
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.

مع  بالشراكة  األرك��ان  وشجرة  الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  نظمت 
واملعهد  والغابات  للمياه  السامية  واملندوبية  البحري،  والصيد  الفالحة  وزارة 
الوطني للبحث الزراعي مؤمترا دوليا في طبعة ثانية حول شجرة األركان بأكادير 
10 و11 دجنبر املاضي، مكن من تقاسم املعارف العلمية والتقنيات بني  أيام 9 و 
االقتصاديني  الفاعلني  و  الغابويني،  املسئولني  و  واألج��ان��ب،  املغاربة  الباحثني 
اإلطار  البرنامج  تنفيذ  في  املساهمة  أفق  في  ذلك  و  بالتنمية،  املهتمة  والهيئات 

اخلاص بسلسلة األركان على أسس علمية متينة.
وجوب  على   املشاركون  أجمع  ال��ه��ام،  ال��دول��ي  املؤمتر  ه��ذا  أشغال  ختام  وف��ي 
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 
التصحر  محاربة  في  تلعبه  التي  ال��دور  خصوصا  اقتصادي.  البيئي، والسوسيو 
وامللصقات  الشفوية  احملاضرات  أبانت  البيولوجي. حيث  التنوع  على  واحملافظة 
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 
امل��ؤمت��رون على ض��رورة إدم��اج دوي احلقوق بخبرتهم و  األرك���ان. ولذلك أوص��ى 

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.
في  املؤمترون،  األرك��ان، يضيف  زراع��ة  في مجال  العلمي  البحث  دعم  ويتوجب 
للزراعة وفي مجال  التقني  التكثير والتسيير  ضيعات حديثة خصوصا في مجال 
مواكبة  مع  وذل��ك  األرك���ان.  زي��ت  استخراج  ط��رق  وف��ي  الفرعية  املنتوجات  تثمني 

ديناميكية البحث والتطوير في مجال التثمني واحتضان املشاريع الرائدة.
حول  اإلقتصادية  الدراسات  حول  التنموي  البحث  دعم  على  املشاركون  وشدد 
واخلدمات  الربح  مع  مقارنة  بالكلفة  تعنى  التي  تلك  وخصوصا  األرك���ان  مجال 
البيئية وكذا االقتصاد األخضر. ثم دعم البحث العلمي في مجال التغذية والصحة 

اإلنسانية.
العلوم  ح��ول  العلمي  البحث  استعجالي،  بشكل  ب��دع��م،  امل��ش��ارك��ون  وط��ال��ب 
االجتماعية واإلنسانية في املجال بغية معرفة أفضل لضوابط تسيير مجال األركان 

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.
أثارت نقاشات عميقة  وغنية،  وتدارس املشاركون  خالل املؤمتر محاور هامة 

وحادة توزعت حول  عدة محاور وورشات موازية.
اإليكولوجي ملجال شجرة  النظام  بنية و منط اشتغال  إلى  األول  تطرق احملور 
قدم  حيث  الزراعي  للبحث  الوطني  املعهد  عام  مدير  ب��دراوي  محمد  أداره  أرك��ان، 
التنوع  وعناصر  والطبية  العطرية  النباتات  ح��ول  عرضا  مساندة  ف��ؤاد  الباحث 
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 
وصف  الزيري  ربيعة  الباحثة  تناولت  حني  في   .  )Ceratitis capitata( كابيتاتا 
املغرب  يزناسن،  بني  بهضبة  سكيلز(  )ل.  سبينوزا  أركانيا  أشجار  خصائص  

الشرقي. 
أما املواد العضوية النباتية و القيمة العلفية لشجرة أركان فاستعرض خالصة 
بنعبيد  املالك  عبد  الباحث  عرض  فيما   . قرو  محمد  الباحث  العلمية  استنتاجاته 
معطيات جديدة حول الوضعية احلالية، اجلغرافية اإلحيائية و إعادة بناء املنظومة 

اإليكولوجية لشجرة أركان بشكل طبيعي .
ثمارها  و  النباتات  دراس���ة  الغابوية،  الفالحة  ح��ول  الثاني  احمل��ور  واشتمل 
الباحث  العلمية  مائدته  أركان، نشط  اإلحيائية، ووراثيات شجرة  والتكنولوجيات 
دراس��ة  ك��داد  أسامة  الباحث  تناول  إذ   زه��ر.  اب��ن  عبد احلميد مصدق عن جامعة 
األصلية  أرك��ان  غابات  ضمن  سبينوزا(  )أركانيا  أرك��ان  لشجرة  ال��وراث��ي  التنوع 
بالشمال الشرقي للمغرب: مقاربات مورفولوجية و بومولوجية. وعزيز بروج تقييم 
التنوع الوراثي لدى ست عينات لشجرةأركان مت جتميعها من األطلس الصغير و 

شمال الصحراء.
امل��ؤش��رات  إس��ه��ام  م��ج��ال  ع��اب��د   أي��ت  نعيمة  املغربية   الباحثة  واستعرضت 

في حني  انتقائها.  و  أركان  أشجار  أجود  لضبط خصائص  والوراثية  البيومترية 
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 
التكنولوجية  واالبتكارات  أرك��ان  شجرة  منتجات  وتسويق  وتثمني  اقتصاد  حول 
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 

أركان و ثفله ضد  تآكل احلديد الصلب C38 في الوسط الكلوري.
وعرضت الباحثة فتيحة منير خالل عرضها طريقة جديدة لكبح تآكل النحاس 
إيدليمان  علي  الباحث  ع��رض  جهته  وم��ن  أرك��ان.  زي��ت  باستعمال  البيئة،  حتترم 
مجال تثمني جيد للوز أركان وتأثير التكافؤ بني االنتالبيا واألنتروبيا. أما الدراسة 
أشجار  أوراق  من  الدهنية  للمستخلصات  التريتيربينية  للمكونات  الكيميائية 
أركانيا سبينوزا ، فتناوله الباحث كارتا بدر الدين و درس الباحث املختار هاللي 
التركيبات اإلحيائية املدعمة  امليكرو بنيوي و احلراري وامليكانيكي ملواد  السلوك 

بقوقعة لوز أركان.
ورشات  وفق  مستفيضة  نقاشات  العلمية  للجلسات  املوازية  احمل��اور  وشهدت 
شجرة  اإليكولوجي  النظام  اشتغال  منط  و  بنية  محاور   من  كل  تناولت  متعددة 
اقتصاد  املعلومات اجلغرافية  ومجال  نظام  و  اإليكولوجي  النظام  أركان. وتدبير 
و تثمني وتسويق منتجات شجرةأركان، من خالل تنظيم السلسلة و تقاليدها.  ثم 
عن  فضال  القانونية.  اجلوانب  و  االجتماعية  التحوالت  و  أرك��ان.  زيت  و  الصحة 
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 
العالمات  »إس��ه��ام   موضوع  ح��ول  بأكادير   العلوم  كلية  من  وه��ي  الدكتورة  لنيل 
الظاهرة النموذجية واجلزيئية لتحليل التباين الوراثي لشجر أركان: الفرز املسبق 
لعائد الزيت«، حتت إشراف الدكتور عبد احلميد مصدق، في حني منحت اجلائزة 
العلوم  كلية  عن   املنفلوطي  هناء  للباحثة  والثالثة  غربي  سعيد  للباحث  الثانية 

بالرباط.
 وتخلل املؤمتر تقدمي وصالت فنية مبدعة حول شجرة األركان من قبيل األوبيرت 

الغنائية »نداء أكادير« قدمها  مجموعة من الفنانني املميزين. 
زي��ارة  األرك���ان،  وشجرة  ال��واح��ات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  نظمت  كما 
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.
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املرأة السوسية تلعب دورا مهما في سلسلة إنتاج األركان ومشتقاته

باحثة مغربية حترز جائزة أحسن بحث علمي حول شجر األركان

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

اجناز:  محمد التفراوتي

ابراهيم احلافيدي

اب��راه��ي��م احلافيدي  ال��دك��ت��ور  أف��اد 
لتنمية  الوطنية  ال��وك��ال��ة  ع��ام  م��دي��ر 
م��ن��اط��ق ال���واح���ات وش��ج��رة األرك����ان 
واستراتيجية  توجهات  بخصوص  
ال����وك����ال����ة وم�����ج�����ال ت���ن���ف���ي���ذه���ا أن 
االستراتيجية املعتمدة تروم باألساس  
تنمية مناطق الواحات و شجر األركان 
تنشد  توجيهية  م��ب��ادئ  خمس  وف��ق 
حياة  للمواطن  تضمن  تنمية  حتقيق 
ملداخيل  م��س��ت��دام  م��الئ��م��ة وحت��س��ني 
مستدام  تثمني  م��ع  احمللية  الساكنة 
والثقافي،  الطبيعي  بنوعيه  للتراث 
ثم حتقيق تنمية استباقية ومندمجة 
ت��س��اه��م ف��ي اإلش���ع���اع امل��ج��ال��ي وف��ق 
القطاعية  اإلستراتيجيات  مجموع 

واملجالية املعتمدة .
 وترتكز هذه االستراجتية، يضيف 
للتنمية  مبادئ  ثالث  على  احلافيدي، 
م���ج���االت ذات ج��اذب��ي��ة  ف���ي  ت��ت��ج��ل��ى 
ترجمة  مت  حيث  ومحمية.  وتنافسية 
هذه املبادئ إلى مجموعة من املشاريع 

والبرامج القابلة لإلجناز.
و ق���د ب��ل��غ��ت ت���ق���دي���رات م��ج��م��وع 
مدى  على  دره��م  مليار   93 االستثمار 
أهداف  لتحقيق  وذل��ك  سنوات،  ثمان 
 2020 أفق  في  طموحة  استراتيجية 
الداخلي  ال��ن��اجت  مضاعفة  خ��الل  م��ن 
اخل��ام وامل��دخ��ول ال��ف��ردي في مناطق 
 160 وخ��ل��ق   2.5 مب��ع��ام��ل  ال��ت��دخ��ل 
مضاهاة  ثم  جديد  منصب شغل  ألف 
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.

أضاف  ذل��ك  كل  تنفيذ  آليات  وع��ن 
احلافيدي أن الوكالة الوطنية لتنمية 
مناطق الواحات وشجر األركان ستقوم 
ببلورة واملصادقة على االتفاقيات مع 
القطاعات املعنية واجلماعات احمللية 
على  احل��رص  مع  املعنيني  والشركاء 
تأمني  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  تفعيلها  تتبع 
اإلجن����از ال��ف��ع��ل��ي جل��ل امل��ش��اري��ع من 
طرف الشركاء وأجرأة بعض املشاريع 
احمللية كإنشاء مجموعات ذات النفع 
ف��ي متويل  املساهمة  ث��م  اإلق��ت��ص��ادي 

بعض املشاريع .
 وستتكلف الوكالة الوطنية لتنمية 
م��ن��اط��ق ال����واح����ات وش��ج��ر األرك����ان 
الالزمة  التعاقدية  اإلط���ارات  بوضع 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ه����ذه أإلس���ت���راجت���ي���ة وذل���ك 
مقاربة  ووف��ق  مستويات  ث��الث  على 
للتعاقد  أول��ي  مستوى  تهم  مندمجة 
احلكومة  مع  إطار  اتفاقية  على شكل 
تفعيل  م���ب���ادئ  و  األه�������داف  حت����دد 
ثاني  مستوى  وهناك  اإلستراجتية. 
وذل��ك  املعنية  ال����وزارات  م��ع  للتعاقد 
بهدف املصادقة على تفاصيل البرامج 
املستوى  يهدف  ح��ني  ف��ي  القطاعية. 
واألقاليم  اجلهات  مع  للتعاقد  الثالث 
الصعيد  على  املتطلبات  حتديد  إل��ى 
احمللي و دمجها لضمان نسبة عالية 

من التكامل.
كما مت حتديد مناطق خاصة تدعى 
يضيف  ال���ق���روي«،  اإلش��ع��اع  »منطقة 
احل���اف���ي���دي، ب��غ��ي��ة ت��س��ري��ع وت��ي��رة 
املؤهالت  ذات  الهشة  املناطق  تنمية 
السوسيو اقتصادية، والتي ستتكون 
للدفع  اجل��م��اع��ات  م��ن  مجموعة  م��ن 
لهذه  األول��وي��ة  إعطاء  عبر  بتنميتها 
األساسية  التجهيزات  ببناء  املناطق 
ودعم  والتعليم؛  الصحية  واخلدمات 
االقتصادية  املشاريع  حلاملي  خاص 

بهذه املناطق.
العلمي  ال��ب��ح��ث  مكتسبات  وع���ن 
ح��ول أرك���ان وم��ا م��دى جن��اح عملية 
والدراسات  األبحاث  مختلف  جتميع 
ال��ت��ي أجن����زت ح���ول األرك�����ان وطنيا 
دراس���ات أجنزت  ودول��ي��ا حيث هناك 
وذل��ك  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  ثالثينات  مند 
وع��دم  نتائجها  م��ن  االس��ت��ف��ادة  قصد 
اجترار ما مت تناوله آنفا من قبل علماء 
وباحثني وبقيت هذه األبحاث حبيسة 
الرفوف، أجاب الدكتور احلافيدي أن 
مختلف  جتميع  على  منكبة  الوكالة 
األبحاث والدراسات في هذا اجلانب، 
ت��ط��ور  أي  ن��ت��ص��ور  أن  مي��ك��ن  ال  إذ 
مبرحلة  امل���رور  دون  العلمي  للبحث 
املنجزة  األب��ح��اث  واستغالل  جتميع 
آنفا. لذا فستعمل الوكالة على إجناز 
دراسة تروم جتميع األبحاث املتعلقة 
احليوي  ومجالها  األرك���ان  بسلسلة 
وال��دول��ي،  ال��وط��ن��ي  الصعيدين  على 
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 
امل��رك��ز من  ه��ذا  إذ سيمكن  ال��س��ي��اق، 
الفاعلني والعمل  التنسيق بني جميع 
على توحيد نتائج البحث العلمي في 
على مالءمة  السهر  م��ع  امل��ج��ال،  ه��ذا 

بشكل  استغاللها  يتم  حتى  صيغتها 
أجنع، ألن هدفنا الرئيسي هو إيصال 
هذا  ف��ي  و  للمهنيني.  املعلومة  ه��ذه 
من  عديد  مع  التنسيق  سيتم  اإلط��ار 
لإلستشارة  الوطني  كاملكتب  الشركاء 
و  ال���رؤى  توحيد  أج��ل  م��ن  الفالحية 

تكثيف اجلهود. 
الرحمان  عبد  أوض��ح  جهته  وم��ن 
آيت احلاج رئيس قسم تنمية البحث 
الوكالة تسهر على تنظيم  أن  العلمي 
امل���ؤمت���ر ال���دول���ي ل���ألرك���ان م����رة كل 
البحث  نتائج  تقاسم  بهدف  سنتني 
املعنيني.  الفاعلني  جميع  بني  العلمي 
العلمي حول  البحث  نتائج  بفضل  و 
سلسلة األرك��ان مت حتصيل مجموعة 
من املكتسبات والتي مكنت من تطوير 
وص��ل��ت  إذ  ت��ث��م��ي��ن��ه��ا،  و  ال��س��ل��س��ل��ة 
األب���ح���اث إل���ي ال��ف��ض��ائ��ل ال��ع��الج��ي��ة 
ل���ألرك���ان وك����ذا ال�����دور اإلي��ك��ول��وج��ي 
من  للحد  األرك����ان  يلعبه  ال���ذي  امل��ه��م 
تطوير  إلى   باإلضافة  التصحر.  آثار 
تقنيات إنتاج األغراس في املستنبتات 

و التحسني اجليني لألركان.
م��دي��رة  ال��ي��ع��ق��وب��ي  لطيفة  وأك����دت 
مديرية منطقة األركان التابعة للوكالة 
العلمي يعد من األولويات  البحث  أن 
ف��ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة تنمية  األس��اس��ي��ة 
مناطق الواحات وشجر األركان لكونه 
م��ن امل��ه��ام ال��ت��ي أح��دث��ت م��ن أجلها 
إحداثها،  قانون  في  جاء  كما  الوكالة 
بالسالسل  يتعلق  فيما  وخ��ص��وص��ا 
البحث  يحظى  إذ  كاألركان،  الفالحية 
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���ني 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 
مع مجموعة  االتفاقيات  من  مجموعة 
م��ن م��ؤس��س��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، من 

الزراعي  للبحث  الوطني  املعهد  قبيل 
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 
مهنيي  اس��ت��ف��ادة  م��دى  على  جوابها 
القطاع من نتائج البحث العلمي ومن 
هم الفاعلون في مجال البحث العلمي 
ح���ول ش��ج��رة األرك�����ان، أن اس��ت��ف��ادة 
البحث  ن��ت��ائ��ج  م��ن  ال��ق��ط��اع  مهنيي 
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��الل 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 
مؤسسات  إذ جند  الدولي،  و  الوطني 
خ���اص���ة ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ك��امل��ع��ه��د 
ال����زراع����ي  ومعهد  ل��ل��ب��ح��ث  ال��وط��ن��ي 
احل��س��ن ال��ث��ان��ي ل��ل��زراع��ة وال��ب��ي��ط��رة 
مبكناس  للفالحة  الوطنية  وامل��درس��ة 
واملدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني 
فضال عن  مختلف اجلامعات الوطنية 
األم��ازي��غ��ي��ة  للثقافة  امل��ل��ك��ي  ك��امل��ع��ه��د 
وهناك مؤسسات تدعم البحث العلمي 
في مجال األركان منها الوكالة الوطنية 
ال����واح����ات و شجر  م��ن��اط��ق  ل��ت��ن��م��ي��ة 
األرك�����ان وامل��ج��ل��س اجل��ه��وي لسوس 
ماسة درعة من خالل جمعية أكروتيك 
ومؤسسة  االجتماعية  التنمية  ووكالة 
للبحث وحماية شجر  السادس  محمد 
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 
وبلجيكا  كفرنسا  ال���دول  مختلف  ف��ي 

وكندا.

ابراهيم الحافيدي، مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات: 

استراتيجية الوكالة تروم حتقيق تنمية مستدامة 
ومندمجة في محيط شجرة األركان

جانب من فعاليات املؤمتر                                                                                                        املتوجون بجوائز البحث العلمي

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

املديرية العامة للجماعات احمللية
مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
 رقم 2013/09/م.ت.أ.إ.ت

يوم األربعاء 19 فبراير 2014  على 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 15 مارس 2013 )الطبعة العربية(
 - L’Economiste  الصادرة يوم 15 مارس 2013 )الطبعة الفرنسية(

وبالبوابة املغربية للصفقات العمومية )www.marchespublics.gov.ma( بتاريخ 14 مارس 2013 على الساعة 12 و37 
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 
2-06-388 صادر  19 من املرسوم رقم  املادة  الذين يطلبونه طبقا لشروط  للمتنافسني  العروض  وميكن إرسال ملف طلب 
في 16 من محرم 1428 )5 فبراير 2007( بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها 

ومراقبتها. ويتضمن هذا امللف 48 صفحة.
وحتدد الضمانة املؤقتة في  50.000،00 درهم )خمسون الف درهم(.

 388-06-2 26 و28 من املرسوم رقم   ويجب أن يكون مضمون وتقدمي ملفات املتنافسني متطابقا مع مقتضيات املادتني 
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 23 من املرسوم رقم 2-06-388 املذكور أعاله وهي كما يلي:
1- امللف 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.
2- امللف 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.


