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مؤتمر

أضحت شجرة األركان ميزة ترصع جبني املجال 
الطبيعي والغابوي باملغرب، وباتت حمط عناية 

شديدة من قبل العديد من املسؤولني والفعاليات 
من خمتلف املشارب املتدخلة يف القطاع. وقد 
أجريت حوهلا حبوث ودراسات، بغية احلفاظ 

على هذا املخزون التراثي والطبيعي والفريد . 
ويف هدا الصدد ستنظم الوكالة الوطنية لتنمية 
مناطق الواحات وشجرة األركان بالشراكة مع وزارة 

الفالحة والصيد البحري، واملندوبة السامية 
للمياه والغابات، واملعهد الوطين للبحث الزراعي، 
مؤمترا دوليا يف طبعة ثانية حول شجرة األركان 

بأكادير، أيام 9 و 10 و11 دجنرب 2013، سيمكن 
من تقاسم املعارف العلمية والتقنية بني الباحثني 

املغاربة واألجانب، واملسؤولني الغابويني، 
والفاعلني االقتصاديني واهليئات املهتمة 

بالتنمية، واملسامهة يف تنفيذ الربنامج اإلطار 
اخلاص بسلسلة األركان على أسس علمية متينة.

في نسخته الثانية

أكـادير تحـتضن المـؤتمر الـدولي الثـاني لألركـان
البحث العلمي رافعة
 للتنمية المستدامة

 2011 أكادير احتضنت في دجنبر  وكانت 
الفريدة  مؤمترا مماثا حول هذه الشجرة 
حتث شعار اإلجنازات وآفاق البحث حول 
اخلبراء  من  مجموعة  مكن  أرك��ان،  شجرة 
وال��ب��اح��ث��ني م��ن ت��ب��ادل اخل��ب��رات العلمية 
والتقنية وأهلت نتائجه من فتح آفاق واعدة 
أسس  على  األرك���ان  سلسلة  تطوير  ت��روم 
علمية دقيقة من عمليات التسويق والبحث 
وال��ت��ط��وي��ر، ث��م إجن���اح ال��ت��ح��ول م��ن منط 
إنتاج عصري،  إلى منط  التقليدي  اإلنتاج 
وينشد ابتكار مخطط تنمية مستدامة ملجال 
ميدانيا. التنفيذ  موضع  ووضعه   األرك��ان 
م��ن ه��ن��ا مت ال��ع��زم ع��ل��ى ع��ق��د ج��م��ع حشد 
ث��ان��ي ح��ول ش��ج��رة األرك����ان لبسط  علمي 
جوانبها  ح��ول  العلمية  املستجدات  آخ��ر 
اإليكو-جغرافية  ومتطلباتها  البيولوجية، 
وفضائلها  ال��س��وس��ي��وث��ق��اف��ي��ة  وب��ي��ئ��ت��ه��ا 
املتعددة، وكذا األبحاث املرتبطة بالطبيعة 
والتميز  األركان،  املتغيرة لشجرة  اجلينية 
لغاباته،  وال��ف��س��ي��ول��وج��ي  امل��ورف��ول��وج��ي 
ف��ض��ا ع���ن ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ن��وع اجل��ي��ن��ي على 
ق���اع���دة امل���ؤش���رات اجل��زي��ئ��ي��ة، واإلن���ب���ات 
املختبرات،  في  والزراعة  الشتات  وإنتاج 
وحت��م��ل ال��ض��غ��ط غ��ي��ر احل��ي��وي، وت��دج��ني 
شجرة األركان، وتثمني زيتها، والتأثيرات 
املستدامة. والتنمية   السوسيو-اقتصادية 
وف����ي ال���س���ي���اق ن��ف��س��ه، أف�����اد ال��دك��ت��ور 

الوكالة  ع��ام  مدير  احلافيدي،  إبراهيم 
ال��واح��ات  م��ن��اط��ق  لتنمية  ال��وط��ن��ي��ة 
ب��خ��ص��وص  األرك�����������ان،  و ش����ج����رة 
ت��وج��ه��ات واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��وك��ال��ة 
اإلستراتيجية  أن  تنفيذها  ومجال 
تنمية  ب���األس���اس  ت����روم  امل��ع��ت��م��دة 
األرك���ان  ال��واح��ات وش��ج��ر  مناطق 
وفق خمسة مبادئ توجيهية تنشد 
حتقيق تنمية تضمن للمواطن حياة 

ملداخيل  م��س��ت��دام  وحت��س��ني  مائمة 
مستدام  تثمني  مع  احملليني،  السكان 

وال��ث��ق��اف��ي،  الطبيعي  بنوعيه  ل��ل��ت��راث 
ومندمجة  اس��ت��ب��اق��ي��ة  تنمية  حت��ق��ي��ق  ث��م 
تساهم في اإلشعاع املجالي، وفق مجموع 
 اإلستراتيجيات القطاعية واملجالية املعتمدة .
وت���رت���ك���ز ه�����ذه االس���ت���راجت���ي���ة، ي��ض��ي��ف 
للتنمية  م��ب��ادئ  ث��اث��ة  ع��ل��ى  احل��اف��ي��دي، 
تتجلى في مجاالت ذات جاذبية وتنافسية 
إل���ى مجموعة  ت��رج��م��ت��ه��ا  ت��ت��م  وم��ح��م��ي��ة، 
لإلجناز. القابلة  وال��ب��رام��ج  املشاريع   م��ن 

 93 االستثمار  مجموع  ت��ق��دي��رات  وبلغت 
8 سنوات، من أجل  مليار درهم على مدى 
حتقيق أهداف إستراتيجية طموحة في أفق 
2020، من خال مضاعفة الناجت الداخلي 
اخلام واملدخول الفردي في مناطق التدخل 
مبعامل 2.5 وخلق 160 ألف منصب شغل 
جديد ثم مضاهاة املؤشرات الدولية في ما 
يخص اخلدمات األساسية )املاء والكهرباء( 
 وع����رض اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م.
وعن آليات تنفيذ كل ذلك، أضاف احلافيدي 
أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات 
واملصادقة  ببلورة  ستقوم  األرك��ان  وشجر 
ال��ق��ط��اع��ات املعنية  ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ات م��ع 
واجلماعات احمللية والشركاء املعنيني، مع 
على  والعمل  تفعيلها  تتبع  على  احل��رص 
تأمني اإلجناز الفعلي جلل املشاريع من طرف 
احمللية،  املشاريع  بعض  وأج��رأة  الشركاء 
االقتصادي،  النفع  ذات  كإنشاء مجموعات 
املشاريع. بعض  متويل  في  املساهمة   ثم 
لتنمية مناطق  الوطنية  الوكالة  وستتكلف 
اإلط��ارات  األرك��ان بوضع  الواحات وشجر 
التعاقدية الازمة لتفعيل هذه االستراتيجية 
على ثاثة مستويات ووفق مقاربة مندمجة 
شكل  ع��ل��ى  للتعاقد  أول��ي��ا  م��س��ت��وى  ت��ه��م 
األه��داف  إط��ار مع احلكومة حتدد  اتفاقية 
ومبادئ تفعيل االستراتيجية. أما املستوى 
الثاني للتعاقد فمع الوزارات املعنية، بهدف 
امل���ص���ادق���ة 
ع��ل��ى 

تفاصيل 
ال����ق����ط����اع����ي����ة. ف��ي ال���������ب���������رام���������ج 

للتعاقد  ال��ث��ال��ث  امل��س��ت��وى  ي��ه��دف  ح���ني 
م����ع اجل����ه����ات واألق����ال����ي����م إل�����ى حت��دي��د 
ودمجها  احمللي  الصعيد  على  املتطلبات 
 ل���ض���م���ان ن��س��ب��ة ع���ال���ي���ة م����ن ال���ت���ك���ام���ل.

كما مت حتديد مناطق خاصة تدعى “منطقة 
احل��اف��ي��دي،  ال���ق���روي”، يضيف  اإلش���ع���اع 
الهشة  املناطق  تنمية  وتيرة  تسريع  بغية 
التي  اقتصادية،  السوسيو  املؤهات  ذات 
ستتكون من مجموعة من اجلماعات للدفع 
بتنميتها عبر إعطاء األولوية لهذه املناطق 
واخل��دم��ات  األس��اس��ي��ة  التجهيزات  ببناء 
حلاملي  خ��اص  ودع��م  والتعليم،  الصحية 

املشاريع االقتصادية بهذه املناطق.

مكتسبات البحث العلمي
جتميع  عملية  جن���اح  م���دى  وع���ن 
م��خ��ت��ل��ف األب���ح���اث وال����دراس����ات 
التي أجن��زت حول األرك��ان وطنيا 
ه��ن��اك  أن  خ���ص���وص���ا  ودول�����ي�����ا، 
ثاثينيات  منذ  أجن���زت  دراس����ات 
القرن املاضي، قصد االستفادة من 
نتائجها وعدم اجترار ما مت تناوله 
آنفا من قبل علماء وباحثني، أجاب 
ال��دك��ت��ور احل��اف��ي��دي أن ال��وك��ال��ة 
م��ن��ك��ب��ة ع���ل���ى جت��م��ي��ع م��خ��ت��ل��ف 
األب���ح���اث وال�����دراس�����ات ف���ي ه��دا 
اجلانب، إذ ال ميكن أن نتصور أي 
امل��رور  دون  العلمي  للبحث  تطور 
مبرحلة جتميع واستغال األبحاث 
املنجزة آنفا. لذا فستعمل الوكالة 
ت���روم جتميع  على إجن���از دراس���ة 
األركان  بسلسلة  املتعلقة  األبحاث 
ومجالها احليوي على الصعيدين 
ال��وط��ن��ي وال���دول���ي، ع��ل��ى أس��اس 
أن ت��ك��ون ه���ذه األب���ح���اث ق��اع��دة 
أساسية لرسملة املعرفة والدفع 
لألمام. العلمي  البحث   بعجلة 
فمشروع  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 
إحداث املركز الوطني لألركان 
ي���أت���ي ف����ي ن���ف���س ال���س���ي���اق، 
امل���رك���ز من  ه����ذا  إذ س��ي��م��ك��ن 
الفاعلني  جميع  بني  التنسيق 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وح��ي��د ن��ت��ائ��ج البحث 
على  السهر  مع  املجال،  هذا  في  العلمي 
ماءمة صيغتها حتى يتم استغالها بشكل 
أجن���ع، ألن ه��دف��ن��ا ال��رئ��ي��س��ي ه��و إي��ص��ال 
اإلط��ار  ه��ذا  وف��ي  للمهنيني.  املعلومة  ه��ذه 
ال��ش��رك��اء  م��ن  ع��دي��د  م��ع  التنسيق  سيتم 
الفاحية،  ل��اس��ت��ش��ارة  ال��وط��ن��ي  كاملكتب 
اجلهود. وتكثيف  ال��رؤى  توحيد  أجل   من 
من جهته، أوضح عبد الرحمان آيت احلاج، 
رئ��ي��س ق��س��م ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي أن 
الدولي  املؤمتر  تنظيم  على  تسهر  الوكالة 
لألركان مرة كل سنتني بهدف تقاسم نتائج 

البحث العلمي بني جميع الفاعلني املعنيني. 
وبفضل نتائج البحث العلمي حول سلسلة 
األركان مت حتصيل مجموعة من املكتسبات 
والتي مكنت من تطوير السلسلة وتثمينها، 
إذ وصلت األبحاث إلى الفضائل العاجية 
لألركان وكذا الدور اإليكولوجي املهم الذي 
التصحر.  آث���ار  م��ن  للحد  األرك����ان  يلعبه 
باإلضافة إلى تطوير تقنيات إنتاج األغراس 
 في املستنبتات والتحسني اجليني لألركان.
مديرية  م��دي��رة  اليعقوبي،  لطيفة  وأك���دت 
أن  ل��ل��وك��ال��ة،  ال��ت��اب��ع��ة  األرك����ان  منطقة 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ي��ع��د من 
األولويات األساسية في استراتيجية تنمية 
مناطق الواحات وشجر األركان لكونه من 
كما  الوكالة  أجلها  من  أحدثت  التي  املهام 
ج���اء ف��ي ق��ان��ون إح��داث��ه��ا، خ��ص��وص��ا في 
ك��األرك��ان،  الفاحية  بالساسل  يتعلق  ما 
واف��ر  بنصيب  العلمي  البحث  يحظى  إذ 
احلكومة  بني  املوقعة  البرنامج  عقدة  في 
والفدرالية البيمهنية لسلسلة األركان، التي 
حتث على تشجيع البحث العلمي من خال 
على  لألركان. عاوة  الوطني  املركز  إنشاء 

ذلك، فقد مت توقيع مجموعة من االتفاقيات 
م����ع م��ج��م��وع��ة م����ن م���ؤس���س���ات ال��ب��ح��ث 
للبحث  الوطني  املعهد  قبيل  من  العلمي، 
وأك��ادمي��ي��ة  أك��روت��ي��ك  وجمعية  ال���زراع���ي 
إحداث  إلى  باإلضافة  والتقنيات،  األبحاث 
الشبكة الوطنية للبحث العلمي حول هذه 

السلسلة.

شراكات »رابح-رابح«
على  جوابها  معرض  في  اليعقوبي  قالت 
م���دى اس��ت��ف��ادة م��ه��ن��ي��ي ال��ق��ط��اع 
ومن  العلمي  البحث  نتائج  من 
البحث  مجال  في  الفاعلون  هم 
األرك����ان،  ش��ج��رة  ح���ول  العلمي 
من  القطاع  مهنيي  استفادة  أن 
ال��ع��ل��م��ي يبقى  ال��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج 
ه��دف��ا م��ن��ش��ودا وم����ح����دودا، إذ 
يتم  ال��ن��ت��ائ��ج  ب��ع��ض  ه��ن��اك  أن 
استغالها حاليا من طرف مهني 
األساسي  امل���راد  ولكن  ال��ق��ط��اع، 
لنتائج  ه��و االس��ت��غ��ال األجن���ع 
من  القطاع،  في  العلمي  البحث 
خ���ال خ��ل��ق ش���راك���ات “راب����ح-
من  التكامل  بهدف خلق  راب��ح”، 
 الطرفني، أي الباحثني واملهنيني.
البحث  مجال  في  الفاعلون  أم��ا 
ال��ع��ل��م��ي، ف��ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة من 
امل���ؤس���س���ات ال��ف��اع��ل��ة ف���ي ه��ذا 
الوطني  الصعيدين  على  املجال 
وال����دول����ي، إذ جن���د م��ؤس��س��ات 
كاملعهد  العلمي  بالبحث  خاصة 
ال����وط����ن����ي ل��ل��ب��ح��ث ال����زراع����ي 
للزراعة  الثاني  احلسن  ومعهد 
الوطنية  وامل���درس���ة  وال��ب��ي��ط��رة 
ل��ل��ف��اح��ة مب��ك��ن��اس وامل���درس���ة 
للمهندسني،  الغابوية  الوطنية 
اجل��ام��ع��ات  مختلف  ع��ن  ف��ض��ا 
للثقافة  امللكي  كاملعهد  الوطنية 
مؤسسات  وه��ن��اك  األم��ازي��غ��ي��ة، 
مجال  ف��ي  العلمي  البحث  تدعم 
لتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وك��ال��ة  منها  األرك����ان 
األرك��ان واملجلس  الواحات وشجر  مناطق 
اجل��ه��وي ل��س��وس م��اس��ة درع���ة م��ن خ��ال 
جمعية أكروتيك ووكالة التنمية االجتماعية 
للبحث وحماية  السادس  ومؤسسة محمد 
شجر األركان واالحتاد األوروبي والتعاون 
ال��دول��ي األمل��ان��ي وم��رك��ز األب��ح��اث للتنمية 
فهناك  الدولي،  املستوى  على  أما  الدولية، 
مؤسسات فاعلة في هذا املجال في مختلف 

الدول كفرنسا وبلجيكا وكندا.

بفضل نتائج البحث 
العلمي حول سلسلة 
األركان تم تحصيل 

مجموعة من المكتسبات 
والتي مكنت من تطوير 

السلسلة وتثمينها، 
إذ وصلت األبحاث إلى 

الفضائل العالجية 
لألركان وكذا الدور 
اإليكولوجي المهم 

الذي يلعبه األركان للحد 
من آثار التصحر.


