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Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère Arganeraie 

 شبكـــة جمعيـــات محميـــة أركان للمحيـــط الحيـــوي
 

 

 توصيات الورشة التواصلية حول:

 " دور المجتمع المدني في المحافظة على محمية اركان للمحيط الحيوي"

 كان: الغرفة الفالحية بتيزنيتالم.         0909ر  فبراي 90الزمان: الثالثاء 

 التوصيات :

  و تثمينه باعتبار األركان جزء من هويتنا الثقافيةاالهتمام بالموروث الثقافي 

 و  اعتماد المقاربة التشاركية في مجال تدبير الموارد الطبيعية و تعميق التشاور و التنسيق بين مختلف المتدخلين محليا

 لى تخليف األركانتشجيع مختلف الفاعلين المحليين ع

 يات سنوية لتشجير األركانة للجماعات المحلية و تخصيص ميزانإدراج البعد البيئي في المخططات التنموي 

  إشهارمع  التشجير في الملك الغابوي لتشجيعطمأنة الساكنة المحلية في المجال القروي على أمالكها ضرورة أساسية 

 الفاعليين المحليين خرائط التحديد الغابوي و وضعها رهن إشارة

  5331من ذي الحجة  02الظهير الشريف الصادر في تحيين الترسانة القانونية الخاصة بالقطاع الغابوي )ضرورة 

الظهير الشريف  و المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغاللها، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 5151أكتوبر 52الموافق لـ 

، و ذلك عبر تنظيم أيام (بشأن حماية غابة أركان وتحديدها. 5101مارس  3لـ  الموافق 5333شعبان  8الصادر في 

 تستجيب النتظارات كل األطراف و المتدخلين في الشأن البيئي. مرافعة إلعداد و ندوات علمية و قانونية دراسية

 اعتبار األركان كشجرة مثمرة كحالة شجرة الخروب 

 جانب كل المتدخلين محليا ضمان لتملك المشروع من طرف الساكنة  إلىالمجتمع المدني في تخليف األركان  إشراك

 و اعتماد التدبير المندمج في إطار مقاربة شمولية و مندمجة. المحلية

 منتوجات األركانل القانونية حمايةتوفير ال.  

  تربوية مختصة العتماد تربية بيئية خاصة بمحمية أركان للمحيط الحيوي إعداد برامج 

 شباب القروي و تأطيره و مرافقته لالنخراط في مؤسسات االقتصاد االجتماعي و التضامني )التعاونيات و تحسيس ال

 الجمعيات...( في مجاالت السياحة البيئية و تثمين منتوجات األركان...

  ستدامةتنمية م إطارتشجيع البحث العلمي و الثقافي من أجل تثمين أفضل لمنتوجات أركان  و للثقافة المحلية في 

  خلق مرصد جهوي للبيئة لتتبع و تقيم أداء الفاعلين المحليين و اقتراح الحلول المناسبة لتنمية غابات األركان  

  عبر الحماية القانونيةو البيئي الحفاظ على التراث الثقافي األمازيغي 

  و إقامة معرض سنوي عالمياإعالن عن يوم وطني لشجرة األركان، باعتبارها شجرة مستوطنة بهذه المنطقة و تراثا ،

 للتعريف بهذه الثروة البيئية و تثمين المنتوجات المحلية

 اعتماد شجرة األركان كرمز لألقاليم التي تتواجد بها محمية أركان للمحيط الحيوي 

   الدولة تكثيف تخليف األركان بإقليم تيزنيت باعتباره آخر حزام ضد التصحر و تعبئة كل الفاعلين المحليين و مصالح

و دعمها  باإلقليم، و دلك عبر تشجيع مشاتل الجمعيات المتواجدة لوقف زحف التصحر و للحفاظ على التنوع البيولوجي

 تقنيا لتوفير الشتائل وفق برامج محددة.

  أركان للمحيط الحيوي المخطط اإلطار لمحمية بتفعيل التعجيل. 

 

 


