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ملخص
تبقى الواحات التي تعتبر تراثا عالميا مهددة بشكل متزايد بآثار التغيرات المناخية والتي تتجلى في
شح الموارد المائية وتدهور جودة المياه وتآكل التربة وكذلك تقلص التنوع البيولوجي وتقهقر األنشطة
الفالحية وتفكك المجتمعات الواحاتية .ويتفاقم هذا الوضع بفعل التطور العمراني والصناعي غير
المعقلن في بعض ا لواحات .تحتاج النظم الواحاتية التي ضعفت من جراء تغير المناخ إلى أن تدار
بطريقة مستدامة من خالل دمج األبعاد الثالثة االقتصادية و البيئية واالجتماعية.
ومن أجل حماية وإنقاذ وتطوير هذه النظم البيئية المتسمة بتنوعها البيولوجي ،أطلقت المملكة المغربية
مبادرة "الواحات المستدامة" خالل مؤتمر األطراف الثاني والعشرين المنعقد بمراكش من  07إلى
 18نونبر  .2016وتهدف هذه المبادرة إلى الدفع نحو اتخاذ تدابير مناسبة ومشتركة ومتوافق عليها
لضمان بقاء الواحات عبر أرجاء المعمور كي تواصل تأدية أدوارها المتعددة االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية.
تتوخى مبادرة '' الواحات المستدامة '' :
• اعتراف أفضل بخصوصيات المنظومة البيئية للواحات وهشاشتها الفريدة من نوعها؛
• تفعيل تدابير متوافق عليها من أجل حماية اإلرث الواحي خاصة تنوعه البيولوجي ومنظومته
البيئية ونظامه اإلنساني؛
• تثمين المؤهالت التي تزخر بها الواحات من أجل رؤية تنموية مستدامة.
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مدخل
أدت الواحات على مر التاريخ ،كمنظومة بيئية زراعية مستغلة بكثافة وكمجال للسكن ،أدواراعديدة
كفضاء إليواء الساكنة واستقبال العابرين في هذه المناطق الصحراوية الشاسعة اليابسة حيث تعرف
الحصيلة المائية عجزا حادا خالل معظم السنة من شدة التشميس والرياح المتكررة والجافة وضعف
التساقطات المطرية التي ال تعوض التبخر الكبير.
توجد الواحات في كل من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى والشرقين األدنى واألوسط وآسيا
وأمريكا وأستراليا  ...ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع :واحات المناطق الساخنة ذات أشجار النخيل،
وتلك دون أشجار النخيل ،وتلك في األماكن العالية ،وتلك في المناطق القارية ذات شتاء بارد (آسيا
الوسطى والصين) وجود تدرجات ما بين هاته األنماط الواحاتية.
تعتبر الواحات آخر جبهة لمقاومة التصحر وتعتمد الحياة بها على مورد المياه رغم ندرتها .ويرتبط
مصير تنمية هذا المجال وتوسعه (أو تقلصه) وتنظيمه االجتماعي بتواجد موارد المياه ووفرتها
النسبية .ويعقب ذلك تنظيم بشري تطوعي وملتزم ومتضامن للحفاظ على التوازن البيئي من أجل
استمرارية الحياة في هذه المناطق الهشة والضعيفة عموما.
تعد الواحات نظاما متكامال يتوفر على أسس مفهوم االستدامة الذي يجمع بين الجوانب الثالث:
االقتصادية والبيئية واالجتماعية .ويمارس سكان الواحات أنشطة اقتصادية من خالل استغالل
الموارد الطبيعية المتوفرة حسب األنظمة واألعراف والقواعد التي وضعت واعتمدت بشكل متبادل
ومشترك ومتوافق عليه مع مرور الزمن .وقد يحمل أي اختالل لتوازن هذا النظام آثارا سلبية على
االستمرارية واالستدامة .و يالحظ في اآلونة األخيرة مجموعة من العوامل والعناصر التي لها تأثير
سلبي على هذا التوازن :اإلفراط في استغالل الموارد الطبيعية وموجات الجفاف المتكررة والتوسع
العمراني على حساب األراضي الزراعية وآثار تغير المناخ  .وتواجه الواحات عموما تهديدا حقيقيا
الذي يمكن أن يؤدي إلى اختفائها أمام زحف التصحر.
وهكذا تعتبر مبادرة واحات مستدامة استجابة رئيسية آلثار تغير المناخ وذلك من خالل مساهمتها في
رفع التحديات الشاملة للتنمية عبر تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
بعد التذكير بالسياق العام الذي أعدت فيه هذه المبادرة ،تحتوي هذه الوثيقة على البيانات المتعلقة بها
من حيث:
• الرهانات والتحديات واألهداف؛
• محاور االستراتيجية؛
• ترتيبات التنفيذ.
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الشكل  : 1إسهام مبادرة "الواحات المستدامة" في أهداف التنمية المستدامة
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أوال-السياق العالمي واإلقليمي والوطني
تعتبر مبادرة '' الواحات المستدامة '' فرصة يجب اغتنامها خاصة في السياق الوطني واإلقليمي
والدولي الحالي الذي يتسم بتنامي الوعي حول التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية؛
ونخص بالذكر :
•
•

•

•

إعالن مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو ( 20 +يونيو " :)2012المستقبل الذي
نريده" بما في ذلك المواد التي تناقش األمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة؛
اتفاقية باريس ( ،)COP21وال سيما فيما يتعلق بالمادة  ،7حيث يعترف األطراف رسميا
بضرورة حماية النظم البيئية األكثر ضعفا ،وتشجيع معالجة قضايا تغير المناخ من خالل
إجراءات التكيف مع احترام خصائص كل نظام بيئي والدعوة لتعاون دولي قوي لصالح
المناطق األكثر عرضة للتغير المناخي ،كما هو حال الواحات؛
األخذ بعين االعتبار قضايا الحفاظ والتنمية المستدامة للواحات من قبل المنظمات الدولية مثل
منظمة األغذية والزراعة وبرنامج البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد الدولي
للحفاظ على الطبيعة واليونسكو والجهات المانحة مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
وصندوق البيئة العالمية والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية والبنك الدولي والصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبنك اإلسالمي للتنمية والبنك اإلفريقي للتنمية والتعاون
التقني البلجيكي والبنك األلماني وصندوق التكيف؛
التعبئة المتزايدة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية لصون وتعزيز التراث
االقتصادي واالجتماعي والثقافي والطبيعي وإنعاش التنمية المستدامة للواحات .ونذكر على
سبيل المثال ،بالنسبة لشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،مركز األعمال
واإلنجازات الدولية والشبكة الترابطية للتنمية المستدامة للواحات.

ولقد جعل المغرب ،باعتباره حامل مبادرة '' الواحات المستدامة '' ،حماية وتنمية الواحات من أولويات
سياساته العمومية سواء على الصعيد المؤسساتي أو المجتمع المدني .ونذكر في هذا الصدد ما يلي:
• مشاريع وبرامج قطاعية متكاملة مخصصة لتنمية الواحات مثل تلك المنجزة في إطار مخطط
المغرب األخضر كالعقود البرامج المبرمة بين الحكومة والمنظمات المهنية المشتركة للتنمية
المندمجة لسالسل اإلنتاج؛
• إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان التي من بين مهامها الرئيسية
تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمجال تدخلها؛
• إنشاء وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في األقاليم الجنوبية؛
• تنفيذ برامج الشراكة مع المؤسسات الدولية مثل محمية المحيط الحيوي لواحات جنوب
المغرب مع اليونسكو أو النظام المبتكر للتراث الفالحي العالمي مع منظمة األغذية والزراعة؛
• األنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في أنحاء مختلفة من مناطق الواحات بالبلد
بشراكة مع المؤسسات العمومية (الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان
والقطاعات الوزارية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )...والمنظمات اإلقليمية والدولية أو
في إطار البرامج الخاصة بها.
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ثانيا-الرهانات والتحديات واألهداف
 .1الرهانات والتحديات
تقع الواحات في المناطق الجافة ،حيث يقطن بها ما يقارب ملياري من الساكنة ما يعادل  %28من
الساكنة العالمية وتغطي  %40من الكرة األرضية  %66منها تقع في القارة اإلفريقية .وتشكل هذه
المناطق مجاال مهما من مساحة الكرة األرضية حيث تزخر بمؤهالت الفالحة الواحاتية .وتغطي
واحات النخيل ما يقرب مليون هكتار ويعيش من خاللها حوالي  10ماليين شخص .ويشكل هذا األمر
الرهان األول الذي يجب أخذه بعين االعتبار.
تشكل المنتجات الفالحية الخاصة بالواحات وعلى الخصوص المنتوجات المحلية رهانا آخر يجب
النظر إليه .ويساهم هذا النشاط الفالحي في توفير األمن الغذائي للساكنة الواحاتية والذي يرتكز على
استعمال فعال للموارد المائية السطحية و/أو الجوفية المتوفرة وتثمينها .على العموم فسكان الواحات
يمتلكون خبرة واسعة وعادات متأصلة في استعمال وتوزيع الماء الذي يعتبر موردا حيويا للساكنة
بصفة خاصة واستمرار الحياة بالواحات بصفة عامة.

ويعتبر أيضا التراث الغني واالستثنائي للواحات رهانا آخر لهذا المجال؛ من بينه التنوع البيولوجي
النباتي والحيواني المتنوع الذي تزخر به الواحات .ومن المالحظ على مر العصور اكتساب الساكنة
الواحاتية معارف وسلوكيات مسؤولة تجاه هذا التراث الطبيعي الشيء الذي مكن من حمايته وتحسينه
وتثمينه .وانبثق عن ذلك سالالت وأنواع إيكولوجية مناسبة للفالحة الواحاتية.
وقد مكنت المظاهر السوسيو-ثقافية المكتسبة والمتطورة من جيل إلى جيل من إرساء نمط حياة مالئم
داخل الواحات يحافظ على توازنها وديمومتها؛ ويبرز هذا التطور من خالل التراث المعماري
التقليدي الموجود بالواحات الذي يحمل في آن واحد معالم قساوة الوسط ومظاهر التكافل االجتماعي
في تجاوز تلك الظروف الصعبة.
يعتبر التراث الواحي في مجمله رهانا بهذه المناطق وقد أضحى الحفاظ عليه وتعزيز قدرته للتكيف
حاجة ماسة لمواجهة تقلبات المستقبل.
من المعلوم أن الحضارة اإلنسانية في تاريخها األول تطورت داخل الواحات وبذلك فهي وسط يحمل
في طياته تاريخ اإلنسان والطبيعة ويعتبر االعتراف بهذا التراث اإلنساني وتحليله وتأكيده ضرورة
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لحاضر ومستقبل اإلنسانية .تلك الواحات التي لعبت دورا جد هام في التاريخ ،يمكن أن تضمن مستقبل
استمرارية الحياة البشرية في مختلف مناطق الكرة األرضية.
ومما يجب التنبيه إليه أن الواحات مهددة من قبل مظاهر الحياة العصرية حيث أنها تواجه دوامة
التدهور سببها التغيرات المناخية واالستغالل المفرط للموارد وهجرة الساكنة وخاصة الشباب منهم
والضياع التدريجي للخبرة المتأصلة والمحلية وأيضا إدماج أنماط جديدة للعيش وسلوكيات دخيلة ال
تالئم االستقرار الهش للواحات .لذا يجب النظر عن كثب إلى هذه التوجهات التي تهدد استدامة
الواحات.
وبناء عليه ،يجب اعتماد تنمية تبنى على رؤية لضمان مستقبل الواحات و ذلك باألخذ بعين االعتبار
كل الرهانات والتحديات التي جاءت بها مبادرة " الواحات المستدامة ".

 .2الرؤية واألهداف
انطالقا من متطلبات التنمية المستدامة ،تأتي مبادرة "الواحات المستدامة" كرافعة لتنمية رؤية جماعية
ومتكاملة للتدبير المستدام للنظم الواحاتية؛ حيث تعتبر هذه المبادرة سبيال للتحسيس وتجنيد جميع
الهيئات المعنية بحماية وتثمين واستدامة تراث النظم الواحاتية .وترمي المبادرة عمليا إلى تحقيق
ثالثة أهداف رئيسية:
• القيام بتعريف وتوصيف أحسن للواحات إلبراز مظاهر الهشاشة وأيضا قدرتها المتفردة
للتكيف مع التغيرات المناخية؛
• تفعيل عملي من أجل المحافظة على اإلرث الواحي وخصوصا التنوع البيولوجي والنظم
اإلنسانية؛
• تثمين المؤهالت التي تزخر بها الواحات من أجل تنمية مستدامة آخذة بعين االعتبار األبعاد
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

ثالثا-المحاور االستراتيجية للمبادرة
تفعيال ألهداف مبادرة "الواحات المستدامة " السالفة الذكر ،تم اقتراح ثالث محاور أساسية متكاملة
للتدخل وبالتالي تحقيق توازن مستدام لألنظمة الواحاتية عن طريق االعتراف والمحافظة والتنمية.
تتلخص المحاور األستراتيجية في الخطاطة اآلتية (الشكل : )2
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الشكل  : 2المحاور االستراتيجية لمبادرة "الواحات المستدامة"

 .1المحور األول :االعتراف بهشاشة الواحات
يهدف هذا المحور إلى الحصول على اعتراف أفضل باستثنائية هشاشة النظم الواحاتية؛ وفي هذا
السياق ،من المتوقع القيام بعدة أعمال ستمكن من :
• االعتراف وتوصيف الواحات التي تعتبر نظم إيكولوجية هشة ومهددة من قبل تأثيرات
التغيرات المناخية؛
• إحصاء شامل لجميع المجاالت الواحاتية؛
• تعبئة وإنشاء تحالفات تضم مختلف الفاعلين للدفاع عن مصلحة المجاالت الواحاتية.
 1.1االعتراف بالواحات الهشة
من أجل االعتراف بهشاشة الواحات الناتجة عن التغيرات المناخية ،سيتم وضع معايير علمية معترف
بها وملموسة ومالئمة .ستمكن هذه المعايير من الحصول على شهادة الترميز للواحات كما هو الحال
بالنسبة للمناطق المعترف بها كنظم مبتكرة للتراث الفالحي العالمي ( )SIPAMالتي وضعتها منظمة
األغذية والزراعة أو محميات المجال الحيوي سنتها منظمة اليونسكو.
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وفي نفس السياق ،من المنتظر أيضا تشكيل لجنة علمية مكلفة بالعمل على كل ما يهم حماية الواحات
وتنميتها المستدامة مع تشكيل قاعدة بيانات ومعلومات موجهة إليجاد حلول عملية للمشاكل التي
تواجهها الواحات .تحسين المستوى المعرفي المتعلق بالنظم الواحاتية ،هشاشتها وأهميتها
اإليكولوجية واالقتصادية وأيضا االجتماعية ،سيسمح من تنظيم حمالت تحسيسية موجهة للعامة
باإلضافة إلى إنشاء لوبيات حول مختلف الفاعلين خاصة منهم المعنيين بالتغيرات المناخية للدفاع
عن الواحات .وعليه ،ستشكل قاعدة المعلومات المطورة أساسا إلعطاء براهين قوية حول موضوع
الواحات.
2.1

إحصاء شامل لمناطق الواحات

يشكل الجرد الشامل لمناطق الواحات المكون الثاني للدعامة األولى حيث يتعلق األمر بوضع خرائط
وتصنيف للواحات في المناطق الجافة .ويرتكز هذا العمل على كل ما تم إنجازه من طرف الوكاالت
الوطنية والدولية لمحاربة التصحر نذكر من بينها اتفاقية األمم المتحدة لمحاربة التصحر وأيضا كل
المنظمات والمؤسسات األخرى (اليونسكو والفاو ومرصد الصحراء والساحل وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .)...ويتلخص إنجاز هذا العمل في النقاط التالية:
• إنتاج خرائط التربة واستخداماتها؛
• إنتاج خرائط األنظمة اإليكولوجية (الجيومورفولوجيا والمناظر الطبيعية)؛
• إنتاج خرائط للتنوع البيولوجي الخاص بالشق النباتي وكل الموارد الطبيعية األخرى؛
• إنتاج خرائط للموارد المائية واستعماالتها (المحاسبة والمراجعة والتهيئة الهيدروفالحية)؛
• إنتاج خرائط للمجاالت المحيطة وتحديد التفاعالت بينها وبين الواحات؛
• جرد التراث الثقافي واإلنساني وكذا الخبرة المحلية لغاية تثمينها والمحافظة عليها.
 3.1تعبئة الفاعلين
وبناء عليه ،يرتبط نجاح إنجاز هذا المحور األول بصفة خاصة والمبادرة بصفة عامة ارتباطا وثيقا
بتعبئة جميع الفاعلين في هذا المجال .لتحقيق ذلك ،يجب تحديد من هم هؤالء الفاعلين (الحكومات
وصانعي القرار والوكاالت الوطنية والدولية والوكاالت المانحة والمؤسسات العلمية ومؤسسات
التحسيس واالتصال والمنظمات المهنية والمنتجين والمصنعين والمنظمات الغير حكومية
والمؤطرين )...مع ضرورة تحسيسهم باإلشكالية القائمة والتهديدات التي تحوم حول الواحات وما
هي سبل معالجة هذا الوضع للمحافظة على هذه األنظمة اإليكولوجية وتحقيق تنميتها المستدامة.

 .2المحور الثاني :المحافظة على النظم البيئية واإليكولوجية للواحات
يتطرق المحور الثاني من استراتيجية مبادرة '' واحات مستدامة '' للحفاظ على النظم اإليكولوجية
للواحة ويتناول ثالثة مكونات تشمل ما يلي:
• حماية التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي الواحاتي؛
• حماية تقنيات اإلنتاج واستعمال أمثل للموارد المائية؛
• حماية التراث المعماري والثقافي.
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يتعلق األمر عموما للعمل من أجل الحفاظ على نظم الواحات «ال تلمس –  ''don’t touchبما في
ذلك النظم البشرية التي تتضمنها.
 1.2حماية التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي للواحات
وسوف تركز الجهود على حماية التنوع البيولوجي النباتي والحيواني والتراث الطبيعي لألنظمة
الواحاتية .وفي هذا المجال ،سيتم التخطيط للعديد من اإلجراءات لمحاربة عوامل تدهور الموارد
الطبيعية ،وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير المناخ واألمراض واآلفات واألنشطة البشرية.
فيما يخص مكافحة المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي ،فإن مبادرة '' الواحات المستدامة ''
تقترح تطوير نظم اإلنذار المبكر لمواجهة حاالت الجفاف والحرائق والفيضانات وانجراف التربة
وزحف الرمال والجراد وتفشي آفات وأمراض أخرى .وكل هذه األنظمة ستساعد على منع المخاطر
والحد من تأثيرها من خالل اتخاذ االجراءات المناسبة.

يمر تعزيز قدرة تكيف النظم الواحاتية عبر:
•
•
•

•
•
•

دعم البحث والتطوير حول التنوع البيولوجي لهذه النظم اإليكولوجية؛
دعم التحسيس والتواصل مع الفاعلين ،وصانعي القرار والعامة؛
خلق شبكة من المراصد مخصصة للتتبع والرصد واإلنذار خصوصا في مجاالت:
 الزراعة والتنمية القروية؛ إدارة النفايات الصلبة والسائلة.مكافحة تدهور التربة والمياه؛
اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية :المياه والتربة (النظم اإليكولوجية بما في ذلك المناظر
الطبيعية)؛
إدخال أنظمة لتثمين واالستخدام السليم للتنوع البيولوجي لضمان حمايته واستدامته.

وبالنظر إلى أهمية المنتزهات الطبيعية ودورها في المحافظة على هذه الثروات الطبيعية ،سيتم في
إطار هذه المبادرة خلق وتعزيز وتطوير المنتزهات الوطنية والمجاالت المحمية .وسوف يستند إنشاء
هذه المنتزهات إلى تحديد وتوصيف المناطق ووضع مخططات وتصاميم اإلدارة المالئمة.
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أما فيما يخص إجراءات مكافحة األمراض واآلفات والفيضانات وعوامل أخرى من التدهور
والتلوث ،فإن العمليات المقترحة ستتضمن العناصر التالية:
• تطوير البحث حول الواحة خاصة فيما يتعلق بجوانب التدهور واالبتكارات من أجل التغلب
عليها؛
• تعزيز الوقاية الصحية الدولية والوقاية من انتشار األمراض التي تهدد الغطاء النباتي الطبيعي
والمزروعات والصحة الحيوانية؛
• تشجيع الشراكات والتبادل والتعاون بين منظمات البحوث والتنمية الوطنية منها والدولية.
2.2

الحفاظ على التقنيات الزراعية وترشيد استعمال الموارد المائية

لقد استطاعت الواحات على مر القرون من البقاء بفضل استخدام ساكنتها لتقنيات تمكن من الحفاظ
على التوازن في هذه النظم اإليكولوجية .من الواجب إيالء عناية واهتمام خاص لصيانة وإعادة تأهيل
هذه التقنيات الزراعية التي أبانت عن نجاعتها وتأقلمها وأهميتها ومساهمتها في تحقيق االستدامة.
وتشمل هذه التقنيات الطرق التقليدية المتعلقة بتعبئة مياه الري ،كما هو الحال بالنسبة ألنظمة
"الخطارات" المهددة باالندثار إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات متكاملة لصيانتها وحماية المياه الجوفية.
وسيتم تأهيل التقنيات التقليدية من خالل:
•

•
•
•
•
•

تعبئة كل الموارد المائية المتاحة والمحتملة ومنها:
 استكشاف المياه الجوفية والفرشات العميقة؛ جمع مياه األمطار؛ تحسين قدرات تخزين المياه (السدود والسدود التلية  /السدود الجوفية والخزاناتواألحواض )...؛
 تعميم شبكات الصرف الصحي والتطهير؛ تركيب محطات معالجة المياه وإعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة؛ تطوير المحاصيل والزراعات األكثر مالئمة؛إدخال تقنيات ري جديدة متكيفة مع بيئة الواحة وتحسين نجاعة الري؛
التحول إلى الري بالتنقيط كلما كان ذلك ممكنا ،وخصوصا على مشارف الواحات؛
االستغالل األمثل لمياه الفيض السيما في سياق التغيرات المناخية؛
تحديث اإلطار القانوني الذي يحكم الحقوق التقليدية للمياه السطحية والجوفية (عقد الفرشة
المائية)؛
تعزيز قدرات منظمات المستخدمين للمياه الزراعية ونقل الخبرة والمعارف.
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• تأهيل وصيانة النظم التقليدية وإحيائها صيانة النظم التقليدية (الخطارات والفكارات والشبكات
التقليدية لتوزيع المياه)...؛
• الحفاظ على موارد المياه الجوفية وترشيد االستفادة من اإلدارة المشتركة للمياه السطحية
والمياه الجوفية.
وتتوخى المبادرة نقل الممارسات والتقنيات الزراعية الجيدة واستخدام واستعمال التكنولوجيات
الجديدة المالئمة وذلك من أجل الحفاظ على التقنيات القديمة ذات الصلة وتقديم خدمات جديدة تهدف
إلى تحسين فعالية هذه التقنيات .في هذا الصدد ،تتوخى المجهودات المرتقبة ما يلي:
• تنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني ووضع أنظمة لتأطير الفاعلين (اإلرشاد واالستشارة
الفالحية)؛
• تطوير وتعزيز ونشر التقنيات الزراعية البيئية من أجل تنمية فالحية متكاملة ومستدامة؛
يعتبر البحث والتطوير من بين العمليات التي تساهم في تعزيز المحافظة وتحسين التقنيات المتبعة
في أنظمة الواحات .ويجب أن يشمل هذا البحث جميع مكونات النظم الفالحية اإليكولوجية مع إيالء
اهتمام خاص بالفالحة الواحاتية وبالخصوص النخيل باإلضافة إلى األنواع األخرى التي تزرع معه.
ومن الضروري لهذا البحث أن يشمل ما يلي:
• المسار التقني والري وتثمين الزراعات الموجودة بالواحات كالنخيل والمحاصيل المرتبطة
بها؛
• إنشاء قواعد بيانات خاصة بالتقنيات الموجودة بالواحات؛
• تشجيع التعاون بين معاهد البحوث والمنظومة العلمية.
3.2

الحفاظ على التراث المعماري والثقافي

ويركز المكون الثالث من المحور الثاني الستراتيجية مبادرة '' واحات مستدامة '' على الجوانب
المتعلقة بالعمران وحماية وتعزيز التراث المعماري والثقافي .وتعتبر هذه الجوانب ذات أهمية ألنها
تشكل العناصر المميزة للواحات ورمز هويتها .ويتم تناول هذا العنصر من خالل ثالثة إجراءات
رئيسية:
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• تحسين اإلطار القانوني للتعمير مما سيسمح بفصل المساحات المنتجة عن المساحات المبنية
أو المعدة للبناء وتحديد مقالع استخراج المواد تفاديا لضياع المساحات ذات قيمة بيئية أو
علمية .وهذا العمل سيؤدي أيضا إلى:
 تحضير تشريعات عمرانية مناسبة ونشرها؛ وضع تصاميم لتهيئة الواحات بطريقة تشاركية.• نشر ثقافة الواحات من خالل أنشطة مخصصة لنشرها والحفاظ عليها وتثمينها .وفي هذا
اإلطار ،سوف يتم تكريس الجهود حول:
 تحديد ووصف وإحصاء التراث االجتماعي والثقافي لمختلف الواحات؛ تنظيم المهرجانات والفعاليات لتقييم الممارسات الثقافية الموروثة ونشر الوعي للحفاظعليها؛
 تطوير وسائل لإلعالم السمعي والبصري تكون في متناول العموم ،نذكر منها األفالمواألقراص المدمجة ... ،إلخ؛
 وضع شبكة للمتاحف البيئية من أجل الحفاظ على حضارة الواحات.• تعتبر حماية التراث المعماري للواحات ،ورشا يجب قيادته بشكل منهجي لتصنيف وترتيب
المواقع وترميم القصور والقصبات والمواقع التاريخية وتطوير طريقة إدارة النظم
اإليكولوجية .وسوف يركز هذا المشروع على:
 إعداد الجرد وتصنيف المواقع؛ ترميم وإعادة تأهيل التراث البنياني للواحات؛ تطوير نماذج لدور سكنية حديثة تتكيف مع ظروف الواحات وتحافظ على مشهدهاالمعماري؛
 القيام ببحوث تطبيقية في مجال مواد البناء ونشر نتائجها التي تتناسب مع السكن داخلالواحات.

 .3المحور الثالث :التنمية المستدامة للنظم اإليكولوجية الواحاتية
يكمل هذا المحور الثالث لالستراتيجية المعتمدة من قبل مبادرة '' الواحات المستدامة '' المحورين
األخريين من خالل اقتراح رؤية استثمارية على شكل أنشطة تنموية تضمن االستدامة االقتصادية
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والبيئية واالجتماعية للواحات بطريقة متكاملة وتشاركية .هنالك ثالثة عناصر رئيسية تشكل هيكل
هذا المحور:
• تطوير األنشطة الزراعية وسالسل اإلنتاج المناسبة؛
• تطوير نظم اإلنتاج والتثمين التضامني؛
• تنويع األنشطة االقتصادية واالجتماعية وتعزيز شركات الخدمات الصغرى والمتوسطة.
1.3

تنمية األنشطة الزراعية وسالسل اإلنتاج المناسبة

يتميز هذا النوع من التدخالت بأهميته االقتصادية وكذلك الطبيعية واالجتماعية ،وذلك نظرا لألدوار
المتعددة الوظائف التي تقوم بها الزراعة .وتتجلى هذه األدوار بوضوح عند الزراعة داخل الواحات
بفضل صغر حجم المزارع والتفاعالت القائمة بينها حيث يصبح من الضروري أخذ هذه الخصائص
بعين االعتبار لضمان استدامة النظام .وهكذا ،فإن هذا النوع من التدخل سيعمل على:
•
•
•
•
•

تطوير المحاصيل الزراعية المناسبة (اختيار األنواع واألصناف المالئمة لظروف
الواحات)؛
تطوير ترميز المنتجات المجالية والزراعة البيولوجية والزراعة البيئية داخل الواحات من
أجل تمييز منتجاتها بشكل أفضل؛
تطوير التخزين البارد وأنظمة أخرى لتأمين وتحسين وتطوير التثمين والتسويق؛
تعزيز البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا من أجل تحكم أفضل في تقنيات اإلنتاج التي تتكيف
مع ظروف الواحات؛
تطوير معاهد التكوين المهني والتأهيل التقني ومراكز التأطير واالستشارة الزراعية من أجل
تحسين مستمر ومستدام للمهارات.

2.3

تطوير نظم اإلنتاج والتثمين التضامنيين

إن الهياكل العقارية للمزارع وخصائص الزراعة داخل الواحات تحتمان ترشيد نظم اإلنتاج والعمل
على تجميع المزارع بشكل يتناسب مع ظروف مكان تواجدها ،مما يمكن من تدبير أفضل للمجال
وتثمين أحسن للموارد والمنتجات .في هذا السياق ،يتعين التصرف كالتالي:
•
•
•
•
•

تعميم إنشاء أنظمة التعاونيات داخل الواحات؛
تطوير التنظيم المهني الجماعي :مجموعات ذات النفع االقتصادي واتحادات التعاونيات
والفدراليات المهنية؛
تقوية القدرات التقنية والتدبيرية للتعاونيات والتجمعات والجمعيات؛
تنمية روح المقاولة والعمل الحر والمبادرة الشخصية بين الشباب والنساء؛
تقوية قدرات التنظيمات االجتماعية التقليدية.
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3.3

تنويع األنشطة االقتصادية واالجتماعية وتعزيز شركات الخدمات الصغرى والمتوسطة

الواحات هي أماكن سكنية تعرض فرصا لممارسة أنشطة بشرية مختلفة .وتجدر اإلشارة هنا لألدوار
التي قدمتها الواحات في الماضي في ميدان التجارة وكمحطات للقوافل ولدعم التبادل التجاري في
المناطق الصحراوية الشاسعة .هذه الفرص ال تزال قائمة ويستحسن استغاللها بالرغم من قساوة
المناخ الصحراوي .لذا وجب العمل على:
•
•
•
•
•

تطوير السياحة داخل الواحات :السياحة البيئية والمواقع الطبيعية ذات األهمية الجيولوجية
والبيولوجية...
دعم األنشطة االقتصادية التقليدية :الحرف والتجارة الصغيرة وتوفير الخدمات؛
التثمين المستدام للموارد الطبيعية :مناجم ...؛
تشجيع جميع مبادرات التنمية االجتماعية؛
الترويج لشركات الخدمات الصغرى والمتوسطة.

رابعا -تدابير التنفيذ
 .1إعداد وتنفيذ المشاريع المندمجة
يتطلب تفعيل المحاور االستراتيجية من أجل الحصول على '' واحات مستدامة '' عمل جميع الجهات
المعنية بطريقة تشاركية وتشاورية لوضع خطط عمل تتناسب مع سياق المبادرة.
لهذا الغرض ،يجب أن يكون التخطيط موجها في إطار منهجية متكاملة نحو اتخاذ اإلجراءات الالزمة
للحفاظ على النظم اإليكولوجية الواحاتية وتنميتها .المراد من ذلك ،وضع رؤية شاملة للتنمية المجالية
حيث تساهم قطاعات مختلفة على نحو متكامل ومتناغم بما يلبي حاجيات الساكنة مع الحفاظ على
التراث الطبيعي واالجتماعي والثقافي ألجيال المستقبل.
وفقا لهذه الرؤية للتنمية المجالية المتكاملة والمستدامة ،سيقوم كل قطاع على حدا بالتخطيط لمشاريعه
ونذكر بعض األمثلة عن هاته المشاريع:
•
•
•
•
•
•
•

تحسين البنية التحتية األساسية بما في ذلك تطوير الشبكات الطرقية للتغلب على العزلة وكذلك
تطوير شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
تحسين جودة الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم؛
تحسين جودة الخدمات األخرى مثل النقل والمواصالت؛
تنمية اإلنتاج الفالحي وغيرها؛
تنمية اإلنتاج الصناعي وتوليد الطاقة؛
تطوير السياحة المستدامة؛
تدبير البيئة بما في ذلك مكافحة عوامل تدهور المناظر الطبيعية وانتشار التلوث.

17

 .2الترويج للمبادرة
إن الترويج لمبادرة '' الواحات المستدامة '' يحتاج إلى أن يعزز على جميع المستويات المحلية
والوطنية واإلقليمية والدولية .باإلضافة إلى تبني هذه المبادرة وتنزيلها إلى مشاريع ،البد من مواكبتها
بوضع سياسة اتصال تستند على أدلة وبيانات علمية لمختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية
والبيئية.
ومن بين الفئات المدعوة لمساندة هذه المبادرة نذكر ما يلي:
•
•
•
•
•
•

المنظمات الدولية المعنية بالواحات؛
الوكاالت المانحة؛
الهيئات الحكومية؛
المنظمات الغير حكومية؛
المنظمات المهنية؛
المستفيدين من خدمات النظم اإليكولوجية الفالحية الواحاتية.

 .3التعبئة المؤسساتية وتنمية الشراكات
إن جهود التواصل المبذولة تهدف إلى حشد المنظمات والبلدان حول المبادرة .وهكذا ،وفي إطار هذه
التعبئة ،سيتم بالدرجة األولى استهداف البلدان المتوفرة على الواحات لكي تنخرط وتتقاسم األهداف
والمحاور االستراتيجية لهذه المبادرة.
وسيتم البدء في إجراء المباحثات (داخل وخارج االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ)
حول الوضع الخاص للواحات .هذه المباحثات ستشمل كل من البلدان المتوفرة على الواحات
والمنظمات والوكاالت المعنية ،وذلك لتشكيل ائتالف من الدول والمنظمات المعنية بإشكالية الواحات.

 .4تعبئة األموال وتدبير المبادرة
هذه المبادرة ال يمكن أن تكون لها آثار ملموسة على أرض الواقع وال يمكن أن تحقق أهدافها المتمثلة
في حماية وتنشيط الواحات إال إذا كانت مدعومة بتمويل مستدام .لهذا يلزم إنشاء صندوق مخصص
لتسوية إشكالية الواحات يتم تطعيمه بصفة مستدامة من الدول والمنظمات المعنية من جهة ،ومن
صناديق تمويل المناخ من جهة أخرى.
كما يجب إنشاء هيئة مخصصة لتدبير المبادرة وتأييدها وتوجيه اإلجراءات المقررة واإلسراع بتمويل
المشاريع داخل الواحات من طرف صندوق المناخ ومواصلة تعزيز المكانة الخاصة التي تحظى بها
الواحات.
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الخالصة
مبادرة '' الواحات المستدامة '' هي فرصة لجميع الجهات الفاعلة المعنية بالنظم اإليكولوجية الواحاتية،
لتوحيد الجهود والعمل معا على بناء رؤية مشتركة لحماية وإنعاش وتنمية هذه المناطق ذات التراث
الطبيعي واالجتماعي والثقافي الغني .واعتبارا لكل الرهانات والتحديات والتهديدات وكذا أهداف
التنمية المستدامة ،أضحت هذه الرؤية ضرورة يجب إدماجها على جميع المستويات.
في الواقع ،ال يمكن معالجة الظواهر الناتجة عن التصحر والتغيرات المناخية إال في إطار عابر
للحدود .من الواضح أن بعض اإلشكاليات التي تواجهها الواحات يمكن عالجها محليا ،ولكن في هذه
الحالة ،فإن النتائج ليست كاملة ومحدودة وآثارها سريعة الزوال في بعض األحيان .يجب التأكيد على
أن جميع أنواع الواحات عبر أنحاء العالم معرضة لخطر االندثار وتدعو كافة القوى وذوو النيات
الحسنة لحمايتها والحفاظ عليها.
وختاما ،فإن الهدف من وراء هذه المبادرة االعتراف بالتهديد الذي يحوم حول الواحات وهشاشتها
وإحصاءها وتوصيفها واتخاذ اإلجراءات والقيام بجميع األنشطة المادية والالمادية بطريقة تشاركية
وتضامنية للحفاظ على الواحات وضمان استدامتها.

19

مؤتمر األطراف حول التغيرات المناخية )(COP22
برنامج العمل العالمي من أجل المناخ -المنطقة الزرقاء
ملتقى حول مبادرة واحات مستدامة بتاريخ  14نونبر 2016

إعالن
بناءا على:
.1
.2

.3
.4

.5
.6

أهداف التنمية المستدامة  2030وكذا اعالن " RIO + 20المستقبل الذي نريده" وخاصة
المادة 107؛
المادة  7االتفاق باريس ) (COP21حول المناطق الهشة التي تتوخى "حماية البشر وسبل
العيش والنظم اإليكولوجية ،آخذة في اعتبارها االحتياجات الملحة والفورية للبلدان النامية
القابلة للتأثر بوجه خاص باآلثار الضارة لتغير المناخ"
إ عالن المشاركين بالندوة المغاربية التي انعقدت بمراكش في أكتوبر  2016حول تطوير
الخبرة التقليدية وحماية وتثمين النظم اإليكولوجية الواحاتية؛
الثروات التي تزخر بها المناطق الواحاتية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي والجيولوجي وكذا
الخبرة التقليدية لتدبير النظم اإليكولوجية وحماية التراث الطبيعي والمعماري والثقافي
والمناظر الواحاتية؛
اإلمكانيات التي تتوفر عليها النظم اإليكولوجية الواحاتية لتطوير نموذج تنموي مستدام الذي
يدمج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والمناظر الطبيعية؛
ضرورة حماية النظم اإليكولوجية الواحاتية وتحسين تكيفها مع التغيرات المناخية حتى
تتمكن من االستمرار في لعب أدوار متعددة بالمناطق الجافة.
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نحن ،المشاركين بهذه التظاهرة ،مقتنعون ب:
 .1أهمية مبادرة واحات مستدامة التي تأخذ بعين االعتبار الرهانات والتحديات والفرص للنظم
اإليكولوجية الواحاتية وكذلك السياق العام للبرتوكوالت واالتفاقيات الدولية واإلقليمية لبروز
رؤية شاملة ومشتركة ومندمجة لتدبيرها.
 .2أهداف المبادرة التي تتوخى:
 القيام بتعريف وتوصيف أحسن للواحات إلبراز مظاهر الهشاشة وأيضا قدرتها المتفردة
للتكيف مع التغيرات المناخية؛
 تفعيل عملي من أجل المحافظة على اإلرث الواحي وخصوصا التنوع البيولوجي والنظم
اإلنسانية؛
 تثمين المؤهالت التي تزخر بها الواحات من أجل تنمية مستدامة آخذة بعين االعتبار
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
 .3المقاربة الموصي بها لبلوغ األهداف الثالثة باالعتماد على انخراط ومشاركة جميع
المتدخلين المعنيين ،وعلى تظافر الجهود لرفع التحديات المطروحة من قبل التغيرات
المناخية وتحقيق استدامة الواحات.
أخذا بعين االعتبار مما سبق ،أوصى المشاركات والمشاركون بهذه التظاهرة ب:
 .1إنشاء تحالف دولي حول مبادرة «واحات مستدامة» ،التي قدمها المغرب ،ما بين البلدان
المعنية باإلشكالية التي تعترض الواحات وذلك تحت رعاية األمم المتحدة لوضع األدوات
والموارد الالزمة لحماية وضمان استدامة هذه المجاالت؛
 .2إنشاء هيئة لتحقيق أهداف مبادرة «واحات مستدامة»؛
 .3تعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذه المبادرة.
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