
 واالقتصادية االجتماعية للتنمية رافعة.. األخضر المغرب مخطط

 

 ادخال فً السادس، محمد الملك الجاللة صاحب قٌادة تحت 2008 عام فً إطالقه تم الذي األخضر، المغرب مخطط نجح

 تولٌه الذي جنوب،-جنوب للتعاون نموذجا وجعله الوطنً، الفالحً القطاع على ومنصفة وشاملة مستدامة وتنمٌة دٌنامٌة

 .خاصا اهتماما المملكة

 تربع منذ المملكة تنجزها التً الكبرى المشارٌع من العدٌد استمرارٌة إطار فً الطموحة، االستراتٌجٌة هذه وتندرج

 من المغربٌة للفالحة بنٌوي تحول فً بذلك مساهمة المٌامٌن، أسالفه عرش على السادس محمد الملك الجاللة صاحب

 األخرى الفروع جمٌع تطوٌر عبر أٌضا ولكن القطاع، هذا سالسل لجمٌع فقط، لٌس سرٌعة، قوٌة دفعة إعطائها خالل

 .الغذائً األمن وتعزٌز الفالحٌن لصغار المعٌشٌة الظروف تحسٌن فً كبٌر بشكل والمساهمة المغربً، لالقتصاد

 تكامل وتحقٌق االستثمارات تعزٌز عبر الخصوص على وذلك القطاع، فً الفاعلٌن جمٌع تغطً شاملة مقاربة خالل فمن

 رافعة باعتباره الوطنً االقتصاد صلب فً الفالحً القطاع وضع على األخضر المغرب مخطط ،عمل للقطاعات أفضل

 .االقتصادٌة-االجتماعٌة للتنمٌة أولوٌة ذات

 واالختٌار المسجلة التنمٌة دٌنامٌة على تشهد التنفٌذ، من سنوات عشر من أكثر فً تحققت التً اإلنجازات إن

 عام فً درهم ملٌار 79 من انتقل حٌث المائة، فً 60 بنسبة الزراعً، اإلجمالً المحلً الناتج قفز فقد. االستراتٌجً

 فً المسجلة النمو نسبة بكثٌر متجاوزا المائة، فً 5,25 بلغ نمو بمعدل ،2018 عام فً درهم ملٌار 125 إلى 2008

 ٌقرب ما إلى المائة فً 7,3 من الفترة، نفس خالل االقتصادي النمو فً الفالحً القطاع مساهمة وزادت. أخرى قطاعات

 .المائة فً 17,3 من

 وتأثٌر المناخ لتقلبات المعرضة التقلٌدٌة الزراعات وتحوٌل تنوٌع مثل التدابٌر، من مجموعة وبفضل ذلك، إلى باإلضافة

 فً األخضر المغرب مخطط ساهم العالٌة، المضافة القٌمة وذات التنافسٌة المحاصٌل وتشجٌع الحرة، التجارة اتفاقٌات

 الزراعة مقاومة وتعزٌز الحبوب إنتاج لتقلبات حساسٌته تقلٌل خالل من الزراعً اإلجمالً المحلً الناتج بنٌة تحول

 .الوطنٌة

 الفترة فً المائة فً 17,32 إلى 2005و2003 مابٌن الفترة فً المائة فً 26,38 من الحبوب حصة انخفضت وهكذا

 .المائة فً 21,58 إلى المائة فً 12,58 من نفسها الفترة خالل األشجار، غراسة تطورت بٌنما ،2018و2015 مابٌن

 الفترة خالل الضعف من بأكثر المغربٌة الفالحٌة الصادرات زادت الفالحة، لتطوٌر المخصصة الطرٌق خارطة وبفضل

 ذلك، إلى باإلضافة. 2018 عام درهم ملٌار 36 إلى 2008 عام فً درهم ملٌار 15 من انقلت حٌث ،2018و2008 مابٌن

 على ٌؤكد مما للغاٌة، العالٌة جودتها إلى بالنظر العالم أنحاء جمٌع فً جدٌدة أسواق اقتحام المغربٌة المنتجات استطاعت

 .المصدرٌن إلى المنتجٌن من بأكملها، السلسلة تطبع التً والمهنٌة الخبرة مدى

 منها 14 ٌمثل مهنٌة، فٌدرالٌة 19 وتطوٌر إحداث خالل من تجسدت" قطاعٌة "رؤٌة نتٌجة الدٌنامٌكٌة هذه وتعتبر

 166,3 بحوالً إجمالً استثماري بمبلغ الحكومة مع برنامج عقد منها ولكل الحٌوانً، القطاع 5 و الخضروات قطاعات

 .الدولة بها تتكفل درهم ملٌار 45,5 منها درهم، ملٌار

 ، المٌاه فً واالقتصاد ، والماشٌة ، المزروعات مساحات حٌث من تحقٌقها ٌتعٌن أهدافا ، هاته البرنامج عقود وحددت

 .التسوٌق شروط وتحسٌن تثمٌن آلٌة وتحسٌن اإلنتاج وزٌادة

 22 ب 2018 لسنة المحدد للهدف المزروعة المساحة تجاوز منها ، وجٌز وقت فً ملموسة نتائج تحقٌق من هذا مكن وقد

 3 زائد أي ماي، نهاٌة فً 2019-2018 موسم خالل طن 663.000 الصادرات وبلغت( .هكتار 128.000 )المائة فً



- 2010 موسم بـ مقارنة المائة فً 29 قدرها وقفزة ،( طن 645.000 )السابق الموسم من الفترة بنفس مقارنة المائة، فً

 .الصادرات وتنسٌق لمراقبة المستقلة للمؤسسة وفقا ،(طن 513.000 )2011

 تارٌخ ،2009 /2008 فً فقط طن 750.000 مقابلـ 2018 /2017 فً طن ملٌون 1,181 الحوامض صادرات وبلغت

 مقابلـ ،2018 /2016 الفترة خالل طن ملٌون 1,53 بلغ فقد الزٌتون، زٌت إلنتاج وبالنسبة. البرنامج عقد توقٌع

 إلى 2008 عام فً هكتار 748.000 من الزٌتون شجرة مساحة ارتفعت بٌنما ،2008 /2007 فً طن 662.000

 .حالٌا هكتار ملٌون 1,073

 بعام مقارنة 2018 عام فً طن 555.000 أي المائة فً 54 بنسبة هائلة زٌادة السكر قصب قطاع سجل االتجاه، نفس فً

 2018 عام فً المائة فً 47 إلى السكر من الوطنٌة الحاجٌات تغطٌة معدل وارتفع. البرنامج عقد توقٌع تارٌخ ،2013

 .2013 عام فً فقط المائة فً 29 مقابل

 إطالقها تم التً الرئٌسٌة الهٌكلة مشارٌع أحد ، الموضعً الري إطار فً المجهزة المناطق مجموع بلغ أخرى، جهة من

 . 2018 عام فً هكتار 560.000 الزراعٌة، التحتٌة البنٌة فً

 لإلنتاجٌة المستدام التحسٌن فً ساهمت األخضر المغرب مخطط إطار فً تمت التً االستثمارات أن إلى اإلشارة وتجدر

 من المخطط تمكن ،2018-2008 الفترة فخالل. القروي العالم فً جودة ذات وظائف وخلق المائة، فً 66 بنسبة والدخل

 .إضافً عمل ٌوم ملٌون 48 إحداث

 


