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 050 رمقاجللسة حمرض 

ة 18إالثنني  :التارخي   .)م2022 يوليوز 18(هـ  1443 ذو احل
شار  :لرئاسةا نيالسيد املس ٔولاخلليفة ، دمحم ح س جملس ل ا رئ

شارن   .املس
ت قة الثانية والعرشن بعد   :التوق ق ة الثالثة وا ساعتان، ابتداء من السا

  .الزوال
ٔعامل اقشة تقرر :دول ا ة حول  م اتية املؤق ة املوضو مو ٔمن "ا ا
  ."الغذايئ

------ --------------------------------------------------------------  

س اجللسة ني، رئ شار السيد دمحم ح   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح هذه اجللسة لن عن اف ٔ.  

ر   احملرتم، السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ضيات املادة  شارن،  148تطبيقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ه املنعقد بتارخي  لس يف اج ب هذا ا ىل مداوالت مك يوليوز  5وبناء 

عها املنعقد بتارخي 2022 ىل مداوالت ندوة الرؤساء يف اج  12، وكذا 
اتية حول 2022يوليوز  ة املوضو مو ٔجنزته ا ي  ، وبعد توزيع التقرر ا

ٔمن الغذايئ" ا " ا لس املوقر، وبعد ٕا ٔعضاء ا ىل السيدات والسادة 
ىل احلكومة، يعقد جملسنا هذه اجللسة العامة ملناقشة تقرر  هذا التقرر 

ة حول  اتية املؤق ة املوضو مو ٔمن الغذايئ"ا   ".ا
ل البد يف ال  ٔىت يف سياق التفا ة  مو داث هذه ا ٔن ٕا ر  ٔذ ٔن  بداية 

رشيعية  تاح السنة ال مع مضامني اخلطاب املليك السايم، مبناسبة اف
اجلارية، ويف ٕاطار املسؤولية املؤسساتية اليت يتحملها جملسنا املوقر من 

لكفاءات املهنية والنقابية وممثيل اجلهات وامجل ه الغنية  ري طلق  ات م ا
و  دستور وختصصه  ة ا ٔسبق طلق ا ٔخرى، وكذا من م الرتابية ا
عية والتمنوية، طبقا لنص وروح الفصل  ج اقشة القضا  لضبط يف م

ستور، تنعقد هذه اجللسة ملناقشة هاد التقرر الهام، يف ٕاطار  78 من ا
ددهتا ندوة الرؤساء يف  ية ٕاجاملية،  قة 150حصة زم ساوي  دق ل ة  موز

لس واحلكومة   .بني ا
ة،  اتية املؤق ة املوضو مو س ا لسيد رئ ٔعطي اللكمة  ٔن  ل  ٕاذن، ق
اتية  ة املوضو مو ٔعضاء ا لس ٕاىل اكفة  مس ا لشكر  ٔتقدم  ٔن  البد 
ىل  سرتاتيجي و ىل هذا املوضوع الهام و ة، اليت اشتغلت  املؤق

ٔ هودات املبذو من  هيا يف الوقت احملدد ا ل ٕاجناز املهمة املسندة ٕا

.  
ة  مو ٔطر إالدارية اليت معلت يف ٕاطار هذه ا ٔشكر كذ اكفة ا كام 
ٔشغال املؤدية  بة لك ا اتية واليت سامهت مبجهوداهتا اجلبارة يف موا املوضو

  .ٕاىل ٕاجناز هذا التقرر
لجميع   .شكرا 

ة  ف ك ارشة يف ٕاجناز وشكرا كذ مجليع من سامه  ري م ٔو  ارشة  م
ة اتية املؤق ة املوضو مو دته ا ٔ ي    .التقرر ا

ة  مو س ا لسيد املهدي عمتون رئ ٔعطي اللكمة  ٕاذن يف البداية 
ة  مو ل عرض تقرر موجز حول مهنجية معل ا ٔ اتية، من  املوضو

ورة اتية املذ   .املوضو
س اليس املهدي عمتون   .تفضل السيد الرئ

شار السيد املهدي عمتون   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

شارون احملرتمون،  السادة املس
اتية املتعق  ة املوضو مو تنعقد اليوم اجللسة العامة ملناقشة تقرر ا

لني الوطنيني  يوم 90ٔمن الغذايئ بعد  من العمل املتواصل مع لك املتد
ٔساس بتطور مهنجية العمل،  عددة تتعلق  وليني وبعد مسارات م وا
ات  ع مع القطا س لسات  ة من  تكر وتنظمي مجمو ٔسلوب م وفق 
ة التقرر  عددة وصيا دانية م رات م ز ام  واملؤسسات املعنية والق

ليمك اليوم  .املعروض 
بري بني لك  لقد ٓزر  اتية بتضامن وت ة العمل املوضو اشتغلت مجمو

لبية واملعارضة  ٔ ت الضيقة بني ا ونعاود هاذ  - ٔعضاهئا، بعيدا عن احلسا
ت  - اللكمة هاذي  ٔعضاهئا بعيدا عن احلسا بري بني لك  ٓزر  بتضامن وت

م برضور  ىل وعي  ٔن امجليع اكن  لبية واملعارضة،  ٔ ة الضيقة بني ا
ديد من السيادة  ل  املسامهة الفعا والناحجة يف الورش الوطين لبناء ج
تاح هذه  الل اف ة  ة السام لتوجهيات امللك ذا  ٔمن الغذايئ، وذ تنف وا

رشيعية  .السنة ال

 حرضات السيدات والسادة،
ري  اتية يف ظروف وسياق  ة العمل املوضو لقد اشتغلت مجمو

 ٔ رات اجليو اسرتاتيجية يف مسبوقني، جراء توايل ا ئية، والتو زمات الو
راهات  ريها، ويه ٕا ة و ت التغريات املناخ اطق العامل وحتد دد من م
سرتاتيجي  ٔمن  امة ل ٔمن الغذايئ كد ت، جتعل من رهان ضامن ا وحتد
ليات  سائل ا ويل، كام  متع ا سائل ا ٔقوى إالشاكالت اليت  الشامل من 

ال واالتفاق  ستع سرتاتيجيات الوطنية وإالقلميية، وتدعو  ولية و ات ا
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ذايئ  س لنظام  ٔس سرتاتيجي، بغية الت لتفكري  ادرات  ٕاىل ٕاطالق م
دا  نصاف و ٕ تلف شعوب العامل  ٔمن الغذايئ  ديد، يوفر ا املي 
روح  ة  ا ه شبح ا لمنو املستدام، وتوا ورؤية اسرتاتيجية تؤسس 

يةتضا  .م
، جعلت من  هيا بالد هبت ٕا ريها اليت ان ٕان هذه العوامل واملعطيات و
لهيا صاحب  ت اليت حيث  ٔولو ٔمن الغذايئ مضن ا موضوع السيادة وا
لني  ىل خمتلف الفا غي  ٔيده، واليت ي اجلال دمحم السادس، نرصه هللا و

لهيا اب    .ك
اءت التوجهيات املول تاح ويف هذا السياق،  الل اف ة  وية السام

ث  ٔوىل من الوالية احلادية عرشة، ح رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا ا
ٔنه قد  اللته نرصه هللا  ئية عن عودة قضا السيادة "ٔكد  ٔزمة الو نت ا ٔ

ة  ٔبعادها الصحية والطاق ل حتصيهنا يف خمتلف  ٔ سابق من  ة وال لوا
ريه ب ذ من تعصب من طرف والصناعية والغذائية و ا، مع ما يوا

ىل "البعض اللته  اكم "، وشدد  ظومة وطنية م داث م رضورة ٕا
ٔساسية، الس الغذائية والصحية  لمواد ا سرتاتيجي  زون  تتعلق 
ٔمن  ات الوطنية، مبا يعزز ا اج ل ىل التحيني املسمتر  ة والعمل  والطاق

لبالد ى "سرتاتيجي  هت  .نطق صاحب اجلال نرصه هللا، ا
رشيعية معنية دستور مبامرسة  سلطة  ويف هذا الصدد، ومن موقعه 
ة،  مي السياسات العامة والعموم بلوماسية املوازية وتق رشيع وا الرقابة وال
ل جملس  عيا، تفا صاد واج نيا واق رابيا و ته  داد مكو واستحضارا الم

شلك رسيع م شارن  ة ومع هذه املس ة السام ع هذه التوجهيات امللك
اتية حول  ة املوضو مو داث ا ٕ در  ، و سرتاتيجية لبالد الرؤية 
ام  س ايس بفضل ا ٔمن الغذايئ، واليت استطاعت يف ظرف ق ملف ا
شخيص  ىل  ين  ام، م ىل بلورة مرشوع تقرر  ٔطرها  هتا وتفاين  مكو

م، لوضعية خم  ٕالنتاج موضوعي وحبياد  تلف السالسل ذات الص 
سويق   .والتوزيع وال

سرتاتيجية  ططات القطاعية  ىل خمتلف ا ة  مو كام وقفت ا
يل خمطط  ٔمن الغذايئ، من ق املغرب "املعمتدة ببالد ذات الص 

ٔخرض ٔخرض"وخمطط " ا س"وخمطط " اجليل ا ريها، ومل يفت " ٔليوت و
لجنة الوقوف عند قطا ات والسالسل ا ة الغذائية ولك القطا ع الصنا

 .ذات الص
رات  ع والز س لسات  ددا من  اتية  ة املوضو مو لقد نظمت ا
ة واملؤسسات الوطنية ومؤسسات القطاع  ات احلكوم لقطا امليدانية 
ة  ق ل إالطالع عن كثب عن الوضعية احلق ٔ ٔسواق من  اخلاص وا

ٔمن الغذايئ ا ل ملنظومة ا ٔ رة امجلهورية إاليطالية من  لوطين، كام متت ز
س الكونفدرالية  رئ لقاء  ث مت ا ال، ح تبادل املامرسات الفضىل يف هذا ا
بار اخلرباء إاليطاليني يف  ة من  ٕالضافة ٕاىل مجمو ني،  لفال إاليطالية 
لمواد الغذائية  سرتاتيجي  ياطي  ح دان إالنتاج الفال وتدبري  م

يف الزراعي مع التغريات  ربية املاشية والتك والزراعية وجمال استدامة 
ٔمن الغذايئ ذج املستدامة ل ة وجمال تطور ال   .املناخ

ٔحباث الزراعية  يطايل ل لس  لم ر العامل  ملد لقاء  كام مت ا
بتاكرات  ٓخر  اسبة لتقدمي  ع م ج ، واكن هذا  صاد الفال ق و

ليات التخزن  العلمية إاليطالية يف جمال تعزز إالنتاج الزراعي وتطور 
ىل  دانية قصد إالطالع  رات م ز ام  سرتاتيجي، وبعدها مت الق
ة ٕامييليا روما  ارد و ة لوم لك من  ة  ة وإالنتاج القدرات الفالح

يطالية  .مجلهورية 
داد تقر تكرة يف ٕا د مهنجية م اتية، وقد مت اع ة املوضو مو ر ا

ٔمن  ة املرتبطة  لسياسات العموم ام  مي  ام بتق الل الق وذ من 
دة الوطنية يف هذا  ٔج ىل ا ة  ت الكربى املطرو الغذايئ ودراسة الرها
ىل مستوى لك سالسل  مي الرٔسامل الفال الوطين  ال، جبانب تق ا

  .إالنتاج
لجنة يف نفس إالطا ة الوطنية وقد قامت ا س لو ر بدراسة املنظومة ا

خلرض والفواكه  ٔسواق  زويد ا ليات التوزيع والهندسة العامة ملسار  و
ياطي  ح لتدبري  اكنزيمات التخزن والقدرات العامة  ٔلبان وم لحوم وا وا

 .سرتاتيجي
اللها جتميع ة مفاتيح، مت من  اتية ببلورة لو ة املوضو مو  كام قامت ا

ٔمن الغذايئ، وهو ما مكن من تقدمي  لك املؤرشات الوطنية اخلاصة 
اصة ف يتعلق بوفرة الغذاء وجودة  حتليل رصني للك هذه املؤرشات، 
ٔمن الغذاء يف  ة حلا  رشاف دا التوزيع وبلورة مهنجية اس التغذية و

اق غي توفريها الن ٔساسية اليت ي ات ا ظومة  السنوات املق واحلاج م
لسيادة الغذائية   .وطنية مستدامة 

رشيعية،  ىل دراسة الهيلكة املؤسساتية والرتسانة ال ة  مو كام معلت ا
ل ضامن التطور املؤسسايت  ٔ ال من  وقدمت توصيات يف هذا ا

ٔمن الغذايئ ببالد لسيادة وا رشيعي   .وال

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،  السادة املس
اتية قد معلت لك ما يف وسعها لتقدمي تقرر  ٕان ة العمل املوضو مجمو

دة  ٔج ىل ا ة  ت املطرو د راعي جحم الت ٔسلوب  تكر وفق مهنجية و م
ٔمن الغذايئ لسيادة وا   .الوطنية 

ٔن ال تبقى  ذ توصيات هذا التقرر وضامن تزنيلها و ا ملتابعة تنف وتوخ
ي فعاليهتا  هت ىل ورق وت ة ربا  الم بة إال ٔو املوا هتاء هذه اجللسة 

ذ  ع تنف ية لت لية تق داث  ٕ ة العمل تويص  اخلاصة هبا، فٕان مجمو
شارن، تتكون من  س جملس املس توصيات هذا التقرر، حتت ٕارشاف رئ
ة املعنية ومؤسسات  ات احلكوم شارن وممثيل القطا ممثلني عن جملس املس
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ني، مع ٕاماكنية القطاع العام واخلاص ذات ال ة من اخلرباء والباح ص ومجمو
ٔممية املعنية شاري مع املؤسسات ا س   .التعاون 

ية  لية التق مي تزنيل (taskforce) وسمتكن هذه ا ع وتق بة وت من موا
ٔمن الغذايئ، وجعل  ة حول ا اتية املؤق ة املوضو مو مضامني تقرر ا

ة و  ٔكرث جنا هتا توصيات هذا التقرر  الل تعزز ماك فعالية، من 
من  ٔ لية ل سرتاتيجيات والربامج الوطنية املستق وحضورها النوعي يف 

 .والسيادة الغذائية
لس  دد شكري للك من سامه يف جناح هذا العمل النوعي  ٔ اما،  خ
ىل العمل اجلاد واملسؤول  ٔطرها  ة العمل و ٔعضاء مجمو شارن وللك  املس

ات احلك ولية ومؤسسات القطاع العام ولقطا ة واملؤسسات الوطنية وا وم
ني  .واخلاص واخلرباء والباح

 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل هذا العرض التقدميي س،    .شكرا، السيد الرئ

ة  مو ٔبوكر اعبيد، السيد مقرر ا لسيد  ٓن  ٔعطي اللكمة ا
اتية   .املوضو

دود  شار، يف    .دقائق 5تفضل السيد املس

شار    :ٔبوكر اعبيد السيداملس
﷽  

ىل ارشف املرسلني   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،  حرضات السيدات والسادة املس
داد التقرر  اص ٕال ة العمل بتطور منوذج معل  لقد قامت مجمو

ليمك اليوم،  شها العامل املعروض  قة اليت يع ق راعي املر ا ٔسلوب  وفق 
ٔزمة اجليو اسرتاتيجية بني روسيا -جراء اسمترار تداعيات اجلاحئة وا

ٔزمة  ٔسواق و ٔزمة الثقة يف ا ٔورانيا والصدمة البرتولية احلالية و و
ك وإالمداد س لو   .ا

ستحرض موقعه املؤسسايت  شارن، وهو  ، فٕان جملس املس
متثيليات الرتابية واملهنية والنقابية، ك متزي بتعدد التخصصات وا رملانية  غرفة 

رمجة  ٔداء الناجع لوظيفهتا الربملانية املمتث يف  ىل مجيع مقومات ا وتتوفر 
صاديني  ق لني  االت الرتابية وخمتلف الفا تطلعات وانتظارات ا

عيني، املهنيني والنقابيني، وانطالق ج ا من اخلالصات اليت توصلت و
ىل دراسهتا لالسرتاتيجيات الوطنية املعمتدة ببالد ذات الص  هيا، بناء  ٕا
ٓراء والتقارر الوطنية املنجزة  ات خمتلف ا انب خمر ٔمن الغذايئ، ٕاىل 
ت  لحسا ىل  ٔ لس ا يئ وا عي والب ج صادي و ق لس  ل ا من ق

لتخطيطوجملس املنافسة واملن ة    .دوبية السام

ل  شارن، فٕاهنا ق لس املس لموقع املؤسسايت  واستحضارا مهنا 
ية  لية تق داث  ٔمهية ٕا ىل  هيا تؤكد  استعراض التوصيات املتوصل ٕا

)Taskforce ( ابعة الته وم ٔكد من م ذ توصيات هذا التقرر والت بة تنف ملوا
لني ل خمتلف الفا ام وقطا: مدى تفا الصات قطاع  اص، مع نتاجئ و ع 

ة وفعالية  ٔكرث جنا ٔمن الغذايئ وجعلها  لك التقارر املنجزة ذات الص 
لسيادة  لية  ات والربامج الوطنية املستق سرتاتي هتا يف  ىل مستوى ماك
لية يف  ٔن تضم هذه ا اتية  ة املوضو مو رى ا ٔمن الغذائيني، و وا

ٕالضافة ٕاىل ممثيل ات  عضوهتا  شارن، ممثلني عن القطا جملس املس
ة من اخلرباء  ة املعنية ومؤسسات القطاع العام واخلاص ومجمو احلكوم

دة املعنية ٔمم املت شاري مع واكالت ا ني، وبتعاون اس  .والباح

ة العمل بـ سرتاتيجي تويص مجمو ىل املستوى    :و
 ط هــود الــوطين التمنــوي املبــذول، ســ ا طــات والــربامج رصــيد ا

ــوض  لهن تقالل  ســ ــذ  ــرب م ــا املغ ٔطلقه ــيت  ٔوراش الكــربى ال وا
تق  ــ ــة مس ــة وطني ــداث مؤسس ــن ٕا ــد م ، فالب ــال ــاع الف لقط
سـرتاتيجيات الوطنيـة  يق  سـ ٔمن الغذايئ، يعهد لهـا بت لسيادة وا
ٔزمــات الطارئــة  ايق ل ســ ليقظــة والرصــد  ــال، تعــىن  يف هــذا ا

ديـد واقـرتاح واحملمت اليت  قد هتدد املنظومـات الغذائيـة، وتتكفـل بت
رشاف التحوالت الكربى املؤرة  ع املؤرشات واس ل، وت ٔمناط التد

ٔمن الغذايئ الوطين؛   ىل قوة ا
   ظومة الشمول املـايل ة املالية وم بة واملصاح متويل واملوا ليات ا تعزز 

مي ـت ا ـل تقويـة التث ٔ ر لعامل القروي، من  سـ غـرايف وتعزـز 
ديـد مـن الطبقـة  ـل  داث املقاوالت واملسامهة يف بناء ج ايت وٕا ا

لعامل القروي؛   الوسطى 
  ســهيل مســار ــل  ٔ ــد مــن  عــي املو ج ل  رســيع تزنيــل الســ

ليـــات  ميكن مـــن تعزـــز  ظومـــة املقاصـــة، وهـــو مـــا ســـ ٕاصـــالح م
صـــف ـــادل وم مع وضـــامن ٕاطـــار  هتداف اخلاصـــة  لعمـــل  ســـ

بــري يف  ليــة قــد قامــت بعمــل  ا ٔن وزارة ا لــام  صــندوق املقاصــة، 
يــة والرمقيــة  ت التق تو ــىل املســ ــد  عــي املو ج ل  ورش الســ

  والرتابية؛
  ـة ومالءمـة لف ٔ ٔهـداف إالمنائيـة ل بـة ا تقوية نظم الرصد الغـذايئ ملوا

ٔمن ال   غذايئ؛املؤرشات الوطنية مع املعايري واملتطلبات اجلديدة ل
  ـة ق ليـة حق ـرب جعـل الرمقنـة  ة التحـول الرمقـي،  خنراط يف دينام

ٓين ٕاىل  ــلك  ــوج وش ــن الول ــال م ــاع الف لني يف القط ــا ــني الف متك
ة الغذائية؛ لصنا رتبط  ة ولك ما    املعطيات واملعلومات الفالح

 سبة ل سبة التبعية الغذائية، الس  كتفاء الغذايئ وتقليص   تقوية 
ية  ٔساســـ اكلقمـــح والســـكر والزيـــوت والبـــذور (لمـــواد الغذائيـــة ا

ٔمسدة   ؛)ٕاخل... وا
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  ـات الغذائيـة ملنتو المـات اجلـودة اخلاصـة  رسيخ وتطور معايري 
مترار يف تعزــز  ســ ســمية والبصــمة الكربونيــة، و ٔ وال شــ تتضــمن امل

جها التعاون  ة احمللية اليت ت ات الفالح سويق املنتو   يات؛مسارات 
  ، اك شـلك مـ ـة  ذيـة املتنو ٔ ذايئ مستدام لتطـور ا د نظام  اع

ٔساسية؛ لمواد الغذائية ا ٔولوية    مع ضامن ا
  ـة يف ـات الفالح د من هـدر املنتو ل رشيعية وتنظميية  سن قوانني 

ــة  ــة وطني لي ســويق، ووضــع  ــع والتخــزن وال ــل التوزي خمتلــف مرا
ة اليت يمت ق   هدرها؛ لضبط المكيات احلق

  ــل الصــناعي وشــجيع لتحوي ــاب  ــة الق ــات الفالح ــع مــن املنتو الرف
ة الغذائية؛ ر يف جمال الصنا   س

  ات الـيت تصـمد ىل الزرا ، مع الرتكزي  منية سالسل إالنتاج الفال
يف سالسـل إالنتـاج  د خطة وطنية لتك ة واع ٔمام املتغريات املناخ

ة اجلدي دادات املناخ   دة؛مع إال
  ــات الــيت لمــوارد املائيــة لفائــدة الزرا يد والعقــالين  تعامل الرشــ ســ

ـني  ـة، بتق تعامل امليـاه اجلوف يد اسـ رشـ ٔمن الغذايئ و تضمن دميومة ا
ٔمن الغذايئ؛ مع استدامة ا ستغالل وتوجهيها    ٔمناط 

  ـاالت اجلفـاف ة  ل موا ٔ لتجميع الفال من  ديد  ل  د ج اع
ال الء املد سـويق و ت ال ـيل وصـعو ا ت وقـ تنظـمي السـوق ا

ــانوين  مترار يف التطــور املبتكــر لٕالطــار الق ســ ــب  ، جبان اخلــار
لسالســل  لهنــوض  ــارا اســرتاتيجيا  ــاره خ عتب  ، ــع الفــال لتجمي

ة نتاج ة واملردودية و ا ىل مستوى الن ة   .إالنتاج

سرتاتيجي، تويص  ة العمل بـ وف خيص تطور التخزن    :مجمو
  ــدبري ورشوط التخــزن ــم نظــام الت ــة هت ـيعية وتنظميي رشـ ــة  ــوفري ب ت

اكم  ظومـة مـ رسـاء م ٕ ريها من الضوابط القمينة  متويل و ومصادر ا
ٔساسية؛ لمواد ا سرتاتيجي  زون  ٔمني ا  لتدبري وت

  هيــا التــدبري الشــمويل لضــبط والتنظــمي، يعهــد ٕا ليــة وطنيــة  ــداث  ٕا
سرتاتيجي؛لمخز   ون 
  ــزون ٕالمـداد  ــة فعـال خبصــوص لك مـا يتعلــق  د نظـام مراق اعـ

ة تدبريه؛  الغذايئ ويف
  اطر اليت هتـدد سالسـل ايق ضد ا س لية إالنذار املبكر و د  اع

ة وإالمداد؛  الصنا
 ٔساسية؛ ٔرصدة خمزون املواد ا داد نظام شامل جلرد   ٕا
 ،رشـي لعنرصـ ال م  اص امللكفـني  ه ٔشـ ٔهيـل قـدرات ا ـرب ت

زون لضامن التعامل السلمي مع السلع؛ ة ا دارة ومراق ٕ 
  يــاطي ح ــزون  ديــدة تتعلــق بتــدبري ا ــة  د سياســات معوم اعـ

ة الصدمات الطارئة  سرتاتيجي، هبدف تغطية الطلب احمليل وموا

 وتقلبات السوق؛
 ،ــة ــة التحتي ر يف الب ســ د وتطــور وحفــظ  شــجيع  شــ ــرب 

 مرافق التخزن؛
 رامج البحث والتطور املتعلقة بتخزن املواد الغذائية؛  تعزز 
  ـة ـالل دمع التعاونيـات الفالح يات ومعدات التخزن من  عرصنة تق

ات التخزن والتربيد، خصوصا  داث وتطور مستود رامج ٕا وتعزز 
  .يف املناطق اليت تعاين من الهشاشة والعز

اتية بـ  ة املوضو مو ىل مستوى احلاكمة، تويص ا   :و
 لتغذية والغذاء؛ ة ذات الص  لتقائية يف السياسات العموم  تعزز 
  سـقة، ٕالرشاك القطـاع اخلـاص وضع ٕاطار مؤسسايت، وفـق مقاربـة م

ـات  سـويق املنتو ـل تـدبري جمـال  ٔ ٔطـراف املعنيـة مـن  وخمتلف ا
ة، لضامن تدبري ر  ٔسواق؛الفالح  شيد ل

  ،ٓفـة الضـياع والهـدر الغـذايئ د مـن  ل رشيعي وتنظميي  د ٕاطار  اع
سويق واسهتالك اخلزب؛  س ما يتعلق ب

  ـىل لسـالمة الغذائيـة  ـة الوطنيـة والرتابيـة اخلاصـة  تقوية نظم املراق
سهتالك؛ داد سالسل إالنتاج و  ام

 ٔنظمــة حممكــ عــامل  ٕ ــع  ــة والت ــداد دورة تقويــة نظــام املراق ــىل ام ة 
ــات  ملنتو ــق  ــا يتعل هتالك، خصوصــا م ســ ســويق و ــاج وال إالنت

ة  .الفالح

اتية توصيات هتم تطور السالمة  ة العمل املوضو كام قدمت مجمو
لتغذية وتوصيات  القهتا  الغذائية وحتسني مؤرشات املنظومة الصحية يف 

اصة  ة، جبانب تقدمي توصيات  ال املراق ة، تتعلق مب لك سلس فالح
واجن واحلبوب والسلس السكرية وسلس  لحوم وا اصة سالسل ا

  .الزيوت وسلس الصيد البحري
ث ال  شلك مفصل يف التقرر، ح هذا، وقد مت تقدمي هذه التوصيات 

هيا اكم 5سعنا الوقت احملدد يف  ىل التطرق ٕا  .دقائق 
ات ة واملؤسسات  وٕاذ جندد شكر لمك مجيعا وللك القطا احلكوم

ة  ينام سامه هذا التقرر يف ا ٔن  ٔمل  حن ن اخلاصة والعامة املعنية، ف
عية  ج صادية و ق ديد من احلقوق  ل  ل بناء ج ٔ الوطنية من 
، لنكون عند مستوى ما يطمح ٕاليه  ٔمن الغذايئ ببالد وتعزز السيادة وا

لويف، مبزيد من التقدم صاحب اجلال امل دمحم السادس لشعبه ا
ادته الرشيدة زدهار والرفاه حتت ق  .و

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا السيد املقرر

ة حزب  ب بوفد عن شب ٔود الرتح ب املناقشة،  نتقال ٕاىل  ل  وق
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 .احلارض معنا (Forza Italia)" فرصا ٕايطاليا"
مك ا    .مرح

  .شكرا

قل  اقشة التقرر، وسهتل هذه املناقشة مبدا فريق ٕاذن ن ٕاىل م
دود  شارن احملرتمني يف  د املس ٔ ٔحرار، فليتفضل   12التجمع الوطين ل

قة   .دق

شار السيد كامل صربي   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
ٔحرار، يف ٕاطار  رشفين مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول اللكمة  ٔن 

اتية اخلاصة بـ  لجنة املوضو اقشة تقرر ا ٔمن الغذايئ"م عتبار هذا "ا  ،
ظومة  ة، لبناء م ا اسرتاتيجيا  راهنية قصوى، مفن  املوضوع تو
ة  ، ومن  عي ببالد ج صادي و ق ستقرار  ة  مستدامة لصنا
رن  مع وضامن استدامة ووفرة ونوعية إالنتاج الغذايئ، شا ٔخرى، 
ٔعضاء، جمهوداهتم اجلبارة ٕالخراج هذا  سا ومقررا و لجنة، رئ ٔعضاء ا
لفعل متزي هذه املؤسسة  ٔفاكر جتسد  ن مبا تضمنه من  التقرر، مشيد

زخر به من كفاءات ستورية وما    .ا
سعنا هبذه امل  ا ويف هذا إالطار، ال  ٔن نعرب عن ارتياح ناسبة ٕاال 

ىل تعزز السيادة  سبات اليت حققهتا بالد يف جمال التدبري والسهر  لمك
ت اليت يعرفها العامل  د اوز الت ىل املستوى الوطين لت ٔمن الغذائيني  وا

 .املرتبطة هبذا املوضوع
ٔىت ٕاال بتعز ذايئ لن يت ٔمن  ق  ٔن حتق ، فٕاننا نعترب  ز إالطار وتبعا 

لسيادة  سرتاتيجيات الوطنية  القانوين مبؤسسة مستق يعهد لها بتدبري 
اة املواطنات واملواطنني ىل ح ارش  ر م ٔ ٔمن الغذائيني، ليكون لها    .وا

ٔحرار املبادرة اليت قام هبا جملس  مثن يف فريق التجمع الوطين ل كام 
الل تنظميه لندوة دولية تقارب شارن من  ٔمن  املس موضوع السيادة وا

ة العاملية الراهنة،  ا الظرف شعبة اليت تطر ت امل د الغذايئ يف ضوء الت
ني والربملانيني واخلرباء لني احلكوم ة من الفا   .حبضور مجمو

شارن مكؤسسة فا  خنراط جملس املس وٕاذ ننوه يف هذا الباب 
هتا يف ورش ة وبفضل تنوع مقار هتا املتنو ٔمن الغذايئ" مبكو ٔن "ا ، نؤكد 

لية فعا لتجويد  شلك  متة هبذا املوضوع  اتية  ة معل موضو داث مجمو ٕا
ا هبدف بناء منوذج  ة والريق هبا وإالسهام يف ٕاجنا السياسات العموم

ٔمن الغذايئ لسيادة وا   .مغريب 
ة جلال امل دمحم  لتوجهيات السام ٔن ننوه  ويف هذا الصدد، البد 

ٔوىل من ا ورة ا تاح ا لسادس نرصه هللا يف خطابه السايم مبناسبة اف

اللته ث، قال  ٔوىل من الوالية احلادية عرشة ح رشيعية ا .. ": السنة ال
سابق من  ة وال لوا ئية عن عودة قضا السيادة  ٔزمة الو نت ا ٔ وقد 

ة والصناعية و  ٔبعادها الصحية والطاق ل حتصيهنا يف خمتلف  الغذائية ٔ
ب ذ من تعصب من طرف البعض ريها، مع ما يوا   .و

ملواد  ٔسواق  زويد ا اته و اج وٕاذا اكن املغرب قد متكن من تدبري 
ول جسلت  ادية، فٕان العديد من ا ة وبطريقة  مكيات اكف ٔساسية  ا

برية يف توفري هذه املواد وتوزيعها الالت  طوق اخلطاب املليك . "اخ ى م هت ٕا
  .ايمالس

ة جلال امل دمحم السادس نرصه  ت السام لتعل وهبذه املناسبة، ننوه 
ٔمن الغذايئ لتحصني السيادة الوطنية يف هذا الباب  هللا يف موضوع ا
ني احلكومة ٕاىل اختاذ مجيع إالجراءات الرضورية  ىل تعززه، دا والعمل 

ال ٓ ٔقرب ا   .لتزني يف 
مثن يف فريق التجمع ال سرتاتيجية لهذه كام  ٔحرار امحلو  وطين ل

يض  ارطة طريق، يق ة، اليت نعتربها مبثابة  ة السام التوجهيات امللك
ٔمن الغذايئ لني يف جمال ا   .استحضارها من طرف خمتلف املتد

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة،

ٔيضا املالحظات الهامة اليت تناولها تقرر لك ٕاجيابية  ل  ة  س مو ا
هودات املبذو  ة،  وهني، من  ٔمن الغذايئ، م اتية املتعلقة  املوضو
ي  راء مضامني هذا التقرر ا ت من ٕا ٔعضاهئا، واليت مك ر  من طرف سا
ٔمن  ة يف جمال ا د املراجع املهمة لبلورة السياسة العموم ٔ سيكون ال حما 

ات ال لحكومة ولقطا سبة  ل ة ذات الغذايئ  وزارية ولمؤسسات العموم
ة  مو هتا ا ملقاربة اليت تب ٔخرى،  ة  ني، ومن  لباح الص وكذ 
ع  س الل  ٔمن الغذايئ من  اتية يف مالمسة مجيع جوانب ا املوضو
دانية يف هذا الباب  رات م ز ام  لني املعنيني هبذا املوضوع والق لاكفة املتد

ق وضعية  ٕالنتاج والتوزيع ملعرفة وتدق خمتلف السالسل ذات الص 
سويق   .وال

هودات املبذو من طرف احلكومة طي  مثن، يف نفس السياق ا كام 
ٔمهنا الغذايئ،  بريا لضامن  ٔحرزت بالد تقدما  ث  ٔزمة الصحية، ح فرتة ا
واصل من  زويد السوق الوطين بعرض وافر وشلك م الل ضامن  من 

ات الغذ ٔي مزايدة، ولك املنت ٔن هذه النقطة ما كتحتاجش  ائية، حبيث 
ٔمن الغذايئ  ٔرض الواقع، مما جيعلنا نطمح لتزنيل ورش ا يبان يف  يش 
ينة،  د سلمية وم امئه، وفق قوا لفائدة املواطنات واملواطنني وٕارساء د
رشاف مغرب ما بعد  ٔسسة والتجويد واس ستدامة وامل راعي رشوط 

ٔكرث  لورو    .قوة ومتاساك من ذي ق
ططات  تلف ا ٔمن الغذايئ  اتية ل ة املوضو مو ويف ٕاطار دراسة ا
يل خمطط  ٔمن الغذايئ، من ق ململكة ذات الص  سرتاتيجية املعمتدة 
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ٔخرض" ٔخرض"وخمطط " املغرب ا س"وخمطط " اجليل ا ريها، " ٔليوت و
ة الغذائية ولك ال ، فضال عن قطاع الصنا ات والسالسل ذات الص قطا

وهني  لصيد البحري، م ىل الشق املتعلق  سرنكز يف ٕاطار مدا الفريق 
لحظة يف جمال الصيد البحري  سبات احملققة حلدود ا ملك يف هذا الباب 
ذائيا ذاتيا يف هته الفرتة الصعبة اليت يعرفها  ا اکتفاء  واليت لوالها ملا حقق

  .العامل
ة من ويف هذا الصد ىل توفري مجمو د، ندعو احلكومة ٕاىل العمل 

ٔساسية والرضورية لتزنيل مجيع مالحظات هذا التقرر يف جمال  املقومات ا
لصيد البحري، وخصوصا خمطط  ٔمن الغذايئ يف الشق املتعلق  ا

س" رشيعية يف ٕاطار التعاون " ٔليوت ٔن يعمتد مكسامهة من املؤسسة ال و
، والتاكمل بني املؤسست لهيا دستور ذية املنصوص  رشيعية والتنف ني ال

ر هبا ويه ٔن نذ ٔس    :وال ب
 ولية؛ ىل الرفع من جحم حصة املغرب يف السوق ا   العمل 
  ق هدف اء  200.000حتق ٔح ربية ا ٔلف طن ف خيص ٕانتاج 

ادي  اء البحرية  ٔح ربية ا ٔنه  ر  البحرية، ويف هذا الصدد نذ
دي د الفرص  ر يف قطاع الصيد البحري ختلق وا س دة يف 

ىل الرثوة الطبيعية؛   وكذ اخلفض من الضغط 
  ات البحرية من طرف الساكنة يف الوسطني شجيع اسهتالك املنت

لق  ٔنه مت  مجل يف ٕاطار  10احلرضي والقروي، حبيث  ٔسواق 
س"خمطط  ٔسواق ونقربو "ٔليوت ستغلو هاذ ا ٔننا  ، واليوم الزم 

س؛املن  ٔليوت ا به خمطط  يل  لمواطنني، اليشء ا   توج 
  بري من ر جزء  ٔنه يمت تصد ىل اعتبار  ات البحرية،  مثني املنت

ٔي ه  ىل شلك مجمد بدون خضو بري،  إالنتاج السميك  حتويل 
بري ي ميثل موطن قصور  لق فرص الشغل  اليشء ا ث  من ح

ىل املستوى الوطين؛   والقمية املضافة 
  ىل الرتوجي لفائدة املنتوج املغريب والعالمة املغربية ف خيص العمل

سويق املؤسسايت؛ ر ال ٔ ات البحرية والرفع من    املنت
  ة لصنا يات التحويل املرتبطة  بتاكر وكذا تق الرفع من حمتوى 

  البحرية؛
  رشيعي والتنظميي حلاكمة قطاع الصيد البحري رسيع ٕامتام إالطار ال

ة؛يف الشق امل ملراق   رتبط 
  ري القانونية ات البحرية  سويق املنت ري املرصح حماربة ظاهرة  و

رات  س ة وضامن  ىل الرثوة السمك ل احملافظة  ٔ هبا من 
  ؛وكذ فرص الشغل اليت مينحها هذا القطاع احليوي

 رشية العام يف قطاع الصيد البحري؛ ٔهيل املوارد ال   ت
 ىل تزنيل اسرتا ات البحريةالعمل  ة الصنا   .تيجية ملتابعة ومراق

ٔن معاجلة هذه  ازمني  ٔحرار نعتقد  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

ىل تنافسية ومردودية  ٔن تؤر ٕاجيا  ٔهنا  ر من ش املالحظات السالفة ا
راكامت  لق  هذا القطاع وتدمع عنرص احلاكمة اجليدة وتقوي مساعي 

ىل مستوى املؤرش برية يف ٕاجيابية  ة ورغبة  ا ينا ق مني  ات الرمقية، مما 
ال، واليت نعي بعمق  ٓ ٔقرب ا ها يف  جتاوز بالد لهذه النقائص وتدار

صادي ق منو  ىل ا عية ووقعها إالجيايب  ج رها  ٓ.  
يف اجلهود  ك ىل  کام نود إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل رضورة العمل 

ل تدارك هذه النقائص  ٔ ل إالجيايب مع من  ىل التفا ومدى قدرة احلكومة 
ي سيعكس ال ت املعمتدة  هذا املعطى احملدد، وهو ا حما تطور املقار

سرتاتيجي   .لهنوض هبذا القطاع 
ٔمن الغذايئ ببالد هو العمل  ٔمه لضامن ا ويبقى يف نظر الرهان ا

  :حماور العمل التالية ىل تفعيل
  ستدامة؛اخنراط احلكومة يف م ق  اه البحر لتحق لية م   شاريع لت
 اه البحر؛ لية م   لق واك لت
  احللول ٔ اوز مس ني العام واخلاص لت عقد رشاكة بني القطا

ل؛ لهيا يف املستق ين  ٔن ن ة اليت ال ميكن    الظرف
  لمسامهة ة  دات صناعية يف جمال الفال العمل ٕاىل استقطاب و

ٔمن الغذايئ؛   يف ا
  ٔمسدة دمع امل ة ف يتعلق بدمع ا لفال لفوسفاط  ب الرشيف  ك

  .ملضاعفة إالنتاج الفال

ي نطمح ٕاليه  ٔمن الغذايئ ا ق رهان ا ه حتق ٔن هذا التو ومن ش
صادية تقوي مسارات بناء متوقع  وئ بالد مراتب اق مجيعا، مما س
ٔمن الغذايئ وحتفظ حصة وسالمة املواطنات  مؤسسايت يف جمال ا

ة و  مو هيا تقرر ا لص ٕا الالت والنقائص اليت  خ املواطنني وتعاجل 
ىل مستوى  قي  اتية، واليت نعتربها يف جوهرها تمن عن ٕاشاكل حق املوضو

ٔسف   .احلاكمة مع اكمل ا
عتبار  ذ بعني  ٔ دا يف ا ولكنا ثقة يف احلكومة اليت لن تدخر 

ىل تلف التوصيات املهمة الصادرة عن هذا  كب  التقرر، واليت س
ىل  ايت واحلرص  ل ضامن اکتفائنا الغذايئ ا ٔ تطورها بال شك من 
ال  ٔج ا اسرتاتيجيا لنا و ي يعترب تو نا الغذايئ، ا ٔم ىل  احلفاظ 

ل   .املستق
ٔسعار  لرمغ من ارتفاع ا ، و ريات بالد ىل  ىل بالد و امحلد  

ىل احل ٔراد املشوشون  ي  ٓن وا ىل تزنيل الزتاماهتا، ا كومة ٕالهاءها 
ول اليت نعتربها قوية، ويقف  وفرة عكس العديد من ا اخلريات موجودة وم
قد اليوم ٕاىل العديد من  ات، وتف ناء احلاج مواطنوها يف شلك طوابري الق

ات   .املنتو
ق املزيد من  ٕاذن، بالد ماضية يف الطريق الصحيح حنو حتق

ات وإالجن ق إالصال ىل رٔسها ضامن خمزون اسرتاتيجي لتحق ازات، و
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ٔمن الغذايئ   .ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة ٓن لفريق ا   .اللكمة ا
س احملرتم   .تفضلوا السيد الرئ

س سع دقائق السيد الرئ   .عندمك 

شار    :امخلار املرابط سيدال املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
لجنة احملرتمني، ٔعضاء وعضوات ا   السيدات والسادة 
شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس

س  شارن، هن السيد رئ لس املس ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا
ة والسيدات والساد اتية املؤق لجنة املوضو لجنة ا ٔعضاء ا شارن  ة املس

ٔمن الغذايئ  ايت حول ا داد تقرر موضو ىل هذا العمل النوعي واجلاد ٕال
اتية  ات املوضو مو داث ا ٕ لس  ب ا اليا قرار مك مثن  ملغرب، كام 

ضيات الباب ٔمن الصحي وفق مق ة اخلاصة  العارش من النظام  املؤق
ل تزنيل ال  ٔ يل، وذ من  ا ة ا ة الرام ة السام ٕاىل توجهيات امللك

ٔبعادها، واليت اكن  رضورة حتصني قضا السيادة الوطنية يف خمتلف 
عوة ٕاىل  عنواهنا املركزي هو ، تتعلق "ا اكم ظومة وطنية م داث م ٕا

ة،  ٔساسية، الس الغذائية والصحية والطاق لمواد ا مبخزون اسرتاتيجي 
ني املسمتر ىل الت سرتاتيجي  والعمل  ٔمن  ات الوطنية مبا يعزز ا اج ل

م صاحب اجلال نرصه هللا ،"لبالد ى  هت   .ا
ٔعضاء  س و مسمك مجيعا رئ ٔه  ٔن  ويف هذا إالطار، امسحوا كذ 
داد  ل ٕا ٔ ي قاموا به من  ري ا ىل العمل الك اتية  ة املوضو مو هذه ا

ة امل مو ٔطر ا ٔه  بهتم الفعا لعمل هذا التقرر، كام  ىل موا اتية  وضو
ٔمن  اتية حول ا ة العمل املوضو ٔن حيمل تقرر مجمو ظر  ة، هذا وي مو ا
ىل   ، ت حول إالشاكليات املرتبطة بتقوية إالنتاج الفال ا الغذايئ ٕا
جلفاف وتقدمي تصور اسرتاتيجي  ة املرتبطة  راهات املناخ الرمغ من إال

ظومة وط  ٔساسية، جبانب لتطور م لمواد ا سرتاتيجي  ياط  نية لالح
ة والولوج  ٔساس تعزز القمية املضافة الفالح تقدمي توصيات معلية، هتم 
لمواد  لغذاء وتطور سلس ٕامداد وطنية مستدامة  العادل واملنصف 

ٔساسية   .ا
ر  ٔساليب تطو متويل الفال و ليات ا ظر تقدمي تصور حول  كام ي

ل ضامن  ليات ٔ سهتالك الغذايئ، وذ من  ر و الس مع اخلاصة  ا
لعدا والسيادة الغذائية قدمة  ظومة وطنية م اق م   .ان

ى اكفة  بري  ىل وعي  شارية، تدل  اء وفق مهنجية  وهو تقرر 

لني املؤسساتيني  ٔمن الغذايئ اليت هتم خمتلف الفا ٔ ا لجنة مبس ٔعضاء ا
متع املغريب، وهو ما عكسته  والسياسيني ات ا عيني ولك ف ج و

ٔمعلت مقاربة اتية، واليت  ة املوضو مو اطية اركزت  مهنجية معل ا است
ٔساسية، يه ليات    :ىل ثالث 

ٔمن الغذايئ؛ - 1 دبيات املرتبطة مبوضوع ا ٔ   استقرائية ل
رات امليدان  - 2 الل الز ٔمن الغذايئ من  ية استكشاف واقع ا

 ستطالعية؛
الل اجللسات احلوارية التواصلية - 3 ع من    .س

س احملرتم،  السيد الرئ
د املركزات اجلوهرية يف املنظومة  ٔ شلك  ٔمن الغذايئ  ٕان موضوع ا
م دويل  ه سرتاتيجية العاملية والقارية والوطنية، وهو موضوع حظي 

شه العامل الي ، ومع ما يع ذ عقود طوي ٔزمات م برية و وم من حتوالت 
د"كـ(طارئة  رانية 19"-وف ٔو ٔصبح موضوع )وتبعات احلرب الروسية ا  ،

ولية دات الوطنية وا ٔج ٔمن الغذايئ يتصدر ا   .ا
لجنة  ٔعامل ا شلك ٕاجيايب مع  ٔصا واملعارصة تعاملنا  ٕاننا يف فريق ا

ث سامه ٔمن الغذايئ، ح ة اخلاصة  اتية املؤق ٔعضاء وعضوات  املوضو
رة مفص حول تصوره  لجنة، كام قدم الفريق مذ شيط معل ا الفريق يف ت
ل لتعزز مقومات السيادة الوطنية، وفق  ٔمن الغذايئ مكد املرجعي حول ا
القة مبوضوع  ٔساسية دولية ووطنية يف  طلقات  مهنجية تنطلق من م

ٔرقام ومؤرش شخيص  ٔمن الغذايئ، وستعرض عنارصه يف  ات تعكس ا
ىل تقدمي توصياته  رة الفريق  ٔمن الغذايئ، كام توقفت كذ مذ قة ا حق

ٔمن الغذايئ ق بالد ل ة لتحق ل املمك   .حول املدا
شارن يف وضع تصوره  لس املس ٔصا واملعارصة مب وينطلق فريق ا

، من املنطلقات التالية ٔمن الغذايئ ببالد ق ا   :لتحق
ال - 1 ىل الزتام املغرب  ولية اليت تضمن احلق يف احلصول  ات ا تفاق

 ذاء اكف؛
ري من اخلطب والرسائل  - 2 ة الواردة يف الك ة السام التوجهيات امللك

ة؛  امللك
ق خطة التمنية املستدامة لسنة  - 3  ؛2030الزتام املغرب بتحق
القة بضامن  - 4 ولية يف  لزتامات ا ئق واخلطط و خمتلف الو

 ٔ  من الغذايئ؛وتوفري ا
حلق يف الغذاء؛ - 5 ستوري   إالقرار ا
ه التمنوي اجلديد يف  - 6 ٔمن الغذايئ يف صلب منوذ ريا، اعتبار ا ٔ و

 .2035ٔفق 

اتية انطلق مهنا ليؤسس  لجنة املوضو د تقرر ا طلقات و ويه م
ٔمن الغذايئ،  ولية ملفهوم ا ئق ا ىل الو ستعرض مركزاته، بناء  ول

اصة م ام و روما  ٔمن الغذايئ املنعقد   1996قررات مؤمتر القمة العاملي ل
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ٔمن الغذايئ ٔمه مؤرشات رصد ا   .وتقدمي 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شخيصه لواقع  شارن يف  لس املس ٔصا واملعارصة مب ينطلق فريق ا
 ٔ ٔرقام ومعطيات تقارب ا ٔمن الغذايئ يف املغرب من  لغذاء يف ا زمة احلالية 

ث  ىل الواقع الوطين، ح يدة  ٔ ي  انعاكسات  ويل والقاري، وا بعدها ا
ٔمن الغذايئ يف هذه  هودات العاملية اليت بُِذلَت وتُْبَذل يف جمال ا رمغ لك ا

ٔن رهان ضامن التوازن بني العرض والطلب الغذايئ  العرشية، يُالحظ بقوة 
ة من االٕ  ، ومهناسيصطدم مبجمو    :شاكليات املعقدة واملتدا

املنا؛ - 1 ها  ة والكوارث الطبيعية اليت يوا  الظروف املناخ
ري لعدد ساكن العامل؛ - 2  رتفاع الك
ار؛ - 3  تلوث احمليطات والب
ٔزمة  - 4 الل تداعيات  ٔيضا من  ٔمن الغذايئ يتفامق كذ  انعدام ا

د" ٕالضا" 19-وف ة،  ةوالتغريات املناخ ات املسل   .فة ٕاىل الزنا

ٔرقام  ٔمن الغذايئ العاملي نتج عهنا  هذه إالشاكليات املعقدة واملتدا ل
ل  س ه اخلصوص،  ىل و ملغرب  ة، و اصة يف القارة إالفريق مقلقة، و

 :مهنا
ٔمن الغذايئ؛ - 1 ات يف مؤرش ا   راجع املغرب بثالث در
ٔمن غياب رؤية واحضة واسرتاتيجية بعيدة امل - 2 دى ملعاجلة قضية ا

ة؛ ططات الفالح  الغذايئ الوطين مضن ا
لبالد وحمدودية إالجراءات  - 3 سرتاتيجي  ات التخزن  ضعف ب

القة حبامية القطعان املغربية؛ ة يف   احلكوم
ٔنواع  - 4 د املقاربة المكية يف سياسات انتقاء البذور وا البذور "اع

تار  ٔصناف احليوانية ا  ؛"ةوا
ىل  - 5 سارع وترية الزحف العمراين  ٔحباث امليدانية  تؤكد نتاجئ ا

ا  اخ ٔكرثها مالءمة م ة و ٔرايض الفالح احملور املمتد من (ٔخصب ا
يطرة ٕاىل اجلديدة ات املفقودة، ويفقد )الق ، مما يضاعف سنو املسا

ٔسعار  ب يف ارتفاع  س ٔمهنا وسيادهتا الغذائية، وي املدن املغربية 
عية الفقرية ج ات  شة وترضر الف الء املع  .اخلرض و

س احملرتم،   السيد الرئ
رتنا  ا يف مذ شارن قدم لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا

ة من التوصيات حتت شعار اتية مجمو ل : "موعتمك املوضو ٓن ق التحرك ا
ٔوان ة"فوات ا صادية  ، توصيات تعكس واقع املتغريات البي ق و

لينا مراج ولية، اليت تفرض  عية ا ج ادة رمس خريطة إالنتاج و عة وٕا
قة، تضع  د دق ٔساس قوا ىل  ا  ٔمرا مل حامية موارد الطبيعية الفال 

ت،  ٔولو ات الشعب املغريب يف مقدمة ا يا ٔولوية الح املهددة وٕاعطاء ا
ٔوان م ل فوات ا ٓن وق ٔمن الغذايئ مما يعين التحرك ا ق ا ل حتق ٔ ن 

ات  يا ح ىل تلبية  ىل حتسني القدرة الوطنية  الوطين، مما يعين الرهان 
و وجودة حصية  ٔسعار مق ل، ب الغذائية مجليع املواطنني يف احلارض واملستق
ستقاللية  ق  ة الستدامة املوارد الطبيعية وحتق ة ضام ة وخريطة ٕانتاج ٓم

ٔسواق ت ا ولية،  عن مضار ٔزمات ا اطر الطبيعية وا اة ا العاملية ومرا
سرتاتيجي وحامية قطعان املاشية  ات التخزن  ٕالضافة ٕاىل تعزز ب
ان املترضرة يف ٕاطار  لب مع املمكن  وصون البذور احمللية املغربية وتقدمي ا

  ".دبلوماسية الغذاء"

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ملسامهة النوعية  ٔصا واملعارصة إالشادة  ال تفوتنا يف فريق ا
لك  لجنة، وكذا  ٔعضاء ا شارن عضوات و لسيدات والسادة املس
ن سامهوا يف ضامن  وليني، ا الرشاكء املؤسساتيني واملدنيني الوطنيني وا

لجنة   .حسن سري معل ا
 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ٓن    .اللكمة ا
شار احملرتم، لمك مثاين دقائق   .تفضلوا السيد املس

لمي شار السيد دمحم    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ضيات املادة  لس امل  148طبقا ملق يل  ا شارن، من النظام ا س

دة والتعادلية،  لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة اليوم  ٔن  سعدين 
ل  ٔفاكر واملالحظات حول التقرر املنجز من ق ٔتقامس معمك بعض ا

ة حول  اتية املؤق ة العمل املوضو ٔمن الغذايئ"مجمو   ".ا
ستقاليل، عن ت مس الفريق  ٔعرب لمك،  ٔن  ر وامسحوا يل بداية  قد

لية الربملانية احلديثة،  ىل تفعيل هذه ا لس  ت ا ري حلرص مكو الك
، ومل يمت تفعيلها سابقا ٕاال ملرة 2020واليت كام تعلمون مت ٕاقرارها سنة 

دة   .وا
ي  اليا العمل اجلاد واملسؤول ا ٔمثن  ومادامت املناسبة رشط، فٕاين 

ٔطرا، ٔعضاء و سا و ة العمل، رئ داد التقرر  اطلعت به مجمو يف ٕا
ات طوي من العمل اجلاد واملضين يف  اء مثرة لسا ي  ايت، وا املوضو
ات املنعقدة ٕالجناح هذه  ج لقاءات مع خمتلف الفرقاء، و ٕاطار ا
ية والعملية اليت تعرتض تفعيل  راهات الزم لرمغ من إال اجللسة، وذ 

ارشته فعلي ٔرض الواقع وم ىل  صاص  خ لرمغ من إالرادة هذا  ا 
ت جملسنا املوقر   . السياسية املعرب عهنا من طرف خمتلف مكو
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ق  سامه مجيعا يف حتق لية س الل تفعيل هذه ا ٔننا اليوم من  قة  واحلق
ات  ل مجمو مي من ق ع والتق ليات الت اجه و الرتامك املعريف والعميل من م

ضيه ذ ة، مع ما يق اتية املؤق  من مضاعفة وتعميق جلهود العمل املوضو
لية الربملانية ة لهذه ا ق متكن من بلوغ ممارسة حق يا حىت  ا وتق   . مؤسس

ي  اقشة التقرر ا ٔن م ستقاليل  رى الفريق  ومن هذا املنطلق، 
ستلزم بلورة خطاب  ٔيدينا اليوم يعترب مترينا دستور واسرتاتيجيا  بني 

ٔيضا بقمية التقرر نوعي يليق جبلسة دستورية فريد ري معتادة، ويليق  ة و
ية واملوضوعية  راهات الزم لرمغ من إال ي  ٔمن الغذايئ، وا هنايئ حول ا ا
الية يوفر  نية  نه يعد حبق تقرر ذا  ٔ داده، ٕاال  ت ٕا اتية اليت وا وا
ٔمن  اتية لسياسة ا راهتم املوضو ٔرضية لبناء مرافعاهتم وتقد ٔمة  ملمثيل ا

  .ذايئ ببالدالغ
طلق ٕاغناء املالحظات والتوصيات املهمة اليت يعرضها التقرر  ومن م
سرتاتيجية واليت وقع  ططات القطاعية  واليت تنرصف ٕاىل كنه ا
ستقاليل يعرب  ٔمن الغذايئ، فٕان الفريق  لهيا، ذات الص  يار  خ

ٔساس  ٔمن الغذايئ  ق ا ٔن ارتباط حتق ة بداية عن  لرفع من إالنتاج
زون  سمترار يف استزناف ا ىل حساب  ٔن يمت  غي  ة، وال ي الفالح

ددة ٔو املت ة    .سرتاتيجي لبعض املوارد املؤق
ري  ٔ ل يف العقد ا سيب لٕالنتاج الفال املس ٔن التحسن ال  

ٔمر يطرح خماط ر خمزون املوارد املائية، وهو  س ٔشد ارتباط  ر ارتبط 
ملاء، وقضية املاء هذه  ىل مستوى ضامن اسمترارية الزتود  لية  مستق
ىل  ٔن نؤكد  ، وهنا البد  ٔمن الغذايئ ببالد ٔمهية لضامن ا لغة ا  ٔ مس
، مبا حيقق حامية  ادة رمس خريطة إالنتاج الفال ة املاسة ٕال احلا

ة ملوارد الطبيعية املهددة   .استدام

س،   السيد الرئ
ر، السيد   الوز

ملغرب  ٔمن الغذايئ  اطر اليت هتدد ا د ا ٔ ٓخر، فٕان  ىل صعيد 
فذا  ٔحضت م ولية، واليت  ٔسواق ا لتقلبات اليت تعرفها ا ٔساسا  رتبط 
شفت عنه التغريات  ٔوقات، وهو ما  اح يف مجيع ا ٓمن وال م ري 

اة السوس والتو  ٔزمة ق ولية املتكررة،  ئية ا ٔزمات الو رات السياسية وا
ات الغذائية،  لمنتو ول املصدرة  ٔسعار، ابزتاز ا والعسكرية، مضاربة ا
لبالد  سرتاتيجي  ات التخزن  ستوجب تطور وتوسيع ب وهو ما 
ات املواطنني املغاربة والرفع من قدرة  يا ٔمني اح ل، هبدف ت ا شلك 

ٔقل، بدل ا ىل ا اوز امخلس سنوات  ٔشهر القلي التخزن لفرتة تت
اليا   .املعمول هبا 

س،   السيد الرئ
ٔيضا  ٔمن الغذايئ املغريب حيمل  ٔن املفهوم اجلديد ل ري  ٔ نؤكد لمك يف ا
د  ىل اع ركزي املغرب  ٔن  ٔمهية مبا  ٔبعادا دبلوماسية واسرتاتيجية ومن ا

قة  ة والشق ول إالفريق توسيع اسرتاتيجية دبلوماسية الغذاء يف اجتاه ا
وب دمة القضا الوطنية - ورسيخ التعاون ج ٔنه  وب، مبا من ش ج

دة الرتابية واملشاريع  سرتاتيجية العليا، ويف مقدمهتا الو واملصاحل 
ة ٔمم السام صادية الكربى واملناصب واملواقع مضن املنظامت القارية ل   .ق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 
مك سبع دقائق تفضلوا، س،    .السيد الرئ

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

ر،  السيد الوز
شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس

اقشة  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة م اتية املؤق لجنة املوضو الصات التقرر الشامل الصادر عن ا ضامني و

ٔمن الغذايئ  .اليت شلكها جملسنا املوقر حول ملف ا
ىل ما  ٔطرا،  ٔعضاء و سا و لجنة، رئ ٔنوه بعمل ا ٔن  ٔود يف البداية  و
ٔخ املهدي  ارة وروح العمل امجلاعي حتت ٕارشاف ا بذلوه من جمهودات ج

ال، ويه جمهودات نوعية يعكسها هذا التقرر عمتون خبربته  وختصصه يف ا
لشمولية يف رصد خمتلف  قة العلمية و ٔيدينا واملمتزي  املوضوع بني 
ي متت كذ صياغته  ٔمن الغذايئ، وا االت ذات الص  السالسل وا
ال القانونية احملددة يف ٓ رتام ل بري من املوضوعية واحلياد يف ا  بقدر 

ٔكرب من لك  ٔن قضا الوطن  ميان جامعي  ٕ لسنا املوقر، و يل  ا النظام ا
رة  .املواقع العا

شارن واكفة  س جملس املس بطبيعة احلال، الشكر موصول لرئ
يالهتا،  ة وم مو بهتم لهذه ا ىل موا ٔطرا،  با وفرقا و لس، مك ت ا مكو

يار هذه املواضيع ويف صدارهتا  ىل حسن اخ يار و ٔمن الغذايئ، وهو اخ ا
ٔولوية وجتاوبه  متعية ذات ا لس مع القضا ا لم امئ  ل ا جيسد التفا
ة لصاحب اجلال امل دمحم  ة السام الفعال والرسيع مع التوجهيات امللك
ة اليت  اق س سرتاتيجية و ٔيده، ومع رؤيته  السادس، نرصه هللا و

ٔمن الغذايئ مر سرتاتيجي الشامل جعلت دوما ا ٔمن  كزا جوهر ل
 .لبالد

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

شف التقرر مواطن القوة وماكمن الضعف يف السياسة الوطنية  لقد 
سرتاتيجيات  اح وجوانب القصور يف  الغذائية، وخشص فرص الن

ىل واقع  القطاعية ويف سالسل إالنتاج والتوزيع والتخزن، وسلط الضوء 
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ليات إالنتاج  ٔمني املنتوج و ة الغذائية وخمتلف اجلوانب املرتبطة بت الصنا
لص  سويق، لي ظومة التخزن وال سهتالك وم ونوعيته وصوال ٕاىل واقع 
ٔن جتد  متىن صادقني  ات  رب توصيات واقرتا ة البدائل  التقرر ٕاىل صيا

ة  جها احلكومة وخمتلف طريقها ٕاىل السياسات العامة والعموم اليت ت
ديد  ٔفق  س  ٔس ة واخلاصة، بغية الت ة والشبه العموم املؤسسات العموم
ٔمن الغذايئ مجليع املغاربة  عي، يوفر ا ج صادي و ق ج البديل  ي

عية دا جمالية واج نصاف و ٕ. 

س احملرتم،  السيد الرئ
ٔمن سيه موضوع ا ك ٔمهية  ص مبا سبق، ونظرا ملا  الغذايئ من 

ة الصعبة اليت جتتازها  لظرف عية، واستحضارا  صادية واج سياسية واق
ٔسعار  ري املسبوق  رتفاع  ان العامل، جراء  ٔسوة ببايق ب  ، بالد
احملروقات وخمتلف املواد الغذائية والسلع واخلدمات، فٕاننا يف الفريق 

داد حلزب احلركة الشعب  ي هو ام ية بعمقه الوطين الصادق، احلريك، ا
ٔن تبادر  ري املفهوم و رة الرتدد والصمت  ٔن خترج احلكومة من دا نتطلع ٕاىل 
مللموس رهان  ٔزمة بقرارات جتسد فعال و ٔوضاع املت ة ا ال ملوا ستع
ٔزيد من  ذ  و م ٔسست لها ا ٔرض الواقع، واليت  ىل  عية  ج و  ا

ن بفضل حمكة صاحب اجلال   . امل دمحم السادس نرصه هللاعقد
ولية  ٔسس ا باء وراء ا خ ظر مهنا الكف عن لغة التربرات و كام ن
د من  ل ل  لتد ٔي بدائل، فاحلكومة مطالبة اليوم  ٔزمات دون تقدمي  ل

ء وحش املاء ة الغالء وتداعيات الو   .مو
ل مع نبض الشارع والتقاط الرسائل  لتفا اليت يرصفها كام يه مطالبة 

ر  ٔ ف من  لتخف ايل  مج استع ر رب تفعيل  وات، وذ  رب خمتلف الق
لكفهتا  ة  ة املنهت ٔرس املغربية ومراجعة السياسات الفالح ىل ا ٔزمات  ا
ر، واليت رمغ  لتصد ة يف مجملها  ات مو صصة لزرا املالية واملائية وا

ا يف بعض السالسل فٕاهنا مل توفر  ايت يف املواد الغذائية جنا كتفاء ا
ٔمن الغذايئ ببالد ي هو جوهر ا لمغاربة اكحلبوب، وا ٔساسية    .ا

الية  ر العمويم، وفق رهان املناصفة ا س ه  البد كذ من توج
اكمل لتمنية املناطق القروية واجلبلية،  عية، وتزنيل خمطط م ج والعدا 

ٔمشل ؤوسع  وبناء جممتع قروي مستقر ٔن التمنية القروية  دة  ىل ضوء قا
منية مستدامة سان هو صانع وهدف لك  ٔن إال ة و  .من التمنية الفالح

س احملرتم،  السيد الرئ
سة هذه  ٔن تبقى ح غي  ٔمهية هذا التقرر ال ي ٔن  ىل  اما، نؤكد  خ

نه بة تزنيل مضام ، ولهذا اجللسة وال يف جودة الوثيقة املؤكدة، بل يف موا
ىل  الصاته  ٔجرٔة توصياته و لية ملتابعة وتقمي  لق  ىل رضورة  نؤكد 
رشيعية  لمؤسسة ال ستورية  ات ا ىل ضوء الصالح ٔرض الواقع، وذ 

ة مي السياسات العموم ة وتق  . يف مراق
ادة احلكمية  ة الوطن واملواطنني، حتت الق ا هللا مجيعا خلدمة مصل وفق

ٔيدهلصاحب اجلال امل   . دمحم السادس نرصه و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  ٓن   .اللكمة ا
دود ست دقائق شار يف    .تفضل السيد املس

رض شار السيد عبد إال ح   :املس
﷽ 

ٔرشف امل ىل    .رسلنيوالصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
شارن ملناقشة  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ة اليت شلكها جملسنا املوقر حول موضوع  اتية املؤق ة املوضو مو تقرر ا

ٔمن الغذايئ" لنظر ، ويه إالشاكلية اليت"ا ٔصبحت تؤرق العامل   
ويل املوسوم بزتايد الساكين املسمتر  لسياق ا ة  سار لتطورات امل
ٔزمات  رات السياسية وا ة والتو ت اليت تفرضها التغريات املناخ د والت
داث تغريات هيلكية  ٔدت ٕاىل ٕا ئية، واليت  عية والو ج صادية و ق

ت العا ٔولو ٔمن الغذايئ، واسرتاتيجية يف ا ملية يف مقدمهتا ٕاشاكلية ا
لغا ووضعه  ما  ٔمن الغذايئ اه بايق دول العامل يويل ملوضوع ا واملغرب 
منوذج  ا وطنيا يف صلب ا سرتاتيجية وجع مرشو ت  ٔولو مضن ا

  .التمنوي اجلديد
لعناية املولوية لصاحب  ٔمن الغذايئ  ومن هذا املنطلق، حيظى ا

ٔو وطنية تتعلق اجلال م اسبة دولية  ة يف لك م الل توجهياته السام ن 
تاح السنة  الل اف ٓخرها خطابه السايم  ٔمن الغذايئ، اكن  مبوضوع ا
ظومة وطنية  داث م ىل رضورة ٕا اللته  ٔكد  ي  رشيعية احلالية، وا ال
لسياسة  ٔساسية، كام اكن  لمواد ا سرتاتيجي  زون  اكم تتعلق  م
رهان  اطر املرتبة  ه ٕاىل ا ي ت ة لصاحب اجلال نرصه هللا، ا اق س
ب  بريا يف جتن ويل والوطين فضال  ن ا ىل الصعيد ٔثريه  ٔمن الغذايئ وت ا
ت املغرب من وضع  ث مك ٓن، ح شه ا ي نع املغرب وضعا صعبا من ا

اكمل هيدف ٕاىل ضامن توفر املواد الغذائية وتعزز الت  ة هنج م منية الفالح
ف مع  ٔولوية محلاية املوارد الطبيعية والتك والقروية املستدامة، وٕاعطاء ا

ة، بفضل اسرتاتيجية  ٔخرض"التغريات املناخ سرتاتيجية " املغرب ا و
ٔخرض"اجلديدة  ٔنظمة "اجليل ا ٔساس ٕاىل استدامة ا ، واليت هتدف 

سرتاتيجيات واملبادرات انب  ٔخرى، مبا فهيا  الغذائية، ٕاىل  ة ا امللك
متكني  مج ا رشية واسرتاتيجية الصيد البحري ور لتمنية ال املبادرة الوطنية 

عية ج لمرٔة وورش تعممي امحلاية  صادي    .ق
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الل  ل جملسنا وشلك رسيع مع هذه التوجهيات، من  وقد تفا
ل ٔمن الغذايئ،  ة حول موضوع ا اتية مؤق ل جلنة موضو وقوف عن شك

ي حنن  الل تقدمي التقرر ا ىل الوضعية الغذائية ببالد من  قرب 
ي نعتربه فرصة ٕالغناء النقاش واحلوار حول  اقشته، وا بصدد م
ل مع التطورات  ٔمن الغذايئ والتفا ة املرتبطة  السياسات العموم
عية والصحية، متاشيا مع الرؤية  ج صادية و ق السياسية و

ٔهنا س ، وٕابداء رٔينا ومالحظاتنا اليت الشك  رتاتيجية جلال امل
ات املعنية، ٕالجياد  انب القطا سامه يف تطور العمل الربملاين، ٕاىل  س

ة النقص احلاد يف إالنتاج الغذايئ   .لول ملوا

س،   السيد الرئ
ٔموال طائ من طرف احلكومات  ىل الرمغ من رصف  ، و ومع ذ

ة يف  ٕاطار خمططات ورامج بعيهنا، خصوصا يف ٕاطار دمع القطاع املتعاق
ىل مستوى معني من إالنتاج احمليل من املواد  ، هبدف احملافظة  الفال
ق  ق املبتغى، وهو حتق ٔننا مل نصل بعد ٕاىل حتق ٔساسية، ٕاال  الغذائية ا
رهتن  ٔمن الغذايئ، حبيث الزالت بالد  ايت والوصول ٕاىل ا كتفاء ا

الف، ال ٔ لحوم وا شلك مزتايد، اكحلبوب وا ٔساسية  سترياد املواد ا
رهق املالية العامة، يف  ي  ٔمر ا ولية، ا ٔسواق ا هظة من ا ٔمثنة  ب

ٔمثنة زهيدة ني الصغار ب توج الفال ي يقابل م   .الوقت ا
ىل  هوادت ذهبت سدى مادام املغرب الزال يعمتد  فهل لك هذه ا

ٔساسية ومل يفي اخلارج ٕالشباع  ية ا سهتال ات ساكنته من املواد  اج
ٔمن الغذايئ  دة الفقر وتعزز ا ف من  لغرض املطلوب ف خيص التخف

صادية العامة؟  ق ق التمنية    واملسامهة يف حتق
ة معض الفقر والهشاشة  ٔن موا شرتايك، فٕاننا نؤكد  مس الفريق  و

ة يف تدبري الرثوات الوطنية وهنج سياسات يف بالد يتطلب ٕارادة حق  ق
الية بني  عية وا ج صادية و ق ىل تقليص الفوارق  عية تعمل  اج
لرثوات اخلاصة، الثورة املائية  ق التوزيع العادل  متع املغريب وحتق ات ا ف

قوس اخلطر وهتدد التمنية ببالد ٔصبحت تدق    .اليت 
ات الغذائية  ٕالضافة ٕاىل الرفع من يا ح ىل تلبية  قدرة املواطنني 

ة  ٓم و وجودة حصية  ٔسعار مق ل ب مجليع املواطنني يف احلارض واملستق
ستقاللية عن  ق  ة الستدامة املوارد الطبيعية وحتق ة ضام وخريطة ٕانتاج
ولية  ٔزمات ا اطر الطبيعية وا اة ا ٔسواق العاملية ومرا ت ا مضار

سرتاتيجي وحامية قطعان املاشية وصون البذور وتعزز ب  ة التخزن 
لعامل  ة  ر الفال وعرصنة العمليات الفالح س احمللية املغربية وتعزز 
ة، سواء اكنت  ل لاكفة إالماكنيات املتا ٔم ستغالل ا القروي يف ٕاطار 

ٔرايض  ة ل س ستفادة من املمزيات ال ٔو طبيعية، و والرثوات مادية 
الية، ووقف الزنوح حنو  ت ا د من التفاو ل احليوانية والزراعية واملياه، 
دة إالنتاج الوطين من املواد الغذائية  املدن، حبثا عن فرص العمل لز

ي ال يمت ٕاال بتعزز  ٔمن الغذايئ ا ق ا ايت وحتق كتفاء ا والوصول ٕاىل 
  .إالنتاج الوطين

س،   السيد الرئ
ىل القطاع الفال فقط لبلوغ نؤكد يف د  ع ٔنه ال ميكن  ري  ٔ  ا

ٔمن الغذايئ  لق فرص الشغل، فا ٔمن الغذايئ و ٔهداف يف جمال ضامن ا ا
ا،  زداد خماوف ، لهذا  صادية شام ٔ اق ة فقط، وٕامنا مس ٔ فالح س مس ل

دها، كام ٔن تقوم به لو ة دورا ال ميكن  ٔن مننح الفال نا   ال يفوتنا فال ميك
شلك اخلطر  ه ٕاىل رضورة حامية وعقلنة تدبري املوارد املائية اليت  التن

ي هيدد بالد وتعزز التمنية القروية املندجمة واملستدامة ٔكرب ا   .ا
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رتام الوقت ىل ا شار احملرتم،    .شكرا، السيد املس

حتاد ملغرب اللكمة لفريق  لشغالني    .العام 
شارة احملرتمة   .تفضيل السيدة املس

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ملغرب ٕاال التنويه مبضامني  لشغالني  حتاد العام  سعنا يف فريق  ال 

ي اتية حول  التقرر الهام ا ة املوضو مو دته ا ٔمن الغذايئ"ٔ ي "ا ، وا
لني  ارسني وكذا مجليع الفا ني وا لباح شلك ال حما مرجعا ال غىن عنه  س

  .املؤسساتيني
ا يف خمتلف اجللسات اليت عقدها جملسنا  الت فريق ىل مدا وعطفا 

شاكلية  ٕ ٔمن الغذ"املوقر، واليت تناولت قضا ذات الص  ، فٕانه "ايئا
ىل املالحظات التالية ستورية الهامة  ٔن نؤكد يف هذه اجللسة ا   :هيمنا 

ال  - 1 ٔمهية الكربى اليت يوهيا  ٕانه ملن مظاهر الفخر لنا مجيعا ا
ٔمن الغذايئ"امل حفظه هللا، ملوضوع  اللته العرش "ا ، مفنذ اعتالئه 

ططات و داد ا ىل ٕا رامج العمل اليت وهو يعطي التوجهيات، ورشف 
ٔمن الغذايئ واحلد من التبعية  ق ا ذها املسامهة يف حتق ٔن حسن تنف من ش

ٔساسية؛ ملواد الغذائية وا ارج ف يتعلق   ل
ٔن ينكر العنارص إالجيابية   - 2 امل  ٔو م د  ال ميكن ٕاال جلا

طط  ٔخرض"العديدة  شلك مقدر يف التقليل "املغرب ا ي سامه  ، وا
ع ٔن خمطط من  ساور شك يف  ىل اخلارج، وال  ٔخرض"د  " اجليل ا

طط  ٔخرض"سوف يعزز احلصي إالجيابية  راهات " املغرب ا ويعاجل إال
ته؛   اليت وا

ٔمن الغذايئ   - 3 ٔن بلوغ ا ٔن املناسبة رشط، فٕاننا نؤكد  و
، اليت الل ٕانصاف شغي القطاع الفال ٔن يمت ٕاال من  شود، ال ميكن   امل
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رتام الرشوط  ان دون ا ٔح شتغل يف ظروف صعبة ويف بعض ا مازالت 
حلكومة ٕاىل اختاذ مجيع إالجراءات والتدابري الرضورية  نيا،  هنيب  ا

ة؛   ٕالنصاف العاملني والعامالت يف الضيعات الفالح
ه العديد من سالسل   - 4 الالت توا ة اخ مو لقد رصد تقرر ا

ٔن توقفت عندها تقارر العديد من املؤسسات  إالنتاج، واليت سبق 
ة املعنية، اختاذ التدابري  ات احلكوم ستورية،  هنيب جبميع القطا ا

الالت؛ خ ة هته    الالزمة ملوا
اتية عندما مضنت التوصيات   - 5 ة املوضو مو حسنا فعلت ا

رب جعل ة التحول الرمقي،  خنراط يف دينام  إالسرتاجتية توصية هتم 
لني يف القطاع الفال من الولوج وشلك  متكني الفا ة  ق لية حق الرمقنة 
ة الغذائية، وذ  لصنا رتبط  ة ولك ما  لمعطيات واملعلومات الفالح ٓين 
هودات املهمة املبذو يف القطاع الفال ستظل حمدودة، ٕاذا مل  ٔن لك ا

ليا د ا ٔ ب مبخطط اسرتاتيجي جلعل الرمقنة  لهنوض توا ت اجلوهرية 
ٔبعادها؛ ة الوطنية يف خمتلف   لفال

شيد برتكزي شديد يف حمور التوصيات   - 6 لنئ اكن التقرر 
سبة التبعية  كتفاء الغذايئ وتقليل  سرتاتيجية ٕاىل وجوب تقوية 

ٔساسية اكلقمح والسكر والز  لمواد الغذائية ا سبة  ل يوت الغذائية، الس 
ىل  ٔمهية قصوى، وتطرح  يس  ك ٔن هذه التوصية  ٔمسدة، فٕاننا نعترب  وا
لني يف املنظومة مسؤولية كربى، س مع استحضار جحم  خمتلف الفا

رية؛ ٔ الل السنوات ا لقطاع  ة اليت رصدت  رات العموم  س
ٔن   - 7 ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ا لنا يف فريق  كن مفاج مل 

ست  يتضمن حلاكمة، ل ة العديد من التوصيات ذات الص  مو تقرر ا
ٔن العام يف  ٔن تدبري الش ، و ٔن العام يف بالد ٔهنا من تدبري الش فقط 
ٔعطاب اليت  ٔن العديد من ا ٔزمة حاكمة، لكن  بالد مازال يعاين من 

ٔسا ايت من بعض املواد ا كتفاء ا سية مازالت حتول دون بلوغ بالد 
 مرتبطة يف جوانب كثرية مهنا بضعف احلاكمة؛

ة املعنية   - 8 ه إالصالح اليت ندعو السلطات العموم ٔو د  ٔ ٕان 
ٔسواق  ٔشار ٕاليه التقرر خبصوص وضعية  ارشهتا دون ٕابطاء، هو ما  ٕاىل م
طق  ٔن نظل يف م ل حول املوضوع،  ي ق وال مع لك ا ، ٕاذ مل يعد مق امجل

ٔسواق امجل وتقوية تقاذف املسؤوليات، بل  ىل ٕاصالح  لينا العمل 
ظومة الرقابة املرتبطة هبا  .م

ٔمهية إالجراءات  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  اما، ندرك يف فريق  خ
ٔسعار  ىل  ولية  ٔة تقلبات السوق ا ف من وط لتخف ذة  والتدابري املت

نا ندعو احلكومة ٕاىل اخت ، ولك ٔساسية يف بالد اذ تدابري املواد ا
ٔن هذه املر  ث  ٔسعار، ح رتفاع املتوايل ل د من  ل الية  استع
شري ٕاىل  ولية الراهنة  ٔن التحوالت ا لول، س  ة ٕاىل ٕابداع  حبا

ولية ٔسواق ا اليا ا ي تعرفه  ضطراب ا   .اسمترار 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمةشكرا ال    .سيدة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم معوري   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل  ادا  صاص الربملاين  70اس الخ ستور املتعلق  من ا

يل  ا ضيات النظام ا ة، وكذا مق مي السياسات العموم يف جمال تق
حتاد العام ملقاوالت  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين  لس،  لم

ة املتعلقة  اتية املؤق ة املوضو مو  ".ٔمن الغذايئ"املغرب ملناقشة تقرر ا
ملناسبة، ة  و مو ٔعضاء ا لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  ال تفوتين الفرصة 

ع  ىل ت ي سهر  ٔمن الغذايئ والطامق إالداري ا اتية املتعلقة  املوضو
نه،  اقشة مضام ي حنن بصدد م داد هذا التقرر الهام ا ة وٕا مو ٔشغال ا

ة، سواء  ستكشاف ليات  ة وا مو اليا مهنجية معل ا ٔمثن  الل و من 
ٔو اجللسات احلوارية التواصلية مع  ستطالعية  رات امليدانية  الز

ة والهيئات ذات الص ة واملؤسسات العموم ات احلكوم   .القطا

س،   السيد الرئ
ٔزمة  رت  ٔ د"لقد  لمغاربة، " 19-وف ٔمن الغذايئ  حبدة رضورة ضامن ا

ٔو املص  ٔولية  ات الزراعية ا لمنتو سبة  ل لنظر ٕاىل سواء  نعة، و
ٔضف  ة،  ات الفالح ىل املنت ٔساسية لتطور الطلب العاملي  جتاهات ا
رانية الروسية، اليت مل تدع  ٔو ورو وتداعيات احلرب ا ٔزمة  ه  لف ٕاىل ما 
ٔى عن ندرة املواد الغذائية،  ٔو قارة يف م د ب  ٔنه ال يو ىل  لشك  جماال 

ٔسواق  ٔسعارها يف ا ات اجليوسياسية بني ٔو ارتفاع  ة الرصا العاملية ن
  .القوى العاملية الكربى

ال امل دمحم السادس نرصه هللا  ٔكد  اء يف نص التقرر، فقد  وكام 
ٔوىل  رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا يف خطابه السايم مبناسبة اف

اك ظومة وطنية م داث م ىل رضورة ٕا م تتعلق من الوالية احلادية عرش 
ة،  ٔساسية، الس الغذائية والصحية والطاق لمواد ا سرتاتيجي  زون 
ٔمن  ات الوطنية، مبا يعزز ا اج ل ىل التحيني املسمتر  والعمل 
ىل بالد ٕاطالق العديد من  ي حمت  ٔمر ا لبالد، ا سرتاتيجي 

ة لفال لهنوض  ططات  ٔوراش والربامج وا   .ا
ٔخرض"الصدد، فقد مكن خمطط ويف هذا  ق نتاجئ " املغرب ا من حتق

دة جحم الصادرات  ىل اخلصوص يف الرفع من إالنتاج وز هامة، متثلت 
رمقنة  هنوض  ة، ودمع املنظامت املهنية وا ة التحتية الفالح ر الب وتطو
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الل حتوي وتصنيعه، مما  يل من  مثني إالنتاج املر رتقاء و القطاع و
اتسمح  دة قطا ث احلجم واجلودة يف  الية من ح   .بضامن ٕامدادات 

ىل  ٔولية، يتحمت العمل  ملوازاة مع الرفع من ٕانتاج املوارد الزراعية ا و
ة،  ندماج الاكمل لسالسل القمية الفالح ة الغذائية ودمع  تطور الصنا

اصب الشغل لقمية املضافة احمللية وخللق م   .اليت تعد مصدرا 
دة ومن  ٔج ٔطلق  2030هذا املنطلق، ومتاشيا مع  لتمنية املستدامة، 

ديدة يه  ة  ة طمو ٔخرض "املغرب اسرتاتيجية فالح - 2020اجليل ا
سرتاتيجية " ،2030 ٔنظمة الغذائية، وهذه  لتحسني مصود واستدامة ا

يل  ة، من ق سرتاتيجيات واملبادرات امللك املبادرة "تتقاطع مع العديد من 
رشيةال لتمنية ال ت "و" وطنية  ، واسرتاتيجية الصيد "2030- 2020ا

  ...البحري
ٔسواق  صالح  ٕ رها التقرر، إالرساع  ٔ ومن بني النقط املهمة اليت 
ٔمام املنافسة  وح  دال النظام احلايل بنظام مف الل اس ، وذ من  امجل

رتام دفرت حتمالت و ريه من وجعل ولوج املهنيني ٕاليه مرشوطا 
 ، ٔن يمت هذا إالصالح يف ٕاطار مقاربة شام ضيات التنظميية، ويتعني  املق

ٔطراف الفا  ات (سامه فهيا خمتلف ا ، املهنيون، اجلهات وامجلا و ا
ٔسواق )وكذ القطاع اخلاص داث وتدبري  ديد ينظم ٕا د قانون  ، واع

ملغرب   .امجل 
ل الو  لني واملضاربة، كام جيب معاجلة ٕاشاكلية تد سطاء وكرثة املتد

ن  لوسطاء ا حلضور القوي  سم  ة ي ات الفالح سويق املنت مفسلسل 
ن  ار ا ة الت امسة يف سلس القمية، وتضم هذه الف لقة  شلكون 
ات من عند الفالح، والسامرسة وجتار امجل وجتار  يقومون بتجميع املنتو

ارد واملؤسسات التعاونية وجتار التقسيط نصف امجل وهيئات التخزن الب
ارية واحملالت الكربى   .والفضاءات الت

ني  ىل صغار املنت سهلون  ٔسف ٕاذا اكن الوسطاء  لكن، ل
ٔن  اهتم، ٕاال  ت ستطيعون الولوج ٕاىل السوق لبيع م ن ال  ني ا الفالح

شلك  ٔطري، يؤر  ٔو ت ٔي تنظمي  لقمية، يف غياب  ري املنتج  بري تعددمه 
ٔن هؤالء الوسطاء  ة، كام  ات الفالح سويق املنت ىل مستوى  دا 
ىل املنتج  كون  انعاكس سليب  دة املضاربة، مما  زيدون من 

لفواكه واخلرضاوات سبة  ل اصة  د سواء،  ىل    .واملسهت 

س،   السيد الرئ
الف يف السوق  ٔ ساقطات املطرية وارتفاع مثن ا رت ق ال ٔ لقد 

الف ال ٔ لب ا ٔ ٔن  ىل وضعية قطاع املوايش، حبيث  بري  شلك  عاملية 
اليت يعمتدها الفالحون املغاربة يه مستوردة، ويف بعض املناطق اضطر 
لكفة ٕانتاج  لتايل فٕان  ل مواشهيم، و ٔ ناء املاء من  الفالحون ٕاىل اق

الف وق املوارد، ولقد وض ٔ ب ارتفاع ا س عت وسمني املاشية ارتفعت 
جما  ر ال امل دمحم السادس نرصه هللا،  ة من  ت سام احلكومة، بتعل

ساقطات ر هذه ال ٓ ف من    ..املطرية لتخف
ادي خنيل لمك اللكمة، مازال  س،  ش حنرتم الوقت، السيد الرئ نظرا 

ات كذ قرتا ة من  ة من النقط ومجمو   .فهيا مجمو
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شارشكرا    .السيد املس

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة مرمي الهلواين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

لشغل بتقدمي مدا الفريق، ٕاذ ال  حتاد املغريب  مس  رشف بداية  ٔ
ٔن ننوه مب  اتية سعنا ٕاال  ة معل موضو لق مجمو بادرة جملسنا املمتث يف 

ٔمن الغذايئ، توج معلها هبذا  رشيعية تتعلق  ورة ال الل هذه ا ة  مؤق
لسياسات والربامج ذات  لمي  مي  ىل تق ركز  ي بقدر ما مل  التقرر ا
هناية توصيات  ٔصدر يف ا نا الغذائية، و ظوم ، بقدر ما رصد واقع م الص

  .هامة
ٔصبح من  ي  ٔمن الغذايئ ا ٔمهية موضوع ا ىل  ٔكد التقرر  لقد 
ه  ول اليت توا ى ا اصة  ة،  سرتاتيجية السيادية املطرو القضا 
صادية، وتتطلب وضع اسرتاتيجيات وطنية  ة واق ة دميوغراف اخ ت م حتد

ٔساس، ات الوطنية الغذائية  ٔمني احلاج ىل ت اكم فعا قادرة  ٕاىل  م
ة ات الصحية والطاق   . انب احلاج

ت يف سالسل  ٔدت ٕاىل اضطرا ة اجليو اسرتاتيجية  ٕان الظرف
ة، وفامقت  ات الفالح ٔسعار العديد من املنتو دة  لتايل ز التوريد، و
ة،  ىل املواد الفالح د الطلب  زد ٔورانية الوضعية  احلرب الروسية ا

ٔسعارها ٔ  ضاعفت  مام ضعف إالنتاج، ٕاضافة ٕاىل اصة احلبوب، ف
ي اكنت  انعاكسات  لمحروقات ا ٔسعار العاملية  رتفاع املتواصل يف ا
ات الزراعية واملواد  ية، مبا فهيا املنتو سهتال ٔسعار املواد  ىل  وخمية 
ٔصبح معطى هيلكيا،  ي  ٕالضافة ٕاىل اجلفاف ا ٔساسية،  الغذائية ا

ىل  ت ينعكس سلبا  ي    .القطاع الزراعيوا
ة من السياسات والعديد  -كام تضمن التقرر -لقد اعمتدت بالد  مجمو

ىل اجلوع وحتسني القطاع  لقضاء هنائيا  سرتاتيجيات والربامج  من 
سبة  ل اصة  ٔمن الغذايئ،  ستطع ٕاىل اليوم توفري ا نا مل  ، لك الفال

ات امل ابة حلاج ٔساسية، است واطنني وحصهتم وسالمهتم لعدد من املواد ا
ىل القدرة الرشائية  ٔسعار، حفاظا  سهتالك واستقرار ا وضامن 

  .لمواطن
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ٔصبحت اسرتاتيجية  ٔخرض "وقد  تفرض اليوم " 2030-2020اجليل ا
ي  لشلك ا ة  لية واخلارج ا ىل ضوء التحوالت ا مي  املراجعة والتق

ال ق السيادة الغذائية، وذ  لركزية الثانية ويه ميكن من حتق ٔكرث  م  ه
هنوض بوضعية الفالح الصغري لضامن  ية وا شية والتضام ة املع الزرا
ث  اصة احلبوب، ح ٔساسية،  ية ا سهتال السيادة الغذائية من املواد 
ىل  ىل الرمغ من التوفر  ٔساسية  ٔزمة ٕاشاكلية الولوج ٕاىل املواد ا ٔكدت ا

لحبوب العم الصعبة، ويف ميك صصة  ة ا ون املسا ستوعب  ٔن  ن 
ىل  %50تفوق  نا ال حنصل  ة، لك لزرا ة الصاحلة  من ٕاجاميل املسا

؟  زب ايت يف    كتفاء ا
ار  رتفاع املهول يف مثن الطامطم، وحنن من املصدرن الك يف نفرس 

  لهذا املنتوج؟ 
ٔسامك واملغرب  ٔسعار ا سبة الرتفاع  ل ىل نفس اليشء   3500يتوفر 

  .لكم شاطئ حبري
ٔمن الغذايئ والسيادة الغذائية  اكم حتقق ا ظومة م داث م ٕان ٕا
ذايئ يف  ٔمن  ق  ططات، ٕاذ ال ميكن حتق لتقائية بني الربامج وا يتطلب 
ٔمن  لتايل ا ٔمن الطايق، و ٔمن املايئ وا ٔمن الصحي وا غياب ا

ش رسيع  عي، وهو ما يتطلب ال وازن يف تفعيل لك ج لك م
عية ج اصة ورش امحلاية  ٔوراش،    .ا

سائل  ىل العديد من إالشاكليات اليت  ستوجب التغلب  لك هذا 
ال ة يف ا   :السياسات العموم

ٔساسية لالسهتالك احمليل، مهنا احلبوب  - ضعف ٕانتاج املواد ا
مع املقدم ستوجب عقلنة ا ني  والسكر الزيوت والقطاين، ما  لفال

ذايئ  ٔمن  سبة  ق  جزء من السياسة املستدامة، هتدف ٕاىل حتق
ول الصناعية؛%70ال تقل عن  ٔسوة   ،  

ري  - س ر وما يعنيه ذ من  لتصد ٔساسا  ة الوطنية  د الفال اع
ة  ت املائية واملالية مقابل ضعف نظرياهتا املو ٔرايض وإالماك ا

ات احمللية؛   لزرا
دجمة  ٕاشاكلية - ة م ل ٕاقرار سياسة فالح ٔ تدبري املوارد املائية من 

  ومستدامة؛
الت  - دام ا رسة الست ٔمسدة الرضورية والقروض امل ني  مد املزار

ات يف ظروف حصية  ٔساليب الري احلديث وختزن املنت الزراعية و
ٔوقات املطلوبة؛   ومد السوق احمللية هبا يف ا

دد من التعاونيا - ةٕافالس  ب ضعف املراق س ة    .ت الفالح

ة وتتوقع  مثر الفرص املتا س ة فعا  كام يتطلب سياسات معوم
ٔخطار وتتو ما ييل   :ا

رب حامية سالسل  - ذائية وزراعية مستدامة،  ٔنظمة  نتقال ٕاىل 
اصب الشغل  لق م ٔكرث مرونة و إالنتاج والتوريد احمليل وجعلها 

ٔمني التغذية لجميع؛ لتقليص الفقر وت  املناسبة 
كون وحامية رصيد  - ىل  وضع اسرتاتيجية وطنية قادرة 

، مبا  ٔقمل املنا لت ٔصي وقابليهتا  سرتاتيجي من البذور احمللية ا
لهيا؛   حيقق السيادة الوطنية 

ىل مستوى حسن تدبريها  - تدارك فشل السياسات املائية، ال س 
 وحاكمهتا؛

سبة تطور البحث العلمي وا - ات الزراعية والرفع من  ولوج لتك
؛  متوي

رب تقوية قدرات الفرد وحتسني  - رشي،  لعنرص ال ٔولوية  ٕاعطاء ا
لطبقة الوسطى، اليت تعترب احملرك  اته ودمع القدرة الرشائية  جودة ح

صادية؛  ق ورة  ٔسايس   ا
ٔرس املعوزة لضامن ا - مع التلكفة الغذائية ل جعة  لول  حلق ٕابداع 

رب توفري وضامن قدرهتم  يف الغذاء للك املواطنات واملواطنني، 
 الرشائية؛

ة  - ٔمثنة السلع ومعاق ني  رب تق ل  حماربة السمرسة ورضورة التد
اكر والغش يف اجلودة؛  ح ٔسعار و  املتالعبني 

ىل رٔسها  - ددةدمع عوامل إالنتاج و   .الطاقات املت
  .شكراو 

س اجللسة  :السيد رئ
شارة احملرتمةشكر    .ا السيدة املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 
ٔربع دقائق دود  شار يف    .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
  السيدات والسادة احملرتمني،

ميق ستوري ا مس الفريق ا ل  لتد رشف  لس ٔ عي مب ج راطي 
ٔحاكم الفصل  شارن، معال ب ستور واملواد من  70املس ٕاىل  308من ا

سمتد قوته  316 لس املوقر، يف موضوع  يل لهذا ا ا من النظام ا
دات  ولية والعاملية واملست ة من املنطلقات ا ىل مجمو ه بناء  وراهن

اتية لتق لجنة املوضو ة حول والوقائع، ٕانه تقرر ا مي السياسات العموم
ملغرب ٔمن الغذايئ    .ا

رتايم  ري وا ىل تقد اقشيت لهذا التقرر دون التعبري  ٔسهتل م ال 
ايئ، وللك  ست هود  ىل هذا ا لجنة  ٔعضاء ا ري للك إالخوان  الك
لجنة،  ٔمورية ا ىل ٕاجناز التقرر وسهيل م ٔرشفوا  ن  ٔطر ا السادة ا

نهتا لك حمكة وتبرص وشكرايت اخلاص ي قاد سف لجنة ا س ا ٔخ رئ ة ل
  .وصرب لتصل لهذه احملطة
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  حرضات السيدات والسادة،
لية الرقابة  هنوض ب شارن لتفعيل وا يار جملس املس ة اخ ٕان جنا
مي السياسات  ستورية يف تق ٔدواره ا صاصاته و خ لزتام  الربملانية و

بريا له ة يعترب ٕاجنازا  ته العموم ٔعضائه ومكو لس، وحيسب للك  ذا ا
ٔطره يف مزيان احلسنات   .وللك 

سمتد  ٔمن الغذايئ  ، فٕان موضوع ا وكام سبقت إالشارة ٕاىل ذ
ل هذا املوضوع ماكنة هامة  ث اح طلقات دولية، ح ه وقوته من م راهن

لتمنية املستدامة لسنة  دة  ٔمم املت ٔهداف ا ر 2030مضن  ٔن توا ، كام 
ٔز  ت ا ا بارات وام ٔمام اخ ولية جعلت لك العامل  داث ا ٔ مات وا

ة تداعيات احلرب  ، واليوم يف موا ورو ء  شار و ٔزمة ان الل  واقعية 
ٔكدت املؤرشات العاملية اليوم من ارتفاع التضخم  رانية، فقد  ٔو الروسية ا

منو العاملي وارتفاع معدالت الفق راجع ا صادي و ق ث والرود  ر، ح
دد الفقراء يف العامل بـ  ٔزمة رفعت  ٔن ا ٓخر إالحصائيات  مليون  71ٔكدت 

  .سمة
لك  اوبة  ة مع هذه التطورات وم رس فا  ٔن بالد اكنت م كام 
صاد الوطين، فقد اكن  ق ر الصدمة العاملية ومتنيع  ٓ صاص  مسؤولية الم

عوة  ٔيده، سباقا  ، نرصه هللا و ظومة ال امل داث م ٕاىل رضورة ٕا
ٔساسية، الس  لمواد ا سرتاتيجي  زون  اكم تتعلق  وطنية م

ة   .الغذائية والصحية والطاق

س،   السيد الرئ
ه من  اء ف مثن لك ما  لرجوع ٕاىل مضامني التقرر، فٕان مجموعتنا 
راكن ٕاىل  ىل القرر هو  رز مالحظاتنا  ٔ الصات، لكن  توصيات و

ٔربعة التقليدية واليت يهامل ت ا التوافر والوصول ٕاىل الغذاء : كو
اس ورصد  ٔن مدلول ق ستقرار، ب  سهتالك و دام و ست و
صاد  ق ذايئ و ة والتنوع البيو ٔمن الغذايئ يتضمن املعطيات البي ا
ع لجنة لالس د ا ا، وهذا ما جيعل اع كولوج ٔخرض وتدبري املاء وإال  ا

ه نوع من التقصري، ٕاذ اكن  ة ف لفال ة املرتبطة  ات احلكوم فقط ٕاىل القطا
ٔيضا،  الم  ة والرمقنة وإال ة والصنا ات املاء والب ع لقطا س من الالزم 

سهتالك دام و ست ىل  ر  ٓ   .ملا  من 

  حرضات السيدات والسادة،
س ا  لسيد رئ دد التنويه  ٔ ٔعضاهئا ٔكتفي هبذا القدر، و لجنة ولك 

لس  لم ٔمانة العامة  لس و ب ا لس ومك رئاسة ا ٔيضا  ٔنوه  ٔطرها، و و
لجنة ٔمورية ا ن سهلوا م لس ا ٔطر ا   .و

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة  :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 

س تفضل   .السيد الرئ

لهين الكرش شار السيد    :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ولية  ة ا ذية والزرا ٔ ظمة ا ٔمن الغذايئ حسب تعريف م ٕان ا

لمكية والنوعية الالز " الفاو" متع  ٔفراد ا لوفاء هو توفري الغذاء مجليع  مني 
سجم  ا فهو م اة حصية وشطة،  ل ح ٔ اهتم بصورة مسمترة، من  يا ح
ولية يف  ارة ا لت صادية احلارضة وما رافقها من حترر  ق مع التحوالت 

  .السلع الغذائية
امئ  د ا ٔ سية يف املغرب و ت الرئ د ٔمن الغذايئ من الت يعترب ا

ا جيب تفع  متعي،  ٔساسية لالستقرار ا كون مركزاهتا ا يل الربامج اليت 
ة والصيد البحري واملياه  ىل مستوى القطاع الفال لمنظومة الغذائية 

ة ت والص   .والغا
ٔرض واملياه واملوارد  فعىل الرمغ من توفر املوارد الطبيعية من ا
ر التغري املنا  ٓ ت، مهنا  د ه العديد من الت رشية، فٕان املغرب يوا ال

لغذاء واملوارد الطبيعيةو  سهتالك املفرط  دد الساكن و   .ارتفاع 
ة  جتاه حنو الزرا ني  بار املزار ٔحضت تتطلب من  ت  د هذه الت

ىل املوارد املائية لحفاظ  ل  ٔم عتبارها البديل ا   .املستدامة، 
دة املسهتدفة يف إالنتاج ملقاب الطل ة املغربية مل حتقق الز ب ٕان الزرا

اته  يا ستورد اح ٔصبح املغرب  سعت الفجوة الغذائية و ذية وا ٔ ىل ا
دة ٕانتاج احملاصيل الزراعية  سية،  يعترب ز من السلع الغذائية الرئ
دى املقومات  ات لالسهتالك احمليل من السلع الغذائية ٕا يا ح لتلبية 

ٔمن الغذايئ املغريب حسب املؤرش الصادر عن م سية ل ؤسسة الرئ
)Economiste Impact( ات يف مؤرش راجع املغرب بثالث در  ،

ل يف الرتبة  ٔمن الغذايئ ٕاذ  دو مشلها املؤرش،  113امليا من بني  57ا
از الرتبة  ا 12و ٔوسط وشامل ٕافريق ان الرشق ا   .مضن ب

د، مرورا  كوف ٔزمات املتتالية اليت يعرفها العامل بداية  ٕان الظروف وا
ت  حلرب الل العقو ٔورانية الروسية وتداعياهتا الشام من  ا

ات  ٔسواق املنت ىل روسيا والقطيعة اليت عرفهتا  صادية اليت فرضت  ق
ىل املستوى  ٔزمة اجلفاف احلاد  اصة احلبوب والقمح، مث  ٔساسية،  ا
ٔمن  ىل ا ٔساسية  ات ا ىل توفر املنت يل، لكها عوامل ستؤر  ا ا

  .لمغرب الغذايئ
ٔمن الغذايئ يمت  بواسطة معادالت اسرتاتيجية تعاجل  ٕان مشلكة ا
ذائية  ليه بلورة اسرتاتيجية  ىل املستوى املتوسطة والبعيد، واملغرب 

ٔكرب شلك  ة  ىل الضغوط اخلارج   .شلك جيع مستقال 
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ة  الل سياسة فالح ٔمر من  ام هبذا ا ىل الق ٕان املغرب  القدرة 
ٔمن ومائي ٔن ا تظرة، مربزا  ٔزمات م ٔي  ٔى عن  جعة ليكون يف م ة 

ب  س ٔمن املايئ، واملغرب  مشلكة يف هذا اجلانب  الغذايئ مرتبط 
عتبارها  ة املستدامة،  جتاه حنو الزرا ا  توايل سنوات اجلفاف، 
ات  اج ل ابة  ىل املوارد املائية لالست لحفاظ  د  ل والوح ٔم البديل ا

ا وتدرجيياا س ايت  كتفاء ا ق  ٔمه حتق   .ملزتايدة، وا
ٔن خمطط  ٔخرض"ويف هذا السياق، البد من إالشارة ٕاىل  " املغرب ا

ذ  ٔخرض"وانتقا ٕاىل خمطط  2020ٕاىل  2007م -2020من " اجليل ا
ٔهدافه يف 2030 ملاليري، مل حيقق  ي يقدر  مع العمويم وا لرمغ من ا  ،

ٔمن  ق ا اسب وقدرهتم الرشائية، ومل حتق ٔسعار معقو ت لمغاربة ب الغذايئ 
  .متكن من تقليص جفوة الفقر بني العامل القروي واحلرضي

سبة لندرة املياه وتوايل سنوات اجلفاف،  ل ، الوضع صار مقلقا  كذ
ٔقل من  ث  ة، اليشء  600ح ب التغريات املناخ س لفرد  مرت مكعب 

ل  ي يفرض تغيريا  ملغرب، مهنا تعويض ا صادي الزراعي  ق منوذج 
نتقال العادل  ين مفهوم  الل ت لامء من  رية واملسهتلكة  ات التصد الزرا
لعام الزراعية واستعامل  شمل احلق يف العمل الالئق  ة نقابية  ٔطرو

ات اجلديدة يف استعامل املياه ولوج   .التك
س   .شكرا السيد الرئ

س    :سةاجلل السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ة مو ٓن  عية اللكمة ا ج   .العدا 
ٔربع دقائق شار،    .تفضل السيد املس

شار  ه السيداملس ن فق   :دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   السادة املس

شارات   ،السيدات والسادة املس
لجميع   . عوارش مربوكة 

ٔه الفريق ا مسه يف البداية،  ىل هذا التقرر لك  ي اشتغل 
كونو  ٔمن الغذايئ خصنا  ىل ا ه، وبطبيعة احلال ميل كنتلكمو  وصف
ٔمن مايئ،  ذايئ بدون  ٔمن  ش يش  ٔنه ما اكي ازمني اليوم ب واحضني و
لضياع  ان الوقت اليوم الختاذ قرارات صارمة ف يتعلق  ٔنه  وتنظن ب

ي تتعرض  الثورة املا   .ئية يف بوالهدر ا
رو ال  لمياه، ما عند ما ند ستغالالت املفرطة  ٔن مننع مجيع  جيب 
ميون، هاذ  شة، بال  شو بال دالح بال مط شة، ميكن لنا نع الح وال مبط
وب، ما  شو بال ح ش لنا نع اليش اكمل مايش رضوري، ولكن ما ميك

شو بال ش لنا نع شو بال زيوت، ما ميك ش لنا نع ش لنا ميك  سكر، ما ميك

شو بال طاقة   .نع
ٔنه ما تعرضت  الرثوة املائية من استزناف  ٔ تنقول  لتايل، اليوم  و

ة سوس طقة  يل اكينة يف م ارب ا ٓيت  -وتنعطي الت ماسة، اشتوكة 
يل تيوقع انتقل  ستزناف ا ٓن هذاك  ل، ا رح مية، وال  ها، والد 

يل اك مثرو يف هذيك املناطق ويف هذا النوع لهاذوك الناس لكهم ا س نو ك
ا واد  ل ا لمنطقة د هلم ومشاو  ستة د ات لكهم هزو الف من الزرا

ٔن يتكرر هب، وهذا خطري    .ا
يفام بغى  ٔي مرشوع  ان الوقت اليوم ح يتعلق  ٔنه  ، نقول ب

ر البي ٓ ل ا راسة د رو  ا كون صناعي ميل كند كون كون،  ة 
ش  ٔساسية، وٕاذا ما قدر راسة  ر املائية وتعترب هذه ا ٓ ل ا راسة د ا
ص املسبق للك  لرتخ ٔن خنضع العملية  ٔن نقنن و ٔقل  ىل ا مننعو 

يل   .استغالل من هذا الق
ل اليوم راه خصنا نفرقو ما بني  ىل القضية د هنرضو  ٔ الثانية  املس

ٔمن ايت وما بني ا ش املواد كتفاء ا ٔنه ما عند ىل  فقني  ا اليوم م ، اح
ٔنه  ماكننا  ٕ ٔمن الغذايئ، ولكن  ق ا لقدر الاكيف لتحق جها  ٔساسية، ال ن ا
ت  زون اسرتاتيجي يف احلبوب ويف السكر والنبا د ا كون عند وا

ة والطاقة   .الزي
ن اليوم يف البالد وا يل اك ٔسف هذا هو إالشاكل اخلطري ا نتوما ل

ل  ل البرتول ود ل الطاقة ود ٔسعار د شوفو اليوم فني وصالت ا ت
ل هذا ٔن نفصل .. احلبوب ود ٓن  زون، وخصنا من ا ش ا ٔن ما عند

د  ش وا سهتاليك، ما ميك زون  سرتاتيجي وا زون  ما بني ا
ي  هيز ويطحن و زون  مع ومن هذاك ا ع، كنعطيوه خيزن وكنعطيوه ا

رو التخزن  ٔننا ند و  ش مق ، ما بقا و ش مق ٔنه ما بقا ٔ كنظن  هذه مس
ديثة جيب  ن اليوم وسائل  لطرق التقليدية البدائية، اك ل احلبوب  د

  ).Stockage en silo(استعاملها، 
ل اليوم القضية  لهيا ويه القضية د ر  يل بغينا نتذا القضية الثالثة ا

ل  ل الهدر د املواد الغذائية اليوم، واش ما كتالحظوش معا اليوم راه د
ا الب  ل اخلزب، اح يفاش اخلزب املادة د ٔوالد هاذ املغرب وتنعرفو  لكنا 
ىل موالني احلوانت يف  يفرق اخلزب  يجي مول الفران  يل  د اليوم ا الوح

لص  هذ اك الصباح، وكريجع يف العشية وكريد  الاكرم ويعطيه وي
مييش؟ كنلوحو  لصش فني  يت يل ما تباعش ما  يل تباع، وهذاك ا ا
ش السياسة  ري ربية، راه ٕاذا ما  قة  يل يه يف احلق ٔمور ا اخلزب، هذه 
يل  سهتلكو ا يل  ل املواد الغذائية ا سهتالك د لنا يف  لنا والرتبية د د

ٔمن الغذا ادي حنققو ا ٔننا  ش  ٔساسية راه ما تنظ   .يئيه 
ٔن نضع  ٔن نقنن و ٔوال  لنا اليوم،  ور د ٔن هذا هو ا وتنظن 

ٔمن الغذايئ رشيعات الالزمة محلاية ا   . ال
ٔن  ل، تنظن ب لهيا ويه القضية د يل بغيت نتلكم  رية ا ٔ ٔ ا املس
لية؟ هذه التقارر  ٔشنو يه ا لية،  ىل ا هنرضو  ٔ تنقول   لية  اليوم ا
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ٔن وهذه التوصيات ا لجنة، اخلشية لك اخلشية  يل خرجت هبا هذه ا
ش خنرجو  ليات والوسائل اليوم  ٔشنو يه ا تذهب ٕاىل الرفوف، 
رشيعي  لل  ٔن هناك  ىل  لتقرر، امجليع مجمع  ٔنه ٕاذا رجعتو  بتوصيات؟ 
ادي  يفاش  سرتاتيجي،  ل التخزن  لل يف املنظومة د وهناك 

اوزو هذا اخللل؟ راه ٕاذا  حكومة نت ني،  ا كربملانيني، مكرش ما نضنا اح
ٔنه مرتبط  ىل هاذ اليش ما فهيش مزايدات،  رو قوانني ونتفقو  وند

لنا ٔمن الغذايئ د يل يه ا ة، ا لنا اليوم ٔساس احلياة د   .ب
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ا لسيد  الت، اللكمة  ٓخر هذه السلس من التد  السطي، يف 
قة ونصف لوي، دق شارة لبىن  قة ونصف، واملس   .دق

دود ثالث دقائق ن حىت مشلك، ٕاذن يف    .فوضيت ليه؟ ما اك
شار   .تفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
صصة ملناقشة تقرر  ستورية ا شارن، يف ٕاطار هاد اجللسة ا املس
يل  ا ضيات النظام ا ٔمن الغذايئ، طبقا ملق اتية املتعلقة  ة املوضو مو ا

لس   .لم
دا ىل ٕا حلرص  اللها  اسبة ننوه من  د هذا التقرر يف الوقت ويه م

ل املطلوب من طرف  ٔن يلقى التفا ٓملني  احملدد، رمغ طبيعة املوضوع، 
لني لني والفا   .خمتلف املتد

ٔطر إالدارية اليت رافقت  ٔيضا التنويه  وال يفوتين هبذه املناسبة 
ل  د يف س ٔي  ن مل يدخروا  ل اشتغالها وا الل لك مرا لجنة  ا

داد هذا التقر  ذ رئاسة ٕا ٔن تت ٓملني  ات،  لك مسؤولية وكران ا ر 
ىل املزيد من  ٔطر وشجيعهم  لس املبادرة املناسبة لتحفزي هؤالء ا ا

  .البذل والعطاء
ا  لكف ٔقل  ىل ا ب دراسات ميكن  هاذ التقرر لو كنا اعطيناه ملك

شكرمه وخصهم بطبيعة احلا ٔطر نعاود  ايل، لكن هاذ ا د املبلغ خ ل وا
ازاو   .حىت هوما يت

ر،   السيد الوز
اوز املعايري التقليدية، واختذ  بطبيعة احلال، مفهوم السيادة اليوم يت
يض  ة والغذائية، وهو ما يق وائية والطاق لسياسة ا ٔخرى مرتبطة  ٔبعادا 

ت اليت حمكت تدبري هذه القضا يف املايض  مراجعة املنطلقات واملقار
لية مع تقلبات الواقعومالءمة السياسات ال ة املستق   .عموم

ا سبق لنا  ٔيضا اح ويف هذا السياق، نقرتح طبعا لضيق الوقت، 
، من طبيعة احلال بعض النقط فقط رة مفص ا مذ   :قدم

ىل  - ديد  ىل يد من  الل الرضب  شجيع املنافسة احلرة من 
لس املنافسة، ومتناو  املضاربني، ومراجعة إالطار القانوين املتعلق مب

رسع؛ ٔنه ي   ىل 
اكر  - ح ٔسعار و ة املتالعبني  ٔمثنة السلع ومعاق ني  رب تق ل  التد

شلك عصب  ٔسعار احملروقات، اليت  والغش يف اجلودة، مبا فهيا 
ٔن  يف  ستغرب  ملناسبة  ٔمن الغذايئ، و صاد وعصب ا ق

ٓن  امدة، حلد ا امليا اخنفضت وحمليا الزالت  ٔسعار  ما ا
اش يش جواب؛ ذيناش، ما عرف   ا

يل؛ - ا ات السوق ا ر حىت ال ترض حباج   ضبط معلية التصد
ٔساسية ودمع معلية التخزن  - شجيع معلية استرياد املواد الغذائية ا

ديدة؛ داث خمازن  ر ويف ٕا س   و
ىل رٔسها الشمندر  - ة و ات الفالح لمنتو ٔمثنة املرجعية  مراجعة ا

  واحلبوب؛ واحلليب
ت دميقراطية  - ا رب انت ة و ة ذات مصداق ق ىل متثيلية حق احلرص 

ني عن طريق مجعياهتم؛   ملمثيل الفال
، عن طريق  - لقطاع الفال عي  ج ىل توفري السمل  احلرص 

ٔن ٕاىل اكن  متثيليات النقابية،  دي ومعقول مع ا ح حوار  ف
كون العمل، ٕاىل مااك ادي  كون ستقرار  ادي  ستقرار  ش 

ٔمور عندها فهيا مشالك؛   بعض ا
ل ضامن  - ٔ ة من  ات الفالح د سياسة التعاقد خبصوص املنتو اع

ىل املضاربني؛ د وحمفز مع قطع الطريق    سويق ج
بية  - ٔج ط ا لتنق شجيع مقاوالت تصنيع معدات الري  مث 

  لالستقرار؛
اه ٔيضا مراجعة السياسة الزراعية،  - ٕالضافة كذ ٕاىل تعممي حتلية م

ة   .البحر واستغاللها يف الزرا
س، املدا اكم ٔسلممك، السيد الرئ   .وس
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ات  مو الت املربجمة للك الفرق وا ٔهنينا مجيع املدا ٕاذن بعدما 
د معنا السيد وال ب احلكومة، ويو سبني، منر ٕاىل تعق ري املن عضون 

ضة يف ٕاطار التضامن احلكويم،  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا وز
ليه  مة وتعذر  د يف  ي يو ة ا ر الفال ب نيابة عن وز وىل التعق س
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ٔشغال هذه اجللسة   .احلضور معنا يف 
ر   .تفضل السيد الوز

ضة، نيابة السيد  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا منوىس، وز ب  شك
ة والصيد البحري والتمنية القروية  ر الفال عن السيد دمحم صديقي، وز

ت   :واملياه والغا
س اجللسة،   السيد رئ

ٔمن الغذايئ، اتية املتعلقة  ة املوضو مو ٔعضاء ا س واملقرر و   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السيدات والساد   ة املس

ة  ر الفال مك، نيابة عن السيد وز ٔمام حرضا ٔتقدم  ٔن  امسحو يل 
ت، لقراءة لكمته خبصوص  والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا

ملغرب ٔمن الغذايئ  ة حول ا اتية املؤق ة العمل املوضو   .تقرر مجمو

﷽  
ٔرشف املرسلني والصالة والسالم   .ىل 
س،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
لقاء اخلاص بتقدمي  مك يف هذا ا ٔلتقي  ٔن  ٕانه ملن دواعي الرشف يل 
 ، ٔمن الغذايئ ببالد ة حول سياسة ا اتية املؤق ة العمل املوضو تقرر مجمو

ٔبعا راهات املتعددة ا ٔولوي يف ظل إال ٔمر ا رافقهاوهو ا تت    .د اليت 
ة  ٔعضاء مجمو لسيدات والسادة  ٔغتمن هذه املناسبة لتقدمي الشكر  و

يار موضوع  ٔمن الغذايئ"العمل الخ ٔولوية القصوى يف "ا ي حيظى  ، ا
ستدامة الغذائية ٔمني  ة لت   .السياسات العموم

ٔمن الغذايئ، جعل املغرب ٔ ا سرتاتيجي ملس لطابع  ه  مهنا  وعيا م
ٔنه يعترب من مرايم الهدف  ة، خصوصا و بريا يف سياسته الفالح شغاال  ا

دة  2رمق  ٔج   .لتمنية املستدامة 2030يف 
ذ سياسة  ة، متكن املغرب من تنف ة السام بفضل التوجهيات امللك
ة والقروية  اكم هتدف ٕاىل ضامن وفرة الغذاء وتعزز التمنية الفالح م

ةوحامية املوارد الطب  ف مع التغريات املناخ   .يعية والتك

  حرضات السيدات والسادة،
ة  ة واخلرباء بتعاون وثيق مع مصاحل وزارة الفال مو لقد معلت ا
ىل ٕاخراج هذا التقرر  ت  والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا
لك املعطيات  ة  مو ث مدت الوزارة ا ، ح ٔمن الغذايئ ببالد حول ا

الل الورشات و  لها  هتا وجماالت تد ٔت مصاحلها لتقدمي رؤ التقارر، كام عب
رات امليدانية الل الز ٔو من  ة،  مو   .اليت نظمهتا ا

ع لاكفة  س ت من  ىل مهنجية العمل اليت مك ٔثين  ٔن  ٔود هنا  و
ىل إالجنازات وٕابداء املالحظات  لني يف سالسل القمية والوقوف  املتد

  .وعيةلك موض

  حرضات السيدات والسادة،
ىل املدى القصري واملتوسط  ٔمن الغذايئ، يمت بلورة سياسات  لضامن ا
ذاء اكف  ىل  ٔوقات من احلصول  متكن لك فرد من مجيع ا والبعيد، حىت 
برية،  ت  ٔن بلوغ هذا الهدف تعرتضه حتد ٓمن حلياة حصية وشيطة، بيد  و

  :الس مهنا
ٔمث  - ٔسعار الطاقة؛ٔوال، تقلبات ا لمواد الغذائية وارتفاع   نة العاملية 
ة وندرة املوارد املائية؛ -  نيا، انعاكسات التغريات املناخ
ميغرايف - منو ا ة ا لطلب الغذايئ ن رتفاع املسمتر    .لثا، 

، متت بلورة وٕاجناز خمططات قطاعية  ٔمن الغذايئ ببالد ق ا ولتحق
ٔمهها خمطط لتمنية القطاع الفال وتط املغرب "ور الصيد البحري، من 

ٔخرض س"وخمطط " ا   ".ٔليوت

ٔخرض"ويف هذا السياق، معل خمطط  هنوض " املغرب ا ىل ا
لتايل  ة، و ة الفالح ل حتسني إالنتاج ٔ ر يف القطاع الفال من  الس

ني ل الفال ة ومداخ ات الفالح   .الرفع من عرض املنتو
ٔساس ٕاىل  ويف هذا إالطار، مت ة من الربامج هتدف  تزنيل مجمو

ر الفال الس هنوض  اه  ا منية سالسل إالنتاج الفال والتحمك يف م و
الل بلورة مشاريع  اح السقي، من  يلكة كربى، فالسقي هو عنرص مف

ة تناهز  ة مسق ىل مسا ث يتوفر املغرب  ٔمن الغذايئ، ح يف سياسة ا
ار، ت 1.6 ة، وسامه  %18غطي مليون هك لزرا ة الصاحلة  من املسا

ة و %45بقرابة  ٔزيد من  %75من القمية املضافة الفالح من الصادرات و
  .من إالنتاج الفال 70%

الل سنوات  ٔكرث حسام  وقد اكنت مسامهة القطاع السقوي هته 
ىل تعزز السالمة الوة  ر ٕانتاج املناطق البورية، هذا  ٔ  اجلفاف، عندما يت
ىل طول  ة  ات الفالح لمنتو ة الصحية  الل املراق ذية من  ٔ الصحية ل
ة جودة عوامل إالنتاج  سلس القمية وحامية الرصيد احليواين والنبايت ومراق

ات الغذائية دات الصنا   .وو
ٔمن الغذايئ، معل  ٔداة لصاحل ا ة  ارة اخلارج ٔن الت واعتبارا من 

د العديد من ا ىل اع سمح  املغرب  ارية اليت  لتدابري السياسة الت
ىل القطاع الفال املغريب  ولية  ارة ا يد الت ٔثري لتدابري تق ٔي ت ة  مبوا
دة حماور،  ىل  ركز هذه السياسة  ث الواردات والصادرات،  من ح
ارية  ٔسواق وامحلاية الت ٔمهها حتسني القدرة التنافسية القطاعية وتنويع ا

سرت  اص واليقظة  شلك  ت هذه التدابري من املسامهة  اتيجية، ٕاذ مك
ة   .يف حتسني القدرة التنافسية وإالنتاج

ٔصناف  لبحث الزراعي دورا حمور يف تطور  ٔخرى، اكن  ة  من 
متتع هذه  مراض، كام  ٔ ٔخرى مقاومة ل الية و ة  ديدة ذات ٕانتاج نباتية 

ة ال  ث املرونة يف موا ٔصناف مبزا من ح ر مهنا ا ٔذ ة،  تغريات املناخ
الية  ٔصناف النخيل  ٔصناف الصبار املقاوم حلرشة القرمزية و ت املتعلقة ب
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ٔراكن ة ا زرا اصة  ٔصناف    .اجلودة املقاومة ملرض البيوض و
رات يف  ة مكحرك فعيل لالس وجتدر إالشارة ٕاىل دور التمنية الفالح

ني، مم الل دمع الفال ا ميكن من تطور وتعزز القدرة القطاع الفال من 
ٔمن الغذايئ ق ا ىل حتق لقطاع وحتسني قدرته  ة والتنافسية    .إالنتاج

ذ هذه الربامج، جسل خمطط  ٔخرض"وبفضل تنف ٕاجنازات " املغرب ا
ات  سب تغطية احلاج ملغرب، ٕاذ تعترب  ٔمن الغذايئ  ىل مستوى ا هامة 

ا يف م ٔكرث ارتفا ٔوسط، الوطنية من بني ا ا والرشق ا طقة شامل ٕافريق
لحبوب،  65% سبة  لسكر، و %47ل سبة  لحوم  %99ل ليب وا ل

ىل التوايل، مع  %100حىت لـ  %99امحلراء والبيضاء، و لفواكه واخلرض 
رية ٔ سبة لسلس إالنتاج ا ل ر  لتصد ت قوية    .إالشارة ٕاىل ٕاماك

سرتاتيجية ىل هذا املنوال، تضع  ٔخرض"اجلديدة  و ٔمن " اجليل ا ا
ماهتا لمملكة يف صلب اه   .الغذايئ 

ة الظروف  ة من التدابري ملوا ويف هاذ الصدد، مت اختاذ مجمو
احئة  ٔزمة  ابة  ست ىل غرار  ٔمن الغذايئ،  ٔزمات اليت هتدد ا وا
ات  ٔسعار املنتو ابة الرتفاع  ست ابة لسنوات اجلفاف و ست  ، ورو

ٓتيةيف رب احملاور ا   : السوق العاملية، وذ 

ىل غرار -  ع مؤرشات السوق الوطنية والعاملية   :ٔوال، ت
  ات احلبوب ٔسواق ورح ىل مستوى ا ٔمثنة احلبوب  تطور 

  والقطاين؛
 لني؛ لفا ورية  رب الترصحيات ا زون    مستوى ا
 ت استرياد احلبوب والقطاين؛   مستو
  ٔ ول املصدرة مؤرشات التداوالت  اصة ا سواق العاملية، 

  لمغرب؛
  ىل مستوى ٕامدادات ة  ٔو املناخ العوامل اجليو اسرتاتيجية 

ٔسعار؛  وا

لسوق الوطنية عن طريق ٕارساء : احملور الثاين هو -  متون العادي  ٔمني ا ت
سويق املنتوج الوطين  :نظام حتفزيي ل

  ىل احلبو ب والقطاين عند مراجعة حصص الرسوم امجلرية املطبقة 
لحبوب  ضاء لضامن ترصيف املنتوج الوطين والتدفق العادي  ق

  والقطاين املستوردة؛
 زويد السوق؛ لني لضامن  ىل واردات القمح ا   تقدمي تعويض جزايف 
 ق الوطين املدمع؛ ق نتاج وتوزيع ا ٕ   ٕاجناز العمليات اخلاصة 
 ق ق ة جودة ا مج ملراق ر  .ووضع 

ة تدا ٔورانيا، مت اختاذ التدابري الالزمة  -عيات حرب روسيا وملوا
  :رب

ث يعمد املهنيون الستغالل مجيع  ٔوال،  - سترياد، ح تنويع مصادر 
ىل مستوى السوق العاملية، مما يقلل من انعاكسات  ة  الفرص املتا
يل من  ا متون ا ىل ا ٔورانية  لحرب الروسية ا ٔثريات السلبية  الت

 احلبوب؛
سترياد  نيا،  - رية تتلكف بعملية  التعامل مع رشاكت الشحن الك

رتام دفرت حتمالت اجلودة؛  من مجيع املصادر، رشيطة ا
اسبة عند  لثا،  - ٔمثنة م لواردات، متكن من ضامن  ة  ة جزاف سن م

ذ شهر نونرب  ث بلغت المكيات املستوردة م املوا املغربية، ح
دة من ه ٔكرث من املنرصم واملستف ة  طار،  32ذه املن مليون ق

 مليار درمه؛ 4بتلكفة جتاوزت 
ة خزن قدرها  رابعا،  - طار للك  2.5سن م لق يوم،  15درمه 

كون خمزون ٕاضايف من احلبوب؛ ىل  شجيع املهنيني   ل
ىل وضع تصور لتكون خمزون اسرتاتيجي من القمح  امسا،  - العمل 

 .رشاكة مع املهنيني

ت هت ات بني وقد مك ه التدابري من توفري خمزون اكف لتغطية احلاج
ٔكرث من  5و 4 لحبوب، و سبة  ل لقطاين، كام مت  5ٔشهر  سبة  ل ٔشهر 

ٔسواق  ادي ل شاط املطاحن الصناعية ومتون  ستقرار يف  سجيل 
ىل مستوى املطاحن  ٔمثنة احلبوب  ق والسميد، مع استقرار  ق

ات عند املسهتالصناعية وانعاكسها  ٔمثنة املنتو  .ىل 

س،   سيدي الرئ
  حرضات السيدات والسادة،

لقطاع الفال ملا لها من  سبة  ل بريا  ة حتد  شلك التغريات املناخ
ىل الرثوات الطبيعية كندرة املياه ر سلبية  ٓ.  

ىل املوارد الطبيعية، يعمل القطاع  ٔمن الغذايئ واحلفاظ  هبدف ضامن ا
رب تطور الفال ة،  ىل مقاومة التغريات املناخ ىل تعزز قدرته   

ر مهنا ا، نذ اخ ية م ة مستدامة وذ تدبري : ٔساليب هتدف ٕاىل تطور فال
ٔقل من املياه بطريقة  مكية  ٔكرث  ل ضامن ٕانتاج  ٔ ل ملياه السقي من  ٔم

ة،  ٔقمل مع التغريات املناخ ىل الت ني  من مستدامة، وحتسني قدرة الفال
ش  ، وحتسني ظروف  اذبية القطاع الفال ىل الرفع من  الل العمل 

ال الفال ر يف ا س شجيع  رب  ني،  ل الفال   .ود
ة وتعممي التغطية الصحية  ٕالضافة ٕاىل ٕادماج الشباب يف التمنية الفالح

ٔمني الفال ني وتوسيع الت   . لفال
نتقال الطايق والت  بة  ٔمه التدابري وتعترب موا ني من  لفال ولو  ك

ٔخرض"املعمتدة يف  ددة، "اجليل ا شجيع استعامل الطاقات املت رب   ،
ة ا اخلرضاء وتطور الرمقنة الفالح ولوج د وتعممي التك   .وكذا اع

الل خمطط  ىل ما حتقق من  ٔخرض"وبناء  ، هتدف "املغرب ا
ٔخرض "اسرتاتيجية  اص اجلهود لتطور ٕاىل مو " 2030- 2020اجليل ا
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ٔمن  ق ا لمسامهة الفعا لتحق ة  لتغريات املناخ ة مستدامة ومقاومة  زرا
  .الغذايئ ببالد

عمك ىل حسن ت   .شكرا 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة  :السيد رئ
لقائه، نيابة عن  ٕ ي تفضلمت  ىل هذا العرض ا ر،  شكرا، السيد الوز

ة والصيد البحريالسيد  ر الفال   .وز
ىل مسامهتمك مجيعا فهيا،  ٔشكرمك  ٔشغال هذه اجللسة، وٕاذ  ي  هن وهبذا 
ٔنه كام تعلمون لنا  شارن،  رمك، السادة رؤساء والسيدات والسادة املس ٔذ
ة العارشة والنصف،  لسة يف الصباح مع السا دا، ٕان شاء هللا، 

ة املوضو  مو ٔمن الصحي"اتية حول ستخصص ملناقشة تقرر ا ٔنه "ا ، و
لسة ملناقشة  ٔسئ الشفوية، ستعقد  ٔسبوعية ل ارشة بعد اجللسة ا م
ارشة  رشيعية م لسة  ة، وستلهيا  مي السياسات العموم التقرر املتعلق بتق

هتاء اجللسة   .بعد ا
ٔعامل سيكون  دول ا ٔنه  دا،  مك شوية تصربو معنا  طلب م ف

ىل فا، مفعذرة  ورة احلالية، ونود  مك هتاء ا ه حنو ا ٔننا نتو هاذ الربجمة، 
ي مجيع امللفات اجلاهزة هن   .ٔن 

  .شكرا لمك مجيعا
  .ورفعت اجللسة

 -----------------------------------------------------------------  

وبة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املسلمة مك   .املدا

شار ) 1 حتاد العام متة مدا املس مس فريق  السيد دمحم معوري 
  :ملقاوالت املغرب

سية مرتبطة حبامية الرصيد .. مج من ثالث حماور رئ يتكون الرب
ٔعباء املالية  ف ا ٔمني الفال وحتف احليواين والنبايت وتدبري ندرة املياه والت

ني واملهنيني؛ وكذا توزيع  طار من الشعري امل 7ىل الفال دمع ماليني ق
الف املربة لفائدة مريب  400لفائدة مريب املاشية، و ٔ ٔلف طن من ا

راجع موفورات  ة و ٔسعار املواد العلف ر ارتفاع  ٓ د من  ل ٔبقار احللوب  ا
لكفة ٕاجاملية تصل ٕاىل   ٔ زويد السوق الوطنية  2.1ال ٔمني  مليار درمه؛ ت

مثن  لف املاشية توفري الشعري  د ٕاجيايب  درمه 2.5لقمح و هو تدبري 
ٔن السعر  ني، حبيث  ىل الفال ف  ٔنه التخف لوزارة، من ش بري  وجمهود 

قي لها هو  ىل هذا املنتوج  5.5احلق ري  ار الك درمه، وهو ما يفرس إالق
شلك  مج توزيع الشعر والتحضري   ر ث ميثل الشطر الثالث من  ح

الل حصص ا ني من  م لاكفة الفال د ، دمع    .لشعري املدمعج
ة والفالح  بة املقاو الفالح ملناسبة ٕاىل دمع وموا كام ندعو احلكومة 
ات خمطط  ٔمسدة وفقا لتو ٔسعار ا ىل ضامن استقرار  املغريب والعمل 

ٔخرض   .اجليل ا
س احملرتم   السيد الرئ

اء  ىن التوصيات اليت  حتاد العام ملقاوالت املغرب ندمع ونت ٕاننا يف 
ة املتعلقة هبا تق اتية املؤق ة املوضو مو ، خصوصا "ٔمن الغذايئ"رر ا

متزي بتعدد التخصصات  رشيعية  بثقة عن مؤسسة  ة م مو ٔن ا و
ٔداء الناجع  ىل مجيع مقومات ا متثيالت الرتابية واملهنية والنقابية، وتتوفر  وا

رمجة تطلعات وانتظارات  االت الرتابية، لوظيفهتا الربملانية املمتث يف  ا
عيني، املهنيني والنقابيني ج صاديني و ق لني  ي . وخمتلف الفا فه

ىل  اتية بناء  ة املوضو مو هيا ا الصات توصلت ٕا بثقة من  توصيات م
سرتاتيجية الوطنية املعمتدة ببالد ذات الص  ىل دراسة  نية  مقاربة م

ات خم  انب خمر ٓراء والتقارر الوطنية املنجزة ٔمن الغذايئ ٕاىل  تلف ا
ر ت  ٔخص  ستورية ذات الص و ل الهيئات واملؤسسات ا من ق

  :املتعلقة ب
داث مؤسسة وطنية  سرتاتيجي، ومهنا ٕا التوصيات ذات البعد 
سرتاتيجية الوطنية يف  سيق  ٔمن الغذايئ يعهد لها بت لسيادة وا مستق 

ال   .هذا ا
رشيعية والتوصيا ة  الل توفري ب ت اليت تتعلق بنظام التخزن من 

ريها من  متويل و وتنظميية هتم نظام التدبري ورشوط التخزن ومصادر ا
زون  ٔمني ا اكم لتذبري وت ظومة م رساء م ٕ الضوابط الكف 

ٔساسية لمواد ا   .سرتاتيجي 
ىل رضو ال احلاكمة، فٕاننا نؤكد  لتقائية يف ٔما ف يتعلق مب رة تعزز 

، ووضع ٕاطار  ٔمن الغذايئ لبالد ة ذات الص  السياسات العموم
ٔطراف  سقة، ٕالرشاك القطاع اخلاص وخمتلف ا مؤسساتيوفق مقاربة م
دة  ة لضامن حاكمة ج ات الفالح سويق املنتو ل تذبري جمال  ٔ املعنية من 

ٔسواق ٔ السال. يف تذبري ا اليا مس مثن  مة الغذائية اليت نعتربها جزءا كام 
ٔمن الغذايئ والصحي لبالد ع الصارم .ال يتجزٔ من ا ٔ الت ىل مس ونؤكد 

لحوم امحلراء والبيضاء واحلليب ومشتقاته  لسالسل إالنتاج وخصوصا ا
ني  سويق احلبوب وتقوية إالجراءات التحفزيية لفائدة املنت ومراجعة نظام 

ٔسعار تفضيليةهبدف جتميع إالنتاج الو    .طين ب
سامه يف الرفع من  ىل اختاذ ٕاجراءات  ملناسبة  كام حنث 
ة،  لسوقاخلارج ات السكرية قصد التقليص من التبعية مردوديةالزرا
ةاحمللية وذ عن طريق الرفع  لزي لىتوفريحماصيالحلبو والعمل 

ة  ال زرا ادة ٕاد ة ودمعها، مع ٕا لزي ا يف "  الصو" ممنسامهةالزرا
ة ات املسق   .املسا

ىل قطاع الصيد البحري، نظرا  ر واحض  ٔ س   ٔليوت ٔن خمطط  يتضح 
زخر به   ملا 

ٔنه  ري  ة،  بالد من الرثوات والعديد من نقط القوة والفرص املتا
مثني املنتوج  ٔخطاء والعرثات السابقة، والبحث جبدية عن  ستفادة من ا
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ىل س رتام رشوط لوطين البحري واحلفاظ  السل إالنتاج والتربيد وا
لصيد البحري التقليدي،  ات املرتبطة  ة ودمع القطا ة البيولوج الرا
ة  بة التطورات البي ال ملوا يف مراكز البحث العلمي يف هذا ا ك و

ال ة احلاص يف هذا ا   .والبيولوج
مت اء به نص التقرر من توصيات و مثن ما  ري فٕاننا  ٔ ٔن ويف ا ىن 

ي  متع املغريب يف ٕاجناح هذا الورش احليوي ا ت ا تنخرط لك مكو
ىل املوارد  ٔمني تغذيته، واحلفاظ  الل ت اة املواطن، من  رتبط به ح
بة التحوالت  ديد ملوا ليات  لق  ٔمني، و الطبيعية الكف هبذا الت

شها العامل سواء جراء التغريات ة اليت يع صادية والبي ٔو  ق ة  املناخ
ات اجليوسياسية اليت يعرفها  .احلروب والرصا

حتاد ) 2 شاري  مس مس ا السطي،  شار السيد  متة مدا املس
ملغرب لشغل    :الوطين 

ر احملرتم،   السيد الوز
صادية الـ ق ٔدت التحوالت السياسية و والتحوالت " نيو ليربايل"لقد 

لق جفوات الطبيعية والصحية اليت عرفها ا رية ٕاىل  ٔ لعامل يف العقود ا
ٔيضا  رش  ول وبني املناطق، بل وبني ال عية بني ا ت جمالية واج وتفاو

و ل نفس ا ٔصوات العاق من خمتلف  ،دا ري من ا وهو ما دفع الك
رن ٕاىل خطورة  ه السياسيني واملد قوس اخلطر وتن دول العامل ٕاىل دق 

ه ت اليت توا د و  ،العامل الت ٔدوار ا ادة هيلكة  ٔدى ٕاىل ٕا مما 
ال الالحقة يف  ٔج ٔصبحت اليوم مطالبة بضامن حق ا ث  ووظائفها، ح

  .حقها من التمنية
ٔوىل لالستقالل هبذه  ذ السنوات ا ويف هذا إالطار، وعت بالد م
روم  د خمططات ورامج  راهات، وهو ما دفعها  ٕاىل اع ت وإال د الت

ذ ٔسا د سياسة السدود م الل اع ٔمن املايئ من  س ٕاىل ضامن ا
 .السبعينات وهيلكة القطاع الزراعي وتنويع مصادر الطاقة

ايني كثرية بضعف مت املدرن  ٔ ٔن هذه إالرادة اصطدمت يف  ري 
ليات الرقابة  ىل املبادرة، وبضعف  دم قدرهتم  ني لهذه الربامج و احلكوم

مي املؤسسات  ٔيضا والتق متع املدين، كام اصطدمت  ٕالضافة ٕاىل ضعف ا ية، 
ل  ٔخرى م ت ا د ورو"ببعض الت ول " احئة  ىل ا اليت فرضت 

ىل  يد  ٔ ديد الت ادت من  ٔ ٔخرى يف تدبري مواردها، و واحلكومات مقاربة 
عية"دور  ج و    ".ا

ىل ل السيطرة  ٔ ول من  دام املنافسة بني ا ٔن اح طرق  كام 
ت  ٔخرى ٕاىل فرض حتد ٔدت يه ا ولية ومراكز الطاقة اجلديدة  ة ا املال

ة ول النام ول، خصوصا ا ىل ا   .برية 
ٔ السيادة اليوم جتاوزت املعايري التقليدية واختذت  ، فٕان مس و
يض  ة والغذائية، وهو ما يق وائية والطاق لسيادة ا ٔخرى مرتبطة  ٔبعادا 

ت اليت حمكت تدبري هذه القضا يف املايض مراجعة املنط لقات واملقار

لية مع هذه التقلبات ة املستق   .ومالءمة السياسات العموم
ٔمن  برية يف ضامن  ٔمهية  ٔمن الغذايئ  يس ا ك ويف هذا السياق، 
ورو وتداعيات  احئة  شفت عنه  ول، خصوصا يف ظل ما  واستقرار ا

رانية -احلرب الروسية ٔو ٔساسيةا ملواد الغذائية ا ول  زود ا   .ىل ضامن 
ليه شارن  ،وبناء  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  فٕاننا يف 
  :نقرتح ما ييل

حملاسبة: ٔوال   ربط املسؤولية 
ٔمه مقومات التدبري العمويم اجلديد هو ربط املسؤولية  ٕان من بني 

الل حملاسبة، سواء احملاسبة السياسية من  ٔو من  ت،  ا نت الل 
  .احملاسبة إالدارية والقضائية

دوار اجلديدة اليت  ٔ ذية ل ويف هذا إالطار، البد من متثل السلطة التنف
ٔن العام، سواء 2011اء هبا دستور  ٔ ربط تدبري الش كرس مس ، و

قرتاع ٔو جماليا، بصناديق    .مركز 
غي احل  ميقراطية ي ٔهنام فسؤال التمنية وا ردد،  ه بدون  سم ف

منية منية بدون دميقراطية وال دميقراطية بدون    .مرتادفان، فال 
، الس وظيفة  رشيعية بوظائفها اكم ٔن تضطلع السلطة ال ٔيضا  والبد 
ذ  ىل مدى تنف لوقوف  مة  لية  عتبارها  ة  مي السياسات العموم تق

هيها ٕاىل بعض  كون شابت احلكومة اللزتاماهتا وتن الالت اليت قد  خ
ات الكف بتصحيح هذه السياسات ذ، مع تقدمي املقرت وهو . معلية التنف

رشيح خنب  ىل  ة  ىل من  ٔحزاب السياسية  ما يعين حرص ا
ٔدىن من املعارف  د ا ل ٔدوارها، ومتت هذه النخب  مسؤو وواعية ب

ٔخرى ة    .لالضطالع هبذه املهام من 
غي  نتقال من الرقابة كام ي لية، و ا مي ا ليات الرقابة والتق تعزز 

ع والتقومي  ٔساسها الت بة  ىل العقاب ٕاىل رقابة موا ة  التقليدية البعدية املب
ة ومالءمهتا مع املتغريات  لسياسات العموم ل  ٔم ذ ا ل ضامن التنف ٔ من 

ة القضائية، سواء من ، الطارئة الل تعزز املوارد فضال عن تعزز املراق
ذ  ابعة تنف ىل م ت واحلرص  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ة  س لو رشية وا ال
الل تعزز استقالل القضاء ومراجعة املنظومة  ٔو من  الصاته وتوصياته، 
دم إالفالت  حملاسبة و ي ميكن من ربط املسؤولية  لشلك ا القانونية 

  .من العقاب
ٕالضافة ٕاىل ما سبق، البد بة  و ل موا ٔ متع املدين من  من تعبئة ا

خنراط يف الربامج واملشاريع  ها بالد و ت اليت توا د التحوالت والت
داد  الل املشاركة يف ٕا ت، سواء من  د ة هذه الت ة ٕاىل موا الرام

مي الل معلية التق ٔو من  ططات، مركز وجماليا،    .الربامج وا

ططات: نيا ٔخرض(والربامج  مراجعة ا طط ا   )ا
ٔخرض يف ضوء التحوالت  طط ا مي ا ديد مراجعة وتق لت ونقصد 
ي  لشلك ا ت سياسوية،  ٔي حسا ة، وبعيدا عن  لية واخلارج ا ا
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ق السيادة الغذائية   .ميكن من حتق
ة املعاشية ٕاىل  ن املاضيني من الزرا الل العقد لقد انتقلت بالد 

ة التصد ل الرفع من القمية الزرا رية، وهذا وٕان اكنت  جوانب ٕاجيابية م
لسيادة الغذائية ٔساسا  ة، فٕان  نتاجئ سلبية مرتبطة    .املضافة الفالح

ٔمن الغذايئ ،و ل ضامن ا ٔ طط من  غي مراجعة هذا ا فال . ي
ٔساسا  ة  ستزنف الفرشة املائية ومو ات  سمترار يف زرا يعقل 

ر م  ه لتصد ستورد ف ي  ٔفواكدو واحلوامض، يف الوقت ا ل البطيخ وا
ٔكرث من  اهتا من احلبوب والقطاين والزيوت  80بالد  اج يف املائة من 

ا الغذايئ ٔسايس يف نظام شلك  لهيا    .والسكر، ويه مواد نعمتد 
سط سيادهتا الغذائية، مع ما  ل  ٔ و من  ل ا لتايل، البد من تد و

ني،يتطلبه ذ ات ودمع الفال ٔن   من دمع هذه الزرا غي  ٔولوية ي فا
ام  ا  ت ٔن بالد تعترب م ارج، خصوصا و ل س  ل ول ا كون 

ٔمن الغذايئ العاملي ٔساسية لضامن ا ي يعترب مادة  ومن هنا،  .لفوسفات ا
دة  ىل قا قة والصديقة  ول الشق دد من ا رام رشااكت مع  البد من ٕا

الل تقدمي را- راحب ٔمن الغذايئ املشرتك، وذ من  ق ا ل حتق ٔ حب من 
ة ٔرايض الفالح ول ل ية مقابل توفري هذه ا لفوسفات واخلربة التق   .بالد 

ٔمن الغذايئ: لثا ة املرتبطة    التقائية السياسات العموم
ة  ة املو ات الفالح ىل مستوى املنت لقد حققت بالد طفرة 

ر، لك ات املرتبطة لتصد هبا طفرة يف جمال الصنا ن هذه الطفرة مل توا
ة ىل اخلارج ف خيص البذور واملبيدات . لزرا الد الزالت تعمتد لكيا  ف

ات  ٔرض واملزرو ة الرضورية خلدمة ا ٔمسدة واملعدات املياكنيك وا
ه معامل التحويل ىل ما حتتا الوة  لسقي،  ة  اكنيك  واملعدات الهيدروم

ريها الف و ٔ ات الغذائية وا   .والصنا
االت، والبد من  ات املتعلقة هبذه ا شجيع الصنا لتايل، البد من  و

ات املرتبطة به لقطاع الفال والقطا ه   ،دمع وتطور البحث العلمي املو
ب اجلامعات واملدارس  ٔال توا ىل املعرفة، وال يعقل  ين  فإالنتاج اليوم م

  .ية هذه التحوالتواملعاهد الوطن 

ادئ احلاكمة اجليدة: رابعا   تعزز م
ادئ احلاكمة  ىل تعزز م ستور  لقد نص الباب الثاين عرش من ا
الل  لقطاع من  رشية العام   ملوارد ال م   ه يض  اجليدة، وهو ما يق

ة يف تدبري القطاع الفال د الكفاءة واملساواة والشفاف ل . اع فوضع الر
هنوض امل  ٔنه ا نه من املوارد الالزمة من ش ناسب يف املاكن املناسب ومتك

الل. هبذا القطاع   :وذ من 
  داث ىل ٕا بتاكر مع العمل  دمع البحث الزراعي والتكون و

ٔقل  نيا وٕانتاج بذور  ري املغرية ج ٔصي و تارة ا لبذور ا بنك 
لامء؛  اسهتالاك 

 ات تطور السالالت احمللية من امل اشية وشجيع ودمع زرا

الف وتصنيعها؛ ٔ  ا
  لهيا من التلوث مع ة واحلفاظ  رشيد استعامل املياه يف الفال

ىل استغالل الفرشة املائية؛  الرقابة الصارمة 
  ساقطات ٔكرث  رب الضخ من املناطق ا د سياسة حتويل املياه  اع

اه البحر واس  رامج حتلية م ٔقلها وتعممي  تعاملها يف لمطر ٕاىل 
ة؛  الفال

  ني بواسطة لفال ة  ة ذات مصداق ق ىل متثيلية حق احلرص 
تخبة بطريقة دميقراطية ٔة وم نية فعا وكف  .مجعيات 

دادمع الفالح الصغري وشجيع املقاو الفالح : امسا   ة الصغرية والصغرية 
ٔخرض هو ٕاهامل لمخطط ا نتقادات اليت ميكن توجهيها   ٕان من بني 

غي  دا، و ي ة الصغرية والصغرية  الفالح الصغري واملقاو الفالح
الل دمع  لفالح الصغري، سواء من  عتناء  الل  تدارك هذا اخللل من 
ٔو من  دماتية،  ٔو  دات صناعية حتويلية  ٔو و ربية املوايش  مشاريع 

ل ٔ ل ضامن بقائه يف البادية ومن  ٔ بة من  ضامن  الل التكون واملوا
لقطاع الفال لهنوض    .اخنراطه يف اجلهد الوطين 

ش الكرمي  اه ٕاىل رضورة  توفري مقومات الع ن ومن هنا، وجب 
ٔساسية من حصة وتعلمي  ،لساكنة العامل القروي الل توفري اخلدمات ا من 

ريها من اخلدمات رفهيية و ات حتتية    .وب

ايل: سادسا   ٕاجراءات ذات طابع استع
ل ٕان  ٔ اله، حتتاج ٕاىل وقت من  ٔ هيا  ل إالصالح املشار ٕا مدا

غي اختاذها  ة من إالجراءات والتدابري اليت ي ذها، لكن هناك مجمو تنف
ة نا الغذايئ وموا ٔم ل ضامن  ٔ ل من  ة الغالء الناجتة  شلك مستع مو

هيا سابقا، ومهنا ت املشار ٕا د   :عن الت
  الل ىل شجيع املنافسة احلرة من  ديد  الرضب بيد من 

لس املنافسة؛  املضاربني و مراجعة إالطار القانوين املتعلق مب
  ات مراجعة السياسة الزراعية مبا سميكن من التحول من الزرا

ستزنف الفرشة املائية  رية اليت  ٔفاكدو(التصد ٔمحر، ا  البطيخ ا
ات  اج د اخلرباء 3اليت متتص  ٔ ..) .ماليني مغريب من املاء وفق 

ٔساسية ات ا ىل الزرا اليت ) احلبوب والقطاين( مقابل الرتكزي 
لمغاربة حىت ال تبقى بالد مرهتنة  ٔمن الغذايئ  ل يف ٕاطار ا تد

ارج؛  ل
 ة؛ اه البحر واستغاللها يف الزرا  تعممي حتلية م
  ٔسعار ة املتالعبني  ٔمثنة السلع ومعاق ني  رب  تق ل  التد

اكر والغش يف  ح   اجلودة؛و
 يل ا ات السوق ا ر حىت ال ترض حباج   ؛ضبط معليات التصد
  ٔساسية ودمع معليات شجيع معليات استرياد املواد الغذائية ا
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ديدة داث خمازن  ر يف ٕا س  ؛التخزن و
 ة؛  تعبئة املوارد املالية الالزمة ملواص دمع صندوق التمنية الفالح
  لمنتو ٔمثنة املرجعية  ىل رٔسهامراجعة ا ة و الشمندر : ات الفالح

  واحلبوب؛ واحلليب
 ىل رٔسها الطاقة الشمسية اصة املستعم  ،دمع عوامل إالنتاج و

ٔمسدة واملبيدات والبذور؛ لضخ وا  مهنا 
  سبة ل اصة   ، ٔ ترضيب القطاع الفال ادة النظر يف مس ٕا

ة اليت يه يف ٔرايض الفالح دة من تفويت ا ات املستف  م لف
مع املايل لتجهزيها وذ  دة كذ من ا و اخلاص واملستف ا
منوية صغرية لفائدة  متويل مشاريع  ل تعبئة املوارد املالية الالزمة  ٔ
اق الطبقة املتوسطة  لها وٕاسهاما يف ان ا  ات الهشة حتس الف

شودة؛  امل
  سيق بني مج د وسياسة القرب مع الت د الشباك الوح يع اع

لوزارة؛   إالدارات واملؤسسات التابعة 
  ار ٔطري الفال وإالخ د تطبيقات ٕالكرتونية لغرض الت اع

ٔداء وج مج السقي وب تلفة وبرب ة ا ي ـة سقلعمليات الفالح
ح؛ مع وبعمليات التلق   املياه وطلب الشواهد إالدارية وملفات ا

 ات ا د سياسة التعاقد خبصوص املنتو ل ضامن اع ٔ ة من  لفالح
ىل املضاربني؛ د وحمفز مع قطع الطريق    سويق ج

  ة ات الفالح سويق املنتو لق فضاءات وجتهزيها لتمثني و 
ولية؛ ٔسواق ا ىل مزيد من ا اح  نف ليا و   دا

  لرثوة ل  ٔم ٔشغال الصيانة الالزمة لشباكت الري والتوزيع ا ام ب الق
هتا من الضي ة املائية مع حام ٔساس التمنية الفالح عتبارها  اع 

ٔو  ة املهتالكة واملتالشية  ٓت الهيدروفالح ش وات وامل وجتديد الق
دال الري  اليت فقدت وظيفة نقل وتوزيع ماء السقي؛ واس

ٔعطاب الباهظة التلكفة؛ لري املوضعي تفاد لكرثة ا   السطحي 
 بية ٔج ط ا لتنق لالستقرار  شجيع مقاوالت تصنيع معدات الري 

ر السقوية؛ وا ح فروع لها    ملغرب وف
 وي احلقوق؛ ٔرايض الساللية  سري مساطر متليك ا   ت
  ن من د ر التحمالت من طرف املستف رتام دفا النظر يف مدى ا

ىل  ادة توزيعها  و اخلاص وٕا ة اليت يه م ا ٔرايض الفالح ا
ٔف املستحقني من شباب يف العامل القروي لق طبقة وسطى يف  ق 

ة  .فالح
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


