
 
 
 
 

 المركز الجهوي للبحث الزراعي مكناس

 

 ندوة علمية:

 "المسقية الفالحةستدامة ستغالل المياه الجوفية وتحديات ا"ا
 بقطب الجودة الغذائية مكناس 2019يوليوز  10األربعاء 

 

 بالغ

يوم األربعاء  "المسقيةالفالحة "استغالل المياه الجوفية وتحديات استدامة تقام الندوة العلمية حول موضوع 

بقطب الجودة الغذائية مكناس بتنظيم مشترك من المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس  2019يوليوز  10

 والمركز الجهوي للبحث الزراعي مكناس.

 ينالفالحيمهنيين الو ييناتالمؤسس ينالمتدخل مع مختلفالمعلومات إلى تقاسم  ملتقى العلميهدف هذا اليو

 تدبير المياه الجوفية مةاحكب والمتعلقة المنظمتينالمؤسستين أنجزت بالتي مكتسبات البحوث  خصوصاو

 المبادرة إلى تعزيز النقاش حول إدارة المياه الجوفيةكما تسعى هذه . لتثمين مياه السقي تقنيات الفعالةالو

 .يةالمناخ اتتغيرال ظروفية في سقالم اتاالستراتيجية لضمان استدامة الزراعالموارد التي تعتبر من 

هذه المياه هي المورد الرئيسي للري ، إذ أن المتعلقة باستغالل المياه الجوفية متعددة الرهاناتوالواقع أن 

م في مكناس. وهي تسه-فاس جهةالوحيد في مناطق أخرى مثل المورد هي بل ، بالدنافي عدة مناطق من 

فهذه ية. وباإلضافة إلى ذلك، ورقالحفاظ على األنشطة الزراعية، وإيجاد فرص العمل، ومكافحة الهجرة ال

. ومع ذلك، فإن يةورقالفي توفير مياه الشرب للسكان، وال سيما في المناطق  بيركبقسط  هم أيضااتس المياه

 تسجلالتي  ،سايس ةيهدد توازنها الطبيعي، كما هو الحال بالنسبة لمنطق المياه الجوفيةاإلفراط في استغالل 

 .مهما اسنوي خصاصا

. ه الجوفيةايالمات فرشل إطار للتدبير المندمج اتفاقيات ةروللبمشاريع  2014وفي هذا السياق، بدأت منذ عام 

اإلدارة الجيدة للمياه، وال سيما من  ضرورةالمغرب األخضر على  طخطمالعامة ل اتتوجيهالكما تؤكد 

، وضعيمالري الإلى  اهكتار 550 000خالل البرنامج الوطني القتصاد مياه الري، الذي يهدف إلى تحويل 

، تمكن الفالحين من التدبير المعقلن للسقي. بيد أن هناك أسئلة جدية بشأن الذي تم تحقيقه فعليا هدفالوهو 

ة عن المياه نحيمت المعطياالكذا توفر و كفاية الموارد البشرية بشأن، ودخلينمختلف المت التزامبشأن مدى و

 .واستعماالتهاالجوفية 

للمركز الجهوي للبحث  البحث التابعة ، قامت فرقمخطط المغرب األخضرولدعم المبادئ التوجيهية ل

تثمين أفضل بإنجاز برامج بحوث متعددة تهدف إلى لمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس لو الزراعي مكناس

 لمياه سقي األشجار المثمرة، والخضروات والمزروعات السنوية.

، اثنين سيتم إدراج المداخالت التي سيلقيها باحثون وخبراء مبرزون خالل هذه الندوة العلمية في محورينو

. الجوفية لمياهل يةالتدبيرالحكامة أدوات  زيللتن والمنهجي والمفاهيمي اتير المؤسساطإللسيخصص أولهما 

وضعي من حيث منتائج الدراسات حول السقي المن خالل  ةنب التقنيواالجعلى الثاني يركز المحور وس

 مستدامة. فالحةلضمان تدبيره وفعاليته 

 


