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عهد جديد من االنتصارات 
اإلسرتاتجية من أجل السالم

 من تأمني معبر الكركرات 
إلى االعتراف األمريكي 

مبغربية الصحراء

بين االستراتيجي  الممر 
وموريتانيا المغرب 

المغرب الضامن األساسي 
لحرية حركة البضائع

 واألشخاص

الكركرات
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Situation 
géographique

La région de Dkhla 
Oued Eddaha se situe 
à l’extrême sud du 
Maroc. Elle se compose 
de deux provinces, 
quatre cercle et onze 
communes rurales.

مونوغرافيا

الساكنة

التساقطات املطرية

املناخ

املوارد الطبعية

املوارد املاءية

االنتاج النبايت

االنتاج الحيواين

جهة الداخلة واد الدهب

)HCP 2014( يبلغ عدد سكانها حوالي142.955 نسمة
الساكنة الحضرية :106.277 نسمة )%74(

سكان الريف : 36.678 نسمة %26(

الحد األقصى 150 مم
المتوسط   50 مم

الحد األدنى 10 مم

درجة الحرارة
حد أقصى 46 درجة مئوية
حد أدنى 7 درجات مئوية

أراضي صالحة للزارعة :  100.000 هكتار
أراضي مجهزة : 1.000 هكتار

أراضي مجهزة ومشتغلة : 950 هكتار
مجاالت الدورة : 12.900.000 هكتار

أثبتت دراسة أجريت على كربون  14 األصل 
األحفوري لطبقة مياه جوفية ارتوازية كبيرة 

وقديمة جًدا )بعمق من 300 إلى 600 متر( 
يبلغ محتوى الملح والكبريت منها 1.3 جم / لتر.

)T / HA( العائد
طماطم :  160-220

طماطم كرزية  :  80-120
البطيخ  : 45-60

الزراعة البيولوجية  : 15
محاصيل العلف  : 45

اإلنتاج )طن(
طماطم : 440.000

البطيخ : 20.000
محاصيل األعالف : 1.500

أرقام
اإلبل : 2.5000 رأس

األغنام : 40.000 رأس
الماعز : 30.000 رأس

الماشية : 530 رأس
تربية الدواجن : 2 وحدات

النعامة : 360 رأس

إنتاجات
حليب اإلبل: 5.000 طن / سنة
حليب البقر: 1.000 طن / سنة

اللحوم الحمراء : 1.500 طن / سنة
اللحوم البيضاء : 450 طن / سنة

الصوف : 2.5 طن / سنة

 الغرفة الفالحية بمنطقة الداخلة وادي الذهب
جادة الوالء 73000  الداخلة - المغرب

الهاتف :  0528897044 -  الفاكس : 0528897063
مدير النشر: أحمد بابا عمار

هيئة التحرير: أحمد بابا عمار

الغرفةصوت
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 من تأمني معبر الكركرات إلى 
االعتراف األمريكي مبغربية الصحراء
عهد جديد من االنتصارات اإلسرتاتجية 

من أجل السالم

احمد بابا اعمار
 رئيس الغرفة الفالحية للداخلة وادي الذهب
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مع أفول سنة 2020 التي عرف خاللها العالم أزمة صحية 
عسيرة ال مثيل لها وما تالها من متاعب اقتصادية واجتماعية 
الطريق الزال  بأن  توحي  قاتمة  أخبار  توارد  عديدة، ومع 
مرحلة  في  ونحن  فإننا  أثارها،  من  للتعافي  وشاقا  طويال 
دقيقة وعلى العكس من ذلك نعيش ،على غرار باقي جهات 
المملكة، في خضم أجواء مختلفة وغير مسبوقة من الحماس 
بروز  سياق  في  وذلك   ، اإلعتزاز  و  الحبور  و  واإلرتياح 
البناء  باذن هللا بال شك مسيرة  حدثين رئيسيين سيطبعان  
 13 تواريخ  ستبقى  وهكذا  المنطقة.  في  والتقدم  والوحدة 
في  محفورة  العام  نفس  من  ديسمبر  و10   2020 نوفمبر 
الذاكرة ، باعتبارها تواريخ غيرت مجرى األحداث وتبشر 
ببداية عهد جديد على درب التنمية المتواصلة واالستقرار 
الدائم بما فيه خير ومصلحة سكان األقاليم الجنوبية للمملكة. 
فقد شكل التدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 13 
نوفمبر 2020 لحظة مفصلية وإعالنا عن تغيير جذري من 
خالل عملية  كانت تهدف باألساس إلى وضع حد إلغالق 
ثالثة  من  ألكثر  استمر  الذي  الحدودي،  الكركرات  معبر 
على  والتجارية  المدنية  الحركة  استعادة  وبالتالي  أسابيع، 
مستوى هذا المحور الطرقي، الذي يربط المغرب وموريتانيا، 

والمتجه نحو العمق اإلفريقي ودول الساحل

فهذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية والتي تمت 
وبطريقة  الملكية  المسلحة  القوات  طرف  من  مهني  بشكل 
لم  المدنيين  وأمن  لحياة  أو ضرر  تهديد  أي  دون  مسؤولة، 
تسجل خاللها أي إصابات. وبتحمله مسؤولياته بعد فشل كل 
المحاوالت الجديرة بالتنويه التي تمت تحت اشراف األمين 
العام لألمم المتحدة، أعاد المغرب الوضع القائم في الكركرات 
وأعاد  نهائي،  بشكل  المشكلة  وحسم  عهده،  سابق  إلى 
المنطقة ذات األهمية  المرور في هذه  انسياب حركة  أيضا 

اإلستراتيجية الكبيرة.

والواقع أن هذه العملية، التي تم الترحيب بها في جميع 
أنحاء العالم، سلطت الضوء على أهمية المركز الحدودي 
للكركرات وأوضحت كيف أن هذا الممر، الذي هو جزء من 
تراب جهة الداخلة وادي الذهب، يتمتع بوضع استراتيجي 

مميز و أهمية خاصة على صعيد التجارة الدولية.

معبر  له  تعرض  الذي  الحصار  من  أسابيع  ثالثة  فخالل 
األفريقية  البلدان  من  العديد  أسواق  عرفت  الكركرات، 
المنتجات  من  المعروض  نقص  بسبب  كبيرا  اضطرابا 
والمواد المختلفة القادمة من المغرب، وأيًضا من أوروبا، 
بشدة  تضررت  أن  و  لها  سبق  األسواق  هذه  وأن  خاصة 
فيروس كورونا  بوباء  المرتبطة  الصحية  األزمة  آثار  من 
على  المفروضة  االحترازية  القيود  من  تاله  وما  المستجد 

العالمية. التجارة 

وال  الحصار،  فترة  خالل  األسواق  هذه  زيارة  ويكفي 
المجاورة،  إفريقيا  دول  ومالي وجميع  موريتانيا  في  سيما 
للوقوف على مدى تأثير وانعكاس الشلل الذي عرفه معبر 
األفريقية  األسواق  في  البضائع  حركة  على  الكركرات 
والتي شهدت زيادة في أسعار العديد من المنتجات والمواد 
للمواد  التوريد  سالسل  مستوى  على  وانقطاع  الغذائية 

األخرى المعدة لالستهالك.

البلدان  هذه  في  أخرى  تجارية  مراكز  عدة  صعيد  وعلى 
األفريقية، عرف النشاط التجاري توقفا تاما. وبالمقابل، فان 
البضائع القادمة من إفريقيا والمتجهة إلى األسواق األوروبية 
بقيت عالقة على الجانب اآلخر من الحدود الموريتانية. ولم 
واالتحاد  المتحدة  األمم  أطلقتها  التي  العديدة  النداأت  تلق 
األوروبي والعديد من القوى العالمية ، والتي طالبت باحترام 
حرية حركة البضائع وٱنسيابية التبادل التجاري ، أية ٱذان 

صاغية.

األخرى  األطراف  ومحاولة  الخطير  الوضع  هذا  وأمام 
تأثيرها  امتد  التي  للتوترات  وبالنظر  الواقع  األمر  فرض 
التصرف  إلى  المغرب  اضطر  المنطقة،  أنحاء  جميع  إلى 
من خالل اتخاذ إجراأت مدروسة لتأمين المرور واستعادة 
حل  و  واألشخاص،  المروروالسلع  حركة  وتدفق  النظام 
هذه المشكلة بشكل نهائي، وهو إجراء لقي ترحيبا كبيرا به 

في جميع أنحاء العالم.

وغني عن القول، فان حدث 13 نوفمبر له مابعده خاصة 
وتغيير  تحول  بداية  شك  بال  هو  السلمي  العمل  هذا  أن 
كبوابة  ألهميته  ونظرا  المنطقة.  ستعرفه  استراتيجي 
البرامج  قلب  الكركرات هو اآلن في  فإن مركز  ألفريقيا، 
المنطقة  هذه  تعزيز  إلى  تهدف  التي  الرئيسية  التنموية 
اقتصاديا  مركزا  لجعلها  الالزمة  التحتية  بالبنية  وتزويدها 

وتجاريا حقيقيا.

افتتاح  عن  اإلعالن  مع  أكثر  التوجه  هذا  تعزيز  وسيتم 
الواليات  اعتراف  أعقاب  في  الداخلة  في  أمريكية  قنصلية 
المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهو قرار 
ذي اهمية بالغة سيعطي بالتأكيد بعدا جديدا للجهود المبذولة 
المنطقة  مستوى  على  والتنمية  واالستقرار  السالم  لتعزيز 

ككل، ويفتح آفاقا جديدة لالستثمار والتعاون والشراكة.

االقتصادية  و  السياسية  األهمية  عن  النظر  وبغض 
بمغربية  األمريكي  االعتراف  فإن  األمريكية  للمبادرة 
لها  قنصلية  وافتتاح  ديسمبر2020   10 يوم  الصحراء 
الناحية  من  واعدة  جديدة  خطوة  يعتبر  الداخلة،   في 
المغرب  بين  الوثيقة  العالقات  إطار  في  االقتصادية 
العكسي  العد  بانطالق  إيذان  أنه  كما  المتحدة  والواليات 
للمصادقة على مبادرة الحكم الذاتي لألقاليم الصحراوية 
السلمي  الوحيد  السياسي  الحل  باعتبارها  المغربية، 
جذب  عامل  االعتراف  هذا  سيجعل  ما  والواقعي.وهو 
الدول  قنصليات  من  المزيد  افتتاح  خالل  من  سياسي 
جذب  وعامل  المغربية،  الصحراوية  باألقاليم  الغربية 
والشراكات  االستثمارات  خالل  من  ومالي  اقتصادي 
االقتصادية  بالتنمية  سيعود  مما  االستراتيجية، 
بل  فقط،  المغربية  الصحراء  على  ليس  واالجتماعية 

أيضا. الساحل  ودول  األفريقي  العمق  على 

المفصلة وما تحملها من دالالت وأبعاد  كل هذه األحداث 
الدولي  الزخم  لتعزز  تأتي  استراتيجية   ومكاسب  عميقة 
الداعم لمواقف المغرب الذي له عقيدة ثابتة وإيمان راسخ 
الوطنية  الوحدة  ملف  في  قوية  وعزيمة  قضيته،  بعدالة 

والترابية .
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المغرب  يربط  هاما  اقتصاديا  شريانا  باعتباره 
الكبرى،  الصحراء  جنوب  دول  في  شركائه  مع 
يعتبر  والذي  »الكركرات«  الحدودي  المركز  فإن 
وموريتانيا،  المغرب  بين  الوحيدة  العبور  نقطة 
ذات  شاحنة   120 حوالي  مرور  يومًيا  يسجل 
هذا  عبر  الماضية  السنة  ففي  الثقيلة،  الحمولة 
 37899 الممر االستراتيجي ما مجموعه حوالي: 
مركبة خفيفة و 24795 عربة بضائع ثقيلة تشكل 

وقارتها. المملكة  بين  التجارية  التدفقات  مجموع 
   بعد اإلغالق القسري الذي دام ألكثر من ثالثة 
المدنية  الحركة  أمام  الحيوي  الممر  لهذا  أسابيع 

في  طبيعتها  المرور  حركة  تستعد  لم  والتجارية، 
13 نوفمبر2020، بعد  كال االتجاهين إال بتاريخ 
تدخل من القوات المسلحة الملكية في هذه المنطقة 
لضمان  محكما  أمنًيا  طوًقا  أقامت  حيث  العازلة، 
من  وموريتانيا  المغرب  بين  المرور  حركة  حرية 
أجل منع أي انتهاك جديد التفاق وقف إطالق النار 

العازلة. المنطقة  في 
التي  العملية  فإن  المراقبين  من  العديد  رأي  وفي 
في  تحمل  الكركرات  منطقة  في  المغرب  نفذها 
وضع  على  قادرا  استراتيجيا«  »تغييرا  طياتها 
والمدنية  التجارية  الحركة  عرقلة  لمحاوالت  حد 

المغرب  بين  االستراتيجي  الممر 
وموريتانيا

المغرب الضامن األساسي لحرية حركة 
البضائع واألشخاص

الكركرات
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له  سيكون  تدخل  وهو  موريتانيا،  و  المغرب  بين 
بالتأكيد انعكاسا ايجابيا على السكان وعلى الحركة 
المملكة  بين  العالقات  على  وكذلك  التجارية 
العسكرية  العملية  هذه  أن  األفريقي.كما  وعمقها 
أمام  حدا  ستضع  بل  الزمن،  في  محدودة  ليست 
االستفزازات اليائسة التي تهدد السالم واالستقرار 

العازلة. المنطقة  في 
بداية  إلى  ذاته  حد  في  التدخل  هذا  ويوحي 
التي  النجاحات  خضم  في  تأتي  جديدة  مرحلة 
والتنمية  الدبلوماسية  جبهات  على  المملكة  حققتها 

والثقافية. واالجتماعية  االقتصادية 
التي  األيام  أبان طيلة  المغرب  أن  نتذكر  أن  يجب 
تلت  الحصار على الممر الحدودي عن قدر كبير 
انتباه  لفت  عن  يتوانى  ولم  والصبر  الحلم  من 
مجلس  أعضاء  وكذلك  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
وسلكت  بل  المنطقة،  في  القائم  الوضع  إلى  األمن 
القنوات  مستوى  على  سواء  السبل  كافة  المملكة 
عزمها  قبل  الحوار،  طريق  عن  او  الدبلوماسية 
على  الحصار  إلنهاء  مشروعة  بطريقة  التدخل 
استراتيجية  نقطة  يشكل  الذي  الكركرات  معبر 

والبضائع. األفراد  لحركة 
لألمم  العام  األمين  أطلق  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق، نداءين 
للمطالبة باحترام حرية حركة البضائع واألشخاص 
األطفال  »استخدام  بـ  مندًدا  الكركرات،  ممر  في 
استفزازية  االعمال  خالل  بشرية  كدروع  والنساء 
أمام  يكن  لم  الدبلوماسية،  الجهود  بعد فشل  ».لكن 
األمور  إلرجاع  التدخل  سوى  خيار  من  المملكة 

نصابها. الى 

 وقد رحبت جميع قوى ومكونات الشعب المغربي 
بالموقف  الجنوبية  األقاليم  سكان  رأسها  وعلى 
محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  والحازم  الثابت 
الوقت  في  الموضوع، وجددوا  هذا  بشأن  السادس 
ذاته تعبئتهم المستمرة للدفاع عن السيادة الوطنية.
والصديقة  الشقيقة  الدول  مواقف  ذلك  الى  ينضاف 
بمنطقة  المغربي  التدخل  بقوة  أيدت  التي 
على  منفتحا  بقي  الذي  فالمغرب  الكركرات، 
فضيلة الحوار من أجل إيجاد حل نهائي في إطار 
من  تصميماً  أكثر  اليوم  هو  الذاتي،  الحكم  مبادرة 
لتعزيز  جهوده  مواصلة  على  مضى  وقت  أي 
في  التنمية  صعيد  على  المتواصل  التقدم  مسيرة 

t .الصحراوية االقاليم 

المتحدة. العام لألمم  األمين  أنطونيو غوتيريش، 
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الفالحية  الغرف  جامعة  الكركرات.. 
في  الملك  جاللة  بحكمة  تنوه  بالمغرب 

تأمين المعبر الحدودي
الكركرات – نوهت الجمعية العامة لجامعة الغرف الفالحية 
صاحب  بحكمة  الكركرات،  لمعبر  زيارة  خالل  بالمغرب، 
الجاللة الملك محمد السادس في تأمين هذا المعبر الحدودي.

وثمن أعضاء جامعة الغرف الفالحية، في بيان مشترك تمت 
محمد  الملك  لجاللة  السامية  المبادرة  المناسبة،  بهذه  تالوته 
السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
المسلحة الملكية، التي مكنت من إعادة فتح معبر الكركرات 

وإعادة األمور إلى نصابها.
وأشار البيان إلى أن رؤساء الغرف الفالحية أعضاء الجمعية 
الغرف  أعضاء  وكافة  الفالحية  الغرف  لجامعة  العامة 
بشدة  ويدينون  يرفضون  قاطبة،  الفالحية  واألسرة  الفالحية 
للكركرات،  العازلة  المنطقة  المقبولة  في  االستفزازات غير 
التي تسببت في منع مرور وتدفق السلع وتنقل المدنيين عبر 

هذه المنطقة.
الفالحية  الغرف  جامعة  أعضاء  جدد  المناسبة،  وبهذه 
وإيمانهم  للمملكة،  الترابية  بالوحدة  الدائم  تشبثهم  بالمغرب 
الالمشروط  واستعدادهم  الوطنية،  القضية  بعدالة  الراسخ 
القيادة  تحت  الوطن،  عن  دفاعا  ونفيس  غال  بكل  للتضحية 
الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، ضامن وحدة 

البالد وعزتها. 
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المغرب يعرض الخريطة كاملة المتحدة في  الواليات  سفير 
من المغرب رسميا من قبل حكومة الواليات المتحدة.

االعتراف األمريكي بمغربيةالصحراء: انتصار عظيم لجاللة الملك.
قنصلية أمريكية بالداخلة لدعم الديناميكية االقتصادية 

 يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، بعد الساعة الخامسة مساًء بقليل )بالتوقيت المغربي(، توالت ثالث تغريدات 
من الرئيس األمريكي  ، دونالد ترامب ، إيذانا بإحداث تغيير دائم في الوضع الجيوسياسي لمنطقة شمال غرب 

إفريقيا، وتكريس مسيرة استكمال الوحدة الترابية للمغرب.
ففي هذا اليوم الذي سيبقى عالقا في الذاكرة، اعترفت الواليات المتحدة األمريكية بشكل قاطع بسيادة المملكة 
توقيع  األخير، ومن  لهذا  الرسمي  بالموقع  نشره  تم  األبيض،  للبيت  بيان  ذكر  الصحراء، حيث  المغربية على 
الرئيس دونالد ترامب والذي جاء فيه مايلي : تعترف الواليات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي 
الصحراء وتعيد تأكيد دعمها القتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره األساس الوحيد 

لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء.
وبشكل أكثر تحديًدا ، يضيف المرسوم الرئاسي: »تعترف الواليات المتحدة بأن كامل أراضي الصحراء هي 

جزء من المملكة المغربية«.
وألجل ربط األفعال باألقوال، أعلن البيت األبيض: ستشجع الواليات المتحدة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لتعزيز  الداخلة  مدينة  في  قنصلية  ستفتح  الغاية  لهذه  وتحقيقا  الصحراوية،  األقاليم  ذلك  في  بما  المغرب،  مع 

الفرص االقتصادية والتجارية للمغرب .
هو  على صحرائه  للمغرب  الكاملة  بالسيادة  باالعتراف  العالم،  في  الرائدة  القوة  المتحدة،  الواليات  قرار  إن 
الصحراء بشكل  بمغربية  فاالعتراف  المغربي،  السادس نصره هللا وللشعب  الملك محمد  لجاللة  كبير  انتصار 
رسمي سيبقى منقوشا على الدوام في تاريخ المنطقة، وسوف يمهد الطريق للقوى العالمية األخرى لالنخراط في 
هذه الديناميكية، مما سيجعل من هذا القرار األمريكي عامل جذب سياسي من خالل افتتاح المزيد من قنصليات 
الدول الغربية باألقاليم الصحراوية المغربية، وعامل جذب اقتصادي ومالي من خالل االستثمارات والشراكات 
االستراتيجية، مما سيعود بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ليس على الصحراء المغربية فقط، بل على العمق 

األفريقي ودول الساحل أيضا.
الوحيد  الحل  باعتباره  للمملكة،  الجنوبية  األقاليم  في  الذاتي  الحكم  مشروع  يدعم  ألنه  أيًضا  مهم  القرار  فهذا 

الشرعي والقابل للتطبيق لتسوية هذا الصراع اإلقليمي.
بالسيادة  االعتراف  رئيسية:  مكونات  أربعة  إلى  وينقسم  فوري  تأثير  له  القرار  فهذا  قانونية  نظر  وجهة  ومن 
تسوية  لتحقيق  الوحيد  السبيل  باعتبارها  المغربية  الذاتي  الحكم  خطة  ودعم  بأكملها،  الصحراء  على  المغربية 

نهائية ودائمة للنزاع، افتتاح قنصلية عامة بالداخلة وأخيرا تشجيع االستثمار بالصحراء المغربية.
لقد مكنت القيادة الجريئة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس من كسب رهان جديد فيما يخص قضيتنا الوطنية 
وذلك من خالل القرار الحاسم الذي اتخذه جاللة الملك حفظه هللا الذي جاء في الوقت المناسب لتصحيح الوضع 
، وهو  نهائياً  الموضوع  بإقامة حزام أمني، مما حسم  ثم  قتالية ،  الملكية بطريقة غير  المسلحة  القوات  بتدخل 

مايعتبر تجسيدا لمنطق المسؤولية التاريخية في اللحظات العصيبة.
إن بالدنا انتصرت فعالً، بفضل حكمة وتوجيهات جاللة الملك نصره هللا، التي أدت إلى وضع على األرض 
وأفق استراتيجي جديدين، ليواصل المغرب دفاعه عن حقه، انطالقاً من المقولة الملكية الخالدة )سيظل المغرب 

في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها(.
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الداخلة... قطب قنصلي ومركز دبلوماسي هام 
ناصر  بالخارج  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قال   
الصحراء،  لمغربية  دعم  من  يمثله  ما  إلى  باإلضافة  القنصليات،  فتح  توالي  إن  بوريطة 
جنوب  إفريقيا  بين  ربط  ونقطة  مهما  ودبلوماسيا  قنصليا  مركزا  الداخلة  مدينة  من  يجعل 

وشمالها. الصحراء 
أن  بالداخلة،  لهايتي  عامة  قنصلية  افتتاح  عقب  للصحافة  تصريح  في  بوريطة،  وأبرز 
واإلمكانيات  الجغرافي  موقعها  إلى  بالنظر  مهما  مركزا  الداخلة  مدينة  في  يرى  الجميع 
هايتي،  قنصلية  افتتاح  بعد  أنه  وأضاف  عليها.  تتوفر  التي  النمو  آفاق  وكذا  تتيحها،  التي 
الذي يأتي في إطار النهج الذي خططه صاحب الجاللة الملك محمد السادس في ما يخص 
تأكيد مغربية الصحراء، قد نشهد خالل هذا األسبوع افتتاح قنصلية أو اثنتين في الداخلة، 

باإلضافة إلى عزم الواليات المتحدة اإلمريكية فتح قنصلية لها بالمدينة .
وأشار بوريطة إلى أنه سيتم فتح قنصليات أخرى في إطار نهج تكريس مغربية الصحراء 
في  هايتي  جمهورية  سفير  أكد  جهته،  من  الثابتة.  الدولية  والمواقف  الدولي  باالعتراف 
من  كبرى،  أهمية  يكتسي  الدبلوماسية  التمثيلية  هذه  افتتاح  أن  آرثوس،  ويبير  السيد  كندا، 
بين  للتقارب  فرصة  يشكل  كما  الصحراء،  لمغربية  هايتي  دعم جمهورية  يجسد  إنه  حيث 

والهايتي. المغربي  الشعبين 
القنصليات  بافتتاح  الداخلة دينامية دبلوماسية قوية  الحالية، شهدت مدينة  السنة  بداية  ومنذ 
باإلضافة  بيساو،  وغينيا  فاسو  وبوركينا  وليبيريا  وجيبوتي  وغينيا  غامبيا  من  لكل  العامة 

االستوائية.. غينيا  إلى 
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شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية 
بالجهة يرحبون باالعتراف 

األمريكي بسيادة المغرب على 
صحرائه 

أبدى شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة الداخلة 
بقرار  كبيرين  وترحيبا  ارتياحا  الذهب،  وادي  ــ 
بسيادة  التام  االعتراف  األمريكية  المتحدة  الواليات 

المغرب على صحرائه .
بالداخلة،  اجتماعهم  أعقب  بالغ  في  وأعربوا، 
تتويجا  يأتي  الذي  القرار  بهذا  اعتزازهم  فائق  عن 
لسلسلة االنتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة 
الملف، بإشراف شخصي من أمير  المغربية في هذا 

المؤمنين صاحب الجاللة الملك محمد السادس .
بالسيادة  األمريكي  باالعتراف  فخرهم  عن  وعبروا 
المغربية الكاملة على األقاليم الجنوبية للمملكة، الذي 
الكركرات  معبر  تطهير  من  قليلة  أسابيع  بعد  يأتي 

بفضل التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية .
القبائل  وأعيان  شيوخ  رحب  ذاته،  السياق  وفي 
األمريكي،  الرئيس  بقرار  الجهة  في  الصحراوية 
للواليات  قنصلية عامة  بفتح  القاضي  ترامب،  دونالد 
التمثيلية  هذه  وأن  السيما  الداخلة،  بمدينة  المتحدة 
الدبلوماسية تتطلع إلى فتح آفاق اقتصادية في المدينة 

.
الفرص  يفتح  القرار  أن  الصدد،  وأوضحوا، في هذا 
أمام االستثمار العالمي في إفريقيا عبر بوابة الشراكة 
االستراتيجية بين المملكة المغربية والواليات المتحدة 

األمريكية 

ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب تحتفي بقرار 
الواليات المتحدة االعتراف بسيادة المغرب 

على صحرائه 
للواليات  التاريخي  بالقرار  الذهب   وادي  ـــ  الداخلة  جهة  ساكنة  احتفت 
وأشادت   . صحرائه  على  المغرب  بسيادة  االعتراف  األمريكية  المتحدة 
للجهة،  التابعة  الترابية  والجماعات  المراكز  وباقي  الداخلة،  مدينة  ساكنة 
أراضي  كامل  على  المغربية  بالسيادة  االعتراف  المتحدة  الواليات  بقرار 
الصحراء وتأكيد دعمها القتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم 
 . المفتعل  النزاع  لهذا  ودائم  عادل  لحل  الوحيد  األساس  باعتباره  الذاتي، 
وبهذه المناسبة، احتضن فضاء ساحة الحسن الثاني ، بوسط المدينة، تجمعا 
الجهة  وأعيان  المنتخبين  تمثل  فعاليات  عدة  إليه  دعت  حاشدا  جماهيريا 
وشيوخ القبائل وشخصيات سياسية وجمعوية محلية من مختلف المشارب، 
تعبيرا منها عن االنخراط التام والدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، 
باعتباره  المغربية،  السيادة  إطار  في  الذاتي  الحكم  بمقترح  تشبثها  مؤكدة 

الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق في الصحراء المغربية .
يلتحفون  وهم  وأطيافه،  المجتمع  فئات  كل  من  المواطنون  تجمع  وهكذا، 
السادس  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  صور  ويحملون  الوطني  العلم 
والفتات مؤيدة لمغربية الصحراء، وكلهم حماس وترحيب بالقرارات التي 
تتخذها المملكة من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية، والحفاظ 
على األمن واالستقرار بالمنطقة . وردد المشاركون خالل هذا المهرجان 
الخطابي، شعارات تأييد ودعم للعملية السلمية والنوعية التي نفذتها القوات 
أركان  ورئيس  األعلى  قائدها  من  وبأمر  آمن،  بشكل  الملكية،  المسلحة 
الحدودي  بالمعبر  السادس،  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  العامة،  الحرب 
المواطنين،  حشود  وأكدت  الدولية.  بالشرعية  تام  التزام  في  الكركرات، 
الشديدة  وإدانتها  القوي  شجبها  عن  المتميزة،  الشعبية  المبادرة  هذه  خالل 

لالستفزازات التي تهدف إلى زعزعة السلم واالستقرار في المنطقة .
مداخالت  محلية  شخصيات  عدة  ألقت  الحاشد،  الشعبي  اللقاء  هذا  وخالل 
الذهب  وادي   – الداخلة  جهة  لساكنة  الدائم  التجند  عن  من خاللها  عبرت 
وراء صاحب الجاللة الملك محمد السادس، في كل ما يتخذه من قرارات 
هذه  وعبرت   . للبالد  والوطنية  الترابية  الوحدة  وتعزيز  لدعم  وخطوات 
الفعاليات عن اعتزازها بالدبلوماسية الملكية الناجعة التي مكنت من حشد 
األولى،  الوطنية  للقضية  والعربي  واإلفريقي  الدولي  الدعم  من  المزيد 
مرة  وألول  األمريكية،  المتحدة  الواليات  باعتراف  مؤخرا  توجت  والتي 
في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية على كافة مناطق الصحراء المغربية 
المشاريع  دينامية  عاليا  وثمنت   . الداخلة  بمدينة  لها  قنصلية  فتح  وعزمها 
الكبرى المهيكلة في إطار النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية، الذي 
أعطى انطالقته جاللة الملك محمد السادس، والذي مكن هذه المنطقة من 
االضطالع بدورها كامال، كجسر جهوي وقطب اقتصادي إفريقي، وحلقة 

وصل مع أوربا والعالم.
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عليه   ويطلق  بالجمل  الصحراوي  اإلنسان  وعالقة 
“سفينة الصحراء« عالقة قديمة، جذورها ضاربة 

التاريخ.  بعيدا في 
الصحراء، وال   ولإلبل مكانة مرموقة عند سكان 
الناس  من  كثير  عند  وفير  حظ  ذلك  من  لها  يزال 
فإن  اليوم،  األمر  كان  وأيا  الحاضر.  العصر  في 
شيء  كل  كانت  التي  اإلبل  دور  ينسى  ال  أحدا 
ووسيلة  الرزق،  مصدر  كانت  األجداد،  حياة  في 
تحتل  ظلت  حيث  للفخر  ومنبعا  المواصالت، 
 – السوسيو  الحياة  في  أساسية  ومكانة  مهماً  ركناً 

الصحراوي.  للمجتمع  اقتصادية 
جهة  مستوى  على  اإلبل  تربية  قطاع  ويتوفر 
تتمثل  الذهب، على مؤهالت مهمة،  الداخلة وادي 
في أراضي رعوية ممتدة، تتميز بشساعة مراعيها 
وغناها  هكتار،  مليون   13 مساحتها  تتجاوز  التي 
توفير  من  مكن  مما  المتنوعة،  العلفية  بالنباتات 
اإلبل،  خاصة  الماشية  لتربية  المالئمة  الظروف 
لرعاة  ومغريا  خصبا  مرتعا  الجهة  هذه  وجعل 

المتاخمة. للجهات  المنتمين  اإلبل 
من  رأس  ألف   45 حوالي  على  لتوفرها  ونظرا 

    شكلت تربية اإلبل بجهة الداخلة وادي الذهب، على الدوام موروثا ثقافيا 
شعبيا أساسيا للهوية الثقافية واإلقتصادية باألقاليم والجهات الجنوبية للمملكة، 

كما شكلت نشاطا إقتصاديا راسخا في ثقافة وتقاليد سكان المنطقة، الذين 
اكتسب العديد منهم، على مدى سنوات، خبرة واسعة في هذا المجال.

تتصدر  الذهب  وادي  الداخلة  جهة  فإن  اإلبل، 
قطيع  أكبر  على  المتوفرة  الجنوبية  الجهات  الئحة 
من اإلبل، ولذلك فإن قطاع تربية اإلبل يعتبر من 

للجهة. االقتصادية  المؤهالت  أكبر  ضمن 
وبالنظر للدور األساسي الذي يمكن أن يضطلع به 
واإلجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  القطاع،  هذا 
الفالحة  وزارة  وضعت  الجنوبية،  بالمناطق 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 
إطار مخطط  في  اإلبل  سلسلة  لتطوير  استراتيجية 
تطوير  إلى  باألساس  ترمي  األخضر،  المغرب 
إنتاج اإلبل، وتثمينه لتلبية حاجيات السكان، ودعم 
مع  الشغل،  فرص  وخلق  للدخل،  المدرة  األنشطة 
اإلستثمار  مجال  في  الخاصة  بالمبادرات  اإلهتمام 

القطاع. بهذا 
توقيع  تم  االستراتيجية،  هذه  تفعيل  أجل  ومن 
إلى   2011 من  الممتدة  الفترة  يشمل  برنامج  عقد 
قطاعي  تطوير  حاجيات  لتلبية  كإطار   ،2020

أحد  وجعلها  النوق،  وحليب  الحمراء  اللحوم 
والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  ركائز 
.كما  للمملكة  الجنوبية  الجهات  لساكنة  والسياحية 

 نشاطا إقتصادي راسخ
تربية اإلبل...



 13 صوت الغرفة يوليوز إىل دجنرب2020 •  /الطبعة 10 • 

يرمي العقد البرنامج، الذي يهم استراتيجية الرقي 
إنعاش  إلى  المغرب،  في  اإلبل  تربية  بقطاع 
الموارد  استغالل  وتنظيم  القطاع  في  االستثمار 

الرعوية والرفع من اإلنتاجية .
إحصاءات  توفير  إلى  االستراتيجية  هذه  وتسعى 
المغرب،  في  ترعى  التي  اإلبل  عدد  حول  دقيقة 
البحوث حول اإلبل واقتناء أصناف جديدة،  ودعم 
إحداث  مع  حليبها  و  لحومها  تسويق  وتنظيم 
تنظيم  نحو  والتوجه  والتثمين،  للتصنيع  وحدات 
واضح على غرار سالسل إنتاج اللحوم األخرى.

الدور  تقوية  الى  االستراتيجية  هذه  أيضا  تهدف  و 
في  االبل،  لتربية  المتنامي  اقتصادي  السوسيو 
اقتصاد الجهات الجنوبية، وتطوير سالسل اإلنتاج 
انعاش  كذلك،  االمر  ويهم  االبل.  والحوم  حليب 
الميدان، و  االستثمار وخلق فرص الشغل في هذا 
الحمراء والحليب  اللحوم  تثمين وتطوير منتوجات 

الكسابة. تحسين دخل  بهدف  ومشتقاته 
وادي  الداخلة  بجهة  الفالحية  الغرفة  عملت  وقد 
األخضر،  المغرب  مخطط  انطالقة  منذ  الذهب، 
كافة  تنفيذ  على  االخرين،  الشركاء  جانب  الى 

البرامج المدرجة في عقد البرنامج السالف الذكر، 
وفق االجندة المحددة.

المختلفة،  الغرفة عن طريق تدخالتها  كما ان هذه 
فإنها تطمح للساهمة بشكل فعال في النمو المستدام 

الكسابة. االبل ودعم  بتربية  المتعلق  لإلنتاج 
وادي  الداخلة  بجهة  الفالحية  الغرفة  ونظمت 
تندرج  التي  الهادفة،  العمليات  من  سلسلة  الذهب، 
تنمية  وبرامج  القطيع  ومراقبة  متابعة  اطار  في 
تهيئ  عبر  القطيع،  لتوريد  المياه  وتوفير  المراعي 
المرنة،  البالستيكية  الصهاريج  واقتناء  الماء  نقط 
اإلعانات  وتقديم  الحليب  لجمع  مراكز  وبناء 

اإلبل. إنتاجية  للرفع من  للكسابين، 
الدينامية  وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص، الى ان 
التي يعرفها قطاع تربية االبل، مكنت من المساهمة 
في  العاملة  والتعاونيات،  الجمعيات  تنمية  في 
بتربية  المرتبطة  المجالية،  المنتوجات  تثمين  قطاع 
لمربي  والمهارة  التجربة  اكساب  بهدف  االبل، 
باعتبارها  منتوجاتهم،  وتثمين  المحليين،  االبل 
المستوى  على  إيجابي  وقع  لها  مجالية  منتوجات 

t .اقتصادي السوسيو 
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تراث السلف وآفاق الخلف 
اإلبل...

انطالقه  منذ  األخضر،  المغرب  مخطط  أعطى 
في  الفالحية  التعاونيات  إلحداث  كبيرا  زخما 
السالسل  وتطوير  الفالحية،  الفروع  مختلف 
عبر  والمهنيين  الدولة  بين  والتعاون  الفالحية 
وتكثيف  المواشي،  تربية  وتحسين  البرامج،  عقود 

الماء.  اقتصاد  والتركيز على  المكننة،  استعمال 
السنوات  مدى  على  تم  فقد  الصدد،  هذا  وفي    
األخيرة بذل جهود مكثفة وحثيثة، ترمي إلى تثمين 
الماشية، على مستوى جهة  والمحافظة على قطيع 
الذي  اإلبل،  قطيع  وخاصة  الذهب  وادي  الداخلة 
التي   الواعدة  اإلنتاجية  السالسل  أهم  أحد  يعتبر 
الجهود  هذه  همت  حيث  الجهة  هذه  به  تشتهر 
إلدماج  والهادفة  الممكنة  السبل  كافة  عن  البحث  
االقتصادية   التنمية  دينامية  ضمن  القطيع  تربية 

الجهة. الذي تشهده 
الثروة  بهذه  والنهوض  إنعاش  مسؤولية  إن 
المواشي،  تربية  قطاع  تدبير  وحسن  الحيوانية 
وواعيا  جماعيا  انخراطا  األولى  بالدرجة  تستلزم 
الكسابة،   وخصوصا  والمعنيين،  المتدخلين  لكافة 

هذا  لممارسة  احترافية  ومناهج  طرق   وتبني 
االقتصادي  البعد  استحضار  مع  النشاط  من  النوع 
بما  اإلنتاجية  السلسلة  هذه  بمردودية  عالقته  في 
تحسين  في  تساهم  أن  يمكن  منتوجات  من   توفره 

الفالحين. دخل 
ويمتهن أغلب مربي المواشي بالمنطقة، هذا النوع 
وبيعه  الحليب  إنتاج  على  يعتمد  الذي  النشاط  من 
تزايد  في  عليها  الطلب  بات  التي  اللحوم  وإنتاج 
في  أيضا  وبرها  استغالل  إلى  باإلضافة  مستمر 

التقليدي. النسيج  صناعة 
وادي  الداخلة  لجهة  الفالحية  الغرفة  مهام  إن 
الوصية،  الوزارة  مجهودات  مع  تتكامل  الذهب، 
المراقبة  خالل  من  اإلبل  تربية  تثمين  يخص  فيما 
اآلبار  وحفر  دوري،  بشكل  للقطيع،  البيطرية 
الشمسية،  الطاقة  وبألواح  بالمضخات  وتجهيزها  
رفع  بهدف  وذلك  األعالف،  ودعم  وتوفير 
مسطر  هو  كما  اإلنتاجية،  السلسلة  هذه  مردودية 
وتثمين  األخضر،  المغرب  مخطط  برامج  في  له 
تتمتع  جعلها  بغية  وذلك  الفالحية،  المنتوجات 



 15 صوت الغرفة يناير-يونيو 2021 •  /الطبعة 11 • 

والخارجية،  الداخلية  األسواق  في  عالية  بتنافسية 
المضافة. القيمة  مما سيمكن من رفع 

أن تصبح  في  الذهب  وادي  الداخلة  وتطمح جهة   
يعول  الذي  اإلبل  تربية  سوق  في  أساسيا،  فاعال 
الفالحي.وتراهن  بالقطاع  للنهوض  كثيرا  عليه 
هذه الجهة على هذا القطاع المرتبط ارتباطا وثيقا 
الحليب  بسالسل  للنهوض   ، الصحراوي  بالمجال 

و اللحوم . 
باعتبارها  الرعي  لمناطق  العقالني  التدبير  إن 
وحماية  الرعي   ديمومة  في  يساهم  أساسيا  عامال 
المنظومة البيئية، يأتي على راس األهداف المحددة 
من طرف هذه الغرفة وهكذا فال يمكن تصور أي 
معطيات  على  التوفر  دون  للرعي  عقالني  تدبير 
من  المراعي  وضعية  حول  دائم،  بشكل  محينة 
جهة وحول عدد القطيع من جهة ثانية مع إشراك 

المربين. تمثل  التي  المهنية  المنظمات 
وادي  الداخلة  بجهة  الفالحية  الغرفة  من  وبمبادرة 
أياما  المناسبات  من  العديد  في  تنظيم  تم  الذهب 
وهي   للقطيع  الصحية  السالمة  حول  تحسيسية 
والماعز  واألبقار  األغنام  قطيع  تلقيح  حمالت 
التحسيسية  األيام  هذه  تشكل  و   . األمرض  ضد 
المتعلقة  التقنية  التدابير  الضوءعلى  لتسليط  مناسبة 
األمراض  بعض  ضد  البيطرية  األدوية  باستعمال 
تقديم  طرق  وكذلك  القطيع  لها  يتعرض  قد  التي 
تقديم  على  عالوة  األولية  واالسعافات  العالجات 
t . التلقيح اثناء عملية  للفالحين  الدعم والمواكبة 
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تجهيز اآلبار بمعدات و مضخات شمسية
لجهة  الفالحية  الغرفة  مصالح  توليه  الذي  الخاص  لالهتمام  نظرا 
الداخلة وادي الذهب، للنهوض بالثروة الحيوانية التي تعتبر مصدر 
عيش للعديد من األسر، وبتنسيق مع بعض التنظيمات المهنية، فقد 
تم اتخاذ عدة اجراءات لتتبع و مراقبة و صيانة التجهيزات المقدمة 
من طرف هذه الغرفة في إطار برامج دعم توريد الماشية و التي 

بالخصوص: تشمل 
الشمسية؛ بالطاقة  التي تعمل  بالمضخات  اآلبار  - تجهيز 

النقط المائية بخزانات مائية؛ - تزويد بعض 
- تجهيز نقطة مائية بمستودع لتخزين األعالف؛
- اصالح و ترميم تجهيزات بعض النقط المائية؛

إن ما ينتظره الفالحون والمربون من احتياجات وما يتوخاه 
مخطط المغرب األخضر من أهداف دفعت الغرفة الفالحية بجهة 
الداخلة وادي الذهب إلى تبني مقاربة تعتمد على القرب من كافة 

القطاع والتواصل معهم ألجل نهج عمل جماعي  المتدخلين في 
المشاريع والبرامج. التعاون والتنسيق قصد إنجاح كافة  قائم على 

إن هذه المنهجية التي تنبني على بعث نفس جديد في القطاع 
الفالحي قد تمخض عنها ميالد رغبة ملحة في التواصل 

واإلعالم واإلرشاد في أوساط مهنيي الفالحة ولهذا الغرض فقد 
بادرت الغرفة الفالحية بجهة الداخلة وادي الذهب إلى إقامة 

معرض من أجل مواكبة عملية عصرنة القطاع الفالحي على 
الجهة. مستوى 

للتواصل وتبادل اآلراء والخبرات والتجارب  وباعتباره فضاءا 
المعرض  فإن  التنمية  المعنيين بمسلسل  الشركاء  لدن كافة  من 
مثل وبالنظر لحجم المعروضات وكذا فضاءات التواصل و 

النقاش المقامة فيه فرصة سانحة من أجل اإلحاطة بما تحقق من 
المعرض  يتوخى هذا  بالجهة. كما  التنمية  أفاق  مكتسبات ومعرفة 
التجارب والخبرات  تبادل  المربين والفالحين من  تمكين صغار 

الفعالة  التقنيات  تعميم  أجل  المعنيين من  الشركاء  مع مختلف 
في اإلنتاج الفالحي و كان مناسبة لمربي اإلبل من أجل تعميق 

معارفهم واإلطالع على الطرق الحديثة في تربية اإلبل والتدابير 
األقاليم  بعين اإلعتبار خصوصية  التناسل مع األخذ  لعملية  الجيدة 

الجنوبية.
الدوليين  والباحثين والضيوف  للمشاركين  الوازن  الحضور  إن 

إضافة إلى أهمية المواضيع والمحاور التي تم التطرق اليها على 

هامش هذا المعرض  إضافة إلى التوصيات التي تم الخروج بها 
كل ذلك يشهد باألهمية القصوى التي بدا يحتلها هذا المعرض.  
ويبقى الهدف االسمى هو مواكبة القطاع الفالحي وهو اليوم في 

اوج انطالقته مع محاولة  الكشف عن مؤهالته ودعمها بكل 
 . المتاحة  الوسائل 

وتندرج كل هذه المجهودات أيضا في إطار سياسة التنمية 
الهادفة  الجديدة  العمومية  السياسات  تعكس  التي  المستدامة، 

الى جعل تربية اإلبل قاطرة لتنمية االقتصاد بالجهة ، بفضل 
إلى تحويل  الذي يطمح  الجنوبية  الجديد لألقاليم  التنموي  النموذج 

هذه المنطقة إلى قطب اقتصادي رائد على الصعيدين الوطني 
والجهوي ومركزا تجاريا بين أوروبا وافريقيا .

وبشكل عام ، واستناًدا إلى اإلحصائيات المتعلقة بعدد رؤوس 
اإلبل في جميع أنحاء العالم ، تبدو اإلمكانات االقتصادية التي 

قد توفرها اإلبل هامشية ، غيرأنها  يمكن أن تصبح مهمة على 
المحلي. المستوى 

ويمكن تقدير كمية اإلنتاج المباشر بحوالي 8.2 مليار يورو ،في 
الوقت الذي يصعب فيه تحديد حجم اإلنتاج غير المباشر.

ومع ذلك ، فقد ثبت أن إنتاج الجمال يتوسع لثالثة أسباب رئيسية 
وهي : 

)1( تغير المناخ الذي يبدو أنه يفيد هذا النوع من الحيوانات 
التكيف ،  بسبب قدرتها على 

المتزايد لمنتجي الجمال في أجزاء  التكامل االقتصادي   )2(
للمستهلك بمنتجات  المتزايد  العالم ، و )ج( اإلهتمام  مختلفة من 

 . الجمال والحليب واللحوم والترفيه 

تكفل صحي مستمر لوقاية ثروة 
اإلبل من األمراض الحيوانية ...

الداخلة وادي  الفالحية بجهة  الغرفة  تولي 
تلقيح رؤوس  لعمليات  بالغة  أهمية  الذهب، 

الطفيليات  مختلف  من  لحمايتها  الماشية 
واألمراض الحيوانية، التي تكون في بعض 
األحيان فتاكة وتشكل خطرا على حياتها إذا 
ما لم يتم التكفل بها بيطريا في وقت مبكر. 

لقد مكنت هذه العمليات، التي تندرج في 
الثروة الحيوانية  إطار برنامج وزاري لحماية 

القطيع  وقاية  من  الجنوبية،  بالمناطق 
األمراض وتحصينها ومنع  بالمنطقة من 

انتشار العدوى السيما وأن الجهة تعد واحدة 
من بين أكبر الجهات التي تتوفر على هذه 

الثروة . وقد ساهمت عمليات تلقيح رؤوس 
انخفاض  الماشية والمنظمة بشكل دوري، في 
نسبة هالك اإلبل بسبب األمراض والطفيليات 

الدائم  والتجند  المستمرة  التعبئة  بفضل  وذلك 
. المختصة  المصالح  لكافة 

ف
 مل

   

المعرض الفالحي فضاء للتواصل ولتبادل اآلراء والخبرات والتجارب
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االقتصاد  في  مهًما،  مكاًنا  اآلن  المجالية  المنتجات  تحتل 
االجتماعي والتضامني المحلي لجهة الداخلة واد الذهب ، ال 
سيما مع إنشاء عشرات التعاونيات التي تقوم اآلن بتسويق هذه 
المنتجات بفخر كبير. يشهد تقليد الطهي في الصحراء المغربية 
عموًما، وفي جهة الداخلة واد الذهب تحديداً، على إبداع السكان 
المحليين وبراعتهم، وهو ما يتكيف تماًما مع خصوصيات هذه 
المنطقة ومواردها. لقد كان للقفزة التي عرفها القطاع الفالحي، 
الجهوي  التنزيل  عملية  إطالق  منذ  الجهوي،  المستوى  على 
لخطة المغرب األخضر، دور في تطوير مجموعة واسعة، من 
المنتجات المجالية ، والتي تعتبر فريدة من حيث الذوق و الشكل 

وطريقة االعداد.
لقد أصبحت المنتجات المجالية، تحتل حاليا مكانة مهمة، في 
االقتصاد االجتماعي والتضامن المحلي، في جهة الداخلة واد 
التي  التعاونية،  الجمعيات  عشرات  إنشاء  خالل  من  الذهب، 

تديرها نساء والتي تقمن بترويج هذه المنتجات بكل فخر.
على مستوى هذه الجهة، تساهم المنتجات المجالية، في الحفاظ 
على مهارات محلية متنوعة. وتتميز هذه الجهة، بصنفين من 

المنتجات المجالية وفًقا لمصدرها: نباتية أو حيوانية.
بالنسبة للمنتجات النباتية، فان الكسكس هو األكثر شهرة واالكثر 
طلبا في االسواق، والذي برعت المرأة الصحراوية في اعداده، 
هذا الطبق العادي الذي يتم اعداده من نوع واحد من الدقيق في 
األقاليم الشمالية للملكة،  في حين تتم صناعته باألقاليم الجنوبية 
للملكة المغربية، عبر أكثر من نوع من الحبوب قد تصل إلى 
خمسة أنواع أو ستة وبطرق تقليدية تحاكي مهارة األجداد، التي 
تحرص كل أم بهذه األقاليم على تلقينها البنتها، وبالتالي لم يعد 
إعداد الكسكس تقليدا وجب المحافظة عليه فحسب، بل تحول إلى 
صناعة قائمة بذاتها أصبحت تعول عليها النساء اللواتي لتحقيق 
استقاللية مادية. ونظرا لما تختزنه مخيلة المرأة الجنوبية وما 
اكتسبته من مهارات متوارثة عبر السنين، ليس فقط زمن الترحال 
بل حتى وهي تنعم بحياة االستقرا، فقد جعلها ذلك تبدع أنواعا 
من الكسكس عبر مواد أولية، هي بالخصوص مواد فالحية 
حصيلة زراعات مختلفة. ويتكون الكسكس الخماسي من خمسة 
أنواع من الحبوب، هي القمح الطري والصلب والشعير والذرة 
والسميد. وإنتاج الكسكس الخماسي أو ثالثي وحتى السداسي 
يتم عبر مزج أو خلط هذه األنواع من دقيق الحبوب بالقليل من 
الماء، وتحويله إلى حبات صغيرة، يبلغ حجمها ما بين 1 إلى 
1.5 ملمتر. وقبل أن يطهى بطريقة تقليدية لحوالي 20 دقيقة 
على البخار، تأتي عملية التجفيف التي تتم عبر نشره على ثوب 
رقيق ونظيف. هذه العمليات التي تأخذ الكثير من الجهد والوقت، 
قبل ان يتم تعويضها حاليا بمجففات هوائية و أفرنة قائمة. هذه 
الطفرة النوعية مكنت النساء من تحسين مهارتهن والمشاركة 
في التنمية المستدامة، في إطار احترام تام لثقافة وتقاليد المنطقة. 
كما فتحت الباب على مصراعيه، أمام العديد من النساء اللواتي 
انخرطن في جمعيات، وجهزن ملفات مستوفية الشروط إلى 
الجهات المختصة من أجل االستفادة في إطار المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية من دعم مالي لتمويل مشروعهن.
اما بالنسبة للمنتجات الحيوانية، فيعتبر حليب اإلبل ليس فقط 
غذاءا متزنا ومتكامال، بل هو قبل هذا كله، رمز ثقافي واجتماعي 

عريق لدى ساكنة الصحراء .
الجهة،  هذه  في  تربيتها  يتم  التي  االبل  سالالت  أهم  ومن   
هناك الغرزني )60 في المائة( والمرموري )35 في المائة( 
والخواري )5 في المائة(، امام بخصوص نظام التربية المعتمد 

بصفة عامة، فيرتكز باألساس على النظام الرعوي  والترحال 
بحثا عن المراعي الخصبة، ويبلغ عدد رؤوس اإلبل أزيد من 
ووجود  الرعوي  بطابعها  المعروفة  بالجهة  رأس  ألف   25

العديد من نقط الماء فيها، وقد وصل انتاج الحليب الى حوالي 
العلمية  األبحاث  قد كشفت  5000 طن.   من جهة أخرى، 

المنشورة عن حليب النوق، والتي شملت دراسات على البشر 
عن  الفئران،  مثل  التجارب  حيوانات  على  أجريت  وأخرى 
مجموعة من المعطيات أبرزها، أن لحليب النوق دور محتمل 
في تقليل مستويات الغلوكوز ونسبة )HbA1c( لدى مرضى 
السكري من النوع الثاني، كما أن حليب النوق قد يقلل مقاومة 
اإلنسولين للخاليا، والتي تعد إحدى آليات اإلصابة بالسكري 
من النوع الثاني، فضال على أن هناك مؤشرات إحصائية على 
أن المجتمعات التي تستهلك لبن النوق تنخفض لديها معدالت 
 2013، عام  نشرت  دراسة  أشارت  كما  بالسكري.  اإلصابة 
إلى دور محتمل لالكتوفيرين بحليب النوق، في تثبيط تكاثر 
خاليا سرطان القولون، كما قد يكون لحليب النوق، دور في 
تثبيط اآللية االلتهابية في األوعية الدموية، مما يجعل له دورا 
المستوى االجتماعي، يحتل  للسرطان.   على  كمادة مضادة 
حليب اإلبل المعروف محليا باسم »«فريك«« مكانة متميزة 
خالل  استثنائيا  إقباال  ويشهد  بالداخلة,  األسر  موائد  ضمن 
الثمر.  يتم استهالكه طريا مع  شهر رمضان االبرك.  حيث 
وباعتباره وجبة غذائية رئيسية، نظرا لجودته الغذائية ولمزاياه, 
باإلضافة إلى قيمته الرمزية, يعد حليب االبل أساسيا على مائدة 
االفطار لدى ساكنة وكذا لدى سكان التجمعات السكنية ومراكز 
األقاليم الجنوبية. ونظرا لعدم امكانية تحويله إلى جبن أو زبدة، 
لخصائصه التي تجعل منه مستعصيا على التجمد، على خالف 
باقي أنواع الحليب )الماعز والبقر...( فانه يتم استهالكه طازجا 
أو ممزوجا بالسكر والماء وهو ما يعرف محليا باسم »زريك«.
غير أنه لدى السكان المحليين، طريقة تقليدية لصناعة حليب 
االبل، ويتعلق األمر بصناعة تقليدية ومحدودة، تستهلك على 
مستوى العائلة, عبر أسلوب »«الكرس«« الذي يتم اللجوء إليه 
خالل وفرة اإلنتاج. وتنتقل هذه الطريقة التقليدية، من جيل إلى 
جيل وال تزال تقاوم, السيما لدى سكان البوادي, غير أنها ليست 
معروفة بالشكل الجيد لتخضع لدراسات لتحديثها وتحسين جودة 

المنتوج, وإبراز قيمة مشتقات حليب اإلبل بشكل عام.
   وتبقى عملية تحويل حليب االبل الى جبن ضعيفة، حيث 
نجد تعاونية نسوية وحيدة تتواجد بمدينة الداخلة، هي من تقوم 
بشكل منتظم بتصنيع هذا النوع من االجبان. فجبن اإلبل الطري، 
يستمد شهرته وجودته من طبيعة المادة األولية المعروفة بقيمتها 
الغذائية العالية ومزاياه العالجية نظرا لمكوناته الغنية بالفيتامينات 
والمعادن. ومن المنتجات المجالية ذات الطبيعة الحيوانية، نجد ما 
يعرف محليا ب »تيشطار« وهو طريقة تقليدية لالحتفاظ باللحم 
لمدة طويلة، تقوم النساء » بتسيار« اللحم ) بضم السين( ، أي 
تقطيعه على شكل حبال ، ثم تعزل عنه الشحوم ، وتقوم بتذويبها 
، لتصبح سائال أبيضا نقيا يسمى الودك ، بعد ذلك يتم تجفيف 
اللحم عن طريق تعريضه لحرارة الشمس بشكل مباشر، لمدة 
يومين او أربعة ايام ، وبعد أن يجف بشكل كامل يتم وضعه في 
أكياس خاصة ، وفي هذه الحالة يسمى اللحم »تيشطار«. وهو 

معروف تاريخيا  في حياة الرحل بشكل خاص.
وتعتبر التيشطار من أفضل ما يقدم للضيف ، ووسيلة للتقرب 
واإلحسان إلى كبار السن من النساء والرجال كما أنها من الزاد 

t . المميز للمسافرين

 املنتوجات املجالية
 مساهمة يف الحفاظ عىل الرتاث املحيل
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بالمنطقة٠منذ متى بدأتم  تربية اإلبل هي نشاط عريق 
تتعاطون لمهنة الكساب ؟

هذا النشاط ورثناه عن اجدادنا٠ فأنا شخصيا منذ ان 
كنت في سن مبكرة وانا اعمل في تربية الماشية مع 
عائلتي وهو الوضع الذي استمر الي حدود الساعة، فكل 
القطعان التي تتوفر عليها عائلتي هي قطعان اصيلة 

وذات سالالت جيدة ورثناها اب عن جد٠

الفالحة  بالمعرض  لالنتاج  وحدة  احسن  بجائزة  فزتم 
بمكناس٠ ماهو سر هذا التتويج؟

ليس في األمر أي سر٠أظن بأن فوزي بهذه الجائزة 
اصيل  قطيع  على  قلت  كما  لتوفري  أوال  هوراجع 
وساللي ينتمي الي نفس الفصيلة والقطيع حيث اليحتوي 
على فصيلة أخرى  وهو أصيل وقديم٠ومن جهة، هذه 
الجائزة هي في حقيقة األمر تتويج للعمل الذؤوب و 
االهتمام الكبير والرعاية الذين اخصصهما لهذا القطيع 
سواء بالنسبة للنوق او الجمال٠ فالقطيع كله يجد نفس 

الرعاية واالهتمام وهو ماجعله يكون متميز٠ 

ماذا يمثل لكم انتم هذا التتويج ؟
الجائزة  بهذه  والفوز  الجهة  لتمثيل  لنا  كبير  فخر  هو 
وادي  الداخلة  جهة  قطعان  جودة  تؤكد  التي  الوطنية 
الذهب  وهذا يرجع فضله للمساعدة التي نتلقاها نحن 
كسابة الجهة من مختلف االطراف المتداخلة في القطاع 
كالغرفة الفالحية مديرية الفالحة  التي تواكبنا وتساعدنا 
على واإلنتاجية  وهذا يجعل الكساب يحقق نتيجة و يثمن 
منتوجاته٠ فهذه المساعدة تتمثل في حفر االبار وتزويدها 
بالطاقة الشمسية خصوصا بالمناطق التي  التتوفر على 

آبار  مما يساعد الكساب على تربية هذه المواشي.

عليكم  االخضر  المغرب  لمخطط  انعكاس  تلمسون  هل 
ككسابة بجهة الداخلة وادي الذهب وكيف ذلك؟

اكيد نعم٠ هذا المخطط المغرب االخضر أعطي مردودية 
كبيرة للكسابة بهذه الجهة تمثلت في توفير المياه والعالج 
واالعالف وكل هذا توم توفيره في أوقات محددة كان 
الكساب في امس الحاجة اليها، اما عن طرق  الدعم 
او توفيرها بشكل مباشر او عن طريق تنظيم حمالت 
تحسيسية  للكسابة وحمالت للتلقيح ضد بعض االمراض 
وهذا مايساهم في عملية اإلنتاج والرفع من مردوديته 

وتثمين المنتجات الحيوانية ٠

ماهي اهم االكراهات التي يعاني منها القطاع؟
االكراهات التي يعاني منها الكساب هي غياب اليد العاملة 
المتخصصة وعند توفرها نعاني ايضا من ارتفاع االجور 
ارتفاع مصاريف  الي  باالضافة  المهن  بهذه  العاملين 

انتشار  ايضا  االكراهات  بين  ومن  الماشية٠  تربية 
بعض  االمراض التي تؤثر على االنتاجية باالضافة 
الي الضرورة الملحة الي ترميم االبار وتزويدها ببعض 

الصهاريج لتوفير المزيد من الماء الفترة المسائية٠ 

كيف، في نظركم، يمكن تثمين المنتجات الحيوانية كاللحوم 
واأللبان والجلود؟

هناك مردودية كبيرة لهذه الثروة الحيوانية رغم كثرة 
المصاريف،غيرأن هذه المردودية يمكن أن تكون اكبر 
لو تم االستفادة على النحو األمثل من االلبان واإلشتغال 
أكثر على تسويقها٠وبالمقابل ال يطرح نفس المشكل 
على مستوى اللحوم فنحن نبيع  مختلف اللحوم ونزد بها 

السوق المحلى والوطني وال تطرح لدينا اشكالية٠

التي توجهها لكسابة  الكلمة  الفوز ماهي  بمناسبة هذا 
الجهة اليوم ؟

أظن بأن الكسابة مدعوون أكثر من أي مضى إلى االتحاد 
الحلول  وتقدم  تدافع عن مصالح  مهنية  تنظيمات  في 
لمشاكلهم كالمطالبة باحداث تعاونية موحدة لتسويق ألبان 

ونتجات االبل بالجهة٠
من جهة أخرى، يتعين تجاوز مختلف الخالفات حول 
العملية بشكل يضمن  الماء وتنظيم هذه  االبار ونقاط 

االستفادة للجميع من هذه المنشآت العمومية٠

لقد كانت ألزمة فيروس كورونا انعكاسات كثيرة على 
جميع قطاعات االنتاج. كيف عشتم هذه األزمة المفاجئة 

وغير المتوقعة؟
األزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا المستجد 
مبكرة  إجراءات  اتخاذ  إلى  المختصة  الجهات  دفعت 
لمكافحة انتقال هذا المرض. كل هذه اإلجراءات، التي 
كانت تهدف إلى ضمان سالمة المواطنين، كان لها أيًضا 
انعكاسات كبيرة على سير عمل القطاعات االقتصادية 
المختلفة، بما في ذلك القطاع الفالحي والتربية الحيوانية. 
وبالمثل، أدى الحجر الصحي إلى انخفاض ملحوظ على 

مستوى التنقالت.
على الصعيد الميداني، كان على الكسابة التكيف مع 
التغييرات. بهذا المعنى، أؤكد أن المهام التي يتعين القيام 
بها تظل كما هي  حيث حافظت الوحدات اإلنتاجية على 

وتيرة االنتاج.
لهذا فقد بات من الضروري االستمرار في دعم الفاعلين 
في هذا القطاع في سبيل تطوير سالسل القيمة المختلفة 
من أجل تثمين المنتجات وخلق المزيد من فرص العمل 
خطط  إعداد  عبر  إال  ذلك  يتم  ولن  الدخل.  وتعزيز 
للتسويق الناجح للمنتجات مما يتطلب بال شك تنظيًما 

t .احترافًيا جيًدا

دحان مشنانحوار معــــ          

»تربية اإلبل هي نشاط عريق تتوارثه األجيال«
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 كيف تعرف نفسك لقراء صوت الغرفة؟ 
أنا حمادي عال نائب رئيس الغرفة واحد ابناء جهة الداخلة 
وادي الذهب وايضا أنا كساب أمارس نشاط تربية االبل 
اسرة صحراوية  في  تربيت  حيث  اظافري  نعومة  منذ 
تتعاطي لتربة االبل وهو ماجعلني انا ايضا أزاول هذه 

المهنة واشتبث بتربية االبل واالهتمام بها ورعايتها٠

كيف توفق بين العمل كنائب رئيس الغرفة وبين تريية 
االبل واالهتمام بها ؟ 

ال يوجد في أي تعارض بين عملي وبين تربية الماشية 
فالثاني يساعدني في االول حيث أعرف عن قرب المشاكل 
بهم  احتكاكي  من خالل  المهنيين  يعيشها  التي  الحقيقية 
ومعرفة انشغاالتهم٠ فبحكم معرفتي الكبيرة بالصحراء 
أجوب مختلف مناطق الرعي وألتقي في الميدان مع الكسابة 
وآستمع لكل مشاكلهم وانقلها بكل امانة الي المجلس الذي 

بدوره يدافع عنها ويساهم في التخفيف من معاناتهم ٠

ماهي أهم تدخالت الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي 
الذهب في مجال التخفيف من اعباء الكسابة؟ 

المهنيين وهذا  انتخابنا من طرف  تم  نحن غرفة مهنية 
يعني اننا بالغرفة نعمل من أجل إيصال صوت المهنيين 
والدفاع عن حقوقهم وايصالها لالدارة التي بدورها تقوم 
بدراستها والعمل على االستجابة لها٠ ولكن ايضا نعمل 
في اطار وضع برامج ومخططات تالمس انشغاالت هذه 
الفئة ونساهم ايضا في تطبيق ما تقترحة الوزارة الوصية 

من برامج من شانها ان ترفع من مردودية هذا القطاع٠ 

هل تشتشعرون نفس الشغف لدى الساكنة بجهة الداخلة 
وادي الذهب تتعاطى بتربية االبل ؟

اكيد نعم٠ فمازالت الكثير من العائالت هنا بجهة الداخلة 
وادي الذهب تتعاطى لتربية االبل والمعروف ان الجهة 
تعتبر االولى من حيث عدد قطعان االبل مما يثبت اهتمام 
الساكنة بتربية االبل وكسبها ومحاولة ابتكار أساليب جديدة 

في تربية االبل٠ 

كيف يمكن للغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب ان 
تساهم في الترويج للمنتجات الزراعية والحيوانية للجهة 

وتثمينها ؟
الذهب على مؤهالت فالحية  الداخلة وادي  تتوفر جهة 
كبيرة تجعلها من اهم الجهات بالمملكة ومنتجاتها الفالحية 
ال تحتاج إلى الترويج الن شهرتها وصلت الي االسواق 
العالمية فمنتجات الداخلة من الطماطم والخضر االخرى 
يجب  بالمقابل  لكن  الدولية٠  االسواق  مختلف  في  تباع 
المزيد من تكثيف جهود كل الفاعلين فيما يتعلق بتثمين 
المنتجات الحيوانية من البان و لحوم ومشتقات االلبان٠و 
يتعين في هذا الصدد اإلشارة إلى المجهود الكبير الذي تبذله 
الغرفة بهدف التعريف بمنتوجات الجهة و الترويج لها عبر 
المشاركة في المعارض الوطنية والدولية المتخصصة في 
الفالحة و تنظيم الغرفة لمعرض دولي يعرف مشاركة 

عدد كبير من الضيوف٠ 

لقد فرضت األزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيدء19 
وضعا جديدا كان له تداعيات على قطاع التربية الحيوانية. 

كيف تعامل مهنيو هذا القطاع مع األزمة الصحية؟
مثل جميع القطاعات األخرى، واجهت قطاعات الفالحة 
والتربية الحيوانية تداعيات الوباء ومن الواضح جدا انه 
ولو لم يغير فيروس كورونا العمل الذي يقوم به المربون، 
فإنه على األقل كانت له عواقب ذات طابع تنظيمي على 
سيروة العمل. لقد أدت األزمة الصحية بالفعل إلى تعطيل 
وتيرة العمل في مختلف القطاعات، بينما أجبرت اإلجراأت 
الصحية االحترازية المهنيين على تبني طرق جديدة لتنظيم 
عملهم للتوفيق بين المتطلبات والشروط المتعلقة باالحترام 
التام للتدابير الصحية والحاجة للحفاظ على النشاط المهني.
االقتصاد  ركائز  من  يعتبر  الذي  الفالحي،  القطاع  في 
الجهوي والوطني، وضعت الوزارة الوصية سلسلة من 
التعبئة  للمهنيين باالستمرار في  اإلجراأت بشكل يسمح 
لضمان استمرارية األنشطة، مع التكيف مع الوضع الجديد 
الذي فرضه وباء كوفيد ء19. وقد عملت غرفة الغرفة 
مستوى  رفع  على  الذهب  وادي  الداخلة  لجهة  الفالحية 
الوعي وإعالم المهنيين في القطاع حول إجراأت الحماية 
التشاوري و  لقدواصلنا عملنا  الوباء.  الصحية ضد هذا 
هذا  في  التي تصب  المبادرات  مختلف  لدعم  االستباقي 
االتجاه،وذلك في إطار التعبئة الدائمة لمواجهة آثار األزمة 

t .الحالية والتغلب عليها

عالل حماديحوار معــــ          
الفالحية  الغرفة  رئيس  نائب 

لجهة الداخلة وادي الذهب

برامجومخططات  وضع  اطار  في  الغرفة  »تعمل 
تالمس انشغاالت فئة الكسابة و كل املهنيني«
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قطاع تربية اإلبل  : أية أهمية 
؟ اقتصادية 

في واقع األمر يمكن اعتبار اإلبل النموذج األمثل للحيوان 
التي  الحيوانات  كل  عكس  فعلى  االستخدامات،  المتعدد 
ما  فيه  اجتمع  الحيوان  هذا  فإن  القدم  منذ  اإلنسان  دجنها 
حيث  من  سواء  جميعها  الحيوانات  من  غيره  في  تفرق 
الحليب واللحوم والصوف  به من منتجات مثل  ما يجود 
لإلنسان  أخرى  منافع  من  يقدمه  ما  أو  والسماد  والجلود 
األنشطة  في  استعماله  أو  الركوب  في  به  كاالستعانة 

والرياضة. والترفيه  والنقل  الفالحي  بالمجال  المرتبطة 
في  اإلبل  تربية  مساهمات  تقييم  يمكن  الصدد  هذا  وفي   
في  ثالثة عناوين كالسيكية معروفة  االقتصاد من خالل 

االقتصاد الفالحي :
مرتبطة  للقياس،ألنها  القابلة  المباشرة  المساهمات   -1  

والجلود  واللحوم  والصوف  )الحليب  الحيواني  باإلنتاج 
بشكل أساسي( ؛

قياسها،  يمكن  التي  مباشرة  غير  المساهمات   -2
الفالحية  الخدمات  السياحية،  باألنشطة  والمرتبطة 
الصحراوي  اإلنتاج  النقل(،  الجر،  الطبيعي،  )السماد 
المختلفة  القطاعات  العربي(، والتشغيل في هذه  )الصمغ 
الضرائب  خالل  من  حتى  أو  الزراعة(  )السياحة، 

التصدير؛ عند  المفروضة 
الخدمات  مثل  قياسها،  يصعب  التي  المساهمات   -3
االجتماعية  والقيم  التصحر  ومكافحة  والرعوية  البيئية 

والثقافية.

اإلبل  لقطيع  الديموغرافية  الوضعية 
العالم عبر 

تحديثها  تم  والتي  المتاحة  اإلحصائيات  أخر  حسب 
في  اإلبل  قطيع  رؤوس  عدد  يقدر   ،2017 سنة  برسم 
رأس.لكن  مليون   34.8 بحوالي  العالم   أنحاء  كافة 
وذلك  الحقيقي  رقمها  من  بكثير  أقل  يبقى  الرقم  هذا 
لعدة اعتبارات منها: عدم وجود أي إحصاء شامل في 
وجود  وعدم  اإلبل،  بتربية  تهتم  التي  البلدان  معظم 
ذلك  )يرتبط  الحيوانات  بهذه  خاصة  تعريفية  قوائم 
اإلجباري(،  للتطعيم  حمالت  وجود  بعدم  كبير  حد  إلى 
الغربية  الدول  في  وتقارير  بيانات  أي  غياب  وأيضا 
عن  ذلك  رغم  اإلبالغ  تم  حيث  أستراليا  في  وخاصة 
البنية  اإلبل  من  رأس  مليون  من  يقرب  ما  وجود 

برنارد فاي طبيب بيطري متخصص في التربية الحيوانية والطب 
البيطري في البلدان االستوائية، حاصل على دكتوراة في العلوم من 

جامعتي باريس ومونبلييه. منذ عام 1975، قام بزيارات و ومهام علمية 
كجزء من برامج البحث والتطوير في بلدان مختلفة في إفريقيا وآسيا.

على مدار بعثاته، أنشأ شبكة دولية من الباحثين في علم اإلبل، مما دفعه 
إلى تأسيس وترؤس الجمعية الدولية للبحث والتطوير في مجال االبل 

)ISOCARD( التي تنظم المؤتمرات دورية كل ثالث سنوات.
عمل لمدة 5 سنوات )2015-2010( في المملكة العربية السعودية 

كمستشار للمنظمة العالمية للتغدية للفاو في مركز أبحاث مخص  لالبل 
، كان يدير مزرعة ألبان تجربية تضم حول مائة من االبل. له عدة 

مؤلفات علمية في علم األمراض البيئي واإلبل وعدة مئات من المقاالت 
العلمية عن اإلبل. 

ف
 مل

   

 ضمن إحدى أهم الدراسات التي قام بها برنارد فاي وهو 
من كبار المتخصصين في التربية الحيوانية والطب البيطري 

على صعيد البلدان االستوائية، تطرق هذا الخبير إلى 
الوضعية الراهنة لتربية قطيع اإلبل، وقدم نظرة استشرافية 

حول تطور هذا القطاع الذي أصبح يوفر فرًصا واعدة 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

األوضاع الراهنة واألفاق املستقبلية.

الدكتور برنارد فاي

السرية العلمية

إقتصاد قطاع تربية اإلبل يف القرن الواحد والعرشين



 21 صوت الغرفة يناير-يونيو 2021 •  /الطبعة 11 • 

.)Saalfeld and Edwards ، 2010(

اإلنتاج العالمي من حليب اإلبل
ليس من المتاح حاليا معرفة اإلنتاج العالمي الحقيقي من 
أظهرت  عديدة.فقد  أسباب  لعدة  وذلك  بدقة  اإلبل  حليب 
أن  والزراعة  األغذية  لمنظمة  الرسمية  اإلحصاءات 
في  الحليب  من  طن  مليون   2.8 بلغ  العالمي  اإلنتاج 
أدناه  وارد  هو  ما  االعتبار  بعين  وأخذا   ،2017 عام 
التقديرات  من  أقل  يبدو  اإلنتاج  هذا  فإن  معطيات  من 
فإن  المرجعية،  المعطيات  هذه  على  واعتمادا  المتوقعة. 
الحليب  من  فقط   0.37٪ سوى  يمثل  ال  اإلبل  حليب 
عام  استهالكه  تم  ما  ضعف  أي  العالم،  في  المستهلك 

.)0.18٪( 1961

لقد سجل قطاع  حليب النوق تطورا مطردا حيث يمكننا 
أساسا  مرتبطة  حقيقية  دينامية  وجود  عن  حاليا  الحديث 

بثالثة عوامل رئيسية :
في رقعة  توسع  يترتب عنها من  وما  المناخية  التغيرات 

مناطق تربية الجمال، ال سيما في إفريقيا ؛
هذا  أبان  حيث  واسع  نطاق  على  اإلبل  حليب  تسويق 
المحلية  األسواق  في  االندماج  في  قدرته  عن  المنتوج 

الدولية؛  وحتى  واإلقليمية 
التي  اإلبل  لحليب  المفترضة  أو  الحقيقية  »المزايا«   
الحالي  السياق  ظل  في  ومطلوبا  رائًدا  منتًجا  منه  تجعل 

البحث عن منتجات »السالمة الصحية«.  من حيث 
المنفصل في  النمو  الواقع في  الدينامية في  وتنعكس هذه 
.)2 )الشكل  الديموغرافي  بالنمو  الحليب وعالقته  إنتاج 

 

لحوم  إنتاج  في  الحاصل  التطور  مقارنة   .2 الشكل 
)المصدر  العالم  في  اإلبل  تعداد  مقابل  اإلبل  وحليب 

)FAOstat، 2019
   ال يقتصر االهتمام المتزايد بحليب اإلبل على البلدان 
المنتجة لهذه المادة فحسب، بل يشمل أيًضا دول الشمال، 
االلكترونية  للمنصات  الرئيسي  الزبون  تعتبر  التي 
تتيح  والتي  المجفف  اإلبل  حليب  تصدير  في  المختصة 
فعلى سبيل  اإلنترنت،  اإلبل عبر  منتجات  إمكانية شراء 

»في   »Alibaba   « منصة  نذكر  الحصر  ال  المثال 
المتحدة.  الواليات  في   »DesertFarm أو  الصين 
إلى  دول  عدة  الطلب  في  الملحوظة  الزيادة  هذه  وتدفع 
الخليج  دول  وخصوصا  كبير  بشكل  اإلنتاج  من  الرفع 
إليها  تنضاف  حيث  المجال  هذا  في  الوحيدة  ليست  التي 
وآسيا  إفريقيا  شمال  دول  مستوى  على  مبادرات  عدة 

والهند. الوسطى 
اإلبل  ألبان  إنتاج  من  للرفع  الوحيد  السبيل  ويبقى    
غرار  على  خاصا  اهتماما  اإلبل  تربية  بإيالء  مرتبط 
وذلك  الحلوب  األبقار  تربية  مجال  في  به  معمول  ماهو 
ساهمت  التي  واألساليب  الطرق  جميع  اتباع  خالل  من 
قبيل  من  الغربي  العالم  في  الحليب  منتجات  تطوير  في 
استخدام التقنيات الحيوية اإلنجابية )التلقيح االصطناعي، 
الصحية، عقلنة  الوقاية  الميكانيكي،  الحلب  األجنة(،  نقل 

الجيني. االنتقاء  التوطين،  التغذية، 
 ومع ذلك، فإن مثل هذا التطور الذي يعرفه قطاع إنتاج 
سلوك  أن  اعتبار  على  مشاكل  من  يخلو  ال  النوق  ألبان 
تم تطويعها  التي  األبقار  يختلف عن سلوك  الحيوان  هذا 

على مدى عدة عقود لمثل هذا اإلنتاج المكثف.
و  الحيوان  هذا  فيزيولوجيا  تحسين  فرغم  جهة،  فمن 
لم يمكن بأي حال من  لديه فإن ذلك  التوالد  كذلك عملية 
العصرية  والمشاريع  المخططات  مضاهاة  من  األحوال 
لتربية األبقار الحلوب ذلك أن التزاوج الموسمي، وفترة 
والرضاعة  الحمل  بين  التوافق  وعدم  الطويلة،  الحمل 
لإلبل  بالنسبة  مدتها سنتان  في دورة  تساهم  كلها عوامل 
بدالً من دورة واحدة فقط لدى صنف األبقار؛ كما أن آلة 
بالبقر  الخاصة  تلك  المخصصة لإلبل تختلف عن  الحلب 
عن   المسؤولة  الفسيولوجية  الخصائص  بسبب  الحلوب 
إدرار الحليب؛ كما يمثل النظام الغذائي الغني جًدا الذي 
التسمين  لعملية  اخضاعها  حالة  في  اإلبل  لقطيع  يعطى 
باضطرابات  لإلصابة  متزايًدا  خطًرا  الحظائر،   داخل 

المفرطة. السمنة  الغذائي، أو حتى  االستقالب 
من ناحية أخرى، فإن القدرات اإلنتاجية لدى اإلبل تبدو 
الحلوب  األبقار  لدى  بمثيلتها  مقارنة  نسبًيا  منخفضة 
لضيعات  االقتصادية  المردودية   يجعل  مما  المختارة، 

مقارنة التطور الحاصل يف إنتاج لحوم وحليب اإلبل 
مقابل تعداد اإلبل يف العامل 

1
9
6
1

1
9
7
9

1
9
9
7

1
9
7
0

1
9
8
8

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2
0
0
6

1
9
6
4

1
9
8
2

2
0
0
0

1
9
7
3

1
9
9
1

2
0
0
8

1
9
6
7

1
9
8
5

2
0
0
3

1
9
7
6

1
9
9
4

2
0
0
9

2
0
1
2

2
0
1
حسب أخر 5

اإلحصائيات 
المتاحة والتي 

تم تحديثها برسم 
سنة 2017، 

يقدر عدد رؤوس 
قطيع اإلبل في 

كافة أنحاء العالم  
بحوالي 34.8 

مليون رأس.لكن 
هذا الرقم يبقى أقل 

بكثير من رقمها 
الحقيقي وذلك لعدة 

اعتبارات.
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المحور  طول  على  أهمها  يقع  والتي  بالشاحنات(  أو 
إفريقيا(  شمال  إلى  الساحل  دول  )من  الجنوبي-الشمالي 
شبه  إلى  األفريقي  القرن  )من  الجنوبي-الجنوبي  أو 

العربية(. الجزيرة 
كبير  حد  إلى  تقليدًيا  قطاعا  اإلبل  لحوم  قطاع  ظل  لقد 
الذبح  و  اإلبل،  رؤوس  تصدير  و  الرعوي،  )التسمين 
وغياب  للذبح،  المهيئة  غير  المساحات  في  أو  العشوائي 
على  التوزيع  وشبكة  التقطيع،  ونظام  الذبائح  تصنيف 
مستوى الجزارة التقليدية(، لذا فإن عملية تحديث واسعة 
التي يخضع  الدول  أصبحت تفرض نفسها خصوصا في 
يشترطه  أضحى  الذي  الجودة  لمعيار  فيها  العرض 
بدأت  الذي  التحديث  وهو  أساسي،  بشكل  المستهلك 
مشاريع  تنامي  خالل  من  الواقع  أرض  على  ترجمته 
ودول  تونس  مثل  دول  في  به  معمول  هو  كما  التسمين 
الخليج مع إنشاء نظام لتصنيف الذبائح والتقطيع وتوزيع 
لحوم اإلبل في المتاجر الكبرى على شكل صواني لحوم 

مسبًقا.  مقطعة 
لحوم  قطاع  يعيشه  الذي  التحول  فإن  ذلك،  على  عالوة 
تلبية  أجل  من  وذلك  متسارعا  نموا  حاليا  يعرف  اإلبل 
المنتوج  هذا  حفظ  وتسهيل  المتنوع  الحضري  الطلب 
طريق  عن  اإلبل  لحم  حفظ  يتم  وهكذا  أفضل.  بشكل 
 mise( التفريغ  تقنية  عبر  أو  التجفيف  أو  التدخين 
sous vide( أو على شكل مربى في دهن سنام اإلبل.

األوسط،  والشرق  وآسيا  إفريقيا  في  أسواق مختلفة  وفي 
ضمن  تدخل  التي  المفرومة  اللحوم  على  العثور  يمكنك 
)النقانق  الباردة  واللحوم  اإلبل«  »برغر  أكلة  مكونات 
المجففة  واللحوم  والمرتديال(  والالنشون  الخنزير  ولحم 
) جمل بيلتونج( أو سجق مطهي أو مطبوخ أو فطائر أو 

لمدة أطول. للتخزين  جمل محشو 

منتجات أخرى :
الرئيسية  المنتجات  أهم  بين  من  والجلود  الصوف  يعتبر 
بصوف  يتعلق  ففيما  اإلبل.  بها  تجود  التي  األخرى 
الخصوص  بهذا  دولية  إحصاءات  أي  توجد  ال  اإلبل، 
قاعدة  في  مدرج  غير  اإلبل  إنتاج صوف  أن  نجد  حيث 
على  وبناء  وهكذا  والزراعة،  األغذية  منظمة  بيانات 

ف
 مل

   

الوقت  المكثف غير مربحة في  النشاط  تربية اإلبل ذات 
الراهن، إال إذا تم تسويق هذا النوع من الحليب بأسعار 
تفضيلية، وهكذا نجد في معظم البلدان المنتجة أن حليب 
اإلبل يتم تسويقه بسعر أعلى مرتين إلى ثالث مرات أو 

أكثر من سعر حليب األبقار. 
وتحسين  الجيني  االختيار  يكن  لم  ذلك،  على  عالوة 
المستوى  على  سياسة  ألي  اهتمام  موضوع  السالالت 
أفضل  اختيار  على  يقتصر  األمر  ظل  حيث  الوطني، 
النوق المدرة للحليب في الضيعات ذات النشاط المكثف. 
عملية  ممارسة  فإن  الوسطى،  آسيا  دول  في  أنه  غير 
العربي،  الجمل  ساللة  و  باكتريان  ساللة  بين  التهجين 
التي كانت تهدف سابًقا إلى الحصول على حيوانات قوية 
وبشكل  حاليا  تهدف  أصبحت  األثقال،  حمل  على  قادرة 
القدرات  ذات   F1 ساللة  على  الحصول  إلى  أساسي 

الكبيرة على إدرار الحليب أعلى من كال الوالدين.
عرفه  الذي  المحدود  »التحديث«  هذا  عن  بعيًدا  ولكن 
مجال تربية اإلبل الحلوب، فقد تم تحقيق ثمة تطور هام 
الحواجز  انتفاء  بفضل  اإلنتاج   تصريف  مستوى  على 
النفسية التي كانت تحول دون بيع هذا النوع من الحليب 
التطبيع مع تسويقه، والذي سبق وأن عبرنا عنه  وبداية 
 .)marchandisation( »التسليع«  بمفهوم  أعاله 
نطاق  على  لالنتشار  المنتج  هذا  أمام  المجال  أفسح  مما 
عبر  سواء  الحضرية  األوساط  في  سيما  ال  أوسع، 
التسويق  يتم عبرها  المهيكل والتي  الغير  القطاع  شبكات 
الضيعات  في  إنتاجه  تم  والذي  الحليب  لهذا  المباشر 
المنظم  القطاع  شبكات  خالل  من  أو  الحضرية،  شبه 
عبر  وبيعها  األلبان  منتجات  تصنيع  على  يعمل  الذي 
شبكات الموزعين المعتمدين لديها بما في ذلك المحالت 
التجارية الكبرى. وهو ماسوف يمكن من تقديم عروض 
مستوى  على  المنتجات  من  واسعة  لمجموعة  مختلفة 
الخام  الحليب  تقليدًيا على  تقتصر  األسواق، والتي كانت 
توفير  فصاعدا  اآلن  من  سيتم  حيث  المخمر.  الحليب  أو 
والجبن  كريم  واآليس  المنكه  والحليب  المبستر  الحليب 

المختلفة. والحلويات 

إنتاج لحوم اإلبل في العالم
عكس  وعلى  بالعولمة،  يتسم  عالمي  اقتصاد  ظل  في 
في  ملموسة  مساهمة  حديثا  ساهم   الذي  اإلبل،  حليب 
هذا االقتصاد، فإن لحم اإلبل كان موضوع تجارة عابرة 
للحدود منذ القدم، ولو بشكل غير معروف، فعلى الصعيد 
طن  ألف   312 إلى  اإلبل  لحم  إنتاج  وصل  العالمي، 
والزراعة  األغذية  منظمة  )إحصائيات   2017 عام  في 
الحمراء  اللحوم  من   0.45٪ يمثل  ما  أي   )2019  ،

العالم. في  المستهلكة 
التجارية  التدفقات  كبير  حد  إلى  الذبح  معدالت  وتعكس 
طول  على  حية  حيوانات  شكل  في  رئيسي  )بشكل 
األقدام  على  سيًرا  الجمال  نقل  يتم  حيث  التجارة  طرق 
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 التحول الذي 
يعيشه قطاع لحوم 
اإلبل يعرف حاليا 

نموا متسارعا 
وذلك من أجل تلبية 

الطلب الحضري 
المتنوع وتسهيل 
حفظ هذا المنتوج 

بشكل أفضل.

صنف  من  وخاصة  واحد  لجمل  الصوف  إنتاجية  معدل 
»البكتريان« يمكننا تحديد قدرة اإلنتاج السنوي لمجموع 
 40 حوالي  إلى  تصل  أن  يمكن  والتي  اإلبل،  قطعان 
على  األغنام  قطيع  فيه  يوفر  الذي  الوقت  في  ألف طن، 
من  طن  مليون   2.1 مجموعه  ما  العالمي  المستوى 

الصوف.
ومن حيث الجودة والكمية، يمكن اعتبار جمل من صنف 
البكتيريان الذي يتميز بوجود سنامين من اإلبل التي توفر 
األصناف  باقي  من  غيره   عكس  الصوف  أنواع  أجود 
للجمل  يمكن  قلة قطعانه، حيث  الرغم من  األخرى على 
يتراوح  الصوف  ينتج كمية من  أن  السنامين  الواحد ذي 
1و3  مابين  وبالكاد  كيلوغرام  15و18  مابين  وزنها 
فمن  ذلك،  على  العربي.عالوة  للجمل  بالنسبة  كيلوغرام 
حيث نعومة الصوف فالجمل البكتيرني يعد أفضل بكثير 
من األغنام. وكنتيجة لذلك، فإن الصوف البكتيرني يدخل 
في اإلنتاج الموجه بالخصوص لألسواق الفاخرة، بسبب 
استحوذت كل  الصدد،  النسبية وجودته. وفي هذا  ندرته 
من منغوليا والصين مؤخرا على أكبر حصة في السوق 
الدولية من خالل صادراتها من الصوف البكتيرني التي 
تستهدف المحالت الفاخرة في العواصم الغربية الكبرى.
لقد أصبح التطور ممكًنا فيما يخص تثمين الصوف بفضل 
طريق  عن  الجمع  تقنية  مثل  التقنية  االبتكارات  بعض 
التمشيط بدالً من القص )السماح بفصل الشعر عن ألياف 
على  للحصول  الجمع  بعد  الصوف  ومعالجة  الصوف(، 
النسيج  تصنيع  طريق  عن  أيًضا  ولكن  الكشمير،  جودة 
التقليدي  العلم أن االستخدام  وعصرنة عملية القص، مع 
المحلية   المالبس  صنع  على  مقتصرا  كان  السابق  في 

إفريقيا. البرنوس في شمال  التقليدية مثل 
إجراء  بخصوصه  يتم  فلم  اإلبل،  بجلد  يتعلق  فيما  أما 
سوى القليل من الدراسات واألبحاث في الماضي، فرغم 
كجم(   47 إلى   22( المرتفع  بوزنه  اإلبل  جلد  تميز 
التي  القيمة  بعد  له  تعطى  لم  مازال  فانه  حجمه،  وبكبر 

تليق به لعدة أسباب : 
 2014 الجلدية(  )1( ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض 

 ،Driot et al(
يمثل  والذي  الظهر،  مستوى  على  السنم  وجود   )2(  

بشكل عام، الجزء »المفضل« في صناعة الدباغة ،
للتجميع والتخزين،  السيئة   )3( الظروف 

مع  مقارنة  الجلود  وإعداد  تحضير  تكلفة  غالء   )4(
التي يمكن جنيها الحقا.  األرباح 

أي  في  يكن  لم  اإلبل  جلد  أن  إلى  نشير   ، النهاية  في 
السبب  لهذا  هامة،  تجارية  قيمة  ذو  األوقات  من  وقت 
يلجأ المنتجون والجزارون في العديد من المناسبات إلى 

التخلص من هذا الجلد عن طريق طمره أو حرقه.
تم  )التي  الحديثة  التقنية  االبتكارات  فإن  ذلك،  ومع 
على  المعتمدة  إفريقيا(  شمال  في  خاص  بشكل  تنفيذها 
الجرب  )خاصة  الجلدية  األمراض  من  أفضل  وقاية 
والتخزين  الجمع  عمليات  وتحسين  الحلقية(،  والقوباء 

)تقطيع  التحضير  تقنيات  أن  كما  التجميد(  طريق  )عن 
بتطور  سمحت  والدباغة(  والتشذيب،  والتخفيف،  اللحم، 
ضمن  يدخل  أصبح  الذي  الجلود  قطاع  في  ملموس 
في  مساهمته  خالل  من  السياحية  بالصناعة  يعرف  ما 
المنتجات  ذلك  في  بما  الحرفية،  المنتجات  صناعة 
السياق،  هذا  وفي  واألحذية(.  اليد،  )حقائب  الفاخرة 
نشطة  بمشاركة  التخصص  هذا  طليعة  في  تونس  تظهر 
اإلشارة  وتجدر  واألحذية.  للجلود  التقني  المركز  من 
البلدان  لجلد اإلبل، خاصة في  أيًضا سوًقا  أن هناك  إلى 
جلود  تستورد  التي  ونيجيريا(  )غانا  الساحلية  األفريقية 

اإلبل الخام من موريتانيا.
المرتبطة  التقني  الطابع  ذات  باالستخدامات  يتعلق  فيما 
استغالل  باستثناء  محدودة،  تظل  فإنها  الحيوان،  بهذا 
النقل  أو  الفالحية  األشغال  في  لإلبل  العضلي  المجهود 
أو الترفيه. ففي دول الخليج، على وجه الخصوص، يعد 
الجمل كحيوان سباق جزًءا من صناعة حقيقية  استخدام 
اإلنجابية،  الحيوية  التقنيات  من  كل  توظيف  على  تعمل 
المنشطات،  ومراقبة  والتدريب،  المستدامة،  والتغذية 
وجهة  ومن  لكن  السباق.  السطبالت  الصارمة  واإلدارة 
نظر اقتصادية، نجد أن المخاطر والتحديات المالية تبدو 
أن  بمقدورها  التي  الفحول  سعر  أن  اعتبار  على  كبيرة 
أسعار  إلى  يصل  أن  يمكن  بسرعتها  تتميز  إبال  تنجب 

باهظة تبلغ عدة ماليين من اليورو.
 أما المنتجات األخرى ذات الطابع التقني المرتبطة بهذا 
الحيوان فتتعلق باستخدام مخلفات اإلبل كسماد أو وقود، 
التقليدية،  األدوية  بعض  خلطات  في  البول  واستعمال 
وزيت سنام لمستحضرات التجميل، وحتى الدم الذي يتم 
جمعه أثناء عملية الذبح  يتم تقديمه في الوجبات الغذائية 
لفائدة رعاة المواشي ببعض دول شرق أفريقيا. ينضاف 

إلى ذلك استخدام العظام في الحرف المحلية.

الخالصة

لإلبل  الديمغرافية  التركيبة  على  وبناًء   ، عامة  بصفة 
لقطاع  االقتصادية  اآلثار  تبدو  العالمي،  الصعيد  على 
على  مهمة  تصبح  قد  ولكنها  هامشية،  اإلبل  تربية 
المباشر  اإلنتاج  حجم  يقدر  حيث  المحلية.  المستويات 
بحوالي 8.2 مليار يورو، في حين يصعب تحديد اإلنتاج 

المباشر. غير 
قطيع  بتربية  المرتبط  اإلنتاج  مجموع  فإن   ، ذلك  ومع 

لثالثة أسباب رئيسية: ينمو بسرعة  اإلبل 
بسبب  اإلبل  تؤثر على  التي ال  المناخية  التغيرات   )1(  

قدرة هذه األخيرة على التكيف ، 
في  اإلبل  لمنتجي  المتزايد  االقتصادي  االندماج   )2(

العالم ، مختلف أنحاء 
)3( تحمس المستهلكين لمنتجات اإلبل والحليب واللحوم 

t .وكوسيلة للترفيه السياحي في المقام األول
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من  خاص  باهتمام  بالمغرب  الماء  قطاع  حظي 
انشغال  مركز  يحتل  وكان  العمومية  السلطات  لدن 
ضمان  في  المهم  لدوره  نظرا  االقتصادية  السياسات 
في  التطور  ومواكبة   المياه،  من  الحاجيات  تلبية 

تنميته. ومواكبة  للمملكة  المائي  األمن  توفير 
طويلة  سنوات  منذ  المغرب  شرع  اإلطار،  هذا  وفي 
في نهج سياسة طموحة بعيدة المدى في مجال الماء، 
المغفور  لجاللة  السديدة  الملكية  الرؤية  بفضل  وذلك 
بفضل  المغرب  تمكن  حيث  الثاني  الحسن  الملك  له 
الجاللة  صاحب  زادها  التي  المتبصرة  السياسة  هذه 

تشييد  من  وتقويما،  ودعما  قوة  السادس  محمد  الملك 
كل  على  جغرافيا  موزعة  هامة  مائية  تحتية  بنية 
بلغ  السدود  من  سلسلة  من  تتشكل  المملكة،  جهات 
تخزينية  بطاقة  اليوم،  إلى  كبيرا  سدا   145 عددها 
ونقل  تحويل  ومنشآت  مكعب  متر  مليار   18 تفوق 
للشرب،  الصالح  الماء  إلى  الولوج  وتحسين  المياه 
السقي  وتطوير  والسياحة  الصناعات  حاجيات  وتلبية 

على نطاق واسع.
 وقد ساهمت هذه السياسة المتبصرة  تجاوز مراحل 
وتظهر  المائية،  موارده  تعبئة  درب  على  صعبة 

المتزايدة الحاجيات  لتلبة  سياسة طموحة 
الشروب  بالماء  للتزويد  الوطني  البرنامج 

ومياه السقي 2020-2027
جاللة الملك يترأس بالرباط حفل

 توقيع االتفاقية اإلطار
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من أهداف هذا 
البرنامج، ضمان 

األمن المائي على 
المدى القصير 

والمتوسط وذلك 
من خالل تسريع 

وثيرة االستثمارات 
في قطاع الماء مع 
إيجاد حلول مهيكلة 

لتقوية التزويد 
بالماء الصالح 
للشرب ومياه 

السقي وذلك من 
أجل مواكبة الطلب 
على هذا المصدر 

الثمين، والحد 
من آثار التغيرات 

المناخية.

الولوج  مؤشرات  خالل  من  االيجابية  انعكاساتها 
الفردي  الربط  بلغ  حيث  للشرب  الصالح  الماء  إلى 
الحضري،  بالمجال  المائة  في   94 التوزيع  بشبكات 
في حين انتقل بالمجال القروي من 14 في المائة سنة 
إضافة  المائة،  في   97 تبلغ  ولوج  نسبة  إلى   1994

تفوق  مسقية  بمساحة  الفالحية  اإلنتاجية  تثمين  إلى 
الكهربائية  الطاقية  إنتاج  وكذلك  هكتار  مليون   1.5

انطالقا من السدود.
للموارد  الالمركزي  التدبير  تجربة  مكنت  كما 
سنة  المائي  للحوض  وكالة  أول  إحداث  منذ  المائية، 
من  كبير  جزء  تحقيق  في  اليوم،  غاية  إلى   1997

موسع  تشاركي  إطار  في  المائية   السياسة  أهداف 
. المياه  يشمل جميع أصناف مستعملي 

وما كان لهذه التطورات تتحقق  لوال السند التشريعي 
الماء  قانون  في  والمتمثل  تبنيه  تم  الذي  والتنظيمي 
األولى  نسخته  كانت  والذي  التطبيقية،  ونصوصه 
سنة  في  القانون  هذا  تعديل  تم  حيث   ،1995 سنة 

.2016

وقد مكنت هذه الجهود بالدنا من تطوير خبرة عالية 
الموارد  تدبير  و  إدارة  مجال  في  عالميا  مرجعا  تعد 

المائية، وقد كان من وراء هذا النجاح:
تعبئتها  المائية عن طريق  الموارد  التحكم في  سياسة 
المياه  لتخزين  كبرى  منشآت  إنشاء  خالل  من  وذلك 

ونقلها من مناطق الوفرة إلى أماكن االستعمال.
مع  أطلقت  التي  البعيد  المدى  على  التخطيط  سياسة 
تدبير  من  القرار  متخذي  ومكنت  الثمانينات،  بداية 
السلطات  تمكين  بالتالي  و  المياه  لندرة  استباقي 
 30 إلى   20 )من  المدى  بعيدة  رؤية  من  العمومية 

سنة(.
العلمي. البحث  التقنية و  الكفاءات  تطوير 

وأخيرا اإلطار التشريعي المالئم المصحوب بترسانة 
أرسى  الذي   10-95 قانون  خاصة  مهمة  قانونية 
والالمركزي  التشاركي  و  المندمج  التدبير  قواعد 
للموارد المائية عن طريق إحداث وكاالت األحواض 
المائية ووضع اآلليات المالية لحماية الموارد المائية 

عليها. والمحافظة 
ساهمت  التي  النجاحات  هذه  من  الرغم  على  و 

وبتجدد  أنه  إال  تحقيقها،  في  المائية  بالدنا  سياسة 
رؤيته  تحديث  المغرب  يواصل  المطروحة  التحديات 
القيادة  ظل  في  بالماء،  المتعلقة  اإلشكاليات  لمعالجة 
وال  السادس،  محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة 
محمد  الملك  الجاللة  صاحب  ترأس  ذلك  على  أدل 
بالقصر   2020 يناير   13 يوم  السادس، نصره هللا، 
إلنجاز  اإلطار  االتفاقية  توقيع  حفل  بالرباط،  الملكي 
ومياه  الشروب  بالماء  للتزويد  الوطني  البرنامج 

السقي 2020-2027. 
وتأتي المبادرة الملكية السامية، من أجل إعطاء دفعة 
المكتسبات  ولتعزيز  ببالدنا  المائية  للسياسة  قوية 
خالل  من  الماء  بقطاع  المرتبطة  التحديات  ورفع 
ومياه  الشروب  بالماء  للتزويد  وطني  برنامج  إعداد 
بكلفة   2020-2027 بين  ما  الممتدة  للفترة  السقي 
البرنامج  هذا  درهم،  مليار   115 إلى  تصل  إجمالية 
الذي تم إعداده بشكل تشاوري بين مختلف القطاعات 
قطاع  في  المتدخلة  العمومية  والمؤسسات  الحكومية 

الماء. 
المائي  األمن  ضمان  البرنامج،  هذا  أهداف  ومن 
خالل  من  وذلك  والمتوسط  القصير  المدى  على 
إيجاد  الماء مع  تسريع وثيرة االستثمارات في قطاع 
للشرب  الصالح  بالماء  التزويد  لتقوية  مهيكلة  حلول 
الطلب على هذا  السقي وذلك من أجل مواكبة  ومياه 

المناخية. التغيرات  آثار  الثمين، والحد من  المصدر 
بالماء  للتزويد  الوطني  البرنامج  إعداد  تم  وقد 
الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من سنة 2020 
خالل  الملك،  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا   ،2027 إلى 
أكتوبر  ثاني  يوم  المنعقد  الوزاري  المجلس  اجتماع 
بإعطاء  الجاللة  صاحب  خالله  أمر  والذي   ،2017

الشرب  مياه  تأمين  الماء، خصوصا  لقضايا  األولوية 
السقي. ومياه 

الملك  جاللة  لتوجيهات  تطبيقا  اإلعداد  هذا  تم  كما 
وبناء   ،2018 لسنة  العرش  خطاب  في  الواردة 
ترأسه  الذي  االجتماع  خالل  جاللته  تعليمات  على 
كما حظي   .2018 يوليوز   29 يوم  الحسيمة  بمدينة 
البرنامج بالموافقة الملكية خالل االجتماع الذي انعقد 
t .2020 تحت رئاسة جاللة الملك يوم 07 يناير
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أهم محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب 
2020ــ2027 ومياه السقي 

الوضعية  االعتبار  بعين  المندمج  البرنامج  هذا  أخذ 
حول  المتوفرة  والدراسات  للمملكة  الهيدرولوجية 

هذه اإلشكالية، يرتكز على خمسة محاور أساسية.
من  السيما  المائي  العرض  بتنمية  األمر  ويتعلق 
خالل بناء السدود )61 مليار درهم(، وتدبير الطلب 
 25،1( الفالحي  القطاع  في  خاصة  الماء  وتثمين 
للشرب  الصالح  بالماء  التزويد  مليار درهم(، وتقوية 
وإعادة  درهم(،  مليار   26،9( القروي  بالوسط 
المساحات  لسقي  المعالجة  العادمة  المياه  استعمال 
الخضراء )2،3 مليار درهم(، والتواصل والتحسيس 
الموارد  الحفاظ على  بأهمية  الوعي  ترسيخ  أجل  من 

المائية وترشيد استعمالها )50 مليون درهم(.
فيه  تساهم  ومضبوط  محدد  البرنامج  هذا  تمويل 
طرف  من  و39%   ،60% بنسبة  الدولة  ميزانية 
بين  شراكة  اعتماد  إلى  إضافة  المعنيين،  الفاعلين 

والخاص. العام  القطاعين 
مقتضيات  تنفيذ  على  والسهر  التتبع  يخص  فيما 
المتمثلة  المشتركة  اللجان  بهما  فستضطلع  البرنامج، 
للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة تقنية  في لجنة 
والماء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزير  يرأسها 
الجهوي  الصعيد  على  لجان  تشكيل  إلى  باإلضافة 

يرأسها والة الجهات.
فيما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال 
الفالحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجماال 
على مساحة 510 ألف هكتار، لفائدة 160 ألف من 

الفالحين.
ويتمحورهذا الشق الذي رصد له غالف مالي إجمالي 
مكونات، حيث  أربعة  درهم، حول  14،7مليار  يبلغ 
الوطني  البرنامج  إنجاز  متابعة  بالخصوص  يروم 
مليار  بـ9،5  تقدر  بتكلفة  السقي  ماء  في  لالقتصاد 
درهم، مشيرا إلى أنه يستهدف أيضا تحويل واستبدال 
انطالقا  وذلك  الموضعي،  بالري  التقليدية  الري  نظم 
من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطالق 
رفع  من  مكنت  والتي  األخضر،  المغرب  مخطط 

الصعيد  على  بالتنقيط  بالري  المجهزة  المساحات 
تسجيل  مع  هكتار،   585.000 حوالي  إلى  الوطني 

آثار جد إيجابية همت أكثر من 100.000 فالح.
ألف   350 تشمل  إضافية  مساحات  برمجة  ينتظر 
بالماء  للتزويد  الوطني  البرنامج  إطار  في  هكتارل 

2020ء2027. الشروب ومياه السقي 
بالماء  للتزويد  الوطني  البرنامج  أيضا  ويرمي    
بالماء  التزويد  تعميم  إلى  السقي  ومياه  الشروب 
على  والقضاء  القروي  بالوسط  للشرب  الصالح 
الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خالل 

الجفاف. فترات 
بين  المحورما  بهذا  المتعلقة  اإلجراأت  وتتوزع 
مركزا   659 برمجة  سيتم  حيث  القروية،  المراكز 
تعميم  من  سيمكن  مما  درهم،  ماليير   5 بكلفة 

القروية. المراكز  لجميع  الفردية  اإليصاالت 
برمجة  سيتم  حيث  الدواوير  اإلجراأت  هذه  تهم  كما 
درهم،  مليار   9،68 ب  تقدر  بكلفة  دوارا   7876

بالماء الصالح للشرب  التزويد  مما سيمكن من تعميم 
المملكة. دواوير  لجميع 

للشرب،فإن  الصالح  الماء  في  االقتصاد  وبخصوص 
شبكات  مردودية  تحسين  إلى  يهدف  المحور  هذا 
 78 بنسبة  الحضرية  والمراكز  بالمدن  التوزيع 
ما  اقتصاد  من  سيمكن  مما   ،2027 أفق  في  بالمائة 
مجموعه 207 مليون متر مكعب من الماء، وترشيد 
والتجهيزات  بالمنشآت  الخاصة  االستثمارات  كلفة 
بالماء  التزود  استمرارية  ضمان  وكذا  المائية، 

الخدمات. الشروب وتحسين جودة 
العادمة  المياه  استعمال  بإعادة  يتعلق  ما  في  أما 
مندمج  وطني  برنامج  اعتماد  تم  فإنه  المعالجة، 
وإعادة  والقروي  الحضري  بالعالم  السائل  للتطهير 
إلى  يهدف  المعالجة،  العادمة  المياه  استعمال 
لفائدة  السائل  التطهير  مشاريع  إنجاز  مواصلة 
 1207 وتجهيز  حضري،  ومركز  مدينة   128

إضافة  الصحي،  الصرف  بشبكات  قرويا  مركزا 
لسقي  المعالجة  العادمة  المياه  استعمال  إعادة  إلى 

t الخضراء.  المساحات 

أهم محاور البرنامج الوطني
للتزويد باملاء الشروب

 ومياه السقي 2020ـ2027
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والماء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزير  أكد 
للتزويد  الوطني  البرنامج  أن  اعمارة،  القادر  عبد 
 ،2020-2027 السقي  ومياه  الشروب  بالماء 
السامية  للتوجيهات  تطبيقا  بلورته  تمت  الذي 
الرصيد  سيعزز  السادس،  محمد  الملك  لجاللة 
مليار   5.38 بسعة  كبيرا  سدا   20 بإنجاز  الوطني 
مليار   21.91 تبلغ  إجمالية  بكلفة  مكعب،  متر 
تخزين  سعة  بلوغ  من  المغرب  سيمكن  مما  درهم، 
إنهاء  بعد  مكعب  متر  مليار   27.3 تقارب  إجمالية 

السدود. بهذه  األشغال 
وأوضح اعمارة في كلمة بين يدي جاللة الملك، خالل 
حفل توقيع االتفاقية اإلطار إلنجاز البرنامج الوطني 
للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، 
بالقصر  االثنين  اليوم  الجاللة  صاحب  ترأسه  الذي 
توفير  في  المساهمة  أجل  ومن  أنه  بالرباط،  الملكي 
البرنامج  يتضمن  المحلية،  للتنمية  المالئمة  الظروف 
الصغرى  السدود  من  الوطني  الرصيد  تعزيز  كذلك 
إلى  باإلضافة  صغيرا،  سدا   130 حاليا  يضم  الذي 

20 سدا قيد اإلنجاز.

جاللة  لتعليمات  وتنفيذا  الوزير،  يقول  الغاية،  ولهذه 
إلنجاز  مؤهال  موقعا   909 حوالي  جرد  تم  الملك، 
سدود صغيرة وتلية بها عبر مجموع التراب الوطني.
يشمل  المائي  العرض  تعزيز  أن  إلى  اعمارة  وأشار 

الجوفية من أجل تعبئة موارد  المياه  كذلك استكشاف 
تدبير  للرفع من حكامة  إجراءات  مائية جديدة، وكذا 
عليها  المحافظة  أجل  من  الجوفية  المائية  الموارد 

استدامتها. وضمان 
مصادر  وتنويع  المائي  العرض  تقوية  ستتم  كما 
التزويد، من خالل إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، 
الموجودة  المحطات  إلى  لتنضاف  االقتضاء  عند 
ومركز  وطانطان،  وبوجدور  العيون،  مدن  من  بكل 
قيد  توجدان  أخريين  محطتين  أن  مذكرا  أخفنير، 
ثالث  برمجة  تمت  فيما  والحسيمة،  بأكادير  اإلنجاز 
وآسفي  البيضاء  الدار  من  بكل  أخرى  محطات 

والداخلة.
البحر  مياه  تحلية  بمشروع  الصدد  هذا  في  وذكر 
بالماء الصالح للشرب، وتعزيز  أكادير  لتزويد مدينة 
البحر  مياه  تحلية  ومشروع  اشتوكة،  بمنطقة  السقي 
للشرب،  الصالح  بالماء  الحسيمة  مدينة  تزويد  لتقوية 
برنامج  إطار  في  إطالقه  تم  الذي  المشروع  وهو 
طور  في  يوجد  والذي  المتوسط،  منارة  الحسيمة 

الشروع في استغالله. التجريب قبل 
والماء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزير  وأوضح 
إنجاز  برمجة  البرنامج،  هذا  إطار  في  تمت،  أنه 
الدار  مدن  لتزويد  البحر  مياه  لتحلية  جديدة  مشاريع 

t .الكبرى وآسفي والداخلة البيضاء 

برمجة إجناز 20 سدا كبيرا
بسعة 5.38 مليار متر مكعب

تم تطوير البرنامج 
الوطني لتوريد 

مياه الشرب والري 
 2020-2027
تنفيذاً للمبادئ 

التوجيهية السامية 
الملكية ، خالل 

مجلس الوزراء في 
2 أكتوبر 2017.
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لتعبئة مصادر مائية جديدة مشاريع مهمة 
بجهة الداخلة – وادي الذهب

البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب
 ومياه السقي 2020ـ2027

على غرار باقي جهات المملكة، تطمح جهة الداخلة وادي 
الذهب من خالل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب 
ومياه السقي 2020ـ2027 إلى تحسين و تعزيز رصيدها 
من المياه من أجل مواكبة الدينامية اإلقتصادية المتواصلة 
التي تشهدها المنطقة و اإلستجابة لحاجيات الساكنة المحلية 

من هذه المادة الحيوية سواء بالعالم الحضري أو القروي.
ونظرا لمؤهالتها المتميزة وللطفرة التي تعرفها قطاعاتها 
المنتجة ولموقعها الجغرافي كبوابة للمملكة على دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، باإلضافة إلى المكانة التي باتت تحظى 
بها كأرض لإلستثماروقبلة لرجال األعمال وللقاأت الوطنية 
تكريس هذا اإلشعاع  إلى  تتطلع  الجهة  فإن   ، الدولية  و 
وهذه اإلمكانيات و المكتسبات بما يعزز مسار التنمية، مما 
يستدعي المزيد من التعبئة لتوفير كل مقومات النجاح في 
كل القطاعات ومنها قطاع الماء الذي يعتبر ركيزة أساسية 
من ركائز البناء و التقدم ، والذي ال يستقيم دونه أي مجهود.
 واعتبارا لطبيعة المناخ الصحراوي الجاف الذي يطغى 
على الجهة ولنذرة التساقطات بها، فإن مشاريع البرنامج 
الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020ـ2027 
ستمكن ال محالة من المساهمة في معالجة أحد أهم قضايا 

التنمية بالجهة والمتعلقة بتوفير مصادر كافية للماء.

وتفعيال للتوجهات الملكية وفق الرؤية السديدة لصاحب 
  - الداخلة  والية جهة  مقر  احتضن  الجاللة نصره هللا، 
وادي الذهب، يوم االثنين27/01/2020 ، لقاأ تواصليا 
حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 
2020ــ2027، الذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة 

مليار  قدره 115.4  مالي  السادس بغالف  الملك محمد 
درهم. ويعد هذا اللقاء بمثابة ورشة تواصلية جهوية للتشاور 
بشأن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 
2020ــ2027، ودعم وسائل التوعية والتحسيس بأهمية 

الماء وضرورة المحافظة عليه وترشيد استعماله.
وادي  إقليم  الجهة عامل  والي  قال  افتتاحية،  كلمة  وفي 
الذهب، لمين بنعمر، إن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء 
على محاور االتفاقية اإلطار إلنجاز هذا البرنامج الوطني، 
الرامية إلى التحكم في الطلب على الماء وتثمينه والرفع من 

مردوديات الشبكات واقتصاد مياه الري.
الملكية  للرؤية  ثمرة  جاء  البرنامج  هذا  أن  إلى  وأشار 
المتبصرة لصاحب الجاللة، كما يعكس اإلرادة الملكية 
في مواصلة سياسة السدود والمنشآت المائية من أجل دعم 
وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، ومواكبة 
الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين وضمان األمن 
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• إنجاز خمسة سدود صغيرة على صعيد الجهة، أربع منها سيتم تشييدها إقليم أوسرد فيما 
سينجز السد الخامس في إقليم وادي الذهب 

• مشروع محطة لتحلية المياه لمدينة الداخلة بسعة 17.300 متر مكعب/اليوم 

• مجموعة من البرامج المتعلقة بتنمية وتقوية االستكشافات والبحث عن الموارد المائية 

بالجهة وتوفير  المائي  الرصيد  التي ستمكن من تعزيز  الذهب،  الداخلة – وادي  بالجهة 
المياه، خاصة بالوسط القروي.

• مشروع إلعادة استعمال المياه العادمة بالداخلة، من شأنه توفير كميات كبيرة من المياه 

التي سيتم استغاللها في تعزيز وتطوير المساحات الخضراء على مستوى المدينة.
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المائي للمملكة، والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وتابع أن البرنامج يروم أيضا جعل القطاع الفالحي محفزا 
جهات  لكافة  والمستدامة  المتوازنة  االقتصادية  للتنمية 
القروية من  بالمناطق  للنهوض  المملكة، وعامال محددا 
خالل توفير وتعزيز مياه السقي، الفتا إلى أن البرنامج 
ينضاف إلى األوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس، والتي خصصت لمجال الماء حيزا 
هاما في مكوناته، كورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
بالعالم  واالجتماعية  المجالية  الفوارق  تقليص  وبرنامج 

القروي .
كما أشار السيد لمين بنعمر إلى أن جهة الداخلة – وادي 
الذهب، شهدت مجموعة من األوراش الهادفة إلى تعميم 
على  المستدامة  والمحافظة  الشروب  الماء  إلى  الولوج 
الموارد المائية عبر استغاللها بشكل معقلن ودعم اللجوء 
إعادة  مقدمتها  وفي  التقليدية،  غير  المائية  الموارد  إلى 

استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.
وأكد أن هذا االجتماع التواصلي، الذي حضره عدد من 
المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع 
التعاون  تحسين مستوى  باألساس  يروم  بالجهة،  المدني 
والتنسيق بين كل المتدخلين والفاعلين المعنيين بقضايا الماء 

على صعيد الجهة.
يعد من  الذي  والتحسيس،  التواصل  أن محور  وأضاف 
بين أهم روافد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ، 
يستهدف كذلك تحسين نوعية المستعملين من أجل اقتصاد 
استهالك المياه، وإشراك المجتمع المدني لترسيخ الوعي 
بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، خصوصا لدى األجيال 
والمصالح  الترابية  الجماعات  أن  إلى  وأشار  الصاعدة. 
في  شريكا  باعتبارها  اآلن،  مدعوة  المعنية  الخارجية 
السياسات العمومية، إلى برمجة مشاريع تندرج في صلب 
محاور االتفاقية اإلطار 2020ء2027، واالنخراط في 
دعمها بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لتلبية الحاجيات 

من الماء وتثمين استغالل الموارد المتاحة.
من جهته، قدم مندوب وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء 
ووادي الذهب، بتال المباركي، عرضا موسعا تطرق من 
خالله للمحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء 
المستويين  على  2020ء2027  السقي  ومياه  الشروب 
المائية  للتجهيزات  الحالية  والجهوي.والوضعية  الوطني 

وطنيا وجهويا ،والتوزيع المائي بالجهة.
البرنامج  هذا  إن  المباركي  السيد  قال  اإلطار،  هذا  وفي 
األولوي برمج إنجاز خمسة سدود صغيرة على صعيد جهة 
الداخلة – وادي الذهب، أربع منها سيتم تشييدها إقليم أوسرد 

فيما سينجز السد الخامس في إقليم وادي الذهب.
وبخصوص تدابير توفير المياه بالجهة، أبرز مندوب وكالة 
هذا  أن  الذهب  ووادي  الحمراء  للساقية  المائي  الحوض 
البرنامج الوطني جاء كذلك بمشروع محطة لتحلية المياه 

لمدينة الداخلة بسعة 17.300 متر مكعب/اليوم.
وأضاف أن البرنامج يشمل مجموعة من البرامج المتعلقة 
بتنمية وتقوية االستكشافات والبحث عن الموارد المائية 
تعزيز  من  التي ستمكن  الذهب،  وادي  الداخلة –  بجهة 
بالوسط  خاصة  المياه،  وتوفير  بالجهة  المائي  الرصيد 
القروي. وأشار إلى أن البرنامج يضم أيضا مشروعا إلعادة 
استعمال المياه العادمة بالداخلة، من شأنه توفير كميات 
كبيرة من المياه التي سيتم استغاللها في تعزيز وتطوير 

المساحات الخضراء على مستوى المدينة.
من جانبها، قدمت ممثلة المكتب الوطني للكهرباء والماء 

الصالح للشرب ءقطاع الماء عرضا حول تطور صبيب 
االنتاج بالجهة وسعة التخزين وطول شبكة الماء الصالح 
للشروب بالجهة والرؤية البيئية للمكتب بجهة الداخلة وادي 
يبذلها  التي  الكبيرة  المجهودات  على  ء  وأكدت  الذهب، 
المكتب لتزويد جهة الداخلة – وادي الذهب بالماء الشروب، 
حيث تمت تعبئة 29.300 متر مكعب/اليوم من المياه عن 

طريق أثقاب يصل عمقها إلى أزيد من 500 متر. 
وأبرزت أن صبيب اإلنتاج من الماء الصالح للشرب بالجهة 
انتقل من 4320 متر مكعب/اليوم في سنة 1982 إلى 
9500 متر مكعب/اليوم في سنة 2004 ليصل حاليا إلى 

21.000 متر مكعب/اليوم، مما مكن من سد حاجيات 
الراهن،  الوقت  في  الشروب  الماء  من  المحلية  الساكنة 
مذكرة بأن مجموع شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب 

يصل إلى 3200 كلم.
وفي إطار برامج تزويد وتحسين الماء الصالح للشرب 
منشآت  تقوية  تمت  2020ء2027،  للفترة  بالجهة 
مياه  تحلية  طريق  عن  الشروب  بالماء  الداخلة  تزويد 
البحر بكلفة 250 مليون درهم، وتقوية وترميم المنشآت 
 110 الصبيب  ذات  األولى  للمحطة  الهيدروءميكانيكية 
يبلغ 4.2 مليون درهم، وتقوية  لتر/الثانية بغالف مالي 
منشآت تزويد مركز بئر كندوزولمهيريز بالماء الشروب 
بكلفة تبلغ 37 مليون درهم. وفي إطار تحسين مردودية 
شبكة التوزيع، أشارت ممثلة المكتب إلى أنه تم ترميم شبكة 
توزيع الماء الصالح للشرب المتقادمة بمدينة الداخلة، حيث 
بلغت الكلفة اإلجمالية 3.3 مليون درهم بالنسبة للشطر 

االستعجالي، و36 مليون درهم بالنسبة للشطر التكميلي.
الصالح  بالماء  الصيد  قرى  تزويد  مشاريع  وبخصوص 
الصيد عريش –  قرية  تزويد  تم  أنه  للشرب، أوضحت 
انتيريف بالماء الصالح للشرب بكلفة إجمالية بلغت 22 
مليون درهم، وتزويد قرية الصيد البويردة )36.6 مليون 

درهم(، وقرية الصيد عين بيضا )44 مليون درهم(.
التواصل  الخامس  المحور  إطار  في  أنه  إلى  وأشارت 
والتحسيس، بادر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
للشرب ءقطاع المإ إلى تعميم العدادات الفردية اقتصادا 
ترشيد  حول  الساكنة  لتحسيس  فرق  تكوين  وكذا  للماء، 

استعمال المياه واستهالكها.
ومن جانبه، استعرض رئيس قسم اإلعداد والري بالمديرية 
الجهوية للفالحة، لحسن الموساوي، العديد من المحاور 
التي تضمنتها هذه االتفاقية اإلطار في المجال الفالحي على 
الصعيد الوطني، السيما تلك المتعلقة بالسقي على مساحات 
شاسعة لتطوير السقي االقتصادي وتثمين مياه الري. وقدم 
عرضا ابرز من خالله المعطيات المتعلقة بالحصة الفردية 
للمواطن من الماء ،وبرامج وزارة الفالحة من أجل تطوير 

عمليات السقي من التقليدي إلى المتطور وطنيا وجهويا.

وفي إطار برامج 
تزويد وتحسين 

الماء الصالح 
للشرب بالجهة 
للفترة -2020

2027، تمت تقوية 
منشآت تزويد 
الداخلة بالماء 

الشروب عن طريق 
تحلية مياه البحر 

بكلفة 250 مليون 
درهم، وتقوية 

وترميم المنشآت 
الهيدروءميكانيكية 

للمحطة األولى ذات 
الصبيب 110 لتر/

الثانية بغالف مالي 
يبلغ 4.2 مليون 

درهم، وتقوية 
منشآت تزويد مركز 
بئر كندوزولمهيريز 

بالماء الشروب 
بكلفة تبلغ 37 

مليون درهم.
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البرنامج المندمج لدعم
وتمويل المقاوالت

كبرى  أهمية  والمتوسطة  الصغيرة  المقاوالت  تكتسي 
للتقدم  األساسي  المحرك  و  للتنمية  قاطرة  باعتبارها 
الشغل  مناصب  خلق  على  لقدرتها  نظرا  االقتصادي 
واالنخراط في الجهود الرامية إلى تقليص نسبة البطالة 
واالندماج  االقتصادي  النسيج  تماسك  في  والمساهمة 
االجتماعي. فبالمقاولة تولدت االختراعات واالبتكارات، 
على  والحث  التكنولوجية  المعرفة  دائرة  توسعت  و 

االستثمار وتطورت رقعة الخلق واإلبداع.
المقاوالت  هذه  تلعبه  الذي  الهام  الدور  لهذا  واعتبارا 
الصغرى والمتوسطة، كما يتجلى ذلك من خالل التجارب 
الدولية  في انتاج القيمة المضافة التي لها طابع خاص، 
بالنظر إلى امكانيات التأقلم مع التطورات السريعة التي 
تعرفها االقتصادات الدولية، والقدرة كذلك على االبتكار، 
أجل  من  الجهود  تظافر  إلى  بحاجة  المقاوالت  هذه  فإن 
تدبيرها  وأساليب  طرق  وتطوير  عصرنة  من  تمكينها 
والتكوين  التمويل،  مشاكل  مستمرلحل  بشكل  وتسييرها 

الجيد للموارد البشرية.
لدعم  المندمج  »البرنامج  شكل  فقد  اإلطار  هذا  وفي 

محمد  الملك  جاللة  ترأس  الذي  المقاوالت«   وتمويل 
2020بالقصر  يناير    27 االثنين  يوم  السادس، 
المتعلقة  االتفاقيات  وتوقيع  تقديم  حفل  بالرباط  الملكي 
إضفاء  إلى  الهادفة  الملكية  لإلستراتيجية  تكريسا  به، 
للمملكة،  السوسيو-اقتصادي  النسيج  على  جديدة  دينامية 
جديد  جيل  بروز  ودعم  االجتماعية  التفاوتات  وخفض 
المبادرة  ومواكبة  التشغيل،  وإنعاش  المقاولين،  من 
و  والمتوسطة  الصغرى  والمقاوالت  الفردية  المقاوالتية 

مواكبة الشباب المقاول لوضعهم على طريق النجاح. 
وينذرج توقيع االتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج في إطار 
خطاب  في  الواردة  السامية  الملكية  التوجيهات  تنفيذ 
في  البرلمانية   الدورة  افتتاح  بمناسبة  الجاللة  صاحب 
11 أكتوبر 2019، بخصوص تسهيل ولوج المقاوالت 

للتمويل. هذا البرنامج يتضمن ثالثة محاور أساسية هي 
منتجات  من  جديد  جيل  خالل  من  المقاوالتي  التمويل 
والمواكبة  الدعم  عمليات  وتنسيق  والتمويل،  الضمان 
اإلدماج  وتعزيز  الجهات،  مستوى  على  المقاوالتية 
المجال  في  للشباب، خاصة  والمالي  اقتصادي  السوسيو 
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منعطف هام في منظومة النهوض بالتشغيل الذاتي 
وبالمبادرات الشبابية

ترأس جاللة الملك محمد السادس حفظه هللا، يوم االثنين 27 يناي 2020  بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم 
»البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت« وتوقيع االتفاقيات المتعلقة به.
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تبلور  أن  شأنها  من  المبادرات،  هذه  أن  حيث  القروي، 
أجوبة مستعجلة الستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات  التي 
والمقاوالت  المشاريع  حاملي  الشباب  ولوج  من  تحد 
المصدرة  والمقاوالت  المنظم  غير  والقطاع  الصغيرة 

للتمويل.
 6 مبلغ  رصد  طريق  عن  البرنامج  هذا  تنفيذ  وسيتم   
شراكة  إطار  في  سنوات   3 مدى  على  درهم،  ماليير 
من  مساهمة  أساس  على  البنكي،  والقطاع  الدولة  بين 
الدولة بـ3 ماليير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي. 
 2 وبمبادرة من صاحب الجاللة نصره هللا تمت إضافة 
للتنمية  التاني  الحسن  صندوق  طرف  من  درهم  مليار 

واالقتصادية. االجتماعية 

الفئة المستهدفة وشروط االستفادة من 
هذا البرنامج:

ضمت االتفاقيات الُمبرمة بهذا الخصوص ثالثة منتجات، 
األول أُطلق عليه »ضمان انطالق«، وهو منتج ضمان 
الشهادات  حاملي  والشباب  الذاتيين  المقاولين  يستهدف 

والمقاوالت الصغيرة جداً.
التي  المقاوالت  الضمان  هذا  من  تستفيد  أن  ويمكن 
 10 من  أقل  وتحقق  سنوات،   5 ُعمرها  يتجاوز  ال 
للمقاوالت  وبالنسبة  معامالت.  كرقم  درهم  ماليين 
حدود  في  توقعاتها  تكون  أن  يتوجب  إحداثها  المرتقب 
قرض  الضمان  هذا  الذكر.ويتيح  سالف  المعامالت  رقم 
 80 وسيغطي  درهم،  مليون   1.2 حدود  في  استثمار 
فأطلق  الثاني  المنتج  أما  القروض.  من  المائة  في 
ويستهدف  القروي«،  المستثمر  انطالق  »ضمان  عليه 
الصغيرة  والمقاوالت  الصغيرة  الفالحية  الضيعات 
المجال  في  الذاتيين  والمقاولين  المشاريع  وحاملي  جداً 

القروي، بنفس الشروط في الضمان األول.
المقاوالت  »ستارت  الثالث  المنتج  على  أُطلق  بينما 
تسبيق  شكل  على  تمويل  منتج  وهو  جداً«،  الصغيرة 
يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون 
المشاريع  حاملي  الذاتيين  للمقاولين  ُموجه  ضمانات، 
والمقاوالت الصغيرة جداً. كما يمكن أن تستفيد من هذا 
واالستغالليات  المبتكرة  الشابة  المقاوالت  أيضاً  المنتج 
لعملية تمليك  الفالحية الصغيرة، والمشاريع المبنية وفقاً 
األراضي الجماعية والمقاوالت الصغيرة المصدرة نحو 
الصغيرة  المقاوالت  المنتج  هذا  ويهم  اإلفريقية.  الدول 
لها، ويضم  تعتبر مرحلة صعبة  التي  البداية  في مرحلة 
قرض استثمار بـ300 ألف درهم كحد أقصى مضمون 

من طرف منتج »انطالق«.

مزايا البرنامج
الماضي  تجارب  مع  قطيعة  البرنامج  هذا  سيحدث    
كان  التي  بالقروض  الخاصة  الضمانات  تقديم  من حيث 
الخاصة  بالضمانات  االكتفاء  إذ سيتم  بها سابقا،  معمول 
بالمشروع عوض الضمانات الشخصية؛ في حين تتجلى 
القطيعة الثانية في نسب الفائدة المطبقة، التي ُتعتبر األقل 
الرئيسي  الفائدة  أقل من سعر  المغرب، وهي  تاريخ  في 

المطبق من طرف بنك المغرب.
مهمة،  بتحفيزات  جاء  البرنامج  هذا  أن  إلى  يشار 

تفضيلي  فائدة جد  معدل  تطبيق  مرة  سيتم وألول  بحيث 
بالنسبة  المئة  2 في  المستهدفة والذي لن يتجاوز  للفئات 
بنسبة  فائدة  ومعدل  الحضري  المجال  في  للمقاوالت 

1.75 في المئة بالنسبة للمقاوالت في المجال القروي.
تستمر  أن  يمكن  التي  السماح  فترة  بفضل  أنه  كما 
لخمس سنوات، ستمكن هذه التجربة المقاوالت وحاملي 
بأقل  االستثمار  غمار  خوض  من  المستفيدين  المشاريع 
المخاطر المالية، وبدينامية كبيرة، مما يجعلنا أمام عقلية 

بنكية جديدة في بالدنا.
التراب  صعيد  على  الخبراء  من  شبكة  توفير  وسيتم   
االستعانة  المشاريع  وحاملي  للمقاولين  يمكن  الوطني، 
بهم حتى يتجاوزوا مرحلة الخطر، حيث يمكنهم التوجه 
إشراف  تحت  تأسيسها  تم  التي  الجهوية  اللجنة  إلى 
المراكز الجهوية لالستثمار، التي ستكون مكلفة باستقبال 
حاملي المشاريع واألفكار ومواكبتهم من البداية إلى أن 
يقف المشروع على قدميه، ويتوفر على شروط الحياة، 
االستشارات  لتقديم  باإلضافة  والتدخل،  للتتبع  آلية  وفق 
المشاريع  أصحاب  لفائدة  المناسب  والتأطير  الالزمة 
واألفكار. وتتوقع الحكومة أن ُيحدث هذا البرنامج الجديد 
27 ألف فرصة عمل سنوياً، وبالتالي المساهمة  حوالي 
في تقليص نسب البطالة في البالد، خصوصاً في صفوف 

الشباب، وخاصة في الوسط الحضري.
المقاوالت  وتمويل  لدعم  المندمج  البرنامج  يشكل    
»منعطفا تاريخيا« في منظومة تمويل ومواكبة المقاوالت 
في  جديد  زخم  بث  أجل  من  فعالة  وآلية  بالمغرب، 
الماضية  التجارب  االقتصادي، حيث سيقطع مع  النسيج 
مجال  في  وطموح  رائد  برنامج  وهو  السابقة  والبرامج 
الصغيرة  والمقاوالت  الشباب  المشاريع من  دعم حاملي 
جدا والصغيرة والمتوسطة، سيمكن من النهوض بقطاع 
القروي  العالم  في  الشبابية  وبالمبادرات  الذاتي  التشغيل 
إلى  جديدة  دينامية  »يعطي  أن  شأنه  ومن  والحضري، 
للشباب  السوسيو-مهني  االندماج  وتعزيز  المقاولة  روح 

t .»بالوسطين القروي والحضري

ضمت االتفاقيات 
الُمبرمة بهذا 

الخصوص ثالثة 
منتجات، األول 

أُطلق عليه »ضمان 
انطالق«، وهو 

منتج ضمان 
يستهدف المقاولين 

الذاتيين والشباب 
حاملي الشهادات 

والمقاوالت 
الصغيرة جداً.

جاللة الملك يستقبل وزير االقتصاد والمالية واإلصالح اإلداري ووالي بنك المغرب 
ورئيس المجموعة المهنية للمصارف في المغرب.
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تتوفر جهة الداخلة وادي الذهب على مؤهالت مهمة في 
قطاعات مختلفة مكنتها، بفضل تظافر الجهود واإلنخراط 
الجاد للجهة في البرامج التنموية المختلفة، من شق مسار 
من  هام  اقتصادي  نسيج  تطوير  في  ساهم  متميز  تنموي 
أسس  تقوية  في  فاعال  دورا  تلعب  وشركات  مقاوالت 
وركائز التنمية من خالل خلق فرص الشغل وإنتاج القيمة 

المضافة وتحقيق اإلندماج اإلجتماعي.
الذي  المقاوالت  وتمويل  لدعم  المندمج  البرنامج  ويشكل 
جاء تفعيال للتوجهات الملكية السامية، رافعة جديدة ستمكن 
المحالة، بالنظر لألهداف المحددة له، من خلق آفاق جديدة 
وتذليل الصعاب أمام الشباب المقاول ولحاملي المشاريع من 

أجل تحقيق طموحاتهم والمساهمة في تنمية المنطقة.

وال يخفى على أحد الدور الهام الذي تلعبه المقاولة المتوسطة 
والصغرى والجد الصغرى في تقوية الدعامات األساسية 
القتصاد المجتمعات والسير بها إلى األمام وال أدل على ذلك 
ما يعرفه اقتصاد الدول العظمى من تطور وازدهار، كما 
تعتبر هذه المقاوالت أداة مهمة في تنشيط النسيج االجتماعي 
للمجتمع وذلك بتحسين المستوى المعيشي للفئة الشغيلة و 
ذلك  خالل  ومن  وذويهم  أسرهم  على  ككل  ينعكس  الذي 
على المجتمع ككل، فاإلنسان الذي يتقاضى أجرا يمكنه من 
العيش الكريم وتعليم أبنائه والتربية الحسنة وبالتالي تجنب 

كثير من معيقات التقدم كاألمية مثال.
 وفي هذا اإلطار، انعقد يوم21 فبراير2020بالداخلة، لقاء 
المقاوالت  لدعم وتمويل  المندمج  البرنامج  تواصلي حول 
“انطالقة”، من أجل بحث وسائل تنفيذه على مستوى جهة 

الداخلة – وادي الذهب.
إقليم  عامل  الجهة  والي  ترأسه  الذي  اللقاء،  هذا  وكان   
وادي الذهب لمين بنعمر، بحضور عامل إقليم أوسرد عبد 
الرحمان الجوهري، فرصة لتقديم برنامج “انطالقة” لدعم 
بتسهيل  الكفيلة  الوسائل  واستعراض  المقاوالت،  وتمويل 

تنفيذه جهويا.
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال السيد بنعمر إن هذا اللقاء يأتي 
في ظرفية مهمة وخاصة، يميزها االنكباب الفعلي والجدي 
من جميع المتدخلين )إدارات عمومية ومؤسسات عمومية 
وقطاع البنكي( على تنزيل التعليمات الملكية السامية في 

مجال دعم المقاوالت الصغرى.
وأوضح السيد بنعمر أن دعم المقاوالت الصغرى يرتكز 
بشروط  ومواكبة  تمويل  عرض  من  مكون  برنامج  على 
جد تفضيلية يستهدف الشباب حاملي المشاريع والمقاولين 
الذاتيين المسجلين في السجل الوطني والمقاوالت الصغيرة 
ماليا  غالفا  أن  التعاونيات.وأبرز  إلى  إضافة  والحرفيين، 
زمنية  جدولة  وفق  البرنامج  هذا  إلنجاح  تم رصده  مهما 
خالل  درهم  مليارات   08 غالف  رصدت  حيث  محددة 

اليوم التواصلي الجهوي لجهة الداخلة
وادي الذهب

 حول البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت
• الغرفة الفالحية بجهة الداخلة وادي الذهب :تعبئة من 

المقاوالتي لدى حاملي  العمل  بثقافة  المواكبة والنهوض  أجل 
المشاريع

• انخراط وتعبئة كافة الفاعلين في سيرورة تنزيل هذا 
الطموح البرنامج 
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كانت الخطوط 
الرئيسية لبرنامج 

دعم وتمويل 
األعمال المتكاملة 

والشروط المطلوبة 
لالستفادة من 

التمويل المصرفي 
في صلب 

المناقشات خالل 
اجتماع توعية عقد 

يوم الجمعة في 
الداخلة.

البنكي  القطاع  بالتزام  منوها  القادمة،  الثالث  السنوات 
مجموعة  خالل  من  البرنامج،  هذا  إلنجاح  المغربي 
الفائدة والضمانات، وكذا عبر  نسبة  تهم  التي  اإلجراءات 
تفعيل آليات المواكبة والمصاحبة التي تشكل إحدى مفاتيح 

نجاح هذه العملية.
وأشار إلى أن هذه اإلجراءات والتدابير ستمكن حتما من 
لفائدة  والتمويل  الضمان  منتوجات  من  جديد  جيل  تقديم 
في  المشاريع  حاملي  والشباب  جدا  الصغيرة  المقاوالت 
العالم القروي، وبالتالي إطالق دينامية جديدة تدعم المبادرة 
السوسيو-اقتصادي  اإلدماج  لتعزيز  وذلك  المقاوالتية، 

للشباب في المجالين القروي والحضري.
من جهته، أشار مدير المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة 
يمثل  اللقاء  هذا  أن  إلى  هواري،  منير  الذهب،  وادي   –
مناسبة إلطالع الشباب على البرنامج المندمج لدعم وتمويل 
السامية،  الملكية  للتوجيهات  تنفيذا  يأتي  الذي  المقاوالت 
من  العديد  المشاريع  حاملي  للشباب  يوفر  أنه  إلى  مشيرا 

المزايا، من أجل تشجيعهم على ريادة األعمال.
لالستثمار  الجهوي  “المركز  أن  هواري  السيد  وأضاف 
يضطلع بدور أساسي ويعمل بتنسيق مع مختلف المتدخلين 
حاملي  أن  مؤكدا  البرنامج”،  هذا  ومواكبة  تتبع  لضمان 
دراسة  أجل  من  مسبقة  مواكبة  من  سيستفيدون  المشاريع 
من  االستفادة  من  يتمكنوا  حتى  االستثمارية  مشاريعهم 
التمويل البنكي والمواكبة البعدية عند إرساء المشاريع على 

أرض الواقع.
جهوية  لجنة  إحداث  سيتم  أنه  الصدد،  هذا  في  وأوضح، 
موضحا  البرنامج،  هذا  نجاح  لضمان  والمواكبة  للتنسيق 
لالستثمار،  الجهوي  المركز  يترأسها  التي  اللجنة  هذه  أن 
وتنفيذ  التكوين  بضمان  الخصوص،  على  ستضطلع، 
إعداد  في  المساعدة  وكذا  العمل،  المشروع ووضع خطة 
ملف القرض. وأضاف أن هذه اللجنة الجهوية ستتكون من 
أعضاء ينتمون إلى بنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك 

المغرب، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، واالتحاد 
العام لمقاوالت المغرب، وصندوق الضمان المركزي.

البرنامج وفق ثالث منتوجات   وسيتم تنزيل وأجرأة هذا 
والمصدرة،  حديثا  المنشأة  المقاوالت  لفائدة  جديدة  بنكية 
ويتعلق األمر ب “ضمان انطالق” لفائدة حاملي المشاريع 
)المجال الحضري(، و”ضمان انطالق المستثمر القروي” 
لحاملي المشاريع بالعالم القروي، و”ستارت – المقاوالت 
الصغيرة جدا” لتمويل حاملي المشاريع عن طريق تسبيق 

ي ؤدى بعد خمس سنوات بدون فائدة.
الجماعات  وأعضاء  رؤساء  بحضور  اللقاء  هذا  وجرى 
الترابية والغرف المهنية والمؤسسات البنكية المحلية وممثلي 
t .المقاوالت والجمعيات، وكذا رؤساء المصالح الخارجية
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نصره هللا  السادس  محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  السامية  للتعليمات  تنفيذا 
بتعبئة وتوعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد »كوفيد 19« 
في خطابه الموجه إلى األمة بمناسبة ذكرى 67 لثورة الملك والشعب. بناءا 
على توصيات السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب خالل لقائه مع المنتخبين 
لجهة  الفالحية  الغرفة  نظمت  بالجهة.  االقتصاديين  والمهنيين  والمنعشين 
الداخلة وادي الذهب بشراكة و تنسيق مع كل من المديرية الجهوية للفالحة 
الوطني  للمكتب  اإلقليمي  المصلحة  الفالحية و  الوطني لالستشارة  المكتب 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أيام تحسيسية ميدانية لفائدة مهني قطاع 
الفالحة بالجهة تحت شعار : » الوقاية من فيروس كورونا واجب وطني«.

ترأس السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب اجتماع اللجنة الجهوية لليقضة 
السيد  الفالحي و تنظيم قطاع الرعي بحضور  الموسم  االقتصادية حول 
رئيس الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب ورئيس مجلس الجهة و 
قد عرف هذا االجتماع عرض حول اهم التدخالت و البرامج التي تتبناها 
الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع مختلف الشركاء و 
التي تهدف إلى الرفع من مردودية التنمية الحيوانية بالجهة من خالل تثمين 
المنتوجات ودعم توريد الماشية والتحسيس والتأطير الميداني والمشاركة 

في تتبع عملية توزيع األعالف المدعمة.

نظم اليوم االحد 6 دجنبر 2020 السادة رؤساء الغرف الفالحية أعضاء جامعة الغرف الفالحية 
بالمغرب اصالة عن انفسهم و نيابة عن كافة أعضاء الغرف الفالحية و االسرة الفالحية المغربية 
المقبولة  الغير  لالستفزازات  القاطع  الرفض  اطار  في  الكركرات  لمعبر  رسمية  زيارة  قاطبة 
لمليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة المتجلية في منع حق المرور و منع تدفق السلع و تنقل 
االفراد المدنيين العزل عبر هذه المنطقة و هي فرصة نوه و بارك فيها السادة رؤساء الغرف 
الفالحية بالمبادرة الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه هللا القائد األعلى 
للقوات المسلحة الملكية و التي مكنت من فتح معبر الكركرات و إعادة األمور الى و ضعها 
الطبيعي. و هي مناسبة اكد فيها السادة رؤساء الغرف الفالحية تشبتهم الدائم بالوحدة الترابية و 
استعدادهم الالمشروط بالتضحية بكل غالي و نفيس دفاعا عن وطنهم العزيز تحت قيادة العاهل 

المفدى ضامن الوحدة و العزة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا و ايده

6 ديسمرب 2020

فة
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زيارة رسمية لمعبر الكركرات

أيام تحسيسية ميدانية لفائدة مهني قطاع الفالحة بالجهة تحت شعار :
»الوقاية من فيروس كورونا واجب وطني«

اجتماع اللجنة الجهوية لليقضة االقتصادية حول
الموسم الفالحي و تنظيم قطاع الرعي 

25 غشت 2020

28 أكتوبر 2020
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خالل الدورة العادية الجتماعها العادي لشهر أكتوبر 2019تبنت 
الغرفة الفالحية لجهة الداخلة وادي الذهب توصية تتضمن الدعوة إلى 
تسريع تطبيق القانون المتعلق »بالترحال الرعوي وتهيئة المجاالت 
الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها«.كما تم التأكيد على ضرورة 

إشراك كافة المتدخلين ألجل المساهمة في تنفيذ هذا القانون.
موجز حول هذا القانون :

 تغطي األراضي الرعوية بالمغرب حوالي 53 مليون هكتار دون 
المجال الغابوي )منها 21 مليون هكتار قابلة للتهيئة( و9   ماليين 
هكتار توجد بالملك الغابوي والحلفاء. وتوجد أغلب هذه األراضي 
بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة. وتعتبر من الموارد الرئيسية للرعي 
النشاط  المواشي  تربية  تعتبر  حيث  المناطق  هذه  لساكنة  بالنسبة 

األساسي كمورد رئيسي.
جماعية  أراضي  كانت  سواء  بالمغرب  الرعوية  األراضي  إن    
تشكل موضوعا الستصالح  فإنها  الخاص،  الدولة  لملك  تابعة  أو 
األراضي، من خالل إقامة بعض الزراعات والمغروسات واالقتطاع 
العشوائي لحطب التدفئة وبنايات فوضوية دائمة وقارة تتم حيازتها 

بشكل غير قانوني.
إلى  سيؤدي  والمكان  الزمان  في  الظاهرة،  هذه  تفاقم  إن  حيث    
انخفاض متتالي للمساحة الرعوية وتدهور خطير للمجال، وانخفاض 
في الطاقة اإلنتاجية لهذه األراضي، ونقص في التنوع البيولوجي مما 

سينجم عنه اختالل بيئي وبالتالي انعدام التوازن.
 تضاف إلى هذه العناصر، اآلثار والوقع الخطير والبنيوي للتغييرات 
المناخية على مختلف المنظومات الرعوية من خالل زحف التصحر 
االيكولوجي والبيئي بمختلف  التوازن  يهدد هشاشة  والجفاف مما 
المنظومات الرعوية وظروف عيش الساكنة التي تعتمد على تربية 

الماشية كأهم مورد ومصدر للعيش.
  جسد الترحال وحركية القطيع داخل هذه المجاالت لدى الساكنة 
في بحثها عن الموارد الرعوية ظاهرة قديمة، يعتمد عليها مربوا 
الماشية للبحث عن الموارد الرعوية الضرورية لتربية مواشيهم، 
السيما خالل سنوات الجفاف. وتعتبر هذه الظاهرة نمط عيش ساكنة 
المناطق الرعوية، وموروثا ثقافيا هاما باإلضافة إلى مساهمتها في 
التدبير  في  والمساهمة  بالمراعي  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ 
بمختلف  البيئية  التوازنات  على  والمحافظة  للمراعي  المستدام 
المنظومات الرعوية باإلضافة إلى التخفيف على مربي الماشية من 

عبئ الجفاف.
بين  الخالفات  العقود األخيرة، نشوب بعض  لوحظ في  أنه  إال    
الرحل والساكنة المحلية سواء بمناطق العبور أو المناطق المقصودة 
للرعي، تكاد تأخذ في بعض الحاالت طابعا خطيرا من شأنه تهديد 

السلم االجتماعي.
هذه  لتصحيح  التدخل  عاجل،  وبشكل  الضرورة  اقتضت  لهذا    
الوضعية وتداعياتها، وذلك بوضع إطار قانوني خاص ومالئم يساهم 
في تقديم الحلول الناجعة الممكنة لمختلف المشاكل المتعلقة بتهيئة 
وتدبير المجال الرعوي، وكذلك وضع قواعد استعمال واستغالل 
المراعي ومواردها، مع تنظيم وتسوية النزاعات الممكن أن تنجم عن 

ممارسة النشاط الرعوي.
  فالقانون الرعوي الجديد، يتماشى مع التحوالت العميقة التي عرفتها 
المجاالت الرعوية، وسيمكن من تقنين ظاهرة الترحال مع خلق آليات 
جديدة تساهم في تدبير جيد لهذا النشاط. كما سيمكن أيضا من تنمية 

هذا النشاط على أسس مقننة.
  ستمكن هذه األرضية من تنظيم نشاط الرعي، وتجهيز نقاط الماء، 
وتهيئ المراعي وخلق محميات رعوية، وتشجيع الكسابة وتنظيماتهم 

المهنية على االنخراط الفعلي في تطوير المجال الرعوي بما يضمن 
تحسين ظروف اإلنتاج وعيش الساكنة المحلية.

  باإلضافة الى ذلك، فإن هذا القانون يهدف إلى تأطير وتدبير هذه 
الظاهرة في مختلف تجلياتها، وعلى الخصوص:

-  تحديد قواعد ومبادئ التدبير، التهيئة وإحداث المجاالت الرعوية;
- تحديد ظاهرة الترحال بمختلف أشكالها، وتحليلها ألجل ضمان 

الشروط المستديمة لموارد عيش الساكنة المعنية وقطيعها;
- تحديد المبادئ والقواعد المنظمة للظاهرة ألجل ضمان االستغالل 
الجماعات  وكذا  المعنية  والمجاالت  والممتلكات  للموارد  المعقلن 

الترابية المستقلة;
وتحمل  النزاعات  كل  تفادي  والغرامات ألجل  العقوبات  تحديد   -
الدولة  الخصوص  وعلى  األطراف  جميع  لدن  من  المسؤولية 

والجماعات الترابية وكذا المستفيدين;
- تحديد الجهات والهيآت المكلفة بتنظيم الترحال من خالل وضع 
بنيات خاصة مكلفة بتدبير هذه الظاهرة والنزاعات الناجمة عنها 

)جمعيات وتنظيمات مهنية رعوية(. 
  يعمل هذا القانون على تحديد المبادئ األساسية والقواعد العامة التي 
تنظم تهيئة المجاالت الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها واستعمال 

الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وحركة القطعان.
ويضع اإلطار القانوني المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية وتنميتها 
واستغاللها المعقلن والمستدام، وتأمين الوعاء العقاري المخصص 
ولوج  حقوق  وضمان  الغابوية،  وللمراعي  الرعوي  لالستعمال 
المجاالت الرعوية ومواردها واستعمالها ولتسوية النزاعات التي قد 

تنجم عن هذه الممارسات.
كما يحدد شروط الولوج إلى الموارد الرعوية والمراعي الغابوية، 
وشروط حركة القطعان وكذا االلتزامات المفروضة على مالكيها 
السيما،  الغابوية،  والمراعي  الرعوية  المجاالت  يستعملون  الذين 
العامة والخاصة  الممتلكات  البيئية، وكذا  البيئة والمنظومة  حماية 

الواقعة في هذه المجاالت.
أنشطة  تنظيم  ومهام  صالحيات  المختصة  للسلطات  يخول  كما 
الترحال الرعوي وتقنينها، والسهر عليها وتتبعها، وفتح المجاالت 
الرعوية والمراعي الغابوية وتحديد فترات الترحال الرعوي وحركة 

القطعان والساكنة المرتبطة بها.
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األغذية العالمي لوالية من ثالث سنوات اعتبارا من 1 يناير 
2021 إلى 31 دجنبر 2023. ويعد انتخاب المملكة في 

واحدة من أهم الهيئات الفاعلة في العمل اإلنساني العالمي 
مؤشرا على التقدير الدولي الكبير إزاء مبادرات التضامن 

واإلجراأت الملموسة وذات األثر القوي التي يتم تنفيذها 
تحت القيادة المتبصرة لجاللة الملك محمد السادس، لفائدة 
السكان المنكوبين عبر العالم، ضحايا النزاعات واألزمات 

الصحية والكوارث الطبيعية. كما يمثل أيضا اعترافا بالخبرة 
التي طورها المغرب في مجاالت الحكامة وتدبير مختلف 

المراحل المتعلقة بتنفيذ سياسات وبرامج المساعدات اإلنسانية 
حول العالم. ويعد مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي الهيئة 

المديرية لهذا األخير، وتناط به، على الخصوص، مهمة 
بلورة السياسات الرامية إلى تحقيق األمن الغذائي العالمي، 
فضال عن التدبير واإلشراف على البرامج والمشروعات 

واألنشطة التي يوافق عليها.
______________

ناهزت قيمة صادرات المغرب إلسبانيا أكثر من 
8 مليارات درهم من الفاكهة والخضروات

قامت إسبانيا في الموسم الفالحي 2019/2020 باستيراد 
قيمة تاريخية من الخضروات والفواكه، بلغت  4730.78 
مليون أورو. وقد تجاوزت صادرات المغرب 800 مليون 
أورو. على الرغم من االنخفاض الطفيف من حيث الحجم 

)4335.84 مليون كيلوغرام( إال أن قيمة الواردات 
االسبانية من الفواكه والخضروات عرفت ارتفاعا ملحوظا، 

وفًقا لبيانات الخدمة اإلحصائية ايستكوم. كان المغرب هو 
البلد الذي صدر أكبر حصة من الفواكه والخضروات 

إلى إسبانيا ، على الرغم من جائحة كورونا. حيث دفعت 
إسبانيا ما مجموعه 800.84 مليون أورو مقابل المنتجات 

المغربية خالل الموسم الفالحي المنصرم. تليه الواليات 
المتحدة األمريكية بـ 746.53 مليون يورو وفرنسا بـ 

422.23 مليون يورو. من حيث الحجم ، كانت الدولة التي 
زودت إسبانيا بأكبر قدر من الخضار والفواكه خالل الموسم 
الفالحي المنصرم هي فرنسا بـ 965.3 مليون كيلوغرام ، 
حسب تقرير أورت أنفو. ويأتي المغرب في المركز الثاني 

من حيث الحجم بـ 542.79 مليون كيلوغرام ، ثم البرتغال 
بـ 375.59 مليون كيلوغرام و قيمة بلغت 301.39 مليون 

يورو.
______________

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تخلد 
الذكرى المئوية لتأسيسها

خلدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذكرى المئوية 
لتأسيسها، وهي مناسبة لتسليط الضوء على أهم اللحظات 

التي طبعت تاريخ المجموعة واالحتفاء بأطر تركوا بصمات 
مميزة في مسارها. فقبل 100 سنة، تم إحداث المكتب 

الشريف للفوسفاط، لتنطلق بعدها أنشطة االستغالل في شهر 
مارس من سنة 1921 نواحي مدينة خريبكة.

وفي ثالثينيات القرن الماضي وخالل الحرب العالمية 
الثانية، أصبحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 

مؤسسة عمومية وشكلت الدعامة الرئيسية للبالد، انطالقا 
من أول مصنع للسماد الصناعي )سوبرفوسفاط( بميناء الدار 

البيضاء، مرورا باستغالل مناجم “الكنتور”، وصوال سنة 
1952 إلى استغالل أول منجم سطحي في تاريخ المجموعة. 

بعد ذلك، كتبت صفحة جديدة في تاريخ المجموعة، مع 
دخول عصر تثمين الفوسفاط وتنويع العرض اإلنتاجي 
حيث تم خالل ستينيات القرن الماضي إنشاء المركب 

الكيماوي بآسفي، والذي يعتبر أول مصنع إلنتاج األسمدة في 
المغرب. وبعد أقل من عشر سنوات على ذلك، مكن ارتفاع 
أسعار الصخور الفوسفاطية من إطالق استثمارات جديدة، 

وخصوصا منصة التحويل الصناعي بالجرف األصفر التي 
تم تدشينها سنة 1986. وابتداء من سنة 1990، أبرمت 

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط شراكات جديدة مع 
فاعلين اقتصاديين رائدين لتؤكد بذلك إشعاعها على الصعيد 
الدولي. وعقب ذلك، سجلت سنة 2014، دخول المجموعة 

المكتب الشريف للفوسفاط  يعتزم فتح مصنعين 
جديدين لألسمدة في كل من غانا و نيجيريا
يعتزم المكتب الشريف للفوسفاط فتح مصنعين جديدين 

في كل من غانا ونيجيريا، سيكونان جاهزان للدخول إلى 
حيز الخدمة في سنة 2024. وفقا لما صرحت به وكالة 

األنباء العالمية رويترز، فإن المصنع األول في غانا سيكون 
مخصصا لصناعة األسمدة، فيما المصنع  الثاني في 

نيجيريا سيكون مخصصا لصناعة األمونيا التي ُتستعمل 
في التخصيب، وكال المصنعين سيعمالن على رفع الطاقة 
االنتاجية للمجموعة بمليوني طن إضافيين و يدخل هذان 
المصنعان ضمن السياسة االستثمارية في القارة االفريقية 
التي تنهجها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و التي 

تسعى لتوفير األسمدة بكمية و جودة عاليتين لدعم فالحة 
مستدامة و النهوض بها  على نطاق واسع

و جدير بالذكر أن هذين المصنعين الجديدين ينضافان إلى 
مصنع األسمدة الذي ينجزه المكتب الشريف للفوسفاط في 

أثيوبيا و الذي سيكون جاهزا للعمل في سنة 2023 أو في 
2024، بقدرة انتاجية تصل إلى 2،5 مليون طن سنويا من 

األسمدة، وسيكون موجها لألسواق المحلية وأسواق التصدير
ويحافظ المغرب على مكانته العالمية في إنتاج و تصدير 
الفوسفاط ، حيث ُيصدر أزيد من 70 بالمائة مما يحتاجه 

العالم ككل من مادة  الفوسفاط، وتتنوع استعماالت هذه 
المادة، غير أن انتاج األسمدة منها لتخصيب وزيادة المنتوج 

الفالحي تبقى من أبرز إنتاجات الفوسفاط
______________

موقع جديد يرصد عشر سنوات من إنجازات 
االستراتيجية الفالحية المغربية

تم إطالق موقع إعالمي جديد على شبكة اإلنترنت ، لرصد 
إنجازات االستراتيجية الفالحية “مخطط المغرب األخضر”. 

ويعد هذا الموقع ثمرة للتعاون الوثيق والمثمر بين مختلف 
مكونات القطاع الفالحي. أش دارت الفالحة هو االسم الذي 

اختير للموقع الجديد الذي يعرض محتواه باللغتين العربية 
الفصحى واللهجة المغربية )الدارجة(. ويستهدف الموقع 

عموم المتابعين، وهو عبارة عن مجموعة من المحتويات 
التي أنتجتها مختلف مديريات وزارة الفالحة )المركزية 

والجهوية( وكذا التنظيمات المهنية في القطاع حول 
إنجازات مخطط المغرب األخضر.  ويشمل الموقع عددا 

من اإلحصائيات والرسوم البيانية والفيديوهات، ومضامين 
إعالمية متعددة معروضة على الموقع الجديد. ويتعلق األمر 
بالمؤشرات الماكرو-اقتصادية وكذلك مؤشرات اإلنجازات 

والتأثيرات المتعلقة بالسالسل الفالحية والمشاريع األفقية 
)التمويل، التثمين، الماء والري، الصادرات، االستشارة 

الفالحية والتكوين، البحث الزراعي، السالمة الصحية،…( 
وكذا تلك المرتبطة بإنجازات المخططات الفالحية الجهوية

كما يتضمن الموقع شهادات من فالحات وفالحين حول 
تجاربهم الخاصة باإلضافة إلى قصص نجاح في القطاع 

الفالحي عبر جهات مختلفة من المملكة. للتذكير، فإن مخطط 
المغرب األخضر، الذي تم إطالقه سنة 2008، ينتهي 

بحلول سنة 2020. وعبر نظام حكامته المنظم والمسؤول، 
أحدث مخطط المغرب األخضر دينامية جديدة في القطاع 
الفالحي، من خالل االعتماد على التعبئة الحيوية لمجموع 

الفاعلين حول هذه االستراتيجية الوطنية
______________

انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة برنامج 
الغذاء العالمي لألمم المتحدة

انتخب المغرب األربعاء 2 دجنبر 2020 في روما، عضوا 
في مجلس إدارة برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 

على إثر تعيينه من قبل المجموعة اإلقليمية األفريقية لدى 
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(. وتم اختيار 

المملكة من قبل مجلس منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة إلى جانب خمس دول أخرى )البرازيل وغواتيماال 

والدنمارك والنرويج والمجر( لعضوية مجلس إدارة برنامج 

منعطفا تاريخيا جديدا من خالل إطالق أطول أنبوب لنقل 
لباب الفوسفاط في العالم يربط مناجم خريبكة بمنصة الجرف 

األصفر ثم على صعيد آخر، عبر افتتاح جامعة محمد 
السادس متعددة التخصصات التقنية سنة 2017.

وبفضل هذا اإلرث التاريخي، واصلت المجموعة تطورها 
واستمرارها لمواجهة تحديات جديدة حيث فرضت نفسها 

اليوم، كرائد عالمي في المنتجات الفوسفاطية، كما وضعت 
إفريقيا في قلب استراتيجيتها التنموية عبر برامجها المتعددة 

من أجل خدمة القطاع الفالحي.
______________

وزارة الفالحة: ميزانية االستثمار تصل إلى 
14.8 مليار درهم في سنة 2021

أفاد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات، عزيز أخنوش بأن ميزانية االستثمار المرصودة 

للوزارة تصل إلى 14.8 مليار درهم برسم سنة 2021.
وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة 

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
برسم سنة 2021، أمام لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية 
بمجلس المستشارين، أن هذه الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 
14 بالمائة مقارنة بميزانية 2020، والتي بلغت 12.94 

مليار درهم. وتتوزع هذه الميزانية، يتابع الوزير، على 
الخصوص بين قطاع الفالحة ب10.58 مليار درهم )زائد 
5 في المائة(، وقطاع التنمية القروية ب 2.71 مليار درهم 

بارتفاع بنسبة 56 بالمائة، مذكرا بأن برمجة ميزانية 2021 
تتوقع استئناف مختلف المشاريع القروية التي تم إطالقها 
خالل السنة الجارية، وذلك بهدف تقوية دينامية المجال 

القروي. كما رصدت، ميزانية االستثمار برسم سنة 2021، 
وفق الوزير، 1.28 مليار لقطاع المياه والغابات بارتفاع 
يبلغ 34 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، و221 مليون 

درهم لقطاع الصيد البحري )بزيادة 5 بالمائة(. وبخصوص 
ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة، فتبلغ، يضيف أخنوش، 

3.97 مليار درهم برسم سنة 2021، مقابل أزيد من 
3.88 مليار درهم  المرصودة في السنة الماضية، مشيرا 
إلى أن مجموع ميزانيتي التسيير واالستثمار يبلغ 18.77 
مليار درهم، أي بارتفاع بحوالي 12 في المائة  مقارنة مع 

.2020

______________

أخنوش: الفالحة المغربية أظهرت مرونة 
وتكيفا مع الظروف االستثنائية

أكد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات، عزيز أخنوش، أن الفالحة المغربية أظهرت 
مرونة وتكيفا مع الظروف االستثنائية بفضل المشاريع 
التي شهدها القطاع خالل العشر سنوات األخيرة. وقال 

أخنوش، في مداخلة له ضمن ندوة افتراضية رفيعة المستوى 
نظمها البنك الدولي، الخميس 12 نونبر 2020، حول 
موضوع »منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عند 

مفترق الطرق - نحو إعادة انطالقة اقتصادية مرنة وشاملة 
ومستدامة وفعالة«، إن المشاريع المهيكلة التي تم إطالقها 
في القطاع الفالحي خالل العشر سنوات األخيرة ضمن 

مخطط »المغرب األخضر«، مكنت من توفر القطاع على 
مرونة ومقاومة للظروف الصعبة، سواء كانت مناخية أو 

طارئة »مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خالل 
برامج توزيع الزراعات، والمساحات المسقية، التي تسمح 

بتموين جميع األسواق في المغرب«. وتابع أن قطاع الفالحة 
أبان عن قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية 

الصعبة، والظروف الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد19-، 
حيث لعب القطاع دورا هاما في هذه الظرفية، عبر ضمان 
تموين األسواق، واستمرار النشاط ما مكن من تحقيق نتائج 

متميزة، ال سيما من خالل ارتفاع الصادرات الفالحية بنسبة 
5 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تم تحقيقها خاصة 
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بفضل المشاريع المهيكلة التي تم إطالقها في إطار 
مخطط »المغرب األخضر« .
______________

مدينة الداخلة تحتضن النسخة الثالثة 
من المؤتمر الدولي حول اقتصاديات 

الصحراء 
تحتضن مدينة الداخلة النسخة الثالثة من المؤتمر 
الدولي حول اقتصاديات الصحراء يومي 18 و 
19 مايو تحت شعار »اقتصاديات الطاقة بين 

الصحراء و المحيط«. ويعتبر المؤتمر الدولي 
حول اقتصاديات الصحراء الذي ينظم سنويا 

من طرف المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير 
- الداخلة، بشراكة مع المجلس الجهوي لجهة 

الداخلة وادي الذهب، منصة بحث علمي متعددة 
التخصصات حول اقتصاد الصحراء وتنمية 

المناطق القاحلة )من قبيل األراضي الجافة أو 
الحارة، والمناطق شبه القاحلة أو المناطق شبه 

الصحراوية، والواحات والمناطق الريفية النائية(، 
ويتوخى المساهمة بفعالية في الحوكمة الرشيدة، 

في اإلدارة و في التنمية المستدامة للصحارى.
وتتوخى المناسبة، حسب بالغ للمنظمين، تشجيع 

اللقاءات بين جميع المتدخلين )سواء أكانوا 
أكاديميين، أو مهنيين، أو سياسيين، أو فعاليات 

من المجتمع المدني، أو منظمات غير وحكومية(، 
وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدان ذات االمتداد 

الصحراوي من إفريقيا ودول الخليج )الشرق 
األوسط، وشمال إفريقيا، والساحل و الصحراء 

...(، إضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية، 
والصين، وأستراليا، والهند. كما تعمل على تثمين 

و إبراز المعرفة الصحراوية وعلوم الصحراء 
وكل ما يتصل بها من توصيات وخالصات 

الدراسات والمؤتمرات، وخلق بيئة مواتية 
لتبادل التجارب والخبرات، والدورات التكوينية 

والممارسات التربوية والبيداغوجية المبتكرة، 
وذلك حول موضوعات تتعلق باقتصاد وتنمية 

الصحراء وإدارة األراضي القاحلة، مثل السياحة 
وصناعة السفر؛ والفالحة، والزراعة وتربية 

األحياء المائية؛ والطاقات المتجددة، إضافة إلى 
إدارة واقتصاديات الطاقة؛ والتعدين وإدارة الموارد 

الطبيعية؛ والنقل والخدمات اللوجستية؛ ومصايد 
األسماك واقتصاد المحيطات والبحر؛ والتكنولوجيا 
واالبتكار؛ والرياضات المائية والترفيه، واالقتصاد 

الرياضي وإدارة الرياضة؛ والتراث الثقافي 
المادي وغير المادي؛ والتنوع البيولوجي، والبيئة، 

والمناطق الرطبة، والمحافظة على الطبيعة 
وإدارتها ... وهكذا سيتم كل سنة تنظيم نسخة من 

هذا المؤتمر.
______________

األمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء 
عالمية

حذر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
من أزمة غذائية عالمية ذات تبعات بعيدة المدى 

بالنسبة لـمئات ماليين األطفال والبالغين إذا لم يتم 
بذل أي جهود لتخفيف عواقب وباء كوفيدء 19

 وقال غوتيريش في بيان صدر بالتزامن مع 
دراسة لألمم المتحدة إن أنظمتنا الغذائية لم تعد 

تعمل وجائحة كوفيدء19 تفاقم الوضع  مذكرا بأن 
أكثر من 820 مليون شخص ال يحصلون اليوم 
على ما يكفي من الغذاء لسّد جوعهم. وتابع أن 
حوالي 144 مليون طفل دون الخامسة يعانون 
من التقّزم، أي أكثر من طفل من أصل خمسة 

في العالم مضيفا هذه السنة، قد يصبح 49 مليون 

شخص إضافي ضمن فئة الفقر المدقع بسبب األزمة الناجمة عن 
تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال إن عدد األشخاص في حال 
انعدام األمن الغذائي الخطير أو الذين يعانون من سوء تغذية حاّد 

سيزداد بسرعة داعيا إلى تعبئة تتركز بشكل أولي على مكامن 
الخطر الشديد  وطالب غوتيريش بصورة خاصة بحماية العاملين 

في القطاع الغذائي وإبقاء المساعدة اإلنسانية، وتعزيز الدعم 
للصناعة الغذائية والمبادالت التجارية لتفادي انقطاع سلسالت 
التوزيع. كما شدد على البرامج الغذائية، وال سيما عبر إقرار 

مساعدات لألطفال الذين حرموا من الوجبات الغذائية الموزعة 
في المدارس. ولفت إلى ضرورة تطوير أغذية سليمة ومغذية 

الستئصال الفقر في العالم
______________

خبير أممي يحذر من تحويل المياه إلى سلع مثل 
الذهب والنفط للمضاربة في األسواق التجارية

أعرب خبير أممي في مجال حقوق اإلنسان عن القلق بشأن إنشاء 
أول سوق في العالم  للعقود اآلجلة للمياه، وقال إن ذلك قد يؤدي 

إلى المضاربات من قبل الممولين الذين قد يتاجرون في المياه 
وكأنها سلعة أخرى شأنها كشأن النفط والذهب.

المقرر الخاص المعني بحق اإلنسان في الحصول على 
مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو 

أروجوءأغودو أكد عدم إمكانية تحديد قيمة للمياه مثل السلع 
التجارية األخرى. وقال: الماء ملك للجميع وهو منفعة عامة، إنه 

مرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا وسبل عيشنا كلها، وهو مكّون أساسي 

للصحة العامة ، ولفت االنتباه إلى أهمية الوصول إلى المياه أثناء 
محاربة جائحة كـوفيد .

في ديسمبر، أطلقت مجموعة س ام إي ، وهي مجموعة رائدة 
في مجال العقود اآلجلة إلدارة المخاطر، أول عقد آجل للمياه في 
العالم للتداول بهدف مساعدة مستخدمي المياه على إدارة المخاطر 
وتحقيق توازن أفضل بين الطلبات المتنافسة على إمدادات المياه 

والطلب عليها، وسط حالة عدم اليقين التي تسببها الفيضانات 
الشديدة والجفاف وتأثير ذلك على توافر المياه.




