
2021، المغرب – المؤتمر الدولي للسكر    
 

لمؤتمر الدولي للسكر، تحت لة الرابعة دورلسكر الل يةعالمالمنظمة البشراكة مع لسكر لجمعية المهنية النظمت 
. وقد شارك في هذا 2021مارس  10يوم األربعاء وذلك لنمو؟"، ل سبل أيةشعار "قطاع السكر العالمي: 

في  والمتخصصين والخبراء لفاعلين الرئيسيينا مجموعة مهمة من الذي ينعقد مرة كل سنتين، ي،الملتقى الدول
 العالم.عبر المغرب وب السكر قطاع

حضوريا بالنسبة  ، تم تنظيم المؤتمر بصيغة مزدوجة،19كوفيد نظًرا للوضع االستثنائي الناجم عن جائحة 
 ونلثيم مهنيا 430عددهم  فاقالذين عن بعد لباقي المشاركين،  و افتراضيا، بطريقة التناظر، امشارك 50ل

 .بلدا 30

أمام جمهور  السكر سوقب وتدارس اآلفاق و االنتظاراتبتحليل  اودولي وطنيارا يوخب دخالمت 15، قام وهكذا
وتجار ومستشارين مستثمرين و من مهنيين وذوي القرارالسكرية المتدخلين بالسلسلة  كون من جميعيت
  .وغيرهم جمعياتو

من تدارس العديد من الموضوعات اإلستراتيجية الهامة بالقطاع و سلسلة القيم  الرابعة الدورةو مكنت هذه 
الوضع الحالي وآفاق تطوير صناعة السكر  على 19جائحة كوفيد الخاصة به. حيث تم التطرق لتأثير 

على الحلول البديلة الممكنة لمواجهة تحديات التركيز بالخصوص كما تم  .و كذلك فرص التنويع ،العالمية
 .ودعم وحماية النشاط الفالحي و كذلك األمن الغذائي لتنمية السلسلة السكرية المغربية، ءالما

يتأثر بشكل وإمكانيات محدودة من الموارد المائية الطبيعية،  وفر علىفنظًرا لموقعه الجغرافي، فإن المغرب يت
يعاني من حالة هيكلية من اإلجهاد المائي. وهذا يتطلب استخدام حلول كما ، يةاخالمن اتتغيرالخاص بعواقب 

الطاقة الشمسية أو  باستخدام بديلة ومبتكرة لتلبية االحتياجات المائية المتزايدة، وال سيما تحلية مياه البحر
 المتوسط. البحر األبيض األطلسي والمحيط كيلومتر من سواحل  3500، خاصة وأن المغرب لديه يةالريح

كما تم تسليط الضوء على محركات النمو الجديدة و رهانات الرقمنة و البحث و التنمية فضال عن الدور 
 اقتصادي للسلسلة.-السوسيو

اعتمدها التي " 2020-2030وكان المؤتمر مناسبة لتقديم اإلستراتيجية المغربية الجديدة "الجيل األخضر 
حرزته السلسلة السكرية المغربية من تقدم مميز على أو كذلك ما  ،رب األخضرمخطط المغ المغرب عقب

 مستوى تحسين التنافسية الفالحية و الصناعية ورقمنة النشاط الفالحي السكري.

الذي تم إطالقه في عام  ة أولوية في جميع المجاالت، تمكن الحل الرقمينفي الوقت الذي أصبحت فيه الرقمف
فاز و قد . جائحةفي سياق ال يالسكر الموسمالمغربي من المساهمة في إدارة  حي السكريللنشاط الفال 2018

 19 كوفيد ، كأفضل مبادرة لحماية المزارعين من جائحة 2020بجائزة منظمة األغذية والزراعة في عام 
 وشمال إفريقيا. دنىفي منطقة الشرق األ

تأثير واسع على  19لذي كان لجائحة كوفيد الوقت افي  2021لي للسكر بالمغرب وقد انعقد المؤتمر الدو
 مليون طن. 0.8استهالك السكر في العالم الذي انخفض ب 

مليون طن و  2كذلك تراجعا في اإلنتاج ب  2021-2020للموسم الفالحي  وعرفت الحصيلة العالمية للسكر
 2020منذ نونبر  أما فيما يخص أسعار السكر، فقد سجلت مليون طن. 4.8خصاصا متوقعا يقدر ب

 .السيما أسعار النفط تفاعات التي شهدتها أسعار المواد األوليةارتفاعات هامة زادت من حدتها مختلف االر

منصب شغل  5000وتعتبر السلسلة  السكربة المغربية محركا حقيقيا لالقتصاد الوطني حيث تخلق حوالي 
فالحا كما تساهم في  80000منتظمة لحوالي  في الصناعة. وتضمن كذلك مداخيل وغير مباشر مباشر

مقاولة ذاتية بالمناطق السكرية. ومن جهة ثانية، فهي تلعب  شركة مانحة للخدمات و 1200إحداث ما يفوق 
 إنشاء أقطاب تنموية عبر جميع المناطق السكرية المغربية الخمس. رئيسيا فيدورا 

 .2023من عام  ربع األولومن المقرر عقد النسخة القادمة من المؤتمر في ال


