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التقلبات املناخية وانعكاسها على تحديات األمن الغذائي واملائي  باملغ. رب1

يوجدر بدي  يتميز مناخ المغرب بالجفاف والتقلبات المناخية وندرر  الميدا ف لدالمغرب

ا لددوالموونضفا الصووحراويلددا الغددرب اآلسووورحددزامي  مندداخيي  تحددت تدد  ير جددزر 

.زمانية للمناخ-الجنوب الشرقاف مما يؤري إلى تقلبات مكانية

   لددا السددنة الددى المرتف ددات موو 2000لالتسداقاات الماريددة تتددراو  مددا  بددي

كمدا . لدا السدنة لدا المندااص الودحراوية الجنوبيدةمو  25الشمالية للبالرف وأقد  مد  

اإلنتدا  تت اقب لترات جفداف موسدمية متواليدةف ممدا يدؤ ر جليدا الدى المدوارر الما يدة و

. الفالحا والغااء النباتا لا المغرب

تتميزالمدددوارر الما يدددة بشدددحاا وب دددرس انتسامادددا حسدددب السدددنة لدددا مجمددد  التدددراب

تدوالا وت رف هده  المدوارر تناقودا متزايدرا بف د  ابي دة المنداخ والواناف 

الى الماءسنوات الجفاف والنمو السكانا ومتالبات التنمية وتزاير الالب
....(. توسيع مساحات الري، تزايد الطلب على الماء الصالح للشرب)
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مخاطر التغيرات املناخية . 2

المواررأ إهفالمائياإلجهادحافةالىحاليابالمغربالما يةال رو توجر

السنةلالررلك 3س1000بحوالاحالياتقررالمغربلاالمتجرر الما ية

التقريراتوتشير.1960سنة3س2560و1990سنة3س1150تبلغكانتب رما

ف2025سنةألصلاسنويالررلك 3 750إلىستنخفضأنااإلىالمستقبلية

يفمزمننقصمنستعانيالتيالبلدانضمنالمغربسيج  مما
.المائيةالموارد

التاالالمنااصلاتتواجرللزرااةالوالحةاألراضانوفيقاربماأ وبما

عقااتنميةإستراتيجيةلإ السنةلام 400بااالماريةالتساقااتتتجاوز

م  مينهوتواستقرار الفالحااإلنتا تاويرأج م األم  الخياريبقىالري
.المناختقلبات
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مخاطر التغيرات املناخية . 2

البنكم براس2009سنةرراسةبإنجازالبحريوالويرالفالحةوزار باررت
يثحالفالحافالقااعالىوان كاساتااالمناخيةفالتغيراتمخاارحو ال الما
:التاليةالنتا جالرراسةألرزت

 ب ضحسبعيتوقإه.المناخيةبالتغيراتستت  رالتابالمناقةيوجرالمغربأ
5إلى3بنسبةالحرار ررجةم رالتترتفعأ تشاؤمااألك رالسيناريوهات

مقبلةالسنةالضمسينأفقفيالمطريةالتساقطاتتسجلوأ ررجات
؛%40بنسبةتقلصا

 بسببةالمناخيالتغيراتباه ت  رااألك رالقااااتم ي رالفالحاالقااعأ
.الميا موارروتقلصالجفافو ير ارتفاع

التربة؛حالةوترهورالفالحالإلنتا ملحوسانخفاض

7نبيماتتراوحبنسبةللماءالمسقيةالمزروعاتحاجياتارتفاع
.%12إلى
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اإلستراتيجية الوطنية للماء. 3

ليرتوبارفللماءالوطنيةاإلستراتيجيةالرولةوض تالم اياتفهه س ولا

الكبرىواألوراشاالقتواريالتاورلمواحبةالضروريةالما يةالموارر

والوناايةالسياحيةوالمخاااتاألخضرفالمغربكمخااللمملكة

:اإلستراتيجيةلاه ال م برنامجمحاورأهسوم ف...وال مرانية

الميا نق وجرقنواتمرروريةبتحسي وهلكوت مينهالماءالىللالبالمحكسالتربير

ا؛الموض الريإلىالتقليريالريم السقانماتحوي معالتوزيعفوشبكات

التحويالت ضبااتمارالسرورفبتشييرالساحيةالميا ت ب ةابرال رضوتنميةتربير

البحر؛ميا وتحليةالممكنة

تماروااالما يةوالفرشاتالابي االمجا الىالمحالسةابرالما يةالمواررحماية

 ؛المياجور وحمايةالجوليةللميا االواناااوالتا يسالما يةالفرشاتاقور

 المناخيةالتغيراتمعوالت قلسبالماءالمرتباةاألخاارت  يرم التقلي.
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التنسيق املؤسس. حول قطاع املاء باملغربي ات4

زاراتوار لتراخ ونسرافبالمغربالمائيةللمواردالمعقلنوالتدبيرالحكامةتحدياترفعبهدف
لالزمةااآللياتوضعالىالحكوميةالسلااتاملتبالمغربفالما يةالسياساتتنفيهلا

:مناانهكربالمغربفالما يةال رو تربيرلاالماروحةالمت رر التحرياتلمواجاة

رأيهويبريالماءمجا لاالوانيةللسياسةال امةالتوجااتيضعالهيفوالمناخللماءاألعلىالمجلس
للتاي ةيايةالتوجوالمخاااتللماءالواناوالمخاابالمناخالم رلةلتحسي الوانيةاإلستراتيجيةحو 

الما ية؛باألحواضالما يةللمواررالمنرمجة

المت لقةالقضايابش  اآلراءوتبار للنقاشإاارايشك والتشاورفللتنسيصهي ةوهوللبيئةالوطنيالمجلس
ال لمابحثالوم اهرالحكوميةغيروالمنسماتالحكوميةالقااااتجميعويضسالمسترامةفوالتنميةبالبي ة

الخاص؛والقااع

الحكومة؛ر يسيرأسااالتاللماءالوزاريةاللجنة

براموزاةالوكاالتوهه بالماءالولةهاتاإلراراتجميعا مم لي بإشراكالمائيةاألحوااوكاالت
لنفوههاةالتاب الما يةللمواررالمنرمجةللتاي ةمخاااتوتنفيهوضعمامةلااوأنيات.الواناالتراب
حاالتوتتبعاءالمجور ومراقبةتتبع سالساحيةوالميا الباانيةالفرشاتباستغال الخاوةالرخصومنح

ال اس؛والملكوممتلكاتاسالسكا حمايةأج م الفيضانات

المحالسةبوالتحسيسالماءلااالقتوارالىالتشجيعمامتااواألقالي العماالتصعيدعلىللماءلجان
.اليه
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التنسيق املؤسس. حول قطاع املاء باملغربي ات4

لاكهلكتترخ ارير أخرىولجا ومجالسمؤسساتأيضانجروبالموازاتف

:الخووصالىمناانهكرالمغربفلاللماءالوانيةالسياسةتف ي 

زار ووالبحريفوالويرالفالحةووزار البي ةفقااع:الوزاريةبالقطاعاتمركزيةمديريات

والغاباتبالميا المكلفةالساميةوالمنروبيةوالماليةفاالقتوارووزار الوحةفووزار الراخليةف
التوحر؛ومحاربة

للبي ةالواناالمجلس:الماءبقطاعتشاوريةهيئاتCNEللبي ةالجاويةوالمجالسفCREف

؛CPPEللماءواإلقليميةالوال يةواللجا 

الجمااية؛والمجالسواإلقليميةالوال يةوالمجالسالجاات:المحليةالجماعات

والضاصةالعموميةالمؤسسات:

للشربالوالحوالماءللكارباءالواناالمكتبONEE؛

الفالحالالست مارالجاويةالمكاتب(ORMVA)تس ة؛واررهاف

والكارباء؛الماءلتوزيعالمستقلةالوكاالت

 الخواصالمفوضي(AMENDISفLYDECفREDAL).
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مخطط املغرب األخضر ّ. 5

 ما استوترشيراقلنةاألضضرالمغربمضططااتمرالم اياتفهر س ولا

الفالحةيةلتنممايك ألقاك ام )الفالحيةتهإستراتيجيولبلاالماء

الىالجوابألصلاف(المناخيةالتغيراتمعوت قلمااواسترامتاا

:وهاللمملكةفالكبرىالمستقبليةالوانيةالرهانات

 ؛(الوحةللشربفالوالحبالماءالتزورالغها اف)األمناالرها

 المنااصالساح فالواحاتفالجبا ف)الحساسةللمجاالتاالقتواريالرها
؛(الجالة

 هوشبالقرويبالوساي وخاوةالاشاشةومحاربةاالجتماايةالتنميةرها
.الحضري

مناضية)ناجعةيقظةأنظمةوضعالرهاناتهذهلكسبويتعين
.(...ومجتمعيةواقتصادية
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بالقطاع الفالحي باملغربتنمية املوارد املائية6.

لمنرمجةاللتاي ةاتوجيايمخاااالفاالي فمختلفمعبشراكةالوزار أارت
 مارواستبتنميةالخاوةالقا مةالمشروااتضم وم فالما يةللموارر
:الميا موارر

إلىالرشابروالخارجاللسقاالشام التحوي الىي تمروالهيالسقاميا لالالقتوارالواناالمخاا
متوساةتجايزبو ير وهلكسنوات10مرىالىهكتارألف550بتقررمساحةالىالموض االسقا

؛السنةلاهكتارألف55بحوالا

21.5ي ار مالابمبلغهكتارألف160يناهزماتجايزاريصا المسقيةالمساحاتتوسيعمشاريع
؛ررهسمليار

؛الوغرىووالمتوساةالكبرىالسروربواساةالساحيةالميا وت ب ةتنسيس.

 ؛(ااتنقيتب رال ارمةالميا واست ما البحرماءتحلية)غيرالتقليريةالماءموارراستغال

ال جزلسر(اللوكوسفسبو)الشما أحواضم .(مك بمترمليو 860)الميا لا ضتحوي مشروع
؛(وتانسيفتالربيعأسرقراصفأبا)الجنوبأحواضلاالما يةالمواررلاالايكلا

حيثالجوليةفللميا المستراسالتربيرإلىتارفوالتاالمغربفجااتم ب ريرالما يةالفرشاتاقرتبنا
وآلياتااوض الالزسالماءواست ما جلبقبةمراومساارالجوليةالما يةالفرشةتربيرقواارليااتحرر

.المبرمةال قر إاارلااتخاههاالالزسوالمحالسةالوقايةاملياتتموي 
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يدةتحسين كفاءة انتاج الغذاء من خالل تعزيز املمارسات الزراعية الج7.

يجيةاستراتلاخاصباهتماسالفالحيةالمنتوجاتتنميةحسيتلقر
كإاارالقيمةسلسلةمقاربةبااتماراألخضروهلكالمغربمخاا

نتاجيةاإلتحسي بارفوالحيوانيةالنباتيةالسالس لتاويرأم  
 الفالحيورخ الفالحيةالمضالةالقيمةم الرلعوكهاوالجور 
.الغها ااألم ضما لاالمساهمةوبالتالا

االتبرامجعقودمقاربةااتمارتسالمانيي فمعالشراكةإاارولا
والتسويصف والت ميلإلنتا بالنسبةسلسلةلك المتوخا األهرافتحرر

لاالخاصاالست مارالىالتشجيعال قورفهه خال م ويتوخى
نالسيةتم الرلعاإلنتا فسروفتحسي السلسلةفحلقاتمختلف

الراخليةاألسواصوولو التسويصسروفتحسي السالس ف
.المانابي التنسيسوتشجيعوالخارجية
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يدةتحسين كفاءة انتاج الغذاء من خالل تعزيز املمارسات الزراعية الج7.

:ابروهلكالجير الزراايةالممارساتت زيزالىالوزار ت م كما

ريفالميا لالالقتوارالواناالبرنامجإاارلاالريميا است ما ترشير•

وهلكافاست مالاوترشيرأ منتاااستقرارضما معباألسمر السوصتزويرضما •
.سفااللفوالشريفوالمجمعالفالحةوزار بي شراكةاتفاقيةتف ي إاارلا

لشمنررلالنبتةاألحاريةوالبهورالخريفيةالحبوب)الم تمر البهوروراستولير•
ف(السكري

التنميةصونروخال م االنتاجيةالسالس حلقاتلك المناسبالمالاالراستولير•
الفالحيةف

الخريفيةفالحبوبإلك اربرنامجوضع•

لألشجاربةبالنسالمخاارمت ررالت مي وكهاوالقااناللحبوبللت مي برنامجوضع•
.الم مر 

الفالحي فلفا ر التكنولوجياونق الزراااالبحثت زيز•

الفالحيةفالمنتوجاتت مي ت زيز•

خرمةإحراثابرمواكبتاسوكهاالفالحي وتكوي ت ايرتك يفالىفباإلضالة•
.الجاويةوالخوووياتلألنشاةمال مةالفالحيةاستشار ا 
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على انتباهكمشكركم ا
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