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 : . الطبقة المائية مخزون وسيط مرحلي 5

يجب العمل على توزيع جيد للمياه السطحية بطريقة فعالة 

بين األراضي المزروعة، مع إعطاء األفضلية للمنتوجات 

ذات القدرة التنافسية في فترة الجفاف مقارنة بالمنتوجات 

األقل تنافسية كالحبوب والقطاني. اإلعانات المالية للضخ 

ستسرع فقط من تخفيض الطبقة المائية إلى أعماق تعرض 

 االستمرارية على المدى البعيد للخطر دون إعالة مالية.

 

 : . إنتاجية الماء 6

تغيير تكنولوجي آخر لم يتناول في هذه الدراسة، هو 

تخفيض )أهمية ( الماء في اإلنتاج الزراعي بكمية القيمة 

المضافة نفسها كحل أساس. هذا التغير التكنولوجي سيروم 

تخفيض القيمة الضمنية للماء عوض رفعه، وتخفيض 

 عمق حقل الطبقة المائية بالنسبة للوضعية األساس.

 

 : . معدل السحب المؤقت للمياه الجوفية7

يكمن الحل السياسي في تفويض سلطة عمومية أو جمعية 

مستعملي المياه إلقناع الفالحين بهذه النتيجة الممكنة 

لسلوكهم. فتغيير هذا السلوك يمكن أن يساهم في الحفاظ 

على سحب مقبول للمياه الجوفية على امتداد فترة أكثر 

طوال، وكذا تأمين أثر وسيط مرحلي دوري في حالة إذا 

ما كانت تقديرات المياه السطحية  على المدى البعيد غير 
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 السياق :

إدماج خدمات النظم اإليكولوجية في السياسات و البرامج ”

هو “القطاعية و االقتصاد الكلي: دراسة وضع المغرب

تعزيز عالقات ”جزء )مشروع( من مشروع أكبر بعنوان

النظام اإليكولوجية والتنمية االقتصادية من خالل دراسات 

لوحدة “إقتصادية مبتكرة من أجل تحقيق النمو البيئي 

خدمات و اقتصاد النظم اإليكولوجية لبرنامج األمم المتحدة 

 UNEP -للبيئة 

 

 االهدف :

يهدف هذا المشروع الممول من طرف برنامج األمم 

المتحدة للبيئة إلى تعزيز القدرة على دمج خدمات النظم 

اإليكولوجية في السياسات والبرامج القطاعية االقتصادية 

 .7و  1وفقا لألهداف اإلنمائية لأللفية 

هذا المشروع هو نتاج تعاون بين جامعة االخوين و جامعة 

مينيسوتا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلجراء دراسة 

تجريبية الستقطاب االهتمام فيما يتعلق بإدماج النظم 

اإليكولوجية للمياه. لهذا الغرض. لهذا، سوف تركز 

الدراسة على ثالثة مناطق رئيسية: سوس ماسة ، تادلة 

 أزيالل وبقية المغرب كمنطقة ثالثة لهذه الدراسة. 

 

 التضمينات االستراتيجية
 

 : تقليص كثافة استعمال الماء .1

يكمن الحل بالنسبة للسلطات المحلية والمنظمات المستقلة 

في دعم الفالحين الستعمال تكنولوجيا اإلنتاج التي تسمح 

 باقتصاد الماء باعتباره المصدر األكثر ندرة.
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 : . تعويض رأسمال بالماء 0

يجب تشجيع تدابير تقليص الضغوطات التي يواجهها 

الفالحون لتغطية تكلفة تعويض رأس المال بمصادر 

أخرى كالمصاريف المالية والتسويق وإدخال وسائل إنتاج 

 جديدة التي تجعل من التعويض أمرا ذا مكاسب.

 

 .إعادة توزيع المياه السطحية : 5

يمكن أن يتحقق األمن الغذائي بواسطة سياسة تقليص 

المخصصات المائية الممنوحة للحبوب والقطاني لفائدة 

 المنتوجات األكثر مردودية كالفواكه والخضر.

 

 : . تكنولوجيا اقتصاد الماء 1

يكمن الحل في التركيز على تدابير تشدد على التكنولوجيا 

الجديدة للماء في منطقة سوس ماسة بهدف تقليص 

الضغوطات على الماء كمصدر يحد من توسيع األراضي 

 الزراعية المسقية.


