
متوسط الرجاء البيضاوي عبد اإلله 
الحافيظي يتحدث لـ 

التفراوتي < محمد 

ت����ت����واص����ل أش�����غ�����ال امل����ؤت����م����ر ال����دول����ي 
ل�����أرك�����ان، ال������ذي ي��ع��ق��د ح���ال���ي���ا ب���أك���ادي���ر 
)-20 22 نونبر(، بهمة ورؤية جديدتني. 
ف��م��ن��ذ ال������دورة األول�����ى ل��ل��م��ؤت��م��ر، امل��ن��ظ��م 
سنة2011، والذي ركز على تعزيز العمل 
ال��ج��م��اع��ي ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع أس��ئ��ل��ة ال��ب��ح��ث 
ال��ف��اع��ل��ني واملهنيني  ال��ج��دي��دة، وإش�����راك 
وت����ق����اس����م امل�������ع�������ارف، وال�����ق�����ط�����اع ي��ش��ه��د 
األرك���ان  ش��ج��رة  م��ج��ال  ديناميكية حول 

عامة.
وي���ع���ق���د م���ؤت���م���ر أرك��������ان ال�����دول�����ي، ك��ل 
ع���ام���ني، ح��ي��ث أض���ح���ى م���وع���دا ل��ت��ق��اس��م 
الباحثني  العلمية والتقنية بني  املعارف 
ال�����وط�����ن�����ي�����ني وال�������دول�������ي�������ني وال����ف����اع����ل����ني 
االقتصاديني في محمية املحيط الحيوي 

لأركان.
وت��ف��س��ح ال��ن��س��خ��ة ال��راب��ع��ة م��ن مؤتمر 
أرك�������ان ال����دول����ي ف���رص���ة ل���اس���ت���ف���ادة م��ن 
تفكير  ف��ي عملية  وال���ش���روع  اإلن���ج���ازات 
م��ت��ع��ددة األب���ع���اد، وت��ف��ت��ح ال��ط��ري��ق أم���ام 
آف����اق ج���دي���دة ل��ل��ب��ح��ث م���ن أج����ل تصميم 
األرك��ان  لتنمية سلسلة  مسارات جديدة 
وم��ح��م��ي��ة امل��ح��ي��ط ال��ح��ي��وي ألرك����ان على 
أس����اس ع��ل��م��ي م��ت��ني. ف��ي أف���ق ال��ح��ص��ول 
على مساهمات علمية قادرة على مرافقة 
"ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة" ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا قطاع 

األركان.
وي����ت����دارس امل���ؤت���م���رون خ����ال امل��ؤت��م��ر 
النظام البيئي "لأركان" وحالته الراهنة 
التثمني،  والتطور واالب��ت��ك��ارات من أج��ل 

ح����ي����ث ي����ت����ن����اول ه�������ذا امل�����ح�����ور ال��ب��ح��ث��ي 
خصوصيات الحالة الراهنة في محمية 
املحيط الحيوي لأركان، بهدف تحسني 
املعرفة ورصد هذا النظام اإليكولوجي، 
اس������ت������خ������دام  خ������������ال  م���������ن  س�����ي�����م�����ا  وال 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات امل���ع���ل���وم���ات ال���ج���دي���دة، 

وجمع ومعالجة املعطيات.
التكنولوجيا  امل��ش��ارك��ون  ي���درس  كما 
وتقنيات  الوراثي  والتحسني  اإلحيائية 
إن���ت���اج األرك�������ان ال���ف���اح���ي، وي��ع��م��ل ه��ذا 
امل�����ح�����ور ع����ل����ى ت���ق���ي���ي���م أع�����م�����ال ون���ت���ائ���ج 
البحوث في مجاالت التوصيف الجيني، 
وخ��ل��ق األص��ن��اف، واإلك��ث��ار النباتي من 
أجل التنفيذ الناجح ل�"ألركان الفاحي". 
ث����م م���ح���ور ال�����ج�����ودة وال���ت���ث���م���ني امل��ب��ت��ك��ر 
ملنتوجات األركان، والجانب االقتصادي 
ف��ي األرك����ان، م��ن خ��ال م��ق��ارب��ة  "سلسلة 
امل��ب��ت��ك��رة  واألدوات  امل���س���ت���دام���ة"  ال��ق��ي��م��ة 

لتقييم خدمات النظم اإليكولوجية.
وأم�����ا ب��خ��ص��وص م���ح���ور االب���ت���ك���ارات 
امل���ؤس���س���ات���ي���ة وال���ق���ان���ون���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ف�����ي ض�������وء ال�����ت�����ح�����والت االج����ت����م����اع����ي����ة - 
األرك��ان،  وقطاع  في مجال  اإليكولوجية 
ف��ي��ن��اق��ش امل���ؤت���م���رون م���ن خ��ال��ه أس��ب��اب 
وآث������ار ال���ت���غ���ي���رات ال���ت���ي ت���ح���دث ف���ي ه��ذا 

لتقديم  العلمي  املجتمع  امل��ج��ال. ودع��وة 
م����ق����ارب����ات ل���ل���ح���ك���ام���ة ع���ب���ر االب����ت����ك����ارات 
وفي  والثقافية  والقانونية  املؤسساتية 
والبيئية  الديموغرافية  الديناميات  ظل 

في مجال شجر األركان.
وت��ش��ك��ل ال�������دورة ال���راب���ع���ة، ل��ل��م��ؤت��م��ر، 
م��رح��ل��ة ل��ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود وامل��ك��ت��س��ب��ات 
وت������ن������اول األس����ئ����ل����ة ال�����راه�����ن�����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��ال��ت��ن��م��ي��ة ال����ق����روي����ة امل���ن���دم���ج���ة ك��خ��ي��ار 

لتدبير مستدام لغابات شجر األركان.
وف��������ي ظ������ل ال����ش����ح����ن����ة ال�����ق�����وي�����ة ال���ت���ي 
يمنحها كل من مخطط املغرب األخضر 
الباحثني،  ومجتمع  املهنية  واملنظمات 
قطاع  تنمية  ملقاربة  ج��دي��د  وع��ي  تشكل 
ش��ج��رة األرك�����ان، ي��ض��اف إل���ى اإلن��ج��ازات 

السابقة.
 وق��د مكنت الجهود امل��ب��ذول��ة إلش��راك 
ج����م����ي����ع ال����ف����اع����ل����ني امل����ع����ن����ي����ني ب���ت���دب���ي���ر 
وم���س���ت���ق���ب���ل م��ح��م��ي��ة امل���ح���ي���ط ال���ح���ي���وي 
من  وع��م��ل��ي��ة،  مبتكرة  بطريقة  ل���أرك���ان، 
إبراز أهمية مقاربة النظام اإليكولوجي. 
ك����م����ا ي����س����اه����م االه�����ت�����م�����ام ال��������ذي ي���ول���ي���ه 
ال���ف���اع���ل���ون م����ع ال��������دور ال���ب���ي���ئ���ي ل��ل��ن��ظ��ام 
اإلي��ك��ول��وج��ي وت��ط��وي��ر ال��ب��ع��د "ال���زراع���ي 
ال�����ث�����م�����اري" ع�����ن ط����ري����ق زراع���������ة األرك�������ان 

ال����ف����اح����ي، م����ن ت��خ��ف��ي��ف ال���ض���غ���ط ع��ل��ى 
الغابات الطبيعية لشجرة األركان.

من هنا، بات املجتمع العلمي مطالب 
للتفكير من  ج�����دي�����دة  س����ب����ل  ب���ت���ح���دي���د 
أج�����ل ت��ص��م��ي��م ح���ل���ول ن���اج���ع���ة م��ت��ع��ددة 
ال����ت����خ����ص����ص����ات وامل������ؤس������س������ات خ���وص���ا 
النباتي،  الغطاء  تدهور  استفحال  أم��ام 
التقليدية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  وت���راج���ع 

واضمحال البعد الثقافي والتراثي.
وي��أت��ي ه��ذا املؤتمر ف��ي سياق انعقاد 
مؤتمر األطراف الثاني والعشرين )كوب 
22( ف��ي م���راك���ش، ح��ي��ث ت��م ع���رض ث��اث 
م���ب���ادرات رئ��ي��س��ي��ة ت��ه��دف إل���ى ال��ح��د من 
ت��أث��ي��ر ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��م 

االيكولوجية والفاحية بأفريقيا. 
الزراعة في  ت��ك��ي��ف   " م����ب����ادرات  وه����ي 
 ،)AAA( امل������ن������اخ"  ت���غ���ي���ر  م�����ع  أف����ري����ق����ي����ا 
و"الحزام األزرق"، و"الواحات املستدامة".
املؤتمر  م��ن  ال��راب��ع��ة  النسخة  وت��ش��ك��ل 
الدولي لأركان، الذي يعقد قبل التقييم 
املحيط  امل��ق��ب��ل ملحمية  ال��ث��ان��ي  ال��ع��ش��ري 
ال��ح��ي��وي ل��أرك��ان م��ن ط��رف اليونسكو، 
فرصة لرسم اتجاهات جديدة، ال سيما 
من حيث التعديات التي يتعني إدخالها 
في الخطة اإلطارية على ضوء املعطيات 

وال����ت����ح����والت ال����ج����دي����دة ع���ل���ى امل���س���ت���وى 
املحلي والوطني والدولي. 

والفاعلون  العلمي  املجتمع  وي��واج��ه 
ت�����ح�����دي�����ات ل����ت����ق����دي����م خ�������ي�������ارات ج����دي����دة 
ل�����������إدارة امل����س����ت����دام����ة مل���ح���م���ي���ة امل���ح���ي���ط 
الحيوي لأركان وذلك في ظل التغيرات 
االجتماعية واإليكولوجية التي تحدث، 
وكذا التطورات الواعدة التي تهم تثمني 
ال���خ���دم���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ت��دب��ي��ر امل��ش��ت��رك 
وإبراز البعد التراثي واملتكامل للمجال.

وي��ع��ك��س "ع��ق��د ب��رن��ام��ج األرك�����ان"، من 
خال مكوناته، التخطيط الذكي لأبعاد 
في  واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية 
ل���أرك���ان. كما  محمية امل��ح��ي��ط ال��ح��ي��وي 
إال  بلوغها  يمكن  ال  نوعية  نقلة  يشكل 

عبر إنجاز بحث علمي متميز. 
ويعتبر املؤتمر الدولي لأركان، الذي 
ينظم كل سنتني، موعدا لتقاسم املعارف 
العلمية والتقنية بني الباحثني الوطنيني 
االق��ت��ص��ادي��ني في  وال��دول��ي��ني والفاعلني 

محمية املحيط الحيوي لأركان.
وت���ع���د ال��ط��ب��ع��ة ال���راب���ع���ة م���ن امل��ؤت��م��ر 
ال��دول��ي ل��أرك��ان ف��رص��ة ل��اس��ت��ف��ادة من 
ف��ي عملية تفكير  اإلن���ج���ازات وال���ش���روع 

م���ت���ع���ددة األب�����ع�����اد ت��ف��ت��ح آف������اق ج���دي���دة 
أيضا،  ت��ك��ون،  وس���وف  العلمي.  للبحث 
ف���رص���ة ل���ت���ب���ادل ال���خ���ب���رات م���ع ق��ط��اع��ات 
وت������ج������ارب م���م���اث���ل���ة ف����ض����ا ع�����ن ب����ل����ورة 
النوعي  التحول  مشاريع بحثية ملرافقة 

املرتقب.
وي������وف������ر ش����ج����ر األرك�������������ان م���ج���م���وع���ة 
التي  وال��خ��دم��ات  املنتجات  م��ن  متنوعة 
التثمني املبتكر. باإلضافة إلى  تستحق 
تأهيل املكننة التحولية للقطاع، ويرغب 
الحيوي  امل��ح��ي��ط  ف��ي محمية  ال��ف��اع��ل��ون 
لأركان االستفادة من مستجدات البحث 
العاجي  االس��ت��خ��دام  ف��ي مجال  العلمي 
وم���س���ت���ح���ض���رات ال��ت��ج��م��ي��ل وال��ص��ن��اع��ة 
وال��غ��داء. ثم تنويع مستخرجات وطرق 

تثمني باقي مستخلصات األركان.  
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ت��م��ك��ن امل���غ���رب م���ن ان����ت����زاع ل��ق��ب ال��ن��س��خ��ة 
األول�������ى م����ن ك�����أس ال���ش���ه���ي���د ي���اس���ر ع���رف���ات 
ال��دول��ي��ة األول����ى ل��ل��م��واي ط���اي ال��ت��ي نظمها 
امل����واي ط��اي  ل��ري��اض��ة  الفلسطيني  االت��ح��اد 
ب��رع��اي��ة م��ن ال��ل��واء ج��ب��ري��ل ال��رج��وب رئيس 
اللجنة األوملبية الفلسطينية يوم األحد 19 

نونبر بمدينة البيرة بدولة فلسطني.
للمنتخب  األرب��ع��ة  العناصر  واستطاعت 
ال���وط���ن���ي امل���غ���رب���ي ل���ل���م���واي ط����اي امل��ش��ارك��ة 
ضمن ه��ذه النسخة األول���ى، اح��ت��ال الرتبة 
األولى متبوعا بفلسطني في الرتبة الثانية 
واألردن ف��ي ال��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة، ب��ع��دم��ا ف��رض 
س��ي��ط��رت��ه��ا خ�����ال امل����ب����اري����ات األرب�������ع ال��ت��ي 
خ��اض��ت��ه��ا ب��ت��أط��ي��ر م����ن ال���ن���اخ���ب ال��وط��ن��ي 

لحسن واسو. 
وت��م��ك��ن ال��ب��ط��ل امل���ه���دي ل��ك��رام��ي م���ن ه��زم 
م��ن��اف��س��ه ب��ش��ار رب��اي��ع��ة م���ن دول����ة فلسطني 
خال املباراة التي جمعتهما برسم وزن أقل 
من 63,5 كلغ، كما تمكن البطل عبد الصمد 
الباري أيضا من فرض سيطرته خال النزال 

الذي كان مبرمجا في وزن أكثر من 91 كلغ 
أمام الفلسطيني مؤمن أبو الصبيح.

ب��دوره استطاع البطل الثالث املهدي آيت 
تفوق  بعدما  ال��ف��وز لصالحه  أن يحسم  درا 
ع���ل���ى م���ن���اف���س���ه ي��ح��ي��ى أب�����و ص��ب��ي��ح ض��م��ن 
أق��ل من  التي جمعتهما برسم وزن  امل��ب��اراة 
81 كلغ، ليكمل البطل الرابع ياسني سانطير 
م��س��ل��س��ل االن����ت����ص����ارات خ����ال ه����ذه ال��ك��أس 
العربية بهزمه لخصمه الفلسطيني محيي 
شعا ضمن امل��ب��اراة التي دارت بينهما في 

وزن أقل من 71 كلغ.
الهامة  العربية  املنافسة  ه��ذه  عرفت  وق��د 
الفلسطينية  األوملبية  اللجنة  تكريم  لحظة 
لأستاذ عبد الكريم الهالي رئيس الجامعة 
بوكسينغ  الكيك  لرياضات  املغربية  امللكية 
واملواي طاي والصافات والرياضات املماثلة 
ونائب رئيس االتحاد العربي للمواي طاي 
الوفد املغربي، وذل��ك اعترافا  ت��رأس  وال��ذي 
لصالح  يبذلها  مافتئ  التي  امل��ج��ه��ودات  ل��ه 

رياضة املواي طاي عربيا ودوليا.
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المغرب ينتزع لقب الدورة األولى لكأس الشهيد ياسر عرفات للمواي طاي
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األحد  أم��س  أول  البيضاوي  ال���وداد  فريق  تعادل 
ملثله،على  بصفر  البيضاوي  الراسينغ  ضيفه  م��ع 
أرض���ي���ة امل���رك���ب ال��ري��اض��ي األم���ي���ر م����والي ع��ب��د ال��ل��ه 
للبطولة  الثامنة  ال��دورة  منافسات  برسم  بالرباط، 

االحترافية "اتصاالت املغرب" لكرة القدم.
وفشل الوداد في تحقيق فوزه األول هذا املوسم، 
ال��� 15، برصيد 3 نقاط جمعها من  ليظل في املركز 
3 تعادالت وهزيمة واح��دة مع 4 مباريات ناقصة، 
ف��ي��م��ا ت��ع��ادل ال��راس��ي��ن��غ ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة م��ق��اب��ل ف��وز 
واح��د وث��اث هزائم، ليظل في املركز ال��� 13 برصيد 

7 نقاط.
وف��ي لقاء آخ��ر، ت��ع��ادل فريق حسنية أك��ادي��ر مع 
أرضية  على  ملثلهما  بهدفني  امللكي  الجيش  ضيفه 

امللعب الكبير بأكادير.
وك����ان����ت ال���ح���س���ن���ي���ة م���ت���ف���وق���ة ب���ه���دف���ني ل���اش���يء 
ب��واس��ط��ة ك���ل م���ن س��ف��ي��ان ب��وف��ت��ي��ن��ي )د57( وك��ري��م 
ت��ون��غ��ارا  أب��وب��ك��ر  أن يقلص  ق��ب��ل  ال��ب��رك��اوي )د61(، 

ه���دف  ال��ف��ق��ي��ه  م��ح��م��د  ل��ي��ض��ي��ف  )د 68(،  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
التعادل )د 74 من ضربة جزاء(.

أك��ادي��ر  الحسنية  تتقاسم  ال��ت��ع��ادل،  ه���ذا  وع��ق��ب 
امل���رك���ز األول م���ع ف��ري��ق أومل��ب��ي��ك أس��ف��ي ب��رص��ي��د 13 
نقطة، فيما ارتقى الجيش امللكي إلى املركز الثاني 

بمجموع 12 نقطة.
وك���ان ن���ادي س��ري��ع وادي زم ق��د ف��از على ضيفه 
توقيع عماد  م��ن  ل��اش��يء،  ب��ه��دف  أوملبيك خريبكة 

الرقيوي )د 72(.
كما تعادل فريق شباب أطلس خنيفرة بميدانه 
مع الكوكب املراكشي دون أه��داف، في املباراة التي 

جرت على أرضية امللعب البلدي بخنيفرة.
وعقب ه��ذا ال��ت��ع��ادل وه��و ال��راب��ع ل��ه ه��ذا املوسم، 
مقابل فوزين، وهزيمتني تراجع الفريق الخنيفري 
للمركز السابع برصيد 10 نقاط، إلى جانب الكوكب 
الذي تعادل بدوره في أربع مناسبات وحقق فوزين 

وانهزم مرتني.
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انطلقت، صباح أمس االثنني بأكادير، 
ف����ع����ال����ي����ات امل����ؤت����م����ر ال������دول������ي ل����أرك����ان 
ف����ي ن��س��خ��ت��ه ال����راب����ع����ة وس������ط اإلش�������ادة 
ب����امل����ن����ج����زات، وال�������دع�������وة إل�������ى ض�������رورة 

مواجهة التحديات. 
عزيز أخنوش وزير الفاحة والصيد 
ال����ب����ح����ري، أك������د ف�����ي اف���ت���ت���اح���ه ألش���غ���ال 
امل���ؤت���م���ر، ب�����أن ه�����ذا األخ����ي����ر ه����و م��ح��ط��ة 
ارك���ان،  ف��ي م��س��ار تنمية سلسلة  ب����ارزة 
م���ؤك���دا، وب��اإلح��ص��ائ��ي��ات، ب���أن ال��ق��ط��اع 
حقق تطورا ملحوظا، من خال املخطط 
ت��م اع��ت��م��اده للحفاظ على املحيط  ال��ذي 
ال����ح����ي����وي ل���ش���ج���رة األرك����������ان وت��ش��ج��ي��ع 
العلمي. وذك��ر على الخصوص،  البحث 
ع���ق���د ب���رن���ام���ج ت��ن��م��ي��ة س��ل��س��ل��ة األرك������ان 
البرامج  امل��ال��ي��ة إلن��ج��از  امل����وارد  وتعبئة 
التنموية، وهو ما كان له األثر الواضح 
ع��ل��ى ال��ق��ط��اع، ك��م��ا ي��ق��ول ال���وزي���ر، حيث 
ت���م ت��س��ج��ي��ل ت���ط���ور م��ل��ح��وظ ف���ي نسبة 
املساحات املغروسة ما بني 2012 و2017. 
وأوض���ح أخ��ن��وش ب��أن برنامج أرك��ان 
ال��ف��اح��ي ت���وج ب��ت��م��وي��ل غ���رس 10 آالف 
هكتار من شجر األركان، وبرمجة غرس 
1870 أل����ف ه��ك��ت��ار أخ����رى خ����ال م��وس��م 
2017 2018-، كما تم تقديم دعم إلحداث 
م���ش���اري���ع ت��ن��م��وي��ة رائ�������دة. وم��������وازاة مع 

التنظيم  إع��ادة هيكلة  البرنامج تم  ه��ذا 
امل��ه��ن��ي، وت��ق��دي��م ال��دع��م امل��ال��ي والتقني 
وهو  ال��ق��ط��اع،  ف��ي  املشتغلة  للمنظمات 
م���ا س���اه���م ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ب���رام���ج ت��ن��م��وي��ة 
بمناطق الواحات وشجر األركان، آخذة 
السكان في تلك  بعني االعتبار تطلعات 

املناطق. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ت��وق��ف اب��راه��ي��م ح��اف��ي��دي 

رئ��ي��س ج��ه��ة س���وس م��اس��ة، ع��ن��د ت��اري��خ 
شجرة األركان من خال مسار مثمر من 
للحفاظ  بها  القيام  تم  التي  املجهودات 
ع��ل��ى امل���ج���ال ال��ح��ي��وي ألرك�����ان، وه���و ما 
االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  ساهم 
ل����ل����م����ج����ال، ك����م����ا ن�������وه ب���������ذوي ال���ح���ق���وق 
أخ���ذوا على عاتقهم مهام هيكلة  ال��ذي��ن 

نشاطاتهم. 

برنامج أركان الفالحي توج بتمويل غرس 10 آالف هكتار من شجر األركان

املركز الوطني لشجرة 
أركان.. دعم االلتقائية
 بني الفاعلني في مجال 

البحث العلمي 

أع���ل���ن ع���ن إح������داث امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 
ل���ش���ج���رة أرك�������ان ف����ي ال��������دورة ال��ث��ال��ث��ة 
 ،2015 لأركان سنة  الدولي  للمؤتمر 
وذلك بغية دعم مشاريع البحث عامة 
ودعم الباحثني الشباب من خال منح 
دراسية ثم دعم النشر لنتائج البحث 
ال��ن��دوات  تشجيع  ط��ري��ق  ع��ن  العلمي 
العلمية في املجال. ويبدو أن املساعي 
تتواصل إلخراج هذه املبادرة الرائدة 

من نوعها.
وس��ي��م��ك��ن امل���رك���ز ال��وط��ن��ي لشجرة 
أرك������ان، ال�����ذي ت���ش���رف وك���ال���ة ال��وك��ال��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة م��ن��اط��ق ال���واح���ات 
حاليا   )ANDZOA( األرك�����ان  وش��ج��ر 
ع����ل����ى إن������ج������ازه ب����دع����م م�����ن ال����ت����ع����اون 
م��ن توجيه   ،)GIZ(  األمل���ان���ي ال���دول���ي 
ج����ه����ود ج���م���ي���ع ال���ف���اع���ل���ني ال��ع��ل��م��ي��ني 
وامل����ت����خ����ص����ص����ني ف������ي ه�������ذا ال����ق����ط����اع. 
التراث  لتعزيز  أيضا مركزا  وسيكون 
ال����ث����ق����اف����ي ل����ش����ج����رة األرك�������������ان ودع������م 
البحوث املتميزة. ويهدف إلى تحديد 
األول������وي������ات وت��ن��م��ي��ة ت���م���وي���ل ب���رام���ج 
والبحث وضمان  التراث  تترجم  التي 
التحصيل وتقاسم املعارف في شراكة 

مع مختلف الفاعلني واملعنيني.

  < تصوير: عقيل مكاو

منح الباحثني الشباب
ت����������ؤدي ال�����ب�����ح�����وث ال���ع���ل���م���ي���ة 
ال��ع��ال��ي��ة وال��ق��وي��ة  ال����ج����ودة  ذات 
واملنظمة دورا رئيسيا في زيادة 
الوعي بقضايا وشروط التنمية 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة. وإدراك��������ا ت���ام���ا ل��ه��ذا 
الواقع، قامت الوكالة، ومجموعة 
اإلس����م����ن����ت "الف������������ارج امل������غ������رب"، 
وج��م��ع��ي��ة "أك�����روت�����ي�����ك"، ب��وض��ع 
إط������ار ل���ل���ت���ع���اون ب����ني ال��ق��ط��اع��ني 
العام والخاص، من خال توقيع 
 ،)2016-2014( ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 
ت��ع��ت��زم دع����م م���ش���اري���ع أط���روح���ة 
الدكتوراه، التي تتناول موضوع  
ع���ن ش��ج��رة أرك�����ان أو ع���ن م��ج��ال 
وق��ط��اع االرك���ان؛ وذل��ك م��ن خال 
للباحثني  م��ن��ح دراس���ي���ة  ت��ق��دي��م 

الشباب.


