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 المغربيت الصادراث الفالحيتمأزق 

 أص٢ٌ٣ ػٔش

 اٌُبرت اُؼبّ ُغٔؼ٤خ أؽبى أُـشة

 

 من ولوج الخضر والفواكه المغربيت للسوق األوروبيت اإلخراءاث األوروبيت الدذيذة تحذ

خ األٝسٝث٤خ، اُجشُٔبٕ األٝسٝث٢( ٘االرؾبد األٝسٝث٢ )ٓغِظ االرؾبد األٝسٝث٢، اُِغ ٤ٛبًَرج٘ذ ثؼذ إٔ 

، طبدم ٓغِظ االرؾبد 3131-3102اُغ٤بعخ اُلالؽ٤خ أُشزشًخ ُلزشح  ، رؼذ٣الد3102ك٢ دع٘جش 

ٝٗغذ ػٖٔ ٛزٙ اُوٞا٤ٖٗ . ػ٠ِ ٓوزؼ٤برٜب اُزطج٤و٤خ )اُوٞا٤ٖٗ اُزل٣ٞؼ٤خ( 3102األٝسٝث٢ ك٢ شٜش أثش٣َ 

خبسط االرؾبد األٝسٝث٢، ٖٝٓ ُلٞاًٚ اُوبدٓخ ٖٓ ثِذإ اُزل٣ٞؼ٤خ رِي أُزؼِوخ ثاعشاءاد دخٍٞ اُخؼش ٝا

 .3102ػٜٔ٘ب أُـشة، ٝاُز٢ عزذخَ ؽ٤ض اُز٘ل٤ز اثزذاء ٖٓ كبرؼ أًزٞثش 

عبد اُلالؽ٤خ اُز٢ رذخَ أعٞام االرؾبد ٞاُغٔش٤ًخ ػ٠ِ أُ٘ز شعّٞاعزخالص ا٣ُزؼِن األٓش ثزـ٤٤ش ٗظبّ 

 ،. ٖٝٓ شإٔ ٛزا اُزـ٤٤ش إٔ ٣شكغ سعّٞ اُذخٍٞاالعز٤شاداألٝسٝث٢، ٝرُي ثبػزٔبد ه٤ٔخ عضاك٤خ ػ٘ذ 

ر٤َٔ  أٝسٝث٤خ ٔبٕ أُ٘زٞعبد اُلالؽ٤خ أُـشث٤خ اُز٢ عزضداد طؼٞثخ رغ٣ٞوٜب ك٢ عٞماسرلبع أص ،ٝثبُزب٢ُ

 خ.ك٢ ع٤بم األصٓخ ٝأُ٘بكغأصٔبٜٗب ئ٠ُ االٗخلبع 

 

 الطماطم صادراثغربيت: تبعاث اإلخراءاث األوروبيت الدذيذة على الصادراث الفالحيت الم

% ٖٓ 32رٔضَ اُز٢  اُطٔبؽْ طبدساداإلعشاءاد اُزو٤٤ذ٣خ األٝسٝث٤خ ع٘شًض ػ٠ِ  ُزوذ٣ش رجؼبد

 ٝط٣َؼذ أُـشة خبٓظ ٓظذس ػب٢ُٔ ُِطٔبؽْ ثؾغْ ع١ٞ٘ . ًٔب أُـشث٤خ اُظبدساد االعٔب٤ُخ ُِجٞاًش

دسْٛ،  ٤ِٓبس 3,5 ثِـذ ع٣ٞ٘خ ٝثؼبئذاد (،3102-3100صالس ع٘ٞاد األخ٤شح )أُق ؽٖ ًٔؼذٍ  231

 % ٖٓ اُو٤ٔخ االعٔب٤ُخ ُظبدساد أُٞاد اُـزائ٤خ )ئؽظبئ٤بد ٌٓزت اُظشف(.00ٓضِذ 

، وظٟٞٝرغذس اإلشبسح ئ٠ُ إٔ ئٗزبط اُطٔبؽْ ثبُٔـشة، ٝاُجٞاًش ثشٌَ ػبّ، ٣زغْ ثبٌُضبكخ ٝاإلٗزبع٤خ اُ

ُجزٝس أُخزبسح ك٢ ٓخزجشاد اُششًبد ُِٔج٤ذاد، ٝاألعٔذح ا٤ٌُٔب٣ٝخ، ٝا ؽبئشاعزؼٔبٍ  ٣ٝشرٌض ػ٠ِ

ٓزؼذدح اُغ٘غ٤بد، ٝاعزٜالى ٓلشؽ ُِٔبء. كبُظبدساد اُغ٣ٞ٘خ ُِٔ٘زٞعبد اُلالؽ٤خ اُج٤ُٞٞع٤خ ُْ رزغبٝص 

 8,6ٖٓ % ٓ٘زوِخ 21ث٘غجخ  ٝاٗخلؼذ% ٖٓ ٓغٔٞع طبدساد اُجٞاًش ك٢ اُغ٘ٞاد اُضالس األخ٤شح، 0

. ٝال رشٌَ ٜٓ٘ب اُطٔبؽْ 3102-3103أُق ؽٖ ك٢  5,1ئ٠ُ  3100-3101خالٍ ٓٞعْ أُق ؽٖ 

أُق ؽٖ أُ٘زغخ ثبُطشم  231ال رٔضَ ش٤ئب ٓوبسٗخ ٓغ  ، ٢ٛٝؽٖ 411%، أ١ 03اُج٤ُٞٞع٤خ عٟٞ 

 أُؼٜٞدح. 

% ٖٓ 61ٖٓ طبدساد أُـشة ٖٓ اُطٔبؽْ، ٝرأر٢ ؽٞا٢ُ  %63رٔزض عٞم االرؾبد األٝسٝث٢ 

اُز٢  اإلعشاءاد اُؾٔبئ٤خب دائٔب طؼٞثبد اُزغ٣ٞن ٖٓ عشاء ٌُٖ رؼزشػٜػبئذارٜب ٖٓ كشٗغب ٝاعجب٤ٗب.  
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، دخَ 3103. كل٢ أًزٞثش ٝعذٍٝ اُزظذ٣ش، ٝعؼش اُذخ٣ٍٞلشػٜب االرؾبد األٝسٝث٢ ً٘ظبّ اُؾظض، 

أُـشة ٝاالرؾبد  اُز١ ٝهؼٚػٖ أُ٘زٞعبد اُلالؽ٤خ ٝاُجؾش٣خ  اُغٔش٢ً ؽ٤ض اُز٘ل٤ز ارلبم ٗضع اُزو٤ٖ٘

اُظبدساد اُغ٣ٞ٘خ ٖٓ اُطٔبؽْ أُـشث٤خ اُز٢ عزؼل٠ ٖٓ اُؾوٞم  ؽظخٝؽذدد ثٔٞعجٚ األٝسٝث٢. 

، ٓٞصػخ ث٤ٖ شٜش أًزٞثش ٝٓب١، ٓغ أُق ؽٖ( 36)ٓغ ؽظخ ر٤ِ٤ٌٔخ ٖٓ  أُق ؽٖ 321اُغٔش٤ًخ ك٢ 

% 41ٛزٙ اُؾظخ ٖٓ رخل٤غ ث٘غجخ  عؼش دخٍٞ ٓشعؼ٢. ٝرغزل٤ذ طبدساد اُطٔبؽْ اُز٢ رظذس خبسط

أُق ؽٖ  271ثِـذ ثزظذ٣ش ٤ًٔبد ًج٤شح  أُـبسثخ غٔؼ ُِٔظذس٣ٖ٣ٔش٤ًخ. ٝٛزا ٓب ػ٠ِ اُؾوٞم اُغ

، أ١ أٜٗب كبهذ اُؾظخ اُز٢ ؽذدٛب ارلبم ع٘خ 3102-3103ُغٞم االرؾبد األٝسٝث٢ ٝؽذٛب ك٢ ع٘خ 

أُق ؽٖ. ٝٛزٙ ٢ٛ ا٤ٌُٔخ اُز٢ رغزٜذكٜب اإلعشاءاد اُؾٔبئ٤خ اُغذ٣ذح اُز٢ رج٘بٛب االرؾبد  031ثـ  3103

 ألٝسٝث٢ ثؼـؾ ٖٓ ًجبس أُ٘زغ٤ٖ ثأٝسٝثب.ا

 

 لن يكونوا خاسرينكبار المصذرين المغاربت 

٤ٜٔ٣ٖ ػ٠ِ هطبع اُخؼش ٝاُلٞاًٚ ثبُٔـشة صٔب٢ٗ ٓغٔٞػبد رظذ٣ش٣خ رغزؾٞر ػ٠ِ ٓغبؽبد صساػ٤خ 

أُق  03ًج٤شح. ٝرأر٢ األٓالى اُلالؽ٤خ )اُزغ٤ٔخ اُغذ٣ذح ُألٓالى ا٤ٌُِٔخ( ػ٠ِ سأعٜب ثٔغبؽخ روذس ثـ 

س ٌَُ ٝاؽذح ٜٓ٘ب. ٝاُوجبط ثأًضش ٖٓ أُل٢ ٌٛزبٌٛزبس، ٓزجٞػخ ثجؼغ اُؼبئالد اٌُج٤شح ًج٘ب٢ٗ ع٤ٔشط 

ٝٗغذ أ٣ؼب أعبٗت )كشٗغ٤٤ٖ ٝئعجبٕ أعبعب( ٣شٌِٕٞ ٓغ ٓـبسثخ ٝؽذاد ئٗزبط ٝرظذ٣ش ًج٤شح، 

إٔ رزؼشس  أُغزجؼذ عذاٖٝٓ  أُق ٌٛزبس ٝٗظق ٌَُ ٝاؽذح ٜٓ٘ب.ًٔغٔٞػز٢ أصٝسا ٝئ٣ذ٣َ ثأًضش ٖٓ 

ُغضء اٌُج٤ش ألٕ رو٤ِض اأٝال، أسثبػ ٛزٙ أُغٔٞػبد ٖٓ اإلعشاءاد األٝسٝث٤خ اُغذ٣ذح ثبُ٘غجخ ُِطٔبؽْ. 

ع٤وغ أعبعب ػ٠ِ طـبس ٖٓ هجَ االرؾبد األٝسٝث٢  أُق ؽٖ اُلبئغ ػ٠ِ اُؾظخ أُؾذدح 031ٖٓ 

ٖٓ دائشح اُزظذ٣ش ربس٤ًٖ أُغبٍ ٌُِجبس. صب٤ٗب، ٣ؾٞص ًجبس  ُٔ٘زغ٤ٖ ٝأُزٞعط٤ٖ اُز٣ٖ ع٤ضاػ أؿِجْٜا

ام ك٢ ثِذإ أخشٟ خبسط االرؾبد األٝسٝث٢ أُظذس٣ٖ ػ٠ِ ٝعبئَ رغٔؼ ُْٜ ثزٞع٤غ ؽظزْٜ ٖٓ األعٞ

ًشٝع٤ب، ٝاٗغِزشا، ًٝ٘ذا، ٝثِذإ اعٌ٘ذٗبك٤ب ٝاُخ٤ِظ ٝاكش٣و٤ب. صبُضب، ٣غزط٤ؼٕٞ أ٣ؼب ر٣ٞ٘غ طبدسارْٜ. 

٤ِٓبس دسْٛ، ٝاُز٢ ٣وُٕٞٞ ًزثب ثأٜٗب عزٌٕٞ  0اُطٔبؽْ اُز٢ روبسة  أُق ؽٖ ٖٓ 031ساثؼب، ألٕ ه٤ٔخ 

، ٤ِٓ3102بس دسْٛ ًاػلبءاد ػش٣ج٤خ ك٢ ع٘خ  2إلػبٗبد اُز٢ ؽظِٞا ػ٤ِٜب8 خغبسح، ال رٔضَ ش٤ئب أٓبّ ا

 ٤ِٓبس دسْٛ ًاػبٗبد ٓجبششح. 2ٝؽٞا٢ُ 

 

 الضغظ رريعت لتوسيع 

ٖٓ أعَ  ػـطْٜ ػ٠ِ اُذُٝخ ٌض٤قأُظذس٣ٖ أُـبسثخ هشاس االرؾبد األٝسٝث٢ ُزٝاعزـَ ًجبس أُ٘زغ٤ٖ 

، ٢ٛٝ اُغ٘خ اُز٢ شٜذد اٗطالم 3116كوذ عجن إٔ ر٘بٓذ رؾشًبرْٜ ٓ٘ز  اٗزضاع ٓض٣ذ ٖٓ اُز٘بصالد.

ٓخطؾ أُـشة األخؼش، ُزٞع٤غ اعزلبدرْٜ ٖٓ اُغ٤بعخ اُلالؽ٤خ اُغذ٣ذح
1

ُظذ ر٘ب٢ٓ اُؼَٔ ٌُٖٝ أ٣ؼب  . 

اُ٘وبث٢ اٌُلبؽ٢
2

ك٢ أٝعبؽ اُؼبٓالد ٝاُؼٔبٍ اُضساػ٤٤ٖ خظٞطب ك٢ ٓ٘طوخ عٞط اُز٢ رشٜذ رشًضا  

ًج٤شا ٤ُِذ اُؼبِٓخ هبدٓخ ٖٓ ٓخزِق أُ٘بؽن أُلوشح ثبُٔـشة
3
، أعغٞا ٗوبثزْٜ اٌُج٤شح، 3100ٝك٢ ط٤ق  .

ا إٔ ٣خض اُؼش٣جخ اُلالؽ٤خ، اعزطبػٞ ٝك٤ٔباُل٤ذسا٤ُخ ث٤ٖ ٤ٜ٘ٓخ ُِخؼش ٝاُلٞاًٚ أُؼذح ُِزظذ٣ش. 

٤ِٕٓٞ  3ِؼ٤ؼبد اُلالؽ٤خ اُز٢ رؾون سهْ ٓؼبٓالد ٣وَ ػٖ ثبُ٘غجخ ٣ُؾبكظٞا ػ٠ِ االػلبء اُؼش٣ج٢ 

                                                           
1
إنتاج كبٌرة مخصصة أساسا تطوٌر زراعة ذات قٌمة مضافة عالٌة ومردودٌة »تهدف الدعامة األولى من مخطط المغرب األخضر إلى  - 

 50ألف استغاللٌة مستهدفة وبغالف استثمارات إجمالٌة ٌناهز  069مشروع موزع على حوالً  069للتصدٌر، وذلك من خالل إرساء حوالً 

 ملٌار درهم".
2
مطالبٌن بأكادٌر ة احتجاجٌة مسٌر 9990حتى أنهم نظموا فً ماي العمالٌة  كبٌرة ضد النقابات اعالمٌة قامت الباطرونا الزراعٌة بحملة - 

 أبسط مقتضٌات مدونة الشغل! فٌه ال ٌحترمون لتدخل لوقف النضاالت النقابٌة. هذا فً الوقت الذيالسلطات با
3
% من العدد اإلجمالً للعمال 8ألف تشكل منهم النساء نسبة كبٌرة، وهو ما ٌمثل  099ٌقدر عدد العمال الزراعٌٌن بمنطقة سوس بأزٌد من  - 

 ألف. 899راعٌٌن بالمغرب الذي ٌقدر بــ الز
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اٌُجشٟ ٓغ ٓوبسثخ رذسع٤خعزـال٤ُبد %( ُال17,5دسْٛ ع٣ٞ٘ب، ٝٗغجخ ػش٣ج٤خ ٓ٘خلؼخ )
4

ؼ ُْٜ رٔ٘ 

بُت ثزؼ٤ْٔ ػوذ اُشـَ ٝٓبصاُذ اُجبؽشٝٗب اُضساػ٤خ رط ػ٤ؼبرْٜ.ٝرغض٣ئ اُٞهذ اٌُبك٢ ُزؼذ٣َ ؽغبثبرْٜ 

ٝاػزجبس األٗشطخ اُلالؽ٤خ ٓٞع٤ٔخ ٓؾذدح أُذح
5

. ًٔب رظش ػ٠ِ ػذّ ٓغبٝاح اُؾذ األد٠ٗ ُألعش اُلالؽ٢ 

ٓغ اُوطبع اُظ٘بػ٢
6
أُظشؽ٤ٖ ثبُظ٘ذٝم اُٞؽ٢٘ ُِؼٔبٕ  اُضساػ٤٤ٖ ٝٓبصاٍ ػذد اُؼبٓالد ٝاُؼٔبٍ .

اُز٢ أؽذصزٜب  اُؾب٤ُخ اُغِجخ ك٢أُق. ٝ 001% ٖٓ أُغٔٞع أ١ 03االعزٔبػ٢ ٛض٣ال، ؽ٤ش ال ٣ٔضَ عٟٞ 

 اُجبؽشٝٗب اُضساػ٤خ ثلضاػخ كوذإ ٓ٘بطت اُشـَ ٓؼِ٘خ ػٖ أسهبّ رِٞػثظذد اإلعشاءاد األٝسٝث٤خ، 

ٓشٝػخ
7
غٜٞٓب ػ٠ِ اُ٘وبث٤٤ٖ ػجش اُزغش٣ؾبد اُغٔبػ٤خ ٝٛزٙ ٤ُغذ عٟٞ رس٣ؼخ أخشٟ ُزجش٣ش ٛ .

8 ال ٣ٌٖٔ أُطبُجخ ثبُؾوٞم ك٢ اُٞهذ ٜب ك٢ ٝػغ دكبػ٢ٝعؼِ اُؼٔب٤ُخ ٝاعزجبم اُؾشًخ أُطِج٤خ ُِ٘وبثبد

 !بٓؼٔٞٗاُز١ ٤ُظ ك٤ٚ اُؼَٔ 

رُي، ٖٓ رشغ٤ؼبد اُذُٝخ )ئػبٗبد، ئػلبءاد  ًَ ٛزٙ ٢ٛ اُجبؽشٝٗب اُغشؼخ اُز٢ رغزل٤ذ، ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ

رغ٤ٜالد اُؾظٍٞ ػ٠ِ هشٝع، ئُخ(، ٝاعزؾٞرد ػ٠ِ اُؾظخ اٌُج٤شح ٖٓ  ػش٣ج٤خ، رٞص٣غ األساػ٢،

االػزٔبداد أُب٤ُخ أُشطٞدح
8

ُزشٌَ أهطبثب ًجشٟ رغ٠ٔ  3116ُٔخطؾ أُـشة األخؼش ٓ٘ز رج٤٘ٚ ك٢  

ؼ٤ٖ  ًٔ ًَٝ ٛزا ػ٠ِ  ربثؼ٤ٖ خ٘ٞػ٤ٖ.ظـبس ٝأُزٞعطٕٞ ٓغشد ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُلالؽٕٞ اُ agrégateursٓغ

عٔب٤ٛش اُلالؽ٤ٖ اٌُبدؽ٤ٖؽغبة 
9

 ( اُز٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اُلوش ٝؿ٤بة% ٖٓ اُغٌب23ٕٝاُغٌبٕ اُوش٤٣ٖٝ ) 

اُج٤٘بد اُزؾز٤خ اُؼشٝس٣خ. رشغغ اُذُٝخ ئٗزبط اُطٔبؽْ ٝاُؾٞآغ ٝرزخ٠ِ ػٖ اُضساػبد أُؼبش٤خ 

ؼ ٖٓ أُغبؽخ اُضساػ٤خ اإلعٔب٤ُخ، ٝاُوطب٢ٗ ٝهظت اُغٌش. ٝثٜزا أطج %43ًبُؾجٞة اُز٢ رٔضَ 

األعبع٤خ. ٝٛزا ٓب ٣إد١ ئ٠ُ اسرلبع أصٔبٜٗب ك٢ اُغٞم  االعزٜالى ٓٞادأُـشة ٓغزٞسدا ًج٤شا ُِؤؼ ٝ

 أُؾ٤ِخ ٣ٝظؼت اهز٘بؤٛب ثبُ٘غجخ ألؿِج٤خ اُلئبد اُشؼج٤خ اُز٢ رؼ٤ش ثذخَ ٛض٣َ. ئٕ اُ٘ٔٞرط اُزظذ٣ش١

األٓٞاٍ اُؼ٤ٓٞٔخ، ٝرـز٢٘ ٓ٘ٚ أه٤ِخ ًج٤شح ٖٓ ًجبس اُلالؽ٤ٖ،  عضءا ًج٤شا ٖٓ اُز١ ٣ٔزض اُلالؽخك٢ 

ثشٌَ ؽبد، ٝصاد ٖٓ خؼٞع أُـشة ُٔشاًض اُوشاس األع٘ج٤خ اُز٢ رلشع ػ٤ِ٘ب  ـزائ٤خاُ ػٔن رجؼ٤ز٘ب

 ع٤بعبرٜب ٝارلبهبرٜب االعزؼٔبس٣خ.

 

 الثنائيت مع االتحاد األوروبياالستثناء الفالحي في االتفاقاث التداريت 

رٞا اُغُٞخ اُشاثؼخ  أؽشط هشاس االرؾبد األٝسٝث٢ أؽبد١ اُغبٗت اُذُٝخ أُـشث٤خ ك٢ اُٞهذ اُز١ اٗزٜذ ك٤ٚ

أثش٣َ  00اُشبَٓ ٝأُؼٔن ث٤ٖ أُـشة ٝاالرؾبد األٝسٝث٢ ٣ّٞ  اُؾش ٖٓ أُلبٝػبد ؽٍٞ ارلبم اُزجبدٍ

 ث٘ٞداالعشاء اُغذ٣ذ ٓغ  األٝسٝث٢ ثز٘بك٢ٓٔض٢ِ االرؾبد  سثخأُغإُٕٝٞ أُـب ٝرًشثجشًٝغ٤َ.  3102

                                                           
4
 لضغوطات تستجٌب تدرٌجٌة منهجٌة، اعتمدت الدولة 9901. وابتداء من 0081منذ سنة  الكامل استفاد القطاع الفالحً من االعفاء الضرٌبً - 

 50 السنوي معامالتها رقم ٌساوي أو ٌفوق التً الفالحٌة الشركات على سوى 9901 المالٌة السنة برسم الضرٌبة تفرض لم بحٌث الفالحٌن، كبار

 ٌناٌر فاتح إلى درهم ملٌون 09 ٌساوي أو ٌفوق التً وتلك ،9906 ٌناٌر فاتح إلى درهم ملٌون 99 ٌساوي او ٌفوق التً تلك وإرجاء درهم، ملٌون

 . درهم ملٌون 0 ٌساوي أو ٌفوق التً تلك تشمل حتى 9999 انتظار وٌجب. 9908
5
 ، ومنها القطاع الفالحً.المدة محدد شغل عقد إبرام فٌها ٌمكن التً القطاعات د( ٌحد2.14.15)رقم  مرسوم مشروعأعدت الدولة  - 

6
فبراٌر( ستتم بموجبه المساواة فً الحد األدنى لألجر فً  99)سٌاق بروز حركة  9900عقد اتفاق بٌن الدولة والباطرونا والنقابات فً أبرٌل  - 

 القطاع فً لألجر األدنى الحد سٌكون، 9901م ٌطبق لحد اآلن. وبعد الزٌادات التً قررتها الحكومة عشٌة فاتح ماي جمٌع القطاعات. لكنه ل

 فسٌكون الفالحً، للقطاع بالنسبة أما. 9900 ٌولٌوز من ابتداء درهم 9065501 و ،9901 ٌولٌوز من ابتداء درهم 9109510 والخدمات الصناعً

 .9900 ٌولٌوز من ابتداء درهم 0809508 و ،9901 ٌولٌوز من ابتداء درهم 0559506
7
، كتبت األٌكونومٌست، وهً جرٌدة تدافع عن مصالح الباطرونا الزراعٌة، بأن اإلجراء األوروبً الجدٌد 9901أبرٌل  96فً نشرتها لٌوم  - 

ألف هكتار( سٌعٌش سنة بٌضاء وأن  5,5الطماطم )ألف منصب شغل، وهو ما ٌعتبره المهنٌون حدا أدنى". وهذا ما ٌعنً أن قطاع  59"سٌدمر 

 . وارداألف( سٌفقدون عملهم. وهذا لٌس  59مجموع العمال الذي ٌشغلهم )
8
ٌار درهم سنة فً مل 2,6إلى  9990ملٌار درهم سنة  1,6"انتقلت اإلعانات اإلجمالٌة التً منحتها الدولة فً إطار صندوق التنمٌة الفالحٌة من  - 

ملٌار درهم فً الفترة  59. وسمحت هذه اإلعانات بخلق استثمارات قدر غالفها بـ 9905ملٌار درهم سنة  2,8بلغ حوالً أن ت، وٌمكن 9909

 . المذكرة التقدٌمٌة.  9901". قانون المالٌة برسم سنة 9998-9909
9
 0%( بمساحات زراعٌة أقل أو تساوي 59ن )ملٌو 0ألف بدون أرض، و  60ملٌون، منهم حوالً  1,5ٌبلغ عدد الفالحٌن بالمغرب حوالً  - 

 .0006هكتارات. اإلحصاء الفالحً العام. 
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31، ٝخبطخ اُج٘ذ ارلبم اُششاًخ ث٤ٖ أُـشة ٝاالرؾبد األٝسٝث٢
10

 ، ٝٓغ هٞا٤ٖٗ ٓ٘ظٔخ اُزغبسح اُؼب٤ُٔخ. 

ثٌٕٞ اإلعشاءاد اُغذ٣ذح راد ؽج٤ؼخ رو٤٘خ أًضش ٓٔب  ٖٝٓ عٜزْٜ، هذّ ٓغإُٝٞ االرؾبد األٝسٝث٢ رط٤ٔ٘بد

 زط٤ٔ٘بدال ٣ٌٖٔ ُٜزٙ اُٝػ٠ِ أ١ ؽبٍ،  ٣خ، ٝثإٔ اٗشـبالد أُـشة عزأخز ثؼ٤ٖ االػزجبس.٢ٛ رغبس

إٔ رؾغت ٓذٟ اُؼشس اُز١ ُؾن ثبُٔـشة ٖٓ عشاء ارلبه٤بد اُزجبدٍ اُؾش ٝاإلعشاءاد  اُذثِٞٓبع٤خ

االرؾبد ك٢ ٝػؼ٤خ رجؼ٤خ دائٔخ ئصاء االعزض٘بئ٤خ األٝسٝث٤خ ثخظٞص اُظبدساد اُلالؽ٤خ. كبُٔـشة 

األٝسٝث٢ ٓب٤ُب ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب )ٓؼذاد اُزغ٤ٜض( ٝرغبس٣ب. ًٝبٕ دخٍٞ ٓ٘زٞعبرٚ اُلالؽ٤خ ئ٠ُ األعٞام 

عٟٞ ثؼغ  اُز١ ُْ ٣ٔ٘ؼ 0747رلبم ششاًخ ك٢ األٝسٝث٤خ رؼزشػٚ دائٔب ٓوزؼ٤بد رو٤٤ذ٣خ ٓ٘ز أٍٝ ا

اءاد ؽٔبئ٤خ ؿ٤ش عٔش٤ًخ ، كوذ أسع٠ ٗظبّ ئعش0754أٓب االرلبم اُضب٢ٗ ك٢ ع٘خ اُزخل٤ؼبد اُغٔش٤ًخ. 

عذٍٝ اُزظذ٣ش، اُغؼش أُشعؼ٢، ئُخ(. ٝهذ اعزطبع االرؾبد األٝسٝث٢ إٔ ٣ؾبكع )ؽظض اُزظذ٣ش، 

ػ٠ِ ٛزٙ االعزض٘بءاد اُؾٔبئ٤خ خالٍ ارلبم ٓشاًش اُز١ ثٔٞعجٚ رأعغذ ٓ٘ظٔخ اُزغبسح اُؼب٤ُٔخ ٝاٗزٜذ 

 ،3113ثبُٔ٘زٞعبد اُلالؽ٤خ عٟٞ ك٢  كزشح اُو٤ٞد ؿ٤ش اُغٔش٤ًخ. ُْٝ رغزأٗق أُلبٝػبد اُخبطخ

٣جو٢ ػ٠ِ ٗلظ اإلعشاءاد اُؾٔبئ٤خ ؿ٤ش اُغٔش٤ًخ ُزو٤ِض ُٝٞط  3115-3112ٝأعلشد ػٖ ارلبم ُلزشح 

خطٞح ٗٞػ٤خ ك٢  اُظبدساد اُلالؽ٤خ أُـشث٤خ ئ٠ُ األعٞام األٝسٝث٤خ. ٝك٢ اُؾو٤وخ، شٌَ ٛزا االرلبم

ؽغبعخ ًبُؾجٞة ٝاُؾ٤ِت ٝٓشزوبرٚ ٝاُض٣ٞد ٝاُِؾّٞ،  اٗلزبػ أُـشة ُِظبدساد األٝسٝث٤خ ٖٓ ٓٞاد

ٝعززٞعغ ٛزٙ اُز٘بصالد اُغٞٛش٣خ ك٢ ارلبم رؾش٣ش ٓجبدالد أُ٘زٞعبد اُلالؽ٤خ ٝاُجؾش٣خ اُز١ دخَ  ئُخ.

ع٘ٞاد ٖٓ أُلبٝػبد. ٌٝٛزا اُزضّ أُـشة ثاُـبء اُؾوٞم  4ثؼذ  3103ؽ٤ض اُز٘ل٤ز ك٢ كبرؼ أًزٞثش 

ع٘ٞاد، ػ٠ِ اُظبدساد األٝسٝث٤خ ٖٓ ٓٞاد ؿزائ٤خ ًبُؤؼ  01غ٢ ػ٠ِ ٓذٟ اُغٔش٤ًخ، ٝثشٌَ رذس٣

، ٓؼِجخ )شًٞٞالرخ، ثغ٣ٌٞذ، عٌش٣بد، ٓشًضاد اُـزائ٤خظ٘بػبد ٝٓ٘زغبد اُؾ٤ِت ٝاُج٤غ ٝاُِؾّٞ ٝاُ

ئُخ(. ٖٝٓ عٜزٜب، صادد ٗغج٤ب ؽظخ اُظبدساد اُلالؽ٤خ اُشئ٤غ٤خ أُـشث٤خ )اُطٔبؽْ، ا٤ٌُِٔبٗز٤ٖ، 

ٓغ ػشٝسح ٓشاػبح عذٍٝ  بس اُ٘ظبّ اُؾٔبئ٢،ٌُٖ دائٔب ك٢ ئؽ ُخ٤بس، اُوشػخ اُغٞداء، ٝاُضّٞ(اُلش٣ض، ا

ٝٛزٙ اُزظذ٣ش )ٖٓ أًزٞثش ؽز٠ ٓب١(، ٝاُغؼش األد٠ٗ ُِذخٍٞ، ٝٓؼب٤٣ش طؾخ أُ٘زغبد ٝعٞدرٜب. 

ٖ هجَ اُغذ٣ذح ٓاُؾظخ اإلػبك٤خ )خظٞطب ثبُ٘غجخ ُِطٔبؽْ( ٢ٛ اُز٢ رغزٜذكٜب اإلعشاءاد اُغٔش٤ًخ 

سد٣ئخ بُٔ٘زغبد اُـزائ٤خ اُظ٘بػ٤خ ئؿشام اُغٞم أُؾ٤ِخ ث ،ثبُٔوبثَ ،االرؾبد األٝسٝث٢ اُز١ ٣ٞاطَ

 اُغٞدح ٝثبُـخ اُؼشس ػ٠ِ طؾخ األؽلبٍ ثبُخظٞص.

ك٢ ع٤ٔغ ٛزٙ االرلبهبد ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُزظذ٣ش ٝػ٠ِ ٓغزٟٞ االعز٤شاد.  األًجش خبعشاُ ٣ؼذ ئٕ أُـشة

 ٤ِٓ3117بس دسْٛ ع٘خ  ٣42شرلغ، ؽ٤ش اٗزوَ ٖٓ ؽٞا٢ُ  كزئكؼغضٙ اُزغبس١ ئصاء االرؾبد األٝسٝث٢ ٓب 

اإلعٔب٢ُ. ٝثِؾ اُؼغض اُزغبس١ % ٖٓ اُؼغض اُزغبس١ 27، ٝٛٞ ٓب ٣ٔضَ ٤ِٓ3102بس ع٘خ  57ئ٠ُ ؽٞا٢ُ 

. ٝك٤ٔب ٣خض ٤ِٓ3102بس دسْٛ ع٘خ  33ارلبه٤بد اُزجبدٍ اُؾش ٓغ االرؾبد األٝسٝث٢ أًضش ٖٓ اُ٘برظ ػٖ 

% ٖٓ ه٤ٔخ 27عٟٞ ٗغجخ رـط٢  اُظبدساد ه٤ٔخ أُٞاد اُـزائ٤خ )خبسط ٓ٘زغبد اُجؾش(، ُْ رؼذ

 اُٞاسداد.

 

 النتائح الكارثيت لالنفتاذ الليبرالي

ٛزٙ اُٞػؼ٤خ ٗبرغخ ػٖ ع٤شٝسح اٗلزبػ ٤ُجشا٢ُ رغبسػذ خظٞطب ٓ٘ز ثذا٣خ اُضٔب٤ٗ٘بد ٓغ رطج٤ن ثشٗبٓظ 

ًٝبٕ ٛزا ٛٞ اُغ٤بم اُز١ اٗخشؽ ك٤ٚ اُزو٣ْٞ ا٢ٌِ٤ُٜ اُز١ كشػٚ اُج٘ي اُؼب٢ُٔ ٝط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ. 

. 0772خ اُزغبسح اُؼب٤ُٔخ ك٢ ٝٓ٘ظٔ 0765ك٢ ٝاُزغبسح  اُغٔش٤ًخ ُِزؼش٣لبد اُؼبٓخ االرلبه٤خ أُـشة ك٢

ٝٓ٘ز رُي اُؾ٤ٖ، ٝٛٞ ٣ٞهغ االرلبهبد رِٞ االرلبهبد، ع٤ٔذ ؿِطب رجبدال ؽشا، ٓغ االرؾبد األٝسٝث٢ )دخِذ 

(، ٝٓغ رش٤ًب )٣٘ب٣ش 3114(، ٝٓغ اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ )٣٘ب٣ش 3111ؽ٤ض اُز٘ل٤ز ك٢ ٓبسط 

(. ٣ٝٞاطَ 3115ٝرٞٗظ( ػجش ارلبم أًبد٣ش )ٓبسط  (، ٝٓغ اُجِذإ أُزٞعط٤خ )ٓظش ٝاألسد3114ٕ
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 من اتفاقٌة الشراكة على الجهة التً ترغب فً تغٌٌر قوانٌنها فٌما ٌخص السٌاسة الفالحٌة، أن تخبر مسبقا لجنة الشراكة. 99ٌفرض البند  - 
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ٓغ  إٔ ٣ٞهؼٚ ش٣ذ االرؾبد األٝسٝث٢زجبدٍ اُؾش اُشبَٓ ٝأُؼٔن اُز١ ٣ٛزا االٗلزبػ أُؼْٔ ك٢ ئؽبس ارلبم اُ

ع٘ٞة اُجؾش األث٤غ أُزٞعؾ )ٓظش ٝاألسدٕ ٝرٞٗظ(. ٝٓشح أخشٟ ًبٕ أُـشة  ك٢ أخشٟ صالس ثِذإ

ٝٛب ٢ٛ ا٥ٕ  .3102ٝرُي ٓ٘ز أثش٣َ  ٓغ االرؾبد األٝسٝث٢ ثظذد ٛزا االرلبم، عجبهب ئ٠ُ ثذء أُلبٝػبد

 ك٢ عُٞزٜب اُشاثؼخ. 

٤ُجشا٤ُخ، ٝٛٞ ٓ٘خشؽ -ٝك٢ اُؾو٤وخ، رؾٍٞ االرؾبد األٝسٝث٢، ٖٓ عٜزٚ، ئ٠ُ ثطَ ػب٢ُٔ ُِزٞعٜبد ا٤ُ٘ٞ

ُٔؾ٤ؾ اًخ ػبثشح اارلبم اُشش ٣ٝشٌَ ارلبم رغبس١ ػ٠ِ أُغزٟٞ اُؼب٢ُٔ. 311ؽب٤ُب ك٢ أًضش ٖٓ 

ب ٔث٤ٖ االرؾبد األٝسٝث٢ ٝاُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ ُذػْ هٞرٜ رؾبُلب )٤ُظ دٕٝ ر٘بهؼبد( األؽِغ٢

االهزظبد٣خ ػ٠ِ اُؼبُْ، ٝخظٞطب ػ٠ِ ثِذإ اُغ٘ٞة، ٝع٤غٔؼ ُٜٔب ثب٤ُٜٔ٘خ ػ٠ِ ٗظق اُزغبسح 

ُِؾلبظ ػ٠ِ ٤ٛٔ٘زٜب اُخبطخ ػ٠ِ اُؼب٤ُٔخ. ٌُٖ ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ، رغؼ٠ ًَ ٝاؽذح ٖٓ ٛبر٤ٖ اُوٞر٤ٖ 

اُغ٤بم اُؼبّ  ٛزا ٛٞٓ٘بؽن ٗلٞرٛب اُزبس٣خ٤خ ػجش ارلبهبد ص٘بئ٤خ رؼٖٔ ٓظبُؼ ٓوبٝالرٜب اُخبطخ. ٝ

 ٘ذسط ك٤ٚاُز١ ٤ُ٣جشا٤ُخ أُزشذدح -ث٤ٖ اُوطج٤ٖ اٌُج٤ش٣ٖ ٤ُِ٘ٞ ؽزذاد األصٓخ اُؼب٤ُٔخ ٝأُ٘بكغخأُزغْ ثب

 خ اُز٢ رلشع ػ٠ِ ثِذإ اُغ٘ٞة.اُغ٤َ اُغذ٣ذ ٖٓ االرلبهبد اُزغبس٣

ئٕ روذ٣ش ؽغْ اُ٘زبئظ اٌُبسص٤خ ُٔغَٔ ٛزٙ االرلبهبد ػ٠ِ أُـشة ٣زطِت رؾ٤ِال أًضش رلظ٤ال. ٌُٖ ا٥صبس 

رجذٝ ٝاػؾخ ٓ٘ز ا٥ٕ ك٢ اُٞػؼ٤خ االهزظبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ اُز٢ ُْ رؼذ رط٤وٜب األؿِج٤خ اُغبؽوخ ٖٓ 

. ًٔب %01ٖٓ اُ٘برظ اُذاخ٢ِ اُخبّ، ٝػغض اُؾغبة اُغبس١  %32أُـبسثخ. كوذ ثِؾ اُؼغض اُزغبس١ 

ٝرؼشسد اُوطبػبد اإلٗزبع٤خ  ٤ِٓبس دسْٛ. 456 ثٔجِؾٖٓ اُ٘برظ اُذاخ٢ِ اُخبّ % 54أُذ٤ٗٞ٣خ ثِـذ 

اُٜشخ أطال ثشٌَ ػ٤ٔن ٖٓ عشاء ئؿشام اُغٞم اُذاخ٤ِخ ثغِغ خبسع٤خ ٓذػٔخ. ٝٛزا ٓب عبْٛ ك٢ رؼ٤ٔن 

ٜشبشخ ثلؼَ اؿالم ٝؽذاد اإلٗزبط ٝاُزغش٣ؾبد اُغٔبػ٤خ. كبُٔـشة كزؼ أثٞاثٚ اُجطبُخ اُج٣ٞ٤٘خ ٝاُ

ُِششًبد ٓزؼذدح اُغ٘غ٤بد ُزٞع٤غ ٜٗجٜب ُخ٤شار٘ب ٝرذ٤ٓش ث٤ئز٘ب. ٝثبُٔوبثَ، رـِن أٝسٝثب ؽذٝدٛب ك٢ ٝعٚ 

 أالف أُٜبعش٣ٖ ٖٓ اُشجبة اُؼبؽَ اُز٣ٖ ٣ِوٕٞ ؽزلْٜ ك٢ هٞاسة أُٞد. 

ُز٢ رذاكغ ػٜ٘ب عٔؼ٤خ أؽبى أُـشة، ٝاُز٢ رشرٌض ػ٠ِ رِج٤خ اُؾبع٤بد األعبع٤خ ُـبُج٤خ ئٕ اُز٤ٔ٘خ اُجذ٣ِخ ا

أُٞاؽ٤ٖ٘ أُـبسثخ ٝاؽزشاّ اُج٤ئخ، رزطِت رؼجئخ شؼج٤خ ٝاعؼخ ػذ ٓغَٔ ارلبهبد اُزجبدٍ اُؾش اُز٢ رغِت 

ع٤غٔؼ ثاؽذاس هط٤ؼخ صشٝاد ثالدٗب. ٝرؼزجش عٔؼ٤ز٘ب ٓطِت ئُـبء اُذ٣ٕٞ ئؽذٟ سًبئض ٛزٙ اُزؼجئخ ٌُٞٗٚ 

ٓغ أُإعغبد أُب٤ُخ ٝاُزغبس٣خ اُذ٤ُٝخ )اُج٘ي اُؼب٢ُٔ، ط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ، ٓ٘ظٔخ اُزغبسح اُؼب٤ُٔخ( 

 اُؼشٝس٣خ ُج٘بء ع٤بدح شؼج٤خ ؽو٤و٤خ. األٓٞاٍاُز٢ رلشع ػ٤ِ٘ب ٛزٙ االرلبهبد، ًٔب ع٤غٔؼ ثزٞك٤ش 

ػ٠ِ ؽظخ ٖٓ األعٞام ُج٤غ ٓ٘زٞعبد كالؽ٤خ ٣ز٘بكظ ًجبس اُلالؽ٤ٖ ك٢ أُـشة ٝأٝسٝثب ُِؾظٍٞ 

ٝرذػْٜ ؽٌٞٓبرْٜ ػجش رج٢٘ ٗٔٞرط رظذ٣ش١ ًض٤ق ُٚ ٗزبئظ  ٓؾشٞح ثبُٔج٤ذاد ٝٓشجٞٛخ األطَ اُغ٢٘٤.

ٓذٓشح ٝاعؼخ ػ٠ِ اُلالؽ٤ٖ اٌُبدؽ٤ٖ، ٝاُضساػبد أُؼبش٤خ، ٝعٞدح اُـزاء، ٝاُشٝاثؾ االعزٔبػ٤خ 

زا اُ٘ٔٞرط اُلالؽ٢ اُظ٘بػ٢، ٝٗطبُت ثبعزؼبدح ع٤بدر٘ب اُـزائ٤خ، اُوش٣ٝخ، ٝاُج٤ئخ، ئُخ. ػ٤ِ٘ب إٔ ٗشكغ ٛ

ٝثؾو٘ب اٌُبَٓ ك٢ ئٗزبط أُٞاد اُـزائ٤خ اُشئ٤غ٤خ ػ٠ِ أساػ٤٘ب. ُٝجِٞؽ رُي، الثذ ٖٓ خٞع ٗؼبالد 

ٝٓؼبسى عٔبػ٤خ ػ٠ِ اُظؼ٤ذ اُؼب٢ُٔ ٝاإله٢ٔ٤ِ ٝأُؾ٢ِ، ك٢ شجٌبد ٝائزالكبد ٝر٘غ٤وبد رؼْ ػٔبال 

 اُوؼ٤خ اُشؼج٤خ. أٗظبسسػ٤ٖ ٝٓغز٤ٌِٜٖ ٝع٤ٔغ ٝػبٓالد ٝٓضا
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