
 
 
 

 تطوير سالسل القيمة المستدامة في المغرب

وعلى  دلغدئة من القوى العدملة في البالد.  %40توظف مد يقدرب و يتقصادد الغرر تلعب الزراعة دوراً كبيراً في تعزيز اال

ً أكثر  ،كبيرةوتحديدت صعو دت  ةجهمواالقطدع الرغم من ذلك، يواصل  وينبري اتخدذ اإلجراءات الالزمة لجعله تقطدعد

 اسصدامة.

نك البو الغركز الدولي للدراسدت الزراعية الغصقدمة في الغصوسطنظم  ، ولهذاالصعدون مع القطدع الخدص فيالحل يكغن 

ي فمنصدى حول سالسل القيغة الغسصدامة  منظغة األغذية والزراعة لألمم الغصحدة )الفدو(و األورو ي إلعددة اإلعغدر والصنغية

. وضم الغنصدى وزارة الفالحة والايد البحري والصنغية القروية والغيده والرد دت دلصعدون مع  2017ا ريل نيسدن/ 20

ث الفرص لبح -الغدليةوالغؤسسدت  الغنصجين وا طورالزراعية  األعغدل الصجدرية -شرائح سلسلة القيغة مخصلفمشدركين من 

 .واالجصغدعية والبيئية في تقطدع األغذية الزراعية في الغرربالغصدحة لصعزيز االسصدامة االتقصاددية 

 للغلصقى الدولي للفالحة في الغررب دسصغرار  في مدينة مكندس، الضوء على الجغهور الغصزايد ، الذي أتقيموسلط الغنصدى

ر تحت شعدر "النشدط الصجدري الزراعي وسالسل القيغة الفالحية الغسصدامة". وتقد الثدنية عش دورتهفي انعقد هذا العدم والذي 

ويجذب شركة  1,220أكثر من  في جنبدته يضمرض الدولية في أفريقيد والعدلم، إذ حداً من أكبر الغعداأصبح الغلصقى اآلن و

 أكثر من مليون زائر.

الغنصدى اسصندداً إلى اإلنجدزات الصي حققهد "مخطط الغررب األخضر" وتأثير الغنصجين والشركدت الاريرة  كغد جدء انعقدد

ً أكثالزراعة تقطدع جعل لب والغصوسطة وشركدت األعغدل الصجدرية الزراعية الكبيرة وصندع السيدسدت في الغرر ر تقطدعد

 .حيوية واسصدامة

الصنغية و الكدتب العدم لوزارة الفالحة والايد البحري محغد صديقي تقدل ،يد ة عن الوزير دلنكلغصه االفصصدحية الصي ألقدهد وفي 

 تقه.انطال  داية غخطط الغررب األخضر منذالصفدعل مع القطدع الخدص العغود الفقري ل يشكلالقروية والغيده والرد دت: "

 القطدع الخدص أو وجغعهم حولوهو أحد الركدئز األسدسية في الغخطط، نغوذجدً مبصكراً لصنظيم الغزارعين  ،الصجغيع ويعد

 لصيدرات الغنصجة من جهة والصيدراتوتعد هذه الشراكة مر حة لكال الطرفين، لذات القدرات اإلدارية القوية. الغهنية  الغنظغدت

 وتغكن الغزارعين منتجزئة األراضي  مشكلة الصرلب على فيوتسدعد هذه الخطوة  ،والاندعية من جهة أخرى ةالصجدري

  والوصول إلى األسواق".دت االنصدج الحديثة والصغويل الحاول على تقني

 تمهد الطريقاألعمال التجارية الزراعية 

على ف بيئة.نغدذج أعغدل أكثر شغولية وصديقة لل خلق دأت شركدت القطدع الخدص في الغررب  دتخدذ خطوات ملغوسة نحو 

ن مراجل الكصل اثنين م  ندءفي الشركدت الرائدة في صندعة الزيت النبدتي،  إحدىاسصثغرت لوسيور كريسطدل,  سبيل الغثدل،

 .%40اسصهالكهد للوتقود  نسبة وصلت إلى  حجم الحيوية إلنصدج البخدر من مخلفدت الزيصون واسصطدعت  ذلك تقليل

األغذية وتصواجد في  قطدعلالفدكهة  جهيزتفي مجدل شركة دولية كبيرة وهي ، Frulactشركة فروالكت ومثدل آخر أيضدً، 

تقيغة كبيرة في منطقة العرائش من خالل الحاول على الفراولة  طريقة  على خلق الشركة عغلت .سنوات 10الغررب منذ 

بن ل اسصخدامهد في مسصدامة من الغزارعين الغحليين ومعدلجصهد محليدً لصابح فدكهة مانعة ذات تقيغة مضدفة عدلية من أجل

 الز ددي وغيرهد من منصجدت األلبدن في األسواق الغحلية والخدرجية.
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الغرر ية الرائدة في مجدل صندعة الحلويدت، مثدالً يحصذى  ه الشركة ، شركة الاندعدت الغرر ية تعدوفي الدار البيضدء، 

 منشأة حديثة ذات كفدءة في اسصخدام الطدتقةالغصجددة، حيث تقدمت الشركة  بندء  غوسة في اسصخدام الطدتقةملهد اجراءات تخدذال

ميجدواط، والصي تعد الغحطة األولى من حجغهد في  1.4 قدرة  سطح الغنشأةشغسية على الطدتقة للمحطة تعغل من خالل 

ً الغررب. وتشكل هذه   من األمثلة العديدة ولصي يغكن تكرارهد في الغررب.  عضد

 العمل معاً على طول سلسلة القيمة

دعم تقطدع الزراعة  طريقة أكثر شغولية وكفدءة من خالل من غكنهد ت يةوكيف الغهنية-الغنظغدت  ينكغد ركز الغنصدى على 

 .تعزيز رؤية مشصركة  ين الجهدت الفدعلة في سلسلة القيغة والعغل لصحسين الخدمدت األسدسية

"إن تعزيز الحوار  ين القطدعين العدم والخدص والصعدون  ين  في الغررب، السيد مديكل جورج هدك: الفدو منظغةوتقدل مغثل 

تغصلك  ،إلطدربندء تقطدع زراعي أكثر تقوة وانصدجية في الغررب. وفي هذا ال ضروري أمرالجهدت الفدعلة في سلسلة القيغة هو 

ذه الغنظغدت أن توحد جهود يغكن لهإذ دوراً أسدسيدً من خالل الصرويج لرؤية موحدة لصنغية القطدع. الغهنية -الغنظغدت  ين

لسيدسدت ا حولالعدمة  الجهدتوالصوسيع ونقل الصكنولوجيد والصفدعل مع جغيع العدملين في الغجدالت الرئيسية كدلبحوث 

 ر خدمدت مشصركة ألعضدئهد".يالقطدعية وتوف

ون البيغهنية الغرر ية للزيص الفدراليةالغهنية والغهنية الكثيرة الصي تدعغهد الفدو في الغررب -ومن  ين الغنظغدت  ين

"إنصر روليف"، وهي منظغة تجغع الغحصرفين الرئيسيين في القطدع الخدص العدملين في مجدل الزيصون وزيت الزيصون، من 

اإلنصدج حصى الصسويق. وتعغل هذه الغنظغة  شكل سريع ونشط لصعزيز مادلح تقطدع الزيصون في الغررب والدفدع عنهد. ومن 

الصي أطلقصهد هذه الفدرالية حغلة إعالندت لصشجيع الغسصهلكين على شراء زيت الزيصون في زجدجدت وليس   ين الغبددرات

ت الغنظغة  صنفيذ سلسلة من الجلسدت الصدريبية لغسدعدة أعضدئهد على تحسين اإلنصدجية في تقطدع  كغيدت كبيرة، كغد  دأ

 الزيصون.

 الً على تنظيم أنفسند  شكل أفضل وضغدن تغثيل الالعبين على طول سلسلة: "ركزند أو، رئيس انصر روليفرشيد  ندليوتقدل 

القيغة  شكل جيد. ومع توتقيع " رندمج العقد" مع الحكومة، أصبحند تقددرين على البدء في تقديم خدمدت ألعضدئند، مثل 

إلعغدر البنك األورو ي إلعددة او والغسدعدة الفنية واسصراتيجيدت االتادل لزيددة وعي الغسصهلكين. كغد أنند نصعدون مع الفد

 والصنغية حول أنظغة جودة زيت الزيصون واإلنصدجية على طول سلسلة اإلمداد". 

 تعزيز المعرفة حول المناخ

يؤثر الصرير الغندخي على الزراعة في الغررب، حيث تقل معدالت األمطدر عن معدلهد العدم وتزداد حدالت الجفدف ونضوب 

حول الصرير الغندخي، الذي عقد في الغررب في تشرين  COP22الل مؤتغر األطراف الثدني والعشرين الغيده الجوفية. وخ

، جرت مندتقشدت مطولة حول كيفية موائغة الزراعة في الغررب مع الصرير الغندخي، مع تعزيز تقدرة 2016الثدني/نوفغبر 

 القطدع في نفس الوتقت على تقليص انبعدثدت غدزات الدفيئة.

كوزيغو السيريرنوال، األمين العدم للغركز الدولي للدراسدت الزراعية الغصقدمة في الغصوسط: "لكي تصغكن الزراعة وتقدل 

الغرر ية من الصرلب على الصحديدت الصي يطرحهد الصرير الغندخي، من الضروري تعزيز الصقنيدت والغغدرسدت الغبصكرة 

دة من الخبرات الصدريخية الخدصة  دلصرذية في منطقة حوض البحر األ يض والشدملة اجصغدعيدً. ومن الضروري ايضدً االسصفد

الغصوسط، والصي توفر وظدئف محلية مسصدامة. من الغهم جداً أيضدً الصواصل مع األطراف الغعنية على كدفة مسصويدت سلسلة 



 
 
 

الغندخ وتخفيف وطأته. هذه  القيغة من خالل البحث والصوسع والصثقيف واالسصعداد، وإحداث تحول في مجدل الصكيف مع

 األعغدل هي في صغيم مهغة الغركز الدولي للدراسدت الزراعية الغصقدمة في الغصوسط ".

 بناء القدرات

و ين الغنصدى كذلك أهغية تطوير الغهدرات الفنية واإلدارية لضغدن اسصدامة سالسل القيغة. إذ تحصدج الشركدت من مخصلف 

اكصسدب الغهدرات والغعدرف الضرورية للوصول إلى عندصر النجدح الغهغة جداً، مثل األحجدم وكذلك الغزارعون إلى 

 اال صكدر الصقني واألسواق والصغويل.

ال وري، مديرة البنك األورو ي إلعددة اإلعغدر والصنغية في الغررب: "تقطدع األعغدل الزراعية -الكسندرا فييو-وتقدلت مدري

في البنك األورو ي إلعددة اإلعغدر والصنغية ال نقدم الصغويل فقط. فنحن حرياون، هو تقطدع ذو أولوية في الغررب. ونحن 

 دلصعدون مع شركدء مثل الفدو، على تعزيز نقدشدت  ندءة لصطوير السيدسدت ودعم  ندء القدرات على كدفة مسصويدت سلسلة 

غد دل ترييرات تفيد ليس عغالئند فحسب وإنالقيغة. وهذا مد نقصرحه  شأن تقطدع زيت الزيصون في الغررب، حيث نأمل في إدخ

 أيضدً القطدع  أكغله".

مليون يورو في القطدع الغؤسسي في الغررب،  غد في  155وتقد اسصثغر البنك األورو ي إلعددة اإلعغدر والصنغية أكثر من 

درة األورو ي للصج ذلك اسصثغدرات في صندعدت زيت الزيصون والخضدر والفواكه والحلويدت. وسيركز " رندمج االتحدد

والصندفسية" القددم في البنك، والغغول من "تسهيالت االسصثغدر األورو ي في الدول الغجدورة"،  شكل إضدفي على سالسل 

 القيغة في تقطدع األغذية الزراعية ويدعم وضع معديير أعلى وذات تقيغة مضدفة وزيددة الصندفسية.

لقيغة الزراعية الغسصدامة في منطقة حوض البحر األ يض الغصوسط، سصسصخدم وفي إطدر أهدافهغد الغشصركة لصعزيز سالسل ا

الفدو والغركز الدولي للدراسدت الزراعية الغصقدمة في الغصوسط الصوصيدت الصي يخرج  هد الغنصدى لغواصلة الدعم الذي تقدمه 

دت الدولية في تقطدع األغذية الزراعية الغنظغصدن من أجل تطوير سيدسدت تقدئغة على تغكين األعغدل وتعزيز أفضل الغغدرس

 الغرر ي.

و هذا الخاوص، يود الغركز الدولي للدراسدت الزراعية الغصقدمة في الغصوسط أن يطلق مبددرة جديدة  دسم "الغعدهدة 

ً لالنخراط في جهود تقوية من أجل  الغصوسطية للزراعة الغسصدامة والرذاء"  هدف جغع عدة تقطدعدت عدمة وخدصة معد

طوير الغسصدام لسالسل تقيغة شدملة ومعدلجة تقضديد األمن الرذائي واإلدارة الغسصدامة للغوارد الطبيعية والصوظيف، وخدصة الص

 توظيف الشبدب والنسدء.

 .هندللغزيد من الغعلومدت حول الغنصدى، يرجى النقر 
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