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المتعلق بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، قرر   128.12من القانون التنظيمي رقم   6طبقاً للمادة  

 تسويق المنتجات الفالحية. حول رأيإعداد  المجلس، في إطار إحالة ذاتية،

وفي هذا الصدد، عَِهدَ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية  

 .رأيإعداد هذا الب

بتاريخ   االستثنائية المنعقدة  الجمعية العامة للمجلس االقتصادي  2021نونبر  16وخالل دورتها  ، صادقت 

جة لتسويق   " الذي يحمل عنوانرأي  واالجتماعي والبيئي باإلجماع على ال من أجل مقاربة م بت ك رة ومندم 

الفالحية".  المنتجات 
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 مقدمة

. ةالفالحب نهوضللمخططات  البرامج والو وراشمن األالمغرب، منذ ستينيات القرن الماضي، العديد    أطلق

الذي ر    ، مكنددص في هذا الو األخضر،  المغرب  لتمويله اعتمادات مالية مخطط  من تحقيق   ،1ةمهمصدت 

التحتية   اتالصادرات، وتطوير البنيحجم  زيادة  اإلنتاج و الرفع منفي    تمثلت على الخصوص  ،مةاه نتائج

 إلخ.  ،القطاع والنهوض برقمنة  ، ودعم المنظمات المهنية،فالحيةال

تلبية    تلككما مكنت   الوطنية من الفواكه والخضروات  في المائة من   100حوالي  الجهود من  االحتياجات 

البيضاء وال بنسبة  ،  لحوم  الحمراء  اللحوم  من  الحاجيات  المائة،    98وتغطية  تلبية  في  نسبة  بلغت  بينما 

 .في المائة على التوالي 43في المائة و    60الحبوب والسكر  مناالحتياجات الوطنية  

الداخلي فإن  نتاج واستيراد وتوزيع المنتجات الفالحية،  إل  قائمة الذات  ةومنظوجود موبفضل   شهد يالسوق 

تزويد المنتجات البوكافيا  عاديا    اعموما  األزمة الصحية   ،فالحيةمختلف  استمر هذا األمر حتى خالل  وقد 

 .19-الناجمة عن جائحة كوفيد

)الحجم   على مستوىتطوراً ملحوظاً    تكما أن المبادالت التجارية الدولية للمغرب عرف ، بواكرالصادرات 

بفضلواوالح وذلك  الزيتون(،  زيت  أحدثها  مض،  التي  الدافعة  األخضر  الدينامية  المغرب  كما  .  مخطط 

  وأعالف  قطانيبعض المنتجات األساسية مثل الزيوت النباتية والحبوب والسكر وكذلك الورد المغرب  يست

 ، إلخ. األغراس وبذور الماشية

بين أعلى وأسفل سلسلة خلق اندماج حقيقي شكل عائقا أمام ال تزال مسألة التسويق تمن جهة أخرى،  و هذا،

 .رغم أهميته في سلسلة القيمة الفالحيالقطاع 

أن الفالحية  ذلك  المنتجات  حاسمة،    تسويق  عوامل  بعدة  :  يتأثر  وموسمية تهم  الزراعات  تناوب  دورة 

للتلف؛المحاصيل؛   الطازجة  المنتجات  وهدر    قابلية  التقلبات إباإلضافة    ؛الفالحيةنتجات  المضياع  لى 

   .المناخية

 
  الحكوميفي المائة منها )حسب القطاع    60اضطلع القطاع الخاص بتمويل  ،  2018و  2008مليار درهم ما بين سنتي   104استثمار  جرى   1

 المكلف بالفالحة(
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كما أن طبيعة اإلشكاليات التي يطرحها تسويق المنتجات الفالحية تختلف اختالفا كبيرا حسب سلسلة اإلنتاج. 

والحليب(مثل   والفواكه الحمراء  اإلنتاج بالتعاقد القبلي )السكر  أو  والفواكه والخضر،  وبالتالي   .الحبوب، 

 ن أن يتم بنفس الطريقة.فالتعاطي مع الصعوبات التي تطرحها هذه السلسلة أو تلك ال يمك

الفالحية  االستغالليات ة. في هذا الصدد، نجد أن  الفالحيستغالليات  االوتختلف إشكاليات التسويق أيضا تبعا لحجم 

عموما في التحكم بشكل تنجح    ،هيكلة جيدة والتي تتسم ب في إطار منظمات مهنيةضوية ال سيما تلك المن ،الكبرى

وتحقيق أفضل قيمة بالتالي تثمين منتوجاتها و، والتوفيق بينهما اإلنتاج والتسويقعملتي  بين   التفاعالتأفضل في 

الداخلية   انامأكثر أبسهولة وبشكل  تتمكن من الولوج  االستغالليات  تلك  أن  . كما  مضافة ممكنة أو و/إلى السوق 

غير التنظيم والفالحين والفالحين المتوسطين، الذين يعانون من ضعف صغار    أن ، في حينإلى السوق الخارجية

باستمرار  ون  نمنتجاتهم. كما يعابيع  يواجهون العديد من الصعوبات في    المتوفرين على الوسائل والقدرات الكافية،

المضاربة وتعدد من   ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي. في  تسببوني  الذين،  لوسطاء اضغط 

التفكير  ، بحيث أكد جاللته أنه  2في خطابه السامي ء على هذا الواقعسلط جاللة الملك الضوقد و "...يتعين 

الصارم   والتصدي  منتوجاتهم  بتسويق  يتعلق  فيما  خاصة  الصغار،  الفالحين  إلنصاف  السبل  أفضل  في 

 .وتعدد الوسطاء"للمضاربات  

لنموذج التنموي الجديد في مجال  ليندرج ضمن التوجهات الكبرى  يتناول موضوعا  ، الذي  هذا الرأي يسعى

المرتبطة االختالالت  أبرز  لمنتجات الفالحية والوقوف عند  اتسويق  سلسل  مإلى تحليل    تنمية القطاع الفالحي،

المجال بإرساء  بهذا  كفيلة  توصيات  واقتراح  الصحية ،  التأثيرات  يدمج  الفالحية  للمنتجات  عادل  تسويق 

نْتِجٍ واالجتماعية   . والبيئية ويضمن دخال منصفا لكل م 

دون أن يشمل   (اللحوم/الفالحية )النباتية والحيوانيةتسويق المنتجات   باألساس على قضايا  الرأيوينكب هذا  

لجوانب المرتبطة بإنتاج وتدبير الموارد الطبيعية )الماء،  اأن يتطرق إلى  منتجات الصيد البحري ومن غير 

)البذور  والتربة،...(،   المدخالت  الزراعية(،السماد وواستعمال  اآلفات  المالية مثل وكذا    مبيدات  الجوانب 

الثابتة والمتغيرة،  اإلنتاج  تكاليف)  اإلنتاج  تكلفة المباشرة،  وغير  ذلك(  المباشرة  أبعاد مهمة  وغير  . وهي 

 وحاسمة في عمليات التسويق، ويمكن تناولها في دراسة الحقة.

 
 2018أكتوبر    12، بتاريخ  جاللة الملك بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرةخطاب   2
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 واقع الحال واالختالالت:    في السلسلة الفالحية مكانة التسويقالقسم األول : 

 أنماط تسويق تتسم بالتعقيد واالختالف .1

تأثيره على  لحجم  بالنظر  يكتسي أهمية كبرى  اإلنتاج الفالحية. إذ  أهم مراحل سلسلة  أحد  يعتبر التسويق 

 الفالحين.دخل مجموع األطراف الفاعلة ولدوره في تحسين 

ضي التدخل القبلي والبعدي لجملة من الفاعلين، أال وهم  تتق  التسويق  عمليةفإن سلسلة القيمة  لوعاء  صفها ووب

والدولةفالحونالمنتجون/ال والمستهلكون،  والوسطاء،  والتجار،  الحكومية  /،  فإن  لذلك،    .المعنيةالقطاعات 

ن على مستوى الكم يحاجيات المستهلكل  سعى لتحقيق هدفين أساسيين، أال وهما : االستجابةمسلسل التسويق ي

السلس  مكينتو  ؛والجودة  امتداد  المتدخلين على  الفالحية  لجميع  تحقيق  ة  حجم  من  مع  مادي متناسب  ربح 

 االستثمار والمجهود المبذول.  

ال يجب   المنظور،  المنتج إلى ومن هذا  المنتوج الفالحي من  التسويق في مجرد عملية نقل  مفهوم  حصر 

بل يجب   اإلنتاج وانتهاء  من  متكامل  مسار    فيإدراجه  المستهلك،  بدءا من  والمتسقة،  المنسجمة  األنشطة 

بعمليات الجني والنقل والتخزين والتوزيع  ،بالبيع يقتضيأ. كما  مرورا   ن نجاح مسلسل تسويق منتوج ما، 

المشروعةحتياجات  االستجابة ال الصحية احترام  و  جودة ستوى الم  على  المستهلك وحقوقه  السالمة  معاير 

 للمنتجات الغذائية.  

أنه على الرغم من  ويرى عدد من   إليهم بمناسبة إعداد هذا الرأي،  اإلنصات  الجهود الفاعلين الذين جرى 

داخل بالمكانة التي يستحق  فإن التسويق لم يحظ  لدعم اإلنتاج،   أساسات موجهة كانوالتي   الدولة التي بذلتها

ذلك ما   تعتري بعض مكوناته، ونذكر منأوجه الخصاص ومواطن الضعف التي  بالنظر إلى  ،  سلسلة القيمة

 :  يلي

 تصريف منتجاتهم ومواجهة الوساطة؛ أجل تنظيم الفالحين الصغار والمتوسطين من -

  وتقنين أسعار بعض المنتجات؛  السوق الداخليةطريقة تسيير وتنظيم   -

 ،)مشكل مراقبة الجودة  المسارات الموازية لتسويق الفواكه والخضروات واللحومانتشار نشاط  -

 ؛ (، إلخالمضاربةو

 ؛تدبير أسواق الجملة )اإلطار القانوني، التجهيزات والبنيات التحتية،...( -
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  ، خارجية بسبب ضعف التنسيق بين المصدرين السواق  األ الصعوبات المتزايدة في ولوج بعض -

الشروط  المستوردة   دانلبالفرض  و  ،متنافسة  بلدانوظهور   ال سيما  لجملة من  يتعلق ،  في ما 

 المعايير. حترامبا

التسويق. فعلى سبيل المثال، يوجد    تخضععموما، فإن المنتجات الموجهة للسوق الداخلي ال لنفس مسارات 

المثمرة،  إنتاج  إنتاج الزيتون و  ةسلاختالف كبير بين سل إنتاج   ةاإلنتاج الحيوانية، وسلسلوسلسلة  األشجار 

المنتجات،  باقي تسويق مسار تسويق الزراعات الصناعية/التعاقدية مختلف تماما عن  كما أن .  ، إلخبوالحب

المنتجات.يكونون و ،طر ومنظمؤميشتغلون بشكل   المنخرطين فيها ألن الفالحين  على علم مسبق بأسعار 

إلى أن اإلشارة  سنة  وتجدر  ابتداء من  اإلنتاج كخيار   2008ه  القائمة على سالسل  المقاربة  اعتماد  جرى 

 يد من سالسل اإلنتاجعدال  توجد، بحيث فالحيتنمية القطاع الل المغرب األخضر  مخطط في إطار  استراتيجي

ثالثة  التركيز على  هذا، وسيتم  (.  وغيرها،  الحليبحمراء،  الحوم  اللسكر،  الخضر،  الفواكه والحبوب،  ال)

إنتاج   الحصر  يةرئيسسالسل  والف  على سبيل المثال ال  الحبوب،  و  هاكوهي  اللحوم، وذلك والخضروات، 

ن مويكلمنتجين. ا  وأللدولة    التي تكتسيها هذه السالسل سواء بالنسبة  همية االقتصادية واالجتماعيةبالنظر لأل

والمتنوع لتمحاولة    فيهذا التمرين  الهدف من   المنتجات    تسويققنوات  سليط الضوء على الطابع المركب 

 .سالسلمن خالل تحليل هذه ال  الفالحية

 سلسلة إنتاج الحبوب.  1.1

وت   5تغطي سلسلة إنتاج الحبوب حوالي   الفالحين، كما  دخول  في المائة من إجمالي   25  ر  دِ مليون هكتار، 

وتشكل الحبوب الغذاء . 3في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي الفالحي  20و 10تساهم بنسبة تتراوح بين 

في  . وتتم زراعة الحبوب4كلغ للفرد  190االستهالك السنوي للقمح  ث يبلغ  يالساكنة، بح مجموعاألساسي ل

اال في  80مع هيمنة لالستغالليات العائلية بواقع  ة (  ليستغالامليون   1.2)  ت الفالحية تقريبالياستغالجميع 

البورية، غير أنها ال أساسا في المناطق  الحبوب  زرعفي المائة. وت    30ومعدل لالستهالك الذاتي يبلغ    المائة

 تؤمن االكتفاء الذاتي الوطني من هذه المادة، مما يفرض اللجوء إلى استيرادها بشكل سنوي.

ظل القمح على رأس الواردات طيلة السنوات العشر الماضية، حيث وصلت قيمة الواردات من هذه  هكذا،  

 ت. وبذلك مثلمليار درهم(  2.3مليار درهم( ثم الشعير )  5.4رة )ذمليار درهم، متبوعة بال  13.5المادة إلى  

، مقابل 2020  في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتجات الفالحية خالل سنة  69.6الحبوب لوحدها 

 
 المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيمعطيات     3
 المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 4
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اإلنتاج الو.  20115خالل سنة  المائةفي    75.7 والتي كان  طني يغطيها بالكامل أما الواردات من القطاني، 

  240، مقابل  2020مليون درهم سنة    123.3مليار و  1في سنوات الثمانينيات والتسعينيات، فقد بلغت قيمتها  

 .20106مليون درهم سنة 

تدابير    ت هذه األخيرة تتخذ شكلتدخالوكانت  كانت سلسلة إنتاج الحبوب مقننة من لدن الدولة.  في السابق،  

تنظيم السوق، ودعم المنتجين والمستهلكين، و الئمةم منتجات الحبوب السوق ب  عملية تزويد  تأطيرلضمان 

نشطة األالتسعينيات، بدأ تحرير سوق الحبوب بإلغاء القيود المفروضة على سنوات في أواخر وومشتقاتها.  

نظام  وقد مكن اعتماد .  الحبوب ومشتقاتها وتصنيع واستيرادة  تجارإرساء حرية و  ،الحبوبالمتعلقة بسلسلة 

من ضمان نوع من  المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والقطاني  12.94رقم  القانون  وإصدار  اللين قمحبالخاص  

 االنتظام في تزويد سوق الحبوب. 

 تعددالتجانس وبيتسم بدرجة كبيرة من عدم تسويق منتجات الحبوب  ، فإنبادراتالماإلجراءات وهذه  رغم 

ثالث فئات من المستغلين جد  وفي هذا الصدد نوكبار. فالحين صغار ومتوسطين   الفاعلين، ما بين  وضعيات

ذات الظروف غير    تعاطون زراعة الحبوب في األراضي البورفالحين يمن   مكونة  غالبية: فئة أولى تشكل ال

وفئة ثانية من  ،  الواحد  هكتارفي ال  قنطار 9إلى  8 وح بينامحصول يتر من إنتاج نتمكنويبالكاد  و  المواتية

الحبوب في    هكتارال  في  قنطار  40أفضل )إنتاجا   حققونيومناطق مواتية  الفالحين الذين يمارسون زراعة 

تربية  نب اجإلى  هم مجرد نشاط إضافي يلإزراعة الحبوب بالنسبة  من الفالحين تشكل    ، ثم فئة ثالثة(7فما فوق

 المثمرة.  ة األشجارالمواشي وزراع

الفالح يتوجه هؤالء  نهاية  جميعهم  نوهكذا،  لبيع منتجات  المطاف  في  السوق  مننحو  )القمح   هم  الحبوب 

إلخ(.    المختصة،    دنمن لعنه  المعلن   اللين  للقمح  المرجعيإذا أخذنا السعر  ووالشعير،  والمحدد السلطات 

 درهم 230 و  220 يتراوح بين واقع السوق يظل على مستوى(، فإنه 2021)سنة للقنطار درهما    280في 

كما  .  معمول به فعلياوالسعر الجعي  رمبين السعر ال  تفاوت ال يستهان به ، هناكوبالتالي.  حد  كأقصى للقنطار

 ، جودة متوسطة(.جودة عاليةعلى جودة القمح ) اعتماداً يختلف هذا السعر ن أ

 إلىبطرق معينة  إذ يعمدون   ،من الوسطاء على مستوى األسواق عددتدخل    ،وينضاف إلى هذه الصعوبات

السوق  يالتأث االختالل هو  ألسعار.  ل  المفرط  تخفيضالور على  تفاقم هذا  في  يساهم  بعض  ومما  استمرار 

 بما يلي:بشكل خاص  ة بطترالصعوبات الم

 
 جلسة إنصات مع مكتب الصرف 5
 معطيات مكتب الصرف 6
 جلسة إنصات مع القرض الفالحي   7
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ثل نسبة الحبوب المجمعة من مالمنتوج، إذ ال ت  عيجمتفي مسلسل   ضعف تدخل التعاونيات الفالحية -

وهو ما يصعب معه التصريف الناجع   من مجموع المنتوج الوطني،  في المائة  2لدن هذه التعاونيات  

 ؛لمنتجات الفالحين الصغار والمتوسطين

 ؛الوطنيالمحصول تعدد المتدخلين في جمع   -

تخزين غير مالئمة  الوطني :حصول  تخزين الم - عدم مالءمة منحة و  ،)التنظيف القبلي  ممارسات 

 ؛الجودة(مع درجة  التخزين 

 .، وتطور محدود في تخزين القربالحبوبتخزين بمعايير غياب دفتر تحمالت خاص   -

 الفواكه والخضر  إنتاج  سلسلة .  2.1

مكانة   هامة،  مؤهالتاألشجار المثمرة(، التي تزخر بوتحتل سلسلة الفواكه والخضر )الحوامض، الخضر،  

(.  الجيل األخضر  استراتيجية  مخطط المغرب األخضر،الوطنية )  فالحيةفي إطار االستراتيجيات ال  متميزة 

اكه والخضر  ومن الف اهكتار، إنتاج  725.000  تبلغ على مساحةحققت هذه السلسلة، الممتدة    2018وفي سنة  

 .8مليون طن  11.4بلغ 

الم والخضروات،  الفاكهة  لقطاع  الرئيسية  المنتجات  ذاته  وشهدت  الوقت  في  ووجهة  المحلي  نحو للسوق 

تطوراً ال ا  اً ركبي  تصدير،  األخيرة.  خالل  التوقد جاء  لسنوات    ة عوالمزر  المناطقع  يتوسلنتيجة  طور  هذا 

 .عصريةتقنيات اإلنتاج ال اعتمادو

والبطيخوعلى مستوى   والفواكه الحمراء  المغرب من الخضر والطماطم  نمو    فقد  صادرات  بنسبة  اً سجلت 

  2020-2019التوالي خالل الموسم الفالحي  في المائة على    44في المائة و  22في المائة و  5وفي المائة    12

 .2019-2018مقارنة مع موسم 

وفي . بالدناوفي النمو االقتصادي لفالحين لمنتجين/الفائدة القيمة  اكه والخضر في خلق الوويساهم قطاع الف

  2018-2008خالل الفترة    مضواالزيتون والح سلسلتينتاج معدل النمو السنوي إلهذا الصدد، يذكر أن 

 .9على التوالي  في المائة  6.3و   في المائة  7.8 في المتوسط بلغ

 
 المكلف بالفالحة  حكوميالقطاع ال   8

9 Le secteur agricole marocain : Tendances structurelles, enjeux et perspectives de développement, DEPF, ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, juillet 2019.  ا
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الزمن جهة أخرى،  و لتثمين اإلنتاج الفالحي من هذه  قيمته   الرفع منوراعات  يشكل التحويل رافعة مهمة 

الطازجة ووالمضافة.   يوضح  و.  تحويلالمعدة للتلك بين في هذا الصدد، يجب التمييز بين الفواكه والخضر 

 لفواكه والخضر:من ااإلنتاج الوطني    استخدام وجهأالرسم البياني التالي  

 

في المائة من إجمالي   18)  مليون طن 2الموجه للتصدير  من الفواكه والخضر  اإلنتاج    بلغ حجميوهكذا،  

بينما  (اإلنتاج للتحويل   يبلغ،  أ  0.5اإلنتاج الخاضع  المائة 4  يعادلي ما  مليون طن فقط،  اإلنتاج    في  من 

فيما يتم تالوطني  في السوق الداخلي.  ماليين طن 9اإلنتاج، والبالغ  باقيسويق ، 

نسبة التحويل الصناعي لمنتجات   تطويريقلص    اكه والخضروالفإن ضعف  بدائل  ل  الفالحين  من إمكانيات 

اإلنتاج وتجنب    ،للتلف  تهاقابليالتعامل مع  و جنيال  عقب  في المنتجات  خسائرالتسمح لهم باستغالل فائض 

 الوسطاء.الحد من ضغط  و

 4  والبالغة حاليا التحويلالتي يشملها    الفواكه والخضر  نسبة منتجات  الرفع منن شأن  مفي هذا الصدد،  و

من  في المائة  39  توجيهيتم   ،مثالفي فرنسا، على سبيل ال. فمكاسب مهمةبالمغرب  في المائة أن يعود على  

الاإلنتاج الوطني   وخضرمن  المائة  15،  التحويلية.   نحو وحدات  هالفواك  إنتاج  من  في  وتعتبر الصناعات 

الخضر والفواكه والكرز أبرز   برقوق،الوالفطر، والطماطم، وإلخ(،   الجلبان،  ،اللوبياصنعة )مالخضروات ال

  10.تحويلها"   تي يتمال

 
10 https://www.franceagrimer.fr/filiere-fruit-et-legumes/La-filiere-Fruits-et-legumes 

https://www.franceagrimer.fr/filiere-fruit-et-legumes/La-filiere-Fruits-et-legumes
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مسلسل التسويقالعوائق   داخل نفس سلسلة اإلنتاج  التي يواجهها  الوضعيات   واختالف 

 في إطاربفضل الدعم المالي المقدم    تأتىقد   والخضر  هاكولفا ة إنتاجسلسل  الجيد التي حققته األداء   ذا كانإ

المغرب األخضر ل   حجم   نفسحظ بلم يالتسويق  ، فإن مكونتهمتحسين إنتاجيمن أجل لمنتجين  فائدة امخطط 

الدعم  و تقديم  )أشكال  مستوى  والتنظيم وعلى  لإلنتاج.    وغير  التأطيراإلعانات  الممنوحة  هذا ذلك(  وفي 

تشجيع تدخل من أجل  المختصة    الصدد، تجدر اإلشارة إلى جملة من التدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية

المتعلق  04.12القانون رقم ، واعتماد 11تعاقدية توقيع برامجمن خالل  في عملية التسويق، ال سيما   يينالمهن

فالحية التي  وتسويق المنتجات التصريف  ضمان   إلىهدف  الذي ي، و(2012)صدر سنة  بالتجميع الفالحي

 ،هذا القطاعبعلى قنوات التسويق تؤثر سلبا ما تزال  التي  ثمة مجموعة من العوائق لكن، .  ينتجها المجمعون

 :منها ما يلي نذكر

الوساطةهيمنة الوسطاء  - لمهنة  تنظيمي  إطار  لحد اآلن أي  وأنه ال يوجد  ال سيما  في   والسمسرة   ، 

 ؛قطاع الفواكه والخضر

 ؛ هي في حاجة إلى إصالح هيكلي  التي  الجملةفضاءات بيع الفواكه والخضر، خاصة أسواق وضعية   -

أسواق الجملةالموجودة   سويققنوات الت لتنظيم  غير كافٍ  دعم - والتي ال تزال تهيمن عليها ،  خارج 

 ؛المنظمةعمليات البيع غير 

التجميع المنظمة والتنافسية -  ؛نقص في فضاءات 

التيتطبيق في   ضعفغياب نظام معلومات حول األسعار و - ر جودة  ييتفرض توحيد معا المساطر 

 ؛اتالمنتج

اللوجيستي - الوسائل  في وضع  المنتجين  صغار  يجدها  التي  حفظ  كيالصعوبات  أجل  الفواكه ة من 

 .وإطالة مدة تخزينهاوالخضر الطازجة  

. وهو ما يظهر  ضمن هذه السلسلة فرع آلخر  تباينا كبيرا من  الفواكه والخضر  تسويقصعوبات  حدة   باينوتت

 الزيتون. سلسلة  إلى مثال  اكه الحمراء والف فرععند االنتقال من  ي بشكل جل

 سنة باستغالليات صغيرة إلنتاج الفراولة  20-15انطلقت قبل  سلسلة إنتاج    يالفواكه الحمراء، وهفبخصوص 

 اتالمنتجمع تأمين تسويق  للمنتجين  تقنية  ال  وفرون المواكبةدوليين يفاعلين    معتعاقد  المنطق    على  نها تقوم، فإ

 
.  بالنسبة لسالسل اإلنتاج الحيوانية(  5بالنسبة لسالسل اإلنتاج النباتية و  14)  اتعاقدي  ابرنامج  19تم في إطار مخطط المغرب األخضر توقيع     11

 وتشكل هذه البرامج خارطة طريق من أجل تنمية سالسل اإلنتاج الرئيسية
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بأسعار    في الدولية  و  مسبقاً   محددة األسواق  مرتفعتحقق  ومستقرة  ربح  السلسلةهذ  حققتوقد  .  هامش   ه 

بقيمة    .  202012 سنة درهم  مليارات  5حوالي صادرات 

الوطنية  من منتجاتها في المائة 84  تسويق  يتمفالزيتون،   أما سلسلة إنتاج  المائةفي   16  ، مقابلفي السوق 

الخارجية.  وجه لت الموجهة  طن سنوياً  27.000  حاليا  القطاعهذا    صدرويلسوق  المنتجات  إلى   اً أساس  من 

 الصادرات.على مستوى   عالمياويحتل المرتبة السادسة  ،13الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي

 هيمنتسويق زيت الزيتون ال يزال ت  أن بصدد إعداد هذا الرأي إليهم  اإلنصات الفاعلون الذين تم  برزأوقد 

المستوى الوطني  على  عصريةتسويق   قنواتمعالم بدء بروز    إلى مع ذلك  مشيرين،  القنوات التقليديةعليه 

 .إلخ(عالمات الجودة...  ،التجارية الكبرى والمتوسطة  المساحات)

 سلسلة إنتاج اللحوم.  3.1

أنها  ذلك  أساسية.  اجتماعية واقتصادية  اإلنتاج الحيوانية، أهمية  تكتسي سلسلة  المتعددة،  لوظائفها  بالنظر 

والمتوسطين وفي خلق دينامية اقتصادية قروية. دخل مالي  تساهم في تأمين   هذا، وعلى للفالحين الصغار 

السالسل األخرى،   المتعلق بتسويقغرار  من التحديات التي تؤثر عددا  ال يزال يواجه  اللحوم  فإن الجانب 

 على أداء القطاع الفالحي ككل.  

 سلسلة الدواجن .1.3.1

الذي مكنهاسلسلة الدواجن تطورا مهماشهدت   األمر  تغطية  حاليا  ،  الحاجيات من   100  من  في المائة من 

بلغ استهالك اللحوم البيضاء سنة . وقد  14المائدة في المائة من الحاجيات من بيض    100اللحوم البيضاء وكذا  

 .15سنويا  كلغ للفرد  22.1ما مجموعه    2019

في المائة بالنسبة   6.5، نسبة  2019و  2000وبلغ المتوسط السنوي لنمو اإلنتاج بقطاع الدواجن ما بين سنتي  

وسط السنوي في المائة بالنسبة إلنتاج البيض. كما بلغ المت 5للحوم البيضاء )لحم الدجاج والديك الرومي( و

 .16في المائة بالنسبة الستهالك البيض  3.8في المائة و  6.2لنمو استهالك اللحوم البيضاء  

 
 القرض الفالحيجلسة إنصات مع   12
 البيمهنية المغربية للزيتون  الفيدراليةمع  جلسة إنصات   13
 لفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجنا 14
 لفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجنجلسة إنصات مع ا 15
 لفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجناجلسة إنصات مع   16
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في هذه القطاع،  حلقة الضعيفة  يظل التسويق مكون ال  ، فإنأعلى السلسلةفي  ورغم هذا المستوى من األداء 

المنظم في  بالنظر  وذلك   لمعايير  لهيمنة القطاع غير  تستجيب  ال  غالبية المذابح  تكاد  بحيث  الذبح،  مجال 

توزيع لحوم الدواجن العديد من  تواجه قنوات  وهذا،   وتشكل خطرا على صحة المستهلك.  السالمة الصحية

 الصعوبات الكبرى :

التسويق العصرية المراقبة، مقابل الضيعة تتم عبر مسارات بدواجن  الفي المائة فقط من مبيعات   20 -

 ؛17عبر المسارات التقليديةسويقها في المائة يتم ت  80

العصري    - المسار  المكتـب   27يضم  اعتمـاد  تتوفـر علـى  التي  الدواجـن  ذبـح  محـالت  من  فقط 

للسـ مقابـل  الالوطنـي  لمراقبته،  الغذائيـة وتخضع  للمنتجـات  الصحيـة  محـالت    15000مة  من 

يمونها سوق الجملة للدواجن الحية  ؛18تقليدية للذبح غيـر مرخصـة "رياشـات" 

لحوم الدواجن  يتم تسويق   - للمعايير الدنيا للنظافة  غالبية اإلنتاج من  بطريقة عشوائية وال تستجيب 

مما  والجودة  بها. وقد  ،  والعاملين  المستهلكين  المسؤولين    دفعيهدد صحة  الوضع  إلى إطالق  هذا 

   ؛في التنزيلسجل بطئا شديدا تنة هذه الوحدات التقليدية، غير أن هذه الدينامية  رمسلسل لعص 

إذ اآلثار الضارة على البيئة، ال سيما بسبب الكميات الكبيرة من النفايات التي تخلفها محالت الذبح.   -

في الباقي  ، فيما يتم عموما التخلص منهذه النفايات في قنوات الصرف الصحيجزء من يتم إلقاء  

 .مائيةالللفرشات  ث يتلومصدر  يشكل قبلية، مما معالجة المطارح العمومية دون 

الظرفية الضيعة، فإنه  في  المربى  و  ج للحمالدجاج المنتِ سعر  خصوص  وب إلى آخر حسب    يتغير من فصل 

الرسم البياني الموالي بجالء هذا سوق العرض والطلب وتقلبات أسعار المواد األولية واألعالفو . ويظهر 

 التقلب في األسعار :

 

 
 لفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجنا 17
 لفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجنمعطيات ا 18
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 الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن:  المصدر

في الطلب على لحوم الدواجن   احادا  انخفاض شهدت    2020أن سنة يظهر جليا من خالل هذا الرسم البياني  

المبيعات وتكبد القطاع   تراجع كبير في. وقد أدى ذلك إلى  19-جائحة كوفيدتأثيرات  بسبب  وبيض المائدة  

 .19درهميير مال  4من  زيد  خسائر إجمالية تقدر بأل

 اللحوم الحمراء سلسلة إنتاج .  2.3.1

، في المائة 15فالحي والتي تفوق لي اإلجمالي الداخفي الناتج ال  تهمساهمنسبة  في   أهمية هذا القطاعتتجلى  

يوم عمل سنويًا،   44حوالي  ل  إحداثهفي  وكذا   درهم   27بحوالي  لرقم معامالت    هتحقيقومليون   سنةمليار 

201720. 

 تغطية  منهذا المستوى من اإلنتاج ويمكن  .  2019 سنةطن    606.000اللحوم الحمراء  بلغ إنتاج سلسلة  و

اال  21في المائة  98  حوالي بمعدلاللحوم الحمراء من  حتياجات  من    لغ ك 17.2سنوي للفرد بلغ    استهالك  ، 

 السنوي ستهالكحجم االبلغ فقد  (الفاومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )حسب  . و201922في  للفرد

 .202023  سنةللفرد   لغك  .442  ،( في العالمهاجميع أنواعبلحوم )ل

تطورا مهما بفضل   نتاج اإلالتحسين الوراثي والمقدم في مجال  دعم اللقد شهد أعلى سلسلة اللحوم الحمراء 

أن هذالماعز.  واألغنام  األبقار وتربية  ل  عصرية  وتطوير وحدات رغم  القطاع  لكن،  مجزرة    184يضم  ا 

وخمس مجازر خاصة حاصلة على االعتماد من طرف    بالوسط القروي  مجزرة  693بالوسط الحضري و

 
 لفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجنا   19
 الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء20
 الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراءجلسة إنصات مع   21

22 https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/viande-rouge#indicateurs-1 
23 Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets: FAO, June 2020  

https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/viande-rouge#indicateurs-1
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تسويق الحيوانات  إال أن    ،24سوق للمواشي  007حوالي  المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و

التنظيم   والتأهيلتشمله  ال  والحية واللحوم ال يزال ضعيف  التحسين  الكافي جهود  سجل في هذا وت  .  بالقدر 

 ذكرن ياتلاشك. ومن بين هذه اإليينة والمهنيمموتدخل السلطات الع  التي تقتضيالصعوبات الصدد جملة من 

 :ما يلي  

 ؛ى المنتجينوالمنافسة وتداعياته عل سوء تنظيم األسواق -

 ظروف الذبح ال تحترم الشروط الصحية، ال سيما في األسواق األسبوعية؛ -

 خاصة على مستوى تسويق المواشي الحية؛،  امش ربحهموواتساع ه  الوسطاء تعدد   -

على  ةخمس  هاالعدد غير الكافي للمجاز الخاصة المعتمدة والمستجيبة لشروط السالمة الصحية )عدد -

 الصعيد الوطني(؛

األبقار واألغنام والماعز في األسواق   - التي تؤثر سلبا على تسويق  المضاربة  استمرار ممارسات 

البيع  .ىبمناسبة عيد األضح، وال سيما  وغيرها من فضاءات 

لم باستثناء بعض منتجات   المنتجات المغربية من اللحوم الحمراء  الدواجن الموجهة للبلدان اإلفريقية، فإن 

 تلج بعد األسواق الدولية.  

 ووظيفية منظومة التسويق تعاني من اختالالت تنظيمية  .  2

الفالحية  تسويق المنتجات   للنجاح في  الالزمة  لمعارفبالفالحين الصغار والمتوسطين ضعف إلمام ا.  1.2

 الندماج في سلسلة التسويقوا

عبر   بالضرورة  يمر  والغذائية  الفالحية  المنتجات  تسويق  وامعالتعزيز  إن  الشروط رف  من  جملة  تحقق 

 المرتبطة على وجه الخصوص بما يلي:القبلية، و

وتؤثران على تحددان نوع تسويق المنتجات الفالحية  اللتين    تناوب الزراعات وموسمية المحاصيلدورة  -

 ؛العرض والطلب وبالتالي على السعر

الذي يكتسي أهميته القصوى، السيما لتدبير المنتجات الفالحية القابلة للتلف وحفظها في ظروف    التخزين -

 ؛ قبل تسويقها جيدة 

 بمسألة التخزين والنقل وبالتالي بالتسويق؛ ارتباطا وثيقا  الذي يرتبط المنتجات  توزيع -

 
 وم الحمراءالفيدرالية البيمهنية للح 24
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ذلك أن عملية التتبع  ابوصفه  التتبععملية   - في التثمين األمثل للمنتجات.  حاسما  إلى   عامال  المنشأ  من 

الجودة التي يطالب بها البيع ، إذا تم إعمالها في ظروف مثلى، من شأنها تيسير مراقبة المنتوج وضمان 

 المستهلك؛

ثابت نسبيا.  شديد التغير وطلب    عرض  هما  ومحددين رئيسيين : أال يرتبط السعر بشكل وثيق ب:    السعر -

 ؛حتى ينعكس ذلك مباشرة على األسعارتسجيل تقلب بسيط في اإلنتاج  أن يتم  يكفي  لذلك، 

والجهة   - المنتوج  حسب  العرض  إشراك  تنظيم  فامع  بوصفهم  تنمية  عالمهنيين  في  رئيسيا  قطاع الال 

 .يالفالح

  محمودةأن الدولة اتخذت مبادرات يجدر التذكير ب،  النهوض باألنشطة التجارية لفائدة الفالحين  بخصوصو

يتعلق بت  في اما  ترويج    فالحيةتعاونيات  إطار  في    الفالحينم  اظتنشجيع  بشكل خاص في  لمنتجات اتعمل 

، ال الفالحيةتسويق المنتجات مجال  في   نساء لتمكين الخاصة مقاربة إال أنه يالحظه بأنه ليس هناك المحلية.  

تجارة  اللواتي يمارسن  القرويات  النساء  الصغيرة التقسيط    سيما  القرب  أسواق  تزال .  وفي  ثمة تحديات ما 

 :بالجوانب التالية ةرتبطم، تواجههن وتحول دون إدماجهن في سلسلة التسويق

 ؛والنقل والتنقل  المنزلية وتدبير الوقتالمالية، واألعباء ات المتعلقة باألمية والقدرات صعوبال -

 تقنيات اإلنتاج والتسويق؛ في  نيكوتالغياب    -

  ات المعلومات المالية والمعرفة التقنية والتكنولوجيالحصول على وتمويل  إلى ال  لوجصعوبة الو -

 ؛التسويقالكفيلة بتحقيق االندماج في مسلسل  

لمنتجات  في االتجارة الرقمية ب النهوضالمساواة والرقمنة كأداة لتعزيز  جدا إلى   ولوج ضعيف -

 .فالحيةال

 المتدخلين كثرة ، مما يشجع المضاربة وتضخم في حجم الوسطاء وعددهم.  2.2

ال  يتسم مسلسل المنتجات  القوي  ية  حفالتسويق  سلسلة في    حاسمة  الذي يشكلون حلقة  لوسطاء،لبالحضور 

، وتجار الجملة،  والسماسرة ، من عند الفالح اتتجميع المنتوجب يقومونتجار الذي  التضم هذه الفئة  والقيمة.  

الفضاءات التجارية و، قسيطتجار التوالتعاونية،  ؤسسات  ، والمهيئات التخزين الباردوالجملة،  تجار نصف و

 ، إلخ.الكبرى

الولوج إلى  المنتجين/ الفالحين، الذين ال يستطيعون  يسهلون على صغار  أن الوسطاء  بيع صحيح  السوق، 

، في غياب أي تنظيم وتأطير، يؤثر بشكل كبير جدا على مسلسل غير المنتج للقيمةأن تعددهم إال   ،منتجاتهم

يزيدون من حدة المضاربة،   الوسطاء  أن هؤالء  يكون له انعكاس جلي تسويق المنتجات الفالحية. كما  مما 
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سواء  المنتج والمستهلك على حد  بالنسبة  على  خاصة  ال،  وحينما  تواكبها مراقبة   للفواكه والخضراوات، 

 .صارمة ومستمرة ومكثفة بالقدر الكافي

. وبناء على 25ويختلف سعر المنتج باختالف نوع قنوات التسويق التي يمر منها قبل الوصول إلى المستهلك

هذا المكون   تضخم حجم الوسطاء وعدم تنظيموبالتالي، فإن    ذلك قد يتضاعف السعر ثالث أو أربع مرات.

بالقدر األمثل   (ينمتوسطالر واصغال) ينالمنتجاستفادة  في سلسلة التسويق )فراغ قانوني( يتسببان في عدم 

 ج.تِ نْ أكثر من الم   أرباحاعموما  يحقق  الوسيط ، ويجعالن  من القيمة المضافة لمنتجاتهم

   تنظيم وتدبير مختلفة  للتسويق بأنماط متعددة   فضاءات.  3.2

الفالحية   المنتجات  تسويق  البيع  مجموعةيضم مسار  الوطني   الممتدة على  متنوعة من فضاءات  الصعيد 

أسواق الجملة  عتبروت. جيد ة بشكلنظمغير ممتكاملة لكنها  واإلقليمي والجماعي والمحلي، وهي فضاءات  

األحياء،  و،  قسيطوالت الكبرىاألسواق األسبوعية، وأسواق  وقنوات  ،  وقنوات التسويق الصغيرة ،  والمتاجر 

 دور أساسي فيب  وتضطلع  التسويقمهمة في مجال  بنيات تحتية   ،، إلخ26نولوجمتالباعة الوالبيع عن بعد، 

المنتجين وتطوير الروابط بينهم    ئدة افالدخل لحقيق  تمن فضاءات هذه الوتمكن .  ةنكاألمن الغذائي للسا  ضمان

 ية والحضرية من جهة أخرى.ورقالمناطق المع  من جهة و

التسويق القروية والحضرية  .1.3.2  فضاءات 

أن   ت  التنموية  االستراتيجياتيالحظ  الترابية  الدولة  نفذهاالتي  ت    والجماعات  االهتماملم  من  يكفي  ما   ول 

وما إلى ذلك.  ،األزقةع في  يلين، والبوجمتاألحياء، والباعة الب  الصغيرة  سواقاأل، وقسيطالبيع بالتفضاءات  ب

على المستوى الوطني   خاصة بها  ةندمجومشاملة  يةورؤ  هذه الفضاءات ستهدفت  اتخططمغياب   أدىوقد 

 .وتثمينها  لمنتجاتا وتسويق التجاري تنشيطال ها فيدور  إلى إضعاف  ترابيوال

 

  فالحالثاني غير  وسيط  ال  -الوسيط األول  -النوع الثالث الُمنْتِجِ   ؛المستهلك  –الوسيط    -النوع الثاني : الُمنتِج/ الفالح  المستهلك؛  -النوع األول : المنتج 25

)المصدر    إطار تعاقد بين المصنع والمنتجالنوع الرابع :  تحويل صناعي في  ؛  مستهلكال  -ن أو محالت بيع الخضروباعة المتجولال.  -  أسواق الجملة  -

 : جلسة إنصات مع الفاعلين المعنيين(.

: يقصد به أي شخص ذي/غير ذي مركبة يذهب من مكان إلى مكان بغية تحضير أي غذاء يباع في الشوارع أو تقديمه أو   البائع المتجول 26

 .و توزيعه أو تسليمهعرضه أ
 )فاو( : الخطوط التوجيهية اإلقليمية الخاصة بتصميم تدابير لمراقبة األغذية التي تباع في الشوارع )إفريقيا(اعة لألمم المتحدة  رمنظمة األغذية الز

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252
FCXG%2B22R-1997%252FCXG_022Ra.pdf 
 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B22R-1997%252FCXG_022Ra.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B22R-1997%252FCXG_022Ra.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B22R-1997%252FCXG_022Ra.pdf
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  الترابيـةتهيئة والتعمير للمجاالت  إعداد التراب والوثائق  ، فإن  القروية األسبوعيةوفي ما يتعلق باألسواق  

أو  تحديدمن    عد بَ   تتمكنم  ل ونطاقها  المتغيرة   ضبط  حجمها  إقامتها  اضطالعها أماكن  على  سلبا  أثر  ما   ،

هـذه أن  27وقد أبرز المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقريره حول الموضوع  بوظائفها المتعددة.

الصعوبــات    باتت  سـواقاأل مــن  تواجــه جملــة  وصــارت  ممتــدة  ســكانية  بتجمعــات  على محاطــة 

عـن   الفضـ  ،إلى السـوقتدبيـر النفايـات الصلبـة، وكـذا مشـاكل فـي الولـوج  ومواقــف العربات،  مستوى  

تهيئـة األ ذلـك أن  إلـخ.  التلـوث،  مـن  أشـكال متعـددة  والتسـبب فـي  العـام  وآفـاق  تشـويه المنظـر  سـواق 

التعميـر   غيـر مدرجـة كأولويـة سـواء فـي وثائـق  توجيـه التهيئـة العمرانيـة، تصاميـم  )تطورهـا  مخطـط 

التجمعـات   تنميـة  تصاميـم  إل(  القرويـةالتهيئـة،  الجهويـة  التصاميـم  فـي  التـرابأو   ،(SRAT)  عـداد 

 .عـداد مـن لـدن الجهـاتالموجـودة قيـد اإل

الفضاءات ومستقبل  دور  العمراني  التخطيط  أغفل  بشكل كبير  التجارية  لقد  تتأثر  أنها  التغيرات  ب  والحال 

والمراك المدن الصغيرة  في  العمراني، خاصة  القروية. يالديموغرافية والتوسع  إلى ذلك  نز  إحداث  ضاف 

السكنيةئات  التجزمن   العديد تسويق ثابتةالتي ت الجديدة  واألحياء  ، مما يؤدي إلى ظهور فتقر إلى فضاءات 

تسببون وي  أنفسهم من هذه الوضعيةهم    لين الذين يعانونوجمتمن قبل الباعة الرع العام  افي الشة  يتجارأنشطة  

ذاته   المتعلقةفي عدد من  في الوقت  والنظافة وب  اإلشكاليات  النوع من    يطرحهاالتي   المراقبةالسالمة  هذا 

 التجارة غير المنظمة.

تجارة  الفي اتجاه تعزيز  دفع  تمهمة    قاطرات  إنها تشكلوالمتوسطة، فالكبرى    التجاريةمساحات  الوبخصوص 

إمكانية تأمين إلى حد ما و فالحيةعرض المنتجات الفي تحسين  ساهمتوتقليص الوساطة، كما أنها   المباشرة 

 .المنتجاتمسار  تتبع  

خالل برزت  نفسه،  السياق  التسويق   وفي  ومسارات  القرب  تجارة  تدافع عن  مبادرات  األخيرة  السنوات 

التي تهدف إلى االنتقال المباشر من المنتج إلى المستهلك عبر وسيط واحد على أبعد تقدير. وفي  القصيرة 

البيئية   الفالحة  التذكير بنموذج شبكة مبادرات  يجدر  الصدد،  )بهذا  وتدعم RIAMالمغرب  التي تشجع   )

مسبقًامبادرات   المؤدى عنها  المختلفةالمحالت  و  ،القفة  البيئية التضامنية  ،واألسواق  القروية   ،واألسواق 

الفالحية  استمرارية االستغالليات  ذلك في ضمان  التسويق الجديدة. ويتمثل الهدف من  البيع ومنافذ  ونقاط 

  لبيئة.المراعية للمتطلبات البيئية وتزويد المستهلك بمواد غذائية صحية ومراعية ل

  

 
 2020المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  "،  بالوسـط القـرويسبوعية سـواق األمـن أجـل سياسـة لتأهيـل وتنميـة األ" 27
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 التنظيم والتجهيزات ونمط التدبير : اختالالت في  أسواق الجملة.  2.3.2

الجملة  إحداث    أصبح 2015سنة  ابتداء من   ال  دنمن ل  تدبيرها يتمواختيار طرق  أسواق    جماعات مجالس 

آخرين،    فاعلينيمكن لو.  جماعاتالمتعلق بال  113.14رقم    تنظيميمن القانون ال  83المادة    قتضياتوفقًا لم

البيدت،  منهمص  واال سيما الخ األسواق في إطار  الجهةالمفوض.    تدبيرر هذه  دور أساسي بأيضا    وتضطلع 

من القانون  82المنصوص عليها في المادة   الذاتية  في إطار اختصاصاتها جهويةأسواق الجملة ال  إنعاشفي 

 .جهاتالمتعلق بال  111.14رقم   تنظيميال

للبيع بالجملة، موزعة على   38  ببالدنا  ويوجد   الذين يرتادون   يتألف الفاعلونو.  28إقليما وعمالة 32سوقا 

الجملة من   جملة و   4600منتج و    3700أسواق  و    374تاجر  لدى )  ستخدمم 20.000وكياًل  العاملون 

 .29(غيرهمالحمالون و ،والوكالء وتجار الجملة  جماعاتال

باإلضافة إلى ذلك ، كشف التشخيص الذي أجراه القطاعان الوزاريان المكلفان بالتجارة والصناعة والفالحة 

عدة   عن  الجملة  الضعف،    مكامنألسواق  على  ال  وصخص تتعلق  وبيدتبطريقة  تجهيزات  ال  وضعيةر 

وتتجلى أبرز  . الفاعليندور  ، كما تهموالسالمة  والصحة النظافةص احترام قواعد  قنو الجبائية، المنظومةو

 :جرى رصدها في ما يلياالختالالت التي  

الداخلية الوطنية   - السوق  التي يتم بيعها في  الفواكه والخضر  منتجات  ماليين   9يتجاوز حجم 

يمر   األسواق  3.5طن،  يباع الباقي في  فيما  البيع بالجملة،  أسواق  فقط منها عبر  مليون طن 

ن تتسع هذه الحصة التي يتم تسويقها في األسواق الموازية خالل السنوات ي تََوقَّع  أو.  30الموازية

 ؛اكه والخضروفي إنتاج الف  االرتفاع المطرد بالنظر إلى  المقبلة

سالسل   عيق تنافسيةأصبح اليوم غير مناسب ويو  196231متقادم، يعود إلى سنة  يإطار قانون -

التشريعية  . اإلنتاج الفالحي الجملة ذلك أن تقادم النصوص  لتنظيم واستغالل أسواق  المؤطرة 

منظومة تطوير    كبرى تحول دون  قبةمالءمتها للتحوالت االقتصادية واالجتماعية يشكل عوعدم  

على   يشجعوأسواق الجملة  على جاذبية   اسلب و ما ينعكس. وهعصريةو  ةوعادلسليمة تسويق  

 ؛الموازية اللجوء إلى القنواتومهيكلة  ير الغ  نشطة التسويقيةألالتعاطي ل

 
 جلسة إنصات مع وزارة الداخلية،   28
 جلسة إنصات مع القطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة 29
 جلسة إنصات مع قطاع الفالحة 30
 1962ماي    22وقرار وزير الداخلية الصادر في    أسواق الجملة بالجماعات الحضرية  في تخويل مهام وكالء  1.62.008ظهير شريف رقم   31
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المبلغ في المائة من   7والمحددة في   السوق  القائمون على تدبيرالتي يتلقاها   إلتاوة نسبة ا رتفاعا -

بالجملة،   الفواكه والخضر  دون لكن  ،  32للوكالء نها  م  في المائة  2إذ تذهب  اإلجمالي لمبيعات 

 ؛بلافي المق تقديم خدمة حقيقية

 األسواق: بعض، باستثناء  تجدا من الخدما قليال اعددال توفر إال  للغاية   سيطةبنيات تحتية ب -

أي بنية تحتية )أرض    تتوفر علىأسواق( ال 7في المائة من األسواق )أي   20حوالي  ▪

 (،في أفضل األحوال  القصبمن أكواخ  أو/   عراء 

األسواق )أي   45في   ▪   فقط   الموجودة  البنيات التحتيةجسد  تت(،  سوقا 17في المائة من 

 ،للبيع  ة اغطمأروقة  في

)أي    63 ▪ األسواق  من  المائة  بالطوب   24في  مبنية  مخازن  على  تتوفر  ال  سوقا( 

 ليستعملها تجار الجملة.

  تسويق   درهم، أي ما يعادلمليار   7الت الذي تحققه أسواق الجملة سنويا حوالي معامالرقم يبلغ   -

المنتجات  مليون طن  3.5 الوال  .  من  المائة  33  كمية سوىتمثل هذه  اإلنتاج إجمالي  من    في 

والخضر للفواكه  المتأتيةتبلغ  و.  33الوطني  الجماعات  علىتحصيل  من    مداخيل  رقم    الرسم 

 ؛34ويامليون درهم سن  350حوالي   بأسواق الجملة  التامالمع

أسواق الجملة في تدهور ملحوظ    السالمة  تتسبب ظروف - الصحية غير المالئمة التي تشهدها 

 .المنتجات التي تمر عبر هذه األسواقجودة  في 

سبق   وقد  بالصناعة  هذا،  المكلف  الحكومي  وضع  والتجارة  للقطاع  وزارتي   2010  سنةأن  مع  بشراكة 

الجملة ي  فالحةالداخلية وال أسواق  إلصالح  الجهوية المتقدمة  أخذ بعين االعتبارمقترحا  ال سيما    ،توجهات 

أسواق صالح  إل  التوجيهي  الوطني المخططكما تم إعداد    .جماعات الترابيةالمتعلقة بتوسيع دور ال مقتضياتال

إجراء  الذي    35الجملة بايقترح  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  التغييرات  من  المؤسسالعديد  ية اتلجوانب 

الموص وتهم  .  كيفيات التسييرو  بها ما يلي: ىاإلصالحات 

 أسواق مختلطة؛   9سوقا استهالكيا و    25سوقا، منها    34إلى    38تقليص عدد أسواق الجملة من  -

 ؛إلى األسواقتيسير ولوج الساكنة والمنتجين  -

 
 السوق  داخل  التجارية  المعامالت  عن  الرسوم  بتحصيل  المكلفون:    الوكالء 32
 قطاع الفالحة 33
 قطاع الفالحة 34

 ، من إعداد القطاعات الحكومية المكلفة بالتجارة والداخلية والفالحة.2011تم اإلعالن عنه سنة  35
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منتجات متعددة )الفواكه   توفرو  ،لمعايير الدوليةلتستجيب   ةمالئم  و  عصريةوضع بنيات تحتية   -

و  قطانيوال وأنشطةغيرهاواللحوم  المستودعات  )  متعددة   (  النفايات،  مبردالتخزين  جمع   ،

 الخدمات اإلدارية ، وما إلى ذلك(؛

ت - هيكلة مؤسساتية  العموميين والخواص    قوم على إشراكوضع  المحلية والفاعلين  الجماعات 

 )شركة التنمية المحلية، إلخ( ؛

رسوم   وجيبة الكراء، للمتجر،  ألولا  رسوم االستغاللمصادر الدخل عن حجم المبيعات )ل ص ف -

 ؛(المفوضة  خدماتالب فاعلون المكلفونالتي يدفعها الوجيبة الكراء  /تاواتالدخول واإل

المفروض - الحالي  الرسم  بالجملة  استبدال  والخضروات  الفواكه  بيع  المائة  7)  على  من    في 

بطرق جديدة منفصلة عن المبيعات؛الفواكه والخضروات  اتبيعمجمالي إ  ) 

جوهرية  الوكالء وظيفة  عصرنة   - خالل مراجعة  الجملة من  رقم  المقتضيات  ل  بأسواق  ظهير 

في   1.62.008 بالجماعات  في    1962فبراير    7الصادر  الجملة  أسواق  وكالء  تخويل مهام 

بشأن وضـع قانـون أساسي لوكـالء    1962ماي   22وقرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحضرية  

السمك   الحضرية وكذا أسواق بيـع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق  الكائنة بدائرة الجماعات 

بموجبه نظام للضرائب المستحقة يحدد    30.89والقانون رقم وضع نظام خاص بتلك األسواق،  

المحلية وهيئاتها  .للجماعات 

من خالل  إلزامية  من  تخفيف  ال - الجملة،  أسواق  عبر  معينة ووفق  المرور  العمل، في حاالت 

 .اصوالخ فاعلين، بمبادرة من العبئةلتوزيع والتلمنصات  شروط محددة، على إحداث 

تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات  بسن   37.21القانون رقم   تجدر اإلشارة إلى أنو

التجميع الفالحي البيع بالجملة.    يشكل المنتجة في إطار  الإذ خطوة مهمة في إصالح أسواق    تدابيرستسمح 

ي هذاالتي  عليها  ل  نص  على    نمجم عيلالقانون  يتوفرون  بتسويق لوحدات  الذين  والخضر  الفواكه  معالجة 

 أسواق البيع بالجملة.عبر منتجاتهم مباشرة دون المرور  

أو إحداث   التوطين  إعادة  التأهيل أو  ذلك إعادة  بما في  الجملة،  أسواق  إصالح منظومة  وتتطلب عمليات 

مشروع إصالح    المصادقة علىجري حاليا وت.  36مليار درهم  9بلغ حوالي  ي  اإجماليغالفا ماليا أسواق جديدة،  

ال األسواق مع  الوكذا    خصوصياتهاحسب  ،  جهاتهذه  فيحددمصالحياتها  ال  ة   المتعلقة  تنظيميةالقوانين 

 الجهوية المتقدمة.ب

 
 .وزارة الداخليةمديرية المرافق العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية،   36
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الجيل الجديد الذي سيتم   الجملة من  اختيار سوق  فإنبالنسبة للجهات التي لديها أكثر من سوق جملة واحد،  

الفترة    إحداثه وي عتَمد على  ،2030-2020خالل  ي َحدد  ال  ينبغي أن  بالتشاور مع  جهويالمستوى   قطاعي، 

ال  والتجارة  الداخلية والصناعة  .جهويينوالشركاء 

 مطبوع بتنافسية متزايدة سوق خارجي  .  3

عدة فاعلينب ذلت جهود  لقد   من  عبر مبادرات  أجل    ،عموميين وخواص  مشجعة،  الولوج إلى من  تعزيز 

و األمريكية وروسيا  المتحدة  أوروبا والواليات  الدولية، ال سيما  تجدر  إاألسواق  السياق،  فريقيا. وفي هذا 

إلى أن القطاع ال انتقلت قيمة  إذالصادرات،    في نمو  مطردة من الحفاظ على وتيرة  تمكن فالحي قد  اإلشارة 

هذا القطاع من   درهم في سنة   17.2صادرات  ، أي 2020مليار درهم سنة  40، إلى حوالي  2010مليار 

 .37" في المائة  130بزيادة قدرها  

إلى األسواق الخارجية   ولوج( على الة ريي االستغالليات الفالحية الكبوذهذه النتائج المصدرين )مثل  تشجع و

أعلى سلسلة   مصاريفتغطية  من    مكنهمالتي ت  ملة الصعبةعجلب الو  ،القيمة  سلسلة ضمن  مكونلتطوير هذا ال

 (.وغير ذلكة، كي، المدخالت، الخدمات اللوجستيآليات العمل)شراء    اإلنتاج

مراجعة هذا النموذج  عن  كشفت   19-كوفيدالناجمة عن فيروس  األزمة الصحية  غير أن   الموجه ضرورة 

العديد من التغييرات يشهد حاليا بقية العالم الذي  واء بالنسبة لبالدنا أوقدرته على الصمود سوإلى التصدير 

الدوليمجال  في   تحوالتالتسويق  المنتجين )صناع    ستدعي أن يوليهات  ، وهي  ومختلف  منتجو السياسات 

 كامل االهتمام.  (ونمتوسطالمنتجون الصغار وال الجملة،

السياق،   هذا  المغاربةوالمنتجيواجه  وفي  لولوج  ن  مسعاهم  مشجعة    في  بأسعار  الخارجية    عدةاألسواق 

 على وجه الخصوص:تهم  صعوبات  

المشاكل بين المصدرين  نفس  رار  استمو ،لمنتجاتهم تثمين فعليمن  فالحينصغار الضعف استفادة   •

 إلخ( ؛ ينمستحقات المنتج، اإلنتاج الصغار والمتوسطين )جمع

التنسيق بين المنتجين  • ي  ة،المغاربضعف  سلبا ويؤثر   ةدوليفي السوق الالتنافس بينهم   زيد حدة مما 

 ؛على تسويق المنتجات المغربية

عبئة  بالنقل والتصعوبات متعلقة  جملة من  تواجهه فريقية  األسواق اإل في المغربية  تسويق المنتجات •

 السالمة؛والحفظ  و

 
 قطاع الفالحة 37
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المصدرين لماعتعدم  •  للقطاع؛سياسة موحدة  اد مجموعات 

 ؛ة )مصر، تركيا، إلخ(عداص ال  فالحيةال  البلدان بعضل المتزايدة  المنافسة •

 الحر.  بادلمن بعض الفرص التي توفرها اتفاقيات التصدرين المات  مجموعضعف استفادة   •

إلى   الصغار والمتوسطونخصوصا   فالحونيضطر هؤالء الوأمام هذه العوائق الذاتي منها والموضوعي،  

شكل من أشكال التنظيم يسمح لهم بالحصول على اعتماد إلى   أو  المحاصيل جمعب  مكلفعبر فاعل المرور  

، السيما وأن هذه األخيرة أضحت بسهولة إلى األسواق الخارجية   وجمنتجاتهم والولتثمين   عائداتجزء من 

الركيزة الرئيسية أكثر تطلبًا بالنظر للقواعد الجديدة التي توصي بها استراتيجية "االتفاق األخضر" الذي يعد  

 38للسياسة التجارية لالتحاد األوروبي. وقد جرى في هذا الصدد اتخاذ جملة من المبادرات من لدن الفاعلين

انتقال فعال وناجع نحو اقتصاد مغربي   من   خالالمعنيين لتوحيد جهودهم وتنسيق أعمالهم من أجل ضمان 

البلدان والتكتالت االقتصادية تعتزم سن ضريبةالكربون العديد من  الكربون على الواردات    ، السيما وأن 

 .بما فيها المنتجات الفالحية

اإلن تم  الذين  الفاعلون  أشار  أخرى،  جهة  إليهم  من  المجلس  صات  قبل  اإلمن  تطرإلى  التي  حها شكاالت 

طرح ذات االستهالك العالي من المياه )البطيخ والبرتقال وما إلى ذلك( والتي ت  الموجهة للتصدير  زراعاتال

باالبتكارات   ارهينقد يظل ن يمستقبل هؤالء الفالح  لذلك، فإن  رهانا رئيسيا للبالد فيما يتصل باألمن المائي.

 ، خاصة في مجال إنتاج واقتصاد الماء.المستقبلية  التكنولوجية

على مسلسل تسويق المنتجات   وقع مؤثر يكن لها لمالتي جرت مباشرتها   والبرامج  التدابيرالثاني :  القسم

 الفالحية

 تعاوني ناجح  إطارٍ  فيبالقدر الكافي دمج الفالحين الصغار والمتوسطين يم المهني ال ينظتال .1

االستغالليات تمثل نصف هي ، واستغاللية  750.000الصغيرة والمتوسطة   الفالحيةستغالليات االيبلغ عدد 

البالد  الموجودة    الفالحية يعادل    39مليون(  1.5)في  المائة  70أي ما  الصالحة  األراضي  مساحة  من    في 

 في المائة من  8.5، وتشغل  600.000  جدا  الصغيرة الفالحية االستغالليات  ، في حين يبلغ عدد  40للزراعة

بسبب  متسارع  المستمر ومن التقسيم الاالستغالليات  هذه   . وتعانياألراضي الصالحة للزراعةمساحة إجمالي  

 
تحاد العام لمقاوالت  اال  قطاع التجارة والصناعة؛ قطاع الطاقة،  ،هاؤاتفاقية إطار للشراكة : مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وشركا   38

 للنجاعة الطاقية، المعهد المغربي للتقييسة  الوكالة المغربيالمغرب،  
 ةليستغالامليون    1.8هذا العدد يبلغ حاليا  أن  يقدر الفاعلون الذين تم اإلنصات إليهم   39

40 « l’agriculture familiale en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest : de nouvelles dynamiques entrepreneuriales et 
territoriales » / « l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale ». (« Séminaire   Eau   et   Sécurité   Alimentaire   e n 

Méditerranée :  SEAM »), avril 2014. 
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تاألراضي  توارث دائما    وبالتالي فهيها،  تأطيرو  هامينظ، عالوة على ضعف  منتجاتها  سويق  تال تستطيع 

 في أفضل الظروف.

في إطار   لها باالندماج في االستغالليات  فإن هذه  ،  هيكلموبسبب عدم انتظامها  وازنة تسمح  تمثل قوة  ال 

عملية في    تدخلينالم مختلفصيل واحممع الوسطاء وجامعي الالتفاوضي تعزيز موقفها بوالتسويق  منظومة 

 .اتالمنتجتثمين تسويق و

إلى   اإلشارة  المادة  وتجدر  رقم    2أن  القانون  والصيد   03.12من  للفالحة  المهنية  بين  بالهيئات  المتعلق 

الخاص  بلورة مسلسل التسويقفي تتدخل  الهيئات بين المهنية للفالحةكل هيئة من تنص على أن  41البحري

تشرف عليها   الفالحية التي  التبالسلسلة  التسويق(  عبئة)التتبع،  استفادة  و،  الضمان  فالحين من هذه صغار 

 .  الدينامية

إطاراً   شكلوقد   القانون  ال  مناسباً   هذا  بالمهنة في المجال  دينامية إيجابية وسم،  فالحيللنهوض  بإطالق  ح 

إحداث عدد المهنية وال  من  تجلت في  بينالجمعيات  اإلنتاج الفالحيالمهنية في مختلف    فدراليات   سالسل 

 )الفواكه والخضر واللحوم الحمراء، إلخ(.

الوإذا كان   الالبيمهنيةالهيئات  هذه    فيبسهولة    خرطونين  فالحينكبار  وال  حينفال، فإن   نمتوسطيالصغار 

إلى ريادة  توحيدهم    ة قادر  يفتقرون  لواء على  إنتاج  تحت  تنظيما    سالسل  طردة  تنمية مق  يتحقكفيلة بأكثر 

 هذه الفئة.  مستدامة لو

للقانون رقم   التجميع 04.12وطبقا  بالتجميع الفالحي، فإن  تنظيمياالمتعلق  الذي يعتبر نمطا  به   ،،  معمول 

مهمة من قبيل سلسلأصال   يهدف إلىوإنتاج الحليب    تيفي قطاعات  التعاقدية بين لعالقات  تأمين ا  السكر، 

المتعلق بالتسويق المباشر للفواكه   37.21، فضال عن القانون رقم  . غير أن هذا القانونينعِ مَّ جَ ع والم  م ِ جَ الم  

أغفال الفالحي، قد  التجميع  إطار  المنتجة في  والمتوسطين  والخضراوات  الصغار  يشمالنهم   الفالحين  ولم 

 .عبر الوسطاء دون المرور   ولوجهم للسوق الداخلي والخارجي بمقتضيات تيسر

 

بين المهنية للفالحة على الخصوص، إلى : استكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة لتسويق منتوجاتهم؛ الترويج لمنتوجات ال تهدف 41 سلسلة في الهيئات 

بها والتعريف  بالمنتوجات واألسواق  والخارجية؛ المساهمة في تنظيم التسويق الداخلي؛ نشر المعلومات المتعلقة  و األسواق الداخلية  واردة في نص ،  أهداف أخرى 

 .القاتون
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الفالح إلى    ينلذلك، فإن هؤالء  التعاونيات  في    االنخراطفي حاجة  معالجة و/أو  ال  وأ  اتخدممختصة في 

 نفس التعاونية.حلقات السلسلة داخل في جميع  الحرص على التحكمتسويق، مع  ال

غير مدرجة بالقدر الكافي في  فالحية خالل عملية التسويقمكافحة ضياع وهدر المنتجات ال .2

التنمالبرامج وال  يةومخططات 

منظمة األمم المتحدة الغاية الهدف   3  رقم  خصصت  أهداف التنمية المستدامة 12في  ياع  لمسألة ض   42من 

الغاية إلى  ترمي هذه  المنتجات الغذائية، حيث  الغذائية العالمية "تخفيض    وهدر  الفرد من النفايات  نصيب 

أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج على صعيد  

 ".وسالسل اإلمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد

التي تتعرض  حجم الخضر والفواكه  " ن فإ، القطاع الحكومي المكلف بالفالحةوحسب معطيات  في المغرب،  

زراعة البصل سلسلة  وبخصوص    .43في المائة.  40و  20في المراحل الموالية للحصاد يقدر بما بين    للضياع

تسجلف بين    إنها  العديد من    40و  30فقدان ما  أن  التخزين. ذلك  بسبب ظروف  المحصول  في المائة من 

يح منتوجالفالحين  قبيل  اتفظون  تقليدية من  إلى تقنيات  اللجوء  البصل من خالل  في  وضعههم من  حفرة  ا 

بالقش أو البالستيك"   .44مغطاة 

في منطقة ية  ائالغذ المواد  في المائة من 44باإلضافة إلى ذلك، قدرت منظمة األغذية والزراعة أن حوالي 

األوسط وشمال إفريقيا   ن في المائة م 34هدر األسر  بينما ت    ،أثناء معالجتها وتوزيعها  تضيع وتهدرالشرق 

األسر ا. وتقطن غالبيةتستهلكه  المواد التي في   34.5يتم إنفاق  ففي المغرب،  أما .  45الحضري  وسطالب هذه 

 .46تلك المواد الغذائية ، لكن يتم إهدار ثلثفي التغذيةالمائة من ميزانية األسر 

 :سلسلة التسويقجميع مراحل   هموهدرها متعددة وت المنتجات الفالحية ضياعإن أسباب  

المناخية.  - مكناس بداية   -شهدت جهة فاس  في هذا الصدد،  وعوامل متعلقة بالطقس والظروف 

يونيو   شديدة   2020شهر  صقيع  منها  عاصفة  المتضررة  المساحة  وقد   .هكتار 9100بلغت 

 

 مستدامةإنتاج و   كاستهال مناطمان وجود أض 42

43 https://www.maghress.com/telexpresse/39801   
44 https://www.agrimaroc.ma/stockage-produits-agricoles-maroc/ 
45 http://www.fao.org/news/story/en/item/214452/icode/ 
46 DIC-info : Le gaspillage alimentaire au Maroc, un « fléau ignoré », N° 58 /06 Août 2019, INRA 

https://www.maghress.com/telexpresse/39801
https://www.agrimaroc.ma/stockage-produits-agricoles-maroc/
http://www.fao.org/news/story/en/item/214452/icode/
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نوع الزراعة والمنطقة، والتي تراوحت من    اسجلت أضرار إلى في المائة  20متفاوتة حسب 

 ؛47من المنتجات الموجهة للتسويق  في المائة  80

التخزين ووسائل النقل -  ؛حصادجني/اللل  في المرحلة المواليةال سيما    ضعف فضاءات 

 .عبئةالتالمعالجة و  اتمنص قلة ة وكيخدمات اللوجستيالنقص  -

قانونيوفي غياب  هذا،   ظاهرة    48إطار  بشأن  يظلاألغذية وهدرها  ضياعملزم  التصدي   الصعب  من  ، 

 بنجاعة آلثارها الضارة على المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية.

 فرص التحول الرقمي  .3

إلى اإلنتاج الفالحي  أعلى سلسلة  على مستوى  الجديدة  الرقمية  التكنولوجيات  اعتماد  بداية سنوات    يعود 

كبرى رائدة في القطاع إلى استخدام التكنولوجيات الرقمية بطريقة   استغالليات. ومنذ ذلك الحين، تلجأ  2000

إلخ.  متطورة في مجال الفالحة المستدامة في جميع السالسل كالورديات والحوامض، 

تمتد من الضيعة إلى 4.0حاليا، مع تأثير الرقمنة، هناك توجه نحو "الفالحة  "، وهي ثورة فالحية خضراء، 

 التنكولوجيات الرقمية في جميع مراحل سلسلة القيمة.  المستهلك، وتتميز بإدخال 

"الجيل  الجديدة  االستراتيجية  أهداف  ضمن  بالفالحة  المكلف  الحكومي  القطاع  أدرج  المنظور،  هذا  من 

رقمنة الخدمات الفالحية لصالح مليوني فالح. كما باشر هذا القطاع تنفيذ عدد   49" 2030–2020األخضر  

 وض بالمنتجات المحلية عبر التكنولوجيات الرقمية.من المبادرات من أجل النه

التي   المحلية  المنتجات  اإللكترونية لترويج وتسويق  للتجارة  منصة  التذكير بوضع  يجدر  الصدد،  في هذا 

التكنولوجيا الرقمية  تيسير ومواكبة ولوج الفالحين عالم  من أجل  بريد المغرب  إحداثها بشراكة مع  جرى 

جاتهم. وتوفر هذه المنصة لمجموعات الفالحين إمكانية التواجد على شبكة اإلنترنت واستثماره في تسويق منت

وترويج وتسويق منتجاتهم المحلية، مثل األركان والعسل وزيت الزيتون والنباتات الطبية والعطرية والتوابل  

 .50وغيرها

 
 قطاع الفالحة 47
هدار  إلة. وحسب هذا القانون فإن التصدي  مبشأن مكافحة هدر األطع  2016فبراير    11الصادر    138-2016ن رقم  تم في فرنسا اعتماد القانو 48

 األطعمة يقتضي إشراك وتعزيز مسؤولية منتجي المواد الغذائية ومصنعيها وموزعيها والمستهلكين والجمعيات. 
49 Nouvelle génération de mécanismes d’accompagnement : Déclinaison de la thématique Services agricoles Digitaux, 
Département de l’agriculture/Direction du système d’information, juillet 2020 
50 http://emall.barid.ma 

http://emall.barid.ma/
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 :ذا الصدد، ثمة عدد من الصعوبات نذكر منهاوفي ه

الرقمي في مجال تسويق وتثمين المنتجات الفالحية )تتبع مسار   اصة بالتحولخ غياب استراتيجية طموحة  -

 المنتوج، المعلومات، األسواق، إلخ(؛

 ضعف الترابط بين إنتاج المنتجات الفالحية وتسويقها؛ -

وحدات   - التبريد،  سلسلة  احترام  التخزين،  فضاءات  النقل،  )ظروف  المالئمة  التحتية  البنيات  في  نقص 

عن   فضال  الصاعدة،  القروية  والمراكز  القروية  المناطق  في  إلخ(  العصرية،  المجازر  ضعف  التعبئة، 

سويق، إال أن ولوج األنترنت ذي الصبيب العالي. ورغم أن هذه المناطق تشكل وعاء للمنتجات الموجهة للت

المجهزة يظل محدودا للغاية  .51الفالحين الصغار والمتوسطين إلى الخدمات الرقمية والمنصات 

الفالحية )الفواكه والخضروات   لتسويق المنتجات  رقمية مخصصة  تطوير منصات  وأخيرا، فإن من شأن 

البيانات التسلسلية أو "  استخدام قواعد  من خالل  أن 52(blockchain)  ة الكتل" سلسلواللحوم وغيرها(،   ،

يتيح إمكانية تتبع دقيق للغاية وبأقل تكلفة للمنتجات في جميع مراحل سالسل التوريد. كما من شأنه أن يسمح 

 لهيئات التقنين بمكافحة الغش في المواد الغذائية.

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  توصيات  القسم الثالث : 

من أجل تسويق عادل للمنتجات الفالحية يراعي التأثيرات الصحية واالجتماعية  مقترحات المجلس تمحورت

( 2( توصيات ذات بعد استراتيجي، و1:  من التوصيات صنفين حول والبيئية ويضمن دخال منصفا للفالح،

   رائي وتدبيري.توصيات ذات بعد إج

ذات طابع استراتيجي    توصيات 

I.   المنتجات الفالحية في سلسلة القيمة  تعزيز مكانة تسويق 

 
 2019، منظمة األغذية والزراعة،  موجزةوثيقة ،  التكنولوجيات الرقمية في الزراعة والمناطق الريفية 51
التسلسلية تعد  52 مع ما سبقها(، وتساهم   كنولوجيات اإلحالليةالتأكثر    إحدى شك    دون ب(  blockchain) قواعد البيانات    )تشكل قطيعة 

االقتصادية. النماذج  تقنية مالئمة  في تحويل  أنشطة    إنها  األموال والسل( :  P2P)  من نوع  التبادللجميع   ستخدامع وحقوق االتحويل 

أخرى.   أصول  وأي  الملكية  استوتوحقوق  إمكانية  الذكية"،    عمالوفر  "العقود  بـ  لإلجراءات من    التي تمكن ما يسمى  التلقائي  التنفيذ 

 المتعلقة بكل معاملة.  
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التسويق من خالل إشراك جميع الفاعلين المعنيين، ال مجال رؤية مندمجة وتشاركية خاصة ببلورة  .1

المستهلكين،  جمعيات  ن، وووالمهني  ،لتجارة االداخلية ووبالفالحة   ةالمكلف ةالحكومي  اتسيما القطاع

 :منهذه الرؤية نبغي أن تمكن يو، وغيرهم. منتخبونوال

التوجهات الجديدة الواردة في النموذج التنموي  ضوء  في  تحديد التوجهات الكبرى للتسويق   -

المغرب  .53الجديد، وانتظارات المواطنين والمواطنات، وشركاء 

على  - أو  التدبيري  أو  التقني  المستوى  على  المبذولة سواء  والجهود  المكتسبات  ترصيد 

 مستوى االستثمار؛

 الفالحية؛ستغالليات برامج عمل حسب سالسل اإلنتاج وحجم االبلوة  -

 .في مسلسل تسويق المنتجات الفالحيةالمتدخلين  مسؤوليات  وتوضيح  تحديد   -

الفاعلة  .2 األطراف  مختلف  ي شرك  الفالحية  المنتجات  تسويق  مجال  لقيادة  مؤسساتي  إطار  وضع 

والداخلية والتجارة، المهنيون...( من أجل تدبير أفضل للرهانات المتعددة وشديدة  )قطاعات الفالحة 

 الترابط التي تسم القطاع الفالحي، ولضمان انخراط فعلي لجميع المتدخلين؛

بالجهة  .3 الفاعلين  على إشراك  تشاركية ومنسقة،  ترابية تعمل، وفق مقاربة  منظومة حكامة  إرساء 

الترابية   المستويات  وتسمح وبباقي  الجهوية  لألسواق  تدبيرا عقالنيا  وتضمن  )اإلقليم والجماعة( 

 ببروز دينامية إيجابية لتطوير مكون تسويق المنتجات الفالحية؛

الداخلي  .4 السوق  تحليل  أجل  من  االستراتيجي  والتسويق  والرصد  للمعلومات  منظومة  وضع 

والتغي األسواق  تقلبات  استباق  أجل  من  والخضر  للفاكهة  في ظروف  والخارجي  المحتملة  رات 

 وشروط تسويق المنتجات؛

وتعزيز  .5 الفالحية  المنتجات  لتسويق  القيمة  سلسلة  في  القروي  العالم  نساء  إلدماج  آليات  إرساء 

 استقالليتهن على المستوى االقتصادي واالجتماعي.

ذات طابع إجرائي وتدبيري    توصيات 

II. الفالحية  اإلنتاج    سالسلفي  مسلسل التسويق    تحسين 

الحبوب  على مستوى   سلسلة إنتاج 

 تعزيز دور التعاونيات الفالحية وإعادة النظر في منظومة حكامتها ومراقبتها؛ .6

 
هذا االتفاق إلى تحسين المبادالت  ". ويرمي األخضر  تفاقاال"التسويق المرتكزة على  خاصة االتحاد األوروبي من خالل سياسته في مجال   53

   التجارية ومواكبة االنتقال الرقمي والمناخي، مع وضع عدد من الحواجز الجمركية، مما له تأثير مباشر على التجارة



30 

 

على االنتظام في هذا النوع من التعاونيات من أجل ضمان المتوسطين  تشجيع الفالحين الصغار و .7

 السلطات المختصة؛جمع وبيع منتجات الحبوب وفق السعر المرجعي المحدد من لدن 

الفواكه والخضر  على مستوى سلسلة إنتاج 

تحويل المنتجات الفالحية )الفواكه والخضر( .8 أجل    تطوير مجال   الفالحية  نسبة المنتجات  رفعمن 

الصناعي للتحويل  خاللوذلك  ،  الخاضعة  الصناعي،   من  التحويل  نحو  المنتجات  بعض    توجيه 

 على المستوى التقني والمالي والتنظيمي؛وضع آلية مندمجة ومنسقة و

الفالحية على مستوى أحواض اإلنتاج الفالحي الرئيسية، تعمل كمنصات  إنشاء   .9 شبكة من األقطاب 

االستثمارات في مجال الصناعة الغذائية، وذلك  من أجل المساهمة في صناعية مندمجة الحتضان 

 ؛الوطنيمنتوج  االرتقاء بمستوى التحويل الصناعي لل

 ؛تحسين قنوات التصدير وتيسير ولوج المنتجين إلى مختلف األسواق .10

والشفافية  .11 التنسيق  تعزيز  تجاه  في  المصدرين  وتجمع  الفالحين  بين  العالقة  تحديد  تقييم وإعادة 

جديد خارطة طريق  بين الطرفين، ووضع  الفالحية والتشاور  التنافسية للمنتجات  القدرة  ة لتحسين 

 على المستوى الدولي ؛

الفالحية الموجهة للتصدير، خاصة على  .12 السلسلة اللوجستيكية للمنتجات  استقاللية مكونات  ضمان 

العنونة   من ومستوى  اللوجيستيكية خالية  السلسلة  هذه  إلخ. والعمل على جعل  التعبئة والتغليف، 

 تأمين الصادرات في السنوات المقبلة.الكربون من أجل 

اللحوم    على مستوى سلسلة إنتاج 

تتبع مسار   .13 ال سيما على مستوى  إنتاج اللحوم،  سلسلة  لمنتجات  الصحية  السالمة  تعزيز منظومة 

للدواجن،   بالنسبة  سيما  ال  المنشأ،  ومراقبة  والنظافة،  الصحة  قواعد  احترام  وضمان  المنتجات، 

 حة؛وظروف نقلها حية ومذبو

من أجل إدماجها في القنوات المهيكلة؛ .14  تأهيل محالت الذبح التقليدية "الرياشات" 

الدولة في هذا القطاع، السيما أسفل السلسلة من أجل حماية صحة المواطن .15  ؛تعزيز حضور 

جهوية وإعداد   .16 اللحوم، خاصةإحداث مجازر  القطاع من  محلية عالية الجودة  المنتجات  ال  عرض 

 ؛السوق الدولية للولوج إلى)الماعز واألغنام( 

ال سيما من خالل  .17 لقطاع إنتاج اللحوم الحمراء،  مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة 

تمكن من تعزيز انفتاحه على التصدير، واعتماد مبدأ "التقسيم إلى مناطق صحية"   سن مقتضيات 

(Zonage sanitaire).   
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III.   وتقنية وتنظيمية  مكافحة  وضع تدابير تشريعية  من أجل  وهدر  ضياع  ومخطط تواصلي 

ال    )تدابير عرضانية(  فالحيةفي المنتجات 

. فالحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويقوهدر المنتجات ال  ضياعاعتماد قانون لمكافحة   .18

القانون   هذا  يحدد  أن  ونطاق  وينبغي  الفاعلين،  الم  وضعمسؤوليات  حسب    ةالئمالتدابير 

 ؛السلوكات المخالفة  ترتيب الجزاءات الالزمة في حقووالتحسيس  وقايةالب، بدءا األولويات

ع مل اإلعالم، المجتئمع إشراك مختلف الفاعلين )وسا، تواصللإلعالم والتربية والخطة   وضع .19

فالحية على مستوى الوهدر المواد   ضياعبأضرار   حسيستليوم وطني ل حداثإوالمدني، إلخ ( 

 ؛سلسلة التسويق

وآليات  تعزيز   .20 المخاطر  والمتوسطينتدبير  الصغار  الفالحين  أجل    ،دعم  على من  مساعدتهم 

 األسواق ؛تقلبات المناخية وتغيرات الوحاالت األزمات،  مواجهة 

ل .21 المنبعوالمعالجة    فرزلتطوير برامج  النفايات الفالحية والمنزلية من أجل تقليص   وتثمين من 

 ؛ةفالحيحجم ضياع المنتجات ال

وفضاءات   .22 الغذائية  الصناعات  ومقاوالت  الفالحين  صفوف  في  وبحوث  دراسات  إجراء 

في مراحل هدرها سنويا  وأ ضياعهاالتسويق، من أجل تقدير الكمية الحقيقية للمنتجات التي يتم 

 ؛التسويق والتخزين والتوزيع، إلخ

وعالمات .23 للجودة  معايير  الخاصة  تطوير  المنتجات  ب  الجودة  التتثمين  تتضمن  سمية الفالحية 

 ؛والمجال الجغرافي والبصمة الكربونية لهذه المنتجات والمنشأ

تمكينهم من اتوفير   .24 أجل  الفالحية، من  للمنتجين والتعاونيات  الضروري  لدعم التقني والمالي 

 ؛ة فعالةكياعتماد تقنيات تخزين عصرية وخدمات لوجستي

 

IV.  من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاءالالتعجيل بإصالح فضاءات  تسويق 

 

التسويق :  عصرنةو وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية من أجل إصالح .25  فضاءات 

األسواق األسبوعية،  - التسويق )أسواق األحياء،  تسويق  قنوات  القيام بإصالح وتنظيم فضاءات 

إلخ( مع مراعاة  القرب الباعة المتجولون،  الفضاءات    واالرتباطاتترابية المقاربة ال،  بين هذه 

 ؛ن أسواق الجملةيوب

خالل  بلورة  - من  وعصرنتهـا،  األسـواق  تنظيم  إلعادة  ل  مخططـات  متجدد  تدبير  هذه  إرساء 

 ؛بتجهيـزات مواكبـة لديناميـة التنميـة  هاتزويدوألسواق ا
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جعل منافسة وأمام ال: استبدال نظام الريع الحالي بنظام مفتوح  اإلسراع بإصالح أسواق الجملة -

التنظيمية  دفتر تحمالت  حترامبا  اً مشروطولوج المهنيين إليه  المقتضيات  ويتعين . وغيره من 

إطار   في  اإلصالح  يتم هذا  فيها    مقاربةأن  تساهم  )الدولة، فاعلة  ال  األطرافمختلف  شاملة 

إلخ(والجماعات  جهات، الالمهنيون القطاع الخاص،   ؛، 

الجملةر  بيدتو  حداثقانون جديد ينظم إاعتماد   - يَ والمغرب.  ب  أسواق  أن  هذا اعتماد  ق َب  عْ يجب 

شروط ، وهذه األسواق )النظام الداخلي(الداخلي ل  سيرنصوص تنظيمية توضح ال  إصدار  القانون  

تخفيفداء الرسوموالكيفيات الجديدة أل،  هامتدخلين لالشتغال فيلأهلية ا إلزامية  مبدأ  ، وشروط 

 ؛سواقاأل هذه  عبر المرور

بال - التجارية الكبرى حامستقنين التجارة  إعمال قواعد المنافسة  ات  والمتوسطة من أجل ضمان 

 التجاوزات المرتبطة بالوضع المهيمن؛ وتجنب

تنظيمي دقيق وم   .26 حقوقه   بيانو  لزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيطوضع إطار 

 .التسويقلى مستوى سلسلة عوواجباته 

V. ا  لمنتجين  تطوير آليات جديدة لمواكبة وتنظيم 

وآليات   .27 النظر في نماذج  )التجميع التعاوني( أو إعادة  تعاونيات  مواكبة وتنظيم الفالحين في إطار 

ذات نفع اقتصادي، من خالل  المعتمدة على مستوى سلستي ترصيد نجاحات  مجموعات  المقاربات 

 ؛إنتاج السكر والحليب

ذات الطابع التعاونيتطوير قنوات التسويق ال .28 القرب؛ ،قصيرة   وتشجيع تجارة 

مستودعات التخزين  المزيد من وفيرمن خالل ت ،ةكيوجيستياللتحتية  البنيات الإحداث  تعزيز برامج .29

 ؛التي تعاني من العزلة  من أجل دعم التعاونيات وصغار المنتجين المنتمين إلى المناطق،  تبريدالو

الفالحية    عزيزت .30 المنتجات  الجودة  تسويق  الفالحية  ذات عالمة  التعاونيات  )المنتجات  التي تنتجها 

التسويق   فضاءات  مختلف  في  إلخ(  بيولوجية،  منتجات  الكبرى  والمساحاتالمحلية،  التجارية 

 ؛والمتوسطة

الفالحين ودراج مكون  حث معاهد ومراكز التكوين على إ .31 التعاونيات  أعضاء  تعزيز قدرات صغار 

 ؛خالل مرحلة التسويقبشكل أفضل  لمساعدتهم على تثمين منتجاتهم  ذلكو،  هافي برامج  الفالحية

م .32 قدرات  الزراعيتعزيز  للبحث  الوطني  )المعهد  العلمي  البحث  إلخ.،  ؤسسات  البحث،  ( مراكز 

للبحث في مجال التسويق، ال سيما ما يتصل بالتحليل االقتصادي لألسواق    تطوير برامج  وحثهم على

الجديدة لتسويق المنتجات الفالحية،   طرقفي عصر التكنولوجيا الرقمية واآلليات وال  وتطور التوزيع

 .إلخ
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VI.   لمجال الرقمي  التحول  الصغار  التسريع  المنتجين  إدماج  تشجيع  خالل  من  تسويق 

 والمتوسطين

بسهولة جعل   .33 الولوج  القروي( من  بالوسط  الشباب  )ال سيما  الفالحين  تمكن  آلية حقيقية  الرقمنة 

االطالع على سعر المنتوج في جهتهم، وذلك وبشكل آني إلى المعطيات المتعلقة باألسعار الحقيقية و

 للتمكن من التفاوض على نحو أفضل مع جميع المتدخلين في سلسلة التسويق؛

إطار   .34 توفير  الفالحية، مع  المنتجات  تسويق  لالبتكار في مجال  استراتيجية طموحة  قانوني وضع 

اال ينبغي تشجيع  الكفيلة بتحسين المردودية   ة المحليةالتكنولوجي  بتكاراتمالئم. وفي هذا الصدد، 

اإلنتاج ياالقتصادية واالجتماعية والب يعود بالفائدة على ائية لكل سلسلة من سالسل  لفالحين :  بما 

الرقمية، السلسلة اللوجيستيكية، التتبع، األمن، إلخول، المعلئالوسا التكوين، المنصات     ؛مات، 

 مواكبةو ،)الولوج إلى األنترنت ذي الصبيب العالي/القرى الرقمية(  وضع بنية تحتية رقمية مناسبة .35

تطبيقات   ،الشخصيةأدوات رقمية بسيطة )المهارات  على    وفرفي الت نمتوسطيالو  الفالحين الصغار

 ( ؛، إلخالستخداما وسهلة عملية

محور حول تطوير  تتطموحة رقمية  خطة عمل  بلورة   على  لالستشارة الفالحيةالمكتب الوطني   حث .36

  ن متوسطيالالصغار و  منتجينلا  لفائدة التجارة اإللكترونية  برامج للتكوين في مجال  و  ةرقمي ياتمحتو

 التجاري؛ فالحيخدم نشاطهم البما ياألدوات الرقمية وإتقان حتى يتمكنوا من تعلم استخدام  

الرقمية للتطوير منصات   .37 الاتسويق  لتجارة  لتسويق  ، على غرار  يةفالحلمنتجات  المخصصة  تلك 

 ؛منتجات صحية وعالية الجودة للمستهلكين مع الحرص على توفير ،المنتجات المحلية

( في مسلسل تسويق  blockchain) أو " سلسلة الكتل"  استعمال قواعد البيانات التسلسليةتشجيع   .38

  ؤثرون الوسطاء الذين ال يقدمون قيمة مضافة، وي وتوزيع المنتجات الفالحية، من أجل تقليص عدد

 الفالحين ويثقلون كاهل المستهلك.مداخيل صغار  سلبا على بتدخالتهم  
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 المالحق

 الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم  

 المنظمة/الهيئة/الفاعل الفئة  

الحكومية  القطاع الحكومي المكلف بالفالحة  - القطاعات 

 وزارة الداخلية -

االقتصاد  القطاع الحكومي المكلف ب -

 والمالية

الصناعة  القطاع الحكومي المكلف ب  -

 والتجارة  

والمقاوالت العمومية المكتب الوطني المهني للحبوب  - المؤسسات 

 والقطاني

 مكتب الصرف -

إدارة الجمارك والضرائب غير  -

 المباشرة 

 القرض الفالحي للغرب -

الفيدرالية البيمهنية المغربية إلنتاج  - المهنية  والجمعيات  المنظمات

 وتصدير الخضر والفواكه

 الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون -

 الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن -

 الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء  -

 جمعية منتجي ومصدري الخضر -

 والبواكر بالمغرب

 الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية -

 للمطاحن الفدرالية الوطنية -

 ألنشطة الحبوب الفيدرالية البيمهنية -
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التجارية الكبرى  جمعية ال - مساحات 

 والمتوسطة بالمغرب

شبكة المبادرات الفالحية البيئية في  -

 المغرب  

االتحاد التونسي للفالحة والصيد  -

 البحري

-  

تمثيلية منظمة األغذية والزراعة  - المنظمات الدولية

 بالمغرب

 بعثة االتحاد األوروبي بالمغرب -

السيد العربي الزكدوني، أستاذ باحث   - الخبراء 

 في االقتصاد الفالحي

السيد عبد العظيم الحافي، المندوب   -

السامي للمياه والغابات ومحاربة  

 التصحر

السيد نجيب أقصبي، اقتصادي/أستاذ   -

 باحث

السيد ادريس بلفاضلة، عضو اللجنة   -

 )فئة المنظمات والجمعيات المهنية(

السيد أحمد أعياش، عضو اللجنة )فئة   -

 المنظمات والجمعيات المهنية(

لسيد محمد رياض، عضو المجلس ا -

االقتصادي واالجتماعي والبيئي )فئة  

 المنظمات والجمعيات المهنية(

السيد محمد كاوزي، عضو المجلس  -

االقتصادي واالجتماعي والبيئي )فئة  

 جمعيات المجتمع المدني(
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السيد محمد مستغفر، عضو المجلس  -

االقتصادي واالجتماعي والبيئي )فئة  

 مدني(جمعيات المجتمع ال

 

القروية والترابية 2الملحق رقم   : الئحة أعضاء اللجنة المكلفة بالجهوية والتنمية 

 حسن بوبريك عبد المولى عبد المومني

 عبد الرحيم كسيري )مقرر الموضوع( لال نزهة العلوي

 عبد الرحمان قنديلة )نائب الرئيس( ادريس بلفاضلة

 محمد بنعليلو عبد الحي بسة

 حمد أعياش (ة دحماني )نائب المقررمحمد 

 لحسن أولحاج )رئيس اللجنة( محمد عبد الصادق السعيدي

 مينة الروشاطي )مقررة اللجنة( كمال الدين فاهر

 محمد واكريم محمد فيكرات

 عبد الرحمان الزاهي عبد اللطيف الجواهري

 الزهرة زاوي جامع المعتصم

 

اللجنة  : الخبراء الذين   3الملحق رقم   واكبوا 
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