
 

  

  

 املؤمتر ادلويل لالراكن
 أ اكديرمبدينة  3112دجنرب  9-11

 

توفر هذه . يعاين من الهشاشة و من ضغط الانشطة البرشية هفريدا من نوعه عىل الصعيد العاملي، لكن نظاما بيئياالاراكن  جمالعد ي

ماليني نسمة، نس بة مهنم تعيش يف القرى و البوادي، لهذا تعد احملافظة عىل هذا املوروث  2ظروف العيش املالمئة ل كرث من  نظومةامل 

خلق . 3و  خلق الواكةل الوطنية لتمنية مناطق الواحات و جشر الاراكن. 1وقد جتلت هذه الامهية من خالل  .العاملي، رضورة وطنية

لريق مبؤهالت سلسةل لوضع عقد برانمج للهنوض بقطاع الاراكن س يكون خارطة طريق . 2طاع الاراكن وفيدرالية بميهنية خاصة بق

واليت سامهت  اجملال الغابوياليت بذلت يف الس نوات املاضية من طرف القطاع الويص عىل  داجلهو  حاليا هذه ادليناميكية تدمع  .الاراكن

 .اكنة املرتبطة بشجرة الاراكنيف دمع قطاع الاراكن و احلفاظ عىل مداخيل الس

 

 تطوير البحث العلمي حول جشرة الاراكن و حميطها احليوي يه مرحةل ذات أ مهية قصوى يف منحى ترس يخ معرفة جيدة مبؤهالتدمع و 

الشجرة و تطوير أ سس جديدة تقنية و مؤسساتية و س ياس ية و تنظميية ستسمح بتدبري مس تدام لالراكن وتمثني أ فضل  اجملال و

 .هوجاتتن مل 

م املؤمتر ادلويل لالراكن ليصري ينظيف رمسةل املعارف املتوفرة حول الاراكن و مناقشة أ فاق البحث العلمي،  يف ظل هذا التصور و رغبة 

 مينتاجئ البحث العلمثني  للتواصل و ت ليصري كذكل ماكان ابيق الفاعلني و اخلربات و التجارب بني الباحثني و و املعارفملتقى لتبادل 

 .املنجز حول الاراكن

 

املعطيات املتوفرة حول جشرة الاراكن ، فرصة جلرد معظم  املعارف و 3111اكنت النسخة الاوىل من املؤمتر املنعقدة بأ اكدير يف دجنرب 

: و ملناقشة أ فاق البحث العلمي حول حماور   

 جشرة الاراكن و حميطها احليوي ؛ 

 تمثني منتوجات الاراكن ؛ 

  نتاج الاراكن ؛تقنيات مسار  ا 

 أ سسه و ضوابطه: لل راكن  النظام البييئ. 

ركزت  وقدا بفضل غ ى املواضيع و الااحاث املقدمة و جودة التواصل ايذي ساد بني ومجوع الباحثني، كبري عرفت النسخة الاوىل جناحا 

 .ي لقطاع الاراكنالاجامتعي و الاقتصاد بعدالتوصيات عىل ايالء الامهية مس تقبال لل احاث اليت تتناول ال 

بغية رمسةل و تبادل نتاجئ ال احاث، املنجزة عىل الصعيدين  3112دجنرب   11اىل  9أ اكدير من تنعقد النسخة الثانية للمؤمتر مبدينة 

ه النسخة حماور جديدة يف هذ 2متت اضافة  و. الوطين و ادلويل، يف جمال تدبري اجملال احليوي لل راكن وكذا جمال انتاج و تمثني الاراكن

 :ويه 

  الاراكن ؛ جمالاحملور الاجامتعي ايذي يصبو اىل دراسة التغريات الاجامتعية و انعاكساهتا عىل ذوي احلقوق و مس تغيل 

 الوطين و ادلويل ملنتوجات الاراكن ؛ عىل الصعيدين احملور الاقتصادي ايذي هيدف اىل دراسة التسويق 

  الاراكن جمالاحملور القانوين املرتبط ابلقوانني املنظمة الس تغالل . 



 

  

 

 

 أ اكديرمدينة :  املاكن

 .3112دجنرب  11 – 9:  الزمان

 : الزمين دولاجل

اقرتاح املساهامتالتسجيل و فتح ابب     3112يوليوز  19 

و املساهامت ملخصات احملارضات تقدمي    3112غشت  21 

عىل امللخصات و وضع الربانمج الهنايئ املصادقة  3112ش تنرب  11 

.تقدمي التقارير العلمية للجنة العلمية   3112أ كتوبر  21 

  3112دجنرب  11-9 انعقاد املؤمتر ادلويل لالراكن

 

 :الربانمج الاويل 

 اليوم الثالث اليوم الثاين اليوم الاول 

 الصبيحة
 اس تقبال و تسجيل املشاركني

 ميدانية زايرة

 حمارضات يف جلسات موازية حمارضات يف جلسات موازية

 اجللسة اخلتامية

    

 بعد الزوال
 الافتتاح الرمسي

 احملارضة الافتتاحية

 زايرة ميدانية حمارضات يف جلسات موازية

  حفل عشاء  

 

 :حماور املؤمتر 

 احملارضات .1
 .و ضوابطه مكوانته: احمليط احليوي لل راكن :  1حمور 

 .احمليط احليوي لالراكن تأ هيلاحملافظة و :  1.1احملور الفرعي 

 .الاراكن الالايكولوجيا و التنوع البيولويج جمل:  3.1احملور الفرعي 



 

  

 .الاراكن جمالتدبري و هتيئة :  2.1احملور الفرعي 

 

 

 .تكنولوجيابيو زراعة الاراكن و الزراعة الغابوية و ال :  3حمور 

 ؛ الزراعة و تقنيات انتاج الاراكن:  1.3احملور الفرعي 

 .تكنولوجيا و عمل الوراثةبيو ال :  3.3احملور الفرعي 

 

 .الاراكن جمالقتصاد و تسويق منتوجات الامثني و ت ال :  2حمور 

 متيزي و تمثني منتوجات جشرة الاراكن ؛:  1.2احملور الفرعي 

 الساكنة احمللية ؛ مداخيلالاراكن و  سلسةلاقتصاد :  3.2احملور الفرعي 

 .أ سواق و تسويق منتوجات الاراكن:  2.2احملور الفرعي 

 

 .التغريات الاجامتعية و اجلوانب القانونية:  4حمور 

 .عالقة اجلوانب الاجامتعية ابدليناميكية اجلديدة اليت تشهدها منظومة غابة الاراكن:  1.4احملور الفرعي 

 جمالاحملافظة عىل منظومة  القوانني و احلقوق من أ جلتوافق بني  هل من : ةترشيعيال و  ةقانونيال القضااي:  3.4احملور الفرعي 

 . الاراكن

 

 :الانشطة املوازية  .3
 

 :مواضيع  4من خالل القطاع  تبادل الاراء و املعارف بني الباحثني و همنييو تتيح فرصة  ستسمح:  املوائد املس تديرة 1.3

ميهنية للقطاع حاةل تقدم مرشوع  الفيدرالية . 1 نفع ال موعات ذات اجملهيلكة الاسواق و تنظمي ذوي احلقوق يف : الب

 .قتصاديالا

مية املضافة: تسويق منتوجات الاراكن . 3  .اقتسام منصف للق

 الاراكن ؟ الابلنس بة جمل فوائد أ ية: ي للموارد الطبيعية اعجتارب التدبري امجل. 2

 .احلاةل الراهنة و الافاق املس تقبلية:  محمية احمليط احليوي لالراكن. 4

 

ومجوعة من اجلوائز . موهجة لتشجيع الباحثني الش باب و للريق ابلبحث العلمي حول غابة الاراكن :مسابقات و جوائز 3.3

 :ل فضل س توزع 

 .ماسرت أ و أ طروحة همندس دوةل . أ  

 .أ طروحة دكتوراه ادلوةل . ب

 

 :زايرات ميدانية   3.2

 . زايرة تعاونية الس تخراج زيت الاراكن . أ  

 .رشوع لتخليف جشر الاراكنم  زايرة  . ب

 

     


