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بنـــاء علـــى المـــادة  6مـــن القانـــون التنظيمـــي رقـــم  128.12المتعلـــق بالمجلـــس
االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـــي ،قـــرر المجلـــس ،فـــي إطـــار إحالـــة ذاتيـــة ،إعـــداد
رأي حــول الســامة الصحيــة لألغذيــة.
وفـــي هـــذا الصـــدد ،عهِ د مكتـــب المجلـــس إلى اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية
المســتدامة بإعــداد رأي حول الموضوع.
وخـالل دورتهـا العاديـة الخامسة بعد المائة ( )105المنعقـدة بتاريـخ  25دجنبر ،2019
صادقـــت الجمعية العامة للمجلس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـــي باإلجمـــاع علـى
الــرأي الـــذي يحمـــل عنـــوان « مــن أجــل سياســة عموميــة للســامة الصحيــة لألغذيــة
تتمحــور حــول حمايــة حقــوق المســتهلكين وتعزيــز تنافســية مســتدامة لل ُمقاولــة علــى
الصعيديــن الوطنــي والدولــي».
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ملخص
يهــدف رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع « مــن أجــل سياســة عموميــة للســامة
الصحيــة لألغذيــة تتمحــور حــول حمايــة حقــوق المســتهلكين وتعزيــز تنافســية مســتدامة لل ُمقاولــة علــى
الصعيديــن الوطنــي والدولــي» إلــى تحديــد الســبل الممكنــة للنهــوض الشــامل بالســامة الصحيــة لألغذيــة
بالمغــرب عــن طريــق اقتــراح حلــول واقعيــة ومســتدامة ،تتــاءم واإلكراهــات التــي تواجــه المهنييــن والســلطات
المختصــة المكلفــة بالحكامــة فــي هــذا المجــال .وعلــى الصعيــد االقتصــادي ،مــن شــأن هــذه المقترحــات
ضمــان دعــم تنافســية االقتصــاد المغربــي واندماجــه فــي االقتصــاد العالمــي والجهــوي.
ويعــد هــذا الــرأي ،الــذي تمــت صياغتــه اعتمــادا علــى منهجيــة تشــاركية ،نتــاج نقاشــات موســعة بيــن مختلــف
الفئــات التــي يتكــون منهــا المجلــس وكــذا جلســات اإلنصــات المنظمــة مــع الفاعليــن الرئيســيين المعنييــن .كمــا
يســتند إلــى مراجعــة للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل اعتمــادا علــى التجــارب الدوليــة ذات
الصلــة فــي مجــال ســامة األغذيــة.
كمــا يشــير إلــى أن التقــدم الكبيــر الــذي تــم إحــرازه علــى مســتوى الســامة الصحيــة لألغذيــة منــذ  2009مــع
اعتمــاد القانــون  25.08القاضــي بإحــداث المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة والقانــون
رقــم  28.07حــول الســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ،والقانــون رقــم  31.08القاضــي بتحديــد تدابيــر
لحمايــة المســتهلك .وهــو مــا جعــل اليــوم نظــام الســامة الصحيــة لألغذيــة يتيــح للمنتجــات المغربيــة إمكانيــة
اختــراق األســواق العالميــة التــي يصعــب الولــوج إليهــا.
ومــع ذلــك ،يؤكــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى وجــود العديــد مــن المؤسســات علــى الصعيــد
الوطنــي التــي ال تتوفــر علــى تراخيــص صحيــة وتعــرض منتجاتهــا فــي األســواق ،معرضــة صحــة المســتهلكين
لمخاطــر أكيــدة وغيــر متحكــم فيهــا .ففــي  ،2018كانــت  8مجــازر للحــوم فقــط هــي التــي تتوفــر علــى اعتمــاد
المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة (أقــل مــن  .)1٪وفيمــا يتعلــق بمحــات ذبــح الدواجــن،
تــم الترخيــص فقــط ل  27منهــا ،مقابــل أكثــر مــن  15000محــل غيــر مرخــص .كمــا أن  8٪فقــط مــن لحــوم
الدجــاج الموجهــة لالســتهالك يتــم توريدهــا مــن الوحــدات التــي تخضــع للمراقبــة ،مــن أصــل  570.000طــن
تــم إنتاجهــا فــي .2018
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المدخــات الكيماويــة بمــا فيهــا مبيــدات اآلفــات ،المســتخدمة فــي المجــال الفالحــي،
علــى أهميتهــا لحمايــة إنتاجيــة وجــدوة المحاصيــل ،ال يتــم التحكــم فــي اســتعمالها بالقــدر الكافــي طبقــا
للمعاييــر المعتمــدة ،وبالتالــي تشــكل خطـ ًرا مؤكـ ًدا علــى الصحــة والبيئــة وتســاهم فــي تدهــور المــوارد المائيــة
والنظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة.
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ويمكــن تفســير هــذه الوضعيــة علــى وجــه الخصــوص بغيــاب سياســة عموميــة متكاملــة لســامة األغذيــة ،ممــا
يــؤدي إلــى العديــد مــن االختــاالت فيمــا يتعلــق بتعــدد المتدخليــن وتداخــل االختصاصــات ،وهيمنــة القطــاع غير
المنظــم ،وانخفــاض مســتوى متطلبــات المســتهلكين ،وكــذا بمحدوديــة األدوار المنوطــة بالجمعيــات المدافعــة
عــن حقــوق المســتهلك.
واعتمــادا علــى هــذه المالحظــات ،يدعــو رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــاد ثــاث
توصيــات اســتراتيجية مــن شــأنها االرتقــاء بالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة بشــكل كبيــر وهــي كالتالــي:
■أوال  :اعتماد سياسة عموم ّية فعالة ومستدامة للسالمة الصحية لألغذية؛
■ثانيــا  :االنتقــال التدريجــي مــن منظومــة الحكامــة الحاليــة القائمــة علــى هيئــات متعــددة إلــى منظومــة
مندمجــة باعتمــاد بالدنــا لوكالــة وطنيــة للســامة الصحيــة لألغذيــة ،تكــون مســتقلة وتحــت إشــراف رئيــس
الحكومــة .ويجــب أن تتوفــر هــذه الوكالــة علــى صالحيــات موســعة للمراقبــة والتفتيــش والجــزاء .وهــو مــا
مــن شــأنه تحقيــق تحــول جــذري فــي اختصاصــات وموقــع المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات
الغذائيــة.
■ثالثــا  :الفصــل بيــن تقييــم المخاطــر وتدبيرهــا ،عــن طريــق إنشــاء هيئــة علميــة مســتقلة مهمتهــا األساســية
توفيــر رأي علمــي مــن أجــل ضمــان اســتقاللية ونزاهــة وحيــاد المعلومــة المتعلقــة بالســامة الصحيــة
لألغذيــة.
إن تجســيد هــذا التحــول فــي البراديغــم رهيــن بتنفيــذ خارطــة طريــق يتــم تفعيلهــا تدريجيـاً .ومــن بيــن التدابيــر
الرئيســية المقترحــة ،نذكــر مــا يلــي:
■إدمــاج أهــداف الســامة الصحيــة لألغذيــة فــي عقــود البرامــج المبرمــة بيــن الحكومــة والمهنييــن واشــتراط
منــح المســاعدات إلــى المهنييــن ،باحتــرام دفاتــر التحمــات
■تحسين الشروط الصحية في القطاع غير المنظم في أفق إدماجه في القطاع المنظم
■تعزيــز اآلليــات والوســائل التحفيزيــة (المســاعدات ،التحفيــزات الضريبيــة ،الســلفات بــدون فوائــد)...
لفائــدة صغــار المنتجيــن لمســاعدتهم علــى االندمــاج فــي سالســل اإلنتــاج الغذائيــة مــع تشــجيعهم علــى
اعتمــاد مقاربــة التصديــق والمقايســة
■التحكــم فــي اســتخدام المدخــات الكيماويــة واألســمدة ومبيــدات اآلفــات الزراعيــة للحــد مــن تأثيرهــا علــى
البيئــة وعلــى صحة المســتهلكين
■تطوير اإلمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل تحسين السالمة الصحية لألغذية
■ضمــان الحــق فــي المعلومــة حــول المنتجــات التــي تمثــل خطــرا صحيــا بالنســبة للمســتهلك طبقــا للقانــون
 31.13المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات
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■ تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك ،المنصوص عليه في القانون رقم 31.08؛
■تبســيط المســاطر المتعلقــة بتخويــل صفــة المنفعــة العامــة للجمعيــات العاملــة فــي مجال حماية المســتهلك،
وذلــك لتســريع وتيــرة تكتلهــا فــي إطــار جامعــة وطنيــة لحماية المســتهلك؛
■تبســيط شــروط الحصــول علــى اإلذن الخــاص بالتقاضــي ،الــواردة فــي المرســوم رقــم  ،895.18المطبقــة
علــى جمعيــات حمايــة المســتهلك غيــر المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة؛
■إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع؛
■تحويــل المســتهلك إلــى «مســتهلك فاعــل» لجعلــه مســتهلكا متطلبــا وفاعــا فــي التغييــر والتســريع بتفعيــل
المجلــس االستشــاري األعلــى لالســتهالك الــذي ينــص عليــه القانــون رقــم .31.08

ِّ
ومغذية حق لكل مواطن
1.الولوج إلى تغذية آمنة
يعتبــر هــذا الحــق الكونــي ،الــذي يشــمل ككل ال يتجــزأ الولــوج إلــى المــاء والتغذيــة المالئمــة والبيئــة الســليمة
والحمايــة الصحيــة ،حقــا ُم َك َّرســا فــي دســتور المملكــة المغربيــة لســنة  .20111وقــد جــرى تعزيــزه مــن خــال
االلتزامــات القويــة التــي اتخذهــا المغــرب ،وذلــك فــي إطــار االتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة واتفاقيــات التبــادل
الحــر ،المتعلقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،بالســامة الصحيــة لألغذيــة.
مــن جهــة أخــرى ،التزمــت الحكومــة المغربيــة بتنفيــذ أهــداف أجنــدة  2030للتنميــة المســتدامة ،التــي يتعيــن
تنزيلهــا فــي أقــل مــن عشــر ســنوات وخصوصــا األهــداف  1و 2و 3و 10و 12المتعلقــة بالســامة الصحيــة
لألغذيــة ،2كالتالــي:
■هدف التنمية المستدامة  :1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
المحســنة وتعزيــز
■هــدف التنميــة المســتدامة  :2القضــاء علــى الجــوع وتوفيــر الســامة الغذائيــة والتغذيــة
َّ
الزراعــة المســتدامة.
■ هدف التنمية المستدامة  :3ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.
■هدف التنمية المستدامة  :10الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
■هدف التنمية المستدامة  :12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.

 - 1دستور اململكة املغربية ،الفصل 31
2 - https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/, consulté le 202019-12-.
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 2.حق مضمون بفضل السالمة الصحية للمنتجات الغذائية
إن المنتــج الغذائــي اآلمــن ال يجــب أن يتســبب فــي أي ضــرر للمســتهلك ،إذا تــم إعــداده و  /أو اســتهالكه
وفــق الطريقــة الســليمة الواجــب اتباعهــا .وهــو مــا يعنــي اســتبعاد وجــود أي أثــر للمــواد الملوثــة التــي تضــر
بالصحــة العامــة مــن عناصــر بيولوجيــة أو كيميائيــة أو فيزيائيــة (مخاطــر) فــي المــواد الغذائيــة (قانــون
األغذيــة العــام لالتحــاد األوروبــي رقــم .3)178/2002
كمــا يتعيــن الحفــاظ علــى صحــة المســتهلك فــي جميــع مراحــل إنتــاج ومعالجــة وتوزيــع المنتجــات الغذائيــة
(الوكالــة الفيدراليــة لســامة السلســلة الغذائيــة  .4)2010وبعبــارة أخــرى ،ومــن أجــل تحقيــق مســتويات حمايــة
مناســبة للمســتهلك ،ال يمكــن إنتــاج أو عــرض أي مــادة غذائيــة فــي الســوق إذا كانــت مضــرة بصحــة المســتهلك
أو غيــر صالحــة لالســتهالك (الســامة الصحيــة).
وتَ ُه ُّم السالمة الصحية لألغذية مجموع سالسل إنتاج ومعالجة وتوزيع المنتجات التالية:
■الخضــروات والفواكــه (علــى امتــداد سلســلة اإلنتــاج النباتــي ،الصحــة النباتيــة ،وجــود بقايــا مبيــدات اآلفات،
التســويق بجميع مســتوياته)؛
■اللحــوم والدواجــن والمنتجــات الســمكية ومنتجــات األلبــان (علــى امتــداد سلســلة اإلنتــاج الحيوانــي والصحــة
الحيوانيــة ،ال ســيما ذبــح الحيوانــات)؛
■المنتجــات المصنعــة (علــى امتــداد السلســلة الغذائيــة الفالحيــة  :المك ِّمــات الغذائيــة ،التلفيــف ،معــدات
التبريــد).
وترتكــز الســامة الصحيــة لألغذيــة أيضــا علــى المبــادئ الرئيســية ومدونــات الممارســات الفضلــى والتوجيهــات
والتوصيــات المنصــوص عليهــا مــن طــرف المنظمــات الدوليــة (منظمــة األغذيــة والزراعــة ،منظمــة الصحــة
العالميــة والدســتور الغذائــي) ،مــن أجــل االســتجابة لمتطلبــات وتطلعــات المســتهلكين وتحديــد دور الفاعليــن
والدولــة ،وذلــك مــن أجــل القيــام بالمهــام التاليــة:
■اليقظة الوبائية والصحية على المستوى الدولي والوطني والمحلي؛
■تحليل المخاطر؛
■الوقاية وتدبير األزمات الصحية؛
■تدبير المخاطر على المستوى المركزي وكذا بشكل المركزي؛
3 - Règlement (CE) n° 1782002/ du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Journal officiel des Communautés européennes,
1.2.2002, L 3124-1/.
 - 4الوكالة الفيدرالية لسالمة السلسلة الغذائية www.afsca.be
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■اإلعالم والتربية والتواصل حول المخاطر؛
■طــرق التحكــم فــي ســامة األغذيــة علــى مســتوى إنتاجهــا وتوزيعهــا وكــذا المنتجــات المســتوردة أو التــي
يتــم إدخالهــا.
ويعتمــد نظــام الســامة الصحيــة لألغذيــة علــى  13مبــدأًُ ،مسـتَ َمدا مــن الدســتور الغذائــي 5وهــي علــى الشــكل
التالــي:
 .1حماية المستهلك؛
 .2المقاربة القائمة على مجموع السلسلة الغذائية؛
 .3الشفافية؛
 .4دور ومسؤوليات محددة بشكل واضح؛
 .5التجانس والحياد؛
 .6اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر والبيانات العلمية والواقعية؛
 .7التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات المختصة؛
 .8تدابير وقائية؛
 .9إجراءات التقييم الذاتي والمعاينة؛
 .10التعرف على أنظمة أخرى (بما في ذلك المطابقة)؛
 .11األساس القانوني؛
 .12االنسجام؛
 .13الموارد.
ويوضــح الرســم التالــي منظومــة حكامــة الســامة الصحيــة لألغذيــة ،كمــا ينبغــي تنزيلهــا مــن طــرف كل دولــة
علــى حــدة:

رسم بياني  :1تقنين مشترك وحكامة مشتركة للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
 - 5الدستور الغذائي  ،2013مبادئ وتوجيهات متعلقة باألنظمة الوطنية ملراقبة األغذية 2013
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أمــا فــي المغــرب ،فــا يوجــد تعريــف بهــذه الشــمولية والدقــة والتفصيــل لمنظومــة الســامة الصحيــة لألغذيــة.
غيــر أن القانــون  28.07حــول الســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ،يعــرف فــي مادتــه الثالثــة المنتــوج المضــر
بالصحــة بأنــه «كل منتــوج أولــي أو منتــوج غذائــي ،لــه آثــار ســامة فوريــة أو محتملــة علــى المــدى القريــب أو
المتوســط أو البعيــد علــى صحــة الفــرد أو فروعــه ،أو يســبب حساســية صحيــة مفرطــة أو أي شــكل آخــر مــن
الحساســية التــي يمكــن كشــفها و التــي تصيــب فــردا أو فئــة معينــة مــن األفــراد الموجــه إليهــم المنتــوج األولــي
أو المنتــوج الغذائــي المعنــي .كمــا يــورد ضمــن تعريفــه للمفاهيــم األساســية الــذات الصلــة بالســامة الصحيــة
بــأن المنتــوج الســليم أو المــادة الســليمة « كل منتــوج أولــي أو منتــوج غذائــي أو مــادة معــدة لتغذيــة الحيوانــات
ال تشــكل أي خطــر علــى صحــة اإلنســان أو الحيــوان» (المــادة .)3
وعــاوة علــى ذلــك ،ينــص هــذا القانــون فــي المــادة  4علــى أنــه « ال يمكــن عــرض أو تقديــم أي منتــوج أولــي أو
منتــوج غذائــي فــي الســوق الداخليــة أو اســتيراده أو تصديــره إذا كان يشــكل خطــرا علــى حيــاة أو صحــة اإلنســان».

3.تطــور ملحــوظ فــي مجــال الســامة الصحيــة لألغذيــة ببالدنــا علــى الرغــم
مــن وجــود بعــض النواقــص
إطار تشريعي ومؤسساتي متقدم
تخضــع المراقبــة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ببالدنــا منذ مارس  2010للقانون رقم  28.07المتعلق بالســامة
الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة .كمــا يجســد إحــداث المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة،
بحوالــي ســنة قبــل ذلــك ،الجهــود المبذولــة مــن أجــل االرتقــاء بالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة وضمــان
مالءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة ،وذلــك مــن أجــل تســهيل التجــارة مــع الــدول المســتوردة ،ال ســيما االتحــاد
األوروبــي .وقــد كان المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة موضــوع العديــد مــن عمليــات
االفتحــاص مــن طــرف البلــدان الشــريكة والتــي ســاهمت فــي تعزيــز اختصاصاتــه بالمعاييــر والممارســات
الجيــدة فــي مجــال الشــهادة بالمطابقــة الصحيــة والصحــة النباتيــة للمنتجــات الغذائيــة الموجهــة للتصديــر.
ويعتبــر المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة مؤسســة خاضعــة لوصايــة الســلطة الحكوميــة
المكلفــة بالفالحــة والصيــد البحــري .وتنــص المــادة  2مــن القانــون رقــم  25.08علــى أنــه « مــع مراعــاة
االختصاصــات المخولــة بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل للقطاعــات الوزاريــة
أو الهيئــات األخــرى ،يمــارس المكتــب لحســاب الدولــة االختصاصــات المتعلقــة بحمايــة صحــة المســتهلك
والحفــاظ علــى صحــة الحيوانــات والنباتــات».
فــي هــذا الصــدد ،يمــارس المكتــب المهــام التاليــة وفقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل:
تطبيــق سياســة الحكومــة بشــأن الســامة الصحيــة للنباتــات والحيوانــات والمنتجــات الغذائيــة بــدءا مــن المــواد
األوليــة وصــوال إلــى المســتهلك النهائـ ،ي بمــا فــي ذلــك المــواد المعــدة لتغذيــة الحيوانــات».
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تحسن في الترتيب العالمي لكن مع استمرار مواجهة القطاع لجملة من مظاهر الهشاشة في مجال األمن
الغذائي ،صنف مؤشر السالمة الغذائية العالمي ( )GFSIلسنة  ،2019المغرب ،في الرتبة  59من بين 113
بل ًدا ،اعتمادا على ثمانية وعشرين معيارا ،مقابل الرتبة  64التي كان يحتلها سنة .2018
الجدول  :1مؤشر السالمة الغذائية العالمي بالنسبة للمغرب ()2019

6

)(https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Morocco/
تم االطالع على المعلومات الموجودة على هذا الموقع بتاريخ  9دجنبر 2019

الصنف

التنقيط
من  0إلى 100

التحسن مقارنة
مع 2018

الرتبة

الرتبة

تقييم إجمالي

62,8

0,8

59

62,9

الولوج

61,5

0,9

75

67,5

التوفر

64,2

+0,7

37

59,4

الجودة والسالمة
الصحية

61,9

0,5

55

61,0

وعلى الرغم من تحسن المغرب في الترتيب الدولي ،فإن الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية
في  2015حول وضعية السالمة الصحية لألغذية بالمغرب أبرزت بعض مظاهر الهشاشة التي تعتري هذا
المجال ،ال سيما الجوانب المتعلقة بدرجة االستعداد والتعامل مع حاالت االستعجال ،وكذا بالتنسيق بين
القطاعات .أما الجانب المؤسساتي والقانوني فهو الجانب الوحيد الذي اعتبرت الدراسة أنه جيد نوعا ما،
ومنحت للمغرب بخصوصه نقطة  6على .10

 - 6هذا املؤشر مختلف عن املبادرة العاملية لسالمة األغذية ()GFSI
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 ... 4.نظرا لوجود عدد من النواقص
نظام حكامة غير ناجع
تســتند حكامــة الســامة الصحيــة لألغذيــة فــي المغــرب علــى «نظــام تعــدد المتدخليــن» أي علــى المســؤولية
المشــتركة بيــن العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات ذات المهــام المختلفــة:
■تعتبــر وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات المســؤول األول عــن اإلنتــاج
الزراعــي وضمــان الحمايــة الصحيــة النباتيــة والحيوانيــة وتأميــن الســامة الصحيــة لألغذية (مهــام المكتب
الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة)؛
■تعتبــر وزارة الصحــة المعنيــة األولــى بصحــة المواطنيــن وبالتكفــل بالمرضــى فــي حــاالت األمــراض المنقولــة
عــن طريــق األغذيــة .وبموجــب هــذه المســؤولية تضطلــع الــوزارة الوصيــة باليقظــة الصحيــة؛
■تعــد وزارة الداخليــة المعنــي األول باألمــن الغذائــي للمواطنيــن حيــث تســهر علــى عمليــة تزويــد األســواق
بالمنتجــات الغذائيــة بكميــات كافيــة وكــذا علــى التنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن فــي شــتى مراحــل سالســل
القيمــة .وتعتبــر الــوزارة الفاعــل الرئيســي فــي حكامــة األنظمــة الغذائيــة المغربيــة؛
■أمــا وزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي ،فهــي المعنيــة باالرتقــاء بالجــودة والســامة
فــي مجــاالت الصناعــة والتجــارة والتكنولوجيــات الحديثــة والقيــام بالمراقبــة فــي مجــاالت الميترولوجيــا
(عمليــات القيــاس) واالعتمــاد والجــودة والســامة بالمقاولــة ومراقبــة الســوق وحمايــة المســتهلك.
■وتشــكل الجماعــات الفاعــل األساســي المكلــف بالتدبيــر اإلداري للمذابــح واألســواق وتســليم التراخيــص
لنقــط البيــع (بعــد الــرأي الصحــي للمكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة) ومصالــح
الصحــة البلديــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،فهنــاك العديــد مــن المتدخليــن علــى امتــداد السلســلة الغذائيــة :وزارة التجهيــز والنقــل
واللوجســتيك والمــاء والــدرك الملكــي ،وغيرهــم.
ويعمــل هــؤالء المتدخلــون بشــكل معــزول ،وال يوجــد تواصــل بيــن جهــاز وآخــر ،فــي حيــن أن الســامة الصحيــة
لألغذيــة هــي مقاربــة تتطلــب تواصــا عرضانيــا متاحــا فيمــا بيــن جميــع هــذه األجهــزة.
ويظــل التنســيق بيــن هــذه الســلطات المختصــة محصــورا خاصــة فــي عمليــات منــح التراخيــص لنقــط البيــع
واللجــان المشــتركة التــي تنظــم جــوالت مراقبــة األغذيــة خالل بعض المناســبات (شــهر رمضــان ،عيد األضحى،
موســم الصيــف إلــخ ،).وكــذا تدبيــر بــؤر األمــراض المتنقلــة عــن طريــق األغذيــة.
إن المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة الــذي يمكــن اعتبــاره فاعــا رئيســيا بصفتــه ســلطة
مختصــة بموجــب القانــون  ،25.08يجــد صعوبــة ،منــذ إحداثــه ،فــي االضطــاع بمهامــه فــي مجــال الســامة
الصحيــة لألغذيــة.
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مفارقات ملحوظة بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة لألسواق الدولية
والسوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم
فــي إطــار حــرص بالدنــا علــى تنميــة الصــادرات ،فــإن التحفيــزات االقتصاديــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز الســامة
الصحيــة لألغذيــة غالبــا مــا يتــم إقرارهــا مــن أجــل ولــوج المنتــوج المغربــي إلــى األســواق الدوليــة .كمــا أن
احتــرام المعاييــر التــي تســنها البلــدان المســتهدفة هــو بالفعــل شــرط أساســي للتصديــر .إذ يضمــن نظــام
مراقبــة الســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة الموجهــة للتصديــر ،والــذي وضعــه المكتــب الوطنــي باعتبــاره
الســلطة المغربيــة المختصــة ،المســتوى ذاتــه لحمايــة المســتهلك األوروبــي ،والــذي تنــص عليــه تشــريعات
ـال مــن حمايــة حيــاة اإلنســان وصحتــه ،وف ًقــا لمــا يقتضيــه
االتحــاد األوروبــي ،أو بمعنــى آخــر ،يضمــن مســتوى عـ ٍ
قانــون الغــذاء لالتحــاد األوروبــي أو قانــون االتحــاد األوروبــي رقــم .178/2002
ولألســف ،ال يمكــن أن ينطبــق األمــر ذاتــه علــى الســوق المحليــة ،التــي ال تــزال تعانــي مــن عــدة نواقــص
فــي هــذا المجــال حيــث تظــل بعــض مكونــات السلســلة الغذائيــة غيــر خاضعــة لمراقبــة المكتــب الوطنــي
للســامة الصحيــة للمــواد الغذائيــة (محــات غيــر مرخصــة للذبــح« ،رياشــات» ،الوجبــات الغذائيــة المعروضــة
فــي الشــوارع ،خضــر وفواكــه ،إلــخ.).
وفــي هــذا اإلطــار ،كشــف التقريــر الســنوي للمجلــس األعلــى للحســابات لســنة  7 2018أنــه «فــي ســنة
 ،2018كان المغــرب يتوفــر علــى  180مجــزرة بلديــة ،منهــا واحــدة فقــط معتمــدة ( ،)...ويتعلــق األمــر
بمجــزرة بين-جماعيــة بالحســيمة (تــم اعتمادهــا ســنة  )2013و 3مجــازر خاصــة معتمــدة و 702مذبحــة قرويــة
منهــا  223غيــر مراقبــة».
ويطــرح هــذا التشــخيص المقلــق مــدى إنفــاذ مقتضيــات القانــون رقــم  49.99المتعلــق بالوقايــة الصحيــة لتربيــة
الطيــور الداجنــة وبمراقبــة إنتــاج وتســويق منتوجاتهــا والحــرص علــى الحفــاظ علــى الصحــة العامــة وتلبيــة
حاجيــات المســتهلكين مــن المنتجــات اآلمنــة وذات الجــودة.
وفــي نهايــة غشــت  ،2019رخــص المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة أو منــح اعتمــاده
لمــا يقــرب مــن  7.500مؤسســة فــي القطــاع الغذائــي .وال تتوفــر العديــد مــن المؤسســات علــى اعتمــادات أو
تراخيــص صحيــة ،غيــر أنهــا تواصــل إنتــاج وعــرض منتجــات غذائيــة فــي األســواق ،ضمــن شــروط ال تراعــي
القوانيــن الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال الســامة الصحيــة لألغذيــة.
تظــل المراقبــة التــي يخضــع لهــا القطــاع المنظــم ضعيفــة ( % 1بالنســبة لمجــازر اللحــوم و % 8لمجــازر
الدواجــن و % 22بالنســبة لقطــاع الزراعــة الغذائيــة) ،وبالتالــي فإنــه يعانــي مــن نفــس مســتوى الهشاشــة علــى
غــرار القطــاع غيــر المنظــم حيــث ال وجــود لتتبــع أو احتــرام المعاييــر الصحيــة وغيرهــا مــن المواصفــات .وفــي
ظــل صعوبــة قيــاس الحجــم الحقيقــي للقطــاع غيــر المنظــم ،بالنظــر لطبيعتــه ،فقــد ذهبــت تقديــرات بعــض
)7 - http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/10_RA_2018.pdf (page 187
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من أجل سياسة عمومية للسالمة الصحية لألغذية تتمحور حول حماية حقوق
المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة لل ُمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي

الفاعليــن الذيــن تــم اإلنصــات إليهــم إلــى أن هــذا القطــاع يمثــل أزيــد مــن  % 20مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي
خــارج القطــاع األولــي وأزيــد مــن  68%مــن حجــم التجــارة و 19%مــن حجــم الصناعــة الغذائيــة.
ونظــرا لكونــه ال يخضــع للمراقبــة ،فإنــه يمثــل خطــرا صحيــا كبيــرا بالنســبة للمســتهلك ألن عمليــة تتبــع مســار
منتجاتــه غيــر مضمونــة نهائيــا.

أوجه القصور في تتبع السوق الداخلية
فــي إطــار الســامة الصحيــة لألغذيــة ،فــإن المقاربــة المعتــرف بهــا علــى الصعيــد الدولــي والوطنــي تقتضــي
ضــرورة التــزام الفاعليــن فــي قطاعــات المنتجــات الغذائيــة بإحــداث وســائل للوقايــة أو التحكــم فــي المخاطــر
الخاصــة بأنشــطتهم وكــذا وضــع نظــام موثــوق لتتبــع مســار المنتجــات ،داخــل مؤسســاتهم.
مــن جهــة أخــرى ،فــإن المســتغل فــي القطــاع الغذائــي ملــزم ليــس فقــط باحتــرام الممارســات الصحيــة الجيــدة
المعمــول بهــا قانون ًيــا ،بــل ووضــع مســاطر خاصــة بمؤسســته ،تســتند علــى مبــادئ وقواعد نظام تحليــل المخاطر
والتحكــم فــي النقــط الحرجــة ( )HACCPالتــي ك َّرســها الدســتور الغذائــي والتشــريعات الوطنيــة وتشــريعات
االتحــاد األوروبــي .ويجــب أن تتوفــر كل مؤسســة معتمــدة علــى مخططــات التحكــم الصحــي ( )PMSالتــي
تجمــع بيــن الممارســات الصحيــة الجيــدة ( )BPHونظــام تحليــل المخاطــر والنقــط الحرجــة ()HACCP
والتتبــع .ويعتبــر مخطــط التحكــم الصحــي عبــارة عــن مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تضعهــا المؤسســة لضمــان
الســامة الصحيــة لمنتجاتهــا فــي مواجهــة المخاطــر البيولوجيــة والفيزيائيــة والكيميائيــة .ويتعيــن علــى كل
مؤسســة التوفــر علــى إجــراءات مكتوبــة لوضعهــا وكــذا األدلــة علــى تطبيقهــا.
مــن جهــة أخــرى ،ألزمــت الدولــة الفاعليــن ب َعنونــة المنتجــات الغذائيــة ،طبقــا للمرســوم رقــم  2.12.389الصــادر
فــي  11جمــادى الثانيــة  22( 1434أبريــل  ،)2013بتحديــد شــروط وكيفيات عنونــة المنتجات الغذائية ،ولقراراته
التطبيقيــة .وتهــدف هــذه العنونــة إلــى تحديــد القواعــد اإلجباريــة والمتطلبــات العامــة إلعــام المســتهلك بشــأن
المنتجــات واتخــاذ تدابيــر ســحب واســترجاع المــادة فــي حالــة عــدم المطابقــة.

الدور المحدود لجمعيات حماية المستهلك
حتــى يتمكــن المســتهلكون مــن اتخــاذ قــرارات أكثــر أما ًنــا وأفضــل لصحتهــم ولذويهــم ولمجتمعاتهــم ،يجــب
عليهــم الولــوج إلــى معلومــات واضحــة ومفهومــة وموثوقــة عــن صحتهــم الشــخصية والجماعيــة .ولســوء الحــظ،
فــإن االفتقــار إلــى المعلومــات ،وقصــور التربيــة وضعــف المــوارد البشــرية والماديــة ،وأحيا ًنــا ،غيــاب النزاهــة
لــدى بعــض الفاعليــن ،تحــد مــن دور جمعيــات حمايــة المســتهلك.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن أن القانــون رقــم  31.08المتعلــق بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك،
قــد دخــل حيــز التنفيــذ منــذ  7أبريــل  ،2011غيــر أن بعــض أحــكام هــذا القانــون لــم تــر النــور إلــى اليــوم ،ال
ســيما فيمــا يتعلــق باآلليــات المؤسســاتية التــي يتعيــن أن تضطلــع بحمايــة المســتهلك ،بمــا فيهــا تقويــة أدوار

15

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

الجمعيــات المعنيــة وإحــداث الجامعــة الوطنيــة ،وإحــداث المجلــس االستشــاري األعلــى لالســتهالك باعتبــاره
مؤسســة مســتقلة ،تنــاط بهــا علــى الخصــوص «مهمــة اقتــراح وإبــداء الــرأي حــول التدابيــر المتعلقــة بإنعــاش
ثقافــة االســتهالك والرفــع مــن مســتوى حمايــة المســتهلك» (المــادة .)204

معرفة محدودة باستخدام المدخالت الزراعية ومبيدات اآلفات الزراعية على الصحة
والبيئة
تُســتَخدم المدخــات الزراعيــة ال ســيما مبيــدات اآلفــات الزراعيــة مــن أجــل رفــع اإلنتــاج الزراعــي .كمــا
تســتعمل المبيــدات لمقاومــة اآلفــات الزراعيــة وتقليــص آثارهــا علــى اإلنتــاج .وعلــى الرغــم مــن آثارهــا المميتــة
علــى الطفيليــات ،فإنهــا تشــكل مخاطــر ســامة علــى الكائنــات غيــر المســتهدفة بمــا فيهــا اإلنســان.
ومن بين المسالك الرئيسية الختراق المبيدات لجسم اإلنسان ،نخص بالذكر:
■االنتقال عن طريق الجلد بواسطة االتصال المباشر أو غير المباشر؛
■ المسالك التنفسية أو االستنشاق بالتعرض لبخار؛
■الجهاز الهضمي عن طريق عدم االنتباه أو عبر بقايا المبيدات.
وهنــاك اليــوم  80شــركة معتمــدة علــى الصعيــد الوطنــي ،وتتــزود هــذه الشــركات مــن  221مــن المورديــن عبــر
العالــم.
إن البيانــات المتعلقــة بكميــات مبيــدات اآلفــات الزراعيــة حســب نــوع االســتعمال ،غيــر متوفــرة باســتثناء
المعلومــات المتعلقــة بالكميــات المــوردة والتــي فــي معظمهــا ( )٪ 90تُســتعمل ألغــراض زراعيــة ،8علمــا أن
9
قطاعــات مهنيــة أخــرى هــي أيضــا معنيــة
صحيــح أن عمليــة اســتيراد مبيــدات اآلفــات تخضــع للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل ،غيــر أن القطــاع غيــر المنظــم
يظــل خــارج مجــال التقنيــن والمراقبــة .وغال ًبــا مــا ترتبــط الممارســات غيــر المشــروعة فــي هــذا المجــال
بتصريــف المبيــدات المحظــور اســتخدامها فــي أوروبــا أو بمخزونــات المنتجــات منتهيــة الصالحيــة.
إن المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة مكلــف بمراقبــة الم َوزِّعيــن والباعــة لضمــان وضــع
المبيــدات المصــدق عليهــا رهــن إشــارة المنتجيــن .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد المــوارد البشــرية التــي
يتوفــر عليهــا المكتــب غيــر كاف نســبيا لتغطيــة جميــع نقــاط البيــع المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة.
وفــي الممارســة العمليــة ،هنــاك بعــض أوجــه النقــص المســجلة علــى صعيــد المراقبــة والتفتيــش ،وأيضــا علــى
مســتوى التحســيس والتطبيــق الفعلــي لبعــض المقتضيــات القانونيــة.
8 - https://www.croplife.ma
9 - http://www.croplife.ma/Pdf/Article_sur_le_marche_phytosanitaire_au_Maroc.mai_2011.pdf
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وتعــد أنشــطة التوعيــة والتكويــن حــول المخاطــر المتعلقــة باســتخدام المبيــدات مــن طــرف مجمــوع الفاعليــن
(منتجيــن ،موزعيــن معتمديــن ،باعــة ،مرشــدين فالحييــن ،مستشــارين فــي الصحــة النباتيــة ومنتخبيــن محلييــن)،
إجــراءات أساســية الســتخدام هــذه المنتجــات .وأخيــرا ،ال تفوتنــا اإلشــارة إلــى أن مشــاكل الصحــة النباتيــة
المرتبطــة باالســتخدام المفــرط أو غيــر الســليم لمبيــدات اآلفــات الزراعيــة فــي مناطــق اإلنتــاج ،تشــكل مخاطــر
كبــرى حقيقيــة علــى البيئــة والنظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة.
وتشــكل الطــرق الحاليــة للتخلــص مــن النفايــات (الطمــر والحــرق) ،والمســتخدمة خاصــة مــن قبــل المنتجيــن،
مصــد ًرا مه ًمــا لتلــوث مجمــوع مكونــات البيئــة (الهــواء والمــاء والتربــة) وخطــرا حقيقيــا يتهــدد الصحــة البشــرية
والحيوانيــة:
■أخطــار نفــوق األنــواع غيــر المســتهدفة التــي تــؤدي وظائــف بيئيــة مهمــة :النحــل والمل ِّقحــات األخــرى،
األعــداء الطبيعيــون لبعــض اآلفــات (الطفيليــات ،الحيوانــات المفترســة ،مســببات األمــراض)؛
■التلــوث أثنــاء المعالجــة المجاليــة للغابــات والمنتزهــات والمحميــات الطبيعيــة ،ومناطــق الصيــد والفالحــة
مــع مخاطــر العــدوى التــي تلحــق بالحيوانــات والنباتــات؛
■تلوث المياه إما بشكل مباشر أو من خالل مياه الجريان السطحي؛
■تطور قدرات المقاومة لمبيدات اآلفات لدى الحشرات واألعشاب الضارة والفطريات وغيرها.

ضعف االستثمار في مجال البحث العلمي ال سيما في القطاع الغذائي
صنَّفــت دراســة مقارنــة فــي مجــال النفقــات العموميــة فــي البحــث /التطويــر فــي الميــدان الفالحــي المغــرب فــي
َ
المرتبــة  112مــن أصــل  113دولــة .10ويعتبــر تنقيــط المغــرب ضعيفــا جــدا علــى ســلم معيــار المبــادرة العالميــة
للســامة الغذائيــة ( .)GFSIويتعلــق األمــر بالنفقــات الحكوميــة فــي البحــث  /التطويــر فــي المجــال الزراعــي
كمــا يعكســها مؤشــر التوجــه الزراعــي للنفقــات الحكوميــة ( .)IOAويســتعمل هــذا المقيــاس مــن طــرف األمــم
المتحــدة فــي تتبــع أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة المتعلقــة باألغذيــة والزراعــة وكمؤشــر علــى زيــادة
االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي ،11والتــي تهــم البنيــات التحتيــة القرويــة والبحــوث الزراعيــة وخدمــات اإلرشــاد
الزراعــي وفــي تطويــر التكنولوجيــا وأبنــاك الجينــات الحيوانيــة والنباتيــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة
الزراعيــة .وبالنســبة لألمــم المتحــدة ،فــإن مؤشــر التوجــه الزراعــي الــذي يكــون أعلــى مــن  1يعكــس توجهــا كبيــرا
نحــو القطــاع الزراعــي.
مــن تــم ،يصبــح اعتمــاد سياســات مرتكــزة علــى االبتــكار وإدخــال التكنولوجيــات الحديثــة التــي تقــوم علــى تثميــن
12
نتائــج البحــث أمــرا ضروريــا (زيبــاخ .)2017
10 - https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Morocco.
11 - http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg-progress-report-print-AR.pdf
12 - Zebakh S., R. Arvanitis, H. Boutracheh, M. Sadiki. 2017. Trends in the Moroccan agricultural research: an exploratory
bibliometric analysis (20052015-). Rev. Mar. Sci. Agron. Vét. (2017) 5 (3) : 255268-
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5.صحة المستهلك معرضة لمخاطر مؤكدة وغير متحكم فيها
فــي المغــرب ،أحصــت وزارة الصحــة  11689حالــة تســمم غذائــي جماعــي فــي الفتــرة مــا بيــن  2010و ،2018مــن
بينهــا  3426حالــة اســتلزمت تدخــا استشــفائيا ،علمــا أن عــدد الحــاالت ال يقــدر حــق تقديــره بشــكل مؤكــد،
مقارنــة مــع الواقــع ،بالنظــر لكــون التصريــح بهــذه الحــاالت ليــس أمــرا منتظمــا (الجــدول .)3
ويصــل عــدد األشــخاص الذيــن تــم استشــفاؤهم مقارنــة مــع العــدد اإلجمالــي للحــاالت المصــرح بهــا إلــى معــدل
 .29,3%وتظــل هــذه النســبة مرتفعــة مقارنــة بالمعــدل الدولــي .فعلــى ســبيل المثــال ،وصلــت هــذه النســبة
فــي فرنســا فــي  2018إلــى ( 9,5%الصنــدوق الوطنــي للمجتمــع الرقمــي  .13)2018أمــا فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،فقــد بلــغ هــذا المعــدل  6,1%فــي ( 2016مركــز المراقبــة والوقايــة مــن التســمم  ،14)2016وهــو مــا
يؤكــد خطــورة حــاالت التســمم الغذائــي علــى الصعيــد الوطنــي.

رسم بياني رقم  : 3حاالت التسمم الغذائي الجماعي بالمغرب ما بين  2010و2018
املصدر  :وزارة الصحة

6.غيــاب ســامة األغذيــة يــؤدي إلــى تدميــر القيمــة االقتصاديــة وهشاشــة
الســاكنة التــي تســتهلك هــذه األغذيــة
حســب تقريــر البنــك الدولــي حــول الظــروف غيــر الصحيــة وغيــر اآلمنــة للمنتجــات الغذائيــة ،فــإن األمــراض
المنقولــة عــن طريــق األغذيــة قــد كلفــت االقتصاديــات ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط حوالــي  110مليــار
دوالر مــن حيــث فقــدان اإلنتاجيــة والتكاليــف الطبيــة فــي .152016
13 - https://www.foodsafetynews.com/201912//eu-notes-rise-in-foodborne-outbreak-illnesses-and-deaths-in-2018/
14 - Center for Disease Control and Prevention (CDC). Surveillance for Foodborne Disease Outbreaks, United States, 2016,
Annual Report.
15 - Jaffee, Steven, Spencer Henson, Laurian Unnevehr, Delia Grace, and Emilie Cassou. 2019. The Safe Food Imperative:
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وتقــدر الخســائر اإلجماليــة لإلنتاجيــة فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط بحوالــي  95.2مليــار
دوالر فــي الســنة وتناهــز التكلفــة الســنوية لمعالجــة األمــراض المنقولــة عــن طريــق األغذيــة  15مليــار دوالر.
وتشــمل المصاريــف األخــرى التــي يصعــب تحديدهــا ،الخســائر التــي لحقــت بالمزارعيــن والمقــاوالت الغذائيــة،
ونقــص اإليــرادات التجاريــة ،والعواقــب الصحيــة الناجمــة عــن انعــدام ثقــة المســتهلك بالمنتجــات القابلــة للتلــف،
وتأثيــر هــدر الغــذاء علــى البيئــة.
وكما تم توضيح ذلك ساب ًقا ،هناك نظامان اثنان لإلنتاج الغذائي يتعايشان على المستوى الوطني وهما:
■نظــام حديــث ،رأســمالي ،تقنــي للغايــة ويهــدف إلــى تحقيــق إنتــاج عالــي الجــودة ،موجــه بالدرجــة األولــى
إلــى الســوق الخارجيــة؛
■نظــام ثــان أكثــر تواضعــا مــن حيــث الوســائل المســتخدمة إلنتــاج المــواد الغذائيــة ،والموجهــة أساســا
للمســتهلكين المحلييــن ،والــذي ال يحتــرم متطلبــات الســامة الصحيــة لألغذيــة.
وحســب تقريــر المجلــس األعلــى للحســابات المذكــور أعــاه ،فــإن نســبة مهمــة جــدا مــن مقــاوالت الصناعــة
الغذائيــة ال تتوفــر علــى خطــة للمراقبــة الصحيــة ،16ناهيــك عــن القطــاع غيــر المنظــم الــذي ال يتم احتســابه قط.
وال تتحكــم كل هــذه الهيــاكل (غيــر المعتمــدة  /غيــر المرخصــة) فــي التتبــع علــى امتــداد السلســلة الغذائيــة.
لقــد جــرى توقيــع عقــود برامــج بيــن الحكومــة والفيدراليــات البيمهنيــة 14 ،منهــا تمثــل القطاعــات النباتيــة و5
تمثــل القطاعــات الحيوانيــة .وتركــز عقــود البرامــج علــى األهــداف وخطــط العمــل ،وكــذا الجهــود التــي تبذلهــا
الحكومــة لتشــجيع المهنييــن مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم المتمثلــة فــي تأهيــل اإلنتــاج وتطويــره وزيادتــه .غيــر أنــه
تنبغــي اإلشــارة إلــى أن عقــود الشــراكة هاتــه تشــير بشــكل غيــر مباشــر فقــط ،إلــى متطلبــات الســامة الصحيــة
وأهميــة إنتــاج مــواد غذائيــة آمنــة وعرضهــا فــي األســواق .وممــا يزيــد األمــر صعوبــة ،كــون العديــد مــن الفاعليــن
فــي السلســلة الغذائيــة غيــر منخرطيــن فــي المنظمــات المهنيــة ،وهــو مــا يعيــق تنميتهــا وتواصلهــا مــع الســلطات
العموميــة مــن أجــل تلقــي المســاعدات المتوفــرة.
وتطــرح ظاهــرة التجــارة المتجولــة عــدة مشــاكل مرتبطــة بالصحــة والســامة .وباعتبارهــا وســيلة لمحاربــة
الفقــر وتوفيــر ســبل العيــش ،فــإن هــذا النمــط مــن التجــارة يمــارس نوعــا مــن االحتــال غيــر القانونــي للفضــاء
العــام ويلحــق أضــرارا بالماليــة العموميــة كمــا يشــكل منافســة غيــر مشــروعة للقطــاع المنظــم.
مــن جهــة أخــرى ،يســاهم جهــل الباعــة المتجوليــن بأســباب األمــراض التــي تنقلهــا األغذيــة إحــدى العوامــل
التــي تضاعــف مــن المخاطــر الناجمــة عــن غيــاب الشــروط الصحيــة ،وعــدم توافــر الفــرص الكافيــة للولــوج إلــى
شــبكات الربــط بميــاه الشــرب والصــرف الصحــي للنفايــات ،وهــو مــا يلحــق أضــرارا كبــرى بالصحــة العامــة.
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7.ما هي اآلليات الواجب وضعها لحماية المواطن؟
تســتلزم منظومــة الســامة الصحيــة لألغذيــة فــي المغــرب االرتقــاء بمخططــات االســتعداد والتأهــب فــي حالــة
حــدوث أزمــات صحيــة (تقييــم وتدبيــر المخاطــر) ،وســرعة االســتجابة (مخططــات التدخــل) وربــط المســؤولية
بالمحاســبة .ويُح ِّتــم نظــام مراقبــة المنتجــات الغذائيــة توفيــر الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التاليــة:
■ضمان صحة وسالمة المواد الغذائية؛
■إعالم المستهلكين في حالة حدوث أزمة؛
■مسؤولية مجموع الفاعلين في السلسلة الغذائية.
وبالنظــر للمالحظــات حــول نواقــص المنظومــة الوطنيــة لمراقبــة الســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ،مــع
مراعــاة التقــدم الحاصــل فــي هــذا المجــال بفضــل تدخــات المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات
الغذائيــة رغــم محدوديــة مــوارده وصالحياتــه ،يــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أنــه قــد حــان
الوقــت لتغييــر البراديغــم المعمــول بــه حاليــا ،وذلــك بتمكيــن بالدنــا مــن سياســة عموميــة للســامة الصحيــة
لألغذيــة ،عبــر إجــراء سلســلة مــن اإلصالحــات واتخــاذ تدابيــر تضمــن الصحــة لمواطنينــا.
وفــي هــذا الصــدد ،يقتــرح المجلــس جملــة مــن التوصيــات االســتراتيجية مقترنــة بخارطــة طريــق مصاحبــة
لقيــادة التغييــر المنشــود.

.أتوصيات استراتيجية
عمومية فعالة ومستدامة للسالمة الصحية لألغذية
1.اعتماد سياسة
ّ

يتعيــن اعتمادهــا وتقديمهــا مــن طــرف رئيــس الحكومــة وتُحــدِ د مجمــوع المتدخليــن فــي السلســلة الغذائيــة
ومســؤوليات كل منهــم بطريقــة واضحــة ودقيقــة .ويجــب أن تراعــي هــذه السياســة ،التــي ســتكون موضــوع تــداول
داخــل المجلــس الحكومــي طبقــا للدســتور بعــد مقاربــة تشــاركية مــع األطــراف المعنيــة بمــا فيهــا المجتمــع
المدنــي وجمعيــات حمايــة المســتهلك  ،مــا يلــي:
■احتــرام أســس ومعاييــر الســامة الصحيــة لألغذيــة ،كمــا هــو متعــارف عليهــا علــى الصعيــد الدولــي والتــي
انخــرط فيهــا المغــرب؛
■التصــدي لآلثــار الســلبية وأوجــه القصــور المســجلة علــى مســتوى مراقبــة السياســات القطاعيــة التــي تعمــل
علــى امتــداد السلســلة الغذائيــة؛
■تنزيل هذه السياسة على الصعيد الترابي ،وفقا لمتطلبات الجهوية المتقدمة.
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2.االنتقــال التدريج ــي مــن منظومــة احلكامــة احلاليــة القائم ــة عل ــى هيئــات متع ــددة إل ــى منظومــة
مندمجــة

■اعتمــاد بالدنــا لوكالــة وطنيــة للســامة الصحيــة لألغذيــة ،تكــون مســتقلة وتحــت إشــراف رئيــس الحكومــة.
ويجــب أن تتوفــر هــذه الوكالــة علــى الوســائل والمــوارد الكافيــة إلجــراء عمليــات مراقبــة الســامة الصحيــة.
وهــو مــا يعنــي مراجعــة هيكليــة الختصاصــات المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة
بتخويلــه الموقــع والصالحيــات الالزمــة لالضطــاع بمهامــه .كمــا يتعيــن منــح المكتــب المذكــور صالحيــة
زجــر الممارســات غيــر المطابقــة للمقتضيــات القانونيــة والمعاييــر المعتمدةلســامة المــواد الغذائيــة علــى
جميــع المســتويات (اإلنتــاج ،التســويق واالســتهالك) .كمــا ينبغــي إيــاء أهميــة خاصــة لالســتهالك الداخلــي
للفئــات المعــوزة .ويمكــن مواكبــة هــذه الوكالــة بمجلــس استشــاري مكـ َّون مــن ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي
والمقــاوالت ،وكــذا هيئــات مهنيــة أخــرى معنيــة بالســامة الصحيــة لألغذيــة؛
■إحــداث آليــة مؤسســاتية (أو بنيــة مؤسســاتية) لجمــع ومعالجــة المعطيــات الــواردة مــن مختلــف مختبــرات
التحاليــل والبحــث مــن أجــل تشــكيل قاعــدة بيانــات وطنيــة تســتند عليهــا عمليــات تقييــم المخاطــر الصحيــة
والصحــة النباتيــة؛
■إعداد خارطة بالمخاطر الصحية والصحة النباتية؛
■تحديــد درجــة تعــرض المغاربــة للمخاطــر المكروبيولوجيــة والكيميائيــة والفيزيائيــة ،اعتمــادا علــى دراســات
االســتهالك ودراســات التغذيــة العامــة؛
■وضــع باروميتــر للســامة الصحيــة لألغذيــة مــن أجــل تتبــع وتقييــم سياســة الســامة الصحيــة لألغذيــة.
وســتمكن هــذه اآلليــة مــن مراعــاة مجموعــة مــن المؤشــرات المرتبطــة بالمراقبــة والمراقبــة الذاتيــة
والمخاطــر الكيميائيــة والمخاطــر المكروبيولوجيــة واألمــراض المنقولــة عــن طريــق األغذيــة.
3.فصل تقييم املخاطر الغذائية عن تدبير املخاطر

تبنــي المقاربــة المعتمــدة علــى الصعيــد الدولــي ،التــي تقــوم علــى الفصــل بيــن تقييــم وتدبيــر المخاطــر مــن أجــل
ضمــان االســتقاللية والحيــاد ونزاهــة الــرأي العلمــي .فــي هــذا الصــدد ،يبــدو مــن المفيــد إنشــاء هيئــة علميــة
لتقييــم المخاطــر ،ال ســيما مــن أجــل توفيــر رأي علمــي وتطويــر اإلطــار القانونــي بشــكل منتظــم ،حســب نتائــج
عمليــات تقييــم المخاطــر المنجــزة.

.بتوصيات إجرائية لمواكبة التغيير المنشود
1.وضع تدابير في مجال التواصل مخصصة إلعالم املستهلكني والفاعلني في السلسلة الغذائية

■إنتــاج برامــج تربويــة تتناســب مــع مختلــف الفاعليــن (فالحيــن ،تجــار ،صناعييــن ،إدارات ،جماعــات)
ومختلــف المســتعملين (مربيــن ،مجتمــع مدنــي ،وســائل إعــام )...مــع إشــراكهم فــي إعــداد هــذه البرامــج؛
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■ضمــان فعاليــة الحــق فــي المعلومــة طبقــا للقانــون  31.13حــول المنتجــات التــي تمثــل خطــرا صحيــا بالنســبة
للمستهلك.
2.حتسني وتعميم آليات تأهيل القطاعات الغذائية

■عــن طريــق إدمــاج أهــداف الســامة الصحيــة لألغذيــة بشــكل واضــح فــي عقــود البرامــج المبرمــة بيــن
الدولــة والمهنييــن؛
■ اشــتراط منــح المســاعدات إلــى المهنييــن ،عبــر تطويــر دالئــل للممارســات الفضلــى فــي مجــال الصحــة
العموميــة والصحــة النباتيــة ودفاتــر التحمــات التــي تســهم فــي تعزيــز الســامة الصحيــة لألغذيــة.
■تعزيــز اآلليــات والوســائل التحفيزيــة (المســاعدات ،التحفيــزات الضريبيــة ،الســلفات بــدون فوائــد)...
لفائــدة صغــار المنتجيــن لمســاعدتهم علــى االندمــاج فــي القطاعــات الغذائيــة؛
■استعمال التصديق والمقايسة في هذه القطاعات باعتبارها رافعة لتثمين اإلنتاج؛
■تيســير تحــول الفاعليــن مــن نظــام «الصانــع التقليــدي» إلــى نظــام «المهنــي» ،عــن طريــق مضاعفــة برامــج
المصادقــة علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة .وســتمكن هــذه المصادقــة المخصصــة مــن طــرف الــوزارات
المعنيــة بشــراكة مــع المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والمهنييــن ،مــن التعــرف علــى المهــن
وتثمينهــا مــع إدمــاج مبــادئ الســامة الصحيــة لألغذيــة؛
■وضــع آليــات المواكبــة الالزمــة (التمويــل ،التكويــن )....مــن أجــل تحويــل وحــدات الذبــح غيــر المعتمــدة إلــى
مؤسســات مرخصــة /معتمــدة علــى المســتوى الصحــي وكــذا تحويــل أنشــطة القــرب المتمثلــة فــي الذبــح
غيــر المنظــم للدواجــن (رياشــات) إلــى بيــع الدواجــن المعلبــة مســبقا ،مــن أجــل إدمــاج هــذا النشــاط الــذي
يعتبــر فــي معظمــه غيــر منظــم إلــى قطــاع منظــم ،بــدون فقــدان مناصــب الشــغل التــي يوفرهــا هــذا القطــاع
بالنســبة لشــريحة كبيــرة مــن الســاكنة التــي تتســم بهشاشــتها؛
■العمــل علــى وضــع وإصــدار «قائمــة ذهبيــة» تكافــئ أفضــل المنتجيــن وتقــوم بإعــام المســتهلك بالمنتجــات
التــي تســتجيب لمتطلبــات الســامة الصحيــة لألغذيــة ،والتــي تتضمــن معاييــر ترتبــط بالمســؤولية
االجتماعيــة والبيئيــة ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق التطــور المتواصــل فــي القطاعــات الغذائيــة؛
■وضــع آليــات المواكبــة الالزمــة لتعميــم مــرور المنتجــات الفالحيــة مــن وحــدات التعبئــة والتغليــف قبــل
تســويقها مــن أجــل ضمــان تتبــع مســار هــذه المنتجــات.
■تأكيــد مبــدأ المرونــة بالنســبة لبعــض الوحــدات (المعتــرف بهــا مــن طــرف قانــون األغذيــة لالتحــاد األوروبــي
رقــم  )2002 /178وذلــك خــال المرحلــة االنتقاليــة ،دون اإلخــال بالســامة الصحيــة لألغذيــة.
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3.حتسني الشروط الصحية في القطاع الغذائي غير املنظم بهدف إدماجه في القطاع املنظم

■الســهر علــى قيــام المكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة بتحديــد وإحصــاء الفاعليــن فــي القطــاع الغذائي غير
المنظــم ،مــن أجــل مراقبــة منتجاتهــم وإيقــاع الجــزاءات بالمخالفيــن ،وذلــك بهــدف الوقايــة مــن األمــراض
المنقولــة عــن طريــق التغذيــة.
■وضــع برنامــج لتنظيــم الباعــة المتجوليــن والقاريــن الذيــن يعملــون بشــكل غيــر منظــم وإدماجهــم فــي القطــاع
المنظــم ،حتــى يتمكنــوا مــن اإلســهام فــي دورة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
4.حتويل املستهلك إلى «مستهلك فاعل»

■تحفيــز المســتهلكين علــى اقتنــاء األغذيــة ال ُم َعنونــة لــدى نقــط البيــع المرخــص لهــا والتبليــغ عــن أي منتــج
مشــكوك فيــه؛
■التســريع بتفعيــل المجلــس االستشــاري األعلــى لالســتهالك الــذي تنــص عليــه المــادة  204مــن القانــون رقــم
 ،31.08القاضــي بإنعــاش ثقافــة االســتهالك والرفــع مــن مســتوى حمايــة المســتهلك.
5.تعزيز دور جمعيات حماية املستهلكني

■التحفيــز علــى احتــرام مبــادئ الحكامــة الجيــدة (الشــفافية ،ربــط المســؤولية بالمحاســبة )...لضمــان
مصداقيــة هــذه الجمعيــات وتيســير تمثيليتهــم إزاء الســلطات العموميــة وبالتالــي ،تســهيل تخويلهــم وضــع
المنفعــة العامــة وبالتالــي إمكانيــة الدفــاع عــن المســتهلكين أمــام القضــاء؛
■تمكيــن هــذه الجمعيــات مــن الوســائل الالزمــة لتحســين مســاهمتها فــي مختلــف آليــات التواصــل والتوعيــة،
علــى الصعيديــن الوطنــي والترابــي.
■تفعيــل الصنــدوق الوطنــي لحمايــة المســتهلك ،المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم  ،31.08وذلــك لتمويــل
األنشــطة والمشــاريع الهادفــة إلــى حمايــة المســتهلك ودعـــم الجمعيــات العاملــة فــي هــذا المجــال؛
■تبســيط المســاطر المتعلقــة بتخويــل صفــة المنفعــة العامــة للجمعيــات العاملــة فــي مجال حماية المســتهلك،
وذلــك لتســريع وتيــرة تكتلهــا فــي إطــار جامعــة وطنيــة لحماية المســتهلك؛
■ تبســيط شــروط الحصــول علــى اإلذن الخــاص بالتقاضــي ،الــواردة فــي القــرار رقــم  ،895.18المطبقــة علــى
جمعيــات حمايــة المســتهلك غيــر المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة .ويتعلــق األمــر علــى وجــه الخصــوص
بإعــادة النظــر فــي بعــض المقتضيــات ،خاصــة تلــك التــي تشــترط أخــذ رأي الســلطات الحكوميــة الوصيــة
علــى قطــاع النشــاط المعنــي قبــل الحصــول علــى اإلذن الخــاص بالتقاضــي؛
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■ إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع؛
■إرســاء مزيــد مــن التعــاون بيــن مجلــس المنافســة وجمعيــات المســتهلكين وهيئــات مراقبــة الجــودة كالمكتــب
الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة والمعهــد المغربــي للتقييــس ،ســيما بالنســبة للمنتجــات
المســتهلكة علــى نطــاق واســع (المنتجــات الغذائيــة والدوائيــة وغيرهــا .)...ويتوخــى مــن هــذا التعــاون
الكشــف والتصــدي ألي ممارســة تجاريــة ،يكــون غرضهــا تحقيــق الربــح علــى حســاب صحــة أو ســالمة
المســتهلك ،مــن خــال تقديــم منتــوج ذي جــودة متدنيــة وعــدم احتــرام المعاييــر المعمــول بهــا.
6.تطويــر اإلمكانــات التــي توفرهــا الرقمنــة بشــكل كبيــر مــن أجــل حتســن الســامة الصحيــة
لألغذيــة

■تحفيــز القطاعــات الغذائيــة علــى اعتمــاد الرقمنــة مــن أجــل وضــع أنظمــة موثوقــة لتتبــع مســار المنتجــات،
وفقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل والتــي تمكــن مــن االســتجابة الســريعة فــي حالــة األزمــات الصحيــة
وتحديــد المســؤوليات علــى امتــداد سلســلة كل قطــاع علــى حــدة؛
■اســتغالل المســاعدات المقدمــة للمهنييــن فــي إطــار برامجــي مســاندة وامتيــاز مــن أجــل تســريع التحــول
الرقمــي ،ال ســيما لفائــدة الفاعليــن فــي الصناعــات الغذائيــة والقطاعــات البيمهنيــة والمتاجــر الكبــرى
والمتوســطة؛
■الســهر علــى أن توفيــر نظــام معلومــات فعــال ومفتــوح ،يم ّكــن الوكالــة الوطنيــة للســامة الصحيــة لألغذيــة،
الموصــى بإحداثهــا ،مــن تتبــع مســار منتجــات المؤسســات المعتمــدة ووضعهــا رهــن إشــارة المواطنيــن فــي
إطــار احتــرام مبــادئ الشــفافية والحــق فــي المعلومــة.
7.تعزيز البحث والتطوير

■عــن طريــق تعزيــز ودعــم البحــث العلمــي الوطنــي مــن أجــل توفيــر خبــرة علميــة وطنيــة مــع تحديــث المعاييــر
الوطنيــة إلجــراء تحاليــل المخاطــر المعتمــدة علــى أدلــة علميــة؛
■تشــجيع التكويــن فــي الدراســات مــا بَ ْعــد  -الجامعيــة وذلــك بهــدف الرفــع مــن مســتوى الكفــاءات الوطنيــة
فــي مجــال المعــارف التقنيــة والعلميــة والديبلوماســية للدفــاع عــن مصالــح المغــرب لــدى الهيئــات الدوليــة.
8.التحكــم فــي اســتخدام املدخــات الكيميائيــة واألســمدة ومبيــدات اآلفــات الزراعيــة للحــد مــن
تأثيرهــا علــى البيئــة وعلــى صحــة املســتهلكني

■ضمــان انســجام اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي الحالــي مــع المعاييــر والتوجيهــات المتضمنــة فــي قواعــد
الســلوك المعتمــدة لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة فــي مجــال الســامة الصحيــة
لألغذية؛
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■وضــع برنامــج تعليمــي وإرشــادي مخصــص لتقنيــي وبائعــي و ُم َوزعــي منتجــات حمايــة النباتــات واألســمدة
ومعــدات االســتعمال؛
■أجرأة دور مختبرات تحليل بقايا مبيدات اآلفات ،المتواجدة على مستوى األقطاب الفالحية؛
■تحييــن قائمــة مخزونــات مبيــدات اآلفــات المنتهيــة الصالحيــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي ،وذلــك
عــن طريــق التخلــص منهــا فــي ظــروف مثلــى مــن الســامة ،وفقــا للمعاييــر الدوليــة الجــاري بهــا العمــل؛
■إنشــاء قاعــدة بيانــات حــول توزيــع المبيــدات واســتخدامها الدقيــق فــي الزراعــة وتربيــة المواشــي والصحــة
العمومية؛
■تيســير االســتخدام المنتظــم لدراســات أثــر المدخــات الزراعيــة (األســمدة ومــواد حمايــة النباتــات)
علــى ســامة المنتجــات الغذائيــة وجــودة المــوارد المائيــة (الســطحية والجوفيــة) وعلــى التربــة والتنــوع
البيولوجــي ،عــن طريــق القضــاء علــى اآلثــار الســلبية للمدخــات الكيميائيــة فــي المناطــق المســقية؛
■تعزيــز مقتضيــات مشــروع القانــون  34.18الــذي يتعلــق بمنتجــات حمايــة النباتــات ومراســيمه التطبيقيــة مــن
حيــث تتبــع مســار المنتجــات وتدبيــر مــواد حمايــة النباتــات؛
■وضــع آليــات تطبيــق النصــوص التنظيميــة ال ســيما المرســوم رقــم  5( 2.99.106مــاي  )1999المتعلــق
بمزاولــة أنشــطة اســتيراد مبيــدات اآلفــات الزراعيــة وصنعهــا وتســويقها والقرار رقــم  6( 794.00يونيــو
 )2000الــذي يتعلــق بتنظيــم تكويــن وامتحــان تأهيــل لفائــدة التقنييــن الفالحييــن ألجــل مزاولــة نشــاط البيــع
بالتقســيط لمبيــدات اآلفــات الزراعيــة؛
■التطبيــق الصــارم للمقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل حــول زجــر الغــش ،مــع تعزيــز المــوارد البشــرية
للوكالــة التــي يوصــي المجلــس بإحداثهــا.
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	-المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
	 -المعهد المغربي للتقييس
القطاعات الوزارية والمؤسسات

	-المديرية العامة للجماعات المحلية – وزارة الداخلية
	-منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
	-مكتب «فيريتاس» للتجارب والمراقبة والتصديق»
	-معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
	-المعهد الوطني للبحث الزراعي
	-مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
	-الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
	-الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب

المنظمات المهنية

	-محمد فكرات ،رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية
	-أحمــد أعيــاش ،رئيــس الكونفدراليــة المغربيــة للفالحــة والتنميــة
القرويــة «كوماديــر»

المجتمع المدني

	-جمعية أسواق الجملة
	-محمد بوسليخان

مختصون في المجال

	-نور الدين بوشريتي
	-سعيد دحاني
	-محمد الميهي

خبراء
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	-حميــد بنعــزو ،المديــر العــام الســابق للمكتــب الوطنــي للســامة
الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة

من أجل سياسة عمومية للسالمة الصحية لألغذية تتمحور حول حماية حقوق
المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة لل ُمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي

ملحق  :2قائمة أعضاء اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة
فئة الخبراء

اإلياللي ادريس
العمراني أمينة
موقصيط عبداهلل
ألبير ساسون
فئة ممثلي النقابات

عبان أحمد بابا
بنسامي خليل
بوجيدة محمد
بوخالفة بوشتى
بوزعشان علي
شهبوني نورالدين
لعبايد عبد الرحيم
الرشاطي مينة
زيدوح ابراهيم
فئة ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية

فاهر كمال الدين
بنشرقي عبد الكريم
متقي عبد اهلل
رياض محمد
الزياني منصف
فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

العلوي نزهة
كاوزي سيدي محمد
كسيري عبد الرحيم
بنقدور محمد
سجلماسي محمد
فئة األعضاء بحكم المنصب

أمينة بوعياش
محمد بنعليلو
اليزمي ادريس
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من أجل سياسة عمومية للسالمة الصحية لألغذية تتمحور حول حماية حقوق
المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة لل ُمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي

ملحق  :3الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة
خبراء دائمون في المجلس

نسمة جروندي وحسن أكوزول

المترجمون

نادية وغياطي ويوسف ستان
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مشروع القانون رقم  81-12المتعلق بالساحل

www.cese.ma
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