
 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  
 

 

 

 المغربفي مناخ االستثمار في قطاع األغذية الزراعية المتعلقة بصالحات اإلتشجيع 

 ورقة قضايا بشأن الحوار األول للقطاع الخاص
 

 )بتوقيت الرباط(، ندوة عبر اإلنترنت 16:30 - 14:00، 2021تموز/يوليو  13
 
 

المتعلقة صالحات اإلتهدف هذه المذكرة إلى توجيه المناقشات المتعلقة بحوار القطاع الخاص االفتراضي بشأن "تعزيز 
. وتقدم تقييًما أوليًا للقطاع وللدور 2021حزيران/يوليو  13مناخ االستثمار في قطاع األغذية الزراعية في المغرب" في ب

التركيز على البيئة  معالذي يضطلع به االستثمار األجنبي المباشر والتحديات الرئيسية التي تؤثر على االستثمارات، 
التنظيمية والتجارية، والبحث والتطوير وتغير المناخ، والبنية التحتية والترابط. إن المشاركين مدعوون لتبادل آرائهم 
وتطلعاتهم حول التحديات واألولويات المشتركة لقطاع األغذية الزراعية. وستشكل االستنتاجات األساس لحوار مستقبلي 

 المغاربة وممثلي األغذية الزراعية. اتوالخاص الذي سيشمل كالً من صانعي السياس بين القطاعين العام
 

 .تعميمهاأو  بها ، يُرجى عدم االقتباسعبارة عن مسودة هذه المذكرة هيإن 
 

  alin.horj@oecd.orgجهة االتصال: 
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 تشجيع إصالحات مناخ االستثمار في قطاع األغذية الزراعية بالمغرب

تحّد من الفقر، أن أن تعزز األمن الغذائي والتغذية، و 1من شأن زيادة االستثمار المحلي واألجنبي في األغذية الزراعية
حد كبير لالستهالك المحلي تعزز الدخل وسبل العيش. وبينما تم إنتاج األغذية الزراعية في السنوات السابقة إلى أن و

أو للتصدير كمنتجات نهائية، أصبحت المنتجات الغذائية الزراعية ذات امتداد عالمي، فضالً عن انتشار أنشطة مختلفة 
حالياً اندماًجا وتشهد سالسل القيمة الغذائية الزراعية  .)Punthakey, 2020[1](لسلسلة القيمة في العديد من البلدان 

أعمق في االقتصاد العالمي مع تعزيز دور االقتصادات النامية والناشئة على حد سواء كموردين وأسواق للمنتجات 
 . (ibid)الغذائية الزراعية

على المستوى العالمي، أصبحت األغذية الزراعية أكثر ترابًطا مع القطاعات األخرى في االقتصاد األوسع، بما في 
التجارة واالستثمار عبر الحدود من قبل الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات    يتم دفعالخدمات حيث ذلك قطاع 

)[2]OECD, 2019( . ،على قدرة البلد على جذب  هاًما اإطار سياسة االستثمار تأثيرً قد يؤثر تحسين ونتيجة لذلك
في قطاع األغذية الزراعية والمساعدة في زيادة التكامل في سالسل التوريد عبر االستثمارات اإلضافية واألكثر نوعية 

، وال سيما إطار السياسة لالستثمار في وأطرها السياساتية الحدود. يمكن ألدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
وتوجيهات منظمة  ن والتنمية االقتصادية بشأن الشركات متعددة الجنسياتالزراعة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاو

ومؤشرات جودة  التعاون والتنمية االقتصادية ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة
الشركات المحلية، عيق تاالستثمار األجنبي المباشر، أن تدعم تصميم سياسات مناسبة تهدف إلى مواجهة التحديات التي 

 أكثر كفاءة وتنافسية في هذا القطاع. يواستثمار تجاريتساهم في خلق مناخ  قدكما 

لطالما كان تعزيز االستثمار المستدام في قطاع األغذية الزراعية في صميم استراتيجية التنمية المغربية. فتعد الشركات 
زايد من سكان المغرب. ويمكنها أن تساعد في تحقيق نمو اقتصادي الزراعية مصدراً رئيسياً لتوليد فرص العمل لعدد مت

واسع النطاق، والحد من الفقر وعدم المساواة اإلقليمية، والحفاظ على القدرة التنافسية في األسواق الدولية، كما تساهم 
 (.SDGsأيًضا في التحول األخضر للبالد، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة )

 الزراعة والغذاء من أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية في المغرب

تمثل الزراعة، إلى جانب .  )OECD, 2020[3](يضطلع قطاعا الزراعة والغذاء بدوٍر أساسي في االقتصاد المغربي 
إلجمالي، أي أكثر من معظم االقتصادات األخرى ٪ من الناتج المحلي ا13قطاع مصايد األسماك والغابات، حوالي 

٪ في المتوسط، 7نمت الزراعة بنسبة ، 2017و 2008(. بين عامي 1في جنوب البحر األبيض المتوسط )الشكل 
 Harbouze) ٪ في الفترة نفسها3.9نمو الناتج المحلي اإلجمالي المغربي الذي بلغ معدل أي أعلى بكثير من 

)[4]al., 2019 et  . ( 33الزراعة في المغرب هي األعلى في منطقة البحر المتوسط )مجال في حين أن العمالة في٪
(، فإن معدالت الفقر أعلى من المتوسط الوطني في المناطق ذات النسب الكبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي 2)الشكل 
تؤثر  لذا قدإن العمالة غير الرسمية مهيمنة إلى حد كبير في هذا القطاع. .  )nk, 2017World Ba[5]( الزراعي

النمو اإلجمالي واإلنتاجية والعمالة في القطاع وفي  علىبشكل كبير الخطوات الهادفة إلى إضفاء الطابع الرسمي 
 االقتصاد األوسع.

 1.5من بين للسوق المحلي.  تعمل وأغلبية من مزارعي الكفافأقلية من المزارع الحديثة تصّدر في هذا القطاع، 
 خمس٪ من المزارع أقل من 70هكتاراً، بينما تزرع  50مساحة تزيد عن  منها٪ فقط من 1 تزرع مليون مزرعة،

 ,FAO).مزارع عائلية ال تغطيها سياسات التنمية الزراعية والريفية المغربية بشكل كافٍ  هاوتعتبر معظمهكتارات. 
)[7]2017 

                                                      
يشمل قطاع األغذية الزراعية جميع األنشطة المتصلة بإنتاج وتجهيز وتوزيع وبيع المنتجات الزراعية والغذائية. في هذه الورقة،  1

 نركز على اإلنتاج الزراعي األولي وتجهيز األغذية.
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. الزراعة والغابات وصيد األسماك، القيمة المضافة )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( في اقتصادات منطقة البحر 1الشكل 
 المتوسط

 

 .مؤشرات التنمية للبنك الدولي: المصدر

حوالي  فيهاوصغيرة ومتوسطة الحجم، ويعمل  صغرىشركة، معظمها شركات  2.050يشمل قطاع األغذية حوالي 
 شخًصا(  120.172)في القطاع الصناعي، يليه قطاع المالبس  وبالتالي فهو أكبر موِظف ،شخص 141.000

)[9]IFC, 2019( . بينما زادت قيمة صادرات األغذية الزراعية خالل العقد الماضي، ظلت األحجام ثابتةWorld ( 

)[5]Bank, 2017 . تشمل أجزاء النمو الرئيسية في هذا القطاع على مدى السنوات األخيرة معالجة الحبوب ومنتجات
 .)Oxford Business Group, 2015[8](األلبان والدواجن 

من القطاعات االستراتيجية لإلدماج االقتصادي في المغرب، وال سيما للشباب الذين  تعتبر الزراعة وقطاعات األغذية
 )al.,  Harbouze et ٪25إلى  2018بطالة الشباب في نسبة يعيشون في المناطق الريفية، حيث وصلت 

ان الريف، حيث من المتوقع أن تنخفض لسك التصاعديةويتسم هذا بأهمية خاصةً في ضوء الشيخوخة . 2019]4[(
، 2040٪ في عام 14عاًما في المناطق الريفية بالمغرب إلى  24و 15نسبة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

تتمتع القطاعات أيًضا بإمكانيات كبيرة للتمكين االقتصادي )المرجع نفسه(.  2015٪ في عام 19من وهو تراجعًا 
 ) ,OECD٪ 21.3العاملة في المغرب يبلغ  ةحين أن إجمالي مشاركة المرأة في القو(. في 1للمرأة )المربع 

 (. 2٪ وهي األعلى في منطقة البحر المتوسط )الشكل 52.2فإن هذه النسبة في القطاع الزراعي تبلغ ، 2020]3[(
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العاملة تحديًا رئيسيًا أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة في المغرب.  ةتمثل المشاركة المنخفضة للمرأة في القو
 في هذا السياق، تعتبر الزراعة محرًكا رئيسيًا لعمالة النساء، حيث تشكل النساء أكثر من نصف العاملين في هذا القطاع.

ال تزال غير مستغلة بشكل كاٍف  بالمسائل الجنسانيةن أن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والمتعلقة على الرغم م
٪ 37في هذا القطاع، فإن دراسة حديثة دون وطنية لخمس مناطق مغربية تظهر أن النساء يساهمن في المتوسط بـ 

ومع ذلك، وجدت الدراسات االستقصائية  2٪ في عدة مناطق.50من الدخل الزراعي، وهو رقم يرتفع إلى أكثر من 
٪ أقل من الرجال حتى في المهام التي تتطلب عمالة 25المحلية أن النساء العامالت في الزراعة يكسبن في المتوسط 

مستبعدات من  نويظللال تتلقى الغالبية العظمى من النساء الريفيات أي دخل من أنشطتهن الزراعية  3أكثر كفاءة.
بشكل عام، ال تزال المرأة تواجه عدًدا من التحديات في جني . )al., 2019 Moisseron et[10](االقتصاد الرسمي 

، مثل العقبات األكبر في الوصول الرجالوريادة األعمال التي تختلف عن تلك التي يواجهها نظرائها من  عملهافوائد 
زال المرأة تعتمد على األصول اإلنتاجية لمجتمع األسرة، وال سيما األرض ورأس إلى األراضي والمياه والتمويل. وال ت

  المال الزراعي  والحصول على التدريب والتكنولوجيا.

             غالبًا ما ركزت السياسات العامة بشكل حصري على مديري المزارع )الذكور بشكل أساسي( وتدريبهم
)[7]FAO, 2017( .( نهًجا 2020في المغرب، يدمج البرنامج الوطني المندمج للتمكين االقتصادي للنساء والفتيات )

جنسانيًا لتعزيز العمالة في الزراعة والصناعة والسياحة، فضالً عن التركيز بشكل خاص على النساء في المناطق 
واألغذية الزراعية من شأنه أن يحسن بشكل  ألعمال في قطاع الزراعةل تهاورياد المرأةالريفية. إن زيادة دعم عمالة 

 كبير النمو المستدام والشمولية للبلد، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من الرفاهية للجميع.

 في منطقة البحر المتوسط، وال سيما بين النساء آخر. العمالة في الزراعة في المغرب أعلى من أي اقتصاد 2الشكل 

 2019العمالة في الزراعة، 

 

 .مؤشرات التنمية للبنك الدولي: المصدر

 

ساهمت هذه الديناميات في وضع الزراعة المستدامة واإلنتاج الغذائي ضمن أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية 
( الهادفة إلى جعل القطاع Plan Maroc Vert، أطلقت الحكومة خطة المغرب األخضر )2008للبالد. في عام 

شجعت الخطة على توسيع القطاع، . )FEMISE, 2013[6](ئيسي لنمو االقتصاد المغربي الزراعي المحرك الر

                                                      
2ments/930/WL40_13_Evaluation_et_chiffrage.pdfhttps://www.ciheam.org/uploads/attach  

3https://mag.inrameknes.info/?p=1285  
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بوسائل منها تحسين الظروف اإلطارية )السياق المؤسسي والتشريعي والتنظيمي( بهدف تعزيز جاذبية القطاع 
كما ساهمت الخطة في خلق حوالي . )12Moroccan Ministry of Agriculture, 2019][(للمستثمرين األجانب 

، فضالً عن مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي 2020و 2008فرصة عمل بين عامي  300.000
مليار دوالر أمريكي من االستثمار الخاص )المرجع نفسه(. بناًء  7.1وقيمة الصادرات الزراعية، وحشدت حوالي 

". 2030-2020، تسمى "الجيل األخضر 2020جديدة في عام  تنميةتيجية على إنجازات الخطة، تم إطالق استرا
وتهدف االستراتيجية إلى دعم التحديث وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، بما في ذلك عن طريق خلق جيل 

   )2020rld Bank, Wo]13[(.جديد من العمال الزراعيين ورجال األعمال بين الشباب وسكان الريف

بشكل كبير على التوقعات االقتصادية  19-كوفيد جائحةاالقتصادية واالجتماعية الناجمة عن  أثرت االنعكاسات
الجفاف  بانعكاساتلالقتصاد المغربي. ولم يتأثر القطاع الزراعي بإجراءات االحتواء الحازمة فحسب، بل تأثر أيًضا 

على الرغم من أن قطاع األغذية تمكن إلى حد كبير من تغطية الطلب الوطني . )ETF, 2021[13](على اإلنتاج 
فبلغ انخفاًضا كبيًرا في الحصاد.  )FAO, 2020[14]( 2020فقد شهد عام  بأسعار مستقرة في ظّل ظروف قاسية،

٪ 60نسبة ، على التوالي، وكان إنتاج الحبوب أقل ب2019٪ أقل من عام 45٪ و40حصاد القمح والشعير حوالي 
، ويرجع 2021ومن المتوقع أيًضا أن تزداد الواردات في عام  . )FAO, 2020[15](من متوسط آخر خمس سنوات 

ذلك إلى القيود واحتياجات االستهالك المحلي. ويتماشى هذا االتجاه مع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث 
زراعي بنسبة يعتبر نصيب الفرد من الواردات الغذائية هو األعلى في العالم، ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي اإلنتاج ال

  .)OECD, 2021[16]( 2000٪ بحلول نهاية القرن مقارنة بعام 21

 

 األسئلة الرئيسية

 كيف عالجت االستراتيجيات األخيرة للحكومة المغربية احتياجات قطاع األغذية الزراعية؟ 

  االستراتيجيات؟القطاع الخاص لألغذية الزراعية المغربية في تطوير هذه  اآلراء الواردة منكيف تم إشراك 

  ما هي األولويات الشاملة التي يجب أن توجه اإلصالح السياساتي في قطاع األغذية الزراعية في المغرب في
 ؟19-أعقاب جائحة كوفيد

يمكن لالستثمارات في القطاع الزراعي أن تدعم خلق فرص العمل والمشاركة في سالسل القيمة اإلقليمية 

 والعالمية

من بشكل إضافي لقطاع الزراعي المغربي ا تنميةسبة، يمكن لالستثمار األجنبي المباشر دعم في ظل الظروف المنا
األغذية الزراعية في قطاع خالل تعزيز خلق فرص العمل واإلنتاجية والنمو. ولَّد االستثمار األجنبي المباشر في 

نة بالمتوسط عبر القطاعات، المغرب حوالي ضعف عدد الوظائف لكل مليون دوالر أمريكي من االستثمار مقار
 ,Punthakey) أضعاف حجم الوظائف لكل مليون دوالر أمريكي لالستثمار مقارنة بقطاع الطاقة 8وحوالي 

من شأن المزيد من االستثمارات أن تعزز إنتاجية القطاع الزراعي. على الرغم من كون المغرب والجزائر . 2020]1[(
رائدين إقليميين من حيث القيمة المضافة في الزراعة ومصايد األسماك والغابات كنسبة مئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي، فإن القيمة المضافة لكل وحدة من المدخالت في القطاع في المغرب هي األدنى بين اقتصادات منطقة البحر 

  (.3مالة )الشكل المتوسط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية إنتاجية الع
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 في القطاع الزراعي في المغرب هي األدنى في منطقة البحر المتوسط العمالة. إنتاجية 3الشكل 

 2019(، 2010الزراعة والغابات وصيد األسماك، القيمة المضافة لكل عامل )باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي في عام 

 

 2021المصدر: البنك الدولي، 

 

يمكن أن يساهم تعزيز االستثمار النوعي في قطاع الزراعة والغذاء أيًضا في دمج االقتصاد المغربي في سالسل القيمة 
اإلقليمية والعالمية. أظهرت العديد من الدراسات أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة ترتبط ارتباًطا إيجابيًا 

العالمية، ومن ثم يمكن أن تعزز التكامل في سالسل القيمة العالمية لألغذية  بالمشاركة المتزايدة في سالسل القيمة
. كما يمكن لالستثمارات أيًضا أن تحدث آثاًرا غير مباشرة إيجابية من خالل )Punthakey, 2020[1](الزراعية 

تعزيز قدرة اإلنتاج المحلي وتعزيز فوائد المشاركة في سالسل القيمة العالمية )المرجع نفسه(. إن هذه الفرصة مناسبة 
لذاتي. ومع ذلك، تمتلك الدولة بشكل خاص للمغرب، الذي ال يزال نموذج إنتاجه الزراعي يعتمد بقوة على االكتفاء ا

(. لقد ازدادت الصادرات 4واحدة من أعلى القيم اإلجمالية كنسبة مئوية من التجارة السلعية في المنطقة )انظر الشكل 
٪ من إجمالي 21حيث شكل قطاع األغذية الزراعية حوالي  2020إلى  2014٪ خالل الفترة الممتدة من 40بنسبة 

 )al.,  Harbouze etرب ثالث أكبر مصدر لألغذية الزراعية في القارة األفريقية الصادرات، مما جعل المغ

)]4[2019 . 
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 . قيمة التجارة في المواد الخام الزراعية كنسبة مئوية من التجارة السلعية4الشكل 

 أو آخر سنة متاحة 2019، صادرات وواردات المواد الخام الزراعية )٪ من صادرات وواردات السلع(

 

 2018، ولبنان وليبيا إلى عام 2017مالحظة: تعود أحدث البيانات المتاحة عن الجزائر إلى عام 

 المصدر: مؤشرات التنمية للبنك الدولي

 األسئلة الرئيسية

  المغرب؟ما هو نوع االستثمار المطلوب الستدامة التنمية الزراعية الغذائية كمحرك لخلق فرص العمل في 

  هل توجد تجارب ناجحة للروابط بين الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في المغرب والشركات المحلية المتناهية
 الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم؟

 

 ال يزال االستثمار األجنبي المباشر في األغذية الزراعية دون إمكاناته

على الرغم من أهميته للوظائف والنمو المستدام، إال أن االستثمار األجنبي المباشر في األغذية الزراعية ال يزال أقل 
مليار دوالر  38، استقطبت البالد 2021ونيسان/أبريل  2010بكثير من إمكاناته في المغرب. بين كانون الثاني/يناير 

. وبالمقارنة، استقطبت معدات 4٪ فقط في األغذية الزراعية 2.3سيسي، منها أمريكي من االستثمار األجنبي المباشر التأ
٪ 16.4٪ والبناء 16.5٪ من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر، بينما استقطبت التكنولوجيا البيئية 27النقل حوالي 

ة الجنسيات من االتحاد (. فيما يتعلق بمصدر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، تمثل الشركات متعدد5)الشكل 
٪(، وتمثل إسبانيا بلد المصدر الرئيسي داخل الكتلة 49.2األوروبي حوالي نصف إجمالي االستثمارات في القطاع )

٪( أيًضا جزًءا كبيًرا من النسبة، في حين أن 12٪( والمملكة المتحدة )25.3٪(. وتشكل الواليات المتحدة )31.4)
٪( ومصر 3.7٪، خاصة من تونس )7.6سط وشمال إفريقيا ال يزال محدوًدا بنسبة االستثمار من منطقة الشرق األو

 (.6٪( )الشكل 2.3)

بالنسبة للوجهة الجغرافية، يتركز االستثمار األجنبي المباشر في األغذية الزراعية بشكل كبير في المناطق الساحلية 
ار األجنبي المباشر في هذا القطاع بين عامي والحضرية في المغرب، حيث يتم توجيه أكثر من نصف إجمالي االستثم

                                                      
فضالً عن الخدمات  تشمل األغذية الزراعية تصنيع منتجات األلبان والمأكوالت البحرية والحبوب والبذور الزيتية والقهوة والشاي والوجبات الخفيفة والتبغ؛  4

 الفواكه والخضروات واألغذية المتخصصة.اللوجستية وتوزيع ونقل 
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سطات. ويمكن أن يكون جذب االستثمار الخاص كماً ونوعاً إلى المناطق  -إلى منطقة الدار البيضاء  2021و 2010
 الريفية واألقل نمواً حاسماً إلدماج المجتمعات المحلية وتعزيز التماسك اإلقليمي.

 التأسيسي في المغرب حسب المجموعة االقتصادية. االستثمار األجنبي المباشر 5الشكل 

 (2021نيسان/أبريل  - 2010النفقات الرأسمالية المعلن عنها، بماليين الدوالرات األمريكية )كانون الثاني/يناير 

 

بات الخفيفة والتبغ؛ فضالً عن الخدمات تشمل األغذية الزراعية تصنيع منتجات األلبان والمأكوالت البحرية والحبوب والبذور الزيتية والقهوة والشاي والوج
 اللوجستية وتوزيع ونقل الفواكه والخضروات واألغذية المتخصصة.

 Financial Times FDI Markets database ،2021المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استنادًا إلى   5

                                                      
5

 البيانات المقدمة من قبل قسم االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  
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 في تكتل األعمال الزراعية حسب بلد / منطقة المنشأ. تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التأسيسي الوافدة 6الشكل 

 (2021-2004النفقات الرأسمالية المعلن عنها، بماليين الدوالرات األمريكية )

 

 Financial Times FDI Markets database ،2021المصدر: من بلورة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استنادًا إلى 

 األسئلة الرئيسية

 لمغرب تعزيز جاذبية وتنافسية قطاع األغذية الزراعية بالنسبة للمستثمرين الدوليين؟كيف يمكن ل 

  ما هو الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في جذب االستثمارات الكمية والنوعية في قطاع
 األغذية الزراعية؟

 للمرأة والشباب المغربي؟ كيف يمكن تعزيز إمكانات القطاع بهدف تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 

 كيف يمكن للمغرب أن يجذب المستثمرين من األسواق الجديدة والناشئة؟ 

 

 التحديات الرئيسية التي تؤثر على االستثمارات في األغذية الزراعية

يمكن أن تؤثر جودة مناخ االستثمار في المغرب على قدرته على جذب االستثمارات. فوجدت دراسة استقصائية أجرتها 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مؤخًرا عن المؤسسات المتعددة الجنسيات في قطاع األغذية الزراعية أن القرب 

و أهم محرك مرتبط بالسوق لالستثمار األجنبي المباشر فضالً من األسواق االستهالكية واالقتصادات سريعة النمو ه
عن عوامل أخرى بما في ذلك المؤسسات عالية الجودة، واالستقرار السياسي، وانعدام النزاعات، وسهولة ممارسة 

ل موقعه الجغرافي االستراتيجي بين بفض. )World Bank, 2017[5](األعمال التجارية التي تحتل أيًضا مرتبة عالية 
أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، واالستقرار السياسي، فضالً عن تمتعه بأفضل بيئة األعمال في المنطقة،                     

EU USA UK MENA Other
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)[18]World Bank, 2020(  أصبح المغرب وجهة جذابة لقطاع األغذية الزراعية للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك
. ومع ذلك، ال تزال هناك العديد (Nestlé) ونستله (Danone) ودانون (Coca-Cola)الميين مثل كوكاكوال رواد ع

 من التحديات التي تؤثر على االستثمار في قطاع األغذية الزراعية في المغرب. 

 األول: البيئة التجارية والتنظيمية التحدي

لزراعية معالجة مجموعة واسعة من المجاالت السياساتية، بما يتطلب تطوير مناخ استثماري سليم وتمكيني لألغذية ا
 في ذلك القوانين التي تحكم السلوك التجاري المسؤول، وأنظمة التوظيف وسوق العمل، وسياسات الدعم الزراعي، و

. واألراضيملكية األعمال التجارية ، والتشريع المحايد جنسانيا فيما يتعلق بإرث ، والضرائبالوصول الى التمويل
يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية ذات الصلة على 
جميع المستويات، والمستثمرين الزراعيين المحليين واألجانب المحتملين، والعاملين الزراعيين، ومنظمات المزارعين 

عات المتأثرة بقرارات االستثمار، بما في ذلك الفئات المهمشة مثل أصحاب المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتم
 . )Punthakey, 2020[1](الحيازات الصغيرة والنساء؛ ومجموعات المصالح األوسع 

بنك الدولي حول تمكين يوفر المغرب نسبيًا بيئة منفتحة للمستثمرين في قطاعي الزراعة والغذاء. فوفقًا لتصنيفات ال
(، Enabling the Business of Agriculture rankings of the World Bankأنشطة األعمال في الزراعة )

فإن المغرب هو األفضل أداًء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مع أنظمة فعالة نسبيًا للمزارعين وقوانين 
يل اآلالت، على سبيل المثال، فيعمل المغرب بشكل مشابه لفنلندا وجنوب أما في مجال تسج 6شاملة لحماية النباتات.

 إفريقيا.

بالمقارنة مع اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األخرى، ال يفرض : قيود االستثمار األجنبي المباشر
الذي يتجلى في موقعه في "مؤشر المغرب أيًضا سوى عدد قليل من القيود القانونية على االستثمار األجنبي المباشر، و

(. ووفقًا 7" )الشكل 2019القيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام 
للمؤشر، فيفرض المغرب بشكل عام قيوداً على االستثمار األجنبي المباشر أقل من المتوسط في الجزائر وليبيا والسلطة 

ة. ومع ذلك، فإن قيود االستثمار األجنبي المباشر المفروضة على قطاع مصايد األسماك أعلى من المتوسط الفلسطيني
المسّجل في مصر ولبنان واألردن والسلطة الفلسطينية وتونس. إن مشاريع االستثمار في الزراعة مؤهلة للحصول 

وعلى الرغم . (OECD, 2021)ترة محددة على إعفاءات ضريبية، أي إعفاء دائم من ضريبة دخل الشركات خالل ف
من البيئة المفتوحة نسبيا لالستثمار في األغذية الزراعية، هناك عدة تحديات أخرى، بما في ذلك قضايا تجارية، 

 والوصول إلى التمويل واألراضي.

 االقتصادية في قطاعات مختارة. مؤشر القيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية 7الشكل 

 (2019) 0؛ مفتوح = 1مغلق = 

 

                                                      
 تمكين أنشطة األعمال في الزراعة للبنك الدوليتقرير   6
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: التوزيع، والبيع بالجملة، والتجزئة، والنقل )البري، والبحري، والجوي(، والفنادق والمطاعم، ووسائل اإلعالم القطاعات الثالثةمالحظة: تشمل 
المالية )البنوك والتأمين وخدمات التمويل األخرى(، والخدمات التجارية )البث اإلذاعي والتلفزيوني، ووسائل اإلعالم األخرى(، والخدمات 

 )القانونية، والمحاسبة والمراجعة، والمعمارية(، والهندسة، واالستثمارات العقارية.
 2020المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

يوجد حاليًا سوق محلي محمي، خاصة للسلع وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تيسير التجارة،  حواجز تجارية:
االستهالكية، مما يقوض جاذبية التصدير ويخلق حوافز للتجارة غير الرسمية. فتبلغ رسوم االستيراد على بعض المواد 

يساهم ذلك  7٪.50٪ إلى 45الغذائية الزراعية مثل المشروبات واللبن والكسكس والبوظة وصلصة الطماطم والكاتشب 
 لشركات المحلية محمية ومربحة في السوق المحلية، مما يقلل من دافعها للتحسين والتصدير.في إبقاء ا

وال سيما بالنسبة للشركات  ،يشكل أيضا تحديا كما أن عدم كفاية الوصول إلى الخدمات المالية الوصول إلى التمويل:
ار محطّ تركيز خطة المغرب األخضر القائم على يُعد عائقاً أمام تنمية قطاع األغذية الزراعية. تم اعتب  األصغر حجما.

لكن أسعار الفائدة المرتفعة ومطالب . )ETF, 2021[13](تحفيز إنشاء التعاونيات فعاالً في تحسين الوصول إلى التمويل 
الضمانات تستمر في الحد من االئتمان في هذا القطاع. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لصغار المزارعين 
والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع األغذية الزراعية، الذين ال يحققون إيرادات كافية وال يتمتعون 

المؤسسات المالية ولكن يُعتبر حجمهم أكبر من الالزم ليحصلوا على التمويل األصغر  بضمانات مناسبة للجوء إلى
)[19]FAO, 2016( . يمكن أن يساهم االستثمار في التوعية المالية للجهات االقتصادية الفاعلة في القطاع في تسهيل

المصرفية للشركات الصغيرة الوصول إلى االئتمان. وقد بُذلت بعض الجهود في مجال رقمنة المنتجات والحلول 
إال أنها ،  Groupe Crédit Agricole du Maroc, 2016)[20]( Ideas Online, 2019)[21](والمتوسطة الحجم 

 ه الحضرية.تستحق مزيًدا من االستثمار بهدف الوصول إلى شباب الريف والمزارعين في المناطق شب

ً أمام تنمية احتياجات القطاع الزراعي المغربي، من حيث  وأخيرا،: تجزئة األراضي شكلت تجزئة األراضي عائقا
رسميًا، يُمنع األجانب من امتالك األراضي  الموارد البشرية، واالبتكار، والطاقة، وإدارة المياه لتلبية المعايير الدولية.

 ,OECD)عاًما. لكن قد يراجع قانون مقترح هذا التقييد  99الزراعية في المغرب، لكن يمكنهم استئجارها لمدة أقصاها 

في المتوسط، تقل مساحة األراضي الزراعية في المغرب عن هكتار واحد، مما يصعّب تحقيق وفورات . 2021]16[(
مة لصناعة األغذية الزراعية المربحة. وتعمل الحكومة على توسيع نطاق استخدام اتفاقيات الشراكة بين الحجم الالز

القطاعين العام والخاص، حيث يتم تخصيص مساحات أكبر من األراضي للمستثمرين بهدف زراعة محاصيل معينة 
)[22]Castlereagh Associates, 2020(.  

 لتحدي الثاني: البحث والتطوير وتغير المناخا

في المغرب، كما هو الحال في االقتصادات األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، سيعتمد اإلنتاج الزراعي 
األضخم على االبتكار لتعزيز نمو اإلنتاجية إزاء ندرة المياه واألراضي الصالحة للزراعة. شجعت السياسات، على 

نين، التعاون والتعاونيات لتحسين وتحفيز اإلنتاجية وريادة األعمال وإدخال تقنيات جديدة. ومع ذلك، يمكن مر الس
للمغرب أن يبذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز البحث والتطوير في العلوم البيئية لمواجهة التحديات الحالية، 

القوة العاملة بالمهارات المناسبة أمًرا ضروريًا لزيادة تطوير  وخاصة تحدي المياه. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر تزويد
 قطاع األغذية الزراعية وجعله أكثر قدرة على المنافسة.

إن المزيد من البحث والتطوير قد يساعد المغرب أيًضا في التعامل مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ. فتواجه 
واألراضي، والتي من المحتمل أن يكون لها آثار سلبية على اإلنتاج الزراعي،  البالد ضغوًطا متزايدة على موارد المياه

٪ فقط من 16كما قد تؤدي إلى مشاكل تتعلق باألمن الغذائي. يعتمد المغرب بشكل كبير على الرّي، الذي يُمارس على 
 ٪ من الصادرات الزراعية 75األراضي المزروعة في المملكة، إال أنه يولد نصف الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي و

)[9]IFC, 2019( . بهدف تعزيز القدرة على )تدعو الحاجة إلى االستثمار في تقنيات توفير المياه )مثل الري بالتنقيط
 الصمود في وجه الجفاف وزيادة ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ.

نولوجيا الرقمية الجديدة أيًضا إلى زيادة القدرة التنافسية لقطاع األغذية الزراعية يمكن أن يؤدي االستثمار في التك
يمكن أن . على السبيل المثال،  )World Bank, 2020[12](وإنتاجيته، وجعله أكثر جاذبية بالنسبة لشباب الريف 

يسمح استخدام الزراعة الدقيقة بواسطة صور األقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأجهزة االستشعار وبيانات 
الطقس للمزارعين بتحسين اعتماد التكنولوجيا الرقمية وممارسات اإلنتاج المبتكرة. ولكن يتطلب ذلك الحد األدنى من 

يانات، والتي يصعب الوصول إليها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التدريب والمهارات في إدارة البرامج والب
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الحجم. عالوةً على ذلك، وبسبب نقص مزودي الحلول التكنولوجية، ال تزال تكلفة المعدات والخدمات مرتفعة للغاية 
 حتى بالنسبة لمعظم المزارع التجارية.

لشركات في قطاع األغذية الزراعية المغربي محدوداً، ويرجع في الوقت الحالي، يعد المزيد من االبتكار على مستوى ا
ذلك إلى نقص العمالة الماهرة. ووفقًا لدراسة استقصائية أجراها البنك الدولي، يُعد العثور على موظفين يتمتعون 

. )World Bank, 2017[5](بالمهارات المناسبة أحد أكبر ثالث تحديات أمام شركات األغذية الزراعية في المغرب 
وغالبًا ما يفتقر القطاع إلى الموظفين المتخصصين، على المستويين الفني واإلداري )المرجع نفسه(. حتى اآلن، قامت 
الشركات الكبيرة بقيادة النمو في هذا القطاع إذ تتمتع بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل، لكن سيكون دعم 

الصغيرة والمتوسطة الحجم لتصبح أكثر قدرة على المنافسة من خالل التدريب والمهارات األفضل مهًما  الشركات
 أيًضا لمستقبل قطاع األغذية الزراعية.

 التحدي الثالث: البنية التحتية والترابط           

، وتعزيز سالسل القيمة الغذائية، ومن الممكن أن يؤدي تحسين البنية التحتية إلى تعزيز خدمات دعم األغذية الزراعية
في السنوات األخيرة، قام المغرب باستثمارات هائلة لتعزيز  وزيادة فرص وصول صغار المزارعين إلى األسواق.

الوصول إلى البنية التحتية األساسية. ومع ذلك، ال تزال جودة وكمية البنية التحتية غير متكافئة بين المناطق الريفية 
، مما يخلق تحديات البنية التحتية محدودا، ال يزال الوصول إلى في بعض المدن المتوسطة والصغيرةوشبه الحضرية. 

. وتشير التقديرات األخيرة إلى أن المغرب بحاجة إلى استثمارات نسبة للمنتجات الغذائية الزراعيةفي مجال النقل بال
في ظّل افتراض زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي  2040مليار دوالر أمريكي في البنية التحتية حتى عام  37بقيمة 
بالنظر إلى المستويات الحالية لإلنفاق، فإن هذا يُترجم .  )Global Infrastructure Hub, 2017[23](٪ 3.6بنسبة 

مليار دوالر  71ي الطرق )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. وتتمثل أكبر االحتياجات ف1إلى فجوة استثمارية تبلغ 
(. 8مليار دوالر أمريكي( )الشكل  2.8مليار دوالر أمريكي( والموانئ ) 7.3أمريكي( والبنية التحتية للسكك الحديدية )

فال تقتصر الحاجة إلى بنية تحتية جديدة فحسب، بل هناك حاجة أيًضا إلى الصيانة المناسبة ومراقبة جودة األصول 
 القائمة.

 

 2040-2016احتياجات االستثمار في البنية التحتية في المغرب، . 8الشكل 

 بمليار دوالر أمريكي

 

 ( Global Infrastructure Hubمحور البنية التحتية العالمية )المصدر: 
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إلى تحتل البنية التحتية للنقل، التي لها أهميتها للوصول  تتفاوت جودة البنية التحتية القائمة في المغرب بشكل كبير.
أسواق جديدة وزيادة المشاركة في سالسل القيمة الزراعية الغذائية، مرتبة أقل في المغرب من بعض أقرانها في 

فتُصنف البنية التحتية للنقل من بين األفقر في المنطقة، في حين تعتبر البنية التحتية للمرافق متطورة نسبيًا  المنطقة.
 ن تعوق زيادة نمو شركات األغذية الزراعية ، سواء كانت محلية أو أجنبية.ويمكن لمثل هذه االختناقات أ (.9)الشكل 

ساعدت التحسينات التي تم إدخالها على الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية في تعزيز ترابط النقل، ولكن ال 
ذ أعاقه جزئيًا ، ساء أداء البنية التحتية في المغرب، إ2018و 2010تزال هناك أوجه قصور كبيرة. فبين عامي 

 .(Chauffour, 2018)الضعف في الخدمات الجمركية وتَتَبع الشحنات وتعقبها 

 للبنك الدولي، مؤشر البنية التحتية . مؤشر أداء الخدمات اللوجستية9الشكل 

 )األفضل( 5إلى  1الدرجة من 

 

هو أحد األبعاد الستة لسلسلة التوريد اللوجيستي . مؤشر البنية التحتية 2012إلى عام  2010تعود بيانات المغرب لعام : مالحظة
(، والذي يعتمد على دراسة استقصائية عالمية لمشغلي الخدمات اللوجستية LPIلمؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي )

معهم. يقيس المؤشر المدنيين، كما يقدم مالحظات حول "سهولة" الخدمات اللوجستية للبلدان التي يعملون فيها والذين يتاجرون 
( كفاءة عملية التخليص )أي السرعة والبساطة والقدرة 1األداء على أساس ستة أبعاد لسلسلة التوريد اللوجيستي، بما في ذلك: 

( جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل 2على التنبؤ باإلجراءات( من قبل وكاالت مراقبة الحدود، بما في ذلك الجمارك؛ 
( كفاءة وجودة 4( سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية؛ 3ل الموانئ والسكك الحديدية والطرق وتكنولوجيا المعلومات(؛ )مث

( توقيت وصول الشحنات 6( القدرة على تتبع الشحنات وتعقبها؛ 5الخدمات اللوجستية )مثل مشغلي النقل والمخلصين الجمركيين(؛ 

 حدد أو المتوقع.إلى وجهتها خالل وقت التسليم الم

 المصدر: مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي

يمكن ألطر سياسات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وأدواتها أن تدعم جهود المغرب الرامية إلى تحسين القدرة 
 التنافسية لقطاع األغذية الزراعية وجاذبيته.

مر السنين ببلورة عدًدا من األدوات السياساتية بشأن االستثمار والزراعة قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على 
التي يمكن أن تساعد المغرب على تحسين القدرة التنافسية لقطاع األغذية الزراعية وجاذبيته بالنسبة للمستثمرين 

 الدوليين.

  يضم( إطار سياسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالستثمار في الزراعةPFIA)  المبادئ التوجيهية
الرئيسية لمساعدة الحكومات على تهيئة الظروف المناسبة بهدف جذب االستثمار المحلي واألجنبي. ويعتبر 

ويمثل أداة مرنة لمساعدة الحكومات على تقييم سياساتها  إلطار سياسات االستثماراإلطار تكييف قطاعي 
ف خلق بيئة جذابة للمستثمرين وتعزيز الفوائد اإلنمائية لالستثمار االستثمارية في المجاالت العشرة األساسية بهد

الزراعي. كما يهدف إلى دعم البلدان في تقييم وتصميم السياسات لتعبئة االستثمار الخاص في الزراعة من 
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من قبل مبادرة  2010أجل النمو االقتصادي المطرد والتنمية المستدامة. تمت بلورته ألول مرة في عام 
تثمار األفريقية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ونادي الساحل وغرب إفريقيا ومكتب المستشار االس

الخاص لألمين العام لألمم المتحدة بشأن إفريقيا. وقد استفاد هذا البرنامج منذ إنشائه من المدخالت الواردة من 
 نمائية في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.األوساط المعنية بالسياسات الزراعية واالستثمارية واإل

 والتي يعد المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الشركات متعددة الجنسيات تحتوي ،
، على توصيات رئيسية موجهة من الحكومات إلى الشركات العاملة في 2009المغرب ملتزًما بها منذ عام 

. وهي متوافقة مع إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن الشركات متعددة منهاأو  البلدان المنضمة
الجنسيات والسياسة االجتماعية ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. تقر 

صادي والبيئي واالجتماعي. ولذلك في التقدم االقت المبادئ التوجيهية بأن الشركات يمكن أن تساهم بشكل إيجابي
، توصي بأن تقوم الشركات بإجراء العناية الواجبة على أساس المخاطر لتجنب ومعالجة اآلثار السلبية على 
الناس والكوكب المرتبطة بعملياتهم وسالسل التوريد والعالقات التجارية. في القطاع الزراعي ، يمكن 

في اإلنتاجية والتوظيف والسالمة على طول سلسلة التوريد من خالل  للمؤسسات المتعددة الجنسيات المساهمة
 جلب الخبرة والتكنولوجيا وقدرات التمويل.

  إعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن سياسات أفضل لتحقيق نظام غذائي عالمي منتج يشكل
إلى وضع معايير عالمية في مجال ركيزة أساسية لجهود المنظمة الرامية  ومستدام وقادر على الصمود

السياسات الزراعية. فيحدد مجموعة من األهداف المشتركة لقطاع الزراعة واألغذية، ومجموعة من المبادئ 
السياساتية لضمان اتباع نهج متكامل للسياسات الزراعية والغذائية يعكس هذه األهداف المشتركة. ويدعو إلى 

لسياسات الهادفة إلى تحقيق األهداف المشتركة، كما يشدد على تكييف بناء قاعدة أدلة متينة حول أفضل ا
النصائح لبلدان معينة من أجل مراعاة تنّوع األوضاع االقتصادية والبيئية واالجتماعية وحاالت األمن الغذائي. 

 وتشمل هذه األهداف:

o ضمان الوصول الموثوق إلى أغذية آمنة وصحية ومغذية؛ 

o  مكان، الكبار والصغار، ذكوراً وإناثاً، من العمل في نظام تجاري عالمي تمكين المنتجين في كل
 مفتوح وشفاف.

o ضمان اإلنتاجية المستدامة واستخدام الموارد؛ 

o .المساهمة في النمو الشامل والتنمية 

 " إرشادات منظمة التعاون والتنمية باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية بشأن الشركات متعددة الجنسيات، تمثل
من أي " مرجعًا مركزيًا للشركات االقتصادية ومنظمة األغذية والزراعة لسالسل التوريد الزراعي المسؤول

حجم في القطاع الزراعي لتنفيذ العناية الواجبة على أساس المخاطر. يوفر الدليل للمؤسسات إطاًرا عمليًا 
لى طول سلسلة التوريد الزراعية الكاملة. لتحديد ومنع وتخفيف اآلثار السلبية على الناس والبيئة والمجتمع ع

إقراًرا بأن بناء سالسل التوريد الزراعي المسؤولة أمر بالغ األهمية لتحقيق النمو المستدام والمرن والشامل ، 
تُشجع الحكومات على تعزيز استخدام اإلرشادات بهدف ضمان قيام المؤسسات الزراعية بأعمالها بمسؤولية 

 والمساواة بين الجنسين.  األمن الغذائي توفير ة المستدامة ، وال سيما الحد من الفقر ووالمساهمة في التنمي

  السنوي، تقرير مراقبة وتقييم السياسات الزراعية يتضمن التحليل الشامل لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
تقديرات حديثة للدعم الحكومي الذي يستعرض التطورات في السياسات الزراعية على المستوى القطري ويقدم 

"، التي تحدد مفهوم األدوات السياساتية الهادفة إلى دعم النمو األخضر في الزراعةللزراعة، فضالً عن "
النمو األخضر، وتستعرض المبادرات الحالية في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الهادفة إلى تعزيز 

 النمو األخضر.

 ت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اإلضافية إلى مجاالت مختلفة يمكن أن تسهم في تتطرق أدوات وتحليال
تقرير الفرص الرقمية لسياسات زراعية ازدهار اقتصاد األغذية الزراعية من خالل قنوات مختلفة. فيوفر 

لمعلومات فرًصا لتقديم سياسات أفضل للقطاع الزراعي من خالل المساعدة في التغلب على فجوات اأفضل 
وعدم التناسق، وخفض تكاليف المعامالت المتعلقة بالسياسات، وتمكين األشخاص الذين لديهم تفضيالت 

إطار سياسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن وحوافز مختلفة للعمل معًا بشكل أفضل. يستعرض 
وعة واسعة من السياسات حول إنشاء آثار مجمقطاع األغذية الزراعية في  اإلنتاجية واالستدامة والمرونة

واعتماد االبتكارات الالزمة الهادفة إلى زيادة اإلنتاجية واالستدامة في األغذية والزراعة، مما يؤدي إلى 
توصيات محددة لكل مجال من مجاالت السياسة. كما يدرس الدور الذي تضطلع به كل من الحكومة والقطاع 
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زراعي وتسهيل تبني ممارسات أكثر ابتكاًرا على مستوى المزرعة الخاص في تعزيز أنظمة االبتكار ال
 وشركات األغذية الزراعية.
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