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الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمغرب
وزارة الداخلية

المساحات المزروعة:
تمارس الزراعة الغير مشروعة للقنب الهندي في االقاليم الشمالية (الحسيمة ،شفشاون ،وزان،
تاونات ،العرائش وتطوان).
وعرفت هذه المساحة تقلصا ملحوظا منذ سنة  2003و هي السنة التي عرفت انجاز الدراسات
االستقصائية المتعددة األبعاد حول زراعة القنب الهندي و أثرها االجتماعي واالقتصادي بتعاون
بين المملكة و مكتب األمم المتحدة المكلف بمحاربة المخدرات والجريمة
انتقلت المساحات المزروعة من حوالي  130الف هكتار في بداية سنوات  2000الى اقل من 50
الف هكتار في السنوات االخيرة
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بنية المساحات المزروعة:
الفئة

النسبة

اقل من
نصف
هكتار
25%

بين نصف
هكتار
وهكتار
21%

بين هكتار
و  2هكتار
23%

بين 2
هكتار و3
هكتار
11%

بين 3
هكتار و4
هكتار
6%

بين 4
هكتار و5
هكتار
4%

اكبر من
 5هكتار

وفقًا آلخر احصاء زراعي وطني عام : 2016
تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي  ٪ 80من العدد االجمالي للقطع المستغلة
هكتارا
يبلغ متوسط المساحة لكل عائلة 1.25
ً
ويالحظ في عدة حاالت اكتساح زراعة القنب الهندي لألمالك الغابوية والمائية

9%
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وزارة الداخلية

الساكنة المعنية:
يقدر عدد االشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة بحوالي  400 000شخص ،اي ما
يعادل  60 000عائلة تقريبا
ويالحظ تفاوت كبير في مستوى الدخل حسب نوعية التربة ومردودية النبتة ووفرة الموارد
المائية
الفئة
ارض بور خصبة ارض سقوية
ارض ارض بور ارض بور غير
خصبة
بور غير خصبة
مسقية بالمياه
خصبة مسقية
الجوفية
بالمياه الجوفية
خصبة

مستوى الدخل
55 000
43 000
الصافي السنوي 24 000 16 000
للهكتار بالدرهم
وقد عرفت هذه المداخيل انخفاضا في السنوات االخيرة ألسباب سيتم التطرق اليها

75 000
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المداخيل الفالحية االجمالية لزراعة القنب الهندي :
انتقلت المداخيل الفالحية السنوية االجمالية من حوالي  500مليون اورو في بداية سنوات 2000
الى حوالي  325مليون اورو حاليا ،مقابل رقم معامالت نهائي في اوروبا مر من حوالي  12مليار
اورو الى حوالي  10.8مليار أورو

يتم اذن استغالل الفالح التقليدي من طرف شبكات التهريب ،فهو ال يأخذ اال  ٪ 3من رقم
المعامالت النهائي مقابل حوالي % 12التي يجنيها الفالح في السوق المشروعة مع العلم ان هذا
االخير يمارس زراعة مستدامة
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نشاط مدمر للبيئة :
االستغالل المفرط لألراضي الزراعية ،بسبب التخلي عن التناوب الزراعي
استنزاف المياه الجوفية مع العلم أن هذه المنطقة تستقبل اكبر قدر من األمطار على المستوى
الوطني
االستعمال المفرط لألسمدة الذي يلوث المياه الجوفية
اجتثاث الغابات ،حيث يقدّر الغطاء الغابوي المدمر بألف هكتار في السنة .ويقدر الخبراء ان 40٪
من الغطاء الغابوي في المنطقة الشمالية ضاع ما بين فترة الستينيات و الثمانينيات
تسريع وتيرة التعرية
هذه االضرار زادت استفحاال بعد إدخال أصناف هجينة من نبتة القنب الهندي ذات إنتاجية عالية
ومحتوى اكبر من مادة )(THC
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نشاط يعزز الشعور بالفقر والعزلة والتهميش :
بالنظر إلى طبيعتها الغير القانونية ،تعرقل هذه الزراعة بشكل كبير اندماج الساكنة في سياسات
التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد وتخلق جوا من التوجس والخوف لدى الساكنة
يعاني مزارع القنب الهندي الغير القانوني على ثالثة اصعدة:
يتم استغالله اقتصاديا من قبل المهربين الذين يشترون انتاجه الغير مشروع
يجبر على العيش في شبه سرية وال يستطيع المشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية
يتدهور محيطه الطبيعي بسرعة
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وزارة الداخلية

نشاط مهدد بالزوال على المدى القريب:
يهدد تقنين القنب الطبي والترفيهي ،الجاري حاليا في أوروبا والذي من المنتظر ان يشمل معظم
ارجاء القارة في غضون العشر سنوات القادمة ،سوق تصدير منتوج الزراعة الغير مشروعة
بالزوال ( ٪ 80من اإلنتاج تقريبا)

وقد بدأت بوادر هذا التهديد منذ عدة سنوات من خالل انخفاض اثمان المنتوج والكميات المبيعة.
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الوضعية القانونية الحالية لالستعماالت المشروعة للقنب الهندي:
تسمح هذه القوانين باالستعمال المشروع للقنب الهندي ومشتقاته ألهداف طبية:
ظهير 2دجنبر  ، 1922المنظم لعمليات االستيراد واالتجار والحيازة واالستعمال لـ"المواد
السامة" ،والذي يسمح باستعمال المواد المخدرة التالية في المجال الطبي (جدول باء) :االفيون
ومستخرجاته ،المورفين ،الكوكايين ومشتقاتها ،القنب الهندي ومستحضراته
االتفاقية الفريدة المتعلقة بالمخدرات ،التي يعود توقيعها إلى العام  ، 1961وصادق عليها المغرب
في  . 1966وتنص هذه االتفاقية على ضرورة تحديد المناطق والقطع األرضية التي تمارس فيها
زراعة القنب الهندي الموجه لغايات مشروعة و على أن تتم هذه الزراعة في حدود الكميات التي
تتطلبها األنشطة المشروعة حسب الطلب الوطني والدولي
11

المملكة المغربية

الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمغرب
وزارة الداخلية

الوضعية القانونية الحالية لالستعماالت المشروعة للقنب الهندي:
إال أنه ومنذ اعتماد الظهير الصادر سنة  1954القاضي بمنع قنب الكيف ،فقد تم حظر استخدام
القنب الهندي في جميع األنشطة القانونية ،بما في ذلك زراعة هذه النبتة  ،باستثناء داخل
مؤسسات البحث والتكوين ولغايات علمية بحتة وبترخيص من وزارة الصحة.
وقد قام ظهير 1954كذلك بإلغاء ظهيري  1919و  1932اللذين كانا ينظمان عمليات زراعة
وانتاج وتسويق القنب الهندي الترفيهي
كما ان ظهير 1974المتعلق بزجر االدمان جرم كافة االنشطة الغيرمشروعة للمخدرات
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الوضعية القانونية الحالية لالستعماالت المشروعة للقنب الهندي:
يالحظ ان كثيرا من المستحضرات التجميلية والغذائية المستخرجة من القنب الهندي ،المستوردة
في الغالب ،تباع في الصيدليات والمحالت التجارية وعبر االنترنيت في بلدنا.
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اثبتت االبحاث العلمية ان نبتة القنب الهندي تحتوي على عدد كبير من المركبات الكيميائية
اهمها:
رباعي هيدرو كانابينول  THCوهي المادة المخدرة و المركب الوحيد الذي يخضع للمراقبة
الدولية

الكانابينول  CBNوالذي له خصائص ذات تأثير نفسي ضعيف يعادل  ٪ 10من خصائص المركب
األول
الكانابيديول  : CBDليس له اي تأثير عقلي بل تشير الدراسات إلى ان له خصائص طبية كثيرة
ويعمل كمعدّل عن طريق الحد من التأثيرات النفسانية لرباعي هيدرو كانابينول .وال يخضع هذا
المركب ألية مراقبة
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يعود استعمال هذه النبتة الى ما يناهز 4000قم ،اما في الطب العربي فيعود إلى القرن  9للميالد،
ففي كتاب "قانون الطب" البن سينا في القرن  ، 11يتم ذكر القنب الهندي باعتباره منتشر
االستعمال في المجال الطبي لخصائصه المفيدة في التخدير .وشغل هذا الكتاب مكانة بارزة في
تدريس الطب إلى غاية القرن  17في أوربا.
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االستعمال الطبي
تستعمل مشتقات القنب الهندي بشكل خاص في عالج األمراض التالية:
األمراض العصبية "التنكسية" مثل الباركنسون والزهايمر..
االمراض الناجمة عن االلتهابات و كذا المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب األمعاء (مرض
كرون)...
كما تعتبره االوساط العلمية في البلدان التي قننته فعاال في عالج ا لصرع وعدد من أمراض الجهاز
العصبي المركزي وكذلك في الحد من اوجاع االيدز و األمراض السرطانية والعالج الكيميائي

17

المملكة المغربية
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االستعمال في مستحضرات التجميل
يستعمل الكانابيديول) (CBDفي صناعة مستحضرات للعناية بالبشرة و إعادة بناء خالياها اضافة
الى استعماالت اخرى
كما ان له خصائص مضادة لألكسدة و

لاللتهابات.
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االستعمال الصناعي
مواد البناء :من خالل ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطالء إلى جانب مواد العزل الصوتي
والحراري
صناعات النسيج
صناعة الورق
صناعات السيارات
الصناعة الغذائية الخاصة باالستهالك البشري والحيواني (زيوت ،عصائر ،حبوب ،حلويات )...
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اصناف النبتة المزروعة حسب نوع االستعمال
مستوى رباعي هيدرو كانابينول  THCفي النبتة ضعيف جدا اي اقل من النسبة المحددة رسميا
(مثال اقل من  % 0.2في االتحاد االوروبي و  ٪ 1في سويسرا) :توجه النبتة لجميع االستعماالت
(الطبية والصيدلية و الصناعية)
مستوى رباعي هيدرو كانابينول يتجاوز النسبة المحددة :ال يمكن ترخيص زراعة هذه النبتة اال
لفائدة الصناعة الطبية
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ظروف ممارسة زراعة القنب الهندي المشروع
تكون الزراعة مقننة ومراقبة بحيث انها تخضع ل:
نظام لترخيص نشاط الزراعة
نظام العتماد البذور

دفاتر تحمالت تخص الممارسات الزراعية الفضلى والتي تجعل من المحافظة على البيئة جزء من
أولوياتها  :التناوب الزراعي (ثالث سنوات) ،شروط استعمال االسمدة والمبيدات...
اعتماد نظام مراقبة
تعادل مداخيل الزراعة حوالي  ٪ 12من رقم المعامالت النهائي (مبيعات المواد المصنعة)
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كيفية تنظيم االطار القانوني لقطاع القنب الهندي المشروع في العالم
كما تنص على ذلك االتفاقية الفريدة المتعلقة بالمخدرات ،يعتمد االط ار القانوني ألغلب الدول التي
شرعت القنب الهندي الموجه لالستخدامات الطبية والصيدلية والصناعية على اهم الركائز
التالية:
نظام لترخيص وتقنين كل االنشطة االقتصادية المتعلقة بالقطاع
انشاء هيأة تعهد اليها مهمة تقنين األنشطة
تقوم هذه الهيأة بتتبع مخزون القنب الهندي المشروع وتوفير المعطيات المطلوبة من طرف
الهيئات الدولية في هذا المجال
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المستجدات على الصعيد الوطني والدولي بخصوص القنب الهندي الطبي
شهد العالم تطورا سريعا لتقنين استعمال القنب الهندي في المجال الطبي حيث بادرت العديد من
الدول الى ادخال القنب الهندي في مدوناتها الدوائية
في يناير  ، 2019اصدرت منظمة الصحة العالمية ست توصيات تتعلق بإعادة تصنيف القنب
الهندي في معاهدات األمم المتحدة لمراقبة المخدرات تماشيا مع التطورات العلمية التي تفيد
بتوفر هذه النبتة على خصائص عالجية
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المستجدات على الصعيد الوطني والدولي بخصوص القنب الهندي الطبي
على الصعيد الوطني ،تبنت اللجنة الوطنية للمخدرات يوم  11فبراير  ، 2020توصيات منظمة
الصحة العالمية  ،و خاصة التوصية المتمثلة في حذف القنب الهندي من قائمة المواد التي تمثل
تهديدا خطيرا وال تحمل أية قيمة عالجية مهمة.
صادقت لجنة المخدرات التابعة لألمم المتحدة في دجنبر 2020على التوصيات التي قدمتها
منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف القنب الهندي وفقا للتطورات الدولية التي أثبتت أن
له فوائد طبية
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الدول التي قامت بتقنين القنب الهندي الطبي
افريقيا :ماالوي وزمبابوي وزامبيا وإفريقيا الجنوبية وليسوتو وغانا
اوروبا :إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبولونيا والسويد وجمهورية التشيك
والدانمارك وكرواتيا واليونان وقبرص ...
اسيا :الهند والصين ولبنان واسرائيل وتركيا
امريكا الشمالية :كندا و 33والية أمريكية
امريكا الجنوبية :الهندوراس والشيلي وكولومبيا والبيرو واالوروغواي ...
أستراليا
عدد كبير من هذه الدول قام ايضا بتقنين القنب الهندي الترفيهي
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معطيات حول السوق العالمي للقنب الهندي المشروع
وزارة الداخلية

سوق القنب الهندي المشروع معطيات 2018
السوق

السوق العالمي المقنن

السوق العالمي الطبي

السوق االوروبي الطبي

الحجم
السنوي

 13،8مليار دوالر

 8،1مليار دوالر

 563،7مليون اورو

يمثل السوق العالمي الطبي حوالي  ٪ 60من السوق العالمي المقنن
تمثل امريكا الشمالية  ٪95من السوق العالمي الطبي
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معطيات حول السوق العالمي للقنب الهندي المشروع
وزارة الداخلية

سوق القنب الهندي المشروع توقعات 2028
السوق

السوق العالمي المقنن

السوق العالمي الطبي

السوق االوروبي الطبي

الحجم
السنوي

 233مليار دوالر

 114.2مليار دوالر

 58مليار اورو

معدل النمو السنوي للسوق العالمي الطبي هو ٪ 30
معدل النمو السنوي للسوق االوروبي الطبي هو ٪ 60
سيمثل السوق األوروبي الطبي حوالي  ٪ 60من السوق العالمي الطبي
من المتوقع ان يصل حجم السوق االوروبي المقنن الى  123مليار اورو
28
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وزارة الداخلية

ملخص للدراسات املنجزة حول جدوى تطوير
القنب الهندي
اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
5
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اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

ما هي االسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة لبلدنا؟
نظرا لمعايير امكانية التصدير وسهولة ولوج االسواق من جهة وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات
تطور االستهالك وحجم الواردات من جهة اخرى ،يعتبر السوق االوروبي السوق الرئيسي
بالنسبة لبلدنا
األسواق ذات األولوية

المعايير المتعلقة بتوقعات تطور
االستهالك وحجم الواردات

معايير امكانية التصدير
وسهولة ولوج االسواق
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اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

ما هي االسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة لبلدنا؟
على الرغم من أن كثيرا من الواليات االمريكية قد شرعت القنب الطبي  ،فإن اختالف التشريع
على المستوى الفيدرالي يقلل حاليا من جاذبية هذا السوق

السوق الكندي سوق ناضج و منغلق على نفسه (بالنسبة للواردات)
في الوضع التشريعي الحالي  ،األسواق ذات األولوية للقنب المغربي الطبي هي :إسبانيا وهولندا
والمملكة المتحدة وألمانيا مع توقعات بقيمة  25مليار دوالر سنويا في عام 2028
اذا تم اخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في االعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار
 17مليار دوالر (ليصل الى  42مليار دوالر)
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اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

توقعات حصة االنتاج المغربي في السوق األوروبي
يمكن تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب لالستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام
 2028وفقًا لالفتراضين التاليين:
فرضية منخفضة ٪ 10 :من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف ( 42مليار دوالر) ،وهو ما
يعادل  4.2مليار دوالر ويمثل مداخيل فالحية سنوية بحوالي  420مليون دوالر
فرضية مرتفعة ٪ 15 :من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف ،وهو ما يعادل  6،3مليار دوالر
ويمثل مداخيل فالحية سنوية بحوالي  630مليون دوالر

وهو ما قد سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفالحية االجمالية الحالية (حوالي  400مليون دوالر
سنويا) خاصة وان هذه المداخيل المرتقبة ال تأخذ بعين االعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب
32
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اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

المستوى المتوقع لدخل المزارع في اطار زراعة القنب الهندي الطبي
تشير الدراسات إلى أن الدخل الصافي للهكتار يمكن ان يصل الى حوالي  110ألف درهم سنويا،
اي بتحسن قدره حوالي  40 ٪مقارنة مع اعلى مستوى للدخل الحالي ،وذلك في اطار ممارسات
تحترم مواصفات الزراعة المستدامة
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اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

نقاط القوة التي يتوفر عليها بلدنا
الظروف الطبيعية والمناخية المواتية
القرب من السوق األوربية الصاعدة
الدراية الموروثة التي يتمتع بها الفالحون التقليديون
توفر بالدنا على عرض لوجستيكي (موانئ ،مطارات  )..يؤهلها القتحام االسواق الدولية
جاذبية المغرب بالنسبة لالستثمارات األجنبية
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اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

نقاط الضعف والتحديات
الترسانة القانونية الحالية ال تسمح بممارسة زراعة القنب الهندي وبجذب االستثمارات االجنبية
المتعلقة بتحويله
الموارد المائية
رغم ان السوق العالمي للقنب الهندي يبقى واعدا اال انه مع انطالق هذا الورش لن يمكن من
استيعاب كافة المزارعين (مقاربة تدريجية)
من الضروري دعم برامج الزراعات واالنشطة البديلة المدرة للدخل من أجل تحويل المزارعين
من الزراعة الغير مشروعة في انتظار انضمامهم الى برنامج القنب الطبي والصيدلي والصناعي
عندما يسمح السوق بذلك
35

المملكة المغربية

اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

هل يمكن لبلدنا انجاح زراعة مستدامة للقنب الهندي؟
بالنظر الى التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الكبيرة التي يتوفر عليها بلدنا في الميدان
الفالحي ،تتوفر لبلدنا فرص قوية إلنجاح زراعة للقنب الهندي تحترم البيئة

هذه الفرص يدعمها خصوصا تحفيز المزارع من خالل تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع
المستوى الحالي ووضعه االجتماعي
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اهم النتائج حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

المخاطر المتعلقة بالقنب الهندي
سيمكن تطوير القنب الهندي المشروع من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب
واستهالك المخدرات ،وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة .اما اقتصاديا فتطوير هذه السلسلة
االنتاجية سيمكن بلدنا من ان يصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدال من
ان يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة
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ملخص للدراسات املنجزة حول جدوى تطوير
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ملخص للدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

خالصة 1/3
تعتبر زراعة القنب الحالية كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية تؤدي إلى تدهور البيئة الطبيعية
والبيئة االجتماعية .اضافة الى ذلك فهي نشاط مهدد بالزوال على المدى القريب نظرا للتحوالت
التي يعرفها ميدان القنب الهندي المقنن على الصعيد الدولي واالقليمي
تعرف السوق العالمية للقنب الهندي المستعمل لغايات طبية وصيدلية وصناعية نموا كبيرا نظرا
إلقبال عدد متزايد من الدول على تقنينه
هذا السباق نحو التقنين ،خاصة في أوربا ،سوف يقضي بكل تأكيد على الطلب على القنب الهندي
الترفيهي الغير المشروع الوارد من المغرب ،وبالتالي سيزيد من تدهور األوضاع االجتماعية
والبيئية الحالية
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ملخص للدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي
وزارة الداخلية

خالصة 2/3
تطور االستعمال الطبي والصيدلي والصناعي للقنب الهندي مهمة
تعتبر الفرص التي يتيحها ّ
وواعدة بالنسبة للمغرب ،بالنظر إلى المؤهالت التي يتوفر عليها بلدنا ولإلمكانات التي من
المنتظر ان يوفرها السوق العالمي
ستساعد الزراعة المشروعة التي تحترم البيئة في الحد من اآلثار السلبية للزراعة غير القانونية
على البيئة والصحة العامة وكذلك على خلق انشطة بديلة مستدامة و مدرة للدخل في اطار الدورة
االقتصادية الوطنية
ينبغي استغالل هذه الفرص بسرعة بالنظر إلى الوتيرة السريعة التي يتقدم بها تقنين القنب
الهندي في العالم
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ملخص للدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي
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خالصة 3/3
يمر هذا االستغالل بالخصوص عبر:
ّ
وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة االستعمال الطبي للقنب الهندي إ لى جانب االستعماالت
الصيدلية والصناعية ،بما يتالءم مع االلتزامات الدولية للمغرب
جذب مصنعين دوليين كبار يتوفرون على حصص في السوق العالمي من اجل التموقع في
المغرب ،من خالل انشاء وحدات للتحويل الصناعي ،ثم الحقا عبر تطوير صناعة وطنية محلية
في هذا المجال
يمكن لهذا الورش ان يصبح قاطرة للتنمية الشاملة للمناطق المعنية
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شكرا على انتباهكم

