
 

 

 

في جهة   مقاربة اإلقتصاد الدائري من أجل الحفاظ على التنوع اإلحيائي للمنظومات الزراعية

 

 

  اإلقتصاد الدائري سوس ماسة

 
 
 
 
 
 
 
 

مقاربة اإلقتصاد الدائري من أجل الحفاظ على التنوع اإلحيائي للمنظومات الزراعية

  »سوس ماسة بالمغرب 

اإلقتصاد الدائري سوس ماسة  مشروع حول ورقة تقدیمیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقاربة اإلقتصاد الدائري من أجل الحفاظ على التنوع اإلحيائي للمنظومات الزراعية «: المشروع

ورقة تقدیمیة



:السیاق العام للمشروع  
  

  یعرف النظام البیئي لألركان تدھورا كبیرا نتیجة لمجموعة من العوامل المترابطة أھمھا

یعتبر اإلستغالل المتزاید لألنشطة الرعویة العائق الرئیسي للمحافظة : ازدیاد حدة أنشطة الرعي الجائر والترحال  •
كما أن استھالك البذور كأعالف . مرات یفوق حمولتھ 5-3وانات في كثیر من الحاالت، عدد الحی.على غابات األركان

 .من طرف الماشیة والغداء من طرف الساكنة ال یزال یحد من قدرات التجدید لھدا المجال

والمبیدات سبب رئیسي لفقدان  عصریة  واالستعمال المفرط لألسمدةال الزراعةتشكل : تكثیف النشاط الفالحي •

في انخفاض المیاه  2006و 1969مابین   6،1%یسبب امتداد المساحات المسقیة بوتیرة . وتجزئة األوساط البیئیة
انخفاض . 1992-1969متر في سھل سوس خالل الفترة مابین  25أمتار في الحوض العلوي لسوس و  10الجوفیة ب

مع اإلشارة إلى التھدید  الذي یمثلھ اجتیاح میاه البحر للفرشات  . أمتار سنویا 3 مستوى الفرشة المائیة یتواصل بحوالي
 .الجوفیة

كیلوغرام یومیا من حطب التدفئة الذي یتم جمعھ من طرف األسر  13-12حوالي  :اإلستغالل المفرط لحطب التدفئة •
 .أكادیر وتیزنیت سنویا من غابات األركان بأقالیم 3م 530 000القرویة،أي بإجمالي أكثر من  

 
تفاقم إستغالل الغیر المنظم للنباتات الطبیة والعطریة، بتعدد  :اإلستغالل المفرط  للنباتات الطبیة والعطریة •

 .المستعملین الشئ الذي لیساھم في تدھور النظام اإلیكولوجي لشجر األركان

 
طن للكیلومتر  600تصل  ذروتھا إلى  طن للكیلومتر المربع و 400تقدر نسبة التعریة في سوس ماسة ب :التعریة •

 -  8،0المربع سنویا في األحواض المائیة لشاكوكان وعبد المومن و الشئ الذي یعادل فقدان طبقة من األرض بحوالي 
 .ملم في السنة1

 
سب وح.الجفاف المتوالي للجھة قد یكون من العوامل القاھرة المؤثرة على تجدد األركان:التغیرات المناخیة والتصحر •

، فإن تفاقم األوضاع المناخیة في شمال GIECالتقریر التقییمي الرابع والخامس لمجموعة الخبراء في تطور المناخ 
 .إفریقیا قد یعرض إلى  خطر حقب جفاف أخرى، وندرة المیاه وارتفاع الحرارة على مدار العقود القادمة

 
نلمس غیاب تام لمقاربات  للحفاظ على النظام اإلیكولوجي بشكل عام  وبغض النظر عن ھده العوامل السالفة الذكر،

  .والتجدید والتخلیف الطبیعي لشجر األركان على وجھ الخصوص

 
 

 

 

 



:تقدیم المشروع  
 

یدخل في إطار في  مقاربة اإلقتصاد الدائري من أجل الحفاظ على التنوع اإلحیائي للمنظومات الزراعیة «مشروع

على التنوع اإلحیائي للمنظومات التعاون بین المملكة المغربیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ویستھدف الحفاظ 

الھدف البعید المدى للمشروع ھو  وضع نظام الدفع مقابل الخدمات البیئیة  كآلیة   .في جھة سوس ماسة درعة الزراعیة

لمنتوجات ) اإلشھاد والتسویق(ھذا بالترابط مع التثمین . النظام اإلیكولوجي لألركان مبتكرة من أجل الحفاظ وحمایة

  .مجالیة تنتمي لھذا النظام اإلیكولوجي، أي زیت األركان والعسل

  

 : المشروع سیتدخل عبر أربع مكونات مترابطة

 

خلق بیئة أكثر مالئمة لوضع وإنعاش نماذج الدفع مقابل الخدمات البیئیة وإدماج ھذه المقاربة المكون األول، یتعلق ب

على المستوى الوطني من خالل معالجة التغییرات المؤسساتیة، السیاسیة والقانونیة الضروریة لوضع أسس 

  .وتوجیھ ھذه األلیة في جھة سوس ماسة درعة

  

  .تي والقانوني والتوصیات لتسھیل تنفید نماذج الدفع مقابل الخدمات البیئیةمراجعة اإلطار المؤسسا: 1.1المنتوج 

  .مجموعة عمل بین وزاریة والنقاش الوطني حول نظام الدفع مقابل الخدمات البیئیة: 2.1المنتوج 

ألركان خاضع اإلطار القانوني العام  حول نظام الدفع مقابل الخدمات البیئیة في محمیة المحیط الحیوي ل: 3.1المنتوج 

  .للمتدخلین الرئیسیین من أجل المصادقة

 .  بنیة موجھة لتدبیر وتمویل نظام الدفع مقابل الخدمات البیئیة في محمیة المحیط الحیوي لألركان: 4.1المنتوج 

 

سیقوي المشروع القدرات التقنیة لتنفید نماذج الدفع مقابل الخدمات البیئیة بجھة سوس  المكون الثاني، من خالل 

 نشرل ماسة  درعة وإعداد األرضیة  لتطبیق مماثل لمفاھیم  وأدوات الدفع مقابل خدمات المنظومات اإلكولوجیة

  .األخرى والبرامج المشاریع مع الخبرات وتبادل المستفادة الدروس

  

  .تقنیون وصناع القرار مكونین   لتصمیم و تنفید نماذج الدفع مقابل الخدمات البیئیة :1.1المنتوج

مكونین في مجال الدفع مقابل الخدمات البیئیة، خاصة فیما یتعلق سالسل األركان  ةمموني الخدمات البیئی: 2.2المنتوج 

  .والعسل

  .لبیئیة على مستویات المحلیة، الجھویة والوطنیةنظام الدفع مقابل الخدمات ا اإلستفادة ونشر دروس: 3.2المنتوج 

      

      



ستمكن أنشطة المكون الثالث من تسویق منتوج عضوي، مستدام ویحترم التنوع اإلحیائي عبر مخطط لإلشھاد 

  . والتسویق یالئم النظام اإلیكولوجي لألركان

  

إیكولوجي جدید لمحمیة المحیط الحیوي لألركان یشھد أن سالسل المنتوجات المجالیة تحترم التنوع  إشھاد: 1.3: المنتوج  

  .اإلحیائي ومستدامة من حیث الخدمات البیئیة

  .إشھاد البیان الجغرافي  المحمي لسلسلة العسل وجمعیة مھنیة منظمة لتدبیر اإلشھاد :2.3 :المنتوج

یق اإلستراتیجي للمنتجات المعتمدة لمحمیة المحیط الحیوي لألركان مثل زیت إعداد مخططات التسو: 3.3: المنتوج

  .األركان والعسل ودعم تنفیذھا

إحداث فضاء خاص لھذه المنتوجات المعتمدة لمحمیة المحیط الحیوي لألركان بالمنطقة اللوجیستیكیة لجھة : 4.3: المنتوج

 .سوس ماسة لتسویق المنتجات الفالحیة المحلیة

  

الدفع مقابل الخدمات البیئیة عبر األولى، المشروع سیبدأ إستثمار تجریبي في  الثالث المكونات من االستفادة خالل من

المكون الرابع من المشروع  كوسیلة للترویج، والحفاظ واالستغالل المستدام للتنوع اإلحیائي والخدمات البیئیة المرتبطة 

 .نفیما بینھا في النظام اإلیكولوجي لألركا

اإلحیائي للمنظومات الزراعیة في النظام اإلیكولوجي لألركان بنماذج تجریبیة  التنوع على الحفاظ تعزیز: المكون الرابع

  .لنظام الدفع مقابل الخدمات البیئیة

لنظام الدفع مقابل الخدمات البیئیة مطور ومتأقلم لمختلف الممارسات وتقنیات مموني نموذج تجریبي : 1.4: المنتوج 

  .الخدمات البیئیة في محمیة المحیط الحیوي لألركان

 تقییم إقتصادي للخدمات البیئیة المرتبطة  بحفظ  النظام اإلیكولوجي لألركان  في مختلف مناطق التنوع: 2.4: المنتوج 

  .اإلحیائي للمنظومات الزراعیة لمحمیة المحیط الحیوي لألركان

الرسمي وتنفید نماذج نظام الدفع مقابل الخدمات البیئیة في المناطق التجریبیة  الطابع وإضفاء التفاوض: 3.4: المنتوج

  .للمشروع

  .تتبع ومراقبة النماذج التجریبیة لنظام الدفع مقابل الخدمات البیئیة عن طریق ھیئة وسیطة : 4.4: المنتوج

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



:نظام تسییر المشروع  
 
 

  )2019-2014(خمس سنوات     المشروعمدة  �
 وكالة للتنمیة الفالحیة :  التنفيذوكالة  �

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: اإلشراف التقني والتسيير المالي �

 اللجنة القیادیة للمشروع    : الهيئة اإلدارية �

  المدیریة الوطنیة للمشروع :هيئة التسيير �

  وحدة تسییر المشروع: التنفيذهيئة  �

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

 

 المستفيدون

 وكالة التنمية الفالحية  

الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات 
 وشجر األركان  

:شركاء تنفيد المشروع  

وزارة الفالحة والصيد 
 البحري

                                 
: الممون  

وزارة – برنامج األمم المتحدة للتنمية
الشؤون الخارجية والتعاون         

 وزارة اإلقتصاد والمالية 

 تأمين الجودة

+ برنامج األمم للمتحدة اإلنمائي  
بيئةللالصندوق الدولي   

 المدير الوطني للمشروع
 المنسق الوطني للمشروع

 أكادير

:دعامة المشروع  

مكلف  1+ مساعدة إدارية ومالية   

مكلفين بالتنمية  4+ بالتتبع والتقييم 

  المحلية

  اللجنة المحلية

1جي ذنموموقع   

  اللجنة المحلية

  2 جيذنمو موقع

  اللجنة المحلية

  3جي ذنمو موقع

  اللجنة المحلية

4جي ذنمو موقع  

مجموعة الوقع البيئي األمم المتحدة 
 لدعم التنمية  

المشروع حكامةهيئة   

اللجنة المديرية لمخطط اإلطار 
 لألمم المتحدة لدعم التنمية



)2016(أو في طور اإلنجاز )  2015- 2014(أنشطة المنجزة للمشروع فترة   
 
 

مدیر وطني للمشروع المنسق الوطني للمشروع مساعدة إداریة ومالیة، ( وضع وحدة لتسییر المشروع  �

 ؛)مكلفة بالتتبع والتقییم والنوع وبالتواصل وأربع مكلفین بالتنمیة المحلیة

 

 ؛)معدات التوصل(،) سیارة الدفع الرباعي وسیارتین(تجھیزات ووسائل العمل شراء مختلف  �

 

من خالل تأطیر خمس ورشات بالتشاور مع الفئات المستفیدة من  2015تنظیم الیوم العالمي للمرأة   �

 المشروع؛

 

ین من األطراف المتدخلة والمستفد(تنظیم دورة تكوینیة في ثالث أیام لفائدة مجموعات العمل للمشروع  �

 ؛)المشروع

 

 تنظیم ورشات تقدیم المشروع وتشخیص  خدمات النظم اإلیكولوجیة في مناطق تدخل المشروع؛ �

  

 تنظیم رحلة دراسیة لكوستاریكا بھدف تقویة قدرات األطراف المتدخلة والمستفدین من المشروع؛ �

�  

تربویة وتحسیسیة،  ویإنشاء وتطویر موقع إلكتروني للمشروع مقاطع فید(إنتاج مختلف وسائل تواصل   �

 ؛)ودلیل للممارسات الجیدة لتربیة النحل

 

المساعدة التقنیة، منتدى الدفع مقابل خدمات النظم االیكولوجیة المساعدة التقنیة (إطالق ثالث  صفقات  �

 ؛ ) لبیان الجغرافي لعسل الزعتر و عسل الدغموس في جھة سوس  ماسةل

 

برنامج االمم المتحدة االنمائي و الرأسمال الطبیعي بشراكة مع  تنظیم ورشة تحسیسیة وتربویة في تلعیب �

 لفائدة  طلبة  جھة سوس ماسة، Ezelia"و مختبر   Naturel Capital" مشروع 

 

 ؛)تنظیم زیارات میدانیة للمواقع المحتملة لوضع نماذج الدفع مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة �

 

 .بأكادیر  2016یكولوجیة  تنظیم منتدى الدفع مقابل خدمات النظم اإل �

 
 
 



:أهمية وغايات المشروع  
 

ھذه األلیة . التنوع اإلحیائي المرتبطة بالسوقالدفع مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة ھو أداة مبتكرة  للحفاظ على 

التنوع اإلحیائي المبتكرة أخذت  في اآلونة اآلخرة في إتساع كبیر عبر العالم نظرا ألن التدابیر التقلیدیة للحفاظ على 

  .وصلت إلى حدودھا بفعل عدم قدرتھا على مواكبة تطورات ومتطلبات السوق

  

كما أن مقاربة اإلقتصاد الدائري، تمكن من وضع نظام الدفع مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة وتعد مقاربة بدیلة 

   .ارد والثروات الطبیعیةواستنزاف المواألخذ والتصنیع والھدر"القائم على  التقلیدي لإلقتصاد الخطي

  

وفي ھذا اإلطار، یعتبر مشروع اإلقتصاد الدائري سوس ماسة من التجارب األولى في المغرب  لوضع وتطبیق ھذه 

  .المقاربة على المدى البعید من أجل  دمج الرأسمال الطبیعي في اإلستراتیجیات والسیاسات الماكرواإلقتصادیة للبالد

   

تھ بوضع وتنفید أربع نماذج للدفع مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة على األقل في المناطق المشروع في نھای ویلتزم

  :األساسیة لتدخل  المشروع وھي كالتالي

  

 ).طریق العسل(إموزار إداوتنان  –حوض وادي تامراغت  �

 ).تحت حوض أوزوا(الحوض السفلي لشاكوكان  �

 .حوض ماسة وأسیف أوسكا �

 الحوض المنحدر ألرغن �

ھده األلیة المبتكرة المتمثلة في نظام الدفع  مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة والمرتبطة باإلستعمال المستدام للتنوع 

وتركیز اإلقتصاد المحلي على المنتوجات . اإلحیائي للمنظومات الزراعیة في محمیة المحیط الحیوي لمجال األركان

  . حیائي خاصة زیت األركان والعسلالمجالیة ذات التأثیر الكبیر على التنوع اإل

  

قویة لدعم نظام الدفع  مقابل خدمات  تقنیة قدرات وینتظر من المشروع خلق بیئة مؤسساتیة وقانونیة مناسبة، مع

  .  النظم اإلیكولوجیة كألیات مبتكرة لمكافحة الضغوطات المتزایدة على النظام اإلیكولوجي لألركان
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:خطة التمویل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزانیة المشروعملخص   

 مصادر التمويل المجموع بالدوالر األمریكي

 الصندوق الدولي للبيئة 647,272 ,2

            لبيئةلالصندوق الدولي  200,000
)اإلنمائي برنامج األمم المتحدة(   

 الحكومة 300,000 ,7

 المجموع 147,272 ,10



 

 

 

 

 

 

 االقتصاد الدائري سوس ماسة درعة

                      ،المدیریة الجھویة للفالحة،الحي اإلداري، شارع الجنرال الكتاني، أكادیر

 economiecirculairesmd@gmail.com  

+212 (0)   

+212 (0) 528 844  

+212 (0) 528 844  

https://www.facebook.com/ProjetECSMD/

https://www.youtube.com/channel/UC7hYB205mcDLH0GnDfh0hSA

 

 

 

 

 

االقتصاد الدائري سوس ماسة درعة مشروع

،المدیریة الجھویة للفالحة،الحي اإلداري، شارع الجنرال الكتاني، أكادیر

economiecirculairesmd@gmail.com :البرید اإللكتروني

GSM: +212 (0) 666 624 640

947 844 528 (0) 212+ :الھاتف      

944 844 528 (0) 212+ :الفاكس

 

 روابط المشروع:

http://www.pec-smd.org/ 

http://www.forum-pse.org/ 

https://www.facebook.com/ProjetECSMD/ 

https://twitter.com/PECSMD 

https://www.youtube.com/channel/UC7hYB205mcDLH0GnDfh0hSA

:لإلتصال  

،المدیریة الجھویة للفالحة،الحي اإلداري، شارع الجنرال الكتاني، أكادیر -

البرید اإللكتروني

https://www.youtube.com/channel/UC7hYB205mcDLH0GnDfh0hSA 


