011

مدة المشروع: 6 سنوات
عدد الفالحين: 000•6

مساحة المشروع: 800 هكتار
المبلغ اإلجمالي: 52 مليون درهم 

الحصول على اعتراف بعالمة
»دادس مكون« الوردية
استكمال بناء بيت الورد

إعادة تأهيل 6 كلم من السقويات
تجهيزات 14 وحدة تقطير

تنظيم 44 يوم توعوي و14 وحدة تدريبية
انجاز مستودع ودراسة عن عطر الورد

تحسين إنتاجية عطر الورد
تثمين الوردة

تحسين دخل المستفيدين 

مشروع تنمية تربية األغنام

المنطقة: سوس ماسة
سنة اإلنطالقة: 2016

مدة المشروع: 6 سنوات
عدد الفالحين: 500

المبلغ اإلجمالي: 26 مليون درهم

إنشاء 6 وحدات إنتاج للشعير المائي
تطوير 150 حظيرة

اقتناء وتوزيع 300•1 مغذي و400 
شراب

اقتناء وتوزيع 60 كباش

)x2( زيادة إنتاج اللحوم الحمراء
الترويج لمنتجات تربية األغنام
)x2( تحسين الدخل لكل مربي

مشروع تحويل الحبوب إلى زيتون

المنطقة: الشرق
مدة المشروع: 5 سنوات

عدد الفالحين: 400•1 مزارع
مساحة المشروع: 600•2 هكتار

المبلغ اإلجمالي: 25 مليون درهم 

زراعة 000•2 هكتار من أشجار الزيتون
بناء وتجهيز وحدة تكسير )40 طن / يوم(

التدريب والدعم الفني 

مردودية 2 طن / هكتار زيتون 
على المدى الطويل

تحسين دخل المزارعين من 
2000 إلى 000•12 درهم / 

هكتار / سنة
خلق 200•1 وظيفة
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تثمين المنتوجات المحلية أتاح بروز سلسلة إنتاج جديدة لفائدة الفالحين الصغار والمناطق الهشة 13

أولى مخطط المغرب األخضر كذلك مكانة متميزة لتنمية 
المنتوجات المحلية، والتي طالما كانت مهملة رغم ثروات 
مختلف جهات المملكة، سواء من حيث تنوع المجاالت 
أو من حيث الرصيد المعرفي المتجذر للساكنة المحلية، 
مانحا مجموعة واسعة من منتجات جد مطلوبة على 

المستويين الوطني والدولي.
وقد شكل المنحى التنموي للمنتوجات المحلية واحدا من 
المساهمات الكبرى لمخطط المغرب األخضر الذي جعل 
منها رافعة للتنمية المحلية مع ترسيخ مجالي قوي، وكذا 
جعلها وعائا إلحداث مناصب الشغل وتحسين ظروف 
عيش الساكنة القروية، السيما لفائدة الفالحة الصغيرة 

والمرأة القروية والشباب.
وهكذا، وضعت وزارة الفالحة استراتيجية لتنمية المنتوجات 

المجالية ترتكز على 5 محاور رئيسية:
التواصل بهدف تمرير أفضل للمنتوجات المحلية، •
التوزيع من خالل وضع شراكات عادلة على مستوى  •

السوق المحلي والتصدير،
إرساء تسهيالت لوجيستيكية من خالل المنصات  •

اللوجيستيكية المتخصصة،
تدعيم كفاءات التعاونيات )اإلنتاج والترميز وأدوات  •

اإلنتاج إلخ.(،
تشجيع الفالحين على االنخراط في التعاونيات. •

وقد مكنت هذه االستراتيجية من بروز سلسلة إنتاج 
جديدة في كل جهات المملكة، مع التعرف على أزيد من 
200 منتوج محلي على المستوى الوطني وتنمية أزيد 

من 000•2 تجمع.

توزيع المنتوجات المحلية وتجمعاتها حسب الجهة )المصدر: وزارة الفالحة( تطور عدد تجمعات المنتوجات المحلية )المصدر : وزارة الفالحة(
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من جهة أخرى، ومن أجل وضع رهن إشارة الفالحين 
الصغار وتجمعاتهم بنيات مندمجة تتضمن فضاءات 
للتخزين والتبريد وقاعات عرض تجارية ووحدات تثمين 

وتوضيب، تم وضع منصتين لوجيستيكيتن وتجاريتين 
بالحسيمة ومكناس وبرمجة 4 منصات أخرى.

 توزيع المنصات اللوجيستيكية والتجارية

 منصة الغرب 

منصة سوس

منصة الجنوب

منصة بني مالل 

منصة الحسيمة
االستثمار: 26.6 مليون درهم	 
عدد التنظيمات المستهدفة: 70	 
المساحة: 330•7 متر مربع 	 
اإلنتاج السنوي: 850•2 طن	 

منصة الحسيمة
االستثمار: 26.6 مليون درهم	 
عدد التنظيمات المستهدفة : 34	 
المساحة: 550•4 متر مربع 	 
اإلنتاج السنوي: 110•3 طن	 

كذلك، وبغية تمكين المنتوجات المحلية من تموقع أفضل 
في السوق، وضع مخطط المغرب األخضر استراتيجية 
استهدافية للتسويق، زيادة على تنظيم المنتجين في تعاونيات 
ومواكبتها من أجل ولوج األسواق في ظروف جيدة للفترة 

ما بين 2008 و2018. وفي هذا اإلطار يمكن ذكر:
توقيع اتفاقيات شراكة مع األسواق الكبرى من أجل  •

إدخال المنتوجات المحلية وتسويقها وتسجيلها، لفائدة 
45 تجمعا و90 تعاونية و585•3 منخرطا،

إحداث 18 موقع بيع على األنترنت لفائدة 18 تجمعا  •
(77 تعاونية و10 سالسل إنتاج(،

التوقيع على اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس  •
للتضامن بغية تسويق المنتوجات المحلية على مستوى 
سوق الواحة التضامنية بالدار البيضاء. وقد مكن 
هذا من تسجيل 184 تجمعا و264 تعاونية على 

مستوى هذه السوق،

تهيئة أو بناء 193 وحدة تثمين وتجهيز 484 وحدة  •
وتحسين التوضيب والتعليب ألزيد من 590 تجمعا،

تأهيل 180 تجمعا و600 تعاونية و688•20  •
مستفيدا ومنح 355 مصادقة و/أو رخصة صحية 

لـــ 290 تجمعا لمنتجي المنتوجات المحلية.
وقد تمت ترجمة استراتيجية المنتوجات المحلية إلى نتائج 
ملموسة، السيما من خالل تحسين معدل رقم المعامالت 
ومعدل الهامش الخام وعدد أيام العمل السنوية لمختلف 

التجمعات.
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معدل رقم المعامالت لكل تنظيم بالدرهم معدل هامش الربح اإلجمالي لكل تنظيم بالدرهم المعدل السنوي لعدد أيام العمل لكل تنظيم

1•398•804

497•242

2008 2018

+181%

189•783

572•255

2008 2018

+202%

742

1•808

2008 2018

+144%

نتائج تقييم برنامج تنمية المنتجات المحلية )عينة من 120 مجموعة(

فيما يتعلق بالتصدير، عرفت المنتوجات المحلية كذلك تقدما 
ملموسا، سواء من حيث الحجم أو القيمة، لتبلغ تراكميا 
خالل الفترة 2008-2018 قرابة 000•19 طن بقيمة 

تقارب 100•2 مليون درهم. ويمثل األركان ومشتقاته 
%90 من قيمة الصادرات اإلجمالية للمنتوجات المحلية.

تطور الصادرات المتراكمة للمنتجات المحلية )المصدر: وزارة الفالحة(

73 162 265 396 536
977

977
1•278

1•624
1•883

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

)مليون درهم(100•2

)ألف طن(

1 1 2 3 4 5
8

12
16 17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19

وعالوة على ذلك، فمنذ انطالقة مخطط المغرب األخضر، 
أعطت الوزارة اولوية بالغة للنهوض بجودة المنتوجات 
وحماية المستهلك، بوضعها نظاما لترميز المنتوجات 
الفالحية، مما يمكن بالتالي من در مداخيل تكميلية 

للفالحين الصغار.
ومن هذا المنظور، تم وضع إطار قانوني مناسب ويتعلق 
األمر بالقانون رقم 06-25 المتعلق بـالعالمات المميزة 
للمنشأ والجودة )SDOQ( للمواد الغذائية والمنتوجات 
الفالحية والسمكية. وقد مكن هذا من االعتراف وحماية 
المنتوجات ذات الجودة الخصوصية المرتبطة بالمجال، 

مانحة بالتالي الفرصة لهذه المنتوجات لدخول األسواق 
الدولية وأن تكون محمية على الصعيدين الوطني والدولي.
ثالثة عالمات مميزة تم اعتمادها في هذا اإلطار، وهي:

البيان الجغرافي. 1
تسمية المنشأ. 2
الترميز الفالحي . 3

ومنذ دخول القانون رقم 06-25 حيز التنفيذ سنة 2009، 
تمكنت المنظومة المغربية في مجال الترميز من االعتراف 

بـــ 66 عالمة مميزة للمنشأ والجودة.

قصص نجاح المنتجات المحلية

بيانات عامة عن المشروع
التعاونيات

بيانات عامة
عن المنتج

المشاركة في برامج 
الوكالة الوطنية لتنمية 

الفالحية 
التأثيرات

تعاونيات المنتجات المحلية: 
الصبار ومنتجات مختلفة

الجهة: مراكش آسفي
االقليم: الرحامنة

تاريخ االنشاء: 2009
عدد األعضاء: 22

المنتوج: الصبار والمنتجات 
المختلفة

شهادة اإلعتماد: المكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

وإنتاج عضوي
اإلنتاج السنوي: 10 طن )2018(

المستفيد من برنامج الترقية 
الثاني للوكالة

المشاركة في الفعاليات الدولية 
والوطنية والمعارض اإلقليمية

ادراج المنتجات في سوق 
التضامن مع الواحة

بالدار البيضاء
ادراج  المنتجات في األسواق  

الكبير والمتوسطة

مضاعفة رقم 
المعامالت ب  5.2 

بين عامي
2013 و2017

تعاونيات المنتجات المحلية: 
أركان والعسل

الجهة: سوس ماسة
االقليم: شتوكة آيت باها
تاريخ االنشاء: 2005
عدد األعضاء: 72

المنتوج: أركان والعسل
شهادة اإلعتماد: المكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
وإنتاج عضوي

اإلنتاج السنوي: 15 طن )2017(

المشاركة في الفعاليات 
الدولية والوطنية والمعارض 

اإلقليمية
جائزة التميز في النسخة 

األولى من المسابقة المغربية 
للمنتجات المحلية والميداليات 
الذهبية في نسختين 2 و 3
ادراج المنتجات في سوق 
التضامن مع الواحة بالدار 

البيضاء
ادراج المنتجات في األسواق 

الكبير والمتوسطة

تضاعف رقم 
المعامالت بين عامي 

2013 و2017

تعاونيات المنتجات المحلية: 
زيت الزيتون والفلفل الحار

الجهة: بني مالل 
االقليم: فقيه بن صالح 
تاريخ االنشاء: 2011

عدد األعضاء: 7

المنتوج: زيت الزيتون والفلفل 
الحار

شهادة اإلعتماد: المكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

اإلنتاج السنوي: 50 طن )2017(

مستفيد من مشروع شراكة 
بين القطاعين العام والخاص

المشاركة في الفعاليات 
الدولية والوطنية والمعارض 

اإلقليمية
ادراج المنتجات في سوق 
التضامن مع الواحة بالدار 

البيضاء

مضاعفة رقم 
المعامالت ب  6.5 

بين عامي
2013 و2017
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مكنت مواكبة هيكلة نسيج الفالحين من إحداث قرابة 000 10 تعاونية فالحية خالل 10 سنوات،  لتمكن من  14
إدماج الفالحين في سالسل القيم

وباعتبارها أداة فعالة لتنمية أكثر شمولية حظيت التعاونيات 
على الدوام بالتشجيع والدعم في العالم القروي على وجه 
الخصوص. فــــ %70 من التعاونيات بالمغرب هي 

تعاونيات فالحية.
والتعاونية هي في حقيقة األمر شكل من أشكال المقاولة 
الجماعية التي تمكن أعضائها من التعاضد في وسائل 
اإلنتاج، وترشيد كلفة اقتناء المدخالت وتمكن من جعل 

االستثمارات ممكنة ضمن هذا اإلطار. وتمكن التعاونيات، 
المنتجين من الولوج إلى األسواق الجديدة وحتى إحداث 

عالمات تجارية.
يضم القطاع الفالحي حاليا 000•14 تعاونية فالحية 
)اإلنتاج، الخدمات، التسويق، إلخ.( لفائدة 000•70 

مستفيد، منها %23 من النساء.

عدد التعاونيات الفالحية المحدثة في إطار مخطط المغرب األخضر )المصدر: وزارة الفالحة(

429

645

900
1•035

963
847

1•280

863

1•375

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1•614

9 951
المجموعتعاونية محدثة

إضافة إلى ذلك، تم القيام بمواكبة الولوج إلى السوق 
لفائدة منتوجات 270 تعاونية وتجمع ذي نفع اقتصادي 
واتحاد تعاونيات من أجل تسويق منتوجاتهم على مستوى 

المعارض الدولية، وذلك لفائدة 000•23 فالح.
ومن جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقية إطار ثالثية 
بين وزارات الفالحة، والداخلية، والصناعة التقليدية 

واالقتصاد التضامني، في دجنبر 2017. وتروم هذه 
المبادرة إحداث تعاونيات فالحية جديدة، وإعطاء دينامية 
للتعاونيات القائمة وتحويل الجمعيات الحاملة لمشاريع 
إلى تعاونيات بغية تحسين ظروفها للتسويق والتثمين، مع 
توطيد مساهمة الفالحة التضامنية في المجال السوسيو- 

اقتصادي.

حصيلة البرامج المهيكلة: تدعيم 	سس القطاع الفالحي-  

السقي: باقتصاد وتثمين 2 مليار متر مكعب من مياه السقي سنويا، سجلت سياسة السقي منعرجا في تدبير الماء 11

يتوفر المغرب على مساحة مسقية تناهز 1.6 مليون 
هكتار، ورغم كون هذه المساحة ال تغطي سوى قرابة 
%18 من المساحة الصالحة للزراعة للبالد، فإنها 
تساهم بمعدل %45 إلى %50 من القيمة المضافة 
للقطاع و%75 من الصادرات الفالحية. وتكون مساهمة 
الفالحة المسقية أكبر خالل سنوات الجفاف حيث يتأثر 

إنتاج المناطق البورية بشدة.
ورغم مجهودات تعبئة الموارد المائية وبناء السدود 
وعمليات التنقيب وحفر اآلبار لالستفادة من المياه الجوفية، 
تمثل الموارد المائية العامل الرئيسي الذي يحد من تنمية 

سقي األراضي الفالحية.
وتتسبب التأثيرات المتظافرة للتطورات الديمغرافية 
والمناخية واالقتصادية في عدم توازن متنامي بين العرض 
والطلب على الماء، مما ينعكس سلبا على موارد المياه 
للقطاع الفالحي، والتي تأتي بعد تلبية الحاجيات من 
الماء الصالح للشرب التي تحظى باألولوية في الترتيب.

وإلصالح هذا الوضع، وضع مخطط المغرب األخضر 
إشكالية مياه السقي في صلب اإلصالحات األفقية المهيكلة 
الرامية إلى مواجهة الندرة المتزايدة للموارد المائية. 
وهكذا، أولى المخطط مكانة متميزة. للتحكم وترشيد 
مياه السقي بغية تحسين اإلنتاج واإلنتاجية الفالحية في 
ظرفية مطبوعة بالتغيرات المناخية. والهدف من ذلك 
هو ترشيد استعمال الماء في النشاط الفالحي والتعبئة 
بأقصى فعالية وفاعلية للموارد المائية لضمان استعمال 
مستدام لهذه الموارد وتدعيم دورها االستراتيجي في 

تأمين األمن الغذائي للبالد.

وفعليا، تمحورت سياسة التحكم وتدبير المياه في إطار 
مخطط المغرب األخضر حول 4 برامج مهيكلة:

البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي من أجل  •
التخفيف من تأثيرات تزايد ندرة الموارد المائية 
وتحسين فاعلية استعمالها في الفالحة، عبر تطوير 
السقي الموضعي وعصرنة شبكات السقي الجماعية 

في المدارات السقوية الكبرى،
برنامج توسيع الري في سافلة السدود من أجل إحداث  •

مدارات جديدة وتقوية السقي بالمدارات المشرفة 
عليها السدود المنجزة أو في طور اإلنجاز،

برنامج تنمية الري الصغير والمتوسط بغية تحسين  •
فاعلية ووفرة الماء وضمان استدامة الفالحة الصغيرة 

المسقية في المناطق الهشة،
برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل  •

تحسين الظروف التقنية واالقتصادية والمالية لتدبير 
خدمة مياه السقي وتنمية موارد المياه غير التقليدية.

وحتى متم 2018 مكن تنفيذ هذه البرامج من إنجاز مشاريع 
تهيئة هيدروفالحية على مساحة تقارب 000•750 هكتار 
بالسقي، أي حوالي %47 من المساحة المسقية على 
المستوى الوطني )000•800 هكتار سنة 2019 ، أي 
%50(، باستثمار 31.6 مليار درهم لفائدة 000•220 
استغاللية. وقد مكن هذا من اقتصاد وتثمين 2 مليار متر 

مكعب من مياه السقي سنويا.
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برنامج توسيع الري البرنامج الوطني لإلقتصاد في مياه السقيبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص برنامج تنمية الري الصغير والمتوسط

حصيلة إنجازات برامج السقي حتى متم 2018 )المصدر: وزارة الفالحة(

حجم االستثمارات عدد المستفيدين

750•000 
هكتار

4%

20%

11%

65%

31.6 
مليار درهم

8%

17%

10%

65%
220•000 

مستفيد

39%

1%
14%

46%

مساحة مشاريع تنمية الري 

البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي : برنامج طموح لالقتصاد في مياه السقيأ- 

يهدف البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي إلى 
التخفيف من تأثيرات المنحى نحو الندرة للموارد المائية 
وتحسين فاعلية استعمالها في الفالحة، السيما من خالل:

عصرنة شبكات السقي في الري الكبير، •
تجهيز االستغالليات الفالحية بالسقي الموضعي  •

بواسطة التحفيزات المالية لصندوق التنمية الفالحية،
دعم ومواكبة الفالحين من أجل تثمين المياه. •

وحتى متم 2018، تضاعفت المساحة المجهزة بالري 
الموضعي بـ 3.5 مرات لتبلغ قرابة 000•560 هكتار، 

متجاوزة بذلك هدف 2020.

تطور المساحة المسقية بالري بالتنقيط بألف هكتار )المصدر: وزارة الفالحة(

102%

160

560 550
585

2008 2018 2019 هدف 2020

وتمثل هذه المساحة %36 من المساحة الوطنية اإلجمالية 
المسقية سنة 2018 )%38 سنة 2019( مقابل 9% 

سنة 2008، متجاوزة بذلك بلدان أخرى كإيطاليا )21%( 
وجنوب إفريقيا )%22( لكن أقل من إسبانيا )48%(.

تطور حصة المساحة المسقية بالتنقيط من المساحة الصالحة للزراعة المسقية )المصدر: وزارة الفالحة(

9%

36%

2008           2010           2012           2014           2016           2018

ومن جهة أخرى، مكن البرنامج الوطني لالقتصاد في 
مياه السقي من عصرنة شبكات السقي الجماعية على 
مساحة إجمالية تبلغ 000•123 هكتار. وقرابة 80% 
من االستغالليات المستفيدة من هذه العملية هي استغالليات 

عائلية صغيرة.

ويتعلق األمر بعصرنة شمولية لكل المنظومة التي تضم 
شبكة النقل ومحطات الضخ والتصفية وشبكات توزيع 

المياه حتى نقط السقي الفردية.

برنامج توسيع الري: توسيع المساحات المسقية في سافلة السدودب- 

يهدف برنامج الري إلى إحداث مدارات جديدة وتقوية 
السقي في المدارات القائمة التي تشرف عليها السدود 

المنجزة.

وحتى متم 2018، قرابة 280•82 هكتار تم تجهيزها 
أو هي في طور التجهيز في إطار هذا البرنامج، منها 
200•33 هكتار منتهية باستثمار يبلغ 8.6 مليار درهم.

82

119 إعادة تقويم األهداف بالغرب: 000•30 
هكتار بدل 000•71 هكتار، من أجل أخذ 

بعين االعتبار تنمية السقي الفردي في المنطقة 
الساحلية والمخاطر المرتبطة بالفيضانات في 

المنطقة الوسطى.

2008-2018

160

هدف 2020

المساحة المنجزة ة أو في طور اإلنجاز في إطار برنامج توسيع السقي بألف هكتار )المصدر: وزارة الفالحة( 

ولإلشارة، فعلى صعيد جهة الرباط- سال- القنيطرة، تمت 
مراجعة الهدف األولي لتوسيع المدار السقوي للغرب 
من 000•71 هكتار إلى 000•30 هكتار، بسبب تطور 

السقي الفردي في المنطقة الساحلية للغرب 

والمخاطر المرتبطة بالفيضانات في المنطقة الوسطى 
المتواجدة في ممر الفيضانات. ويواجه البرنامج كذلك 

توفر وتعبئة الموارد المالية.
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برنامج تنمية الري الصغير والمتوسط: ضمان استدامة الفالحة السقوية الصغيرة في المناطق الهشةج- 

مكن تنفيذ برنامج الري الصغير والمتوسط، حتى متم 
2018، من صيانة مدارات السقي الصغير والمتوسط 
على مساحة 000•150 هكتار، متجاوزا بذلك هدف 
2020 بأزيد من %50، باستثمار إجمالي معبأ قدره 

2.7 مليار درهم، وذلك من خالل بناء وصيانة تجهيزات 
تعبئة المياه، وترميم السواقي، لفائدة الفالحة الصغيرة 

المسقية أساسا.

المساحة التي همتها الصيانة في إطار السقي الصغير والمتوسط بألف هكتار )المصدر: وزارة الفالحة(

100

151

2008-2018 هدف 2020

برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أداة مبتكرة لتمويل المشاريعد- 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال السقي هو 
واحد من األوراش المهيكلة لمخطط المغرب األخضر. 
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الظروف التقنية واالقتصادية 
والمالية لتدبير خدمة مياه السقي. وتهدف وزارة الفالحة، 
من خالل هذا البرنامج، إلى المحافظة على الفرشة المائية 

عبر تعبة المياه المتجددة من خالل مشاريع مختلفة، منها 
مشاريع إنقاذ السقي ومشاريع تحلية مياه البحر.

وقد كان مخطط المغرب األخضر سباقا في مجال النهوض 
بالشراكة قطاع عام -خاص، بمشروع أول إلنقاذ منطقة 

الحوامض بالكردان.

جدول تحصيلي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أعطيت انطالقتها في إطار مخطط المغرب األخضر

فترة التنفيذالمساحة بالهكتارالمشروع

000200912007 10مشروع لحماية مدار الحوامض بالكردان

200201912015 3مشروع ري لحماية منطقة أزمور بئر جديد الساحلية

000202112018 15مشروع تحلية مياه البحر لسقي سهل شتوكة ايت باها

000202112019 5مشروع تحلية مياه البحر لسقي منطقة الداخلة

200 33المجموع

انعكاس برامج التهيئة الهيدروفالحية لمخطط المغرب األخضره- 

تبنت كل برامج التهيئة الهيدروفالحية التي تم إنجازها 
في إطار مخطط المغرب األخضر مفهوم السقي الفاعل 
والمنتج وقد تمت ترجمة تنفيذها بانعكاسات هامة على 

عدة مستويات:
على صعيد ترشيد المورد المائي، مع االقتصاد  •

وتثمين حوالي 2 مليار متر مكعب في السنة. وأيضا، 

فإن االرتفاع المسجل في تثمين المياه كان بشكل 
ملموس )%100+ إلى %470+( تحت الثأثير 
المتآزر الرتفاع إنتاجية المياه، واالقتصاد فيه وتبني 

زراعات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
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برنامج توسيع الري برنامج تنمية الري 
الصغير والمتوسط

البرنامج الوطني 
لإلقتصاد في مياه السقي 

)التحويل الجماعي(

(قبل المشروع( 2008 (بعد المشروع( 2018

تثمين  مياه السقي حسب البرنامج بين 2008 و 2018 بدرهم/ متر مكعب 

على المستوى االقتصادي واالجتماعي، ومع خلق  •
قيمة إنتاج زائدة وإضافية قدرها 20 مليار درهم 
وإحداث 000•210 منصب شغل خالل فترة االستغالل 
من خالل األنشطة الفالحية، إضافة إلى 000•28 

منصب شغل إضافي خالل مرحلة األشغال.
ومن جهة أخرى، فإن إحداث بيئة مالئمة مكنت  •

من تنظيم وتنمية عمل المقاوالت المغربية في مهن 
السقي والتهيئة الهيدروفالحية )500•1 مقاولة تم 
إحصاؤها في كتيب التأهيل والتصنيف لوزارة 
الفالحة، منها 800 شركة مؤهلة في فرع وضع 

معدات السقي الموضعي(.

ارتفاع مردودية الزراعات بزائد %70 إلى 100%  •
وارتفاع معدل التكثيف الزراعي الذي تجاوز 130%. 
وقد مكن هذا من تحسين ملموس لمتوسط دخل الفالح 

(3 إلى 4 مرات(.
على مستوى جودة خدمة مياه السقي في المدارات  •

السقوية، خاصة بالنسبة لمشاريع التهيئة المنجزة 
في إطار عصرنة الشبكات الجماعية. وهكذا، مر 
توزيع مياه السقي من توزيع حسب الدور تمليه 
طبيعة التهيئة الهيدروفالحية نفسها إلى توزيع مستمر 
وحسب الطلب مع  نقاط سقي فردية لكل فالح، وكذا 

احتساب و فوترة للمياه المستهلكة بواسطة عداد.
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 قصة نجاح: مشروع عصرنة شبكات السقي الجماعية في مدار تادلة،
تحسن في مداخيل الفالحين، وفي اإلنتاجية بنسبة %25+، وفي التكثيف بنسبة 20%+

مشروع عصرنة شبكات السقي الجماعية، المنجز في 
إطار البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي مابين 
2011 و2017، يمتد على مساحة 167•21 هكتار 
باستثمار قدره مليار درهم لفائدة 200•6 فالح. وقد مكن 

هذا المشروع من تحقيق نتائج مرضية، على مستوى 
مدارات دكالة وتادلة، من حيث ارتفاع مردودية الزراعات 
السقوية، وتحسين اإلنتاج، والتكثيف الزراعي، مع تنويع 

الدورة الزراعية، وتحسن في مداخيل الفالحين.

المردودية بالطن/هكتار: تحسن في المردودية

تبن البرسيم الشمندر  الـقمح الصلب
قنطار/هكتار

القمح اللين
قنطار/هكتار
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دورة زراعية أكثر تنوعا

تحسن مداخيل الفالحين
حسب شهادة مستفيد يستغل مساحة 6 هكتار من الشمندر 
السكري والبرسيم والقمح، فإن ربحه الخالص ارتفع ما 
بين %20 و %40 منذ السنة األولى بعد الشروع في 

الخدمة الجديدة للماء وتبني الري بالتنقيط.

انخفاض ضخ المياه الجوفية
انخفاض في ضخ المياه الجوفية: %80 من الفالحين 
الذين يملكون آبارا خفضوا من ضخهم للمياه الجوفية 

و%50 من بينهم تخلوا عن السقي من بئر.

سالسل اإلنتاج: تحسن في اإلنتاج واإلنتاجية 12

شكلت مقاربة » السلسلة«، منذ انطالقة مخطط المغرب 
األخضر، اختيارا استراتيجيا لتنمية القطاع الفالحي. وقد 
تكرست هذه الرؤية بوضع إطار تعاقدي وتشاركي مع 
التنظيمات المهنية. والهدف المبتغى هو عصرنة وتنمية 
سالسل اإلنتاج، من خالل إدماج مختلف حلقات سلسلة 

القيمة بغية تحسين اإلنتاجية والجودة.
وهكذا، تم التوقيع على 19 عقد – برنامج خالل الفترة 
2008-2018، بين الحكومة والتنظيمات البيمهنية. 
وتحدد عقود – البرامج األهداف المتعين بلوغها من 
حيث المساحات المغروسة، وتعداد قطيع الماشية، 
واالقتصاد في الماء، والزيادة في اإلنتاج، وتأهيل أداة 
التثمين وتحسين ظروف التسويق، مع تحديد التزامات 

كل طرف موقع )الدولة، التنظيمات البيمهنية(.
 وقد همت عقود- البرامج 14 سلسلة نباتية )الحوامض، 

األشجار المثمرة، الزيتون، نخيل الثمر، شجر األركان، 
الخضروات، الحبوب، البذور، الزراعات السكرية، 
الزراعات الزيتية، الزراعة البيولوجية، األرز، ورد 
العطر، الزعفران( و5 سالسل حيوانية )اللحوم الحمراء، 

الحليب، الدواجن، تربية النحل، سلسلة اإلبل(.
ولبلورة عقود- البرامج، كان للتنظيمات البيمهنية الفالحية 
دور هام، مما تطلب تدعيم قدرات تدخلهم بغية تمكنها من 
حمل مشاريع تنمية سالسلها لإلنتاج ولكي تحقق بالتالي 
األهداف المحددة في عقود- البرامج. ولهذا السبب، تم 
وضع قانون حول التنظيمات البيمهنية الفالحية و السمكية 
)القانون 12-03(، والذي يحكم إحداث وتمويل هاته 
التنظيمات البيمهنية. ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، 

تم االعتراف بـ 16 تنظيما بيمهنيا.

زراعة الحبوب: ارتفاع واضح في اإلنتاج مرتبط أساسا بتحسن المردودية. 2.1

خالل عشر سنوات من تنفيذ مخطط المغرب األخضر 
(2008-2018(، مرت المساحة المخصصة لزراعات 
الحبوب في المعدل من 5.3 إلى 4.6 ميلون هكتار، أي 
بانخفاض نسبته %31. بيد أن إنتاج الحبوب عرف ارتفاعا 
ملحوظا، ليمر من 64 مليون قنطار )معدل 2007-2003( 
إلى 87 مليون قنطار )معدل 2015-2018(. ومرد 
هذا اإلنجاز باألساس إلى التحسن الملموس للمردودية 
التي مرت من 12 إلى 18 قنطار للهكتار خالل نفس 
الفترة. هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن معظم إنتاج الحبوب 
بالمغرب يتأتى من المناطق البورية. وفي هذا الصدد، إذا 
كانت الظروف المناخية المواتية قد ساهمت في ارتفاع 
اإلنتاج، فإن االرتفاع في المردودية المالحظ أتيح، أساسا، 
بفضل استعمال البذور المحسنة والدخول القوي للمكننة 

في العمليات الزراعية.
وقد مرت الموفورات من البذور المعتمدة للحبوب من 
000•770 قنطار قبل 2008 إلى معدل 1.5 مليون 

قنطار )معدل 2018-2015(.
وبفضل الدعم المخصص لإلنتاج واستعمال البذور 
المعتمدة من قبل الفالحين، تضاعف انتشار التقدم الوراثي

)بذور معتمدة في استعمال أول ثم بذور مختارة في 
استعمال ثان(. إضافة إلى ذلك، عرف معدل دخول 
المكننة في زراعات الحبوب تحسنا واضحا. فعملية 
الحرث ممكننة حاليا بما يصل إلى %89، والحصاد 

ب %78 والزرع الميكانيكي ب 30%.
ويمكن القول بأن مكننة الحبوب شبه معممة ما عدا في 
المناطق الجبلية عندما ال تسمح الجغرافيا بذلك. وحاليا، 
تتكون حظيرة اآلليات الفالحية من 000•75 جرار 
(000•40 قبل مخطط المغرب األخضر( و 000•7 
آلة حصاد )000•3 قبل مخطط المغرب األخضر(. 
وقد مكن هذا من بروز منظومة للخدمات الفالحية حول 

سلسلة اإلنتاج و خلق فرص إضافية للتشغيل.
ومن أجل إبراز بعض اإلنجازات غير الظاهرة بواسطة 
المعدالت اإلحصائية، مكنت بعض مشاريع التجميع 
للحبوب من تسجيل مردودية جيدة، في نفس ظروف 
التربة والمناخ، مرتفعة بـ %30 إلى %50 بمناطق 
البور المالئم، كما هو حال بعض استغالليات في جماعة 
خميسات شاوية حيث مردودية القمح اللين بالبور تجاوزت 

54 قنطار للهكتار، خالل موسم 2018.
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مؤشرات سلسلة الحبوب )المصدر: وزارة الفالحة(

 الحوامض: ارتفاع قوي في اإلنتاج ناتج أساسا عن توسع المساحات. 2.2

كان هدف مخطط المغرب األخضر بالنسبة لسلسلة 
الحوامض على الخصوص، الرفع من العرض للتصدير 
وتثمين مياه السقي بغية تحسين القيمة المضافة للسلسلة. 
وقد شكلت الحوامض على الدوام منتوجا رائدا في 
الصادرات الفالحية للمغرب. فبالفعل، ومن أجل استغالل 
الفرص المتاحة في األسواق الخارجية مكنت التحفيزات 
التي وفرها المخطط من انتقال المساحة المغروسة 
بالحوامض من 000•87 إلى 000•126 هكتار في 
10 سنوات. ويظهر قطاع الحوامض حاليا نسبة تجهيز 
بالسقي بالتنقيط تفوق %80 وتقارب %100 في بعض 

الجهات كسوس- ماسة.
وبفضل ارتفاع المساحات وتحسن تثمين المياه، مر إنتاج 
الحوامض والكمية المصدرة من 1.3 إلى 2.6 مليون 
طن و 000•582 إلى 000•680 طن على التوالي 
في 10 سنوات. مع انعكاسات إيجابية على التشغيل 
والقيمة المضافة. وتساهم السلسلة حاليا بما يصل إلى 

3.6 مليار درهم في القيمة المضافة الفالحية وتدر قرابة 
16 مليون يوم عمل.

وفي موسم 2018-2019، وبـ 2.6 مليون طن، بلغ 
اإلنتاج رقما قياسيا لم يسجل من قبل مع آفاق ارتفاع 
مستقبلية. ومستوى اإلنتاج الجديد هذا الذي يلوح في 
األفق، يتطلب تدابير جديدة للمصاحبة لالستفادة منه 

وتفادي السقوط في مأزق اإلنتاج الزائد.
ولهذا، فإن وزارة الفالحة ومهنيي القطاع ووزارة 
الصناعة كلها تعبأت لوضع خارطة طريق بغية مواكبة 

المرحلة االنتقالية لهذه السلسلة.
وتهم التدابير الرئيسية تدعيم التصدير، وتكثيف االستثمارات 
في وحدات توضيب الحوامض للرفع من العرض القابل 
للتصدير في إطار عقد – البرنامج للصناعات الغذائية 
وتشجيع التثمين الصناعي للحوامض من خالل التحفيز 

على إنتاج العصير. 
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مؤشرات سلسلة الحوامض (المصدر: وزارة الفالحة(

نخيل الثمر:  مضاعفة اإلنتاج بفضل توسيع المساحات وتأهيل بساتين النخيل التقليدية من خالل توزيع . 2.3
و غرس 3 ماليين شتلة

سلسلة نخيل الثمر تمت تنميتها في إطار مخطط المغرب 
األخضر، أخذا بعين االعتبار اإلطار الزراعي والسوسيو- 
اقتصادي لإلنتاج. فبالفعل، الواحات التي ينمو فيها نخيل 
الثمر ليست فقط أنظمة إنتاج بل هي كذلك نمط عيش، 
ورصيد ثقافي وتاريخي وطبيعي وزراعي. وتواجه  
واحات النخيل المغربية تهديدات متعددة، السيما منها 
المناخية والصحية. وهكذا، فإن استراتيجية السلسلة تميز 

بين منطقتين للتدخل:
واخات النخيل التقليدية حيث الهدف هو الحفاظ على • 

رصيد الواحات وتحسين دخل المنتجين من خالل 
الزيادة في الكثافة والصيانة )تنقية الخصل الكتلوية، 
إلخ.(، المواكبة التقنية واالقتصادية وتثمين اإلنتاج 

وتنظيم المنتجين،
منطقة توسيع بساتين النخيل العصرية حيث الهدف • 

هو الرفع من اإلنتاج الوطني. وفي هذه المنطقة، يقوم 
المستثمرون الصغار والمتوسطون والكبار بإحداث 
استغالليات تجارية عصرية في إطار الشراكة قطاع 
عام-خاص حول األراضي الجماعية. وحتى متم 
2018، عرفت مناطق التوسع غرس قرابة 000•8 
هكتار. وسيمكن اإلنتاج المتوقع لهذه المنطقة من أن 

يصبح المغرب مصدرا خالصا للتمور.
ولهذه الغاية، تم تفضيل أربع محاور للتدخل في عقد-

البرنامج الموقع عليه في 2010 بين الحكومة والتنظيم 
البيمهني لسلسلة النخيل:

تنمية قدرات إنتاج الفسائل والشتائل األنبوبية. بالمعهد • 

الوطني للبحث الزراعي، مرت الطاقة السنوية إلنتاج 
الفسائل البرعمية من 000•10 إلى 000•60 وحدة، 
أي 730•265 وحدة على 10 سنوات. وفي القطاع 
الخاص، مكن ارتفاع إنتاج الشتائل األنبوبية في 8 
مختبرات خاصة من بلوغ أزيد من 000•60 شتلة 

أنبوبية سنويا.
تنمية اإلنتاج والجودة، مع الحفاظ على موارد واحات • 

النخيل. والسيما من خالل:
1.  إنجاز برنامج غرس 3 ماليين قدم من نخيل 

الثمر،
2.  التهيئة الهيدروفالحية لسقي الواحات من خالل 
تكسية وصيانة السواقي على 775 كلم طولي،

3.  الزيادة في كثافة واحات النخيل التقليدية بتوزيع 
1.3 مليون شتلة،

4.  إحداث استغالليات عصرية جديدة على األراضي 
الجماعية.

تثمين قوي ومستدام، السيما عبر:• 
1.  إعطاء انطالقة برنامج لبناء 32 وحدة تبريد 
و تخزين وتوضيب التمور بطاقة إجمالية تبلغ 

575•5 طن،
2.  ترميز 7 أصناف من التمور، 6 منها كموقع 

جغرافي لإلنتاج وعالمة فالحية،
3.  هيكلة السوق الداخلية،

4.  إنعاش الصادرات بالقيام بحمالت تواصلية 
والمشاركة في المعارض الدولية.
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تحسين و هيكلة السلسلة عبر إحداث 23 تجمع ذي نفع • 
اقتصادي يغطي كل واحد منها 000•1 إلى 000•5 
هكتار من بساتين النخيل ووضع منظومة دعم مالي 

لتنمية قطاع النخيل، موطد بحكامة استراتيجية. 
وفي هذا اإلطار، وبفضل المجهودات المبذولة، تضم 
بساتين النخيل الوطنية حاليا قرابة 6 ماليين نخلة متمرة، 
أي ما يمثل غرس 3 ماليين نخلة إضافية مقارنة مع 

2008. وهكذا، تضاعف اإلنتاج ليبلغ 000•117 طن.
وفيما يتعلق بتثمين اإلنتاج، بلغت طاقة التوضيب 
والتحويل والتبريد المرساة في إطار مخطط المغرب 
األخضر سنويا 000•25 طن أساسا بفعل التعاونيات 

والتجمعات ذات النفع االقتصادي

+ + =

المساحة
ألف هكتار

غرس الشتائل
مليون

التبريد التلفيف التحويل المجموع

سعة التثمين
طن

2.8

2008 2018 2019

3.2

اإلنتاج
مليون طن

المردودية
طن للهكتار

%76 منها 
شتائل أنبوبية

46
60

2008 2018

+30%

60

117

2003-2007 2015-2018

+95%

1.25

1.98

2003-2007 2015-2018

+59%

6•505

18•600 25•145
40

مؤشرات سلسلة النخيل )المصدر : وزارة الفالحة(

الزيتون: ارتفاع واضح في المساحات والمردودية واإلنتاج بفضل مجهودات الغرس )000 325 هكتار(. 2.4

كسلسلة رائدة في مخطط المغرب األخضر، عرفت زراعة 
الزيتون تطورا مبهرا في بالد ذات تقاليد قوية في هذا 
المجال. وعرفت المساحة ارتفاعا يقارب %40 لتمر 
من 000•748 هكتار إلى أكثر من مليون هكتار. وهذا 
االرتفاع مصدره %70 عمليات الغرس المنجزة في 
إطار الدعامة الثانية. وقد تمت مواكبة ارتفاع المساحة 
بارتفاع في اإلنتاج الذي مر من 000•661 طن سنة 
2008 إلى 1.6 مليون طن سنة 2018 و1.9 مليون 
طن سنة 2019. وإنجازات اإلنتاج هاته مردها كذلك 
إلى تحسن اإلنتاجية التي مرت من 0.9 طن للهكتار 
سنة 2008 إلى 1.5 طن للهكتار سنة 2018 و1.8 

طن للهكتار سنة 2019.

وتضم سلسلة الزيتون حاليا أكثر من 000•1 وحدة 
عصر عصرية تنتج معظم زيوت الزيتون. وقد مكنت 
االستثمارات من عصرنة أداة التحويل في إنتاج زيت 
زيتون يتسم بالجودة. وقد أظهرت دراسة على مجموعة 
من 120 وحدة عصر أن حصة الزيوت التي تفوق 
حموضتها %3 مرت من %60 قبل مخطط المغرب 
األخضر إلى %20 حاليا. وبحسب المعايير الفيزيائية 
والكيميائية فإن الزيوت المنتجة تتكون من: %38 زيوت 
بكر ممتازة، و%27 بكر جيدة و%14 بكر شبه جيدة.

وتكرس هذه اإلنجازات االنعكاس اإليجابي لالختيارات 
االستراتيجية المتبناة من قبل مخطط المغرب األخضر 
من أجل تنمية سلسلة الزيتون، السيما منها مقاربة 
التعاقد بين الدولة ومهنيي القطاع الهادفة إلى إدماج 
سلسلة القيمة. وهكذا، تم إعطاء انطالقة 55 مشروعا 
منذ 2009 ، منها 30 مشروع من الدعامة الثانية. وقد 
أعطت هذه المشاريع دفعة قوية لالستثمار على مستوى 
سلسلة اإلنتاج لتبلغ 2.4 مليار درهم، منها 1.4 مليار 
درهم من خالل مشاريع الدعامة األولى و 1 مليار درهم 

في إطار مشاريع الدعامة الثانية.

وفيما يخص الصادرات، ما بين 2008 و 2018، فقد 
مرت الكمية المصدرة من زيتون المائدة من 000•70 
إلى 000•90 طن و زيت الزيتون من 000•6 إلى 
000•15 طن. وتمثل قيمة هذه الصادرات قرابة 1.9 

مليار درهم.
سنة 2009، استفادت السلسلة من عقد- البرنامج بين 
الحكومة والتنظيم المهني للزيتون في الفترة 2020-2009. 
وتحدد هذه االتفاقية األهداف المتعين بلوغها، والتي تتعلق 
بتنمية اإلنتاج والجودة، من تطوير وتثمين قوي ومستدام 

وتحسين الشروط اإلطار للسلسلة.

مؤشرات سلسلة الزيتون (المصدر: وزارة الفالحة(

التثمين
الطاقة التصنيعية
مليون طن/سنة

0.5

1.9

2008 2018

6

15

2008 2018

70
90

2008 2018

صادرات زيت الزيتون
ألف طن

صادرات زيتون المائدة
ألف طن

المساحة
ألف هكتار

اإلنتاج
ألف طن

المردودية
طن للهكتار

748

1•045 1•073

2008 2018 2019

+43%

661

1•561
1•912

2008 2018 2019

+187%

0.9

1.5
1.8

2008 2018 2019

+100%

  األشجار المثمرة: رهان ناجح من أجل حماية البيئة والفالحة التضامنية، مع تدعيم األصناف ذات القيمة . 2.5
التجارية المرتفعة

في إطار عقد - البرنامج للسلسلة الذي وضع من قبل 
مخطط المغرب األخضر، تمت تعبئة 10.2 مليار 
درهم من االستثمارات، منها 3.6 مليار من الموارد 
المالية العمومية لفائدة األشجار المثمرة في الفترة ما بين 
2011 و2020. ويشهد مجهود االستثمار، العمومي 
والخاص، على أهمية هذه السلسلة التي تضم مجموعة 

متنوعة من األصناف.
ومن جهة أخرى، شكلت األشجار المثمرة أساس الفالحة 
التضامنية وحماية البيئة. وهكذا، تم غرس أزيد من 000•11 
هكتار سنويا باألشجار المثمرة بين 2018-2008 
)اللوز، التين، التفاح، البرقوق، الرمان، المشمش، الموز، 

األفوكا، السفرجل، اإلجاص، الكرز، إلخ.(.

وقد أسهمت كذلك بشكل كبير في امتصاص الكربون.
وفيما يتعلق بالدعامة الثانية، تم إنجاز 264 مشروع 
أشجار مثمرة لفائدة أزيد من 500•175 مستفيد وقد 
تمت ترجمة إنجازات سلسلة األشجار المثمرة من خالل 
عدة مؤشرات إنجاز. فقد بلغت المساحة 000•368 
هكتار بارتفاع نسبته %84 مقارنة مع 2008. وهمت 
بالخصوص األصناف المالئمة لألنظمة اإليكولوجية 
للجبال، السيما منها اللوز )000•51+ هكتار( والتين 

(000•19+ هكتار( والتفاح )000•20+ هكتار(.
أما اإلنتاج فقد تضاعف، من جهته، ليبلغ 1.6 مليون 
طن في السنة، تحت التأثير المزدوج الرتفاع المساحة 

وارتفاع المردودية )42%+(.
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مؤشرات سلسلة األشجار المثمرة (المصدر: وزارة الفالحة(

المساحة
ألف هكتار

المردودية
طن للهكتار

اإلنتاج
مليون طن

المساحة
ألف هكتار

أشجار مختلفة
اإلجاص
السفرجل

الجوز
الخوخ

المشمش
الرمان

البرقوق
التفاح
التين
اللوز

المنتوجات .2.6 تصدير  حيث  من  ملموس  وتقدم  العرض،  وتنويع  اإلنتاج  ارتفاع    الخضروات: 
ذات القيمة المضافة المرتفعة

تصنف سلسلة الخضروات ضمن السالسل ذات القيمة 
المضافة المرتفعة، مع إمكانات مهمة من حيث التصدير 
وإحداث مناصب الشغل. وقد عرفت هذه السلسلة دينامية 
ملحوظة بين 2008 و2018. ورغم استقرار المساحة 
المزروعة حول 000•250 هكتار، عرف اإلنتاج 
ارتفاعا ملموسا ليبلغ قرابة 7.5 مليون طن سنة 2018 
(%19+ مقارنة مع 2008(، منها 2 مليون طن من 

البواكر و5.5 مليون طن من المنتوجات الموسمية.
وموازاة مع ذلك، عرف قطاع البواكر تغيرات هامة خالل 
العشرية األخيرة لالستجابة لمعايير الجودة والمتطلبات 
التجارية ورزنامة التصدير لألسواق الدولية. وهكذا، تم 
تحقيق تقدم ملموس، مع حجم تصديري تضاعف ليبلغ 
أزيد من مليون طن سنة 2018. وهذا اإلنجاز مرده 
أساسا إلى الطماطم )%64+ في الحجم و%220+ في 
القيمة( والفواكه الحمراء )%21+ في الحجم و242%+ 

في القيمة(.

ويتميز قطاع البواكر كذلك بنمو قوي لإلنتاج بفضل 
مجهود االستثمار المتواصل على طول سلسلة القيم، 
وإدماج التكنولوجيا الحديثة )التسميد بالسقي، والبذور 
الهجينة، والزراعة تحت البالستيك(، والتكوين وتنويع 

المنتجات واألسواق.
وحاليا، مع المستوى التكنولوجي الستغالليات الخضروات، 
عرف التحكم في تقنيات اإلنتاج تحسنا واضحا. غير أن 
تحسين قنوات التسويق يبقى التحدي الرئيسي الذي يجب 
رفعه بالنسبة لهذه السلسلة. وتبقى عصرنة سلسلة القيمة 

رهينة بما يلي:
عصرنة أسواق الجملة، سواء من حيث البنية التحتية • 

أو األمور التنظيمية. يعود اإلطار التنظيمي إلى 
1962 و أصبح حاليا متجاوزا وغير مالئم، مع 

تأثير سلبي على سالسل اإلنتاج الفالحي.
ترقيم جزء من التوزيع: مسالك قصيرة، وتوزيع • 

مباشر، ومنصات رقمية للتوزيع، إلخ.
إعادة تهيئة وصيانة أسواق القرب واألسواق األسبوعية،• 
تحسين ظروف النقل.• 

32 38

2008 2018
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قيمة صادرات الطماطم
مليار درهم

2.0

6.4

2008 2018

6% 6% 6%
3% 3%2%2%

8% 7%

24%
19%

14%

س
اط

بط
ال

صل
الب

مام
لش

ا

رة
صغي

 ال
راء

ض
لخ

ء ا
زال

لبا
ا

يخ
بط

ال

طم
طما

ال

زر
لج

ا

سة
كو

ال

H
ar

ic
ot

 v
er

t

راء
ض

 خ
ليا

صو
فا

ت
لف

ون
خر

آ

1.2

4.1

2008 2018

قيمة صادرات الفواكه الحمراء
مليار درهم

المساحةتوزيع اإلنتاج حسب النوعية
ألف هكتار

الصادرات
ألف طن

اإلنتاج
مليون طن

1.3
2.0

5.0 5.5

2003-2007 2015-2018
البواكر الموسمية

مؤشرات سلسة الخضروات (المصدر: وزارة الفالحة(

الزراعات السكرية: إرتفاع اإلنتاجية بفضل تحسين تكنولوجيا اإلنتاج. 2.7

تتطور سلسلة السكر بالمغرب في إطار نظام إيكولوجي 
قائم الذات والذي يشكل جزءا من السالسل الفالحية 
األولى التي سايرت أهداف مخطط المغرب األخضر، 
منذ 2008. وبالفعل، شكلت سلسلة السكر دوما مثاال 
في التنظيم، واإلدماج بين العالية والسافلة والتجميع. و 
قد تم التوقيع على أول عقد- البرنامج مع الحكومة في 

إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
وتتوفر السلسلة على أداة صناعية تتكون من مصفاة 
للسكر الخام، ومصنعين للسكر من قصب السكر و5 
مصانع السكر من الشمندر السكري. وهو ما يؤمن طاقة 
صناعية سنوية من 1.65 مليون طن من السكر األبيض 
وطاقة معالجة النباتات السكرية من 5 ماليين طن في السنة.
وفيما يخص مؤشرات اإلنجاز، ومنذ انطالقة مخطط 
المغرب األخضر، عرفت سلسلة السكر نموا ملحوظا على 
مستوى إنتاج السكر الذي مر من 466 ألف طن )معدل 
2003-2007( إلى 545 ألف طن )معدل 2018-2015(، 
وذلك رغم انخفاض المساحة بـ %14. فبالفعل، تحسنت 

المردودية من السكر بشكل واضح لتمر، في نفس الفترة، 
من 8 إلى 11.5 طن للهكتار بالنسبة للشمندر السكري 
(%41+( ومن 7.2 إلى 8.0 طن للهكتار بالنسبة 

لقصب السكر )11%+(.
وقد تم الحصول على هذه المردودية العالية بفضل التحويل 
الشامل للمساحات نحو البذور األحادية الجنين، والمكننة 
الكاملة للبذر وتنمية خدمات االستشارة لالستغالليات 

الفالحية
وقد مكن ارتفاع المردودية واإلنتاج كذلك من تغطية 
الحاجيات الوطنية لالستهالك بما يصل إلى %47 سنة 

2018 )أزيد من 6 نقط مقارنة مع 2008(.
وقد تركز الجهد المبذول لتنمية الزراعات السكرية على 
تحسين اإلنتاجية وتكنولوجيا اإلنتاج، مع األخذ بعين 
االعتبار بأن، توسيع المساحات يصطدم بمشكل توفر 
الموارد المائية لهذه الزراعات في مناطق اإلنتاج التقليدية.
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مؤشرات سلسلة السكر )المصدر: وزارة الفالحة(

المساحة
ألف هكتار

إنتاج السكر
ألف طن

المردودية بالسكر
طن/هكتار

نسبة تغطية الحاجيات
%

47%

2018

41%

2008

نسبة استعمال البذور ذات النواة الواحدة 100%

 معدل مكننة الحصاد 100%

 عدد المنتجين المجمعين 100%

   نسبة رقمنة عالية السلسلة 100%
جميع مراكز االستقبال مجهزة بأنظمة معلومات

  إحداث شركات الخدمات 150

72 62

2015-2018

2015-2018

2015-20182003-2007

2003-2007

2003-2007

8.17.2

11.5
8.0

قصب السكر شمندر سكري

466
545

الحليب: ارتفاع اإلنتاج بنسبة %47 بفضل مجهودات التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي والتنظيم. 2.8

استفادت سلسلة الحليب من اهتمام خاص في إطار مخطط 
المغرب األخضر، السيما من خالل الرفع من نسبة 
السالالت المحسنة في القطيع الوطني، من جهة، وعبر 
تشجيع استعمال التلقيح االصطناعي ومن جهة أخرى، 
باإلضافة لدعم استيراد العجالت من السالالت األصيلة. 
وهكذا، بلغ مجموع السالالت المستوردة 000•125 بقرة 
سنة 2018 وعدد التلقيحات االصطناعية المنجزة عند 
األبقار 000•610 تلقيح. فما يعادل %76 من األبقار 
المحسنة استفادت من التلقيح االصطناعي المنجز من 

قبل شبكة التنظيمات المهنية بدعم من الدولة.
ونتيجة لذلك، مر إنتاج الحليب في الفترة ما بين 2008 
و2018 من 1.7 إلى 2.5 مليار لتر، أي بارتفاع نسبته 
%47. وعرف قطيع األبقار من السالالت المحسنة 

ارتفاعا نسبته 34%.
ومن وجهة نظر اقتصادية واجتماعية، تساهم السلسلة 
بـ 9 مليار في قيمة اإلنتاج و49 مليون يوم عمل، أي 
%15 من التشغيل في القطاع. وتشكل هذه السلسلة 
مصدر عيش لـ 1.4 مليون شخص، ويستفيد منها أساسا 
صغار مربي الماشية )أقل من 10 بقرات( لكونهم يمثلون 

%90 من مجموع أنشطة تربية األبقار ويساهمون إلى 
ما يصل إلى %70 من إنتاج الحليب.

سنة 2017، استفادت السلسلة كذلك من مقتضيات 
عقد- البرنامج من أجل تطوير الصناعات الغذائية للفترة 
2017-2021، الموضوع بغية وضع تدابير أفقية تتعلق 
أساسا بتنمية سافلة السالسل. وبالنسبة لسلسلة الحليب، 
يهدف عقد-البرنامج هذا، على الخصوص، تدعيم اإلدماج 
بين العالية والسافلة، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة 
مضافة عالية، وتدعيم إنعاش الصادرات، وإحداث وتأمين 
استقرار التشغيل، والنهوض باستهالك المواد ودعم السوق 
المحلية عبر حملة للنهوض باستهالك الحليب ومشتقاته.
وعلى مستوى السالمة الصحية، جعلت سلسلة الحليب 
من التحكم في الجودة أولوية في مختلف مراحل اإلنتاج. 
و بتشاور وتنسيق مع المكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية، تعبأت التعاونيات الصناعية المنخرطة 

في التنظيم البيمهني للسلسلة على محور الجودة.

مؤشرات سلسلة الحليب (المصدر: وزارة الفالحة(
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التلقيحات اإلصطناعية المنجزة عند األبقار
مليون في السنة : لحوم وحليب

299

610•000

2008 2018

x2 000

اللحوم الحمراء: تغطية ارتفاع الطلب على اللحوم بفضل ارتفاع أعداد الماشية واإلنتاج. 2.9

تلعب سلسلة اللحوم الحمراء دورا اجتماعيا و اقتصاديا 
من المستوى األول في القطاع الفالحي. ويتم تأمين 
اإلنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بحوالي %95 من 
األبقار واألغنام والماعز، مع نسبة تغطية للطلب تصل 

إلى 99%.
وقد تم اعتماد محورين للتنمية في عقد- البرنامج الخاص 
بالسلسلة الموضوع في إطار مخطط المغرب األخضر:

- تطوير نماذج إنتاجية وللتجميع االجتماعي وتثمين 
اللحوم، وكذا تحسين الشروط اإلطار المتعلقة بقطيع 

الماشية وتتبع مساره،
- إنعاش االستهالك والجودة، ووضع إطار تنظيمي 
يحكم سلسلة اللحوم الحمراء وتأهيل اإلطار التنظيمي 

للمجازر.
مكنت بلورة هذه التدخالت، على وجه الخصوص، من 
تحسين العرض من اللحوم الحمراء، واالستهالك للفرد، 
والوقاية الصحية للقطيع الوطني. وعليه، مر اإلنتاج 
اإلجمالي للحوم الحمراء من 000•364 إلى 000•568 

طن، ومر االستهالك من 13 إلى 16 كلغ للفرد في 
السنة، ومر تعداد القطيع من 25 إلى 29 مليون رأس.
ومن جهة أخرى، تم إنجاز حملة تلقيح سنوية بمعدل 
%90 من قطيع األبقار )2.8 مليون رأس( ضد الحمى 
القالعية وإنجاز برنامج للمراقبة والتلقيح ضد الفحم 
البكتيري سنويا )000•244 رأس ملقح في السنة كمعدل(.
وحاليا تساهم السلسلة بما يصل إلى %16 من القيمة 
المضافة الفالحية وتؤمن قرابة %14 من التشغيل في 

القطاع الفالحي.
لكنه، ورغم تحرير القطاع سنة 2012، بقيت المجازر 
البلدية، الغير المطابقة للمعايير الصحية، تهيمن على 
الحصة األكبر من إنتاج اللحوم. وهذه األخيرة غير مطابقة 
لمعايير المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، 
مما يجعل من الضروري هيكلة وعصرنة عملية الذبح 

ومسالك التسويق في هذه السلسلة.
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مؤشرات سلسلة اللحوم الحمراء (المصدر: وزارة الفالحة(
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تربية الدواجن: تقدم ملموس في مجموع المؤشرات ومساهمة كبيرة في تلبية الحاجيات الغذائية من . 2.10
البروتينات للمستهلكين

يتوفر قطاع الدواجن بالمغرب على العديد من المميزات 
التي تتيح تنميته. فالمناخ يتميز بدرجات حرارة معتدلة، 
خاصة في المناطق الساحلية وهي مواتية تماما لتربية 
الدواجن مع استثمارات محدودة في ما يخص العزل  
الحراري للبنايات مقارنة مع الدول األوروبية. ويمكن 
نمط إنتاج الدواجن، الذي ال يرتبط بالتقلبات المناخية 
كما هو الحال بالنسبة لسالسل اإلنتاج النباتية، من تأمين 

رؤية واضحة للمستثمرين وتزويد متواصل للسوق.
ومن أجل إعطاء دينامية جديدة للقطاع، التزمت وزارة 
الفالحة مع مهني هذه السلسلة بإحداث الظروف المواتية 
لتنمية قطاع الدواجن وتدعيم تنافسيته، والمساهمة في 
إنعاش االستثمار وضمان األمن الغذائي للبالد فيما يخص 
البروتينات ذات األصل الحيواني، وذلك بالمرور من 

وفرة قدرها 8 غرام إلى 13 غرام  للفرد في اليوم بالنسبة 
للبروتينات المتأتية من منتوجات الدواجن.

وعليه، فقد تضاعف اإلنتاج الوطني من اللحوم البيضاء 
في العشر سنوات األخيرة مابين 2008 و2018 ليبلغ 
000•670 طن. ويؤمن مستوى اإلنتاج هذا كامل حاجيات 
البالد، مع معدل استهالك سنوي للفرد يقدر ب 19 كلغ 
(%46+(. وموازاة مع ذلك، عرف إنتاج البيض كذلك 
ارتفاعا ملحوظا من 3.5 إلى 5.7 مليار وحدة من أجل 
تلبية الحاجيات )%50+(. وهكذا، فإن تحسن االستهالك 

الفردي شكل دفعة قوية للوضع الغذائي للسكان.

ويجب اإلشارة كذلك إلى أن القطاع يبدي طموحا متزايدا 
فيما يخص التصدير والولوج إلى األسواق األجنبية، 
خاصة منها دول جنوب الصحراء. ففي سنة 2018، 
تم تصدير 21 مليون وحدة بيض للتفريخ. وعلى العكس 
من ذلك، فإن تصدير الكتاكيت ذي يوم واحد المنتج للحم 
في تناقص بسبب إحداث حاضنات من قبل مستثمرين 

مغاربة في بعض الدول اإلفريقية.
ورغم الجهود المبذولة، تبقى سلسلة الدواجن غير مهيكلة 
بالشكل المطلوب ويهيمن عليها التسويق والذبح التقليدي    
(%80 من الذبائح( ، مما يستوجب ضرورة تدعيم أكبر 

لهذه الحلقة من السلسلة.
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مؤشرات سلسلة إنتاج الدواجن (المصدر: وزارة الفالحة(
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السالمة الصحية: مؤسسة متخصصة لتدعيم الجودة في خدمة المنتج والمستهلك 13

مع انطالقة مخطط المغرب األخضر، استفادت السالمة 
الصحية من اهتمام خاص، السيما من خالل إحداث 
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية سنة 
2010، ويمارس هذا المكتب، لحساب الدولة، مهام 
واختصاصات تتعلق بحماية صحة المستهلك والمحافظة 
على صحة الحيوانات والنباتات. وتحكم المهام المسندة 

إلى المكتب المذكور ترسانة قانونية تتكون من أزيد من 
280 نص قانوني وتنظيمي جاري بهم العمل. وهكذا، 
فقد جعل مخطط المغرب األخضر من إصالح اإلطار 
المؤسساتي والتنظيمي والمعياري، دعامة لحماية المستهلك 

والمحافظة على الرصيد الحيواني والنباتي. 

ت
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المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
المراقبة، الترخيص، االشراف، التتبع، التدبير
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الحفاظ على التراث
  الحيوان والنباتي

سالمة الغذاء واالمتثال للمعايير

مراقبة المدخالت الزراعية

... ينفذ المكتب مهامه في 3 مجاالتتم إنشاؤه في إطار القانون 08125 ...

المنظمات الدولة
الوطنية والدولية

وقد كانت مقاربة المراقبة المتبناة من قبل المكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مبتكرة وعصرية، 
مكنت من المرور من نظام زجري، حيث المراقبة تهم 
المنتوجات الغذائية في السوق الوطني لوحدها، إلى نظام 
وقائي يؤمن مراقبة مندمجة على طول السلسلة الغذائية. 
ويتعلق األمر إذن بمقاربة مالئمة و معيارية للمراقبة 

. HACCP تستند على تحليل المخاطر لمقاربة
وهكذا، أرسى القانون رقم 07-28، المتعلق بالسالمة 
الصحية للمنتجات الغذائية، عددا من المبادئ الجديدة، من 

ضمنها إلزامية الترخيص والمصادقة بالنسبة لمؤسسات 
ومقاوالت القطاع الغذائي قبل استغاللها. وحتى تتم 
المصادقة من الناحية الصحية على هذه المؤسسات 
والمقاوالت، يتعين عليهم وضع دليل ممارسات صحية 
جيدة التي وضعتها التنظيمات المهنية والمصادق عليها 
من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 
الغذائية أو وضع نظام للمراقبة الذاتية المرتكزة على 

 .HACCP مقاربة

بعدقبل  نظام مراقبة متكامل و معياري مبني نظام مراقبة مشتت 
على تحليل المخاطر 

عدة نصوص ال تغطي جميع القطعات   
والسالسل ومراحل إلنتاج

مسؤوليات غير محددة بين المنتج   
والمسوق  

نضام مراقبة جزئي يرمي للبحت عن   
المخالفات  

مشاركة مسؤولة للمهندسين ترمي الى   
حثهم على انتاج وتسويق مواد تحترم 

السالمة الصحية  
العمل بنظام الترخيص الصحي   

والمصادقة بالنسبة للمؤسسات 
ومقوالت القطاع الغذائي

مشاركة فاعلة للمنتجين و المستهلكين   
في نضام السالمة الصحية   

في مجال الصحة ومطابقة المواد الغذائية، ارتفعت 
المراقبة الصحية للحوم الحمراء بالمجازر ما بين 2008 
و2018 بنسبة %43، خاصة بفضل المصادقة على 
المجازر البلدية )5 مجازر( وتدعيم تدخالت المراقبة 
التي تقوم بها مصالح المراقبة التابعة للمكتب لوحدها أو 

في إطار لجن مختلطة محلية.
وبالنسبة للحوم البيضاء، وضع المكتب الوطني للسالمة 
الصحية للمنتجات الغذائية، إجراءات تمكنه من تدبير 
المخاطر الصحية عند االستيراد والتصدير بغية الحفاظ 
على صحة قطيع الماشية والتقليل إلى الحد األدنى من 
خطر انتقال أو انتشار األمراض الحيوانية. وهكذا، فإن 
استيراد الحيوانات الحية ومنتوجات التكاثر الحيواني 
بالمغرب يتم إنجازه وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري 
بها العمل وفي احترام لتوصيات المنظمة العالمية للصحة 
الحيوانية، والتي يعد المغرب عضوا فيها. وعالوة على 
ذلك، ساهم المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 
الغذائية في التدبير الصحي ألزمة إنفلونزا الطيور 
ومصاحبة المهنيين للتحكم في هذا المرض. وقام المكتب 
كذلك بتدعيم المراقبة والتتبع على مستوى الحدود للحفاظ 

على الوضع الخالي للمغرب من هذا المرض.
وقد أخذت مراقبة وتتبع األمراض الحيوانية بعدا جديدا 
مع مخطط المغرب األخضر، طبقا لتوجيهات المنظمة 
العالمية للصحة الحيوانية. وهكذا، يعطي المكتب السالف 
الذكر االنطالقة سنويا لحمالت وقائية شمولية للتلقيح 
لقطيع الماشية والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تدعيم 
مناعة القطيع الوطني تجاه 3 أمراض )الحمى القالعية، 
الجذري، وطاعون المجترات الصغيرة(. وتم إنجاز هذه 

الحمالت مجانيا من قبل المكتب لفائدة مربي الماشية.
وفيما يتعلق بالصحة الحيوانية، قام المكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، كذلك، بمجهود كبير.
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فقد تعبأت المصالح الصحية، وبشكل قوي، من أجل 
المراقبة والتتبع الصحي النباتي للكائنات المضرة اعتبارا 
لمدى التهديد بالنسبة لقطاعات الحوامض والزيتون على 

وجه الخصوص:
مرض فيروس »ترستيزا« : منذ 2014 وإلى •   

يومنا هذا، كانت نتائج التنقيب والتحليل على مستوى 
مختلف مناطق الحوامض سلبية بالنسبة لهذا المرض.

بكتريا »Xylella Fastidiosa« : تم وضع •   

مخطط للمراقبة والتتبع منذ سنة 2007 إلى يومنا 
هذا، والمغرب خال من هذه البكتريا رغم تواجدها 

في بعض دول االتحاد األوروبي.
وقد مكنت مقاربة تدبير أزمات الصحة النباتية من التحكم 
في بعض األمراض، من بينها السوسة الحمراء للنخيل.
عالوة على ذلك، قام المكتب بتدعيم مراقبة المنتوجات 
النباتية أو ذات األصل النباتي عند االستيراد والتصدير.

 تطور المنتجات النباتية أو ذات األصل النباتي المراقبة عند االستيراد بمليون طن
(المصدر: وزارة الفالحة(

 تطور المنتجات النباتية أو ذات األصل النباتي المراقبة عند التصدير بمليون طن
(المصدر: وزارة الفالحة(
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وهنالك عدد من اإلكراهات التي تشكل عقبة لجعل 
السالمة صحية أكثر فاعلية ٍ، السيما منها تعدد المتدخلين 
في المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية في سافلة سلسلة 
القيمة، والسلطة الزجرية المحدودة قانونيا للمكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، واستمرار تواجد 
بنيات تحتية غير مطابقة، والقطاع غير المنظم، وكذا 

عدم توفر الموارد البشرية والمالية الكافية.

التثمين: ارتفاع القدرات بنسبة %35 ووضع منصات للصناعات الغذائية 14

يلعب القطاع الفالحي وقطاع الصناعات الغذائية دورا 
هاما في تدعيم السالمة الصحية لبالدنا ودعم نمو 

االقتصاد الوطني.
ووعيا منه بهذا الدور، ومنذ انطالقته سنة 2008، وضع 
مخطط المغرب األخضر في صلب معادلته إدماجا أفضل 
بين العالية الفالحية والسافلة الصناعية والتجارية لسالسل 
اإلنتاج. وفي هذا اإلطار، تم إنجاز العديد من اإلصالحات 
والتدابير المهيكلة من أجل تنمية مختلف حلقات السالسل 
الفالحية والصناعات الغذائية وإنعاش االستثمار في هذا 

القطاع. ويتعلق األمر في األساس بما يلي:
تنمية العرض من المنتوجات الفالحية من أجل  •

التزويد المنتظم لقطاع الصناعات الفالحية، وذلك 
من خالل إبرام وتنفيذ 19 عقد- برنامج بين الحكومة 
والتنظيمات البيمهنية الفالحية، من بينها 14 بالنسبة 
لسالسل اإلنتاج النباتي و5 بالنسبة لسالسل اإلنتاج 
الحيواني، تشكل اإلطار التعاقدي بين الطرفين لتنمية 

هذه السالسل،
تنمية قدرات التثمين والتحويل من خالل: •

تحفيز االستثمار الخاص من خالل تدعيم وتوسيع • 
اإلعانات الممنوحة لوحدات التثمين في إطار 

صندوق التنمية الفالحية،
تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول • 

وحدات التثمين وتبني التجميع كنموذج تجديدي 
لتنظيم الفالحين الصغار حول فاعلين خواص 
أو تنظيمات مهنية. ويمكن هذا النموذج المهنيين 
في الصناعات الفالحية من تأمين التزود بإنتاج 
ذي جودة مضمونة وقابلة لتتبع مسارها وتمكن 
المنتجين تحت التجميع من االستفادة من تقنيات 
عصرية لإلنتاج والتمويل والولوج إلى السوق 

الداخلية والخارحية،

بلورة مشاريع الدعامة الثانية حول وحدات • 
التثمين. وتهدف هذه المشاريع باألساس إلى 
التحسين المستدام لمداخيل صغار الفالحين في 

المناطق الهشة.
وضع شبكة لألقطاب الفالحية على مستوى األحواض 
الرئيسية لإلنتاج الفالحي بمكناس وبركان وتادلة وسوس 
والغرب واللوكوس والحوز، والتي تشكل منصات مندمجة 
تمنح للمستثمرين فرص مشاريع في مجاالت التحويل 
الصناعي الغذائي، وكذا أنشطة تجارية ولوجيستيكية 
وخدماتية. وحتى يومنا هذا، أربع أقطاب فالحية هي: 
مكناس، بركان، سوس، تادلة، فيما توجد أقطاب الغرب 
واللوكوس والحوز في طور الدراسة. وتتوفر هذه 
األقطاب كذلك على مراكز الجودة الغذائية كشباك وحيد 
بالنسبة للفاعلين الخواص، تدمج بين مختبرات من آخر 
جيل، وفضاءات لالبتكار والتكوين، وكذا خدمات مراقبة 

الجودة والتصدير.
تدعيم اإلطار التنظيمي المنظم للسالمة الصحية وتتبع  •

مسار المنتجات الفالحية والصناعات الغذائية من 
العالية إلى السافلة من خالل إصدار وتنفيذ القانون 
رقم 07-28 المتعلق بالسالمة الصحية لألغذية، الذي 
يرسي مبادئ جديدة من ضمنها إلزامية الترخيص 
والمصادقة بالنسبة لمؤسسات ومقاوالت القطاع 
الغذائي قبل الشروع في استغاللها. وفي هذا الصدد، 
وسنة 2018، منح المكتب 513•6 ترخيصا صحيا 
لمؤسسات تثمين الصناعات الغذائية مقابل 440•2 

سنة 2008.
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نسبة التقدم مشاريع األقطاب الفالحية

تقدم المشروعمميزات المشروع سلسلة اإلنتاج  

س 
كنا

زيت الزيتونم
فواكه وخضر

الحبوب
الحليب واللحوم

مساحة الجزء األولى: 130 هكتار منها 108 
هكتار صافي )212 قطعة(

تكلفة المشروع: 559 مليون درهم
االستثمار: 4 مليارات درهم

الوظائف: 000•18

التسويق قيد االنجاز:
59 مشروًعا )٪40 من المساحة القابلة 

للتحويل( منها 11 وحدة قيد التشغيل و 10 في 
مرحلة البناء

ن 
ركا

الحوامضب
الزيتون 

فواكه و خضر

المساحة: 102 هكتار منها 50 هكتار في 
المرحلة األولى )32 هكتار صافي 63 قطعة(

تكلفة المشروع 361 مليون درهم
االستثمار: 1.25 مليار درهم

الوظائف: 000•8

التسويق قيد االنجاز:
35 مشروع  )٪70 من المساحة القابلة 

للتحويل( منها 13 وحدة قيد التشغيل و10 في 
مرحلة البناء

دلة
تا

زيت الزيتون
الحوامض 

الحليب واللحوم
المنتجات المجالية 

المساحة: 108 هكتار )المرحلة األولى 80 
هكتار(

تكلفة المشروع: 920 مليون درهم
االستثمار: 3 مليارات درهم

الوظائف: 15000

التسويق قيد االنجاز:
48 مشروع  )٪26 من المساحة القابلة 

للتحويل(

س 
سو

فواكه وخضر
الحوامض

الحليب واللحوم
المنتجات المجالية

المساحة: 75 هكتار منها 55 هكتار صافي 
)المرحلة األولى: 22.5 هكتار(

تكلفة المشروع: 920 مليون درهم
االستثمار: 1.25 مليار درهم

الوظائف: 000•165

التسويق قيد االنجاز:
58 مشروًعا )٪86 من المساحة القابلة 

للتحويل(

تحديد مواقع المشاريعالغرب – اللوكس 
 الدراسات الفنية واالقتصادية والمالية للمشاريع الحالية قيد االنجاز

كذلك، وبغية توطيد األوراش التي تم إطالقها من قبل، 
تم إعداد استراتيجية لتنمية الصناعات الفالحية الغذائية 
من قبل وزارتي الفالحة والصناعة بتشاور مع المهنيين. 
وقد تم تنزيل هذه االستراتيجية من خالل عقد- البرنامج 
لتنمية الصناعات الغذائية، الموقع في أبريل 2017، 
على هامش الدورة 9 للمناظرة الوطنية للفالحة، ما بين 
الحكومة )وزارات الفالحة والصناعة والمالية( و13 
تنظيما مهنيا تمثل سالسل الصناعات الغذائية الرئيسية.
 ويرمي عقد-البرنامج أساسا إلى تنمية سالسل القيمة 
المندمجة والمنافسة باستثمار إجمالي قدره 12 مليار 
درهم، منها 8 مليار درهم كمساهمة للفاعلين الخواص 
و4 مليار درهم كمساهمة عمومية من خالل تعبئة 
صندوقي التنمية الفالحية والتنمية الصناعية، بغية دعم 

االستثمار في وحدات التثمين.

وقد بلغت التحفيزات الموضوعة حدود %40 من تكلفة 
االستثمار بالنسبة لوحدات التثمين وسالسل اإلنتاج 
الرئيسية المعنية بهذا العقد-برنامج هي صناعة التثمين 
وتحويل الحوامض والفواكه والخضروات، وزيت الزيتون 
والحليب، واللحوم، وصناعات البسكويت- الشوكوالتة 

- المربى-المعجنات، والكسكس.
وحتى متم 2019، وبفضل التآزر بين الصندوقين السالفي 
الذكر، تم وضع 194 مشروع تنمية للصناعات الفالحية 
باستثمار قدره 5.1 مليار درهم مكنت من إحداث أزيد 
من 000•25 منصب شغل. وهو ما يمثل %53 من 
هدف 2021 من حيث عدد المشاريع، و%43 من حيث 
االستثمارات و%65 من حيث إحداث مناصب الشغل.

5,1
مليار درهم

194 25 000

مشروعاستثماراتمنصب شغل

ومن جهة أخرى، ومن أجل تحسين وتنويع العرض 
من اللحوم على المستهلك و معالجة مشكل  استمرار 
تواجد المجازر التقليدية غير المطابقة للمعايير، يتعين 
وضع مشاريع عصرنة وتأهيل المجازر  في مقدمة ا 
االهتمامات. وهكذا، تم في الفترة مابين 2010 و2018، 

اعتماد 5 مجازر، وهي:
BIO BEEF بطاقة 000•6 طن للسنة، انجزت • 

سنة 2010 بمكناس؛
BEST VIANDES بطاقة 000•24 طن للسنة، • 

أنجزت سنة 2014 ببني مالل؛
JAID VIANDE بطاقة 000•8 طن للسنة، • 

أنجزت سنة 2015 بتارودانت؛
E-VIANDE بطاقة 000•18 طن للسنة، أنجزت • 

سنة 2016 بسيدي بنور؛
SAISS VIANDE بطاقة 200•5 طن للسنة، • 

أنجزت سنة 2018 بموالي يعقوب.
وهكذا، دعمت هذه المذابح بما قدره 200•61 طن للسنة 
طاقة تثمين اللحوم الحمراء. وقد كان لهذا الجيل الجديد 
من مشاريع التجميع التي تتضمن وحدات التسمين، 

ومجازر خاصة وقاعات للتقطيع، انعكاس إيجابي على 
تنمية سلسل اللحوم الحمراء، من حيث الكمية والجودة 
والسالمة الصحية، ومداخيل المنتجين تحت التجميع 
حول هذه الوحدات بفضل إدماجهم في مسلك تسويق 

وتثمين المنتوجات.
وبعد أزيد من 10 سنوات من انطالقة مخطط المغرب 
األخضر، نشهد حاليا تقدما ملموسا لقطاع الصناعات 
الغذائية والبنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية المتعلقة 
به، والمرتبطة بتطوير البنية التحتية لمعالجة وتخزين 
المنتجات الفالحية والتخزين المبرد، وتوضيب الفواكه 
والخضر، والبنية التحتية العصرية للتوزيع، واألقطاب 

الفالحية والمنصات اللوجيستيكية، إلخ.
ومكنت المجهودات المبذولة من قبل وزارة الفالحة من 
تحقيق تطوير هام لطاقات تثمين المنتوجات الفالحية. 
وترتفع هاته الطاقة اإلجمالية السنوية للتثمين حاليا إلى أزيد 
من 38 مليون طن، أي بارتفاع نسبة %35 مقارنة مع 
2008 وهو ما مكن من إدماج أفضل بين عالية وسافلة 
السالسل، إدماج بلغت نسبته ما بين %70 و100% 

بالنسبة لبعض سالسل اإلنتاج )السكر، الحليب، إلخ(.
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تطور طاقات التثمين والتحويل (طن/السنة(

نوع األنشطة
(طن/السنة)

التطور20082018

السالسل النباتية

%267183•460792•279التخزين بالتبريد

%04274•398•0103•958•1توضيب الخضر والفواكه

%758175•94154•19التحويل االولي (تكسير، تجفيف،...(

%03948•906•3641•290•1عصر الزيتون (الوحدات العصرية(

%00021•600•00017•500•14تخزين وتحويل الحبوب

%48626•567•7309•594•7التحويل الصناعي (تصبير، تحويل،...(

السالسل الحيوانية

%350238•100176•52مجازر اللحوم الحمراء

%120182•700154•54مجازر اللحوم البيضاء

%31485•000222•120تحويل اللحوم

%95575•100•4702•200•1جمع الحليب

%18560•518•8472•574•1تثمين الحليب (مصانع، مجابن(

%000400•00050•10تثمين البيض (توضيب، تحويل(

%329122•7608•3تثمين منتجات النحل

%84535 548 38238 658 28المجموع

وقد تم توزيع طاقة التثمين اإلضافية هاته على كل جهات 
المغرب. وتمثل وحدات تخزين وتحويل الحبوب قرابة 
%31 من الطاقات اإلضافية المرساة مابين 2008 
و2018، متبوعة بوحدات تحويل المنتوجات الفالحية 
)دون الحبوب( بحصة %20 والجبن بحصة 10% 

ومراكز جمع الحليب بحصة 9%.

وقد مكنت هذه النتائج قطاع الصناعات الفالحية )بما 
فيها الصناعات الغذائية( من إظهار دينامية جيدة. وهكذا، 
سجل قطاع الصناعة الفالحية نموا سنويا بنسبة 8%، 
بمروره من قيمة مضافة قدرها 30 مليار درهم سنة 
2008 إلى 62 مليار درهم سنة 2018. وقد حسن 
هذا المعطى من وزنه االقتصادي بنقطتين ليبلغ 6% 

من الناتج الداخلي الخام سنة 2018.

اإلكراهات ومحاور 
اإلزدهار
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اإلكراهات ومحاور التطور
المعيقات ومحاور التحسين

لقد سجلت الفالحة المغربية تقدما جليا خالل السنوات األخيرة. غير أنها تعاني من معيقات هيكلية. يثم أخذها دوما 
بعين االعتبار في كل سياسات التنمية الفالحية، بما فيها مخطط المغرب األخضر، ومع ذلك تضل عامال في خفض 

أداء سالسل اإلنتاج. ومن بين هذه المعيقات نخص بالذكر
الموارد المائية

مناخ المغرب عموما جاف أو شبه جاف ، مع معدل تساقطات مطرية دون 400 ملم سنويا في أزيد من 85 % 
من المساحة وغالبا ما تكون هذه التساقطات غير كافية أو سيئة التوزيع مما يترتب عنه عجز مائي يؤثر سلبا على 

إنتاجية المزروعات وانتظام المحاصيل.
ورغم التطور والمكتسبات المسجلة في مجال ترشيد مياه السقي، تبقى التحديات والرهانات المستقبلية كبيرة، والسيما 
في ظل سياق تغيرات مناخية تتجلى في انخفاض متسارع لكميات التساقطات المطرية وارتفاع وثيرة موجات الجفاف.

العقار
بغية تمكين الفالحة من لعب دورها بشكل كامل في التنمية االقتصادية واالجتماعية، تم القيام بالعديد من التدابير 
واإلجراءات في مجال العقار الفالحي ذات طبيعة اقتصادية وتنظيمية وتشريعية كالحد من تفتيت االستغالليات 
الفالحية )الحد األدنى لالستغالل في المدارات السقوية)، برامج التحفيظ الجماعي وتمليك أراضي الجموع الواقعة 
بالمدارات السقوية لفائدة ذوي الحقوق وكذا مشاريع التجميع الفالحي  في مخطط المغرب األخضر. وبالرغم من 
هذه المجهودات الهامة، الزالت مسألة العقار الفالحي تمثل إشكالية مستعصية بسبب تعدد األنظمة العقارية وتعدد 

المتدخلين وتجزئة األراضي وإشكاليات الملكية المشاعة.
هذه الوضعية تزيد من صعوبة تعبأة العقار الفالحي من أجل االستثمار وتشكل في ذات الوقت حاجزا أمام ولوج 

الفالحين إلى التمويل عبر القروض البنكية.
بنية االستغالليات الفالحية

إن أكثر من ثلثي االستغالليات تقل مساحتها عن 5 هكتارات مما يشكل عائقا كبيرا يترتب عنه ضعف القدرة على 
االستثمار وعلى اعتماد التقنيات والتكنولوجيا، وكذا ولوج محدود للتمويالت البنكية. ، في المقابل لالستغالليات 

الصغيرة  ميزات مهمة  كالقدرة على التأقلم االقتصادي والمناخي مع الظروف المتغيرة.
وعلى سبيل المقارنة، يبلغ معدل مساحة االستغالليات الفالحية في أوروبا 16 هكتار 50 هكتارا بفرنسا، و170 

هكتارا بالواليات المتحدة األمريكية.
مسالك التوزيع

تشكل الوضعية الوظيفية والتنظيمية ألسواق الجملة الحلقة األضعف في مسالك تسويق الفواكه والخضر. تخضع 
أسواق الجملة إلطار تنظيمي يعود تاريخه إلى سنوات 1960 والذي لم يعد يتوافق مع تطور أنماط اشتغال األسواق 
العصرية ومتطلبات المستهلكين. كما ينتج عن هذه الوضعية ضعف في االستثمار وضعف حجم التسويق عبر هذه 

المسالك وقصور في التدبير اإلداري.   

تضم شبكة أسواق الجملة للفواكه والخضر بالمغرب قرابة 40 سوقا تمكن من تأمين تسويق حوالي 3.5 مليون طن 
من الفواكه والخضر سنويا. وهو ما يمثل 30 % فقط من اإلنتاج الوطني، لعدة أسباب، منها: 

قصور في شروط الصحة والنظافة،  
تغطية غير مثلى للمجال الترابي،  
تعدد المتدخلين مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار،  
نظام تسيير غير مالئم،  
ضعف البنية التحتية في جل األسواق،   
إطار تنظيمي غير مالئم يعيق تنافسية سالسل اإلنتاج الفالحية.  

ولتجاوز هذه المعيقات، تم، سنة 2010 ،  إعطاء انطالقة مسار إصالح وعصرنة أسواق الجملة بحكامة جديدة 
ومنهجية تشاركية. ورغم هذه الرغبة في اإلصالح، فإن بلورته عرفت تأخيرا واعترضته عدة مشاكل، منها:

 ضرورة تغيير عدة نصوص تشريعية وتنظيمية متداخلة، تتعلق بالجوانب المؤسساتية وطرق اشتغال هذه   
األسواق،

آجال طويلة لتعبأة العقار لتشييد أسواق جملة جديدة،  
عدم االنخراط في التصميم الوطني ألسواق الجملة من قبل بعض األطراف في غياب إطار تعاقدي.  

المسالخ
ينعكس التأخير في عصرنة هذه التجهيزات ومطابقتها للمعايير سلبا على مجهودات اإلنتاج والعصرنة المبذولة من 
طرف المنتجين. ولتدارك التأخير المسجل في عصرنة المسالخ، كان مخطط المغرب األخضر قد وضع إطارا تحفيزيا 
لالستثمارات في إطار العقد-برنامج ( 2014-2009 و2014 2020- ).ولمواصلة هذه المجهودات، أعدت وزارة 
الفالحة بمعية شركائها تصميما مديريا للمسالخ وأسواق الماشية ذات األولية. هذا، إضافة إلى التحفيزات المدرجة في 
العقد-برنامج 2021-2017 لتنمية الصناعات الغذائية، منها دعم نسبته 30 % من تكلفة االستثمار في المسالخ.

ويشكل عدم توفر إمكانيات كافية لدى الجماعات المحلية والنمط الضريبي الذي يتميز بتعدد الرسوم المحصلة و 
عدم ارتباطها بالخدمات المقدمة عائقا إظافيا يعترض عصرنة وتأهيل المسالخ.

وفيما يخص الدواجن. فإذا كانت المجهودات المبذولة للتأهيل الصحي قد أعطت ثمارها في عصرنة وحدات تربية 
الماشية، تبقى سافلة السلسلة جد تقليدية وغير منظمة، تهيمن عليها المذابح التقليدية ) نقط بيع الدجاج الحي )الغير 

مطابقة لمعايير النظافة والصحة.
تثمين اإلنتاج الفالحي

أعطى مخطط المغرب األخضر ديناميكية قوية لإلنتاج الفالحي مع مواكبة سافلة السالسل من خالل عدد من األوراش 
كالتنظيم والتأطير الصحي والسياسة التعريفية وعقود- البرامج الخاصة باألقطاب الفالحية.....إلخ. ومع التحول 
الهيكلي الجاري في القطاع الفالحي واإلمكانات الهائلة لتنمية التثمين والصناعات الغذائية، من المرتقب أن تعرف 

سالسل اإلنتاج تطورا ملحوظا في أفق تحقيق إدماج أفضل ما بين عالية وسافلة اإلنتاج.      
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خاتمة وآفاق 
لقد حمل مخطط المغرب األخضر للقطاع الفالحي رؤية واضحة، وأهداف قابلة للتحقيق والقياس والمراقبة، وفق 

مقاربة تشاركية وإدماجية لكل األطراف المتدخلة.
وخالل 10 سنوات من التنزيل نجح المخطط في التأقلم المتواصل مع الظرفية المحلية والدولية ليحقق رهان عصرنة 

وتنافسية القطاع الفالحي وكذا مناعته في مواجهة تحديات األمن الغدائي والحد من آثار التغير المناخي.
ما كان ليكون لمنظومات تنزيل مخطط المغرب األخضر، أي أثر دون حكامة قوية للقطاع وقيادة رائدة لتعبئة 
الفاعلين حول الرؤية التي تم تبنيها. وهي حقيقة ريادة نوعية تغذي التعاون، وتنمي ثقافة اآلداء الفعال، والتدرج 

لتحقيق النتائج المتوخاة.
اليوم تظهر الحصيلة المنجزة من خالل النتائج اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية. فقد بلغ الناتج الداخلي الفالحي 
الخام 125 مليار درهم سنة 2018 عوض 65 مليار درهم عشية مخطط المغرب األخضر أي بارتفاع سنوي 
يناهز %5.25، متجاوزا بذلك آداءات القطاعات األخرى لالقتصاد الوطني. كما اتسمت الصادرات بدينامية قوية 
خالل هذه الفترة حيث تضاعفت قيمة المنتجات الفالحية المصدرة لتبلغ 36 مليار درهم سنة 2018  مقابل 15 

مليار درهم سنة 2008.
باإلضافة إلى ذلك مكن مخطط المغرب األخضر من ارتفاع هيكلي لإلنتاج بفضل تعبئة االستثمار الخاص ووضع 

إطار مؤسساتي وتحفيزي مالئم وشراكة متينة مع المهنيين.

حيث يؤطر القطاع حليا 19 تنظيما بيمهنيا يمثل مختلف سالئل اإلنتاج في إطار قانون تنظيمي يحدد بشكل واضح 
عمل، وتمثيلية وتمويل هذه التنظيمات مما يضمن استقالليتهم وجعلهم مخاطبين مؤهلين للسلطات العمومية.

وخالل مساره الطويل للتأقلم مع التغيرات المناخية واكتساب المناعة تجاه الصدمات المناخية، قام مخطط المغرب 
األخضر بتعبئة الكثير من االستثمارات في ميدان التحكم في الماء، والسيما اقتصاد وتثمين مياه السقي. حيث تم 

تحويل 000•560 من المساحة الصالحة للزراعة التي كانت تسقى بطريقة الري التقليدي إلى الري بالتنقيط.
مما أتاح للفالحين تحسين إنتاجيتهم والرفع من مداخيلهم، ويشكل برنامج التحويل هذا أحد أكبر إنجازات مخطط 

المغرب األخضر.
وبالتوازي مع دينامية النمو نجح مخطط المغرب األخضر في خلق دينامية أكثر شموال من خالل حصيلة المنجزات 
لذى الفالحة الصغرى والمتوسطة عبر مشاريع الدعامة الثانية وبرامج التنمية الفالحية )اإلستشارة الفالحية، حمالت  
الصحة الحيوانية، برامج السقي، التجميع، التحفيز(. فحوالي %60 من المجهود العمومي تم توجيهه لهذه الفئة. وفي 
رصيد الفالحة الصغيرة حاليا، نجاحات ال يمكن إنكارها. فقرابة 000•350 هكتار من المساحة المغروسة ونسبة 

هامة من إنتاج اللحوم الحمراء والحليب والسكر هي بفعل االستغالليات الصغرى والمتوسطة.

خاتمة وآفاق
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لقد وضع مخطط المغرب األخضرأسسا متينة للفالحة المغربية جعلها أكثر تنافسية ومناعة مما أّهلها لمرحلة جديدة 
فرضتها العديد من التغيرات على المستويين الوطني والدولي. لذا وجب استشراف رؤية جديدة تمكن من رفع 7 

رهانات أساسية كالتالي :
رهان تدعيم االنعكاسات اإليجابية : توسيع آثارالنتائج اإليجابية ليشمل عددا أكبر بغية بزوغ طبقة متوسطة . 1

فالحية؛
رهان إدماج الشباب : تأمين وخلق فرص للشباب القروي؛. 2
رهان تنظيم الفاعلين : تحسين إدماج الفالحين في سالسل اإلنتاج من خالل تنظيمات فالحية فعالة؛. 3
رهان تدعيم الرصيد البشري : مواكبة الفالحين؛. 4
رهان التثمين : تأمين استدامة سالسل اإلنتاج بتقوية الجودة، والتثمين؛. 5
رهان فاعلية مسالك التسويق : عصرنة مسالك التوزيع لفائدة الفالحين والمستهلكين؛. 6
رهان تثمين العقار الفالحي : تعبئة وتثمين العقار الفالحي، السيما األراضي الجماعية لفائدة الساكنة المحلية؛. 7

رهان االستدامة : تأمين استدامة التنمية الفالحية بتعبئة والحفاظ على الموارد الطبيعية؛. 8

كل ذلك من أجل تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جاللته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية في 
السنة التشريعية الثانية بتاريخ 12 أكتوبر 2018، والذي دعى فيه جاللته إلى توطيد المكتسبات المحققة في الميدان 
الفالحي وإحداث أنشطة جديدة مدرة للشغل والدخل، السيما لفائدة الشباب بالوسط القروي، بغية إتاحة انبثاق طبقة 
متوسطة فالحية، وتوطيد قوامها، حتى تتمكن في آخر األمر من لعب دورها المزدوج كعامل توازن ورافعة للتنمية 

السوسيو- اقتصادية كما هو الحال عليه بالنسبة للطبقة المتوسطة الحضرية.
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