
منــذ ســتينيات القــرن املاضــي، أطلــق املغــرب، العديــد مــن املخططــات والبرامــج واألوراش الكبــرى للنهــوض 
بالقطــاع الفالحــي وتعزيــز أداء مختلــف سالســل اإلنتــاج والتصديــر. وقــد مكنــت هــذه اجلهــود مــن حتقيــق 
نتائــج هامــة، ال ســيما علــى مســتوى حتســن نســبة تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة مــن املنتجــات الغذائيــة ذات 

االســتهالك الواســع. 
غيــر أن األداء العــام للقطــاع وجهــود إدمــاج أعلــى وأســفل سالســل اإلنتــاج ال تــزال تعانــي مــن مســتوى 
االندمــاج والترابــط غيــر الــكايف بــن مسلســل اإلنتــاج وقنــوات التســويق. كمــا تشــهد منظومــة التســويق عــددا 

مــن مكامــن الضعــف واالختــالالت التــي تهــم تنظيمهــا وتســييرها، نذكــر منهــا مــا يلــي :
ــى املســتوى الوطنــي والترابــي، يف ظــل غيــاب إطــار حكامــة  	 ــة عل ضعــف التنســيق بــن األطــراف املعني

شــامل ومندمــج ملسلســل التســويق؛
احلجــم املفــرط للوســطاء وعــدم خضوعهــم ملــا يكفــي مــن املراقبــة، خاصــة علــى مســتوى عــرض الســلع  	

املوجــه ألســواق اجلملــة، وهــو األمــر الــذي يذكــي املضاربــة ويــؤدي إلــى تعــدد املتدخلــن ويضــر مبصالــح 
املنتجــن، كمــا يؤثــر ســلبا علــى جــودة املنتجــات بالنظــر لتســببه يف إطالــة مســار قنــوات التســويق، ليــؤدي 

يف نهايــة املطــاف إلــى ارتفــاع ســعر البيــع للمســتهلك النهائــي.
ضعــف قــدرة الفالحــن الصغــار واملتوســطن علــى تنظيــم أنفســهم مــن أجــل تســويق منتجاتهــم يف  	

ظــروف جيــدة؛
ضعــف رقمنــة مسلســل تســويق وتثمــن املنتجــات الفالحيــة، ممــا يعيــق الولــوج املباشــر للفالحــن الصغــار  	

واملتوســطن إلــى مختلــف األســواق ووجهات التســويق
ــة مــن  	 الصعوبــات املتزايــدة يف ولــوج بعــض األســواق اخلارجيــة بســبب فــرض البلــدان املســتوردة جلمل

الشــروط، ال ســيما يف مــا يتعلــق باحتــرام املعاييــر الصحيــة.
تســجيل ضيــاع وهــدر كميــات مهمــة مــن املنتجــات الفالحيــة، علــى امتــداد قنــوات التســويق، وذلــك يف  	

ظــل غيــاب آليــة مؤطــرة ومندمجــة خاصــة بهــذا األمــر يف مختلــف املخططــات والبرامــج التنمويــة. 

ومندِمجــة  ُمبَتَكــرة  مقاربــة  أجــل  مــن 
الفالحيــة املنتجــات  لتســويق 
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املجلــس  يدعــو  التشــخيص،  هــذا  مــن  انطالقــا 
رؤيــة  بلــورة  إلــى  والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي 
مندمجــة وتشــاركية خاصــة مبجــال التســويق مــن خالل 
إشــراك جميــع الفاعلــن املعنيــن، إن علــى الصعيــد 
الوطنــي أو الترابــي. ويوصــي املجلــس يف هــذا الصــدد، 

باتخــاذ عــدد مــن التدابيــر، مــن أبرزهــا مــا يلــي : 
علــى . 1 المعتمــدة  األســعار  تقنيــن  آليــات  تعزيــز 

مســتوى سلســلة إنتــاج الحبــوب، ووضــع آليــات 
مالئمــة لخصوصيــات سالســل اإلنتــاج الفالحــي 

األخــرى؛
تعزيــز دور التعاونيــات الفالحيــة وإعــادة النظــر . 2

فــي منظومــة حكامتهــا ومراقبتهــا، مــع تشــجيع 
الفالحيــن الصغــار والمتوســطين علــى االنتظــام 
فــي هــذا النــوع مــن التعاونيــات مــن أجــل ضمــان 
الســعر  وفــق  الحبــوب  منتجــات  وبيــع  جمــع 
لــدن الســلطات المختصــة؛ المرجعــي المحــدد مــن 

إعــادة النظــر فــي نمــاذج وآليــات مواكبــة وتنظيــم . 3
)التجميــع  تعاونيــات  إطــار  فــي  الفالحيــن 
التعاونــي( أو مجموعــات ذات نفــع اقتصــادي، مــن 
المعتمــدة  المقاربــات  نجاحــات  ترصيــد  خــالل 
علــى مســتوى سلســلتي إنتــاج الســكر والحليــب، 
تســويق  ظــروف  تحســين  أجــل  مــن  وذلــك 
المنتجــات الفالحيــة والرفــع مــن دخــل المنتجيــن 

ملمــوس؛ بشــكل 

وضــع إطــار تنظيمــي دقيــق وُملــزم مــن أجــل تقنيــن . 4
وإعــادة النظــر فــي دور ومهــام الوســيط وبيــان 
ــى مســتوى سلســلة التســويق؛ ــه عل حقوقــه وواجبات

اإلســراع بإصــالح أســواق الجملــة، عبــر العمــل . 5
علــى اســتبدال نظــام الريــع الحالــي بنظــام مفتــوح 
إليــه  المهنييــن  ولــوج  وجعــل  المنافســة  أمــام 

للتحمــالت؛ دفتــر  باحتــرام  مشــروطاً 
تعزيــز التنســيق بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة . 6

علــى المســتوى الوطنــي والترابــي مــن أجــل ضمــان 
سلســلة  فــي  التســويق  لمكــون  أفضــل  اندمــاج 

القيمــة؛
الفالحيــة . 7 المنتجــات  تحويــل  مجــال  تطويــر 

بعــض  توجيــه  خــالل  مــن  والخضــر(  )الفواكــه 
الصناعــي؛ التحويــل  نحــو  المنتجــات 

تســريع التحــول الرقمــي لمجــال التســويق مــن أجل . 8
تيســير إدماج المنتجين الصغار والمتوســطين؛

تطويــر قنــوات التســويق القصيــرة ذات الطابــع . 	
التعاونــي، وتشــجيع تجــارة القــرب؛

اعتمــاد قانــون لمكافحــة ضيــاع وهــدر المنتجــات . 10
والتخزيــن  التوزيــع  مراحــل  فــي  الفالحيــة 

والتســويق. 
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