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القافلة الفالحية فوسبوكراع

قطاع تربية اإلبل في صلب التنمية
البشرية لألقاليم الجنوبية
عرب تنظمي النخسة األوىل من قافلة فوسبوكراع ،تؤكد مجموعة  OCPومؤسسة فوسبوكراع عىل إلزتامهام
من أجل تمنية قطاع تربية اإلبل مع الرتكزي عىل إماكنيات املناطق اجلنوبية لمللكة و املسامهة يف التمنية
البرشية للساكنة.

« القافلة الفالحية فوسبوكراع » مساهمة في تنمية و تطوير قطاع اإلبل
القافلة الفالحية فوسبوكراع يه حدث يرتكز عىل مواكبة و توعية و تكوين أكرث من  600فالح من مريب اإلبل
الصغار يف اجلهات اجلنوبية الثالث لململكة.
سمتكن مبادرة القرب هذه من التعريف بتقنيات اإلنتاج الفاليح الناحج مكا ستسلط الضوء يف
نخسهتا األوىل عىل قطاع تربية اإلبل مبختلف جماالته « التسيري و العلف » « ،الصحة احليوانية »
و « حتسني النسل ».
تقدم خالل لك مرحلة ،ورشات تعلميية من طرف خرباء فالحيني و أطباء بيطريني عىل شلك عروض
مصورة و تفاعلية لفائدة مهنيي القطاع ،وهتدف إىل نرش املامرسات األمثل يف تربية اإلبل ،مكا تربز
الدور اهلام لألغذية ،حصة احليوانات و التدابري اجليدة لتناسل الربل مع األخذ بعني اإلعتبار خصوصية
أقالمينا اجلنوبية .اهلدف من هذه املعلومات هو متكني صغار املربني من زيادة مستوى اإلنتاج
و الرفع من مداخيلهم ،ويف هناية املطاف حتسني ظروفهم املعيشية و كذا عائالهتم.
يتعلق األمر بتدابري مبتكرة تربع فهيا مجموعة  OCPبشلك كبري ،و بالفعل فإن هذه األخرية بادرت
منذ سنة  2012بتنظمي قافلة فالحية لك سنة ،ويه أداة قرب حقيقية من أجل توعية الفالحني
باملامرسات الفالحية األمثل ،وتظهر مدى الدمع التضامين لملجموعة من خالل املؤسسة ،مع الفالحني
و ترتمج إلزتامها اجتاه القطاع الفاليح الوطين و مساندهتا الفعلية لتوجهات خمطط املغرب األخرض.
نشري كذلك يف هذا الصدد أن قافلة  OCPتعمل يف إطار من القرب مع الفالحني الصغار ،و تمتزي أيضا
ببعدها التعليمي من خالل نرش أفضل التدابري الفالحية و حتسيس الفالحني بأمهية التمسيد املعقلن
لألرايض ،مع احلرص عىل اإلنصات باهمتام النشغاالهتم اليومية .هتدف القوافل إىل حتليل ودراسة
نوعية الرتبة ،التحسيس بأمهية المتسيد املعقلن و كذا أفضل املامرسات من أجل تمنية مستدامة ورفع
مردودية األرايض الفالحية.
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تربية اإلبل ،قطاع مزدهر بالمغرب
يأخذ اختيار تربية اإلبل مكوضوع للنخسة األوىل من القافلة الفالحية فوسبوكراع يف عني اإلعتبار خصوصيات
األقالمي اجلنوبية لمللكة .يف احلقيقة ،فإن  70٪من الساكنة احمللية تعيش من هذا القطاع الذي ميثل بالفعل
املصدر الرئييس للدخل .وهكذا ستقدم القافلة مسامههتا يف تجشيع التسيري العقالين لرتبية اإلبل و حتسني
اإلنتاجية من خالل اإلملام باجلانب الورايث ،العلف ،الصحة ،إعادة التقيمي و التسويق .تعمتد القافلة عىل مبدأ
مشاركة صغار الفالحني/املربني يف التخطيط و التنفيذ يف خمتلف املراحل ،مكا ستسامه خمتلف هيائت
وزارة الفالحة و الصيد البحري ،وزارة الداخلية ،املنتخبون و السلطات احمللية عىل مجيع املستويات يف تنظمي
و إجناح هذا احلدث.
جتدر اإلشارة أيضا أن تربية اإلبل باملغرب تلعب دورا إجمتاعيا و إقتصاديا هاما يف إنعاش املناطق
الصحراوية و الشبه حصراوية ،مكا تشلك اإلبل جزءا أساسيا من تراث األقالمي اجلنوبية لمللكة.
باإلضافة إىل ذلك ،يعرف إنتاج اإلبل تنوعا كبريا  :إذ ميكن استغالله من أجل احلليب ،اللحوم،
الوبر أو استخدامه يف التنقل.
األجناس املتواجدة باملغرب و اليت تعرف بامس « حصراوي » يه فصيلة « کرزين » ويه صغرية
احلجم و تنتج القليل من احلليب ،فصيلة « مرموري » ويه ذات جحم متوسط و إنتاج جيد من احلليب
و فصيلة « خواري ».

معلومات عامة عن اإلبل
تعرف اإلبل بأهنا احليوان الذي يرمز إىل الصحراء .فهي تنيمت إىل عائلة «امجلليات»

 Camélidésاملتفرعة من رتبة ثنائية األظالف  Artiodactylesوحتت رتبة وساديات

األقدام  .Tylopesويه تمتتع مبجموعة من اخلصائص السلوكية ،الترشحيية و الفزييوجلية اليت تسامه

يف مقاومهتا لظروف الصحراء القاسية و خاصة احلرارة .وجتدر اإلشارة إىل قدرهتا عىل مقاومة
العطش لعدة أسابيع و كذا عىل تطوير نظام خاص لتنظمي و ظبط احلرارة  :متتلك اإلبل جماال حراريا

ميكهنا من تنويع حرارة اجلسم يف فرتة مميتة لبايق الثدييات  :ما بني  34درجة ماوئية (صباحا) و 42

درجة ماوئية (مساء) و كذا القدرة عىل التكيف مع احلرارة السائدة بصورة تلقائية متاما مثل الحسلية
من أجل توفري املياه …

تعرف اإلبل أيضا بقدرهتا عىل التكيف مع نقص الغذاء ،و يرجع هذا معوما إىل هضم جيد لملواد
الغذائية ،إمتصاص أكرب و قدرة كبرية عىل اإلفراز و ختزين األغذية .إضافة إىل ذلك ،فإن اإلبل تحمس

ببقاء بعض الشوارد و حتافظ عىل أنشطة األنزميات األساسية عىل الرمغ من بعض احلاالت احلرجة.
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عدد اإلبل وطنيا
يف املغرب ،تتوزع اإلبل أساسا يف املناطق اجلنوبية لمللكة .حسب اإلحصائيات املتوفرة (،)2006

تقدر هذه الرثوة احليوانية يف جهة لكممي  -واد نون ،العيون  -الساقية امحلراء و الداخلة  -واد الذهب
حبوايل  196 500رأس من اإلبل ومتثل  92٪من العدد اإلمجايل عىل الصعيد الوطين.

ينبيغ التأكيد هنا أن هذا العدد عبارة عن تقديرات و بسبب التنقل املسمتر للقطعان فإنه من

الصعب حتديد العدد احلقييق .ومع ذلك ،وبفضل محلة حتديد عدد اإلبل اليت أطلقهتا وزارة الفالحة
بإرشاف املكتب الوطين للسالمة الصحية لملنتجات الغذائية  ONSSAمنذ فرباير  ،2015سيمت
احلصول قريبا عىل أرقام مؤكدة ستسامه من دون شك يف إعطاء رؤية واحضة حول تربية
اإلبل يف اجلنوب.
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تطور عدد اإلبل باملغرب
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إجراءات الدمع و التأطري احلكومية
يسامه قطاع اإلبل يف اجلهات الثالثة للجنوب يف خلق تمنية حملية هامة و ميثل قوة املوروث اإلجمتايع
و الثقايف .نظرا ألمهيته ،إستفاد هذا القطاع منذ فرتة طويلة من دمع و تأطري حكويم ترشف هيلع

مصلحتان حمليتان  :اإلدارة اجلهوية للفالحة ( )DRAو وحدات املكتب الوطين للسالمة الصحية لملنتجات
الغذائية ( ،)ONSSAمكا انضم مؤخرا املكتب الوطين لملجلس الفاليح ( .)ONCAيعترب هذا القطاع
أحد املكونات الرئيسية ملخطط املغرب األخرض هبذه املنطقة و يستفيد كذلك من براجم أخرى تقوم هبا

مؤسسات أخرى ومن بيهنا واكلة اجلنوب.
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مؤسسة فوسبوكراع  :فاعل في التنمية المستدامة للمناطق الجنوبية
تأسست مؤسسة فوسبوكراع سنة  ،2014ومحتل عىل عاتقها اإللزتام بالتمنية اإلجمتاعية و املجمتعية
ملجموعة  OCPيف منطقة اجلنوب وخاصة فرعها فوسبوكراع ش.م .وهدف املؤسسة الرئييس هو
املسامهة يف التمنية اإلجمتاعية و اإلقتصادية لملناطق اجلنوبية.
من خالل براجمها اليت تمتحور حول رؤية مطوحة و بعيدة األمد ،تقوم مؤسسة فوسبوكراع بالعديد
من مبادرات التمنية الفالحية ،اإلجمتاعية ،التعلميية ،الصحية و كذا مبادرات لملحافظة و تمثني
املوروث الثقايف ،الطبييع ،البييئ لألقالمي اجلنوبية.
وأخريا ،فإن مطوح مؤسسة فوسبوكراع هيدف إىل تنشيط املناطق و حتسني جاذبيهتا اإلقتصادية و السياحية.
يوجد مقر املؤسسة بالعيون ،و تسىع إىل تعزيز تواجدها مستقبال يف مجيع مناطق اجلنوب من خالل
متثيليات جهوية ،من أجل حتقيق قرب أكرب ووصوهلا إىل خمتلف اجلهات املعنية.
تتكون هذه املبادرات من أربعة براجم للتمنية :

 /1مبادرات يف خدمة الفالحة الصحراوية املستدامة :
لتطوير فالحة حصراوية مستدامة  :تسامه مؤسسة فوسبوكراع ،من خالل برناجمها الفاليح ،يف حتسني
دخل و ظروف معيشة الفالحني/مريب املاشية الصغار باملناطق اجلنوبية و حتديد الفرص الكفيلة بتطوير
الفالحة يف هذه املناطق.
وتوجد  8مشاريع يف طور اإلجناز .وهتم :
• حتسني دخل و ظروف معيشة الفالحني الصغار يف حميط مف الواد (العيون 400 ،هكتار 1500 -
مستفيد)؛
• إنتاج العلف من املنتجات الفالحية الثانوية (جهة الداخلة)؛
• امحللة الصحية لإلبل يف ثالث جهات باجلنوب ( 100 000رأس من اإلبل)؛
• القافلة الفالحية فوسبوكراع ( 600فالح يف جهة لكممي ،العيون الداخلة)؛
• مبادرات التضامن يف أعقاب فيضانات نونرب-دجنرب ( 2014تأهيل  16شبكة للري يف إقلمي
طاطا و لكممي)؛
• حتسني دخل و ظروف معيشة الفالحني الصغار يف حميط تاورتا ( 28هكتار و  32فالح يف جهة
الداخلة)؛
• تمنية احمليط الفاليح أدجاري (احلكونية ،إقلمي العيون)؛
• تمنية احمليط الفاليح الربكة (جريفية ،إقلمي بوجدور).
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 /1التمنية اإلجمتاعية و اإلقتصادية :
» مرافقة الشباب :
تدعمي قدرات الشباب من بني أولويات مؤسسة فوسبوكراع .وتتجند هذه األخرية جلعل التعلمي متاحا
للجميع وخاصة يف املناطق القروية ،وبالتايل دمع التفوق ،ختفيض نسبة اهلدر املدريس و تجشيع المتزي،
و ذلك من خالل :
• تطوير البنيات التحتية واملنشآت الرياضية لملدارس؛
• التربع باألدوات ،احملفظات و البذالت املدرسية؛
• تدريس وحدات « ريادة األمعال »،مالمئة لواقع اجلهة من أجل حتفزي روح املبادرة لدى الشباب؛
• دجم الفنون احلية يف املناجه املدرسية.
وهتدف العديد من املبادرات إىل خلق فرص الشعل للشباب املنحدر من املناطق اجلنوبية .وعىل سبيل
املثال ،فقد تلىق  200شابا تكوينا يساعدمه عىل ولوج سوق الشغل بلك هسولة.
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» احلصول عىل اخلدمات الصحية :
تسامه مؤسسة فوسبوكراع يف حتسني الولوج إىل اخلدمات الصحية و املسامهة يف احلصول عىل
الرعاية التمكيلية من أجل تعزيز النظام اليحص باجلهة اجلنوبية.
وهتدف هذه املبادرات اليت تقام برشاكة مع وزارة الصحة إىل وضع قوافل طبية و جراحية يف إطار
برناجم «عناية» و ذلك من أجل :
• دمع املرىض احملتاجني؛
• املسامهة يف ماكحفة األمراض اخلطرية؛
• رفع مستوى الويع بأمهية املراقبة الصحية و التغذية السلمية.
» ظروف حياة أفضل :
تدمع مؤسسة فوسبوكراع املبادرات و اهليالك اليت هتدف إىل تجشيع تشغيل األخشاص الذين يعانون
من اإلقصاء من أجل توليد مداخيل حرضية و قروية.
• إخضاع اجلعيات لدورتت تكوينية من أجل تعزيز قدراهتا؛
• دمع املشاريع و املبادرات املواطنة ألعضاء امجلعيات؛
• وضع برناجم ملرافقة التعاونيات.
منذ إطالقه مكن هذا الربناجم من مرافقة  60مجعية ،من خالل التكوين وكذا  25تعاونية.
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 /3الثقافة و الرياضة :
» تمثني املوروث الثقايف :
تسامه مؤسسة فوسبوكراع يف تطوير و تمنية الكنوز املعامرية للجنوب ،احملافظة عىل هذا اإلرث و منح
إشعاع للخصوصيات الثقافية اجلهوية .هتدف املبادرات أيضا إىل تجشيع املواهب يف جماالت الفنون و
املعرفة و جعل الثقافة يف متناول امجليع.
وهتدف هذه املبادرات إىل :
• املسامهة يف تأهيل املواقع التارخيية؛
• الرفع من قمية املنتجات الثقافية اجلهوية؛
• املساعدة عىل اإلبداع الفين املعارص؛
• التجشيع عىل اإلبداع و اإلنتاج األديب؛
• التكوين يف املهن المسعية  -البرصية.
» تجشيع الرياضة و قميها :
تسامه مؤسسة فوسبوكراع يف تمنية الرياضة وزيادة الويع بقمي األنشطة املرتبطة هبا .ويف هذا
اإلجتاه تجشع هذه املبادرات الرياضة من خالل براجم دمع للشباب الواعد.
• املسامهة يف جتهزي املرافق الرياضية يف املناطق اهلشة و حتديث البنيات الرياضية املوجودة؛
• دمع خمتلف الرياضات؛
• تجشيع الرياضات الشعبية احمللية و اجلهوية؛
• املسامهة يف تمنية أنشطة رياضية جديدة مالمئة للبيئة احمللية و اجلهوية.

 /4الثقافة و الرياضة :
لملسامهة يف محاية البيئة ،تجشع مؤسسة فوسبوكراع السلوكيات البيئية املسؤولة و تدمع الرباجم
المطوحة يف جمال محاية البيئة .اهلدف مهنا هو :
• املسامهة يف محاية احلياة الربية و النباتية احمللية و اجلهوية؛
• تجشيع و دمع البحث و التطوير من أجل محاية البيئة؛
• دمع األحباث و الدراسات املتعلقة باحللول التقنية و التكنولوجية محلاية البيئة.
بشلك مملوس ،فقد مت حتقيق هذه األهداف من خالل دمع الرباجم البيئية و محاية الفضاءات الطبيعية
و ديناميكية أنشطة البحث و التطوير من أجل محاية البيئة.

9

10

