
 



 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم

 :ضوعمو  حول وطنية علمية ندوة

 تنموية تشاركية، قانونية، مقاربة التنمية ورهان الغابوية األمالك تدبير

 لولل ( هكتوار اابوات مليوون 5.8 منهوا( هكتوار ماليوي  تسوعة حووالي الغابوية التشكيالت مساحة تبلغ حيث وطنية مهمة، ثروة المغرب في الغابات تعد
 الغابوات بحفو المتعلو   1917 أكتووبر 10 ظهيور صودور منول التنمويوة، سياسوتها فوي عليهوا توراه  التوي مو  األولويوات الثوروة بهول  الدولوة عنايوة كانو 

على  والمحافظة الغابوي المل  ضبط إلى مجملها في ف تهد والتي القواني  المرتبطة، م  واير  ،1960 يوليوز 21 بظهير تتميمه وقع كما واستغاللها،
 تنموية... تشاركية مجالية قانونية وف  مقاربة وتثمينه، وتنميته

 الغوابوي الغطوا  تودهور مظاهرهوا أهو  مو  والتوي التصحر؛ وثيرة تسارع م  يعاني جعله المغرب به يتميز اللي المتوسطي المناخ طبيعة إلى بالنظر أنه اير
 .الغابوي المجال باستغالل عيشها نمط وارتباط الغابوية، المنتوجات مختلف م  القروية المتصاعدة للساكنة الحاجيات ضغط تح 

 هولا فوي المتودللي  كافوة موع بشوراكة وذلو  الحيووي، القطواع هولا تودبير علوى الوصوية الجهوة قبو  م  الجهود تكثيف تستدعي الغابوية الثروة حماية إن
 وإقليمية محلية سلطات م  المجال

 ولتجنب منظ ، اير عشوائي بشك  استغالله الغابوي أو المل  على االعتدا  ظاهرة م  الحد أج  م  ...المدني المجتمع وهيئات المنتخبة والهيئات
 .مستدامة بصفة وتدبيرها لحمايتها الالزمة والبشرية المادية الوسائ  توفير يتطلب ما وهو التوازنات البيئية، في التالالت يحدث أن شانه م  ما ك 
 إدموا  تعيو  التوي العراقيو  مو  مجموعوة ك هنوا زالو  ال وحمايتهوا، فننوه الغابوية األمالك لدبير هامة قانونية ترسانة وضع على عم  قد المغرب كان وإذا
 مسوطرة عنود سولوك سووا  المنظموة، القوواني  تطبيو  بمناسوبة تثوار التوي والواقعيوة القانونيوة اضشوكاالت إلوى المسوتدامة، باضضوافة التنمية في األمالك هل 

 المواطني  قب  م  السيما األمالك، هل  استغالل كيفية ع  المشاك  المترتبة أو .(،..العقاري والتحفي  اضداري التحديد مساطر (العقاري الوعا  تصفية
 يسوتوجب مما .البيئية اضلالل بالتوازنات إلى يؤدي قد اللي العشوائي؛ االستغالل بخطورة الجماعي الوعي واياب حقوق انتفاع، له  تترتب قد اللي 
 وجمعيات المنتخبة المجالس لصوصا المحليي  والفاعلي  الغابوي للمل  المدبرة والغابات باعتبارها للميا  السامية المندوبية بي  شراكة اتفاقيات إبرام

 االيكولوجية بالتوازنات اضلالل دون التنمية المجالية في والمساهمة الغابوية، الوطنية الثروة على والحفاظ المعقل ، االستغالل أج  م  المجتمع المدني
 ...الهشة

 له، الكافية الحماية توفير في مساهمتها ومدى الغابوي المجال تحك  التي ضدارية وا القانونية الضوابط فعالية مدى حول التساؤل يمك  المنطل  هل وم 
 قرن؟ أكثر م  منل صدر بعضها وأن السيما

 واستغالله الغابوي المل  على واالستيال  السطو ظاهرة محاربة في تنهجها التي التدابير لالل م  القطاع لهلا المدبرة الجهة استطاع  حد أي وإلى
 عموما؟ والبيئة بالغابات يضر بشك 

 وأمنيا؟ وقضائيا إداريا معها يت  التعام  وكيف الغابوي؟ المل  تدبير عند المجال هلا في تثار التي والنزاعات المشاك  هي وما
 التنمية؟ لدمة في لجعله -هاما وطنيا موردا باعتبار  -الغابوي المل  على الرهان يمك  وكيف



 

 بالمجووال وكوو  المهتمووي  والممارسووي  والفوواعلي  البوواحثي  األسوواتلة جميووع بووي  والقضووائي القووانوني النقووا  ضثوورا 

 ملوول أيو  الحقووق بكليوة والبيئيوة والقضوائية القانونيوة واالجتماعيوة العلووم فوي الدراسوات مختبور الخوا  القوانون فريو  يونظ  الغوابوي

   :موضوع حول وطنية ندوة

 " تنموية تشاركية، قانونية، مقاربة :التنمية هانور الغابوية األمالك تدبري"

 إثووارة فووي للمسوواهمة أيضووا مناسووبة واسووتغاللها، وهووي الغابووات بحفوو  المتعلوو  1917 ظهيوور صوودور علووى سوونة مائووة موورور بمناسووبة وذلوو 

 واسوتخال  بشوننها، واالقتراحوات المالحظوات إبودا  موع ثغراتهوا، وإبوراز النصوو  المنظموة مو  وايور  القوانون هولا يطرحهوا التوي اضشوكاالت

 .والقانوني اضداري والقضائي العم  تطوير وكلا القانونية، المنظومة هل  في النظر إعادة أج  م  النتائج والتوصيات

 :الندوة محاور

 واستغاللها الغابات تدبير في القانونية المقاربة :األول المحور 

 الغابوي الملك تدبير في التشاركية المقاربة :الثاني المحور 

 الغابوي للملك أفضل استغالل أجل من التنموية المقاربة :الثالث المحور 

 :مهمة تواريخ

 2020 مارس   20-21: الندوة تاريخ 

 2020 مارس  7: المدالالت بملخص للتوص  أج  آلر 

 2020 مارس  14 :المقبولة المدالالت ع  اضعالن تاريخ 

 2020 مارس  16 :للمداللة الكام  بالنص التوص  تاريخ 

 : إرسال الملخصات 

 يت  إرسال ملخص المداللة مع المعلومات الشخصية إلى البريد اضلكتروني التالي:                

                                 domainesforestiers@gmail.com     

 

mailto:domainesforestiers@gmail.com


 

 أعضاء اللجنة العلمية:

 أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية أكادير : الدكتور الحسين بلوش

 جامعة ابن زهر.

 

 :أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية أكادير  الدكتور البشواري محمد

 جامعة ابن زهر.

 

 لتعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية أيت ملول جامعة ابن : أستاذ االدكتور هشام البخفاوي

 زهر.

 

 :أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية أيت ملول جامعة ابن زهر. الدكتور عالي منينو 

 

 :أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية أكادير جامعة ابن زهر. الدكتور حليمة بن حفو 
 :التنظيميةأعضاء اللجنة 

  رئيس جامعة ابن زهر.: الدكتور عمر حلي 

 :زهر عميد كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية أيت ملول  جامعة ابن الدكتور  رحيم الطور. 

 :أيت ملول جامعة ابن زهر.أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية  الدكتور  هشام البخفاوي 

  واالجتماعية أيت ملول جامعة ابن زهر.أستاذ باحث  بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية : منينوالدكتور  عالي 

 :أيت ملول جامعة ابن زهر.أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية  الدكتور  عبال بن اعرامو 

 :أيت ملول جامعة ابن زهر.واإلقتصادية واالجتماعية أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية  الدكتور  محمد بن التاجر 

 أيت ملول جامعة ابن زهر.أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية : الدكتور  بوكنين أحمدناه 

 :ر.أيت ملول جامعة ابن زهأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية  الدكتور  إدريس كركين 

 :أيت ملول جامعة ابن زهر.أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية  الدكتور  محمد هنوش 

 أيت ملول جامعة ابن زهر.أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية : الدكتورة  السعدية أمغرير 

     



 

 أيت ملول جامعة ابن زهر.: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية الدكتور  حكيم كرم 

 :أيت ملول جامعة ابن زهرأستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية  الدكتورة  كنزة غنام. 

 زهر. أيت ملول جامعة ابنة واالجتماعية أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادي :الدكتور  عمر السكتاني 

 :أيت ملول جامعة ابن زهر.أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية  الدكتور  ابراهيم أمنار 

 :أيت ملول جامعة ابن زهر.أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية  الدكتور  اليعقوبي عبد الحميد 

 أكادير جامعة ابن زهرباحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية :  زينة  ادحلي 

 أكادير جامعة ابن زهرباحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية :  عبد الغني  الكيحل 

 أكادير جامعة ابن زهرة العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية باحث بسلك الدكتوراه بكلي:  عبد الرحمان  بيبي 

 



 

 

 :حول الوطنية الندوة في المشاركة استمارة

 " تشاركية، تنموية قانونية، مقاربة :التنمية ورهان الغابوية األمالك تدبير"

 :الكامل االسم

 :الصفة

 :االلكتروني البريد

 :الهاتف

 :المختار المحور

 :المداخلة عنوان

 ملخص المداخلة:

 
 

 تنسيق الندوة

 عبد الغني الكيحلألستاذ ا/ يزينة ادحلاألستاذة /كركين س ادري الدكتور / الدكتور هشام البخفاوي

domainesforestiers@gmail.com 
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