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يهــدف رأي املجلــس االقتصــادي 
حــول  والبيئــي  واالجتماعــي 
سياســة  أجــل  مــن   « موضــوع 
الصحيــة  للســامة  عموميــة 
حمايــة  حــول  تتمحــور  لألغذيــة 
وتعزيــز  املســتهلكن  حقــوق 
تنافســية مســتدامة للُمقاولــة علــى 
الصعيديــن الوطنــي والدولــي« إلــى 
حتديــد الســبل املمكنــة للنهــوض 
الصحيــة  بالســامة  الشــامل 
طريــق  عــن  باملغــرب  لألغذيــة 
اقتــراح حلــول واقعيــة ومســتدامة، 
تتــاءم واإلكراهــات التــي تواجــه 
املختصــة  والســلطات  املهنيــن 
املكلفــة باحلكامــة يف هــذا املجــال. 
وعلــى الصعيــد االقتصــادي، مــن 
ضمــان  املقترحــات  هــذه  شــأن 
ــي  دعــم تنافســية االقتصــاد املغرب
العاملــي  االقتصــاد  واندماجــه يف 

واجلهــوي.
متــت  الــذي  الــرأي،  هــذا  ويعــد 
صياغتــه اعتمــادا علــى منهجيــة 
تشــاركية، نتــاج نقاشــات موســعة 
بــن مختلــف الفئــات التــي يتكــون 
جلســات  وكــذا  املجلــس  منهــا 
اإلنصــات املنظمــة مــع الفاعلــن 
كمــا  املعنيــن.  الرئيســين 
للنصــوص  مراجعــة  إلــى  يســتند 
اجلــاري  والتنظيميــة  التشــريعية 
بهــا العمــل اعتمــادا علــى التجــارب 
مجــال  يف  الصلــة  ذات  الدوليــة 

األغذيــة. ســامة 

كمــا يشــير إلــى أن التقــدم الكبيــر 
مســتوى  علــى  إحــرازه  مت  الــذي 
لألغذيــة  الصحيــة  الســامة 
منــذ 2009 مــع اعتمــاد القانــون 
25.08 القاضــي بإحــداث املكتــب 
الصحيــة  للســامة  الوطنــي 
للمنتجــات الغذائيــة والقانــون رقــم 
28.07 حــول الســامة الصحيــة 
للمنتجــات الغذائيــة، والقانون رقم 
31.08 القاضــي بتحديــد تدابيــر 
حلمايــة املســتهلك. وهــو مــا جعــل 
الصحيــة  الســامة  نظــام  اليــوم 
لألغذيــة يتيــح للمنتجــات املغربيــة 
إمكانيــة اختــراق األســواق العامليــة 

التــي يصعــب الولــوج إليهــا.
املجلــس  يؤكــد  ذلــك،  ومــع 
واالجتماعــي  االقتصــادي 
العديــد  وجــود  علــى  والبيئــي 
الصعيــد  علــى  املؤسســات  مــن 
علــى  تتوفــر  ال  التــي  الوطنــي 
وتعــرض  صحيــة  تراخيــص 
معرضــة  األســواق،  منتجاتهــا يف 
صحــة املســتهلكن ملخاطــر أكيــدة 
وغيــر متحكــم فيهــا. ففــي 2018، 
كانــت 8 مجــازر للحــوم فقــط هــي 
ــب  ــاد املكت ــى اعتم ــر عل ــي تتوف الت
الصحيــة  للســامة  الوطنــي 
مــن  )أقــل  الغذائيــة  للمنتجــات 
ــح  ــق مبحــات ذب ــا يتعل ٪1(. وفيم
الدواجــن، مت الترخيــص فقــط ل 
27 منهــا، مقابــل أكثــر مــن 15000 

محــل غيــر مرخــص. كمــا أن 8٪ 
فقــط مــن حلــوم الدجــاج املوجهــة 
مــن  توريدهــا  يتــم  لاســتهاك 
الوحــدات التــي تخضــع للمراقبــة، 
مت  طــن   570.000 أصــل  مــن 

.2018 يف  إنتاجهــا 

فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
فيهــا  مبــا  الكيماويــة  املدخــات 
املســتخدمة  اآلفــات،  مبيــدات 
علــى  الفاحــي،  املجــال  يف 
أهميتهــا حلمايــة إنتاجيــة وجــدوة 
يف  التحكــم  يتــم  ال  احملاصيــل، 
اســتعمالها بالقــدر الــكايف طبقــا 
وبالتالــي  املعتمــدة،  للمعاييــر 
تشــكل خطــًرا مؤكــًدا علــى الصحة 
والبيئــة وتســاهم يف تدهــور املــوارد 
اإليكولوجيــة  والنظــم  املائيــة 

. لطبيعيــة ا

الوضعيــة  هــذه  تفســير  ويكــن 
بغيــاب  اخلصــوص  وجــه  علــى 
سياســة عموميــة متكاملــة لســامة 
ــد  ــى العدي ــؤدي إل ــة، ممــا ي األغذي
مــن االختــاالت فيمــا يتعلــق بتعــدد 
املتدخلــن وتداخــل االختصاصات، 
املنظــم،  غيــر  القطــاع  وهيمنــة 
متطلبــات  مســتوى  وانخفــاض 
مبحدوديــة  وكــذا  املســتهلكن، 
باجلمعيــات  املنوطــة  األدوار 
املســتهلك. حقــوق  عــن  املدافعــة 
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واعتمــادا علــى هــذه املاحظــات، يدعــو رأي املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــاد ثــاث توصيات 
اســتراتيجية مــن شــأنها االرتقــاء بالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة بشــكل كبيــر وهــي كالتالي:

أوال : اعتماد سياسة عمومّية فعالة ومستدامة للسامة الصحية لألغذية؛

ثانيــا : االنتقــال التدريجــي مــن منظومــة احلكامــة احلاليــة القائمــة علــى هيئــات متعــددة إلــى منظومــة مندمجــة 
باعتمــاد بادنــا لوكالــة وطنيــة للســامة الصحيــة لألغذيــة، تكــون مســتقلة وحتــت إشــراف رئيــس احلكومــة. ويجب 
أن تتوفــر هــذه الوكالــة علــى صاحيــات موســعة للمراقبــة والتفتيــش واجلــزاء. وهــو مــا مــن شــأنه حتقيــق حتــول 

جــذري يف اختصاصــات وموقــع املكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة. 

ثالثــا : الفصــل بــن تقييــم املخاطــر وتدبيرهــا، عــن طريــق إنشــاء هيئــة علميــة مســتقلة مهمتهــا األساســية توفيــر 
رأي علمــي مــن أجــل ضمــان اســتقالية ونزاهــة وحيــاد املعلومــة املتعلقــة بالســامة الصحيــة لألغذيــة. 

ــر  ــاً. ومــن بــن التدابي ــم تفعيلهــا تدريجي ــق يت إن جتســيد هــذا التحــول يف البراديغــم رهــن بتنفيــذ خارطــة طري
الرئيســية املقترحــة، نذكــر مــا يلــي:

إدمــاج أهــداف الســامة الصحيــة لألغذيــة يف عقــود البرامــج املبرمــة بــن احلكومــة واملهنين واشــتراط منح املســاعدات  	
إلــى املهنيــن، باحتــرام دفاتــر التحمات 

حتسن الشروط الصحية يف القطاع غير املنظم يف أفق إدماجه يف القطاع املنظم 	

ــار  	 ــدة صغ ــد...( لفائ ــدون فوائ ــة، الســلفات ب ــزات الضريبي ــة )املســاعدات، التحفي ــات والوســائل التحفيزي ــز اآللي تعزي
املنتجــن ملســاعدتهم علــى االندمــاج يف ساســل اإلنتــاج الغذائيــة مــع تشــجيعهم علــى اعتمــاد مقاربــة التصديــق واملقايســة 

التحكــم يف اســتخدام املدخــات الكيماويــة واألســمدة ومبيــدات اآلفــات الزراعيــة للحــد مــن تأثيرهــا علــى البيئــة وعلــى  	
صحــة املســتهلكن

تطوير اإلمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل حتسن السامة الصحية لألغذية 	

ضمــان احلــق يف املعلومــة حــول املنتجــات التــي متثــل خطــرا صحيــا بالنســبة للمســتهلك طبقــا للقانــون 31.13 املتعلــق  	
باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات

 تفعيل الصندوق الوطني حلماية املستهلك، املنصوص عليه يف القانون رقم 31.08؛  	

تبســيط املســاطر املتعلقــة بتخويــل صفــة املنفعــة العامــة للجمعيــات العاملــة يف مجــال حمايــة املســتهلك، وذلــك لتســريع  	
وتيــرة تكتلهــا يف إطــار جامعــة وطنيــة حلمايــة املســتهلك؛

تبســيط شــروط احلصــول علــى اإلذن اخلــاص بالتقاضــي، الــواردة يف املرســوم رقــم 895.18، املطبقــة علــى جمعيــات  	
حمايــة املســتهلك غيــر املعتــرف لهــا بصفــة املنفعــة العامــة؛

إشراك جمعيات حماية املستهلك يف الوساطة بن املستهلك ومقدمي اخلدمات أو السلع؛ 	

حتويــل املســتهلك إلــى »مســتهلك فاعــل« جلعلــه مســتهلكا متطلبــا وفاعــا يف التغييــر والتســريع بتفعيــل املجلــس  	
االستشــاري األعلــى لاســتهاك الــذي ينــص عليــه القانــون رقــم 31.08.
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