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  السٌاق العام للمشروع: 

تتمٌز واحات الجنوب المغربً بتفرد وجاذبٌة مشاهدها الطبٌعٌة ، 

ذو قٌمة عالمٌة متمثال فً أشجار النخٌل، كما شكلت  اوتختزن تراثا بٌئٌ

هو أساس االستقرار السكانً ا، كبٌر ااٌكولوجٌ اواحات الجنوب المغربً نظام

منذ عصور نظرا لألهمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة والغذائٌة التً 

هشاشة قصوى فرضتها من الواحات تعانً الٌوم هذه ٌوفرها نخٌل التمر لكن 

افر جهود الجمٌع للتقلٌل من ظعلٌها نتائج التغٌرات المناخٌة ، مما ٌستدعى ت

  .اثر التغٌرات المناخٌة 
 

 

 ًأهمٌة أشجار النخٌل فً واحات الجنوب المغرب : 

َشكم إَزبج انزًىر أسبص االلزصبد انًحهٍ وانًىرد انًبنٍ انىحُذ  : األهًُخ االلزصبدَخ -

 .نهفالحٍُ نزًىَم األَشطخ انفالحُخ وضزوراد انحُبح انُىيُخ 

رخهك أشجبر انُخُم يُبخب يحهُب َحًٍ انًشروػبد انًحهُخ يٍ هجىة انزَبح  :األهًُخ انجُئُخ  -

 .وانحزارح انًزرفؼخ كًب رسبهى فٍ ركسُز سزػخ انزَبح ورثجُذ انزيبل و رمهُص َست انزجخز 

يٍ يُبصت انشغم % 80رىفز انىاحبد كُشبط الزصبدٌ أسَذ يٍ  :األهًُخ االجزًبػُخ  -

 –انمصىر  –بٌ انًحهُىٌ ػهً أشجبر انُخُم فٍ ػًهُخ انجُبء ثبنجُىة انشزلٍ كًب َؼزًذ انسك

 .وكًبدح أونُخ أسبسُخ فٍ انحزف انزمهُذَخ  –وانمصجبد 

رزًثم فٍ أهًُخ انزًز كًىرد غذائٍ أسبسٍ نذي انسبكُخ انًحهُخ َظزا نًب  :األهًُخ انغذائُخ  -

ًب أٌ أػالف انزًز يبدح هبيخ َحزىَه يٍ َست ػبنُخ يٍ انسكزَبد وانجزورُُبد وانًىاد انذهُُخ ك

 .فٍ رسًٍُ انًىاشٍ 
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 والضغوطات التً توجهها واحات الجنوب المغربً اإلكراهات : 

تتمثل فً قلة التساقطات المطرٌة وارتفاع معدالت الحرارة و نسب التبخر  :انضغىط انطجُؼُخ 

مشكل الفٌضانات الموسمٌة  ونسب الملوحة وتوالً سنوات الجفاف كمعطى هٌكلً اضافة الى

.وتزاٌد وتنامً ظاهرة التصحر، وشٌخوخة اشجار النخٌل  
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تتجلى فً ظاهرة اقتالع أشجار النخٌل وتهجٌرها إلى المدن المغربٌة قصد  :انضغىط انجشزَخ 

ملٌون  7,1الضغط الدٌمغرافً.التزٌٌن ، إهمال زراعة أشجار النخٌل والعناٌة بها بسبب الهجرة 

  .الواحات علىمن سكان المغرب  وكذلك الزحف العمرانً  9,5   %أي  نسمة

الواحً بسبب ضعف المردود الذي ساهم فً هجرة الساكنة  التخلً عن مزاولة النشاط الزراعً -

 .النشٌطة 

 .(الدالح)استنزاف الفرشة المائٌة عن طرٌق إنشار زراعات مستهلكة لكمٌات كبٌرة من المٌاه  -
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من %  5تتمثل فً انتشار كبٌر لمرض البٌوض الذي ٌقضً سنوٌا على  :انجُهىجُخ انضغىط 

 .أشجار النخٌل ذات الجودة العالٌة 

 بالجنوب الواحات نظام فً النخٌل أشجار نسبة تقلصت واالكراهات الضغوطات هذه وأمام

 القرن مطلع مع نخلة ملٌون 5.5 حوالً إلى 20 القرن بداٌة مع نخلة ملٌون 15 من الشرقً

21 . 
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  الهدف العام للمشروع: 

 كتراث الجنوب المغربً المساهمة فً إنقاذ وتأهٌل وتنمٌة واحات 

 .حضاري إنسانً

 

 

  األهداف الخاصة : 
 

  .توعٌة الفالحٌن بأخطار تدمٌر الواحات -

 .تحسٌس الفالحٌن بأهمٌة تدبٌر مٌاه السقً -

  .انقاذ الواحاتتوعٌة الفالحٌن بأهمٌة المساهمة فً  -

 .رصد انعكاسات التغٌرات المناخٌة على المجال الواحً -

 .التعرف على برنامج انقاد الواحات ضمن مخطط المغرب االخضر -

  .توعٌة الفالحٌن بأهمٌة استعمال التقنٌات الجدٌدة فً مجال السقً -

 .ترسٌخ ثقافة العمل الجماعً للمساهمة فً انقاذ واحات الجنوب الغربً -

 .اكتشاف االكراهات الطبٌعٌة والبشرٌة والبٌولوجٌة التً تواجه نظام الواحات -

 .توعٌة الفالحٌن بضرورة تبنً مقاربة فالحٌة جدٌدة ذات مردودٌة ومقتصدة للماء -

التعرف على األهمٌة االقتصادٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة لنظام الواحات بالجنوب  -

 .المغربً
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 علمٌة حول األنشطة مداخالت وورشات : 

 
  .استراتٌجٌة تاهٌل و تنمٌة الواحات -

  .التغٌرات المناخٌة وانعكاساتها على نظام الواحات -

 .إشكالٌة الموارد المائٌة بواحات الجنوب المغربً -

  .ظاهرة التصحر وانعكاساتها على مجال الواحات -

  .الهجرة وانعكاساتها على مجال الواحات -

دور التعاونٌات الفالحٌة بالنهوض بقطاع  و التمور بالواحاتاستراتٌجٌة تثمٌن و تسوٌق  -

 .التمور

 .خطورة استعمال المبٌدات و االسمدة الكٌماوٌة على التربة و المٌاه بالواحات -

 

  الفئة المستهدفة: 

 
 سكان الواحات -

 المنتخبون -

  الطلبة الباحثون بالجامعات  -

 التعاونٌات الفالحٌة -

 جمعٌات السقً  -

 التنموٌة الجمعٌات -
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 الشركاء:  

 

 الوكالة الوطنٌة لتنمٌة الواحات و شجر االركان -

 كتابة الدولة فً البٌئة -

 كتابة الدولة فً الماء -

 جهة سوس ماسة درعة -

 وكالة الحوض المائً سوس ماسة درعة  -

 وكالة الحوض المائً كٌر زٌز غرٌس -

 المكتب الجهوي لالستثمار الفالحً  -

 الفالحًالمعهد الوطنً للبحت  -

 المندوبٌة السامٌة للمٌاه والغابات -

  عمالة زاكورة  -

الجمعٌة المغربٌة للبٌوتكتنولوجٌا و المحافظة على الموارد   .جامعة القاضً عٌاض مراكش  -

 MICROBIONAالطبٌعٌة 

 جامعة إبن زهر أكادٌر  -

 المجلس البلدي بزاكورة -

 المجلس االقلٌمً  -

 مٌد الغزالنجمعٌة زاٌال للمحافظة على بٌئة بامحا -

 مؤسسة وارزازت الكبرى  -
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  الجمعٌة الحاملة للمشروع : 

 

زاكورة   أصدقاء البٌئة  جمعٌة  AAEZ 

 

ثهذف انًحبفظخ ػهً انًىارد انطجُؼُخ  4111َىَجز  42ثزبرَخ أصذلبء انجُئخ   جًؼُخ  ذأسسر

األوسظ ، واسزطبػذ انجًؼُخ رىثُك كم انمضبَب وانًشبكم انجُئُخ  وحًبَخ انجُئخ ثىاحبد درػخ

ثبنًُطمخ يٍ خالل يشبرَغ ، وَذواد ، اَبو دراسُخ وػهًُخ ، ويىائذ يسزذَزح ، حًالد 

 : ويٍ أهى انًشبرَغ انًُجشح . رحسُسُخ 

انً  4112يشزوع انًحبفظخ ػهً انُظبو انجُئٍ ورحسٍُ ظزوف ػُش انسبكُخ ثىاحخ رزَبرخ يٍ   -

 Le Fond pour l'Environnement   و  UNPD  انؼبنًٍ انجُئخ صُذوق يٍممول   4112

Mondial 

على  8002وحصلت الجمعٌة على جائزة الحسن الثانً  للبٌئة سنة   

 .مجمل أعمالها البٌئٌة

Association des Amis de l’Environnement    Zagora 

Av Mohamed V     E-mail: aaezag@gmail.com    

www.facebook.com/aaezag 

GSM: 0667236896 

 

 

 

 

mailto:aaezag@yahoo.fr
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