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I.  تقديم و سياق المشروع 

 
 السياق الخاص بالبلد  .أ

 

 األمر السياسي، هستقرارا على الحفاظ مع نسبيا قويا نموا الماضية، 15 السنوات مدى على المغرب حقق .1

من  المغرب في الحقيقي للفرد اقترب الدخلإذ . الفقرملموس في مجال التخفيف من  تقدم إلى أدى الذي

. 2014سنة  المائة في 4.2 إلى 2000سنة  ئةاالم في 15.3 من الفقر معدل انخفض و 2000سنة  منذ ضعفه

-2012 ما بين( ئةاالم في 2 من أقل) منخفضا التضخم بقي حين في ئةاالم في 3.5 النمو متوسط بلغ و

 يةمناخال ظروفال إلى خاص بشكل ذلك يرجع و ؛2016سنة  في االقتصادي النشاط تباطأ بينما ؛2015

 الرغم على التقليدية، التحويلية الصناعات و السياحةو الركود المسجل في ميداني ( الجفاف) القاسية الزراعية
أن   المتوقع من أن كان  و ،(االلكترونيات و الطيران و السيارات) التقليدية غير لصناعاتل الجيد األداء من

 ثابت بشكل االقتصادي النمو يزداد أن فمن المتوقع أيضا  المتوسط، المدى على أما. 2017سنة  النمو ينتعش

 الصادرات صافي أنإذ (. 2016 يوليوز ،(IMF) الدولي النقد صندوق) التضخم معدالت انخفاض سياق في

مقارنة  الصادرات بفعل االرتفاع السريع في حجم، للنمو الرئيسي المحرك شكل 2015و  2008 ما بين

المدعوم  الجاري، الحساب ززع؛ مما النفط أسعار في األخير االنخفاض إلى جزئيا ذلك يرجع و .بالواردات

 يرجع و. (FDI) المباشر األجنبي الستثمارالثابتة ل تدفقاتلالواردة فضال عن ا تتحويالال و السياحةكذلك ب

 في بما ،السليمة الهيكلية اإلصالحات و ) الماكرو اقتصادية( الكلي االقتصاد سياسات إلى أساسا األداء هذا
 .محددةال قطاعاتللالطموحة  التنافسية البرامج و األعمال بيئة تحسين ذلك
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. الهامة التحدياتمن  المشتركة الفوارق تضييق واالزدهار  زيادة تزال ال ذلك، مع المتوسط، المدى على و .2

 الفقر يزال ال و. القروية المناطق في يعيشون المغاربة مليون من 34.4 من ئةاالم في 40 من يقرب ماإذ 

تعتبر  إذ ،القروية و الحضرية المناطق في المعيشة مستويات بين فجوةوجود  مع قروية ظاهرة كبير حد إلى
 اإلجمالي العدد ثلثي يمثلالسكان بالقرى  أن عدد كما. و شمال إفريقيا األوسط الشرق منطقة في األوسع هي

 و – الفقر خط تحت يعيشون المغرب في القرى سكان من مليون 13.4 من ئةاالم في عشر تسعة - للفقراء

 الصعبة،الجغرافية  الظروفب القروية المناطق في الفقر يرتبط و. الفالحةالزراعة/ في كبيريعملون بشكل 
 العمل فرص محدوديةو المنخفضة، التعليمية المهارات و األمية إلى إضافة ،منها الجبلية المناطقب خاصة

 تستمر أن المرجح من كما أنه . المتدهورة التحتية والبنية األساسية الخدمات إلى الوصول ضعفو  ،الرسمي
  .موجهة سياسات غياب ظل في المكانية و التباينات بين المجاالت الفوارق

 
حوالي    و أن  سيما ال العمل، فرص خلقمساهمته في   و نموللبشكل قوي  الخاص القطاع تعزيز سيكون .3

إذ  ،المشترك االزدهار للتوجه نحو تحقيق اضروري ،سنة كل العمل سوق يلجون الشبابمن  250.000

( ئةاالم في 21.4) الشباب بين جدا عالية بنسبة  ،2015سنة  نهاية في ئةاالم في 10.1 إلى البطالة ارتفعت

 فرص و ،(ئةاالم في 47) منخفض العمالة معدلف. العمل سنالبالغين ل السكان من ئةاالم في 44 يشكلون الذين

 معدالت إلى للوصول حاجة في المغرب أن إلى التقديرات تشير كما. عموما رسمية غير و منتظمة غير العمل

 .العمل سوقل الجدد المنضمين الستيعاب %7 و %5 نيتتراوح ب سنوي نمو
 

 البرامج من عددا المغربية الحكومة أطلقت لالقتصاد الهيكلي التحول تعزيز و التحديات هذه لمواجهة .4
الزراعة  قطاع ذلك في بما الرئيسية االقتصادية القطاعات تغطي التي - البرامج تلك .الطموحة القطاعية
 و االستثمارات زيادة حيث من نتائج تحقيق في بدأت -(PMV) األخضر المغرب خطة خالل منالغذائية 

 اإصالحبرنامجها  الذي يروم  تتابع بينما ،و بالمقابل ،األخرى التحدياتأما . قطاع كل داخل التنويع و النمو
على  و النمو، على القطاعية البرامج تلك أثر لزيادة سبل عن اآلنية المغرب تبحث الحكومة ،ماكرو اقتصاديا

 .العمل فرص خلق و الدخل توليد
 

 السياق القطاعي و المؤسساتي  .ب
 

 في اإلجمالي المحلي الناتج نمو يرتبط و. المغربي لالقتصاد كيزةريشكل  الزراعةالفالحة/ قطاع يزال ال .5
 المحلي الناتج من حصة الفالحة ن كانتإو . الزراعيالفالحي/ المحلي الناتج إجماليبشكل وثيق ب المغرب

 ذات خرىاأل دولال مع مقارنة البالد اقتصاد في كبيرا دورا تلعب ها ما فتئت إال أن تانخفض قد اإلجمالي
 الناتج نمو سجلكما . 2014سنة  في اإلجمالي المحلي الناتج من ئةاالم في 13إذ مثلت  ،المتوسط الدخل

 على ،2014-2008 ما بين الفترة في المائة في 7.7 بنسبة معدل أعلى السنوي الفالحي اإلجمالي المحلي

 توقعات تشيرو . المناخية التقلبات من القطاع لتأثر نظرا بشكل قوي السنوية التغيرات يغطي اهذ أن من الرغم
شريطة  مرتفعة بمعدالت النمو في االستمرار على القدرةالفالحي  لقطاعل أن إال 2020سنة  حتى النمو

 صادرات تساهم و(. 2015 الدولي، النقد صندوق) السليمةالرشيدة و  ستثماراتاال و صالحاتاستمرار اإل

 الفترة خالل ئةاالم في 40 بنسبة كما ارتفعت قيمتها   و الصادرات إجمالي من ئةاالم في 23الفالحة بنسبة 

و  الحمضيات، ذلك في بما - المنتجات من عدد في نسبية بميزة المغرب يتمتعو . 2014-2008 ما بين

 األوروبية األسواق إلى طازجةمن حيث تصديرها  خاصة  – الفلفل و البطيخ و العنب و الفراولة و طماطم،ال

 الصعيد على العمل فرص من ئةاالم في 40 يولد الفالحة قطاع أن إلى التقديرات تشير أخيرا، و. فريقيةاإل و

 .القروية المناطق سكان من تقريبا ئةاالم في 85و تشغل الفالحة . شخص ماليين 4 فيوظ و الوطني،
 

ملكية  إجمالي من ئةاالم في 70) صغيرة مزرعة مليونحوالي   تغطي .ببنيته المزدوجة الفالحة قطاع يتميز .6

. الزراعي المحلي الناتج إجمالي من %50 بنسبة تساهم و الفالحية األراضي من ئةاالم في 74( األراضي

  بإنتاجها المنخفض تتميز ما غالبا الصغيرة، العائلية المزارع من متنوعة و كبيرة مجموعة هناك أن حين في



 األسر أرباب من كبير عدد تشغيليشهد القطاع  و. سواقو بمحدودية ولوجها لأل جودةالمتدنية ال هامنتجاتو 
 في 81 و ،سنة 55 عن تزيد أعمارهم ئةاالم في 45 من أكثر - المتدني تعليميال مستوىذوي ال المسنين

 .المتكررة الجفاف لموجات و تتعرض الفالحة البعلية نظمعلى  الصغيرة المزارع تعتمد  عموما .أميون ئةاالم
 . كما ينتج المزارعون الصغار سلعا التقنية لمهارةفتقر لت و بشكل محدودإال   الحديثة لتقنياتافال تستخدم 

و  و من حماية أسواقها. الحكومةمن دعم  ؛ و هي المنتجات التي تستفيدوالشعير القمحك القيمة ةمنخفض
و يمثل . 1عالية قيمة ذات محاصيل تسوق و تصدر فعالة لكن صغيرة مجموعة في نيصغار المزارع يتعايش

 في 50 و اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 7 المسقية المزارع من المتكون أساسا الفرعي القطاع هذا

 يستطيع توفير و. الفالحية الصادرات من ئةاالم في 75 يولد و ، الفالحي اإلجمالي المحلي الناتج من ئةاالم

بشكل فعال و  النساء تشاركو (. 2013 الدولي، البنك) القروية اليد العاملة من ئةاالم في 50  عمل فرص

 أو األجر ةمدفوع غير األحيان من كثير في تزال ال لكن مساهمتهن. الفالحة فيبالمائة  57 بمعدل نشيط 

 .التقنية المشورة وأ التمويل وأ األراضي على الحصولوال يستطعن  ،قليلة أجورا تتلقى
 

الذي من المحتمل  ،2الحاد للجفافيعد المغرب بلدا  معرضا . يةالمناخ لتقلباتمعرض ل المغربب الفالحة قطاع .7
 اإلنتاج تقلب زيادة و المحاصيل انخفاض  و  المياه ندرةمن   -بفعل التغيرات المناخية-أن تزيد وطأته  

 من المغرب 2010لسنة العالمي   التنمية تقريريصنف و . 3من منطقة ألخرى جوهري اختالف مع الفالحي

 األراضي تدبير تحسين يعد و. الزراعية المحاصيل على كبير أثر فيها المناخ يريتغل سيكون التي البلدان بين
 الحيوانية الثروة و المحاصيل نظم تطوير و التربة، رطوبة على المياهعلى  الحفاظ ذلك في بما المياه، و
 الذين الفالحين صغاربالنسبة ل  خاصة  ات،من بين األولوي القاسية الجوية الظروف و للجفاف مقاومةال

 البنك) للتأقلم  الالزمةالمالية  المواردالخبرة و  إلى يفتقرون و كبير بشكل البعلية اإلنتاج نظميعتمدون على 

يدفع   و السطحية المياهشح  إلى المناخ تغير يؤديأن  المتوقع ية فمنقالمس المناطق في أما (.2015 الدولي،

 .الجوفية للمياه المفرط االستغالل زيادةلل
 

 الناتج من ئةاالم في 27 حوالي حيث تمثل البالد في صناعي فرعي قطاع أكبر ثانيالصناعة الزراعية تعد   .8

 في القطاع ذاالقيمة المضافة لهتتمثل . اإلجمالي المحلي الناتج من ئةاالم في 5 و الصناعي اإلجمالي المحلي

 وحدة 2050 من الصناعات الزراعية تتكونو (. مليار دوالر أمريكي 3مغربي ) درهم مليار 30حوالي 

 يوجهو . اشخص 143.000 توظف و (الحجم المتوسطة و الصغيرة الشركات من أساسا تتألف) صناعية

. الصناعية الصادرات إجمالي من في المائة 12 إال المصدرة السلع حيث ال تشكل المحلية، للسوق غالباها إنتاج

. الماضي العقد ما فيالزراعية من حيث القيمة بقيت أحجامها ثابتة نوعا  ةالصناع صادراتارتفعت  بينماف
 الجيدة من خامال موادال إلى مناآل وصولال عدممن  قيود من قبيل  الفالحية المشروعاتتنمية كما تعاني 

 و التفتيش عملياتو عدم كفاية   ،غياب نظم تعقب المنتجات القيمة،إضافة  لدعم األساسية القيمة سالسل
  الحصاد، بعد ما مرافقالتي تشمل  الجيدة التحتية البنية غياب و التصدير، و الغذائية سالمةال شهادات إصدار

  و الجودةمن  التحسين و التحديث  للرفع تحتاج إلى  التي ةالرسمي غير المعالجة مع وجود الكثير من مرافق 
. المدى طويلال و المتوسط ستثمارمن أجل اال تمويلال على الحصول فرص محدودية و األسواق،لو لوج 

 تطوير خدمات على الحصول فرص نقص بسبب مقيدة المتوسطة و الصغيرة الصناعة الفالحية شركاتف
 .التمويل و المهارات و األعمال

 
 الفالحية التنمية إستراتيجية 2008سنة  البالد بدأت الغذائي، الزراعي القطاع نمو تشجيع أجل من .9

 المضافة القيمة لمضاعفةيهدف مخطط المغرب األخضر . (PMV) األخضر المغرب مخطط و التحويلية،

                                                           
 الفالحة قطاعل البرمجي المغرب حوار. 2016 الدولي، البنك 1
 في اإلجمالي المحلي الناتج و ئةاالم في 45 بنسبة الزراعي المحلي الناتج إجمالي انخفاض في 1994/1995 جفاف تسبب المثال، سبيل لىع  2

 .ئةاالم في 8 بنسبة
 NRC/  والزراعة األغذية منظمة غوميز، رينيه: 2009 سنة ل الزراعي القطاع على المناخ تغير تأثيرحول  المغرب دراسة - الدولي البنك  3

 NRC/  والزراعة األغذية منظمة هايديك كانامارو، INRA ،بالغي رياض مستشارال ،روزيالن داميان DMN ،الهريش طارق



 و ،2020 سنة بحلولالقروية  المناطق في الفقر خفض و عمل فرصة مليون 1.5 خلق و ،الفالحة لقطاع

مخطط  تم استكمال و. أوسع نطاق على االقتصادية التنمية و للنمو ثابت مصدر إلى القطاع تحويل بالتالي

 كثراأل المياه استخدام يعزز الذي( PNEEI) السقي مياه لتوفير الوطني البرنامج قبل منالمغرب األخضر 

 ال) كفاءة أكثر ري تقنيات تقديم و ،المناطق المسقية العمومية  في المياه خدمات تحسين خالل من إنتاجية

 ذات محاصيل المخطط يعزز. كما 2020سنة  بحلول هكتار 555.000 هدف لبلوغ( بالتنقيط الري سيما

 إستراتيجية يستكمل مخطط المغرب األخضر أن أيضا المتوقع من أخيرا،. المسقية المناطق في أعلى قيمة
 .الفالحية الموجودة قيد اإلعداد التنمية

 

 2008 سنة منذ. هامةإنجازات  إلى منذ انطالق مخطط المغرب األخضر الزراعي القطاعفي  تطوراتالتشير  .10

 المائة في 4.4 مع مقارنة سنويا المائة في 7.7 بنسبةالفالحي  المحلي الناتج إجمالي ازداد ،2014و إلى غاية 

 األغذية صادراتو ازدادت  1.7 بنسبة الزراعيةالفالحية/ االستثمارات تضاعفت و قد االقتصاد، لبقية

 إلى أدى مما منخفضة، بأسعار لإليجار للدولة المملوكة األراضي منح تم قد و. ئةاالم في 30 بنسبة الزراعية

 المستوى على. ئةاالم في 120 بنسبة المعتمدة البذور استخدام ارتفع كما . فاكهة شجرة مليون 13 زراعة

 أسواق إلدارة جديد نموذج إدخال اآلن إلىلمخطط المغرب األخضر  الرئيسية النتائج تشمل ي،اتالمؤسس
 نظام تحديث ؛التعاقدية للفالحة القانوني طارو لإل للمذابح التنظيمي و ياتالمؤسس اإلطار تحسين الجملة،
 فعالية أكثر نظام إنشاء(. الخاص للقطاع اإلرشاد خدمات فتح و التنافسية؛ البحوث آلية) الفالحي االبتكار
الصادرات  نسبة انخفاضمقابل  HACCP شهادات منعدد  أكبرتم الحصول على  - األغذية سالمة مراقبة

الرفع  و  ،من طرف الفالحين مياهالرشيد و الفعال لل االستهالك تحسين و ؛(األوروبي االتحاد من المرفوضة
 .لحكومةن سياسات السقي المعتمدة من قبل ايتحس  و السقي خدمات مقدمي أداءمن 

 

 لتنفيذ المتبقية فترةال في التعديالت بعض إجراء بضرورة الحكومة تعترف اإلنجازات، تلك من الرغم على  .11

 تنفيذ على األخيرة اللمسات وضع هذا األعمال جدول يشمل. (2020-2016) مخطط المغرب األخضر

 الدروس أساس على التوحيد نموذج تحسينات و اعتماد؛ المذابح و الجملة تجارة بأسواق المتعلقة اإلصالحات
 على الحصول فرص تحسين تعزيز ؛البالد في الفالحي االبتكار نظام تعزيز ؛4الدولية الخبرات و المستفادة
 السياسات استهداف و كفاءةال تحسين ؛(المزارعين منظمات :مثال) المهنية المنظمات تعزيز المالية؛ الخدمات

 ذلك، على عالوة و. مناخيا ذكي مرن و فالحي قطاع نحو االنتقال استمرار و ؛("ذكاء كثراأل"الدعم  ) العامة
 في الستثماراتا نتيجة اإلنتاج في المتوقعة الزيادة استيعاب على السوق قدرةب يتعلق فيما المخاوف هرتظ

 أن ((MAPMوزارة الفالحة و الصيد البحري  تعتبر لذلك،(. األشجار لمحاصيل بالنسبة سيما وال) المزارع

 القيمة سالسلفي كافة حلقات و مراحل  و التنسيق األداء ضروري من أجل تحسين التركيز من مزيدا
 .المستدام و الشامل النمو حيث من أهدافه القطاع و كل ذلك في سبيل بلوغ  ،الرئيسية

 

 
 و القروية المناطق في الدخل في مساهمتهل نظرا  الحكومة،باهتمام  كبير  للزيتون الفرعي القطاع حظي .12

 إصالحمع  2020سنة  بحلول ئةاالم في 8 بمعدل إنتاج الزيتون ارتفاع ستمري أن المتوقع من . نموه إمكانات

من  سيصبح هبعض المحلية األسواقالوقت الذي ستمتص فيه في و  .جديدةالمزروعات و الحقول ال وضع
 على 5الحالية الدراسات تؤكدو. إنتاجهفي  الزيادة المحتملة الستيعاب التصدير أسواق تطويرالضروري 

 التنافسية القدرة تحسين زيادةمن أجل  أخرى فرصوجود  و  آخرين مصدرين أمام للمغرب التنافسية القدرة
 المغربي الزيتون زيت نوعية بين تطابقال عدم يكمن فيف القطاع هذا تطويرأمام  الرئيسي العائقأما . للقطاع

( البكر الممتازة و البكر) الجودة عاليةال لزيوتا سوق في الطلب تنامي و( زيت الزيتون البكر ئةاالم في 60)

                                                           
 المختلفة األعمال لنماذج المرونة من المزيد توفير( أ)من أجل تعديل إلى حتاجي قد أنه الواضح من أصبح و نموذجلل محدود استيعاب هناك كان  4

 المراحل في العام الدعم من لمزيدل الحاجة إلى أيضا الدولية التجارب تشير و. االعتبار بعين القيمة سالسل مختلف خصوصيات األخذ( ب) و
 .النماذج هذه مثل تطوير من المبكرة

  بما في ذلك منظمة األغذية والزراعة / البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 2015، و العمل البرنامجي للقطاع بالبنك الدولي الحالي5 



 ليسو  صغيرة،و  تقليدية الزيتون زيت معالجة وحدات من العظمى الغالبيةف. للصادرات و ال سيما بالنسبة
 تطوير إلى ،زيتونقطاع ال يحتاج. الجودة شهادة على الحصول و األغذية سالمة معايير لتنفيذ حوافز لديها

 أهداف إلى الوصول كما أن. السوق في جديدة فرص على للحصول المنتجات من متباينة و متنوعة مجموعة
أعلى و  جودة ذات لمنتجات السوق طلبمع   الزيتون قيمة سلسلة فيتكي تطلبقد ي القطاع هذا في التنمية
 تنظيم و (التقليدية وحداتال ذلك في بما)المعالجة   تحديث المنتجات و من مجموعة إلى قيمة إضافة و تنويع
 االمتثال و الصادرات، تشجيع و ،أكثر فعالة توزيع قنوات من حيث توفير خاصة - المحلية للسوق أفضل

 .األغذية سالمةالو  الدولية اإلنتاج لمعايير
 

 و لخضروات،ل و لفواكهقطاع الفرعي ل( (MAPMوزارة الفالحة و الصيد البحري  تعتبر ،و بالمثل .13

 إنتاج أن يتضاعف المتوقع من .اإلنتاج في المتوقعة الزيادة إلى بالنظر اتولويمن األ الحمضيات،خصوصا 

من  األخرى المثمرة األشجار إنتاج و ،2020-2013ما بين سنة  طن مليون 1.4إلى  3.1من  الحمضيات

 الزيادة هذه مواجهةل و. طن مليون 11.2إلى  8 منالبستانية  المنتجات من ذلك و طن، مليون 3.3إلى  2.2

 أسواق إلى لوصولمن أجل ا التبريد/تخزينال و معالجةال على القدرة تطوير إلى القطاع يحتاج اإلنتاج، في
 حاجة هناك الحمضيات،ب يتعلق فيما و. المتنامية السوق لقطاعات تستجيب جديدة منتجات تطوير و جديدة

 بين تطابقال عدم معالجةالمحسنة و الفالحية الممارسات تعزيز السوق و اتلبطمع  مت صنافاأل ضبط إلى
 اإلنتاج لمعايير االمتثال لتعزيز اإلقليمي، المستوىعلى  ذلك في بما التجهيز/تبريدال/والتخزين اإلنتاج مرافق

  .الدوليةالغذائية  سالمةالو  الفالحي
 

 قطاع تطوير في حاسما كونسي األغذية سالمةال إدارة تحسينف المنتج، جودة تحسين إلى و باإلضافة  .14
 يختلف و ،6الدولية المتطلبات لبيت األغذية بسالمة المتعلقة الحالية التشريعات أن حين في .الزراعية األغذية
كما هو منصوص  التالية المتطلبات. المصنعين و منتجينمرهق بالنسبة لل التفتيش نظام يبقى و التنفيذ مستوى
 المتابعة( ب ؛(FBO) األغذيةلمتعهدي  ةاإللزامي HACCP شهادة( أ: ةالمغربي اتالتشريع ن قبلعليها م

 الوطني من طرف المكتب متعهدي األغذية لجميع اإللزامي ذناإل( ج. و المصنعين األوليين للمنتجين ةاإللزامي
 مع تتماشى( المخلفات و النظافة متطلبات :مثال) السالمة متطلبات( د ،7للصحة و سالمة المنتجات الغذائية

 الغذائية للمنتجات التتبعإمكانية  و المخاطر تحليل على األغذية سالمة مراقبة نظام يعتمد و. الدولية المعايير
و . الخاص القطاع مسؤولية و للمنشآت الصحية التراخيص منح و النفس، ضبط المستهلك، إلى المنتج من
 تنفيذال و المخاطر تحليل نوعية أن و فيه مبالغا يكون قد التفتيش عمليات عدد أن إلى تشير دالئل هناك ،لكن

 تلك مع تتوافق أن يمكن الكبيرة الشركات أن حين في. تحسينها يمكن المخاطر على القائم للنهج الفعلي
 .تنفيذها على قادرة غير وليست لها معرفة بذلك  الصغيرة الشركاتلكن  المتطلبات،

 

 الفحص) دقيقبشكل  صادراتال لمراقبة القديم النظام على جزئيا الحالي النظام يعتمد بالصادرات، يتعلق فيما  .15
 المنتجات صورة لحماية و المستهدفة األسواق متطلبات مع المنتج مطابقة من للتحقق( التفتيش بعد التقني

 كلتفتيش ب EACCE)) الفالحية المنتجات منالمؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات تقوم و . المغربية

. المستوردة البلدان قبل من عادةو إخضاعها للفحص المخبري اإلجباري و أن كان ذلك ال يطلب  تصدير شحنة
 كبار، كما أن العالمية القيمة سالسل في المغاربة المنتجين مشاركة دون ضافيةاإلالتقيد  تكاليف تحول قد

 قدرتهم عدم بسبب المزارعين صغار من المنتجات لجلب استعداد على ليسوا الحاالت، معظم في المصدرين،
 الحشرية المبيدات الستخدام السليمة لمعاييرل االمتثال مثال: المنتجات، سالمة و المستدامة الجودة ضمان على

 المنتجين، صغار قبل من الغذائية السالمة و الفالحي اإلنتاجمعايير   اعتماد و لذلك يعتبر. العامةالنظافة و 
 .العالمية القيمة سالسل في مشاركة هؤالء لزيادة أساسية شروط التتبعإمكانية  تحسين عن فضال

                                                           
للصحة  الوطني المكتب" و األغذية، لسالمة وطنية سلطة أنشأ الذي ،08-25 رقم القانون( أ: أساسيين قانونين على األغذية سالمة تشريع يستند  6

 اإلنمائية األهداف تحقيق بهدف 2010 فبراير في المعتمد األغذية بسالمة المتعلق 07-28 رقم القانون( ب) و ( (ONSSA)و سالمة المنتجات الغذائية

 .األوروبي االتحاد سوق متطلبات تلبية و لمخطط المغرب األخضر
 النظافة ومعايير المخاطر تحليل نظام تقييم أساس على التفويض هذا منح يتم 7



 
 مع التغيرات الزراعية األغذية قطاع التي تروم تكييف  االستثمارات من المزيد الحكومة المغربية تشجع  .16

 مجال في االستثمارات لتعزيز جديدة مبادرة المغرب أطلق قد و .قليمياإلو  وطنيعلى المستوى ال ،ةالمناخي

  COP22قبل ،2016 سنة شتنبر في( AAA اإلفريقي، الفالحيف يالتكي) أفريقيا منطقة في الفالحةقطاع  تكيف

 تكثيف هذه المبادرة و تنوي وزارة الفالحة و الصيد البحري. تقود (ر المناخي)مؤتمر األمم المتحدة للتغي
 الممارسات تبني خالل من المناخ، تقلبعلى  الصمود أما   المغربي الفالحي القطاع قدرة لزيادة جهودها

مخطط المغرب  و هي عملية انتقالية تم الشروع فيها سلفا في ظل   القيمة، سالسل طول على مناخيا الذكية
 عتبرت التي ،الفالحية الشركات اتأولويمن  بين   و صمودها  القيمة سالسل مرونة تحسينو يعتبر . األخضر

 و التنافسية القدرة على يؤثران المناخية التقلبات بسبب األولية لمنتجاتالغير متوقعين ل الجودة و الكمية أن
 .القطاع هذا في االستدامة

 

 وكاالت عدة ذلك في بما الخاص و العام القطاعين من الشركاء من واسعة شبكة خالل من القطاعيتم دعم   .17

 ايومحك اكيان( (MAPMوزارة الفالحة و الصيد البحري  عتبرت. إذ مخطط المغرب األخضر بموجب أنشئت

( الزراعية األغذية ذلك في بما) أوسعبشكل  الفالحة بقطاع المتعلقة الحكومة سياسة تنفيذ و وضع عن مسؤوال
وكالة  إدارة عن مسؤولةهي   و وطنية،ال سياسةال تنفيذ في التنمية الفالحية وكالةتساهم  و. القروية والتنمية

وزارة الفالحة و الصيد ل المديريات الجهوية و المديريات اإلقليمية للفالحة أما. (FDA) األغذية و العقاقير

كما . مخطط المغرب األخضر إطار في لمشاريعل الثانية و األولى الركيزة تنفيذ عن المسؤولة هيفالبحري 
 بسالمة المتعلقة القوانين و المعايير تطبيق في للسالمة الصحية لمنتوجات الغذائية  الوطني المكتب يتحكم

و  . ( و إمكانية التتبع و اآلفات و األمراض األصناف، النباتية، الصحة منتجات)و الصحة النباتية  األغذية
 االتفاقات تطبيق تسهل  الصادرات نوعية بمراقبة EACCEتقوم المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات 

( CAM) المغربيالقرض الفالحي و يوفر ". المغرب في المصنوع" السلع من الصادرات تعزز و التجارية

ت والتمويال المتوسطة، التجارية) المالية المنتجات من واسعة مجموعة خالل من للمنتجين المالية الخدمات
مخطط المغرب  إطار في أنشئ الذي ،ONCA)لالستشارة الفالحية ) الوطني المكتبيعتبر كما (. الصغرى

 البحوث معهد أما. منظماتهم و للمنتجين واالستشارية التكوينية الخدمات تقديم عن المسؤول ،األخضر
 الري، المناخ، تغير مع التكيف) المجاالت مختلف في الزراعية البحوثفينجز  (INRA) الوطنية الزراعية

 النظم جميع بتغطية تقوم لبحوثل ازمرك 30 خالل من( وغيرها التربة حفظ و األراضي، و تهيئة واإلنتاجية،

 و( IAV) معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة األخرى البحوث مؤسسات تشمل و. الزراعية االيكولوجية

 الشؤون قسم خالل من الجموع أراضي الداخلية وزارة تدير كما(.ENA) كناسبم للزراعة الوطنية المدرسة

 لتحسين األراضي تهيئة عن مسؤولال (ORMVA) الفالحي لالستثمارالجهوي  المكتبو يعد (. DAR) القروية

 (.الخ والصرف، الري) الفالحي اإلنتاج
 

و التي تم  ،(Interprofessions) القطاعات بين المشتركة المهنية الجمعيات قبل من يتم دعم القطاع أيضا  .18

 لتنمية القطاع برنامجا 18قام مخطط المغرب األخضر بإنشاء  (.2012) 12-03 رقم القانون بموجبإنشاءها 

 الفاعلة لتأسيس الجهات تمثيل مستوى من األدنى الحد القانونيحدد . التنظيمي اإلطار هذا خاللمن  الفرعي
 األسواق تنظيم جديدة؛ أسواق استكشاف مثل) األعمال من واسعة مجموعة تنفيذب مكلفة جمعية بين مهنية 

 تسميات تطوير و تعزيز المعايير، و القواعد نشرو   الجديدة المنتجات تطوير و البحوث برامج إنشاء المحلية،
الجمعيات  أن تعتمد يمكن ،نطاقمهمتها على أوسع  تحقيقل(. الجيدة الممارسات تشجيع و الجودة، و المنشأ

 توحيد في تحديات تواجه تزال الأقدم منها و إن كانت  جمعياتعلى  المهنية  المشتركة بين القطاعات
 كما هو ) عموما،و. الفالحين صغار من جيد تمثيل ضمان و القيمة سلسلة ياتمستومختلف  في المتدخلين

 .واقعية عمل خطط و القدرات بناءقدرا مهما من  تتطلب هذه الجمعيات  ،(مثال الزيتون قطاع في الحال
 

نقابتها  و التعاونيات الفيدراليات، الفالحة،غرف  ذلك في بما المنتجين، منظمات من فئات عدة هناك أخيرا،  .19
( االستثناءات بعض مع) المنتجين منظمات عام، بشكل(. GIE) االقتصادية المصالح مجموعات و الجمعياتو 



 المؤسسات جانب من القليل التدريب يتلقون. التشغيل كفاءة لضمان البشرية و المالية الموارد من حدت
التنمية و  مكتب) ODECOو( (MAPMوزارة الفالحة و الصيد البحري  جهود من الرغم على الزراعية

 بالنسبة أما. السياسية االعتبارات عليها تهيمن أن إلى تميل و فقط، تمثيلي دور الزراعية لغرفل (.التعاون
 لطبيعةبا يعترف ال( 1958 سنة ظهير) الجمعيات قانونف االقتصاديات ذات النفع مجموعالو  للجمعيات

 إلى 2014 دجنبر 18 في نشر الذي 112/12الجديد رقم  القانون يهدفلذلك   اإلنتاجية. للجمعيات الخاصة

 التحول على تشجيعها و الربحية من قدر أقصى تحقيق من مكنهاي أن شأنه من قانونيا إطارا التعاونيات منح
 موافقةال إزالة و التعاونيات إنشاء عملية تبسيط إلى جديدال قانونال يدعو. مهيكلة أكثر تنافسية منظمات إلى

 اعتبارا. للتعاونيات إقليمية و وطنية سجالت إنشاء خالل من الجيد الحكم تعزيز و عمل،للشروع في ال مسبقةال

الميدان  في منها المائة في 67) 14.859 الوطني الصعيد على التعاونيات عدد بلغ ،2015 سنة يونيو من

 (.ئةاالم في 14.4) نسائية تعاونية 2.140 منها ،(الفالحي
 

 ومع اإلستراتيجية اإلقليميةإطار الشراكة القطرية  ج.  العالقة مع

وعلى وجه  2014-2017( CPSمع إستراتيجية الشراكة القطرية )العملية المقترحة تتماشى  .20
الخصوص مجال النتائج اإلستراتيجية األول )تعزيز النمو التنافسي والشامل( و مجال النتائج اإلستراتيجية 

 النتيجةعلى وجه التحديد، فإن العملية المقترحة سوف تدعم تحقيق و الثاني )بناء مستقبل أخضر ومرن(. 
)تعزيز إدارة الموارد  2.1 النتيجةدعم  و(، لقطاع الزراعة الغذائية)زيادة اإلنتاجية والقيمة المضافة  1.3

(، لقطاع الزراعة الغذائيةزيادة اإلنتاجية والقيمة المضافة ) 1.3في إطار النتيجة المائية والساحلية و التربة(. 
أما في . مخطط المغرب األخضرلر من البنك الدولي على الدعم المستمالشراكة القطرية  إستراتيجيةتنص 

البنك الدولي العمل على تعزيز و تكييف تقنيات إدارة التربة  مواصلة فتتوخى اإلستراتيجية 2.1 إطار النتيجة
 تغير المناخ. ات ، فضال عن مواصلة التركيز على فهم أفضل لتأثير الميدان الفالحي والمياه في

 
لالحتفاظ بدورها كمحرك للنمو االقتصادي المغربي، ة الغذائية الزراعة قدرات قطاع تعزز العملية المقترح .21

ستسهم العملية و  ، مع تعزيز صمود القطاع. مستقبلفي العمل الوتوليد الدخل واستيعاب الباحثين عن 
المباشر المتمثل في توفير فرص عمل أكثر و أفضل جودة لصغار المزارعين  رفع الرهانالمقترحة في 

 وأصحاب المشاريع في الصناعات الزراعية والعاملين في "النظام اإليكولوجي" األوسع لخدمة القطاع
من فتحقيق الهدف المزدوج للبنك، من أجل  . ونظرا ألهمية تلك المجاالت اإلستراتيجية للحكومة والفالحي

 .ةإطار الشراكة القطرية المقبل في  االعتبارأن يستمر أخذها بعين توقع الم
 

  لالندماجالرامية كما تدعم العملية المقترحة اإلستراتيجية اإلقليمية للشرق األوسط و شمال أفريقيا  .22
االجتماعي  تجديد العقدب المتعلقة، وال سيما دعامتها األولى االقتصادي واالجتماعي من أجل السالم واالستقرار

عتمد عليها يالتي  -الموارد الطبيعية  توجد مع التركيز على النمو االقتصادي األكثر شمولية. في المغرب
العامة كجزء من  السلععلى إذ يتعين الحفاظ  –في صميم العالقة بين المواطنين والدولة  - الفالحياإلنتاج 

 .بين األجيالالمبرم العقد االجتماعي 
 

الشرق األوسط و حول التغيرات المناخية  في منطقة عمل الالعملية المقترحة مع خطة  تتماشىوأخيرا،  .23
تنص الخطة على التحول نحو مزيد من التركيز على االستثمار في التكيف مع  . وو تدعمها شمال أفريقيا

 FY20في المائة بحلول  50بنسبة  مع هذه األخيرة تمويل التكيففي زيادة لضع هدفا لت، ويةالمناخ اتغيرالت
ذات الصلة بالمناخ  في القروضفي المائة  30تقترح الخطة أيضا زيادة بنسبة و . FY14-16مقارنة بمعدل 

 و شمال إفريقيا. .الشرق األوسط منطقة في
 
IIللبرنامج . األهداف اإلنمائية  

 للبرنامج األهداف اإلنمائية .أ



، الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الفالحينتمكين صغار  في يكمن الهدف اإلنمائي للبرنامج  .24
 المنتقاة قيمةالسالسل الصناعات الزراعية األوسع للوصول إلى األسواق مع منتجات ذات جودة عالية من 

 ، مع زيادة قدرتها على التكيف مع التغير المناخي في مجاالت البرنامج. الغذائية الزراعيةفي مجال 
 

العالي المستوى و الذي يروم  المغرب األخضر مخططسيدعم البرنامج المقترح تحقيق هدف  و بذلك .25
 إلى مصدر مستقر ومستدام للنمو والتنمية االقتصادية الشاملة. الزراعة الغذائيةقطاع  تحويل

 
 نتائج البرنامج الرئيسية .ب

 التالية لتقييم نتائج البرنامج:المؤشرات األربعة  استخداميقترح  الهدف اإلنمائي للبرنامج على مستوى .26
 
 ؛الفالحينالمبيعات من المنتجات العالية الجودة التي يتم تسويقها من قبل منظمات صغار  رتفاعا• 
شركات الصغيرة والمتوسطة المبيعات من المنتجات العالية الجودة التي يتم تسويقها من قبل ال رتفاعا• 
 ؛ مشاريع الفالحيةلل

سالسل القيمة  محليا و تصديرها انطالقا من كميات المنتجات العالية الجودة التي يتم تسويقها  رتفاعا• 
 المختارة؛ 

 ؛8المحسنةالممارسات البيئية  الصناعة الغذائية التي تتبنى ووحدات  الفالحيةعدد الوحدات  رتفاعا• 
 

و دراج في سالسل القيمة اإلنتائج: )أ( للاإلنمائي، فإن البرنامج سيركز على ثالثة مجاالت  لتحقيق هدفه  .27
 )انظر حدود الصمود أمام التغيرات المناخيةاألسواق، )ب( تحسين الجودة والتتبع، و )ج( االستدامة و  ولوج
 (.لبرنامج للحصول على وصف مفصلا نطاق

 
IIIوصف البرنامج . 

  PforR مقابل النتائج البرنامج نطاق .أ

 

الجد  الفالحي ، االنتقال من القطاعمخطط المغرب األخضر المغرب،ب الفالحيةالتنمية  إستراتيجيةتشجع  .28
الزراعية لالستفادة  األغذية، مع التأكيد على القيمة المضافة على امتداد سالسل أكثر انفتاحا أسواقإلى  محمي

تألف من سلسلة من اإلصالحات في القطاع العام واالستثمارات لتحقيق هذا ت. و اروالكب غارمن المنتجين الص
،  يةوالسياس يةالمؤسسات العرضية الشاملة، باإلضافة إلى اإلصالحات مخطط المغرب األخضرضم يالهدف. 
 الفالحةفي األسواق الوطنية والدولية من خالل  مالتجار وإدماجه الفالحينستهدف ت ىاألول الدعامة: دعامتان

بشكل رئيسي في المناطق الهامشية. في  الفالحينستهدف صغار ت الدعامة الثانيةذات القيمة العالية، في حين 
تحسين  الشاملة. وتشمل التدابير بالسوق الفالحينم الدعم المالي والتنظيمي لربط ي، تقددعائمإطار كل من ال

إنشاء  و الفالحيةاألراضي  تعبئة ،والتحفيزيةالية وتحديث األسواق المحلية، والسياسات الم السقيإدارة 
وزارة الفالحة "(. وقد تم االتفاق على أهداف محددة بين بين مهنية)"القطاعات  بين المشتركة المهنية الجمعيات

برامج التعاقدية ) ال( من خالل بين مهنية) القطاعات بين المشتركة المهنية وممثلي الجمعيات و الصيد البحري
إقليمية  فالحيةخطط  إلىمخطط المغرب األخضر . ترجم 2020الممتدة إلى"( يغطي الفترة العقد برنامج ال"
(PARs التي تحدد أولوية سالسل القيم على أساس الظروف الزراعية االيكولوجية وإمكانات التنمية. صندوق )

مع و تماشت أعمالها  هاقد تم إصالح، كومةمن قبل الح الرئيسي الفالحي(، أداة الدعم FDAالتنمية الزراعية )
مخطط المغرب الستثمارات . وتقدر االحتياجات الكلية لمخطط المغرب األخضر اإلستراتيجيةالتوجهات 

ستمول من  المائةفي  75، منها 2020-2008، خالل الفترة أمريكي مليار دوالر 2.37في األخضر
 والباقي من مساهمات المستفيدين. العموميةالمؤسسات 
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التي تهدف إلى تسريع  ةالفالحي التنمية إستراتيجية وزارة الفالحة و الصيد البحري تعدباإلضافة إلى ذلك،  .29
قيم وخلق فرص العمل ال، وإلى زيادة قدرتها على إضافة 2020عام  إلى غايةالزراعية الصناعة نمو قطاع 

دعم التنمية في كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة  اإلستراتيجيةوالمساهمة في الصادرات. وتشمل هذه 
. وقد تم تحديد القطاعات على مستوى أوسع والصناعات الفالحية –التي تمثل غالبية العاملين في القطاع  -

، فضال عن مساهمتها في خلق فرص العمل والصادرات الديه تحليل إمكانات النمول تبعاالفرعية ذات األولوية 
الفواكه والخضار واللحوم ومنتجات األلبان وزيت الزيتون  التي تقوم بتصدير الفرعية)أي القطاعات 

إلى أن القطاعات  وزارة الفالحة و الصيد البحريقوم به تي ذالتشخيص الو يشير والبسكويت والحلويات(. 
عمل )النصيب فرصة  112.000 منما يقرب بهم معا اتس ستراتيجيةاإلالفرعية الستة ذات األولوية في إطار 

نمو يظل  من هذه القطاعاتكل  أنوفرصة عمل(؛  75.000معالجة البستنة، لالفرعي  يعود للقطاعاألكبر 
 المحلي و الدولي. سوق، الطلب ب المحفزالقدرة على مواصلة النمو  اأن لديه و؛ سنويا المائةفي  8إلى 6بمعدل 

 

الموجودة الصناعات الزراعية  إستراتيجية هفيبما مخطط المغرب األخضر  يشكلس ،ألغراض هذه العملية .30
برنامج المقترح على الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ سوف ينبني الو . ةحكومالبرنامج  قيد اإلعداد

استثمارات محددة تحت  و في الوقت الذي  سيساهم في. 2015إلى  2008 ذمن مخطط المغرب األخضر
 يةاتبرنامج إلى معالجة بعض من القضايا المؤسسالهدف ي، س األخضرمخطط المغرب ركيزتين أساسيتين من 

: )أ( تحسين الصالت ، مثالمخطط المغرب األخضرالتي أعاقت نتائج النصف األول من  الرئيسية )والهيكلية(
وبناء القدرات و التنسيق  يتعزيز المؤسساتال، )ب( زيادة التركيز على ركيزةبين االستثمارات تحت كل 

أكثر منظم لمعالجة القضايا التي تؤثر على أداء سالسل القيمة المختارة )أي تجاوز نهج القطاعات، )ج( داخل 
(، بما في ذلك تحسين الجودة والتتبع. )د( تعزيز الروابط عبر سالسل 2و  1 الركائزاستثمارات محددة تحت 

يا المعلومات واالتصاالت لتقديم تكنولوجلالقيمة وتحسين تسويق المنتجات الزراعية، )ه( استخدام أفضل 
  شيا مع مبادرةا) تم يةالمناخ أمام التقلباتالقطاع  صمودالخدمات وتسهيل السوق، )و( تكثيف الجهود لزيادة 

، مخطط المغرب األخضرو )ز( تحسين نظم المعلومات لدعم تنفيذ  ة اإلفريقية(الفالحف يتكيالمتعلقة ب الحكومة
 .وزارة الفالحة و الصيد البحري من طرف ، وضع السياساتعام بشكل و

 

يتضمن ثالثة مجاالت سالبرنامج المقترح  فإن للمشروع،اإلنمائية هداف األ جاالت النتائج. لدعم تحقيقم .31
أن العديد من األنشطة في إطار حيث دعم بعضها بعضا. تالتي  مجاالت النتائجنتائج. هناك تعاون قوي بين لل
 .لنتائجستساهم  في أكثر من مجال ل برنامج ال

 

سيهدف البرنامج إلى تحسين التنسيق على  .األسواقو ولوج دراج في سالسل القيمة اإل: 1 النتائج مجال .32
صغار  إشراكالعمودي( مع التركيز بوجه خاص على  وأطول سالسل القيمة المختارة )سواء التنسيق األفقي 

المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات السوق المتنامية، وزيادة حصة القيمة المضافة 
حقق سيوالشركات الصغيرة والمتوسطة، و تيسير الوصول إلى أسواق جديدة )محليا ودوليا(.  الفالحينلصغار 

وتنفيذ خطط العمل المحسنة؛  تطوير)أ( تعزيز منظمات المنتجين ومساعدتهم في  عبر:برنامج تلك النتائج ال
األعمال(؛ )ج( احتضان )ب( تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل خدمات تطوير األعمال )

 دعم تطوير شراكات تجارية بين المنتجين/المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشترين. )د( بناء قدرات
و )ه( تسهيل الوصول إلى األسواق من خالل استخدام  هنيةبين مالالقطاعات  بين المشتركة المهنية الجمعيات

البيانات القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل اتخاذ قرار دعم السوق، حمالت الترويج 
عالية، وبالنسبة للصادرات على الجودة المنتجات ذات الفوائد عالقة ب )على سبيل المثال للمستهلكين المحليين 

للمؤسسة المستقلة لمراقبة و السوق ، والتعزيز المؤسسي دراسة المنتجات المغربية(، التعريف ب بروز  و
المؤشرات . أما لتصديرلجدوى إلنشاء منبر ال، وتبسيط العمليات التصديرية، ودراسة تنسيق الصادرات

 يمكن أن تشمل ما يلي:فالمستخدمة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق نتائج البرنامج 
 
 األعمال؛ حاضناتمن خالل  واودعم واعدد من رجال األعمال )بما في ذلك رجال األعمال الشباب( درب• 



زيادة المبيعات من خالل شراكة استطاعوا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدد من منظمات المنتجين /• 
 تجارية مع المشتري.

النتائج التي  عبر تقاسالتي  ) البين مهنية القطاعات بين المشتركة المهنية الجمعياتبين تقوية العالقة  • 
 تحققت من خالل برنامج أنشطتها(؛

 ؛المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادراتمن طرف المخاطر المعتمدة  تقييمتفتيش • 
 .المؤتمتةعدد من اإلجراءات التجارية المبسطة / • 
مخطط المغرب ونظم الرصد والتقييم لدعم تحقيق نتائج  وزارة الفالحة و الصيد البحريتعزيز معلومات • 

 .األخضر
 
سيهدف البرنامج إلى تحسين الجودة والتتبع على طول سالسل  : تحسين الجودة والتتبع.2 النتائج مجال .33

في السوق المحلية و   و المتنامية  قيمةالعالية القطاعات المن انطالق و زيادة و لوج  تمكينلالقيمة المختارة ل
 علىالجودة زيادة شترك وبشكل م)أ( زيادة اإلنتاجية  عبر:برنامج تلك النتائج الحقق سي سوق الصادرات.

و الوحدات لمنتجين لالمالي  ني وتقمستوى اإلنتاج من خالل الخدمات اإلرشادية حسب الطلب، )ب( الدعم ال
 شهاداتمعايير و لكي تعتمد حدات التقليدية(الووو والمتوسطة )بما في ذلك الشركات الصغيرة  الغذائيةالصناعة 

المكتب  إصدار الشهادات الجديدة لقطاعات فرعية مختارة ودعم اعتمادها، و )د( تعزيز نظام)ج( تقديم  الجودة
وذلك لتبسيط  تقييم المخاطر تفتيشبخاصة فيما يتعلق  ONSSA مة الصحية للمنتوجات الغذائيةالوطني للسال

تقليل عدد عمليات التفتيش. المؤشرات المستخدمة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق نتائج البرنامج يمكن أن  /
 تشمل ما يلي:

 
 الوصول إلى الخدمات اإلرشادية المخصصة؛ يستطيعون الذين عدد من صغار المزارعين / النساء• 
 )نسبة مئوية(؛التي تلقوها خدمات اإلرشاد  عن راضيينالعدد من صغار المزارعين / النساء • 
 .GLOBALGAPين من طرف معتمدالعدد المنتجين • 
عدد المنتجين العاملين في خطط إصدار الشهادات أو تعزيز الجودة )مثل التجارة العادلة أو تسميات • 

 (؛الخوإصدار الشهادات، وحماية البيانات الجغرافية،  9العضوية
 ستشارية بشأن المعايير والشهادات؛االخدمات العن  ونراضال الخواصمئوية من المشغلين النسبة ال• 
 ؛HACCP ةواعتماد شهادالمطورة  التقليدية  الغذائيةالصناعة وحدات من عدد • 
 المختارة؛ الغذائيةسالمة اللمعايير  امتثلت الشركات التي من عدد • 
 مختارة )مثل زيت الزيتون(.الفرعية الللقطاعات  لها  بالنسبة  جوالتروي تقديم الشهاداتالتعريف بعملية • 
 المخاطر(؛ تحديد القائم على تفتيشال في مجال) ONSSAتعزيز • 
 .المختزلة/  تفتيش مبسطةعدد إجراءات ال• 
 

وزارة الفالحة و الصيد سيهدف البرنامج دعم جهود  .و التأقلم المناخي: االستدامة 3 النتائج مجال   .34
من لتسريع من أجل ا( 2020بعد عام الذي سيحل محله )والبرنامج  مخطط المغرب األخضرتحت  البحري
برنامج تحقيق هذا المن شأن الزراعية. الصناعة والصديقة للبيئة في قطاع الذكية مناخيا  ممارسات الاعتماد 

الذكية ممارسات التشمل جميع األنشطة واالستثمارات الممولة أن : )أ( نتظم لما يليمالضمان بالتلك النتائج 
واسع العتماد االبرنامج تيسر الني والحوافز المالية المقدمة من تقوحسن اإلدارة البيئية، )ب( الدعم ال يامناخ

اعتماد االستدامة في سالسل القيمة المختارة في الوصول إلى األسواق أن يساهم لممارسات، ) ج( لهذه ا
أثر هذه  م بدراسةقياقصد التقييم الرصد ولل وزارة الفالحة و الصيد البحري جديدة، و )د( تعزيز أنظمةال

لمؤشرات المستخدمة لرصد التقدم ليمكن و  البرامج المستقبلية.في  االعتبارمن أجل أخذها بعين الممارسات 
 المحرز نحو تحقيق نتائج البرنامج أن تشمل ما يلي:
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)مثل الري بالتنقيط، واأللواح الشمسية،  مناخياالذكية  الفالحية الممارساتاعتمدوا الذين  المنتجين عدد • 
 وتحسين األصناف، ونظم الزراعة، الخ(؛

إدارة البيئية )مثل ت طرق محسنة في مجال اعتمد وحدات الصناعة الغذائية التي و الفالحيةعدد الوحدات • 
 السائلة، الخ(؛تجهيز ومعالجة النفايات 

 شهادة "الخضراء".الاعتماد  مجال في رائدواحد  اعقيمة / قطسلسلة على األقل • 
 

)حيثما  النوعالنتائج حسب  تصنيفعداد وسيتم اإل خالل مرحلة المؤشرات المرتبطة بالصرف وستحدد  .35
مؤشرات ستصنف الكما برنامج تأثيره على خلق فرص العمل، خاصة للشباب. ال سيراقبكان ذلك مناسبا( و

تشمل، على سبيل المثال، تلك المتعلقة بالحصول على خدمات اإلرشاد وأنشطة بناء و سالعمر /النوع حسب 
 برنامج، الخ.الالقدرات، والمشاركة في منظمات المنتجين، وفرص العمل ذات الصلة بأنشطة 

 
 تشمل كافة ة يفوائد عرضنامج بعض األنشطة في إطار البر توفر أن. من المتوقع اختيار سالسل القيمة .36

مشورة( و )ب( الككل عند تزويد المزارعين ب الفالحية: )أ( برامج اإلرشاد )تعتبر النظم سالسل القيمة، مثال
تحسين في جميع المجاالت، )ج( وخطط  اأعمالهلنماذج  تطوير التعاونيات ومنظمات المزارعين األخرى 

(، )د( دعم تطوير الخالعضوية، المواد و   كالمنتجات المحلية) القيمة سلسال عدةستفيد منها التي ست الجودة
فيما يتعلق  القطاع. و وكاالت و مكاتب، و )ه( بناء قدرات الصغيرة والمتوسطة الفالحية لشركاتمشاريع ا

حة وزارة الفالأشارت  التعرفسالسل القيمة المحددة التي سيتم النظر فيها في إطار البرنامج، خالل مهمة ب
سيتم التحقق و لزيتون والحمضيات. لأولوية سالسل القيمة ضمن القطاعات الفرعية إلى  و الصيد البحري

المساهمة في  النمو وعلى  اعداد بناء على قدراتهاإلقطاعات محددة خالل  قيمة والمن صحة اختيار سالسل 
 المنهجية التي تؤثر على القطاع.تحقيق أهداف البرنامج، فضال عن أهميتها في معالجة بعض القضايا 

 

الدراسات القائمة، التي من شأنها أن تستكمل خالل  تشير الفرعي وسلسلة القيمة، القطاع وعلى مستوى  .37
مؤشرات البرنامج ورصدها من خالل الالتحضير، إلى أن قائمة من األنشطة التي يمكن إدراجها في إطار 

 ما يلي:من بين ما ستشمله  تشملس بالصرفمرتبطة ال
 

المالي واإلداري، وتطوير خطة  التكوين)أ( تعزيز منظمات المنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )

 العمل، وتسهيل الحصول على التمويل(؛

 )ب( الدعم لتنفيذ شراكات تجارية مع المشترين.

 مزارع )لمحاصيل األشجار( والتتبع.الشهادة  تطوير)ج( 

ن يتابسللالمحسنة والممارسات اإلدارية  لفالحيةالطلب مع التركيز على النظم اب دفوعة)د( خدمات اإلرشاد م

ل تكنولوجيات توفير المياه، امثعلى سبيل اللتحسين اإلنتاجية واالستدامة والجودة على مستوى المزرعة )

 ، الخ(؛الترتيبحصاد، وتحسين األصناف والفرز و في مجال ال ن، ممارسات أفضليتابسالوإدارة 

على أساس  :سالسل القيمة )على سبيل المثال في كافة مراحلنوعية ال( تعزيز القيمة المضافة وتحسين )ه

بما  – الصناعة الغذائيةتطوير وحدات احتياجات القطاع الفرعي، وتحسين ظروف النقل والحد من التأخير، 

مرافق يير سالمة األغذية، ورفع مستوى بعد اعتماد الجودة ومعا اوشهاداتهتعليب ال اتوحدو  -10التقليدية  فيها

 تخزين  الخ(؛التبريد وال

                                                           
تعتبر  المطاحن من فقط في المائة 2و     تقليدية، المغربية المعالجة مطاحن من المائة في 96  للزيتون، الفرعي القطاع في المثال، سبيل على 10

 .(GDS، 2016) معالجةلل حديثة مرافق



تعديالت على اإلطار التنظيمي؛ وتنفيذ ال إدخالو ، الروابط البين مهنية تمكينية )تعزيزالبيئة ال تحسين)و( 

 (.و المعالجةبالنظافة واإلنتاج  ذات الصلةالقوانين 

 )ز( تنظيم أفضل لألسواق المحلية.

 لجودة والتسويق و حمالت الترويج. ول)ح( عالمات جديدة 

 )ط( تحسين أنظمة التصدير والخدمات اللوجستية.

وزارة الفالحة و الصيد مزيد من التحليل باالشتراك مع ال. أثناء اإلعداد، سيتم إجراء التغطية الجغرافية .38
المتوقع  الذي منوفي الوقت  رنامج. الجغرافي للب التمركز حول (وزارة الفالحة و الصيد البحريالبحري )

فإن ة المتعلقة بتعزيز المؤسسات(،يعرضالتغطية وطنية )مثل جميع األنشطة عدد من األنشطة ل أن تكون فيه
وزارة مع  بشأنهاسالسل القيمة المختارة سوف تحتاج إلى االتفاق بالستثمارات ذات الصلة لمحددة الالتغطية 

وتجنب تشتت الجهود بالنظر إلى محدودية الموارد  المقترح للحد من تعقيد البرنامج. الفالحة و الصيد البحري
محددة )على الستثمارات االممكن من الاالستهداف اإلقليمي  سيأخذ بعين االعتبار برنامجالالمتاحة، فإن تصميم 

االستثمارات األخرى )بما سبيل المثال البدء في بضع مناطق(، استنادا إلى معايير مثل: )أ( التكامل مع برامج 
 اريعمشالمذكورة أعاله، واالستثمار في فرص في ذلك عمليات البنك مثل اثنين من مشاريع الري الجارية 

يكون مشاريع الممولة من الجهات المانحة(، و )ب( المناطق التي الوغيرها من اإلعداد؛  قيدالموجود الشباب 
الفالحين في صغار  إدماج  القدرة علىبما في ذلك  ين، قوي ةاقتصادي و قوة سالسل القيمة المختارة دورل فيها 

 األسواق.
 
، بالتزامن 2021 جنبرإلى د 2017 جنبرلمدة أربع سنوات اعتبارا من د المقترح يستمر البرنامجس. مدةال .39

تفكير  فيالمتوقع أن يسهم و بناء على ذلك فمن . مخطط المغرب األخضربداية مع السنوات األخيرة من تنفيذ 
 يرها كلما كان ذلك مناسبا.دعم تطوفي و مخطط المغرب األخضرالتي سوف تحل محل خطة ال في الحكومة

 
IV .ةاألولي ةواالجتماعي ةالبيئي المراقبة 

البرنامج المتمحور تمويل ل اوفيما يتعلق بإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية، يعتبر البرنامج المقترح كافي .40

حاسمة األوجه التي من المحتمل أن تكون قد بينت مرحلة التصور التي تقضي الوقوف على  و. النتائجحول 

 األولي ألنواع المخاطر، ما يلي  للتحديد  االجتماعيةوسيلة اإلدارة البيئة و  على اعتمادا

 أن: تشير التقديرات األولية إلى أن المخاطر االجتماعية والبيئية من المتوقع المخاطر البيئية واالجتماعية .أ

المحتمل أن تكون كافية إلدارة المخاطر المرتبطة  االجتماعية منالبيئية و  قدرات اإلدارةتكون معتدلة وأن 

تمويل األنشطة التي مج ال يمكن للبرنا OP 9.00للسياسة العملية بالسياق االجتماعي والبيئي للبرنامج. وفقا 

مثيل على البيئة و / أو  لتأثيرها  كون لها تأثيرات سلبية كبيرة حساسة ومتنوعة، أو لم يسبق تيتوقع أن 

مزيد من المعلومات حول االستثمارات السيكون األشخاص المتضررين. خالل مرحلة إعداد المشروع، 

 البيئية والنظم   تقييم ة لالستثمارات المادية كجزء من وسيتم تصميم آلية الفحص المناسب امتاحالمادية 

لبرنامج خالل إعداد البرامج وتنفيذها لمثل هذه التأثيرات لاالجتماعية. وسيتم عرض المقترحات العملية 

البرنامج  ينبغي استبعادها من دعمفبرنامج، الهذه األنشطة ضمن  تنفذ إذا كان من المحتمل أن و السلبية. 

لتأكد من القدرة برنامج لالخالل إعداد  االجتماعيةحول النتائج. و سيتم تنفيذ تقييم النظم البيئية و  المتمحور

سوف و  .برنامجتنفيذ العند ثغرات الالتخفيف من  و االجتماعيةالبيئية و  إدارة المخاطرو  الكافية على مراقبة

البرنامج. التي تحظى بدعم  المشاريعتقييم التخفيف على االستثمار المادي و ونظم مخاطر تقييم ال تعتمد نظم

، الماديةفقط من األنشطة  شأالمخاطر االجتماعية والبيئية التي ال تن : المخاطر التي سيتم تقييمهاو ستشمل 



تأثير خدمات اإلرشاد حسب الطلب، أو تحسين الدعم لألنشطة  مثالهيكلية  غيرالاألنشطة من ولكن أيضا 

تقييم المخاطر أيضا كل من سيراجع و  . ةياجتماعية و / أو بيئ إلى مخاطر التجارية التي يمكن أن تؤدي

 ضمان :وتخصيص الموارد الالزمة لتعزيز اإلدماج االجتماعي )على سبيل المثال عمليات صنع القرار

أما تقييم (.  عادلة لالستفادة من البرنامج ةفرص األقل على اب والفئات الضعيفة علىالنساء والشبحصول 

برنامج، ال من خاللها دعميسذات الصلة باألنشطة التي المخاطر فسينصب على  االجتماعيةالنظم البيئية و 

 خطة عمل االجتماعيةية و تقييم النظم البيئ وفريسو المعمول بها حاليا إلدارة المخاطر.  القوانينالنظم و يقيمو

المتعلقة أنظمة إدارة المخاطر تكييف  في خطة عمل البرنامج لضمان من جهة أخرى ساهمسيو من جهة

 .على نحو فعالو اشتغالها مكانها الصحيح وضعها في خاطر البرنامج وبم

 

من  القطاعات الفرعية المحددة،ي فوائد هامة للمنتجين والمصنعين ف البرنامج ينتج في الواقع، من المرجح أن

ال يكون  . ومن المتوقع أنهايتم تمويلتي سلامحددة الستثمارات االبفعل  و المؤسساتية المعززة خالل أنشطته

، في حين أنها قد إعادة التوطين احتياز األراضي وأي آثار اجتماعية سلبية من حيث  الستثمارات الماديةل

ن خالل تطوير سالسل القيمة الذكية مناخيا وتحسين ممارسات اإلدارة البيئية. تسفر عن فوائد بيئية، ال سيما م

مزيد من التوضيح حول كيفية ال الستثمارات المادية خالل إعداد البرنامج، سيتم توفيرلتحديد أكثر  فورو 

اآلثار  تكون. ومن المتوقع أن تلقائياحيازة األراضي إلى فرز وتجنب المشاريع الفرعية التي يمكن أن تؤدي 

إيجابية، من خالل تحسين ممارسات اإلدارة البيئية على طول سالسل القيمة، وزيادة القدرات  العامة للبرنامج

 والعوائد االقتصادية للمستفيدين.

 

، اآلثارإلدارة البيئية واالجتماعية وتقييم في ا معمول بهالمغرب إطار قانوني لدى  قدرة األنظمة الوطنية: .ب

في هذا النص التشريعي الرئيسي أما ة موثوقة إلدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة البرنامج. وأنظمة قطري

هدف إلى التقليل من اآلثار الذي ي، 2003ماي  12 بتاريخالصادر  03-12 رقم قانون الهو المضمار ف

كات التي تكفلها المادة ، لحماية الممتليضاالسلبية للمشاريع وتحسين االستدامة البيئية. فيما يتعلق بحيازة األر

المساواة على وتنفيذها من خالل العديد من القوانين. كما ينص الدستور  2011من الدستور الجديد لعام  35

، وآليات عرائض والتشاور، والحق في تقديم ال اإلفصاح و(، 139، 136 تانوالمشاركة )الماد االندماجو 

في (. وعالوة على ذلك، اعتمد المغرب 156، 139، 136، 19 وادإشراك المواطنين )الم ورفع المظالم 

هم  برنامج الالمستفيدين الرئيسيين من  و ألنعلى الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.  2014مارس 

برنامج تحديد التصميم لسيكون من المهم ، الفالحية غيرة والمتوسطة والشركات الشركات الصو ، الفالحون

، فوائد البرنامجالثقافية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية والسياسية لتكافؤ فرص الحصول على المعوقات 

. بعض نقاط الضعف هشاشةمع إيالء اهتمام خاص الحتياجات واهتمامات المرأة والشباب والفئات األكثر 

خطط عمل  و االجتماعيو  تقييم النظام البيئيالمحددة ال تزال موجودة وسوف تضطر إلى أن تدار من خالل 

الحاجة أما األراضي.  و احتياز نزع على سبيل المثال، التعويض في الوقت المناسب في حاالت  ؛البرنامج

تستحق اهتماما خاصا. ف إلى تنسيق معايير وإجراءات الضمانات عبر عدد من وكاالت تنفيذ أنشطة البرنامج

كون موضوع اإلجراءات التصحيحية الموصى ستتتعلق بتنفيذ أنشطة البرنامج ة ضعف محددنقاط أي  حيث أن

 ه.بها في خطة عمل

 

برنامج مثير على أنه  مخطط المغرب األخضر: ال ينظر إلى المخاطر السياسية و المخاطر المتعلقة بالسمعة .ت

البرنامج  فيكمن في كونلبنك ا سمعةعلى األساسي الخطر أما حظى بدعم كبير من قبل المستفيدين. يبل للجدل 



و لهدف تطوير البرنامج البيئية واالجتماعية  الفوائد المتوخاة، أو أن الجوانبنطاق ومستوى  يصل إلىقد ال 

 اجتماعية أو سياسية أوسع. اتأسباب احتجاجب البرنامج إلى حد ما مرتبطا قد تجعل المعلن عنها بوضوح

 

من قبل البنك الدولي بالتعاون مع  االجتماعيتقييم النظام البيئي و والمشاورات: سيتم إعداد  الجهات المعنية .ث

، وستعقد مشاورات عامة مع الجهات المعنية قبل اعلني ه، سيتم الكشف عنو فور صياغتهالجهات المعنية. 

 أثناء إعداد البرنامجو ستتألف الجهات المعنية األولى . هالمتعلقة بمفاوضات ال الشروع في تقييم البرنامج و

لمخطط  (، والبنك الدولي، والوكاالت المنفذةفالحة و الصيد البحري)وزارة ال المشاركةالوزارة المعنية  من

الشركات الفالحية  فهي مجموعات االتي سيتم التعرف عليهاألخرى الجهات المعنية  أما. المغرب األخضر

تم دعوة تسو . المجتمع المدنيالفاعلين في من  م، وغيرهصغار المالك من الفالحين وكها الممكن اشترا

 .وخطة عمله االجتماعيتقييم النظام البيئي و  بخصوصإلى المشاورات العامة الجهات المعنية 

V   .التمويل المؤقت 
   

 المصدر
 

  

 يحدد الحقا  المقترض / المتلقي
IBRD  200 مليون دوالر أمريكي 

IDA   
   مصادر أخرى )المرجو تحديدها(

 يحدد الحقا المجموع 
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