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  :ا'تعلق�ب عبد� له�ابن�ك��ان�عن�السؤال��ستاذجواب�رئيس�الحكومة�

  "السياسة العامة للحكومة في المجال الف#حي"
 )2015يونيو  10الموافق لـ  1436شعبان  22ا�ربعاء  (

  
  السيد�رئيس�مجلس�ا'ستشارين�ا'ح+�م،�

  ح+�م�ن،السيدات�والسادة�ا'ستشارين�ا'

� � �ع�ى �ا�وقر �مجلسكم �أعضاء �أشكر �أن �بداية �أود �الطرح �قطاعا�هذا �01م �الذي سؤال

من�الناتج�الداخ�ي�الخام،�ويشكل�ا�صدر�Dول�للتشغيل� 14%نحو�باس:9اتيجيا�وحيويا،�يساهم�

��ويؤمن �Pك�9Nمن �القرى % 75مصدر�العيش �سكان ��كما�.من �مسؤولية Dمن��تأمZنيتحمل

   .الغذائيويساهم�بنسب�جد�هامة��ي�`كتفاء�الذاتي�ة�للمغاربالغذائي�

̀ستق�ل،�أهمية�ك9fى�للقطاع�الف��ي،�خاصة�ع�ى� � وكما�تعلمون،�أولت�الدولة،�منذ�فجر�

� �سياسة �بفضل �الهيدروف�حية، �التجهkZات �مستوى �الك9fى �االسدود �لها �أسس mnرحوم�ال�

  .الحسن�الثاني

ندرة�ا�وارد�ا�ائية�والتقلبات�ا�ناخية،�راهات�من�قبيل�ظل�يعاني�إكالف��ي�غ�9Zأن�القطاع� �

mnل�لشكت ال� �اأك�9fتحد �بهذا �يُ �ب�دنا،لقطاع �حيث �أن �تتوقع m{ثل� غ�9Zقابلة��Dرا�~mصبح

 ،�يضاف�إل�0ا�2050الف��ي�بحلول��ل�ستغ�ل
َ
 عّد ت

َ
غر�ا�ساحات�عقد�Dنظمة�العقارية�وِص د�وت

  .رتبطة�بتنافسية�الف�حة�الوطنيةا�شاكل�ا�وكذا��ا�ستغلة�ف�حيا

�تعزيز�مكانول � �الف�حة �الوط�mة �`قتصاد �والدولية �ي �الوطنية �Dسواق ��ي �تعزيز�واندماجها ،

  .مخطط�ا�غرب�Dخضرب�دنا،�كما�تعلمون،�والحد�من�الفقر،�اعتمدت�مساهم�0ا��ي�النمو�

�ا� � �هذا �فإن ،9Zوللتذك� �خطط �يقوم �دعامتZن �ساسيتZنأع�ى ��0م �العصرية�̀ ، �الف�حة و�ى

� �ع�ى �تناهز��946وتشتمل �استثمارية �بتكلفة ��،مليار�درهم�75مشروعا �طرف�أممولة �من ساسا

� ،الخواص �وتو�0م �التضامنية �الف�حة �الثانية �بتكلفة��545ضم �صغار�الف�حZن �تخص مشروعا

ال�mnع�`فقية�ا�ى�ا�شاري�،�إضافةالدولة�قبلساسا�من�أممولة��،مليار�درهم�25استثمارية�تناهز�

 ̀  . درهم مليار�40 ستثماري يفوق�غ�فها�

�ا� � �هذا �يعتمد �و�جرائي، �التنفيذي �ا�ستوى �توع�ى �اس:9اتيجية �ع�ى �متخطط �حول �16حور

̀عتبار�خصوصيات�ومؤه�ت�صيغت�وفق� ،مخطط�ف��ي�جهوي  مقاربة�تشاركية�تأخذ�بعZن�

̀نتاجية،�و�0م�جالبZن�مهنيةمع�التنظيمات�ُوقعت��امجنبر  - عقد19،�وع�ى�كل�جهة �ل�الس�سل�

� �والتمور�(النباتية �والبواكر�وDشجار�ا�ثمرة �والزيتون �والبذور �والسكر�والحوامض كالحبوب
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�البيولوجية �والزراعة �العطري �والورد ̀رز �و �الزيتية �والنباتات �والزعفران ̀ركان الس�سل��و ) و

 ).وتربية��بل�وتربية�النحل ء�وتربية�الدواجنالحليب�واللحوم�الحمراك(̀نتاجية�الحيوانية�

�ع�ى� � �وعملت �ا�خطط، �هذا �أهداف �لتحقيق �ال�زمة �وا�وارد �الدعم �الحكومة �سخرت وقد

 . تسريع�وت9Zة�إنجازه،�مما�مكن�من�تحقيق�نتائج�مهمة

�وجعله�رافعة�لتنمية�و  � �بعض�التداب�9Zا�تخذة�لتطوير�القطاع�الف��ي �إ�ى �ي�ي �ما سأتطرق��ي

 .عالم�القرويال

 

  
 العمل على تنمية س#سل ا/نتاج: أو+

 

  تنمية�الس=سل�;نتاجية�النباتية�  . أ

  

 السيد�الرئيس،

مليون�قنطار،��70سلسلة�الحبوب،�ضمان�محصول�قدره�لبالنسبة�،�يروم�ال9fنامج�التعاقدي �

،�وذلك�بتقليص�ا�ساحة�ا�خصصة�للحبوب�هكتارمليون��4,2خ�ل�موسم�عادي،�ع�ى�مساحة�

̀س��0ك�% 63من�تغطية�حوا�ي�بحول�هللا�سيمكن�مما� ،%50با�ردودية�زيادة�و % 20ب من�

  .الداخ�ي

،�إ�ى�تحقيق�إنتاج�يصل�2020 -  2013وفيما�يخص�قطاع�السكر،�01دف�ال9fنامج�التعاقدي� �

  .حاليا% 35عوض�،�2020من�الحاجيات�الداخلية��ي�أفق�% 62طن،�أي�الف��856إ�ى�

� � �برنام - عقدال01دف �بج �والقدرة�الخاص �ا�ردودية �من �الرفع �إ�ى �الغذائية �الزيوت قطاع

الحاجيات�من��%20تغطية�لالتنافسية�لسلسلة�الحبوب�الزيتية،�خاصة�نوار�الشمس�والكولزا،�

  .حاليا% 1عوض�2020الداخلية�ل�س��0ك��ي�أفق�

� � مليون�طن��ي��2,5 نتاج�إ�ى� ال9fنامج�التعاقدي�ا�تعلق�بسلسلة�الزيتون�إ�ى�رفع�01دف�كما

̀س��0ك�الداخ�ي�الفردي�من�زيت�الزيتون و  2020أفق� �2عوض�سنة��ي�ال�كلغ 4إ�ى��تحسZن�

�الرفع�من�الصادرات�إ�ى��،كلغ 3سنة�عوض��ي�ال�كلغ 5إ�ى�وزيتون�ا�ائدة�كلغ� �الف�120وكذا

  .طن�من�زيتون�ا�ائدة�الف�150طن�من�زيت�الزيتون�و

̀س��0ك�ا�حليةبي�فإن��نتاج�الوط��mيوبالنسبة�للخضر�والفواكه،�ف � ،�كما�مجموع�حاجيات�

 .للتصديريوجه�جزء�منه�
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  الحيوانية��الس=سل�;نتاجيةتنمية��  . ب

� � �الحيواني، ��نتاج �س�سل �يخص ��ركز وفيما �ا�خطط �إطار�بينم°�mع�ى ��ي �وتنظيمها تأهيلها

� mالوط�� ��نتاج �من �الرفع �±0دف �سلسلة �كل �مكونات �كافة �والبيضاء�يضم �الحمراء �اللحوم من

 .والحليب�والبيض

� � �سنة ��2014وبرسم �الحليب �انتاج �بلغ ��2.3فقد �الداخلية��% 90مليار�ل:�9أي �الحاجيات من

من�الحاجيات�الداخلية�ل�س��0ك��%98ألف�طن،�أي��490ل�س��0ك،�وإنتاج�اللحوم�الحمراء�

�و�534و �البيضاء �اللحوم �من �طن �البي�5ألف �من �مليار�وحدة �أي �الحاجيات��% 100ض من

 .الداخلية�ل�س��0ك

 
 :تشجيع الف#حة بشقيھا العصرية والتضامنية. انيثا

  التجميع�الف=Hي�دعم�الف=حة�العصرية�بتشجيع�  . أ

  السيد�الرئيس،

�ل � �القانوني ��طار �الحكومة �وضعت �التجميعلقد ��عملية 9fتعت� mnال� �ناجعة�الف��ي وسيلة

للف�حZن�الولوج�إ�ى�أسواق�مضمونة�توفر�و نتاج�ع�ى�نطاق�واسع�نظام�� ل�ستفادة�من�فوائد�

�الصغار� �الخ9fات �ونقل �التمويل �وتسهل �ومحفزة �ال�زمة�و أسعار�محددة �معاي�9Zالجودة اح:9ام

  . )04-12القانون�رقم�(

  :تسريع�وت��ة�إنجاز�مشاريع�الف=حة�التضامنية�  . ب

�صغار�الف � ��0م mnوال� �التضامنية، �الف�حة �بخصوص �أما �ف�حZن، �حاليا �542 نحو�تنفيذيتم

مليار�درهم� 14.67 قدرهبغ�ف��،2020من�ا�شاريع�ا�9fمجة��ي�أفق�% 90أي��،مشروعا�ف�حيا

 .  مستفيدالف��771 أك�9Nمن�هكتار�لفائدةالف��784 تتجاوز �ع�ى�مساحة

 : عما�ي�ي،�2015 ف9fاير،�إ�ى�غاية�أواخر�أسفر�إنجاز�هذه�ا�شاريعوقد� �

 حوا�ي�عشرين�سلسلة�انتاج، الف�هكتار��0م252 غرس�نحو� �

وحدات�استخ�ص�زيت�الزيتون�ومحطات�التنقية� وحدة�لتثمZن�ا�نتوج،��0م�188بناء� �

 ...والتلفيف�ومراكز�جمع�الحليب�

� � �مساحة �ع�ى �الهيدروف��ي �السوا´ي���75.266عداد �وصيانة �بناء �همت هكتار،

 .ط�ا�اء�والحواجز�الوقائية�والخطارات�وµبار�ونق

 .هكتار�10.950تحسZن�ا�را¶ي�ع�ى�مساحة� �

  .نقطة�لتجميع�ا�ياه�351احداث� �

 .والتعاونيات القروية وا�رأة الف�ح لفائدة تنظيم�دورات�تأهيلية�وتأط9Zية �
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 تعبئة ا�راضي الف#حية عن طريق الشراكة :الثثا

 السيد�الرئيس،

بZن�القطاعZن�العام�والخاص��ي�لشراكة�ل ،�اعتماد�منهجية�جديدة2013لقد�تم�منذ�أبريل� �

تبسيط�و تنب��mع�ى�إط�ق�طلبات�عروض�متتالية�كلما�توفر�وعاء�عقاري�جاهز�ا�جال�الف��ي،�

� �العملية �±0ذه �الخاص �بنودهدف:�9التحم�ت ��.وتخفيف �كذلك �وتم �ا�دة بZن��الفاصلةتقليص

 .ونصفاشهر� 5 إ�ىف�سنة�ونصمن�̀ع�ن�عن�طلب�العروض�وتسليم�الضيعات�للشركاء�

�و  � �تم، �قد �إطار�هذه ��ي �ا�قاربة، �إطار�265 إسناد ��ي �ا�سندة �ا�شاريع �عدد �ثلث �أي مشروعا

 . الشراكة�منذ�انط�قها

� � �مرة �Pول �طويلوتم �للكراء �عروض �طلب �للتجديد سنة(D  17مد إط�ق �سنة��قابلة عوض

� )واحدة ،� �الصغ9Zة�1.900شمل �Dرضية �القطع ��أقل(  هكتار�من �و�10من �البور �5هكتار��ي

  .مشروعا�872 و�)ةهكتارات�با�ناطق�السقوي

�و�  � �العرض�ههذ0دف ���ءمة �حاجيات العملية � مع �وا�قاوºت �الف�حZن وتأهيلهم�صغار

 .استثمارات�مستدامةتنفيذ�للحصول�ع�ى�منح�الدولة��ي�إطار�صندوق�التنمية�الف�حية�و 

� � �تم ��طار، �نفس �  إط�قو�ي �أول �الجموعطلب m~أرا�� �حول �إطار عروض �الشراكة� �ي عملية

�الخاص �والقطاع �الدولة �بZن ،� ��16هم �مساحة �ع�ى �و . هكتارا 4739مشروعا �تم إط�ق�كذلك

� �عروض �Dحباس حول � ول أطلب m~أرا�� ،� �تقدر مشاريع�6هم �مساحة ،�هكتارا�341 ب ع�ى

 .ستليه�طلبات�عروض�أخرى�بحول�هللا

 
 :لمنتجات المجاليةتسويق اتثمين تحويل و. رابعا
  :إحداث�أقطاب�للصناعات�الف=حية .1

 السيد�الرئيس،

�إحداث � �برمجة �تمت �وبركان�6 لقد �مكناس �من �بكل �الف�حية �للصناعات  أقطاب

�محليا وسوس �الف��ي �للقطاع �ا�ضافة �القيمة �من �الرفع �±0دف �وتادلة، �والحوز من��،والغرب

� �تثمZن �اخ�ل �وتطوير�الصناعات �الف�حية �ودعم�و �الغذائية�نتوجات �ا�قاوºت �تنافسية تقوية

 .هذا�ا�جال̀ستثمارات��ي�

�Dوست � �تلك �ضم �الف�حية �ا�نتوجات �وتثمZن �وتلفيف �لتحويل �فضاءات محطات�و قطاب

 . تصديراللوجيستية�وخدماتية�وكذا�شباك�وحيد�لتسهيل�
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يجري�إتمام��كما. وقد�تم�إنجاز�قط«�mمكناس�وبركان،�فيما�يجري�إنجاز�أشغال�قطب�تادلة �

  . الدراسات�بالنسبة�لبا´ي�Dقطاب
 

 :ا'جالية للمنتجات�نشاء�مراكز�لوجستية�وتجاريةإ� .2

 عرض والتفريغ�وصالة التحميل ومناطق وا�ستودعات التخزين تشتمل�هذه�ا�راكز�ع�ى�مناطق �

�ووحدات للمنتوجات تجارية �وبنايات ا�جالية �تمت�.إدارية التثمZن �مكن إقامة وقد  اسمركزي

 . أكادير�بحول�هللا مركز إنشاء قريبا��ي التجهkZ،�فيما�سيشرع طور  �ي وهما والحسيمة
 

  : برنامج�تأهيل�التجمعات�ا'هنية�العاملة�Wي�مجال�ا'نتجات�ا'حلية  .3

 20 ل ممثلة مجموعة 144 الثاني فيما�يشمل�ال9fنامج تعاونية 203 من دفعة Dول  ال9fنامج هم �

  .ا�ملكة ربوع مختلف ع�ى موزعة ل¼نتاج سلسلة
 

 :تحس�ن�التسويق�عaى�الصعيد�الوط^[  .4

� � �مكن �الولوج برنامج"لقد �ا�راكز مواكبة �" وا�توسطة الك9fى  التجارية إ�ى �تسجيل �100من

� �من �Pزيد �ممثلة �ا�راكز، �هذه ��ي �ا�جالية �للمنتوجات �منتجة �مجاºت��200تعاونية ��ي منتوج

  .والتجميل التغذية
 

 :رة� لك+�ونية�للمنتوجات�ا'جاليةتنمية�التجا� .5

�60تضم��منتجة�للمنتوجات�ا�جالية�ات�مجموع 8 لفائدةبيع�ع��9fن:9نت��مواقع إنشاءتم� �

 .من�تسهيل�ترويج��منتجا�0مف�ح،�مما�سيمك¾0م��2.600تعاونية�و
 

 : التسويق�عaى�الصعيد�الدوdي تحس�ن  .6

تعاونية،��ي�العديد�من�  450تمثل�جاليةمجموعة�منتجة�للمنتوجات�ا� 77تنظيم�مشاركة�تم� �

�الدولية ا�عارض �كا�عرض �بباريس، �للف�حة �بأبو �الدو�ي �للتغذية �الدو�ي ا�عرض�و �ظ«mو ا�عرض

 .ب9fلZن Dسبوع�Dخضروالدو�ي�للف�حة��ي�الغابون�

� � �تنمية��نفإوختاما، �مواصلة �أجل �من �ال�زمة �الوسائل �تعبأة �هللا �بحول �ستواصل الحكومة

�هذا�الق �يواجهها mnال� ��كراهات �مختلف �ع�ى �للتغلب �ا�ناسبة ��جراءات �واتخاذ �الف��ي طاع

 .القطاع�ح�Ànيتس��Àبلوغ�Dهداف�ا�رسومة

�وتثمZن� � �التمويل، �إ�ى �ولوجهم �الصغار�وتسهيل �لتأط�9Zالف�حZن �خاصة �أهمية �ستو�ي كما

    .ا�نتجات�الف�حية،�خاصة�من�خ�ل�إنعاش�الصناعات�الغذائية

 .وهللا�وdي�التوفيق،�والس=م�عليكم�ورحمته�تعاdى�وبركاته
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