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des ressources en eau (GIRE) et les problématiques 

rencontrées dans le secteur agricole 
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Rencontre direct sur le terrain avec les agriculteurs et les Responsables des 
coopératives des agriculteurs en vue de : 

o Reconnaitre les problématiques sur l’utilisation de l’eau à travers 
les utilisateurs de l’eau; 

o Disponibilité de la ressource et de son partage ; 
o Problèmes des puits et des forages d’eau ; 
o Explication du contrat de la nappe 
o Sensibilisation à l’utilisation des techniques économes d’eau (Goute 

à goute, etc) ; 
 
Les membres locaux du projet (ESSAHLAOUI ALI, EL OUALI ABDELHADI et 
CHAHLAOUI Abdelkader) et l’étudiant Mohammed EL HAFYANI ont participer à 
cette rencontre qui a eu lieu à la commune rurale de Bittit avec la présence des 
principales coopératives les plus actives dans le secteur agricoles  
 
Lors de cette rencontre Pr. Ali ESSAHLAOUI a présenté le Projet P4 et aussi a 
expliqué la pénurie de l’eau à l’échelle de la plaine de saiss en plus de l’impact 
des changements climatiques sur les ressources en eau. La notion de contrat de 
nappe a été aussi expliquée en montrant son intérêt. 
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1- Hamid sagouaa 
President de l’Associ 
bellarj ou klafa 
Ain ATROUS 

8- Lhaj LOUKILI 
EX technicien DPA EL HAJEB 

2- ABDOU khalid 
President de l’Associ RHA 
ERROUZ AIN ATROUS 
 

3- GHOUDANE MOHA 
Vice president ASSOCIATION 

DALMA AIN TROUSS 

6- AOU ALI MOHAMED 
Vice Presiden l’Association 

Khrichka bittit 

4- NEMASSI Lbachir 
Tresorier association 
DALMA AIN ATROUSS 
Ain ATROUS 

7- EL HMAKA Abdesslam 
Presidenl’Association  
Khrichka bittit 

5- Hamid SAIIDOU 
President de l’Associ 
TICHANOUINE BITTIT 
Ain ATROUS 

9- Pr Abdelkader CHAHLAOUI 
UMI 

11- Pr Ali ESSAHLAOUI 
UMI 

10 Pr Abdelhadi EL OUALI 
UMI 



 

 
 

 
 

 

 
 



  
 

 
 
 

 

 
 



اإلقليميةللتنميةمحرك :إسماعيلمواليجامعة

: 4مشروع موضوعي

للموارد المائيةالمتكاملالتدبير 

في حوض فاس ـ مكناس

Projet P4-CUI

GIRE

برنامج

التعاون الجامعي المؤسساتي

Pr. ALI ESSAHLAOUI (UMI)



P5

P6

البيئة والتنمية اإلقليمية

مجموعة النباتات العطرية 

الطبية

الحكامة

الصحة والبيئة

األغذية الزراعية وسالمة 
التدبير المتكاملاألغذية

للموارد المائية

P2

P1

P3P4

CUI =  +5 مواضيعيةمشاريع مشروع أفقي 1



P5

P6

P2

P1

P3P4

التدبير المتكامل

للموارد المائية



CC-GIRE

موضوعيمشروع 

المجتمعالقدرات في مجال البحث والتدريب وخدمة تعزيز 
التدبير المتكامل المائيةللموارد  من مجموعة اختصاص

يدمج مختلف مؤسسات ج م إ)فريق متعدد التخصصات •

فرق البحث ،•

تعبئة الشركاء االستراتيجيين•

ثالثة مكونات تكميلية

البحث العلمي .1

التكوين االكاديمي .2

خدمة للمجتمع .3



























Synthèse de contrat de nappe 

Fès - Meknès









نضوب االستغالل المفرط للفرشات المائية أدى إلىتبين أن •

.أيضاصبيب المنابع والمجاري المائية واآلبار 

ي بات كابوس العطش يقض مضجع العديد من المواطنين ف•

ل فمع اقتراب كل فص. العديد من المدن والقرى المغربية

ه وتوزيعه صيف، تلوح في األفق مشكالت توفير الماء وتدبير

.المتضررينعلى السكان 

.

من خالل استطالعات كثيرة، 



Thank

youMerci

pour
For 
your

Votreشكرا

الهتمامكم

Attention



فوتت وزارة الفالحة األراضي التابعة لشركة التنمية الفالحية 

(SODEA)  وشركة تسيير األراضي الفالحية(SOGETA)  وأراضي

للدولةالتي هي ملك خاص الغابويالملك 

(terres domaniales) ، ،في إطار عقود كراء طويلة المدى

لمستثمرين أجانب ومغاربة،

الساحةميغطيمعاشيفالحيبنشاطالجدد،المستثمرينهؤالءمجيءقبلتميزت،المنطقةأن

سعينياتوالتالثمانينياتخاللالجفافسنواتأنذاتهاالدراسةوتوضح.هكتارمائتيتتعدى

نتاجاإلفيجديدةأنماطظهرتحيثالجوفية،المياهاستعمالعلىالصغارالفالحينأجبرت

فاحالتأشجارمنتتكونالتيالمغروساتإلىالخضراواتإنتاجمناالنتقالمنهاالفالحي،

التيباحاألربفضلالجديدة،األنماطهذهشجعتكما.اآلبارعلىأساساتعتمدوالتيوالبرقوق،

للتفاحتجةالمنالمساحاتانتقلتحيثاالستثمار،دائرةتوسيععلىقليلة،سنواتخاللذرتها

هكتارا1040إلى2004سنةهكتارا540منالدراسة،هذهنتائجتفيدهمابحسبوالبرقوق،

تهعاينمابحسبالماضية،األربعالسنواتخاللكبيربشكلتوسعتلكنها.2014سنة

.الماضيالشهرأواخرللمنطقةزيارتهاخالل”24اليوم“



أوال، هناك : تتوزع االستثمارات، بحسب طبيعتها، إلى ثالثة أنواع

لية االستثمارات العائلية التي قامت أساسا على استغالل األمالك العائ

سمى وينضوي أغلبها في تعاونية محلية ت  . الموروثة أو المكتسبة حديثا

عائلة تستغل نحو 150ويصل عدد العائالت المستثمرة نحو . ”البوكرينية“

ويقتصر نشاطها على غرس (. 2014بحسب إحصائيات سنة )هكتار 700

هرت إلى ثانيا، هناك االستثمارات الفردية التي ظ. أشجار التفاح والبرقوق

، 2014، حيث وصل عددها، إلى حدود سنة 2000الوجود ابتداء من سنة 

هكتارا، ويتوزع نشاطها 130استثمارا، يشمل استغاللها أكثر من 30إلى 

ت ثالثا وأخيرا، هناك المقاوال. على التفاح والبرقوق واإلجاص والخوخ

، حيث استقرت بالمنطقة، إلى 2008الفالحية التي ظهرت مع بداية سنة 

، روارأوتي: وهي تعرف باألسماء التالية)حدود اليوم، أربع مقاوالت كبرى 

تها ألف ، حيث تستغل أراضي تفوق مساح(، بن علي واإلماراتيالشبشالي

م هكتار، علما أن هناك استثمارات أخرى تستغل مساحات واسعة، لكنها ل

ذلك، إنتاج إذ تشمل هذه االستثمارات، ك. تكتسب بعد صفة المقاولة الفالحية

.التفاح والبرقوق واإلجاص والخوخ



ط أدت هذه االستثمارات الضخمة، التي تمت بدعم واسع من الدولة في إطار مخط

بيب المغرب األخضر، إلى نضوب الفرشة المائية في مناطق متعددة وتوقف ص

ويصة هذا الواقع البيئي الجديد انتهى إلى بروز مشكالت ع. أغلب منابع المنطقة

صغار، في تزويد السكان بالماء الشروب، بل صار يهدد حتى أرزاق الفالحين ال

.لعجزهم عن مواصلة نشاطهم الفالحي بسبب ندرة مياه السقي

لكن ما الحل؟

ى من ثلوج صداقة البيئة هو الحل األمثل، على اعتبار أن الفرشة المائية التي تتغذ

ال توفر ضمانات الستمرارها على المدى الطويلبويبالنجبل 
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