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العدد7114 :

مسؤولون وباحثون اجتمعوا يف إطار مؤتمر دولي بأكادير حول موضوع «شجرة األركان يف ضوء البحث العلمي»

املؤمترون يؤكدون على ضرورة تثمني غابة األركان وتأهيل محيطها السوسيو-اقتصادي
باحثة مغربية حترز جائزة أحسن بحث علمي حول شجر األركان
استطاعت شجرة أركان أن تلف حولها مئات العلماء
والباحثني والفعاليات من مختلف املشارب االقتصادية
واالجتماعية والبيئية والفنية.
جعلت من سوس قبلة كثير من املهتمني واملتخصصني
حجوا إلى عاصمة سوس ليس من أجل نظارتها
وجمالها فقط بل من أجل سبر أغوار مخزونها التراثي
والعلمي والتنقيب عن مختلف منتوجاتها متعددة
األبعاد واملناحي من تنوع وراثي وتركيبات إحيائية في
سياق اقتصاد وتثمني وتسويق منتجاتها مع مختلف
االبتكارات التكنولوجية ..
شجرة األركان ،تنتعش من مواردها ساكنة مناطقها.
لكنها تتميز بتنوع واختالف كبيرين بني تلك املناطق في
كثافتها وفي مظهرها اخلارجي وفي إنتاجها .وموازاة
مع ذلك ،تعاني الشجرة لألسف من تدهور متواصل
حتت تأثير مختلف العوامل الطبيعية والبشرية.

اجناز :محمد التفراوتي
نظمت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة األرك��ان بالشراكة مع
وزارة الفالحة والصيد البحري ،واملندوبية السامية للمياه والغابات واملعهد
الوطني للبحث الزراعي مؤمترا دوليا في طبعة ثانية حول شجرة األركان بأكادير
أيام  9و  10و 11دجنبر املاضي ،مكن من تقاسم املعارف العلمية والتقنيات بني
الباحثني املغاربة واألج��ان��ب ،و املسئولني الغابويني ،و الفاعلني االقتصاديني
والهيئات املهتمة بالتنمية ،و ذلك في أفق املساهمة في تنفيذ البرنامج اإلطار
اخلاص بسلسلة األركان على أسس علمية متينة.
وف��ي ختام أشغال ه��ذا املؤمتر ال��دول��ي ال��ه��ام ،أجمع املشاركون على وجوب
اس��ت��ح��ض��ار م��ن��اف��ع ش��ج��رة األرك�����ان ف��ي محيطها احل��ي��وي ف��ي ك��ل م��ن اجل��ان��ب
البيئي ،والسوسيو اقتصادي .خصوصا ال��دور التي تلعبه في محاربة التصحر
واحملافظة على التنوع البيولوجي .حيث أبانت احملاضرات الشفوية وامللصقات
املعروضة إبان املؤمتر على غنى في اإلنتاج العلمي وعلى التزام قوي من الباحثني
برهنت عليه جودة األبحاث ،التي جتيب عن حاجيات تنمية احمليط احليوي لشجرة
األرك���ان .ولذلك أوص��ى امل��ؤمت��رون على ض��رورة إدم��اج دوي احلقوق بخبرتهم و
معارفهم في بلورة وتنفيذ برامج للبحث العلمي و التقني.
وأخذا بعني االعتبار للضغط املمارس على غابة األركان في برامج البحث العلمي،
دعا املؤمترون إلى وجوب رسملة املعارف حول التنوع البيولوجي الستثمارها في
برنامج تأهيل غابة األركان وفي البرامج التنموية احمللية ،وكذا التحسني الوراثي
لشجرة األركان الستثمارها في برنامج الزراعة العصرية لألركان.
ويتوجب دعم البحث العلمي في مجال زراع��ة األرك��ان ،يضيف املؤمترون ،في
ضيعات حديثة خصوصا في مجال التكثير والتسيير التقني للزراعة وفي مجال
تثمني املنتوجات الفرعية وف��ي ط��رق استخراج زي��ت األرك���ان .وذل��ك مع مواكبة
ديناميكية البحث والتطوير في مجال التثمني واحتضان املشاريع الرائدة.
وشدد املشاركون على دعم البحث التنموي حول الدراسات اإلقتصادية حول
مجال األرك���ان وخصوصا تلك التي تعنى بالكلفة مقارنة مع الربح واخلدمات
البيئية وكذا االقتصاد األخضر .ثم دعم البحث العلمي في مجال التغذية والصحة
اإلنسانية.
وط��ال��ب امل��ش��ارك��ون ب��دع��م ،بشكل استعجالي ،البحث العلمي ح��ول العلوم
االجتماعية واإلنسانية في املجال بغية معرفة أفضل لضوابط تسيير مجال األركان

جانب من فعاليات املؤمتر
من جميع النواحي مع حتديد املعيقات واقتراح حلول مستدامة .هذا وأوصوا كذلك
بدعم التشاور والتعاون بني مؤسسات البحث العلمي .وتقوية أواصر التعاون بني
الباحثني ومستعملي نتائج األبحاث ثم خلق تواصل و تقاسم أفضل نتائج األبحاث
حول األركان لتعميم الفائدة على اجلميع.
وتدارس املشاركون خالل املؤمتر محاور هامة أثارت نقاشات عميقة وغنية،
وحادة توزعت حول عدة محاور وورشات موازية.
تطرق احملور األول إلى بنية و منط اشتغال النظام اإليكولوجي ملجال شجرة
أرك��ان ،أداره محمد ب��دراوي مدير عام املعهد الوطني للبحث الزراعي حيث قدم
الباحث ف��ؤاد مساندة عرضا ح��ول النباتات العطرية والطبية وعناصر التنوع
البيئي وتنمية شجرة أركان من خالل منوذج مرتفعات إداوتنان .كما تناول الباحث
رضا قشيري من اجلزائر بحثا حول اإليكولوجيا واحلفاظ على مواطن شجرة أركان
بتندوف في اجلزائر ،وكذا اخلصائص اإليكولوجية و البنيوية ملجال شجرة أركان
في اجلزائر للباحث اجلزائري الطاهر أيت حمودة .
واستعرض الباحث الفرنسي إيرفي لو بولي تأثيرات و تكيف شجرة أركان مع
التغيرات املناخية .وعرضت الباحثة املغربية نوال زهار بحثها حول بعض مظاهر
دفاع شجرة أركان (أركانيا سبينوزا) عن نفسها ضد هجمات داء السيراتيتس
كابيتاتا ( . )Ceratitis capitataفي حني تناولت الباحثة ربيعة الزيري وصف
خصائص أشجار أركانيا سبينوزا (ل .سكيلز) بهضبة بني يزناسن ،املغرب
الشرقي.
أما املواد العضوية النباتية و القيمة العلفية لشجرة أركان فاستعرض خالصة
استنتاجاته العلمية الباحث محمد قرو  .فيما عرض الباحث عبد املالك بنعبيد
معطيات جديدة حول الوضعية احلالية ،اجلغرافية اإلحيائية و إعادة بناء املنظومة
اإليكولوجية لشجرة أركان بشكل طبيعي .
واشتمل احمل��ور الثاني ح��ول الفالحة الغابوية ،دراس���ة النباتات و ثمارها
والتكنولوجيات اإلحيائية ،ووراثيات شجرة أركان ،نشط مائدته العلمية الباحث
عبد احلميد مصدق عن جامعة اب��ن زه��ر .إذ تناول الباحث أسامة ك��داد دراس��ة
التنوع ال��وراث��ي لشجرة أرك��ان (أركانيا سبينوزا) ضمن غابات أرك��ان األصلية
بالشمال الشرقي للمغرب :مقاربات مورفولوجية و بومولوجية .وعزيز بروج تقييم
التنوع الوراثي لدى ست عينات لشجرةأركان مت جتميعها من األطلس الصغير و
شمال الصحراء.
واستعرضت الباحثة املغربية نعيمة أي��ت ع��اب��د م��ج��ال إس��ه��ام امل��ؤش��رات

ابراهيم الحافيدي ،مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات:

استراتيجية الوكالة تروم حتقيق تنمية مستدامة
ومندمجة في محيط شجرة األركان
أف��اد ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م احلافيدي
م��دي��ر ع��ام ال��وك��ال��ة الوطنية لتنمية
م��ن��اط��ق ال���واح���ات وش��ج��رة األرك����ان
بخصوص توجهات واستراتيجية
ال����وك����ال����ة وم�����ج�����ال ت���ن���ف���ي���ذه���ا أن
االستراتيجية املعتمدة تروم باألساس
تنمية مناطق الواحات و شجر األركان
وف��ق خمس م��ب��ادئ توجيهية تنشد
حتقيق تنمية تضمن للمواطن حياة
م�لائ��م��ة وحت��س�ين م��س��ت��دام ملداخيل
الساكنة احمللية م��ع تثمني مستدام
للتراث بنوعيه الطبيعي والثقافي،
ثم حتقيق تنمية استباقية ومندمجة
ت��س��اه��م ف��ي اإلش���ع���اع امل��ج��ال��ي وف��ق
مجموع اإلستراتيجيات القطاعية
واملجالية املعتمدة .
وترتكز هذه االستراجتية ،يضيف
احلافيدي ،على ثالث مبادئ للتنمية
ت��ت��ج��ل��ى ف���ي م���ج���االت ذات ج��اذب��ي��ة
وتنافسية ومحمية .حيث مت ترجمة
هذه املبادئ إلى مجموعة من املشاريع
والبرامج القابلة لإلجناز.
و ق���د ب��ل��غ��ت ت���ق���دي���رات م��ج��م��وع
االستثمار  93مليار دره��م على مدى
ثمان سنوات ،وذل��ك لتحقيق أهداف
استراتيجية طموحة في أفق 2020
م��ن خ�لال مضاعفة ال��ن��اجت الداخلي
اخل��ام وامل��دخ��ول ال��ف��ردي في مناطق
ال��ت��دخ��ل مب��ع��ام��ل  2.5وخ��ل��ق 160
ألف منصب شغل جديد ثم مضاهاة
امل�����ؤش�����رات ال���دول���ي���ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص
اخلدمات األساسية (املاء و الكهرباء)
و عرض اخلدمات الصحية و التعليم.
وع��ن آليات تنفيذ كل ذل��ك أضاف
احلافيدي أن الوكالة الوطنية لتنمية
مناطق الواحات وشجر األركان ستقوم
ببلورة واملصادقة على االتفاقيات مع
القطاعات املعنية واجلماعات احمللية
والشركاء املعنيني مع احل��رص على
تتبع تفعيلها وال��ع��م��ل ع��ل��ى تأمني
اإلجن����از ال��ف��ع��ل��ي جل��ل امل��ش��اري��ع من
طرف الشركاء وأجرأة بعض املشاريع
احمللية كإنشاء مجموعات ذات النفع
اإلق��ت��ص��ادي ث��م املساهمة ف��ي متويل
بعض املشاريع .
وستتكلف الوكالة الوطنية لتنمية
م��ن��اط��ق ال����واح����ات وش��ج��ر األرك����ان
بوضع اإلط���ارات التعاقدية الالزمة
ل��ت��ف��ع��ي��ل ه����ذه أإلس���ت���راجت���ي���ة وذل���ك
على ث�لاث مستويات ووف��ق مقاربة
مندمجة تهم مستوى أول��ي للتعاقد
على شكل اتفاقية إطار مع احلكومة
حت����دد األه�������داف و م���ب���ادئ تفعيل
اإلستراجتية .وهناك مستوى ثاني
للتعاقد م��ع ال����وزارات املعنية وذل��ك
بهدف املصادقة على تفاصيل البرامج
القطاعية .ف��ي ح�ين يهدف املستوى
الثالث للتعاقد مع اجلهات واألقاليم
إل��ى حتديد املتطلبات على الصعيد
احمللي و دمجها لضمان نسبة عالية

من التكامل.
كما مت حتديد مناطق خاصة تدعى
«منطقة اإلش��ع��اع ال���ق���روي» ،يضيف
احل���اف���ي���دي ،ب��غ��ي��ة ت��س��ري��ع وت��ي��رة
تنمية املناطق الهشة ذات املؤهالت
السوسيو اقتصادية ،والتي ستتكون
م��ن مجموعة م��ن اجل��م��اع��ات للدفع
بتنميتها عبر إعطاء األول��وي��ة لهذه
املناطق ببناء التجهيزات األساسية
واخلدمات الصحية والتعليم؛ ودعم
خاص حلاملي املشاريع االقتصادية
بهذه املناطق.
وع���ن مكتسبات ال��ب��ح��ث العلمي
ح��ول أرك���ان وم��ا م��دى جن��اح عملية
جتميع مختلف األبحاث والدراسات
ال��ت��ي أجن����زت ح���ول األرك�����ان وطنيا
ودول��ي��ا حيث هناك دراس���ات أجنزت
مند ثالثينات ال��ق��رن امل��اض��ي ،وذل��ك
قصد االس��ت��ف��ادة م��ن نتائجها وع��دم
اجترار ما مت تناوله آنفا من قبل علماء
وباحثني وبقيت هذه األبحاث حبيسة
الرفوف ،أجاب الدكتور احلافيدي أن
الوكالة منكبة على جتميع مختلف
األبحاث والدراسات في هذا اجلانب،
إذ ال مي��ك��ن أن ن��ت��ص��ور أي ت��ط��ور
للبحث العلمي دون امل���رور مبرحلة
جتميع واستغالل األب��ح��اث املنجزة
آنفا .لذا فستعمل الوكالة على إجناز
دراسة تروم جتميع األبحاث املتعلقة
بسلسلة األرك���ان ومجالها احليوي
على الصعيدين ال��وط��ن��ي وال��دول��ي،
على أس���اس أن ت��ك��ون ه��ذه األب��ح��اث
قاعدة أساسية لرسملة املعرفة والدفع
بعجلة البحث العلمي لألمام.
باإلضافة إلى ذلك فمشروع إحداث
املركز الوطني لألركان يأتي في نفس
ال��س��ي��اق ،إذ سيمكن ه��ذا امل��رك��ز من
التنسيق بني جميع الفاعلني والعمل
على توحيد نتائج البحث العلمي في
ه��ذا امل��ج��ال ،م��ع السهر على مالءمة

صيغتها حتى يتم استغاللها بشكل
أجنع ،ألن هدفنا الرئيسي هو إيصال
ه��ذه املعلومة للمهنيني .و ف��ي هذا
اإلط��ار سيتم التنسيق مع عديد من
الشركاء كاملكتب الوطني لإلستشارة
الفالحية م��ن أج��ل توحيد ال���رؤى و
تكثيف اجلهود.
وم��ن جهته أوض��ح عبد الرحمان
آيت احلاج رئيس قسم تنمية البحث
العلمي أن الوكالة تسهر على تنظيم
امل���ؤمت���ر ال���دول���ي ل�ل�أرك���ان م����رة كل
سنتني بهدف تقاسم نتائج البحث
العلمي بني جميع الفاعلني املعنيني.
و بفضل نتائج البحث العلمي حول
سلسلة األرك��ان مت حتصيل مجموعة
من املكتسبات والتي مكنت من تطوير
ال��س��ل��س��ل��ة و ت��ث��م��ي��ن��ه��ا ،إذ وص��ل��ت
األب���ح���اث إل���ي ال��ف��ض��ائ��ل ال��ع�لاج��ي��ة
ل�ل�أرك���ان وك����ذا ال�����دور اإلي��ك��ول��وج��ي
امل��ه��م ال���ذي يلعبه األرك����ان للحد من
آثار التصحر .باإلضافة إلى تطوير
تقنيات إنتاج األغراس في املستنبتات
و التحسني اجليني لألركان.
وأك����دت لطيفة ال��ي��ع��ق��وب��ي م��دي��رة
مديرية منطقة األركان التابعة للوكالة
أن البحث العلمي يعد من األولويات
األس��اس��ي��ة ف��ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة تنمية
مناطق الواحات وشجر األركان لكونه
م��ن امل��ه��ام ال��ت��ي أح��دث��ت م��ن أجلها
الوكالة كما جاء في قانون إحداثها،
وخ��ص��وص��ا فيما يتعلق بالسالسل
الفالحية كاألركان ،إذ يحظى البحث
ال��ع��ل��م��ي ب��ن��ص��ي��ب واف�����ر ف���ي ع��ق��دة
ال���ب���رن���ام���ج امل���وق���ع���ة ب�ي�ن احل��ك��وم��ة
والفدرالية البيمهنية لسلسلة األركان،
وال���ت���ي حت���ث ع��ل��ى ت��ش��ج��ي��ع البحث
العلمي من خالل إنشاء املركز الوطني
لألركان .عالوة على ذلك ،فقد مت توقيع
مجموعة من االتفاقيات مع مجموعة
م��ن م��ؤس��س��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،من

ابراهيم احلافيدي
قبيل املعهد الوطني للبحث الزراعي
وجمعية أكروتيك وأكادميية األبحاث
وال��ت��ق��ن��ي��ات ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى إح���داث
الشبكة الوطنية للبحث العلمي حول
هذه السلسلة.
وق���ال���ت ال��ي��ع��ق��وب��ي ف���ي م��ع��رض
جوابها على م��دى اس��ت��ف��ادة مهنيي
القطاع من نتائج البحث العلمي ومن
هم الفاعلون في مجال البحث العلمي
ح���ول ش��ج��رة األرك�����ان ،أن اس��ت��ف��ادة
مهنيي ال��ق��ط��اع م��ن ن��ت��ائ��ج البحث
العلمي يبقى هدفا منشودا ومحدودا
إذ أن بعض النتائج يتم استغاللها
حاليا من طرف مهنيي القطاع ،و لكن
املراد األساسي هو االستغالل األجنع
لنتائج البحث العلمي في القطاع من
خ�لال خلق ش��راك��ات مب��ب��دإ «راب���ح-
رابح» بهدف خلق التكامل من الطرفني
أي الباحثني واملهنيني.
أم���ا ال��ف��اع��ل��ون ف��ي م��ج��ال البحث
العلمي ،فهناك مجموعة من املؤسسات
الفاعلة في هذا املجال على الصعيدين
الوطني و الدولي ،إذ جند مؤسسات
خ���اص���ة ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ك��امل��ع��ه��د
ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��ث ال����زراع����ي ومعهد
احل��س��ن ال��ث��ان��ي ل��ل��زراع��ة وال��ب��ي��ط��رة
وامل��درس��ة الوطنية للفالحة مبكناس
واملدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني
فضال عن مختلف اجلامعات الوطنية
ك��امل��ع��ه��د امل��ل��ك��ي للثقافة األم��ازي��غ��ي��ة
وهناك مؤسسات تدعم البحث العلمي
في مجال األركان منها الوكالة الوطنية
ل��ت��ن��م��ي��ة م��ن��اط��ق ال����واح����ات و شجر
األرك�����ان وامل��ج��ل��س اجل��ه��وي لسوس
ماسة درعة من خالل جمعية أكروتيك
ووكالة التنمية االجتماعية ومؤسسة
محمد السادس للبحث وحماية شجر
األرك��ان واالحت��اد األوروب��ي والتعاون
الدولي األملاني ومركز األبحاث للتنمية
ال��دول��ي��ة أم��ا على امل��س��ت��وى ال��دول��ي،
فهناك مؤسسات فاعلة في هذا املجال
ف��ي مختلف ال���دول كفرنسا وبلجيكا
وكندا.

املتوجون بجوائز البحث العلمي
البيومترية والوراثية لضبط خصائص أجود أشجار أركان و انتقائها .في حني
عاجلت الباحثة ياسمينة البهلول االستدالل الوراثي في دراسة التدفق اجليني في
أركانيا سبينوزا ل .سكيلز.
وأدارات الباحثة زبيدة شروف عن جامعة محمد اخلامس بالرباط احملور الثالث
حول اقتصاد وتثمني وتسويق منتجات شجرة أرك��ان واالبتكارات التكنولوجية
ملنتجات أركان .حيث تناول الباحث حميد الصابير اخلصائص امليكانيكية واحلرارية
للتركيبات اإلحيائية املدعمة بالسدادات الطبيعية :قوقعة أركان /البوليبروبيلني.
كما عرضت الباحثة ليلى عافية مجال تثمني القدرة الكبحية ملستخلص قوقعة ثمرة

املرأة السوسية تلعب دورا مهما في سلسلة إنتاج األركان ومشتقاته

أركان و ثفله ضد تآكل احلديد الصلب  C38في الوسط الكلوري.
وعرضت الباحثة فتيحة منير خالل عرضها طريقة جديدة لكبح تآكل النحاس
حتترم البيئة ،باستعمال زي��ت أرك��ان .وم��ن جهته ع��رض الباحث علي إيدليمان
مجال تثمني جيد للوز أركان وتأثير التكافؤ بني االنتالبيا واألنتروبيا .أما الدراسة
الكيميائية للمكونات التريتيربينية للمستخلصات الدهنية من أوراق أشجار
أركانيا سبينوزا  ،فتناوله الباحث كارتا بدر الدين و درس الباحث املختار هاللي
السلوك امليكرو بنيوي و احلراري وامليكانيكي ملواد التركيبات اإلحيائية املدعمة
بقوقعة لوز أركان.
وشهدت احمل��اور املوازية للجلسات العلمية نقاشات مستفيضة وفق ورشات
متعددة تناولت كل من محاور بنية و منط اشتغال النظام اإليكولوجي شجرة
أركان .وتدبير النظام اإليكولوجي و نظام املعلومات اجلغرافية ومجال اقتصاد
و تثمني وتسويق منتجات شجرةأركان ،من خالل تنظيم السلسلة و تقاليدها .ثم
الصحة و زيت أرك��ان .و التحوالت االجتماعية و اجلوانب القانونية .فضال عن
دراسة النباتات و ثمار الفالحة الغابوية ،و التكنولوجيات اإلحيائية واالستخدام
العلفي وفسيولوجية شجرة أركان.
ونظم املؤمتر مسابقة علمية ملنح جوائز ألجود بحث حول شجرة األركان من أجل
تعزيز وتطوير التميز في البحث من قبل الباحثني الشباب،
وقد أقرت جلنة التحكيم منح اجلائزة األولى للباحثة نعيمة آيت عابد عن بحثها
لنيل الدكتورة وه��ي من كلية العلوم بأكادير ح��ول موضوع «إس��ه��ام العالمات
الظاهرة النموذجية واجلزيئية لتحليل التباين الوراثي لشجر أركان :الفرز املسبق
لعائد الزيت» ،حتت إشراف الدكتور عبد احلميد مصدق ،في حني منحت اجلائزة
الثانية للباحث سعيد غربي والثالثة للباحثة هناء املنفلوطي عن كلية العلوم
بالرباط.
وتخلل املؤمتر تقدمي وصالت فنية مبدعة حول شجرة األركان من قبيل األوبيرت
الغنائية «نداء أكادير» قدمها مجموعة من الفنانني املميزين.
كما نظمت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق ال��واح��ات وشجرة األرك���ان ،زي��ارة
ميدانية للتعاونية الفالحية النسوية أركانة نومسكرود أطلع من خاللها ضيوف
املؤمتر على محل تقشير وتكسير ثمرة األركان وطرق إنتاج وتسويق زيت أركان
ومشتقاته .ومت باملناسبة زارعة فسائل من شجر األركان مبحيط مبنطقة أمسكرود..
يشار على أن املؤمتر عرف مشاركة دولية مكثفة خلبراء عامليني من دول مختلفة
من قبيل فرنسا وأملانيا والنرويج وتونس والكويت اجلزائر.

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
املديرية العامة للجماعات احمللية
مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم /2013/09م.ت.أ.إ.ت
يوم األربعاء  19فبراير  2014على الساعة العاشرة صباحا ،سيتم مبكاتب مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية الكائنة
بشارع عبد الرحيم بوعبيد ،ملحقة حي الرياض لوزارة الداخلية ،فتح األظرفة املتعلقة بطلب عروض أثمان ،صفقة فريدة ،ألجل
اجناز البرنامج اجلهوي للتكوين وتقوية القدرات وتنمية الكفاءات لفائدة اجلماعات الترابية جلهة العيون بوجدور الساقية
احلمراء املنظم من طرف وزارة الداخلية /املديرية العامة للجماعات احمللية /مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية كما هو
محدد في دفتر الشروط اخلاصة ،وذلك طبقا للبرنامج التوقعي إلبرام الصفقات العمومية اخلاص بهذه املديرية املنشور بيومية:
 الصباح الصادرة يوم  15مارس ( 2013الطبعة العربية) L’Economiste -الصادرة يوم  15مارس ( 2013الطبعة الفرنسية)
وبالبوابة املغربية للصفقات العمومية ( )www.marchespublics.gov.maبتاريخ  14مارس  2013على الساعة  12و37
دقيقة.
ميكن سحب ملف طلب العروض من مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية الكائنة بشارع عبد الرحيم بوعبيد ،ملحقة حي
الرياض لوزارة الداخلية بالرباط ،كما ميكن حتميله من البوابة املغربية للصفقات العمومية
www.marchespublics.gov.ma
وميكن إرسال ملف طلب العروض للمتنافسني الذين يطلبونه طبقا لشروط املادة  19من املرسوم رقم  388-06-2صادر
في  16من محرم  5( 1428فبراير  )2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها
ومراقبتها .ويتضمن هذا امللف  48صفحة.
وحتدد الضمانة املؤقتة في  50.000,00درهم (خمسون الف درهم).
ويجب أن يكون مضمون وتقدمي ملفات املتنافسني متطابقا مع مقتضيات املادتني  26و 28من املرسوم رقم 388-06-2
السالف الذكر.
وميكن للمتنافسني:
 إما إيداع أظرفتهم ،مقابل وصل ،مبكاتب املديرية املشار إليها أعاله. أو إرسالها عن طريق البريد املضمون بإفادة االستالم إلى املكاتب املذكورة. و إما تسليمها مباشرة لرئيس جلنة طلب العروض عند بداية اجللسة وقبل فتح األظرفة.إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك املقررة في املادة  23من املرسوم رقم  388-06-2املذكور أعاله وهي كما يلي:
 -1امللف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية:
أ -التصريح بالشرف؛
ب -الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات املخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم املتنافس؛
ت -شهادة أو نسخة لها مشهود مبطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة املختصة في محل الضريبة
تثبث أن املتنافس في وضعية جبائية قانونية؛
ث -الشهادة املسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛
ج -وصل الضمان املؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ،عند االقتضاء.
ح -شهادة القيد في السجل التجاري.
ملحوظة :بالنسبة للمتنافسني غير املقيمني باملغرب يتعني عليهم تقدمي ما يعادل الشواهد املشار إليها في الفقرات (ت) و(ث)
و(ح) أعاله مسلمة من قبل اإلدارات أو الهيئات املختصة ببلدهم األصلي أو بلد املنشأ ،وإذا تعذر ذلك ،ميكن تعويض الشواهد
املذكورة بتصريح يقوم به املعني باألمر أمام سلطة قضائية أو إدارية أو موثق أو هيئة مهنية مؤهلة للبلد األصلي أو لبلد
املنشأ.
 -2امللف التقني الذي يتضمن الوثائق التالية :
أ -مذكرة تبني الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها املتنافس ومكان وتاريخ و طبيعة وأهمية األعمال التي أجنزها
أو التي ساهم في إجنازها؛
ب -الشهادات املسلمة من طرف املستفيدين العامني أو اخلواص منها مع بيان طبيعة األعمال ،ومبلغها وآجال وتواريخ
اجنازها والتقييم واسم املوقع وصفته.

ﺁﻓﺎﻕ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ 2013/12/04
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺷﺠﺮﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺁﻓﺎﻕ ﺑﻴﺌﻴﺔ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﻔﺮﺍﻭﺗﻲ
ﺃﺿﺤﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺮﺻﻊ ﺟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ  .ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺤﻂ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﺤﻮﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺜﺮﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ .
ﻧﻈﻢ  ،ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  ، 2011ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ،ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ،ﺗﺤﺚ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺣﻮﻝ ﺷﺠﺮﺓ ﺃﺭﻛﺎﻥ .ﻣﻜﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻫﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﺗﺮﻭﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺛﻢ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ
ﻧﻤﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﺼﺮﻱ .ﻳﻨﺸﺪ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻊ ﺣﺸﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﯖﺍﻥ ﻟﺒﺴﻂ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻳﻜﻮ-ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ.ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺑﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﺸﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﯖﺍﻥ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻐﺎﺑﺎﺗﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺠﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻹﻧﺒﺎﺕ ﻭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺘﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ،ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ،ﻭ ﺗﺪﺟﻴﻦ ﺷﺠﺮﺓ
ﺍﻷﺭﯖﺍﻥ ،ﻭ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺯﻳﺘﻬﺎ ،ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﯖﺍﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﯖﺍﻥ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
ﺃﻳﺎﻡ  9ﻭ  10ﻭ 11ﺩﺟﻨﺒﺮ  ، 2013ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻴﻦ ،ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺭﯖﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﯖﺍﻥ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺗﺮﻭﻡ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭ
ﺷﺠﺮ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﻓﻖ ﺧﻤﺲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﻨﺸﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ
ﻭﻓﻖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ .

ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ،ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺪﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻣﺤﻤﻴﺔ.
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎﺯ.
ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  93ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  08ﺳﻨﻮﺍﺕ ,ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻁﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ
ﺃﻓﻖ  2020ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ  2.5ﻭﺧﻠﻖ000 160
ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﻢ ﻣﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎء ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء( ﻭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻭﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺷﺠﺮ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺠﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﻭ ﺃﺟﺮﺃﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﺈﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

.
ﻭﺳﺘﺘﻜﻠﻒ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺷﺠﺮ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ
ﺃﻹﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺗﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻤﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪﻋﻰ “ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ”  ،ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺪﻱ  ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺛﻴﺮﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻬﺸﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺑﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ﻭﺩﻋﻢ ﺧﺎﺹ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.
ﻭﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻣﻨﺪ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﺟﺘﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺁﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻮﻑ ،ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺪﻱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻜﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ,ﺇﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺃﻱ ﺗﻄﻮﺭ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺁﻧﻔﺎ .ﻟﺬﺍ ﻓﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺮﻭﻡ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ,ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺪﻩ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﺳﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻸﻣﺎﻡ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ,ﺇﺫ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ,ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻧﺠﻊ ,ﻷﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ  .ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء
ﻛﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻺﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ .ﻭ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮﻝ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ,ﺇﺫ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺇﻟﻲ

ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻏﺮﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﻨﻲ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺷﺠﺮ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ,
ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻛﺎﻷﺭﻛﺎﻥ ,ﺇﺫ ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻭﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ  ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ,ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ,ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻛﺮﻭﺗﻴﻚ ﻭ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺟﻮﺍﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ  ،ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻨﺸﻮﺩﺍ ﻭﻣﺤﻤﻮﺩﺍ ﺇﺫ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﻬﻨﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻧﺠﻊ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺭﺍﺑﺢ-ﺭﺍﺑﺢ ﺑﻬﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺍﺫ ﻧﺠﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﺓ
ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺷﺠﺮ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﺩﺭﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻛﺮﻭﺗﻴﻚ ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﺠﺮ ﺍﻻﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭ
ﻛﻨﺪﺍ….
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ : http://marocenv.com/3218.html
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Menara, édition électronique du 03/12/2013
Deuxième congrès international sur l’arganier du 9 au 11 décembre à Agadir
MAP
Agadir, 03 déc. 2013 (MAP)- Le deuxième congrès international sur l’arganier aura lieu, du 9
au 11 décembre à Agadir, avec la participation de plus de 300 chercheurs, experts et
professionnels marocains et étrangers. Ce rendez-vous biannuel vise le partage des
connaissances scientifiques et techniques entre les chercheurs nationaux et internationaux, les
gestionnaires forestiers, les acteurs économiques et les institutions de développement et la
contribution à la mise en œuvre du contrat-programme de la filière d’arganier sur des bases
scientifiques solides, indique un communiqué des organisateurs.
Initiée par l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier
(ANDZOA) en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, le Hautcommissariat aux eaux et forêts et l’Institut national de recherche agronomique, cette
deuxième édition prévoit la participation d’intervenants du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, de
France, d’Allemagne, de Norvège et du Kuwait.
Les travaux de ce séminaire s’articuleront autour de quatre axes, à savoir "structure et
fonctionnement de l’écosystème arganeraie ayant trait à la conservation et à la gestion de la
biodiversité", "la production relative aux techniques d’agroforesterie, de biotechnologie et
d’amélioration génétique de l’arganier", "la valorisation se rapportant aux innovations agrotechnologiques, à l’économie et à la commercialisation des produits de l'arganeraie" et "les
changements sociaux et aspects juridiques dans la nouvelle dynamique du système
arganeraie".
En marge de cette édition, les organisateurs prévoient une série d’activités parallèles, dont des
tables rondes, une compétition scientifique qui sera couronnée par la remise de prix
d’encouragements aux jeunes chercheurs travaillant sur la thématique de l’arganier, en plus de
visites de terrain.
La capitalisation des connaissances partagées dans le cadre de ce congrès sera un appui
considérable à la mise en œuvre de la stratégie de l’ANDZOA pour le développement des
zones de l’arganier.
MH---BR.
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 ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮﺱ. ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﻠﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻗﺒﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺣﺠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺳﻮﺱ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻈﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﺒﺮ ﺃﻏﻮﺍﺭ ﻣﺨﺰﻭﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻭﺭﺍﺛﻲ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺇﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺜﻢ ﻳﻦ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ
.. ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺷﺠﺮ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
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اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل ﺷﺠﺮ اﻷرﻛﺎن
Ë d??O??¦??J??²??�« ‰U???−???� w???� U??�u??B??š
‰U−� w� Ë WŽ«—eK� wMI²�« dOO�²�«
‚dÞ w� Ë WOŽdH�« Ułu²M*« 5L¦ð
l� p???�–Ë ÆÊU????�—_« X??¹“ Ã«d??�??²??Ý≈
d¹uD²�« Ë Y×³�« WOJO�UM¹œ W³�«u�
ÊU??C??²??Š≈ Ë 5??L??¦??²??�« ‰U???−???� w???�
Æ…bz«d�« l¹—UA*«
Y×³�« rŽœ vKŽ Êu�—UA*« œbýË
W¹œUB²�ù« UÝ«—b�« ‰uŠ ÍuLM²�«
pKð U�uBš Ë ÊU�—_« ‰U−� ‰uŠ
`Ðd�« l� W½—UI� WHKJ�UÐ vMFð w²�«
œUB²�ù« «c� Ë WO¾O³�« U�b)« Ë
wLKF�« Y×³�« r??Žœ rŁ Æd??C??š_«
W??×??B??�« Ë W??¹c??G??²??�« ‰U???−???� w??H??Š
ÆWO½U�½ù«
qJAÐ ¨ rŽbÐ Êu�—UA*« V�UÞË
‰uŠ wLKF�« Y×³�« ¨w�U−F²Ý≈
W??O??½U??�??½ù« Ë W??O??ŽU??L??²??łù« Âu??K??F??�«
dOO�ð jÐ«uC� qC�√ W�dF� WOGÐ

wMÐ W³CNÐ ©eKOJÝ Æ‰® «“uMO³Ý
Æw�dA�« »dG*« ¨sÝU½e¹
WOðU³M�« W??¹u??C??F??�« œ«u????*« U???�√
ÊU???�—√ …d??−??A??� W??O??H??K??F??�« W??L??O??I??�« Ë
tðUłU²M²Ý« W??�ö??š ÷d??F??²??ÝU??�
U�√ Æ Ëd??� bL×� Y??ŠU??³??�« WOLKF�«
÷dF� bO³FMÐ p�U*« b³Ž YŠU³�«
WOF{u�« ‰u???Š …b??¹b??ł U??O??D??F??�
Ë W??O??zU??O??Šù« W??O??�«d??G??'« ¨W??O??�U??(«
WOłu�uJ¹ù« W�uEM*« ¡UMÐ …œU???Ž≈
Æ wFO³Þ qJAÐ ÊU�—√ …d−A�
‰u??Š w??½U??¦??�« —u???;« qL²ý«Ë
Ë UðU³M�« WÝ«—œ ¨W¹uÐUG�« WŠöH�«
¨WOzUOŠù« UOłu�uMJ²�« Ë U¼—ULŁ
tðbzU� jA½ ÊU�—√ …d−ý UOŁ«—Ë Ë
‚bB� bOL'« b³Ž YŠU³�« WOLKF�«
‰ËU??M??ð –≈ Æd????¼“ s???Ð« W??F??�U??ł s???Ž
ŸuM²�« WÝ«—œ œ«b� W�UÝ√ YŠU³�«
U??O??½U??�—√® ÊU????�—√ …d??−??A??� w???Ł«—u???�«
ÊU????�—√ U???ÐU???ž s??L??{ ©«“u???M???O???³???Ý
∫»dGLK� w�dA�« ‰ULA�UÐ WOK�_«

d�UMŽ Ë WO³D�« Ë W¹dDF�« UðU³M�«
ÊU�—√ …d−ý WOLMð Ë w¾O³�« ŸuM²�«
ÆÊUMðË«œ≈ UFHðd� Ã–u/ ‰öš s�
s� ÍdOA� U{— YŠU³�« ‰ËUMð UL�
Ë UOłu�uJ¹ù« ‰uŠ U¦×Ð dz«e'«
ÊU??�—√ …d−ý s??Þ«u??� vKŽ ÿU??H??(«
Ædz«e'« w� ·ËbM²Ð
WOłu�uJ¹ù« h??zU??B??)« «c???�Ë
w� ÊU??�—√ …d−ý ‰U−* W¹uOM³�« Ë
d¼UD�« Ídz«e'« YŠU³K� dz«e'«
Æ …œuLŠ X¹√
w�½dH�« Y??ŠU??³??�« ÷d??F??²??Ý«Ë
nOJð Ë «d??O??ŁQ??ð w??�u??Ð u??� w??�d??¹≈
ÆWOšUM*« «dOG²�« l� ÊU�—√ …d−ý
‰«u??½ WOÐdG*« W¦ŠU³�« X{dŽË
ŸU�œ d¼UE� iFÐ ‰uŠ UN¦×Ð —U¼“
sŽ ©«“uMO³Ý UO½U�—√® ÊU�—√ …d−ý
f²Oð«dO��« ¡«œ UL−¼ b{ UN�H½
w� Æ©Ceratitis capitata® UðU²OÐU�
Íd¹e�« WFOÐ— W¦ŠU³�« X�ËUMð 5Š
UO½U�—√ —U??−??ý√ hzUBš n??�Ë

bO��« Á—«œ√ ¨ ÊU???�—√ …d−ý ‰U−*
bNF*« ÂU???Ž d??¹b??� ÍË«—b?????Ð b??L??×??�
÷dŽ YOŠ wŽ«—e�« Y×³K� wMÞu�«
‰uŠ U{dŽ …b½U�� œ«R??� YŠU³�«

wŠ«uM�« lOLł s??� ÊU???�—_« ‰U−�
‰uKŠ Õ«d²�≈ Ë UIOF*« b¹b% l�
rŽbÐ p�c� «u??�Ë√Ë «c¼ ÆW�«b²��
U�ÝR� 5Ð ÊËUF²�« Ë —ËUA²�«
d???�«Ë√ W??¹u??I??ðËÆ w??L??K??F??�« Y??×??³??�«
wKLF²�� Ë 5¦ŠU³�« 5Ð ÊËUF²�«
Ë q�«uð oKš rŁ ÀU??×??Ð_« ZzU²½
‰uŠ ÀU×Ð_« ZzU²½ qC�√ rÝUIð
ÆlOL'« vKŽ …bzUH�« rOLF²� ÊU�—_«
d9R*« ‰öš Êu�—UA*« ”—«bðË
WIOLŽ UýUI½ —U¦�« W�U¼ —ËU×�
…bŽ ‰uŠ XŽ“uð …œU??ŠË ¨WOMžË
ÆW¹“«u� Uý—ËË —ËU×�
Ë WOMÐ v??�≈ ‰Ë_« —u??;« ‚dDð
włu�uJ¹ù« ÂU??E??M??�« ‰U??G??²??ý« j??/

wðË«dH²�« bL×� º
s� gF²Mð ¨ ÊU??�—_« d−ý UN½≈
UNMJ�Æ UNIÞUM� W??M??�U??Ý U???¼œ—«u???�
s¹dO³� ·ö??²??š« Ë Ÿu??M??²??Ð eOL²ð
w�Ë UN²�U¦� w??� oÞUM*« pKð 5??Ð
Ë UNłU²½≈ w� Ë wł—U)« U¼dNE�
s� …d−A�« w½«UFð ¨p�– l� …«“«u�
nK²�� dOŁQð X% q�«u²� —u¼bð
ÆW¹dA³�« Ë WOFO³D�« q�«uF�«
d9R*« ‰UGý√ sŽ —U²��« ‰bÝ√
ÊU??�—_« d−ý ‰u??Š w½U¦�« w??�Ëb??�«
W??�U??�u??�« s??� …—œU???³???0 r??E??½ Íc???�« Æ
U??Š«u??�« oÞUM� WOLM²� WOMÞu�«
…—«“Ë l� W�«dýË ÊU??�—_« …d−ýË
WOÐËbM*«Ë Íd×³�« bOB�«Ë WŠöH�«
WÐ—U×�Ë UÐUG�«Ë ÁUOLK� WO�U��«
Y×³K� w??M??Þu??�« b??N??F??*«Ë d×B²�«
WO�U��« W??¹U??Žd??�« X??% w???Ž«—e???�«

Æ”œU��« bL×� wÐdG*« q¼UFK�
»ułË vKŽ Êu�—UA*« lLł√Ë
w� ÊU�—_« …d−ý l�UM� —UC×²Ý«
V½U'« s� q� w� ÍuO(« UNDO×�
ÆÍœU???B???²???�« u??O??Ýu??�??�« ¨w??¾??O??³??�«
w� t³FKð w??²??�« —Ëb????�« U??�u??B??š
vKŽ WE�U;« Ë d×B²�« WÐ—U×�
X??½U??Ð√ Y??O??Š Æw??łu??�u??O??³??�« Ÿu??M??²??�«
UIBK*« Ë W¹uHA�« «d??{U??;«
w� vMž vKŽ d9R*« ÊUÐ≈ W{ËdF*«
Íu� Â«e²�« vKŽ Ë wLKF�« ÃU²½ù«
…œu??ł tOKŽ X??M??¼d??Ð 5??¦??ŠU??³??�« s??�
UOłUŠ sŽ VO& w²�« ¨ ÀU×Ð_«
…d??−??A??� Íu???O???(« j???O???;« W??O??L??M??ð
ÊËd9R*« v??�Ë√ p�cÐË ÆÊU???�—_«
‚uI(« ÍËœ ÃU???�œ≈ …—Ëd???{ vKŽ
…—u??K??Ð w???� r??N??�—U??F??� Ë r??N??ðd??³??�??Ð
Ë wLKF�« Y×³K� Z??�«d??Ð cOHMð Ë
ÆwMI²�«
jGC�« —U??³??²??Žô« 5??F??Ð b????š√Ë
w� ÊU??????�—_« W???ÐU???ž v??K??Ž ”—U???L???*«
v�≈ «u??ŽœË ÆwLKF�« Y×³�« Z�«dÐ
ŸuM²�« ‰uŠ ·—UF*« WKLÝ— »ułË
Z�U½dÐ w� U¼—UL¦²Ýù włu�uO³�«
Z�«d³�« w� Ë ÊU???�—_« W¹Už qO¼Qð
5�×²�« ‰uŠ «Ë ÆWOK;« W¹uLM²�«
U¼—UL¦²Ýô ÊU�—_« …d−A� wŁ«—u�«
W??¹d??B??F??�« W????Ž«—e????�« Z???�U???½d???Ð w???�
ÆÊU�—ú�
wLKF�« Y×³�« r??Žœ Vłu²�¹Ë
nOC¹¨ ÊU????�—_« W????Ž«—“ ‰U??−??� w??�
W¦¹bŠ U??F??O??{ w??� ¨ ÊËd???9R???*«
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W¦�U¦�«Ë wÐdž b??O??F??Ý Y??ŠU??³??K??�
WOK� sŽ wÞuKHM*« ¡UM¼ W¦ŠU³�«Ë
Æ◊UÐd�UÐ ÂuKF�«
ö??�Ë .b??I??ð d??9R??*« qK�ðË
ÊU???�—ô« …d??−??ý ‰u???Š W??Žb??³??� WOM�
¡«b½ “ WOzUMG�« dOÐËô« qO³� s�
5½UMH�« s� WŽuL−� UN�b� “ d¹œU�√
Æs¹eOL*«
WOLM²� WOMÞu�« W�U�u�« XLE½ UL�
ÆÊU???�—_« …d??−??ýË U??Š«u??�« oÞUM�
WOŠöH�« WO½ËUF²K� WO½«bO� …—U??¹“
lKÞ√ œËdJ��u½ W½U�—√ W¹u�M�«
vKŽ d??9R??*« ·u??O??{ ‰U??N??�ö??š s??�
rŁ ÊU�—ô« …dLŁ dO�JðË dAIð q×�
tðUI²A�Ë ÊU�—« X¹“ o¹u�ðË ‚dÞ
d−ý s� qzU�� WŽ—«“ W³ÝUM*UÐ -Ë
ÆÆœËdJ��√ WIDM0 jO×0 ÊU�—ô«
·d??Ž d9R*« Ê√ v??K??Ž —U???A???¹
5O*UŽ ¡«d³) WH¦J� WO�Ëœ W�—UA�
U�½d� qO³� s� WHK²�� ‰Ëœ s�
X¹uJ�«Ë f½uðË Z¹ËdM�«Ë UO½U*√Ë
Æ dz«e'«

qOK×²� W??O??¾??¹e??'«Ë W??O??ł–u??L??M??�«
∫ÊU�—√ d−A� w??Ł«—u??�« s¹U³²�«
Y% ¨ X¹e�« bzUF� o³�*« “dH�«
‚bB� bOL(« b³Ž —u²�b�« ·«dý≈
WO½U¦�« …e???zU???'« X??×??M??� 5??Š w??�

ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ
ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
 ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﺎﺧﻲ/  ﺑﻮﺟﺪﻭﺭº
ﺧﺎﺽ ﺍﳌﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ
 ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﳉﺎﺭﻱ23 ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻹﺛﻨﲔ
ﺃﻣـــﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟــﺴــﺎﺩﺱ ﻭﻗﻔﺔ
ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺗﻨﺪﻳﺪﺍ ﲟﺎ ﺃﺳﻤﻮﻩ
ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﻗــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓــﻲ ﻻﺋــﺤــﺔ ﺍﻷﺷــﺨــﺎﺹ ﺍﻟــﺬﻳــﻦ ﺳــﺘــﻮﺯﻉ
 ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ100 ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻭﺍ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﻔﺘﻬﻢ.ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ
ﺍﻹﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻹﻗــﺼــﺎﺀ ﺍﳌﻤﻨﻬﺞ
 ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺑﻨﺎﺀ,ﻓﻲ ﺣﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟــﻮﺣــﺪﺓ ﻛــﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ
ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻬﻤﻴﺶ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ
. ﺃﺧﻀﺮ ﻳﺨﺺ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻭﺭﻓـــﻊ ﺍﶈــﺘــﺠــﻮﻥ ﺍﻟــﻐــﺎﺿــﺒــﻮﻥ ﺧﻼﻝ
 ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ,ﻭﻗﻔﺘﻬﻢ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﺔ
ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺭﺩﺩﻭﺍ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺪﺩﺓ
ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟــﺴــﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟــﻌــﺎﺟــﻞ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓــﻲ ﻭﻃــﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ
 ﻫﺬﺍ.ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ
ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﲔ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﺎﺋﺮ
. ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ

`M� rOJ×²�« W??M??' d???�√ b???�Ë
WLOF½ W??¦??ŠU??³??K??� v?????�Ë_« …e???zU???'«
…—u²�b�« qOM� UN¦×Ð sŽ bÐUŽ X¹¬
‰uŠ d¹œU�UÐ ÂuKF�« WOK� s� w¼Ë
…d¼UE�« U�öF�« ÂUNÝ≈ Ÿu{u�

Ë Í—«d(« Ë ÍuOMÐ ËdJO*« „uK��«
WOzUOŠù« U³O�d²�« œ«u* wJO½UJO*«
ÆÊU�—√ “u� WF�uIÐ WLŽb*«
W?????¹“«u?????*« —ËU?????????;« b?????N?????ýË
WCOH²�� UýUI½ WOLKF�« U�K−K�
s� q� X�ËUMð …œbF²� Uý—Ë o�Ë
ÂUEM�« ‰UG²ý« j/ Ë WOMÐ —ËU×�
dOÐbðË ÆÊU??�—√ …d−ý włu�uJ¹ù«
U�uKF*« ÂUE½ Ë włu�uJ¹ù« ÂUEM�«
5L¦ð Ë œUB²�« ‰U−� Ë WO�«dG'«
s� ¨ ÊU�—√…d−ý U−²M� o¹u�ðË
ÆU¼bO�UIð Ë WK�K��« rOEMð ‰öš
ôu×²�« Ë ÆÊU�—√ X¹“ Ë W×B�« rŁ
ÆWO½u½UI�« V½«u'« Ë WOŽUL²łô«
—ULŁ Ë UðU³M�« W???Ý«—œ s??Ž öC�
UOłu�uMJ²�« Ë ¨W¹uÐUG�« WŠöH�«
Ë wHKF�« Â«b�²Ýô« Ë WOzUOŠù«
ÆÊU�—√ …d−ý WOłu�uO��
WOLKŽ WIÐU�� d9R*« rE½Ë
…d−ý ‰uŠ Y×Ð œuł_ ez«uł `M*
d¹uDðË e??¹e??F??ð q???ł√ s??� ÊU�—_«
5¦ŠU³�« q³� s� Y×³�« w� eOL²�«
¨»U³A�«

��

ÆWOłu�u�uÐ Ë WOłu�u�—u� UÐ—UI�
wŁ«—u�« ŸuM²�« rOOIð ÃËdÐ e¹eŽË
- ÊU???�—√ …d−A� UMOŽ X??Ý Èb??�
Ë dOGB�« f??K??Þ_« s??� UNFOL&
Æ¡«d×B�« ‰ULý
WOÐdG*« W¦ŠU³�« X{dF²Ý«Ë
ÂU??N??Ý≈ ‰U??−??� bÐUŽ X???¹√ W??L??O??F??½
WOŁ«—u�« Ë W¹d²�uO³�« «d??ýR??*«
ÊU�—√ —U−ý√ œuł√ hzUBš j³C�
W¦ŠU³�« X'UŽ 5Š w� ÆUNzUI²½« Ë
wŁ«—u�« ‰ôb²Ýô« ‰uKN³�« WMOLÝU¹
UO½U�—√ w� wMO'« o�b²�« WÝ«—œ w�
ÆeKOJÝ Æ‰ «“uMO³Ý
·Ëdý …bOÐ“ W¦ŠU³�« «—«œ√Ë
◊UÐd�UÐ f�U)« bL×� WF�Uł sŽ
5L¦ð Ë œUB²�« ‰uŠ Y�U¦�« —u;«
ÊU???�—√ …d??−??ý U??−??²??M??� o??¹u??�??ðË
U−²M* WOłu�uMJ²�« «—UJ²Ðô«Ë
bOLŠ YŠU³�« ‰ËU??M??ð YOŠ ÆÊU???�—√
WOJO½UJO*« hzUB)« dOÐUB�«
WOzUOŠù« U³O�d²K� W??¹—«d??(« Ë
∫WOFO³D�«
«œ«b???�???�U???Ð WLŽb*«
UL�Æ5KOÐËd³O�u³�« ØÊU??�—√ WF�u�
‰U−� WO�UŽ vKO� W¦ŠU³�« X{dŽ
hK�²�* WO×³J�« …—b??I??�« 5L¦ð
q�Pð Z{ tKHŁ Ë ÊU�—√ …dLŁ WF�u�
j??Ýu??�« w??� C38 V??K??B??�« b??¹b??(«
ÆÍ—uKJ�«
dOM� W×O²� W¦ŠU³�« X??{d??ŽË
`³J� …b??¹b??ł WI¹dÞ UN{dŽ ‰ö??š
∫W??¾??O??³??�« Âd???²???% ”U???×???M???�« q???�P???ð
t²Nł s??�Ë Æ ÊU???�—√ X??¹“ ‰ULF²Ý«
‰U−� ÊULO�b¹≈ wKŽ YŠU³�« ÷dŽ
dOŁQð Ë ÊU?????�—√ “u??K??� b??O??ł 5??L??¦??ð
ÆUOÐËd²½_«Ë UO³�U²½ô« 5Ð R�UJ²�«
U½uJLK� WOzUOLOJ�« W??Ý«—b??�« U??�√
UBK�²�LK�
WOMOÐdO²¹d²�«
UO½U�—√ —U−ý√ ‚«—Ë√ s� WOM¼c�«
—bÐ Uð—U� YŠU³�« t�ËUM²� Æ «“uMO³Ý
w�ö¼ —U²�*« YŠU³�« ”—œ Ë s¹b�«

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
2013 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ10 ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
U??O??�ËR??�??*« w???� ÊU???�???½ù« ‚u??I??Š
WDš vF�ðË ÆWLEMLK� WOŽUL'«
e¹eFð v�≈ ¨¡wý q� q³� ¨Ác¼ qLF�«
lM�Ë ¨WOAH²*« U�UN²½ö� UM¹bBð
Î �√ UNzuA½
vKŽ eO�d²�« ‰öš s� ¨ö
v�≈ s¹Ú bM²�*« qLF�«Ë dJ³*« —«c½ù«
Æ‚uI(«
‚uIŠ Âu??¹ w??�Ë
¨ÊU?????????�?????????½ù«
‰Ëb???�« u????Žœ√
¡U??�u??�« v???�≈
œu????Žu????�U????Ð
w????????????²????????????�«
w� UN²FD�
ÆUMOO� d9R�
«œb−� b�ƒ√Ë
W½U�_« Â«e??²??�«
3ú???� W????�U????F????�«
o¹œUMB�«Ë …b×²*«
UN� WFÐU²�« Z�«d³�«Ë
w� W??ŽU??−??A??�«Ë WEIO�UÐ w??KÒ ?×??²??�U??Ð
ÆÊU�½ù« ‚uIŠ U�UN²½« WNł«u�
e??�d??Ð b??O??ý√ Ê√ ÂU???²???)« w???� œÒ Ë√Ë
w� ÊU??�??½ù« ‚uIŠ “u??�— s� rOEŽ
Íc�« ö¹b½U� Êu�K½ u??¼Ë ¨U½dBŽ
tJ�9
Ê√ dOž ¨r�UF�« tðU�Ë X½eŠ√
Ò
…«ËU�*«Ë ÊU�½ù« W�«d� sŽ ŸU�b�UÐ
Ò
qEOÝ
tðUOŠ Èb� W�√d�«Ë W�«bF�«Ë
q�«u½ s×½Ë UM� ÂUN�≈ —bB� «bÐ√
ÊU�½ù« ‚uIŠ tO� ÊuJð r�UŽ ¡UMÐ
lOL−K� W�uHJ�

ÆÊU�½ù«
s� bŠ«Ë u¼ ÊU�½ù« ‚uIŠ e¹eFð ÒÊ≈
b�Ë ¨WOÝUÝ_« …b×²*« 3_« b�UI�
cM� WLN*« Ác¼ ¡«œ√ v�≈ WLEM*« XFÝ
WOÝUO��« …œ«—ù« X½U�Ë ÆUN�OÝQð
¨ÂuO�« w¼ UL� ¨„«c½¬ ¡UCŽ_« ‰ËbK�
w¼ ‰Ëb�U� ÆÕU−M�« ÕU²H�
w� ¨U??N??O??K??Ž l??I??¹ w??²??�«
Â«e²�ô« ¨‰Ë_« ÂUI*«
‚u???I???Š W???¹U???L???×???Ð
l???M???�Ë ÊU?????�?????½ù«
vKŽ U??�U??N??²??½ô«
¨wMÞu�« bOFB�«
tłË w� ·u�u�«Ë
Èd??????š_« ‰Ëb?????????�«
sŽ fŽUI²ð U�bMŽ
ÆUNðU�«e²�UÐ ¡U??�u??�«
d�_UÐ ULz«œ «c¼ fO�Ë
vKŽ U½bNý bI� ¨dO�O�«
s??¹d??A??F??�« «u???M???�???�« Èb????�
U�UN²½«Ë WOŽULł «œU??Ð≈ WO{U*«
Êu½UIK� ‚U??D??M??�« W???F???Ý«ËË W??ŽËd??�
Êu??½U??I??�«Ë ÊU??�??½ù« ‚u??I??( w??�Ëb??�«
Æw½U�½ù« w�Ëb�«
3_« W�uEM� qLŽ WI¹dÞ 5�% Ê≈
WJOýu�« À—«u??J??�« lM� w� …b×²*«
…—œU³� VK� w� lI¹ UN� ÍbB²�«Ë
‚uI(« qLŽ WDš w¼Ë ô√ ¨…b¹bł
ÊU??L??{ W???D???)« ·b??N??²??�??ðË ÆôÎ Ë√
lOLłË …b×²*« 3_« W�uEM� „«—œ≈
tK²% Íc�« Íe�d*« l�uLK� UNOHþu�

Èd�c�« ÊU�½ù« ‚uIŠ Âu¹ ·œUB¹
W�UF�« WOFL'« œUL²Žô W¹uM��«
w*UF�« Êö???Žù« u??¼ UO�¹—Uð UJ�
‰UH²Š« ·œUB¹Ë ÆÊU??�??½ù« ‚uI(
U�UŽ 20 —Ëd� Èd�– UC¹√ ÂUF�« «c¼
ÂU�_« v�≈ W¾¹dł …uDš –U�ðÒ « vKŽ
‚uIŠ ÊuJ²� ‰U??C??M??�« …dO�� w??�
ô√ ∫lOL−K� W??F??�«Ë WIOIŠ ÊU??�??½ù«
‚uI( w*UF�« d9R*« œUL²Ž« w¼Ë
ÆUMOO� qLŽ Z�U½dÐË ÊöŽ≈ ÊU�½ù«
…Î bOH²�� ¨¡UCŽ_« ‰Ëb�« bL²Ž« bI�
ULEM*« s� 800 s� d¦�√ W�—UA� s�
WOMÞu�« U�ÝR*«Ë WO�uJ(« dOž
¨5??O??1œU??�_«Ë «b??¼U??F??*« U??¾??O??¼Ë
WO{uH� QA½√Ë Èb*« …bOFÐ W¹ƒ—
ULKŠ p�cÐ XIIÒ ×� ¨ÊU�½ù« ‚uIŠ
ôU??ł¬ w???�Ëb???�« l??L??²??−??*« œË«d????¹ q??þ
ÆWK¹uÞ
¡UA½≈ vKŽ 5OCIM*« s¹bIF�« w�Ë
5{uH� W�Lš v??�u??ð ¨W??O??{u??H??*«
XFKD{« Íc??�« qLF�« W??�œ 5½UH²�
‚uI×Ð ÷uNMK� …b×²*« 3_« t??Ð
ÂuIðË Æw*UF�« bOFB�« vKŽ ÊU�½ù«
WFÝ«Ë WKOJA²Ð WÎ MOF²�� ¨WO{uH*«
sŽ ŸU??�b??�U??Ð ¨ U??O??�ü«Ë dO¹UF*« s??�
ÊU??�??½ù« ‚u??I??Š U??�U??N??²??½« U¹U×{
v??�≈ v??�d??²??� ‰Ëb?????�« v??K??Ž j??G??C??ðË
¡«d³š r??Žb??ðË ¨UNðU�«e²�« Èu²��
bŽU�ðË ¨ÊU??�??½ù« ‚u??I??Š U??¾??O??¼Ë
«bKÐ 61 w� U¼œułË ‰öš s� ‰Ëb�«
‚uIŠ ‰U−� w� UNð«—b� d¹uDð vKŽ
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المﺆﺗمر الدﻭلي الثاني ﺣوﻝ ﺷجرﺓ اﻷﺭﻛاﻥ ﺑﺄﻛاﺩﻳر
احتضنت مدينة أكادير ،من  9إىل  11دجنرب اجلاري ،أشغال املؤمتر الدويل الثاين حول شجرة األركان ،ﲟشاركة أزيد من  300باحث وخبري ومهﲏ من املغرب وخارجه.
ويهدف هذا اللقاء العلمي ،الذي ينعقد مرة كل سنتني ،إىل تقاسم املعارف العلمية والتقنية بني الباحثني املغاربة واألجانب واملهتمني باملجال الغابوي والفاعلني
االقتصاديني واﳍيئات املهتمة بالتنمية ،وإىل املسامهة يف تنفيذ عقد الربنامج اﳋاﺹ بسلسلة األركان على أسﺲ علمية متينة .وشارﻙ يف تﺄطري أشغال هذا امللتقى،
الذي نظمته الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة األركان ،بشراكة مع وزارة الفالحة والصيد البحري ،واملندوبية السامية للمياه والغابات وحماربة التصحر،
واملعهد الوطﲏ للبحث الزراعي ،ثلة من اﳋرباء من املغرب واجلزاﺋر وتونﺲ والكويت وفرنسا وأملانيا والنرويج ،حيث تناول املشاركون بالدرس والتحليل أربعة حماور
أساسية م «بنية وﳕط اشتغال النظام اإليكولوجي ملجال شجرة األركان» ،و»سبل التدبري واحلفاظ على التنوع احليوي والبيئي» و»اإلنتاج يف عالقته بتقنيات
الفالحة الغابوية والتكنولوجيات اإلحياﺋية والتحسني اجليﲏ لشجرة األركان» و»التثمني يف ارتباطه باملستجدات يف جمال التكنولوجيات التحويلية واالقتصاد
اﳋاﺹ بشجرة األركان وتسويق منتجاته» ،فضال عن التحوالت االجتماعية واجلوانب القانونية ذات الصلة بالدينامية اجلديدة لنظام جمال شجرة األركان.

ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
األرك�������ان (واس���م���ه���ا ال��ع��ل��م��ي
 )spinosa arganierوهي شجرة
ارتبط احلديث عنها باملغرب فقط،
ألنها متثل ثاني نوع من األشجار
في البلد بواقع  20مليون شجرة،
وتعتبر املناطق اجلنوبية الغربية
م��ن ال��ب��اد ،املنطقة ال��وح��ي��دة في
العالم التي تنبت فيها الشجرة،
حيث متتد غاباتها على مساحة
شاسعة تغطي أكثر من  800ألف
هكتار .يتراوح عمر شجرة األركان
ما بن  150إلى  300سنة .و شجرة
األركان هي النوع الشجري الوحيد
التي ال يتوفر على شكل معن .بل
كل شجرة تتخذ لها شكا مغايرا
ع��ن أخ��رى رغ��م ارتباطهما بنفس
اجلذور.
ومي���ك���ن ت��ق��س��ي��م ش��ج��رة
األركان إلى ثاثة أنواع خال مرحلة
ال��ت��ط��ور ،وه���ذا االخ��ت��اف واض��ح
بن مناطق تواجد األرك���ان ،حيت
ت��وج��د األش��ج��ار القصيرة بإقليم
تزنيت واألشجار املتوسطة بإقليم
ال��ص��وي��رة ف��ي ح��ن جن��د األشجار
الكبيرة في إقليم ت��ارودان��ت .هذا
وقد ظل أمر وجودها متداوال على
صعيد اجلنوب املغربي إلى حدود
بدايات القرن املاضي ،حيث انتبهت

إلى وجودها الدوائر االستعمارية
ال��ف��رن��س��ي��ة ،وأخضعتها ألب��ح��اث
علمية ،وح���ن أدرك الفرنسيون
أهميتها ،أص���دروا قوانن حتمي
غ��اب��ات األرك�����ان وت��ق�� 4اس��ت��غ��ال
أشجارها ،بشكل يسمح باحلفاظ
على التوازن البيئي في املنطقة.
تثمر شجرة األرك���ان كل
سنة مرة واح��دة ،تبدأ من مرحلة
نضوج الثمرة (إبلزيز) وهو ثمرة
لينة تتخذ خ��ال مرحلة منوها
ال��ل��ون األخ��ض��ر م��ت��درج��ا نحو
األصفر ليصل إلى أخر اكتمال
النضج باللون البني الغامق
(ل���ون مت��ر) وب��ص��اب��ة القشرة
اخلارجية .وتتكون الثمرة من
قشرة خارجية (تفياشت) ونواة
صلبة (أوزل���ي���م) وتعتبر كذلك
قشرة داخلية ن��واة هي اللوزات
(تزنن).

ﹶ
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺟﺸﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
بعد اك��ت��ش��اف قيمته ال��ن��ادرة
غذائيا وطبيا ،كواقي من أمراض
القلب واألوع��ي��ة ال��دم��وي��ة ،ومعزز
للجهاز املناعي ،ومجدد لúنسجة،
مت حتويل “أركان” من زيت خالص

للمائدة إلى مجموعة مستحضرات
جتميل بن غاسول للشعر وكرمي
للوجه ومزيل للتجاعيد إلى سيروم
وم���رط���ب ب���ش���رة وج���ي���ل ل��ل��م��س��اج
والعاج ،وانفجر الطلب األوروبي
على ه��ذا الكنز املغربي الطبيعي
ح����ت����ى
ال�������ن�������ادر

انﻔﺠر الﻄلﺐ
األوروبي على هﺬا
الﻜنﺰ المﻐربي
الﻄبيعي النادر ﺣتى
أصبﺢ زﻳت أركان
األﻏلى واألﺛمﻦ مﻦ
بيﻦ الﺰﻳوت ومﻜونات
المستﺤﻀرات في
العالم كله.
أ صبح
زيت أركان األغلى واألثمن من بن
ال��زي��وت ومكونات املستحضرات
في العالم كله.
ك���ل ش����يء ن���اف���ع ف���ي ش��ج��رة
األرك���������ان ،ه���ك���ذا ي���وض���ح س��ع��ي��د
أحفوز ،مختص في علم األحياء من
منطقة أوريكا باملغرب“ ،في شجرة
أركان كل شيء يستخدم من اجلذع

إلى الثمر .الثمر يعطينا ذاك الزيت
اخلالص الصافي الرائع ،والفروع
تستعمل للتدفئة وتشكيل أث��اث
وأدوات وحت��ف جميلة ،واألوراق
تستعمل كغذاء متكامل للماعز”،
ث��م يضيف« :إن خفت اخللط بن
ش��ج��رة أرك����ان وش��ج��رة ال��زي��ت��ون،
اعلم أن املاعز ال يقف إال عند شجر
أرك��ان في املنطقة ،وذاك أن ثماره
وأوراق�����ه رط��ب��ة وم��ن��ع��ش��ة .ففي
هذه املنطقة قد تصل احلرارة
إلى  50درجة ،وشجرة أركان
ه��ي ال��وح��ي��دة ال��ق��ادرة على
خلق رطوبة خاصة إذ تنمو
جذورها خمس مرات أطول
من جزئها املرئي لتصل إلى
املياه اجلوفية .إنها شجرة
م���ت���ج���ذرة ف���ي ه����ذه األرض
ألق���ص���ى ح����د .ال غ���راب���ة ،مع
نظامها هذا ،أن تعيش ملتوسط
عمر يصل إلى أكثر من ثاث مائة
سنة.
ودائ����م����ا ب��ط��ري��ق��ة ي���دي���وي���ة،
تسحق النساء تلك النوات الصلبة
خ��م��س��ة ع��ش��ر م���رة أك��ث��ر صعوبة
من نواة البندق ،الستخراج ثاثة
ل���وزات ص��غ��ي��رات ه��ش��ة :ل��وي��زات.
ثم يتم ضغطها ب��اردة في عصارة
ميكانيكية الستخراج الزيت الثمن
وتصفيته بشبكة ترشيح ضيقة
األع��ن .وتبقى في العصارة بقايا

ال��ل��وي��زات املطحونة :ال��ب��زر ،على
أش��ك��ال أس��ط��وان��ات مفرغة مب��ذاق
م��ر للغاية ،ال تستعمل إال كعلف
ل��ل��م��اش��ي��ة .ب��اخ��ت��ص��ار ،ي��ل��زم 70
كيلوغرام من ثمر األركان للحصول
على  20كيلو م��ن ال��ن��وى ،ومنها
يستخرج  2كيلو م��ن ال��ل��وي��زات،
تعطي ليترا من زيت أركان الصافي
اخلالص.
في إحدى التعاونيات تشتغل
 40ام��رأة تنتج حوالي  1800لتر
شهريا كله ألجل التصدير .غير أن
املنافسة احمللية ج��د ش��رس��ة بن
ال��ت��ع��اون��ي��ات وب���ن امل��اع��ز أي��ض��ا،
إذ أن املاعز مغرمون بثمار شجر
األرك������ان .وي���ق���ول ب��ع��ض منتجي
الزيت أنهم ينقبون عن نوى الثمار
في روث املاعز كي ال يضيع سدى،
ث��م يعصرونه ويستخلصون منه
زيتا يسمى “زين املاعز” ،يبيعونه
السياح بثمن أقل .والواقع أن هذا
غير وارد نظرا لصغر النوى مقارنة
مع حجم روث املاعز ،إضافة إلى أن
املاعز لوح kأنه يبزق النوى بعد
أك��ل ال��ث��م��رة وال يستطيع بلعها.
ه���ك���ذا ن��س��ق��ط أم�����ام أول�����ى ط��رق
االح��ت��ي��ال ع��ل��ى س��ائ��ح ق����ادم إل��ى
املغرب ألجل غرض واحد وهو زيت
أرك��ان ،بقصة خرافية ألج��ل كسب
مال مقابل زيت مغشوش موجود
في كل أنحاء العالم°°
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وه���ن���اك ط����رق أخ���رى
ل��اح��ت��ي��ال ع��ل��ى ال��س��ي��اح وعلى
املغاربة أيضا ،وهي وضع زيت
أرك��ان احلقيقية للتذوق ،وبعد
التأكد من أنها خالصة نقية Ôتباع
قنينات بها نوع آخر من الزيت.
في أحد احملات ،قد جتد قنينات
ف���اخ���رة زج��اج��ي��ة م��ل��ون��ة كتب
عليها عبارة :خالص  ،%100ثم
تفتحها فتجد بها رائحة معطرة،
وحن تسأل البائع يخبرك أنها
حتتوي على  %30من الزيت وأن
الباقي هو إضافات وتعديات
لتصير صاحلة لاستعمال على
الوجه.
وعلى الرغم من املزايا
التجميلية الرائعة للزيت وقيمته
الغذائية ،يبقى السؤال يدور في
ذه��ن كل راغ��ب فيه باحث عنه،
وهو عن ثمنه املهول الذي يصل
بعد التصدير إل��ى أوروب���ا عند
بعض ال��ب��اع��ة إل��ى  240أورو،
أي  2400درهم للقارورة .ورمبا
ال��س��ؤال احلقيقي ال يطرح عن
غائه ،بسبب ندرته  ،فكل شيء
ن���ادر يستحق أي ث��م��ن مقابل
احل��ص��ول ع��ل��ي��ه ،إمن���ا ال��س��ؤال
يطرح عن األرباح الضخمة التي
ي��ح��ص��ده��ا أص��ح��اب ال��ش��رك��ات
ال��ك��ب��رى امل��ن��ت��ج��ة ل��ه��ذا ال��زي��ت،
مقابل شكل التعاونيات التي
تعمل على استخاصه واحلالة
ال��ف��ق��ي��رة ل��ن��س��اء ال��ت��ع��اون��ي��ات
ال��ل��وات��ي يشتغلن طيلة السنة
بأجور زهيدة مخجلة.
أس���ئ���ل���ة أخ������رى  ،ع��ن
رع��اي��ة ه��ذه احملمية الطبيعية

من االستغال واالستنزاف غير
امل��ق�� .4فكل سنة يتم استغال
“مسح”  600هكتار من أرك��ان.
قبل  50عاما ،كانت غابات أركان
تغطي  800ألف هكتار ،واليوم
أص��ب��ح��ت ش��ج��رة األرك������ان في
خ��ط��ر .كيف ميكن حل��وال��ي 16
مليون شجرة أن تنتج ما معدله
 8كيلو من ثمرة أركان ،ما يتيح
ح��وال��ي  2مليون لتر م��ن زيت
أرك��ان ،مقابل طلب يصل إلى 4
مليون لتر سنوياø

ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ
ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻏﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
خ��ال ه��ذا امل��ؤمت��ر حظيت
احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى غ��اب��ة األرك����ان
وضمان استمرارية هذه الشجرة
ال���ف���ري���دة ال��ت��ي ت��ن��م��و مبنطقة
سوس ونواحيها فقط ،باألولوية
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��غ��رب ،وذل����ك في
مواجهة األخطار العديدة التي
تهددها.
وب��ح��س��ب ال���ك���ات���ب ال��ع��ام
ل��ل��م��ن��دوب��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��ل��م��ي��اه
وال��غ��اب��ات وم��ح��ارب��ة التصحر،
ف��ق��د مت إجن����از ب��رن��ام��ج غ��رس
شجرة األرك��ان ب� 20ألف هكتار
ف��ي أف��ق سنة  ،2014ف��ي إط��ار
م��ش��اري��ع م��ن��دم��ج��ة ،بنسبة 75
في املائة .وذكر بأن التحكم في
إن��ت��اج ال��ن��ب��ات��ات واالخ��ت��ب��ارات
األول��ي��ة لتطوير شجرة األرك��ان
وجت��دي��ده��ا على م��س��اح��ات جد

م��ح��دودة ،مت��ت ف��ي ب��داي��ة سنة
.2000
وشكلت املكتسبات وآف��اق
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ح���ول ش��ج��رة
األرك���ان صلب النقاشات التي
دارت ب��ن علماء وقيمن على
ال��غ��اب��ات وف��اع��ل��ن اقتصادين
ومنتفعن م��ن ال��غ��اب��ات خ��ال
املؤمتر الدولي الذي عقد نهاية
األسبوع املنصرم بأكادير .وقد
مت تكثيف دينامية احملافظة على
شجرة األرك��ان ،خاصة وأن��ه مت
تصنيف محمية األرك����ان التي
متتد على مساحة  2.5مليون
ه��ك��ت��ار ،س��ن��ة  1998م���ن قبل
منظمة اليونيسكو كأول محمية
للمحيط احليوي باملغرب.
وأض������اف إل����ى أن����ه ع���اوة
ع��ل��ى اس��ت��غ��ال ذوي احل��ق��وق
واألنشطة الفاحية والرعوية،
تعاني شجرة األركان من ضغط
الزحف العمراني ،والسيما على
مستوى عاصمة س���وس ،وهي
حقيقة مقلقة مت استحضارها
ب��ق��وة ف��ي م��ؤمت��ر أك���ادي���ر .وق��د
ع��ب��أت امل��ش��اري��ع االس��ت��ث��م��اري��ة
ال��ت��ي مت إجن��ازه��ا منذ سنوات
السبعينات ،على حساب الغابة،
مساحة إجمالية تقارب  12ألف
و 860ه��ك��ت��ارا ،ضمنها 5860
هكتارا لفائدة مشاريع البنى
التحتية والتعمير والسياحة
و 7000هكتار لقطاع الفاحة.
وتراهن املندوبية السامية
للمياه وال��غ��اب��ات ،انطاقا من
النتائج الهامة للبحوث العلمية،
ع��ل��ى مسلسل جت��دي��د وتطوير

شجرة األرك��ان من خ��ال تثمن
مكتسبات جتربة املاضي وأيضا
النتائج احلديثة للبحث.
وأش���ار املتدخلون إل��ى أنه
لضمان جناح أفضل للتدخات،
ي��ت��ع��ن اع���ت���م���اد س��ل��س��ل��ة م��ن
اإلج��راءات الضرورية ،والسيما
إغ������اق امل���������دارات امل��خ��ص��ص��ة
لتجديد وتطوير شجرة األركان،
ومنح تعويضات لذوي احلقوق
وإطاق برامج للتجديد بتعاون
مع جمعيات التنمية احمللية.
وجت��در اإلش��ارة إلى أنه مت
ف��ي إط���ار اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة إلى
حماية وتقنن استغال شجرة
األركان ،إبرام اتفاقيتن جديدتن
ع��ل��ى ه��ام��ش امل���ؤمت���ر العلمي
بأكادير ،وذلك بهدف التمكن ،في
إطار مقاربة تشاركية ،من تنظيم
ق���ط���اع األرك�������ان ب��ش��ك��ل أف��ض��ل
وضمان التوازن بن املتطلبات
السوسيو-اقتصادية وضرورة
استمرار هذا التراث املعترف به
عامليا.

ﺍﺑﺮﺍﻫيﻢ ﺣﺎﻓيﺪﻱ..
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟـ ANDZOA

خ����ال ك��ل��م��ت��ه االف��ت��ت��اح��ي��ة
ألشغال املؤمتر الدولي الثاني
ح���ول ش��ج��رة األرك�����ان ،أك���د أن
ال��وك��ال��ة ب��ل��ورت استراتيجية
جديدة متت وفق مقاربة مندمجة
ت��أخ��ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار مجموع
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ال��ق��ط��اع��ي��ة
املنجزة على مستوى اململكة،

وك����ذا ال��ت��ح��والت امل��ؤس��س��ات��ي��ة
ال���ك���ب���رى امل���ن���ف���ذة أو اجل����اري
ت���ن���ف���ي���ذه���ا ،الس���ي���م���ا م���ش���روع
اجلهوية املوسعة .وأض��اف أن
الوكالة وضعت البرامج املسطرة
ف��ي إط����ار ه���ذه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
بناء على مقاربة تشاركية من
خال انخراط مجموع الفاعلن
امل��ع��ن��ي��ن .وت��ت��ط��ل��ب ،م���ن أج��ل
تنفيذها بشكل أم��ث��ل ،انخراط
ال��ق��وى احلية باملناطق املعنية
ووض��ع نظام للمراقبة والتتبع
وت��ب��ن��ي م��ب��دأ ال��ت��ع��اق��د ،وه���ذه
االستراتيجية التي ترمي إلى
ض��م��ان تنمية م��ت��وازن��ة ملناطق
الواحات وأشجار األركان وتنمية
ت��ن��اف��س��ي��ت��ه��ا ،ت��ن��ق��س��م إل����ى 45
برنامجا رصدت لها استثمارات
بقيمة  92مليار درهم.
وأض���اف امل��دي��ر العام
للوكالة الوطنية لتنمية مناطق
الواحات وشجر األركان إلى أن
الوكالة ستؤمن ،إلى جانب دورها
التنسيقي بن مختلف الفاعلن،
مهمة التقييم وتتبع البرامج
وامل��ش��اري��ع امل��زم��ع إجن��ازه��ا في
إطار هذه االستراتيجية اجلديدة،
موضحا أن استراتيجية تنمية
مناطق الواحات وشجر األركان،
رصد لها غاف مالي قدره 3ر11
مليار درهم.
ويروم هذا البرنامج ،الذي
يهم عددا من املشاريع التنموية
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ن��ي��ات التحتية
األس���اس���ي���ة وق����ط����اع ال��ت��رب��ي��ة
والتكوين ،والفاحة ،والسياحة،
واملناجم والصناعة التقليدية،
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من جهة أخ��رى ،حتسن النا"
الداخلي اخلام ( 13مليار درهم)
في أفق سنة  ،،2020وإحداث أزيد
من  25ألف منصب شغل .وأبرز
حافيدي أن هذا البرنامج يولي
أهمية بالغة للبعد البيئي حيث
يتضمن ع���ددا م��ن اإلج����راءات
ال��رام��ي��ة إل���ى ال��ت��دب��ي��ر املعقلن
ل���ل���م���وارد امل���ائ���ي���ة ،وم��ح��ارب��ة
التصحر واحلفاظ على التنوع
البيولوجي باملنطقة.
ول���������إلش���������ارة ،ف��ق��د
ترأس جالة امللك ،بالراشيدية
وقت اإلعان عن الوكالة ،حفل
التوقيع على أرب���ع اتفاقيات
تتعلق بتنفيذ استراتيجية
تنمية مناطق الواحات وشجر
األرك����ان .وتتعلق االتفاقيات
الثاث األولى بتأهيل وتنمية
م��ن��اط��ق ال���واح���ات واألرك�����ان
ب��أق��ال��ي��م وع����م����االت امل��م��ل��ك��ة
(أكادير إداوت��ن��ان ،الصويرة،
ت���ارودان���ت ،تيزنيت ،شتوكة
آي�����ت ب����اه����ا ،إن�����زك�����ان آي���ت
م���ل���ول ،ك��ل��م��ي��م ،ط���اط���ا ،آس��ا
ال��زاك ،سيدي إفني ،زاك��ورة،
ورزازات ،تنغير ،الرشيدية،
ميدلت وفكيك).
وتهم االتفاقية الرابعة
 ،التي وقعها وزي��ر الفاحة
والصيد البحري ،واملندوب
ال��س��ام��ي ل��ل��م��ي��اه وال��غ��اب��ات
ومحاربة التصحر ،واملدير
ال����ع����ام ل���ل���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة
ل��ت��ن��م��ي��ة م��ن��اط��ق ال���واح���ات
وشجر األركان ،تأهيل املجال
اإليكولوجي لغابة األرك��ان
ع���ل���ى م���س���اح���ة  200أل���ف
هكتار ،وتنمية زراعة األركان
كسلسلة فاحية منتجة على
م��س��اح��ة  5000ه��ك��ت��ار في
أف��ق  ،،2020وإع���ادة تأهيل
األنظمة اإليكولوجية ملجال
غ��اب��ة أم��س��ك��رود املتضررة
من حرائق غشت .2013

امل��ق��دم��ة ،ك��ل��ه��ا تستجيب
حلاجيات التنمية املرتبطة
ب���ال���ن���س���ق اإلي���ك���ول���وج���ي
لشجرة األركان .وفي نهاية
أش���غ���ال امل����ؤمت����ر ،خلص
الباحثون واملتدخلون إلى
جملة توصيات ،من أهمها:

املحور األول:
 )1إدم�����اج املشتغلن
واملعرفة العلمية احمللية في
عملية اإلجناز وخلق برامج
البحث العلمي والتقني.
االه��������ت��������م��������ام
)2
ب���ال���ض���غ���وط���ات امل���م���ارس���ة
على زراع���ة شجرة األرك��ان
كأولوية في برامج البحث.

املحور الثاين:
 )1فيما يخص برنامج
إع������ادة االع���ت���ب���ار ال���زراع���ي
ل���ش���ج���رة األرك������������ان ،ي��ج��ب
اس��ت��ث��م��ار ال��ن��ت��ائ��ج احملصل
عليها لتحديد التنوع البيئي
وإدم��اج��ه في برامج التنمية
احمللية.
)2ب���ال���ن���س���ب���ة ل���ب���رام���ج
ال��ت��ك��ث��ي��ف ،ي��ج��ب اس��ت��ث��م��ار
النتائج احمل��ص��ل عليها من
أج��ل حتسن وتطوير النوع
اجليني وخلق أنواع جديدة.
 )3وج��������������وب ت���ك���ث���ي���ف
ال��ب��ح��ث ح���ول زراع�����ة ش��ج��رة
األرك�������ان ،خ���اص���ة ف���ي م��ج��ال
الدعاية والقيادة التقنية.

املحور الثالث:
 )1م����ط����ال����ب ب���ت���وس���ي���ع
ب���رام���ج ال��ب��ح��ث ح����ول إع����ادة
االع���ت���ب���ار ل��ل��م��ن��ت��وج��ات ذات
ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة وخ��ل��ق ط��رق
التحويل الفاحي الغذائي.
 )2ض���������رورة م��ص��اح��ب��ة
الديناميكية التي يعرفها مجال
البحث والتجديد في مجال إعادة
االع��ت��ب��ار للمقاوالت الصغيرة
واحملتضنن.
 )33ت��ط��وي��ر ال��ب��ح��ث ح��ول
التحاليل االق��ت��ص��ادي��ة ،خاصة
في شقها املتعلق بالتكلفة/الربح
واخلدمات البيئوية واالقتصاد
األخضر.
 )4ت��ق��وي��ة ال��ب��ح��ث ح��ول
التغذية والصحة اإلنسانية.

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
خ���ص���ص���ت ص���ح���ي���ف���ة ذي
كريستيان س��اي��ن��س مونيتور
األمريكية في أحد أعدادها مقاال
حول إنتاج زيت أركان باملغرب
وخاصة مبدينة الصويرة مبرزة
الطلب املتزايد للبلدان الغربية
ع��ل��ى ه����ذا امل���ن���ت���وج .وك��ش��ف��ت
الصحيفة أن الساكنة األمازيغية
ب����اجل����ن����وب ال����غ����رب����ي ل��ل��م��غ��رب
استعملت منذ ق��رون زي��ت شجرة
ع��ري��ق��ة باملنطقة ش��ج��رة األرك���ان
كمادة غذائية أساسية وكعنصر
يدخل في عاجات الطب التقليدي
وسجلت في ه��ذا اإلط��ار االرتفاع
املتزايد في الطلب على زيد األركان
بالبلدان الغربية مشيرة إل��ى أن
املشرفن على املطاب aوش��رك��ات
مستحضرات التجميل يستعملون
هذه املادة ذات املميزات العاجية.
وذك�����رت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن
املغرب يتطلع إل��ى زي��ادة إنتاجه
م��ن زي���ت األرك����ان ث��اث��ة أض��ع��اف
ف��ي أف��ق سنة  2020حيث يقدر
معدل اإلنتاج احلالي بنحو مائة
ط��ن سنويا م��ب��رزة مساهمة هذه
الصناعة في تنمية بعض املناطق
ب��امل��غ��رب وخ��اص��ة ع��ل��ى مستوى
النهوض بتشغيل العنصر النسوي
وذل���ك ع��ب��ر ال��ت��ع��اون��ي��ات احمللية.
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وأش�����������������ار
ك��ات��ب امل��ق��ال إل��ى أن��ه يتعن على
النساء بالعالم القروي االستفادة
م���ن ت���ط���ور إن���ت���اج زي����ت األرك�����ان
مبنطقة قاحلة تقل فيها املشاريع
الصناعية وفرص الشغل.
وذك��������رت ال��ص��ح��ي��ف��ة
م����ن ج���ه���ة أخ������رى أن م��ن��ظ��م��ة
األ 3املتحدة للتربية والعلوم
والثقافة اليونسكو أعلنت سنة
 1998منطقة ت��زي��د مساحتها
ع����ن 800أل���ف ه��ك��ت��ار ت��ق��ع بن
أك����ادي����ر وال����ص����وي����رة م��ح��م��ي��ة
طبيعية مضيفة أن اليونسكو
التي تناولت مختلف استعماالت
شجرة األرك��ان أب��رزت كذلك أن
ه��ذه الشجرة مت��ت��از بطابعها
امل����ق����اوم ل��ل��ت��ص��ح��ر وه����و دور
يكتسي أهمية بالغة في الوقت
احلالي.

ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺖ
ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺵ؟
هي مجموعة من املاحظات
والتقنيات التي ميكن تطبيقها:
أوال :عليك التأكد جيدا من

مصدر
الزيت وهنا أوصي بالتعاونيات
م�����ع أخ������د احل���ي���ط���ة واحل������ذر
م���ع ال��ش��رك��ات امل��ن��ت��ج��ة (أق���ول
املنتجة).
ثــانـيــا :بعد شرائك املنتج،
ق��م ب��وض��ع��ه ف��ي ال��ث��اج��ة حتى
ي�����ب�����رد ،إن ال�����زي�����ت األص���ل���ي
باحلكمة اإللهية ال يختلط بأي
شيء آخر بعد أن يبرد ،فيتحول
شكله إلى شكل السمن البلدي
أص��ف��ر م��ائ��ل إل��ى األب��ي��ض ،فإن
أضيف له ش��يء ،فسيطفو فوق
الزيت مباشرة وسيشكل طبقات
مختلفة وهذا هو املغشوش ،من
الضروري أن يكون صافيا بدون
أي طبقة وال تغير تدريجي في
اللون.
ث ــالـ ـث ــا :ط��ع��م األرك�������ان له
حاوة خاصة ومذاق رائع ،لكن
ل��ي��س��ت ه���ذه ه��ي ع��ام��ة ج��ودة
املنتج :نظرا لوجود حبة مثل
ق���رص ال����دواء ي��وض��ع م��ع زي��ت
عادي فيعطي نكهة األركان.
راب ـعــا :تناول زيت األرك��ان
ل��ل��م��رة األول�����ى ،يجعلك تشعر
ب��ن��وع م��ن ص���داع ال����رأس ،فهو
قوي في املرة األولى.

ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮﻝ
ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
ل���ن���ذك���ر أوال ب��إي��ج��اب��ي��ات
ش���ج���رة األرك��������ان ف����ي ن��س��ق��ه��ا
البيئوي الطبيعي وف��ي بعدها
ال��س��وس��ي��واق��ت��ص��ادي ،خ��اص��ة
دوره����ا ف��ي م��ح��ارب��ة التصحر
واحلفاظ على التنوع البيئي .إن
محيط األركانله قابلية التغيير
م���ن ح��ي��ث ال��ك��ث��اف��ة واألش���ك���ال
امل��ع��م��اري��ة ل��úش��ج��ار وال��ث��م��ار
واإلن���ت���اج���ي���ة ،ل��ك��ن ب����امل����وازاة
م���ع ذل����ك ي���وض���ح ه����ذا احمل��ي��ط
ت��راج��ع��ا م��س��ت��م��را حت��ت تأثير
عوامل طبيعية وأخرى مرتبطة
باإلنسان ونشاطه.
إن ال���ع���روض املقدمة
خ���ال امل��ؤمت��ر ال��دول��ي الثاني
ح���ول ش��ج��رة األرك����ان ب��أك��ادي��ر
في دورت��ه الثانية بينت بشكل
الفت غناء اإلنتاج العلمي ،حيث
عبر جميع الباحثن عن األهمية
التي تشكلها العروض والبحوث

املحور الرابع:
 )1ض�����رورة االس��ت��ع��ج��ال
ب��ت��ق��وي��ة ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ع��ل��وم
االجتماعية م��ن أج��ل فهم أكثر
لطريقة عمل زراع��ة األرك��ان في
جميع أب��ع��اده��ا ،باإلضافة إلى
الوقوف على اإلكراهات واقتراح
البدائل الدائمة.

تﻮﺻيﺎﺕ ﺃﻓﻘﻴﺔ:
 )1ت����ق����وي����ة ال���ت���ن���س���ي���ق
واملشاركة بن وحدات البحث.
 )2ت����ق����وي����ة امل����ش����ارك����ة
ب�����ن ال���ف���اع���ل���ن وال���ب���اح���ث���ن
واملستعملن.
 )3تقوية التواصل حول
ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��وث ح���ول ش��ج��رة
األرك������ان ل��ل��وص��ول إل����ة ث��ق��اف��ة
تشاركية وإلى التعميم.

aljanobia@gmail.com
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شجرة األركان

رمز براري املغرب
محمد التفراوتي
تقاوم الجفاف
وتحمي التربة
من االنجراف
وينتج من
ثمارها زيت ثمين
يستخدم يف
الطبخ والطب
الشعبي وصناعة
العقاقير ومواد
التجميل
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(�أكادير ،المغرب)

ظلت �شجرة الأرك��ان ( )arganرم��ز ًا للمغرب،
جت�سد ثقافة متجذرة يف عمق ح�ضارته وتاريخه.
غاباتها نظام �إيكولوجي يغطي نحو � 800ألف هكتار من
جنوب البالد� ،أي  14يف املئة من غابات املغرب ،مبا يقارب
 21مليون �شجرة �أركان .ميتد جمالها اجلغرايف الطبيعي
يف حماذاة ال�ساحل الأطل�سي ،من مدينة �أ�سفي و�صو ًال اىل
تزنيت ،كما ميتد �إىل داخل البالد حتى تارودانت �شرقاً.
حتظى �شجرة الأرك����ان باهتمام اقت�صادي كبري.
فغاباتها ت�شكل درع ًا بيولوجي ًا واقي ًا من الت�صحر .ونظامها
الإيكولوجي يتحدى اجلفاف ،ويحمي الرتبة من االجنراف
ومن زحف الرمال ،ويغذي الفر�شة املائية اجلوفية ،خ�صو�ص ًا

على م�ستوى �سهل �سو�س ـ ما�سة يف اجلنوب .وي�ضمن
جمالها عي�ش نحو ثالثة ماليني �شخ�ص ،منهم  2.2مليون
يف الو�سط القروي ،وي�ساهم يف دخل العائالت مبعدل
يرتاوح بني  25و 45يف املئة ح�سب املناطق� ،أي � 9.000إىل
 15.000درهم يف ال�سنة لكل عائلة ( 1100ـ  1850دوالر ًا ).
ي�ستخرج من ثمار الأرك���ان زي��ت ثمني ي�ستعمل يف
حت�ضري �أطباق مغربية متعددة .وهو خفيف و�سهل اله�ضم
وي�ساعد على تقلي�ص ن�سبة الكول�سرتول «امل�ؤذي» يف الدم،
ف�ض ًال عن احتوائه على ن�سبة مهمة من الفيتامينات .وهو
ي�ستعمل منذ مئات ال�سنني يف عالج عدد من الأمرا�ض،
كالقروح اجللدية و�آالم الروماتيزم ،كما ي�ستعمل تقليدي ًا
�ضد العقم .ويدخل يف تركيب م�ستح�ضرات التجميل ،وقد
�أدخلته املختربات الفرن�سية �ضمن مكونات منتجاتها للحد
من انحالل الأن�سجة واحلماية من �أ�شعة ال�شم�س وعالج
جفاف اجللد والأظافر.
وتختلف �إنتاجية ثمار الأركان ح�سب العمر والكثافة،
مبعدل  40كيلوغرام ًا من «اللوز» لل�شجرة يف ال�سنة .وتقدر
الإنتاجية املمكنة من الزيت بنحو  4000طن يف ال�سنة.
عرفت ال�سنوات اخلم�س ع�شرة الأخرية حتو ًال من الإنتاج
التقليدي لزيت الأركان اىل �إنتاج منظم �ضمن تعاونيات .يف
العام � 1995أطلقت احلكومة املغربية برناجم ًا حلماية �شجرة
الأركان وتطويرها� ،أف�ضى �إىل �إحداث «تعاونية تي�سليوين»
الن�سائية لإنتاج وت�سويق زيت الأركان يف �إقليم ال�صويرة،
كانون الثاين�/شباط 2014

غابة �أركان يف جنوب املغرب

وكذلك خلق �أول جتمع للتعاونيات الن�سائية املنتجة لهذا
الزيت عام .1999
و�أطلقت وكالة التنمية االجتماعية بالتعاون مع االحتاد
الأوروب��ي عام  2003م�شروع ًا ل�شجرة الأرك��ان� ،أ�سفر عن
�إحداث اجلمعية الوطنية لتعاونيات الأركان .وبعدما كان
هناك عدد �صغري من اجلمعيات الن�سائية لإنتاج الزيت ت�ضم
ب�ضع مئات من الن�ساء عام � ،1999أ�صبح هناك  247جمعية
ت�ضم نحو  7000امر�أة عام .2013
ونظمت جمموعة من هيئات املجتمع املدين عام 2002
«�شبكة جمعيات حممية املحيط احليوي ل�شجرة �أركان»
( .)RARBAويف �إطار القانون املتعلق بالعالمات املميزة
للأ�صل واجل���ودة ،ت�أ�س�ست اجلمعية املغربية للم�ؤ�شر
اجلغرايف لزيت الأرك��ان عام  ،2008وهي تعنى مبحمية
الأركان التي �أ�س�ستها وزارة الفالحة وال�صيد البحري عام
.2008
تعاين �أ�شجار الأرك��ان حالي ًا �صعوبات تهدد وجودها،
خ�صو�صـ ًا اال�ستغالل املفرط والرعي الع�شوائي واالقتالع
واحل��رائ��ق .وتتوىل املندوبية ال�سامية للمياه والغابات
وحماربة الت�صحر �صون نظام الأركان وتطويره كجزء من
برنامج ميتد من � 2005إىل  .2014وقد �صنفت اليون�سكو عام
 1998جمال الأركان كمحمية للمحيط احليوي ،متتد على
م�ساحة  2.5مليون هكتار وت�ضم غابات ومزارع وجتمعات
■
ح�ضرية.
يناير/فرباير 2014

ما زالت عملية ا�ستخال�ص زيت الأركان بدائية وم�ضنية ،تقوم بها الن�ساء .وهي تبد�أ ب�إزالة لب
الثمرة ،ثم تك�سري الق�شرة باليد ال�ستخراج البذور الزيتية .وبعد ت�سخني البذور يف حرارة معتدلة
داخل �أوان من الفخار �أو احلديد ،تطحن بوا�سطة طاحونة يدوية .وتخلط العجينة الناجتة من
عملية الطحن باملاء الدافئ ،وت�ضغط جيد ًا بالأيدي ،ويتم احل�صول على الزيت بعد ف�صل املاء

املؤتمر الدولي الثاني حول شجر األركان

نظم يف كانون الأول (دي�سمرب)  2013امل�ؤمتر الدويل الثاين حول �شجرة الأركان،
مببادرة من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و�شجرة الأركان .و�أجمع
امل�شاركون على وجوب الرتويج ملنافع هذه ال�شجرة يف حميطها احليوي ،بيئي ًا
واجتماعي ًا واقت�صادياً .ودعوا �إىل تنفيذ برامج للبحث العلمي والتقني ال�ستثمارها
يف برنامج الزراعة الع�صرية ،وت�سويق منتجـات الأركـان وطنيـ ًا ودوليـاً.
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