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تقدمي 

النائب موح رجدالي 



لعل معضلة تدهور البيئة من أكبر وأهم اإلشكاليات املطروحة اليوم عامليا على الفاعلين 
الحدث  هذا  الغابوي صلب  القطاع  ويعتبر   . واالجتماعيين  واالقتصاديين  السياسيين 
سلبا أو إيجابا على مجمل عناصر  في هذه املعادلة ملا له من تأثير   واملحور األسا�شي  
البيئة . فالدور الكبير الذي تضطلع به الغابة بتنوع مكوناتها وفي مختلف مجاالت عيش 
اإلنسان جعلها تتعرض لضعط مستمر فقدت معه قدراتها على تأدية الدور املنوط بها 

اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

ويواجه العالم عامة واملغرب على الخصوص تحديان كبيران يتمثالن في ضرورة تأمين 
مليون   13 ، فمن جهة نالحظ تراجع الغابات عامليا بما يناهز  القطاع الغابوي وتثمينه 
هكتار سنويا ، وما يترتب عن ذلك من تدمير للتربة وتهديد ملخزون كوكب األرض من تنوع 
بيولوجي بشقيه النباتي والحيواني ، مما يطرح أكثر من تساؤل حول طرق استغالل هذا 

املوروث ووسائل املحافظة عليه . 

ومن جهة أخرى االحتياجات املتزايدة لساكنة  املعمور من خدمات هذا القطاع اقتصاديا 
واجتماعيا وبيئيا ، وخاصة الفقراء منهم يضعنا كذلك أمام تحدي كبير بخصوص تثمين 

منتوج القطاع ومضاعفة مردوديته دون اإلخالل بتوازناته واملساس بقدراته. 

الحراري  االحتباس  االعتبار مظاهر  بعين  أخدنا  ما  إذا  تعقيدا  يزيد  األمر  أن  وال شك 
والتغيرات املناخية التي أصبحت واقعا معاشا ومؤشرات تفاقمها أمرا محسوسا على 

املستوى العلمي بل وعلى أرض الواقع.

ولعل أهم سؤال ينتظر منا جوابا شافيا هو : ما العمل لكي نورث هذا الكوكب ألحفادنا 
سليما ومعافا كما ورثناه من أجدادنا أو أجود من ذلك حتى نكون قد أدينا مهمتنا على 

أحسن وجه وحتى ال نكون السبب في أن يتنكر السلف للخلف.

على مستويات عدة تطال الجانب  أما الجواب على هذا السؤال فيكمن في الوقوف  
التشريعي والتنظيمي والتقني ، وتأخد بعين االعتبار  اإلكراهات  االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية التي يعرفها العالم من حولنا ، والتي لم تنجو بالدنا من تأثيراتها وعواقبها .

ويعتبر هذا اليوم الدرا�شي ومخرجاته إسهاما متواضعا من مجلس النواب في التدبير 
الجديد لهذا القطاع في أفق وضع آليات كفيلة بالحكامة والتنمية املستدامة له، بالنظر 



ألهمية النصوص التي تميز القطاع كرافعة أساسية للتنمية .

ولعل أكبر إسهام ملجلس النواب سيتجلى ال محال في الجانب التشريعي بتحيين وتغيير 
التشريعات القانونية املوجودة  واملصادقة على املعاهدات واالتفاقيات التي صادق عليها 
املغرب ، ملالئمة متطلبات القطاع ومسايرة السياسة املتبعة في املجال من قبل الحكومة 
، وضمان تنزيل أفضل وأنجع للمخططات امليدانية املسطرة من طرف املندوبية السامية 
للمياه والغابات ومحاربة التصحر. كما سيعمل مجلس النواب على سن قوانين جديدة 

كفيلة بمواكبة التحديات املطروحة ، وقادرة على إيجاد حلول مناسبة للمستجدات.

ومع كل هذا يبقى األمل معقودا على العنصر البشري في قيمه وتكوينه وتأهيله للنهوض 
بهذا القطاع كغيره من القطاعات األخرى دون إغفال ما تقتضيه متغيرات العصر من 
أعمال البحث العلمي ورصد اإلمكانات الالزمة من كفاءات علمية وإمكانات مختبرية 

وغيرها.

النائب موح رجدالي



األغلبية  كلمة 

بلخياط   نبيل  المنسق : 
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حيث تغطي  تقوم الغابات بأدوارا مهمة على املستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 
للعديد  واملحضن  املأوى  األرض،وتعتبر  %من كوكب  يناهز31   ما  الغابوية  املساحات 
من األصناف النباتية والحيوانية. كما تجدر اإلشارة أن الغابات تشكل مصدر عيش ما 
1.6 مليار من ساكنة املعمور من ضمنهم مليار من الطبقة املعوزة . وقد أوضحت  يناهز 
العالم يعيشون بالعالم القروي ويعتمدون  الدراسات في هذا املجال أن 70%من فقراء 
40%من اقتصاد العالم مرتبط  .كما أن  %من حاجياتهم على التنوع البيولوجي   90 في 

بخدمات الطبيعة .

80  من ساكنة العالم يعتمدون في  هذا وتفيد دراسات املنظمة العاملية للصحة أن % 
تبقى الغابة مصدرا لعدة خدمات  زيادة على ذلك    ، تطبيبهم على التداوي باألعشاب 

بيئية وسياحية  يتعذر حصرها و ال تقل أهمية عن سابقاتها .

9 ماليين هكتار  ،ويذر  أما على الصعيد الوطني ،فاملجال الغابوي باملغرب يغطي حوالي 
ما يقارب  7 مليار درهم سنويا على ميزانية الدولة، ويضمن حق االنتفاع لحوالي 7 ماليين 
8 إلى 10 مليون يوم عمل في السنة غالبيته للساكنة  مواطن، هذا الى جانب  توفيره من 
وحدة   60 ،كما يمكن القطاع الغابوي كذلك من تزويد  املجاورة التي تشكو من العوز 
،فإن هذا القطاع  صانع تقليدي باملادة األولية،أما بخصوص الرعي  صناعية و6000 
15 مليون قنطار  يساهم ب %70 من االحتياجات العلفية للقطيع وطنيا أي بما يعادل 
من الشعير ويمكن من إنتاج 170 ألف طن من اللحم و 3600 طن من الصوف . وبالنظر 
من هذه املادة ويسد بذلك ما  10مليون متر مكعب   لحطب الوقود،فإن القطاع يوفر 

يقارب% 20 من احتياجات اململكة من الطاقة.

وتشكل النباتات الطبية والعطرية ورخص القنص موردا مهما يتراوح  بين 250 إلى 400 
مليون درهم في السنة. كماال يخفى على أحد الدور الذي تلعبه الغابة وطنيا في مجاالت 
الراحة واالستجمام والسياحة الجبلية وخدمات أخرى بيئية وغيرها ال تقدر بثمن وعلى 

رأسها تلطيف الجو وتنقية الهواء وإنتاج األوكسجين.

ونظرا ملا تقوم به الغابة من أدوار متنوعة ،فإنها تتعرض لضغوطات  تهدد بقائها إن على 
املستوى الوطني أو الدولي .فقد بلغ معدل تراجع الغابات دوليا ما يناهز 13مليون هكتار 
سنويا حيث شمل هذا التراجع 17باملائة من غابة األمازون لوحدها ،إبان الخمسين سنة 
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ماليين هكتار من األرا�شي مهددة   6 تفيد بعض الدراسات أن ما يناهز  .كما   الفارطة 
االنقراض.هذا وقد  بالتعرية وأن ثلث املخزون النباتي للكرة األرضية يعاني من ظاهرة  
أتثبتت الدراسات كذلك أن حوالي %24من الثدييات و%12من الطيور تعاني من نفس 
املشكل .وهو وضع يزداد تأزما بفعل الضغط املتزايد  على الغابات وكذا جراء تفاقم أزمة 

االحتباس الحراري والتغييرات املناخية املترتبة عنه .

أما على الصعيد الوطني فإن لوضعية ال تبعث كذلك  على التفاؤل  حيث يالحق تدهور 
القطاع الغابوي ما يناهز30.000 هـــ سنويا ، و ما ينجم عن ذلك من  تراجع في املساحات  
املغطاة ونقص مهول في كثافة األشجار وإتالف األصناف النباتية  والحيوانية املصاحبة 
.األمر الذي أسفر على تهديد 25% من األحواض املائية بالتعرية، مع ما ينجم عن ذلك 

من انجراف التربة وإضاعة الثروة املائية.

كما أن مشكل التصحر يرخي بظالله على ما يزيد على 300.000 هــــــ باملناطق الجنوبية،أما 
الرعي املفرط فيتجلى في كون عدد الوحدات العلفية املاخودة من الغابة  تتجاوز بمرتين 
ونصف القدرة التحملية للغابة ،كما أن حطب الوقود املستخرج من الغابة يفوق القدرة 
75 مليون  التحملية للغابة بثالثة أضعاف.  ونتيجة لهذه املشاكل وغيرها نالحظ ضياع 
متر مكعب  من األتربة الخصبة،  كما أن 20 مليون هــــ من أرا�شي األحواض املائية مهددة 

1.5 مليون هـــكتار . بالتعرية وتستوجب معالجة عاجلة وغير آجلة ل  

وتقدر بعض الدراسات أنه بحلول سنة 2050 سيكون مآل %22  من النباتات االنقراض، 
وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من أصناف الطيور  والثدييات ومكونات التنوع البيولوجي 

األخرى.

واستشرافا ملستقبل  القطاع   الوقوف على وضعية  أجل  ومن  املعطيات،  لهذه  وتبعا 
هناك عدة أسئلة تنتظر أجوبة  أفضل يضمن حكامة في التدبير واستدامة للموارد،  
ملحة من لدن برملانيين و خبراء وعاملين في املجال لضمان  تنمية مستدامة للقطاع  مما 
حدا بفرق األغلبية بمجلس النواب إلى عقد هذا اليوم الدرا�شي  املتعلق بإشكالية تطور  

القطاع الغابوي  بين الواقع والتحديات .

وقد عمل املشاركون على مدارسة االسئلة التالية:
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  ما جدوى السياسات املتبعة في تدبير القطاع منذ قرن من الزمن؟

  ماهي االختالالت والنواقص التي تشوب التشريعات املوجودة ، وهل من ضرورة ماسة 
إلى تحيينها أو سن قوانين جديدة ملواكبة املستجدات الطبيعية  والبشرية وكذا مالءمتها 

ملستجدات الواقع وللمصطلحات القضائية للمملكة؟ 

،وما    ماذا عن التقنيات املطبقة في التعامل  مع األنظمة الغابوية واملنظومة البيئية 
أوجه قصورها وما مدى مالئمتها لواقع بلدنا  في مجاالت تهيئة الغابات ،وطرق التشجير 

ووسائل وأنماط االستغالل  وعمليات التخليف  ونماذج الرعي وغيرها ؟

  ما موقع العنصر البشري في اهتمام املسؤولين من حيث كونه قطب الرحى  ومحور 
تنمية القطاع ،وما نصيبه في اإلصالحات املتخذة من ناحية التكوين والتأهيل والتحفيز 

واملحاسبة؟

  ماهو موقع البحث العلمي في مجال الغابات والتنوع البيولوجي  في اهتمامات الحكومة 
وإلى أي مدى يتم دعم الكفاءات والفعاليات العلمية في هذا  ؟  باعتباره قاطرة للتنمية 
من  تمكن  التي  والدراسات  األبحاث  إلجراء  املرصودة  اإلمكانات  عن  ؟وماذا   املجال 

النهوض بالقطاع ؟

ومحط نقاش مستفيض،   وغيرها كانت موضوع مداخالت وعروض   كل هذه األسئلة  
شارك فيه برملانيون وخبراء وتقنيون وفاعلون اقتصاديون وجمعويون  بغية املساهمة في 
الوصول إلى نموذج تنموي لقطاع غابوي يراعي اإلمكانات املتوفرة،  ويأخذ بعين االعتبار 

اإلكراهات والتحديات  اآلنية واملستقبلية.

النواب فرق األغلبية بمجلس 
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كلمة ال�شيد رئي�س جمل�س امل�شت�شارين

الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل 
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بسم هللا الرحمن الرحيم  والصالة والسالم على سيدنا محمد و آله وصحبه

السيد رئيس مجلس النواب املحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمين،

الطالبي  السيد رشيد  املحترم  إلى األستاذ  الحارة مباشرة  بتهانئي  أتوجه  أن  كان بودي 
النواب، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.  العلمي على انتخابه رئيسا ملجلس  
اللقاء  هذا  بتنظيم  مبادرتهم  على  األغلبية  النيابية ألحزاب  للفرق  بالشكر  أتقدم  كما 
منوها بحسن اختيارهم ملوضوع املجال الغابوي الوطني الذي يشكل مقوما  الدرا�شي، 
للتنميتين  أساسية  الحيوية،ورافعة  واملوارد  الطبيعي  اإلطار  مقومات  من  أساسيا 

البشرية واملستدامة.

وتواجدي بينكم اليوم دعم من مجلس املستشارين ملجلس النواب لفائدة هذا القطاع 
واملساهمة في رفع الوعي املجتمعي بأهميته .

واإلشكالية عاملية وكونية كما يشير إلى ذلك، الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة 
،في مؤتمر القمة الثاني لرؤساء دول وحكومات  امللك محمد السادس  نصره هللا وأيده 

إفريقيا واالتحاد األوروبي املنعقد بلشبونة  08/12/2007 : 

»..تواجه إفريقيا تحديات عديدة، والسيما في مجال البيئة، كالتراجع املقلق في الغطاء 
الغابوي، وزحف التصحر، وتدهور التربة، وآفة الجفاف، عالوة على مصاعب التزود 
التي تساهم كلها في استفحال الفقر، وتهدد استقرار  باملاء، ومشاكل التغير املناخي، 

السكان.« انتهى النطق امللكي.

وكما تالحظون نفس اآلفات: التصحر ، الجفاف- ندرة  املاء- الفقر.....

اسمحوا لي حضرات السيدات والسادة،

ذلك ألن األشجار  تعني املحافظة على الحياة،  الغابوي وصيانته،  إن العناية بالغطاء 
والنباتات تحتل املوقع املركزي ضمن دورة املادة والطاقة في الطبيعية. 

فالغابة، بالنسبة للمغرب، ليست مجرد إرث طبيعي يتعين حمايته وتثمينه، بل هي أيضا 
ثروة تساهم بفعالية في تلبية العديد من متطلبات الحاضر، وكسب رهانات املستقبل، 
االجتماعية  التوازنات  لفائدة  عقالنية  بطرق  واستثمارها  وتطويرها  تقويتها  يحتم  مما 
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واالقتصادية والبيئية، خدمة للتنميتين البشرية واملستدامة.

باعتباره منظومات بيئية متنوعة،يغطي ما يناهز  فاملجال الغابوي باملغرب،  من تم،   
12% من مجموع التراب الوطني؛بمساحة تزيد عن9 مليون هكتار )9.037.714( هكتار 

حسب معطيات املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. 

غير أن ذلك، يبدو بعيدا عن املعايير الدولية،القائمة على معدل تغطية يتراوح بين %20
اإليكولوجي  التوازن  ضمان  على  البالد  مساعدة  بمقدوره  الذي  املعدل  وهو  و30%؛ 

املطلوب.

عالوة على ذلك،فاملعدل الوطني للتشجير ال يتجاوز حاليا %8. وهو بدوره معدل أقل من 
املعيار الضروري للتوازن اإليكولوجي، املتراوح بين %15و 20%. 

تنفرد املنظومات البيئية الغابوية ببالدنا بتشكيالت نباتية متنوعة وغنية من حوالي 60 
صنفا شجريا، تتدرج ابتداء من مستوى البحر إلى ارتفاع 2700 متر، بتشكيالت متفاوتة.                      

اعتبارا للتباين  توزيعه الالمتوازن بين جهات اململكة؛  ومن سمات هذا املجال ببالدنا، 
الحاصل في املناخ والتضاريس، وأيضا الى تالءمه مع الظروف املناخية املتوسطية، وتنوع 
3 مليون هكتار من سهوب الحلفاء؛ أكبر غابة  أنظمته االيكولوجية وأصنافها اإلحيائية: 
استهالك البلوط ممنوع قانونيا منذ سنة  للفلين بالعالم باملعمورة مع اإلشارة الى أن  
غابات األركان الفريدة من نوعها ومعلوم أن شجر أركان يوجد  نظرا ألهميته؛   1915
والتي  كذلك بمنطقة السمارة وليس حكرا على سوس مع أن أكبر مجمع له هو سوس، 

صنفت تراثا ثقافيا وطبيعيا؛ الصنوبر؛ الطلح الصحراوي؛ األْرز و التوييا .....

حضرات السيدات والسادة،

يطرح واقع الثروة الغابوية ببالدنا تنوع التحديات التي تواجه الغطاء الغابوي؛ تحديات 
على  التحديات،  أهم هذه  وتتثمل  الثروة.  تهديد هذه  تزداد حدة مع استمرار عوامل 

الخصوص،في ما يلي:

   تحدي تراجع املجال الغابوي واملراعي واملناطق الرطبة من حيث املساحة، ومن حيث 
التنوع الحياتي اإلحيائي؛

الغطاء  رأسها  وعلى  الطبيعية،  املوارد  على  املتواصل  الديمغرافي  الضغط  تحدي    
الغابوي؛
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املنتظمة  غير  التساقطات  بفعل  الجفاف  نحو  )نزوع  املناخية  التقلبات  تحدي   
والعشوائية وغير الكافية(؛

   تحدي توسع األرا�شي املزروعة على حساب األرا�شي الغابوية والرعوية؛
   تحدي زحف التعمير للمساحات الغابوية )1500 هكتار سنويا تقريبا(؛

   تحدي التصحر الذي أصبح ظاهرة مقلقة؛
الرعي غير املنظم الذي  الحرائق؛  تحدي تفاقم بعض السلوكات البشرية املدمرة:    
استعمال املوارد الغابوية  االقتالع املفرط للحطب؛  يتجاوز القدرات الفعلية للغابات؛ 

في إنتاج الطاقة بفعل النقص الواضح في الطاقات البديلة...

الجبال والغابات والسهوب  صنف التصميم الوطني إلعداد التراب،  من هذا املنطلق، 
وحماية وتثمينا ضمن مقاربة  التي تستدعي عناية خاصة،  الحساسة  ضمن املجاالت 
لفائدة  استغاللها  وبين  الطبيعة  على  املحافظة  بين  التوازن  تراعي  للتنمية،  مندمجة 

التنمية. 

ولبلوغ هذا الهدف االستراتيجي، فقد عمدت بالدنا، من خالل املندوبية السامية للمياه 
إلى وضع  بمعية السلطات املعنية بهذا القطاع الحيوي،  والغابات ومحاربة التصحر، 
ومجموعة من مخططات أخرى يمكن إجمالها في ما   -2016  2012 برنامج عمل للفترة 

يلي: 

  املخطط العشري 2014-2005 لحماية وتأهيل املجال الغابوي،
  املخطط املديري للتشجير، 

  املخطط املديري للمناطق املحمية، 
  املخطط املديري للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، 

  املخطط الوطني لتهيئة األحواض املائية،
  برنامج العمل الوطني ملحاربة التصحر.

هذه املخططات خير دليل على استشعار بالدنا لحجم الضرر والتبديد الذي يلحق الثروة 
السنة(و  في  عمل  يوم  ماليين   10( واالجتماعية  االقتصادية  باألدوار  الغابوية،ووعيها 
الثقافية، و البيئية و الترفيهية لهذا املجال، هو ما حدا بها إلى إعداد املخططات والبرامج 

السالفة الذكر؛ مخططات وبرامج تهدف، على الخصوص، إلى ما يلي:

  تحيين الترسانة القانونية للمنظومة الغابوية 
  تأمين الوضعية العقارية للملك الغابوي؛
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  الحفاظ على املجاالت الغابوية و توسيعها؛
  مكافحة كافة املظاهر والعوامل املؤدية إلى تدهور الثروة الغابوية الوطنية ؛

  وقف انقراض بعض األعشاب الطبيةوالعطرية، وبعض أنواع الحيوانات.

ن  و يؤّمِ كل ذلك يندرج ضمن تصور متكامل يهدف إلى مكافحة عوامل التدهور هاته، 
على  الحقوق،عالوة  وذوي  املنتفعين  كذا حقوق  و  البيولوجي،  التوازن  على  املحافظة 
و ترشيد تدبير  و حماية األحواض املائية،  و إعادة التشجير،  تثمين املنتجات الغابوية، 

الطلب على الحطب.

من هذا املنظور، واعتبارا للوظائف واألدوار الوازنة التي تلعبها الغابة، أصبح من الالزم 
تسريع وتيرة إنجاز املخططات والبرامج سالفة الذكر.

فعلى املستوى اإليكولوجي،تلعب الغابة دورا كبيرا في امتصاص الغازات السامة، وإنتاج 
املناخ  تلطيف  وتضمن  التبخر،  حدة  من  تقلل  أنها  كما  للحياة،  الصالح  األكسجين 
بما  ز، 

ّ
َرك

ُ
كما تخفف من حدة التهاطل املطري امل والزيادة في رطوبة التربة و خصوبتها، 

مما يحد من خطورة  السطحي و الباطني،  لذلك من آثار ايجابية على الجريان املائي، 
الفيضانات و تأثيراتها على البنيات التحتية و املباني و غيرها، ... فضال عن ذلك، فالغابة 
موطن ملجموعة من النباتات املفيدة، و هي كذلك حاجز طبيعي أمام سرعة الرياح مما 

يحد من ترمل األرا�شي الفالحية و التجمعات الحضرية. 

الغابة ثروة ذات أهمية بالغة، بحكم أنها مزود رئي�شي  عّد 
ُ
ت وعلى املستوى االقتصادي، 

)أعشاب تناهز  واألعشاب املستعملة في صناعة األدوية و العطور  ،و الغذاء  باألخشاب 
1500 نوع(، و هي املجال املناسب لتربية النحل وإنتاج العسل، و االستثمار في السياحة 
البيئية... كما أنها مصدر أسا�شي للكأل، إذ توفر 17% من حاجيات املاشية على املستوى 
الوطني... فهي، بهذا املعنى،فضاء لخلق مناصب شغل مهمة، و توفير مداخيل للجماعات 

الترابية و لألفراد.

وعلى املستوى االجتماعي،وكما  أسلفنا، فإن املجال الغابوي يوفر ما يناهز 10 ماليين يوم 
عمل في السنة؛ و هو دليل على مساهمته في تحريك عجلة اإلنتاج االجتماعي بالبادية، و 

في التخفيف من حدة الهجرة القروية نحو املدن.

أما على املستوى الترفيهي و الثقافي، فإن املجال الغابوي في بعض تجلياته ) شجرة األركان 
كنموذج( قد أصبح موروثا ثقافيا عامليا، باإلضافة إلى كونه يشكل فضاءا نادرا للترفيه،   
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والنقاهة الصحية و ممارسة الكثير من الرياضات و التخييم و اإلستجمام و الصيد ......

أولوية وطنية كباقي  الغابوي  باملجال  الوازنة تجعل االهتمام  فإن هذه األدوار  لذلك، 
األولويات.

غير أنه، ورغم ما عرفته السياسات العمومية املتبعة من تطور، هناك عدد من األسئلة 
تطرح نفسها بحدة في هذا الصدد: 

  كيف السبيل إلى تسريع وتيرة إعادة التشجير؟
  ماهي اإلجراءات املتخذة للحد من نزيف القطع والرعي الجائرين والحرائق والتلوث؟ 

وبين  للتنمية،  والضروري  العقالني  االستغالل  ضرورة  بين  التوفيق  يتأتى  كيف   
متطلبات الحفاظ على هذه الثروة الوطنية؟

  أي دور للمنظومة التربوية،واإلعالم في التربية على املواطنة البيئية وعلى احترام الثروة 
الغابوية، و تملك مسؤولية حمايتها؟ 

يظل  إن كسب رهانات املحافظة على الثروة الغابوية وعلى التنوع اإليكولوجي لبالدنا، 
رهينا ببعض التدابير بمثابة رافعات للتغيير، السيما منها:

  ضمان التطبيق الحازم والكامل واألمثل ألهداف وبرامج املخططات املذكورة، وعدم 
تفويت هذه الفرص ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها بالدنا؛

  تطوير التشريعات قصد ضمان استجابتها للحاجات املتجددة ،واستيعاب التحديات 
الجديدة في هذا املجال؛

ومن أجل    تعبئة املجتمع املدني املحلي من أجل املحافظة على املنظومات البيئية، 
العمل  )الترافع؛  محاربة التصحر ومقاومة السلوكات البشرية املهددة للثروة الغابوية 

امليداني؛ تأطير السكان؛ التكوين؛ اليقظة...؛
  إشراك السكان املحليين ومساعدتهم على تملك أهداف وتدابير هذه البرامج وتحمل 

املسؤولية إزاء امللك الغابوي؛
  العمل برؤية مندمجة لحكامة املوارد الغابوية؛

وتعزيز  البيئية املتدهورة،؛    تسريع وتيرة إعادة التشجير في أفق تأهيل املنظومات 
بتحسين  الذي سيسمح  ال�شيء  الرعوي؛  الغابوي–  التوازن  وإعادة  التعرية،  مكافحة 

الغطاء النباتي ليصل إلى مستوى مقبول لتحقيق التوازن البيئي؛ 
الظروف  بفعل  الغابوي  للقطاع  املحليين  للسكان  القوية  التبعية  من  التخفيف   

املعيشية الصعبة؛ 
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  البحث عن توازنات بيئية جديدة كفيلة بالتوفيق بين متطلبات إعداد التراب والتنمية 
السوسيو اقتصادية واملحافظة على مكونات البئية وعلى رأسها املجال الغابوي؛

ألن التحدي الكبير هو أن ال نجد غدا بذورا    الحفاظ على البذور بجميع أصنافها، 
لبعض األصناف وأن نجبر على استيرادها كما هو الحال بالنسبة لعدد من الخضروات.

  املحافظة عليها وخلق بنك خاص بها وبغيرها من البذور، وضمان استقاللية بالدنا في 
هذا املجال ،و تأمين استدامة املنتوج الغابوي؛

  تشجيع البحث العلمي باعتباره آلية لتنوير السياسات العمومية من حيث معرفة 
استشراف  وكذا  بها،  املحدقة  واملخاطر  إكراهاتها  واستيعاب  الغابوية،  الثروة  سمات 

أساليب تجديدها وتطويرها...؛
  إقامة أنظمة لإلعالم تكون متناغمة وتكاملية؛

  تقوية آليات الرصد اليقظ والتقويم املنتظم وأساليب التدخل والوقاية. 

تلكم بعض األفكار واملقترحات التي أود اإلسهام معكم من خاللها في إذكاء النقاش وتبادل  
األفكار وتخصيب املقترحات في تدبير املجال الغابوي و حمايته واالرتقاء به بوصفه رافعة 
مغرب  و  القادمة  األجيال  حقوق  تأمين  و  واملستدامة،   البشرية  للتنميتين  أساسية 
متمنيا ألشغال هذا  املستقبل في االستفادة من هذا املورد الطبيعي و استثماره األمثل، 

اللقاء الدرا�شي كامل التوفيق والنجاح.

                و السالم عليكم و رحمة هللا تعالى وبركاته.
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كلمة ال�شيد الكاتب العام للمندوبية 
ال�شامية للمياه والغابات وحماربة الت�شحر

حومي الرحيم  عبد   
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السيد الرئيس،
 السيدات والسادة البرملانيات والبرملانيين املحترمين،

 حضرات السيدات والسادة :

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم، بجزيل الشكر على هذه املبادرة بتنظيم هذا امللتقى 
للمياه  السامية  املندوبية  طرف  من  املبذولة  املجهودات  ولعرض  بالقطاع  للتعريف 
الطبيعي  املجال  وتنمية هذا  بتدبير وحماية  الرقي  بهدف  التصحر،  والغابات ومحاربة 

الحيوي إلى املستوى الذي يطمح له جميع املغاربة. 

الضوء  تسليط  وثائقي،  بفيلم  معززة  العروض،  بعض  تقديم  خالل  من  وسنحاول 
وسرد مختلف  على مختلف جوانب الواقع الغابوي ببالدنا بتشخيص الوضع الحالي، 
املعطيات واإلشكاالت والتحديات التي يواجهها القطاع، وكذا مختلف التدابير واآلليات 
اإلستراتيجية والقانونية والتقنية التي تعتمدها املندوبية السامية ملواجهة مختلف هذه 

التحديات. 

الذي يشرف على   2005-2014 كما سيتم كذلك عرض أهم منجزات البرنامج العشري 
نهايته، والذي تمت مواكبته من طرف شركاء املندوبية وممثلي األمة، سواء في إطار زيارات 
ميدانية أو عروض أمام اللجن البرملانية. هذا البرنامج الذي أعطى قفزة نوعية من حيث 
وذلك لضمان حماية وتنمية  تكريس الحكامة الجيدة وتكثيف التدخالت واإلنجازات، 

هذه الثروة الطبيعية لصالح األجيال الحالية والالحقة.

الصعيد  على  تهيكل  ومتنوعة،  غنية  غابوية  بثروة  تزخر  الجميع،  يعلم  كما  فبالدنا 
وتعتبر نظما بيئية تأوي أهم التنوعات البيولوجية  املحلي والجهوي مختلف املجاالت، 
كحماية التربة  كما أنها تلعب وظائف متعددة،  وأشكال هامة من األوساط الطبيعية. 
من االنجراف واملحافظة على املوارد املائية ومكافحة التصحر، باإلضافة الى املنتوجات 
املتنوعة األخرى. كما تلعب دورا هاما في تنشيط االقتصاد القروي بتوفير فرص الشغل، 
كما تعد  وتساهم بمداخيل هامة بالنسبة لذوي حقوق االنتفاع والجماعات املحلية، 
مجاال للنزهة والترفيه وتنمية السياحة االيكولوجية ومحيطا ملمارسة أنشطة القنص 
حاجزا طبيعيا حاسما  إلى ذلك،  كما تشكل باإلضافة  القارية.  باملياه  وصيد األسماك 

ملقاومة زحف الرمال والحد من آثار الفيضانات.

 أن حماية هذا املوروث الطبيعي يواجه عدة إكراهات طبيعية وبشرية تهدد ديمومة 
ّ
إال

هذه األدوار. ونخص بالذكر منها توالي سنوات الجفاف والرعي الجائر والتوسع العمراني 
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والحرائق الغابوية، وغيرها من الضغوطات التي تمارس على هذا املجال.

وللحد من هذه التأثيرات السلبية قامت املندوبية السامية بإعداد استراتيجية متكاملة 
تأخذ بعين االعتبار  تضمن برامج سنوية،   2005-2014 بلورتها في إطار برنامج عشري 
الغابات،  وتخليف  التشجير  ميادين  بالخصوص  همت  والتقنية،  امليدانية  املعطيات 
وتحسين املراعي، وتثبيت الكثبان الرملية، وتهيئة األحواض املائية، واستكمال التحديد 
العنصر  وتأهيل  املحمية،  واملناطق  الغابوية،  التحتية  التجهيزات  وتعزيز  الغابوي، 
أسس التدبير املستدام  البشري وغيرها من البرامج التي ساهمت بشكل فعلي في إرساء 

للنظم الطبيعية الغابوية.

ولقد أخذت اإلستراتيجية املعتمدة لحماية وتنمية املجال الغابوي بعين االعتبار اإلطار 
السامية،  املندوبية  ملهام  األساسية  املحاور  وكذا  القطاع،  لتوجهات سياسة  املرجعي 
البرنامج  إلعداد  املجالية  العملية  والبرمجة  االستراتيجي  التخطيط  على  ترتكز  والتي 
العشري السالف الذكر، مع التركيز على مبدأ الشراكة والتشارك كنهج أسا�شي لتفعيل 
وقد برهنت هذه املنهجية عن فعاليتها في تجاوز التدبير الزجري وإرساء  هذا البرنامج. 
أسس التصالح بين املجال الغابوي وجميع الفاعلين لدعم بلورة التدبير املستدام، وذلك 

بالتوفيق بين متطلبات التنمية املحلية ومستلزمات حماية التوازنات البيئية.

املجتمع  املنتخبة وكذا  املجالس  دينامية جديدة إلدماج  كما أعطيت من جهة أخرى 
من خالل خلق  املدني والجمعيات املهنية لالنخراط في إعداد وإدارة مشاريع التنمية، 
وفي  الغابات.  الغابوية وحراسة  املوارد  وتثمين  الحقوق  ذوي  من  تعاونيات وجمعيات 
تم إعداد وتوطيد صيغ جديدة للتصالح بين الساكنة ومحيطها الغابوي  هذا اإلطار، 
عبر مقاربة تشاركية تتمثل بالخصوص في دعم التآزر واالندماج بين مشاريع التنمية 
البشرية وبرامج املحافظة على الثروات الطبيعية، في إطار إلتقائية السياسات القطاعية 
املؤسساتيين واملجتمع املدني واملنظمات الدولية في  وإبرام شراكات مع مختلف الفرقاء 

مختلف املجاالت.

أن اإلدارة املشرفة على تدبير هذا القطاع ليست حديثة العهد،  وتجدر اإلشارة كذلك، 
فهي تعتبر من االدارات العريقة التي راكمت خالل العقود املاضية تجارب وكفاءات جد 
خاصة في مجال التدبير االستراتيجي  معترف بها على الصعيد الوطني والجهوي،  مهمة، 
كما أن  ونهج املقاربة التشاركية وكذلك في مختلف املجاالت التقنية والبحث العلمي. 
أملتها اإلكراهات امليدانية  هذه اإلدارة عرفت تحوالت منهجية واستراتيجية تدريجية، 
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والسوسيو- اقتصادية والقانونية، كما أنها واعية من هذا املنطلق بمختلف املستجدات 
والتطورات على الصعيدين الجهوي والدولي.

فإن القطاع يتوفر على ترسانة قانونية  أما فيما يخص الجانب القانوني والتشريعي، 
مهمة تم تحيينها تدريجيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك لتواكب متطلبات العصر. فخالل 
السنين األخيرة تم تحيين وإعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية والتي 
النباتات  القنص والصيد واملناطق املحمية وحماية أصناف  بالخصوص مجال  همت 
أن هذه املندوبية قامت  كما أخبركم بهذه املناسبة،  والحيوانات ومراقبة االتجار فيها. 

مؤخرا بإعداد مجموعة من مشاريع نصوص جديدة ستحال قريبا على البرملان.

وتباشر املندوبية السامية منذ السنة الفارطة إعداد مشروع البرنامج العشري املقبل 
2024-2015 يرتكز في منهجيته على محورين أساسيين: 

من حيث التشخيص والتخطيط  بأثر رجعي،   2005-2014 تقييم البرنامج العشري    1
ومقاربات بلورة املشاريع وتنفيذها والنتائج املحصل عليها؛

إلدماج التحديات والرهانات الجديدة واملستقبلية في التوجهات  تقييم استشرافي،    2
االستراتيجية للتصميم املقبل. 

ويرتكز املخطط العشري 2024-2015 على املحاور األساسية التالية:

  مواصلة تكميل ومالئمة اإلطار القانوني ملواكبة املواصفات واملفاهيم الدولية للتنمية 
املستدامة؛

بلورة  خالل  من  االنتفاع،  حقوق  ذوي  وإدماج  والتشارك  الشراكة  دعم  مواصلة   
التدفئة،  حطب  استعمال  في  واالقتصاد  املراعي  بتدبير  تتعلق  جديدة  استراتيجيات 
وإعطاء دينامية جديدة إلدماج املجالس املنتخبة واملجتمع املدني والجمعيات املهنية في 

إعداد وإدارة مشاريع التنمية؛

األرا�شي  مؤهالت  مالئمة  أجل  من  للتحكيم  مندمجة  قواعد  وتفعيل  تكريس   
التنمية  ومبادئ  أسس  وفق  الكبرى  البيئية  التوازنات  لضمان  وذلك  واستعماالتها، 
املستدامة، ودعم التنسيق والتكامل بين السياسات القطاعية في إطار التخطيط وتنفيذ 
البرامج، وإدماج التغيرات املناخية وتأثيراتها املحتملة في البرامج العملية بمنظور استباقي 

ومنهجية مندمجة.
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وسيتم تقديم مشروع هذا املخطط في الوقت املناسب ملختلف الشركاء على الصعيدين 
الوطني والجهوي.

نتمنى كامل النجاح لهذا اليوم الدرا�شي الذي سيمكن ال محالة، من تعزيز  وفي األخير، 
جميع  تحسيس  في  واملساهمة  دعمه  في  جميعا  واالنخراط  القطاع  هذا  مع  التواصل 
الشركاء باألدوار االستراتيجية الحالية واملستقبلية ملكوناته، وكذا دعم وعقلنة استعمال 
املوارد البشرية واملادية لضمان النجاعة في التدخل وتطوير وتحديث اآلليات ووسائل 

التدبير.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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انديشي محمد 
والغابات  للمياه  السامية  بالمندوبية  الطبيعة  التصحر وحماية   مدير محاربة 

التصحر ومحاربة 

الو�شعية الراهنة للقطاع الغابوي باملغرب: 
الت�شخي�س والتحديات املطروحة
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المحور األول:
 النظم البيئية الغابوية : رصيد وطني وأدوار استراتيجية

أنظمة  على  البيئية،  مناطقه  وتنوع  املتميز  الجغرافي  موقعه  إلى  بالنظر  املغرب  يتوفر 
غابوية غنية ومتنوعة حيث تغطي األنظمة الغابوية والشبه الغابوية مساحة إجمالية 
وتنتمي  مليون هكتار من سهوب الحلفاء.   3 مليون هكتار منها ما يناهز   9 تقدر بحوالي 
ويمثل  غابوي خاص.  لنظام  وخاضعة  للدولة  الغابوي  للملك  أغلبها  في  األنظمة  هذه 
باالقاليم   3.2% من التراب الوطني بنسب متفاوتة تتراوح بين   8% امللك الغابوي نسبة 

الجنوبية و%42 بمنطقة الريف الغربي.

مالءمتها وتأقلمها مع الظروف املناخية  ومن أهم ما تتميز به الثروة الغابوية باملغرب، 
املتوسطية الجافة وتنوع أنظمتها اإليكولوجية وتعدد أصنافها االحيائية بشكل متميز 
الحاضن  الغابوية  حيث تشكل املجاالت  املتوسط،  األبيض  البحر  على صعيد حوض 

الطبيعي األسا�شي والرئي�شي لهذا التنوع البيولوجي.

تتميز الغابات املغربية بتعدد األنظمة البيئية )40 نظاما غابويا( وبتنوع بيولوجي ملحوظ 
نوع من الفقريات وألف من  و550  نوعمن النباتات الزهرية    4.000 يتمثل في حوالي 
الذي يجعل املغرب يحتل املرتبة الثانية من حيث التنوع  ال�شيء  أنواع حيوانية أخرى، 

البيولوجي على صعيد البحر األبيض املتوسط، بعد تركيا.

على  خاصة  واستراتيجيا  حيويا  قطاعا  التصحر  ومحاربة  والغابات  املياه  قطاع  يعتبر 
وكذا التوازن االجتماعي  مستوى املحافظة على التوازنات البيئية والتغيرات املناخية، 
على  الحفاظ  دون  تحول  التي  اإلكراهات  من  ملجموعة  يخضع  أنه  إال  واالقتصادي. 

مؤشرات التوازن املتوخى.

فإن املوارد الغابوية تتعرض لضغط واستغالل مكثفين بحكم ممارسة  في هذا اإلطار، 
حق االنتفاع من طرف الساكنة املحلية املتزايدة أعدادها وحاجياتها، ال�شيء الذي يهدد 
الغابوية  النظم  دينامية تدهور  أن  أبانت  امليدانية  التحليالت  ذلك أن جل  ديمومتها. 
متواصلة بفعل عوامل التغيرات املناخية واختالل مجال دورة املياه واستفحال مظاهر 

التعرية وكذا تراجع التنوع البيولوجي.
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تؤدي الغابات في املغرب وظائف متعددة منها على الخصوص املحافظة على التوازنات 
الطبيعية والبيئية والوقاية من انجراف التربة ومحاربة التصحر عالوة على األدوار التي 

تلعبها في امليدان االقتصادي واالجتماعي.

على املستوى البيئي

التصحر  في مجال مكافحة  أدوارا مهمة  املتعددة  عبر وظائفها  الغابوية،  النظم  تلعب 
واملحافظة على التنوع البيولوجي وهيكلة املجال الطبيعي. هذا باإلضافة إلى أدوار أخرى 

تتجلى خاصة في: 

 5.000 والتي يمكن أن تصل إلى  مكافحة التعرية املائية املتمثلة في انجراف التربة،    
مما يساهم في حماية حقينات السدود من الترسب.  طن/كم2/سنة في منطقة الريف، 
الذي يقلص من قدرة  ال�شيء  مليون متر مكعب سنويا،   75 ويمثل انجراف التربة نحو 
تخزين السدود بنسبة %0,5 في السنة أي ما يعادل القدرة على سقي مساحة زراعية ال 

تقل عن 10.000 هكتار.

  مكافحة التعرية الريحية املتمثلة في زحف الرمال باملناطق الساحلية والقارية.

  املحافظة على خصوبة التربة وإنتاجية األرا�شي الزراعية.

  تحسين النظام املائي عبر تغدية الفرشة املائية والينابيع وتحسين جودتها مع تقليص 
حدة السيول. 

  حماية املنشئات والبنيات التحتية األساسية عبر الحد من آثار الفيضانات واألحداث 
املناخية القصوى.

تمكن التشكيالت الغابوية من امتصاص وتخزين ما يناهز  وباإلضافة إلى هذه األدوار، 
23 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون )CO2(، وهو ما يمثل قيمة تقارب 4 ماليير درهم 

في السوق الدولية.

على املستوى االجتماعي

نمط عيشهم قروي باألساس،  ماليين نسمة،   7 حوالي  يمثل سكان املناطق الغابوية، 
حيث تمثل الغابات بالنسبة إليهم مجاال حيويا يستمدون منه ُسبل العيش عبر أنشطة 

تربية املوا�شي وجمع املواد الغابوية الخشبية والغير الخشبية. 
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إن الرعي في املجال القروي، جعل تربية املوا�شي تعتمد على املجاالت الغابوية على مدار 
السنة، بضغط يفوق نسبة 2 إلى 5 مرات القدرات اإلنتاجية للمراعي الغابوية، مع تفاقم 

الوضع خالل فترات الجفاف.

وعالوة على ذلك، فإن املجاالت الغابوية ُتهيكل املجال الطبيعي وتساهم في تحسين إطار 
عيش الساكنة عبر توفير فضاءات للنزهة والترفيه وتحسين جودة الهواء. ولهذا الغرض 
تهيئتها  تتم  بالحواضر،  واملحيطة  الحضرية  الغابات  من  هكتار   162.000 تحديد  تم 
قتين تسعيان إلى 

ّ
اعتبارا للمواصفات واملعايير الدولية املعتمدة وفقا لرؤية ومنهجية خال

تعبئة وترسيخ الشراكة بين مختلف الفاعلين املعنيين.

على املستوى االقتصادي

تلعب املناطق الغابوية أدورا اقتصادية من خالل توفير العديد من املنتوجات والخدمات 
مما يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في االقتصاد املحلي  التجارية والغير التجارية، 

والوطني.

إن قطاع الغابات يوفر قيمة سنوية مباشرة تتجاوز 7 ماليير درهم، ويخلق ما يفوق 10 
ماليين يوم عمل في السنة، وخاصة في املناطق التي تقل فيها فرص العمل. وهكذا توفر 
صانع تقليدي   6.000 وحدة صناعية وأكثر من   60 املجاالت الغابوية املواد األولية ل 
كما تساهم  )خشب النجارة والصناعة والفلين والنباتات الطبية والعطرية والفطر..(. 
مليون   15 من الحصيلة العلفية الوطنية أي ما يعادل   17% بنسبة  املراعي الغابوية، 

قنطار من الشعير في السنة.

إذ  القروية،  املناطق  في  خاصة  للطاقة،  مهما  الغابة مصدرا  تمثل  ذلك،  وعالوة على 
ماليين طن من   3 أي ما يعادل  من الحصيلة الطاقية الوطنية،   18% تساهم بحوالي 
 17 البترول وتقدر القيمة املالية التي تساهم فيها املجاالت الغابوية في مجال الطاقة 

مليون درهم سنويا. 

وإن املعطيات األولية همت بعض النظم الغابوية كتشكيالت االركان والتي أظهرت أن 
التقييم  للجهة مقارنة مع  الداخلي  الناتج  من   6,6% تمثل  املنتجات والخدمات  قيمة 

التقليدي الذي ال يتعدى حوالي 2%.
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الثاني المحور 
وتحديات الغابوية: هشاشة هيكلية  البيئية  النظم 

و  املتوسط  األبيض  البحر  حوض  ملنطقة  املناخية  للظروف  الغابوية  النظم  تخضع 
املتميزة أساسا بندرة املياه وانقطاع التساقطات لفترة طويلة من السنة مع تردد فترات 
الجفاف مع هشاشة النظم االيكولوجية زيادة الى ظاهرة التصحر والتي تهدد بدرجات 

متفاوتة  95 % من مجموع األرا�شي.

تنضاف الى ظاهرة الجفاف وندرة املوارد املائية اختالل توازنات املجاالت القروية حيث 
األرا�شي  إنتاجية  تدني  مع  املراعي  وتدهور  الغابوية  املوارد  على  الضغط  ارتفاع  نجد 

الفالحية.

حيث تؤكد الدراسات الخاصة بالتغيرات املناخية الى تراجع التساقطات املطرية وارتفاع 
درجات الحرارة ؛ املؤشر الرئي�شي الى تغييرات جذرية تهم باألساس تغير الدورات املوسمية 
هشاشة  تفاقم  الى  يؤدي  الذي  ال�شيء  املطرية  التساقطات  توزيع  في  وتغيير  السنوية 
م3.سنة   2500 )من  املجاالت الغابوية من جهة واملرور من خصاص الى ندرة في املياه 

1980 الى 720م3  حاليا(.

املتعلقة  واالنعكاسات  البشرية  األنشطة  تحت ضغط  البيئية  التوازنات  اختالل  إن   
يتطلبان وضع القطاع الغابوي في قلب مشاريع التنمية املستدامة  بالتغيرات املناخية، 

للبالد، حتى يتسنى له لعب أدواره وأداء وظائفه على الشكل املطلوب.

الثالث المحور 
المناخية التغيرات  بحكم  األوضاع  تفاقم  البيئية:احتمال  التوازنات 

يعتبر املغرب من بين أكثر الدول تضررا بآثار التغيرات املناخية رغم ضعف إنتاجه لغازات 
نحو مزيد من الجفاف كما تؤكده جميع  االحتباس الحراري مع احتمال وجود منحًى 
السيناريوهات املناخية التنبؤية وتأثيراتها على قدرة األصناف الغابوية على التأقلم وعلى 
زيادة خطر الحرائق وعلى احتمال ظهور عناصر جديدة قد تؤدي إلى تدهور الوضعية 

الصحية للغابات، كل هذا له انعكاسات سلبية على النظم البيئية.
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تدمج  وتؤخذ هذه التطورات بعين االعتبار في إطار إرادة سياسية للتنمية املستدامة، 
للتأقلم  عملية  تدابير  وترصد  القروي  املجال  لتهيئة  شمولية  مقاربة  ضمن  الغابات 

والتكييف ونذكر منها اإلجراءات العملية التالية:

  الوقاية من الحرائق ومحاربتها
  مراقبة صحة الغابات

  إعادة تأهيل املجاالت الغابوية باألصناف املحلية
  تصنيف وتهيئة املجاالت ذات األهمية البيولوجية وااليكولوجية

تعتبر الوقاية من الحرائق من أهم التدابير العملية للتأقلم والتكييف، حيث يتم تفعيل 
ومعالجة  لتفادي  استباقية  إجراءات  اتخاذ  خالل  من  السامية  املندوبية  تدخالت 
وتهم أساسا فتح  األسباب املهيأة لنشوب واندالع حرائق الغابات وكذا اتساع أضرارها. 
وصيانة أبراج مراقبة الحرائق  وبناء  وتهيئة نقط التزود باملاء،  وصيانة مصدات النار، 

وكذا إنجاز خرائط تنبؤية حول احتمال اندالع الحرائق.

يعتبر التتبع والرصد الدائم لتطور الحالة الصحية  ففي مجال مراقبة صحة الغابات، 
للغابات إجراء يمكن من اإلنذار املبكر قصد اتخاذ التدابير اإلستباقية املالئمة للحيلولة 
والتي تعوق حيوية وتنمية  دون انتشار القوارض والحد من االختالالت الناتجة عنها، 

النظم والتشكيالت الغابوية.

وانتشار  الذبول  ظواهر  وحصر  ورصد  الغابات  صحة  مراقبة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الحشرات والفطريات، تتم بواسطة شبكة للمراقبة والتتبع موزعة على املناطق الغابوية 

الحساسة.

إضافة إلى ذلك، يمكن النظام الدقيق للمراقبة الصحية، عبر شبكة متخصصة، أحدثت 
منذ سنة 2007، من كشف ورصد وتحليل وتقييم ومعرفة دقيقة لالضطرابات املتعلقة 

بهذه اإلشكالية، ألجل اتخاذ اإلجراءات الوقائية املالئمة وجعلها أكثر فعالية.

يشمل املحور الثالث الخاص بإعادة تأهيل املجاالت الغابوية باألصناف املحلية إجراءات 
استباقية لتعزيز أدوار ووظائف النظم الغابوية وتدعيم املنافع املتعددة التي تسديها 
للمجتمع. ويرتكز هذا البرنامج بالخصوص على )أ( إعادة التشجير وإحياء النظم الغابوية 
املناطق  في  الترمل  محاربة  )ج(  الجبلية  املناطق  في  والتربة  املياه  على  املحافظة  )ب( 

الساحلية والقارية )د( والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته.
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الرابع  المحور 
أي سياسة لرفع هذه التحديات ؟ : أهداف - برامج – إنجازات

سعيا وراء تثمين وتعزيز الوظائف واألدوار السالفة الذكر والخاصة باملجاالت الغابوية، 
املحيطة  واملستقبلية  الحالية  وللرهانات  واالجتماعي  االقتصادي  للمناخ  واعتبارا 
قامت املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإعداد  بالثروات الغابوية، 
آليات التخطيط ملختلف أوجه وميادين التنمية املستدامة للثروات الغابوية على املدى 

القريب واملتوسط والبعيد نذكر منها :

  الجرد الغابوي الوطني؛
  املخطط املديري للتشجير؛

  املخطط الوطني إلعداد األحواض املائية؛
  املخطط املديري إلعداد وتهيئة املناطق املحمية؛

  املخطط املديرى للوقاية من حرائق الغابات ومحاربتها؛
  برنامج لتقوية الكفاءات التقنية واملؤسساتية )البحث الغابوي،التكوين املستمر(

  برنامج لتحفيظ امللك الغابوي في غضون عشر سنوات املقبلة بهدف تأمينه.

تم إعداد البرنامج الغابوي الوطني الذي يتضمن جملة  انطالقا من هذه املخططات، 
من اإلصالحات والتدابير اإلجرائية تتوخى إدماج القطاع الغابوي في محيطه االقتصادي 

واالجتماعي واملؤسساتي

وقد شكلت هذه األدوات أرضية أساسية للبرنامج العشري )2014-2005( الذي اعتمد 
مدخلين رئيسيين يتجليان في البعد املجالي ومكافحة التصحر كانشغاالت كبرى لبلورة 
وقد مكنت املقاربة املتبعة من تحديد املشاريع املجالية وفق منهجية  جميع املشاريع. 

تشاركية، منبثقة من أصل امليدان، بإشراك الفاعلين املعنيين.

تمكن من  يتم تحيينها سنويا،  برامج ثالثية  البرنامج على شكل  كما تمت ترجمة هذا 
تكييف وثيرة االنجازات مع إكراهات املوارد البشرية واملالية وقدرة اإلنجاز للمقاوالت 
الغابوية. وهكذا، شكل البرنامج العشري والبرامج الثالثية املتواترة أساس عمل املندوبية 
السامية منذ عام 2005، على مستوى برمجة امليزانية وتطوير الشراكة والتتبع والتقييم.

مقاربة تدبيرية مبنية  اعتمدت ونفذت املندوبية السامية،  ولتنفيذ البرنامج العشري، 
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على مبادئ الحكامة الجيدة لتحقيق النتائج املسطرة. وعليه، فإن البرامج الجهوية والتي 
ترجمت على شكل مشاريع تتناول اإلشكاليات الخاصة بكل مجال، يتم تنفيذها من قبل 

الوحدات الالممركزة.

سنوية،  برامج  عقود  إطار  في  واملادية  واملالية  البشرية  التنفيذ  وسائل  تحديد  ويتم 
يمثل نظام التتبع  وفي هذا اإلطار،  بين املصالح املركزية والالممركزة.  متفاوض بشأنها، 
والتقييم وسيلة لضمان تحقيق النتائج املتعاقد عليها، من خالل مؤشرات للنجاعة يتم 
التي توجه عمل  الثقافات األربع  لتفعيل  املنهجية إطارا  وتعتبر هذه  تحديدها مسبقا. 

املندوبية، وهي ثقافات: املشروع واملسؤولية والتعاقد واملساءلة.

وسيتم دعم تنفيذ املحاور املشار إليها أعاله عبر توطيد وتعزيز مختلف أوجه الحكامة 
الجيدة والتي تم اعتمادها في إطار البرنامج العشري.
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تصفية الوضعية القانونية للوعاء العقاري 

التراث  هذا  على  للمحافظة  محورية  نقطة  يظل  الغابوي  العقاري  الوعاء  تأمين  إن 
الوطني، فضال على انعكاساته اإليجابية من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
ن بالخصوص من توضيح الوضعية العقارية لألرا�شي، كما يهدف إلى تحسين 

ّ
حيث ُيمك

العالقات مع الساكنة املجاورة للغابات وتشجيع االستثمارات العمومية والخاصة. 

وتبلغ املساحة املصادق على تحديدها 6,4  مليون هكتار إلى نهاية سنة 2013، أي ما يمثل 
أما املساحة التي في طور املصادقة على  من املساحة اإلجمالية للملك الغابوي.   71%

تحديدها مع إيداع ملفاتها بمصالح املحافظات العقارية، فهي تقدر بـ 1,2 مليون هكتار.

تتمركز أساسا بجهات  مليون هكتار،   1,2 كما تبلغ املساحة التي هي في طور التحديد 
الريف والجنوب الغربي والشرق. وتبلغ مساحة امللك الغابوي التي لم يتم تحديدها بعد 

240.000 هكتار، تتواجد باألقاليم الجنوبية.

)أ( فض النزاع عن  اعتمدت املندوبية السامية مقاربة ترتكز على:  ولبلوغ هذا الهدف، 
تسريع وثيرة إنجاز الدراسات التقنية  )ب(  طريق الترا�شي مع باقي اإلدارات والخواص 
الطبوغرافية من خالل تفعيل اتفاقية شراكة مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة 
العقارية واملسح العقاري والخرائطية )ج( تعزيز التعاون مع السلطات املحلية واإلقليمية 

لكونها تترأس لجان التحديد اإلداري الغابوي.

حرائق الغابات

تعد النظم الغابوية في املغرب جد حساسة  على غرار غابات البحر األبيض املتوسط، 
حيال إشكالية ومخاطر الحرائق. وقد عرفت هذه النظم خالل السنوات األخيرة تضاعف 

عدد الحرائق مقارنة مع السنوات الفارطة وخصوصا فترة الستينات والسبعينات.

مختلف  مع  بتعاون  السامية،  املندوبية  طرف  من  املبذولة  املجهودات  مكنت  وقد 
املساحة  معدل  تقليص  من  الحرائق،  ومكافحة  الوقاية  مجال  في  املعنيين  املتدخلين 
املتضررة لكل حريق من 14 هكتارا، خالل فترة 1995-1960 إلى 7 هكتارات خالل فترة 
2010-1996 ثم إلى 6 هكتارات فقط خالل سنة 2011، مع العلم أن معدل املساحة لكل 

16 هكتار. حريق بمنطقة البحر األبيض املتوسط يصل إلى 

وتجدر اإلشارة إلى أن جل اإلجراءات املتخذة مع مختلف الشركاء املعنيين لتهيئة املجال 
املستوى  على  التدخل  وكذا  املبكر  واإلنذار  والرصد  الحرائق  بمخاطر  والتنبؤ  الغابوي 
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البري والجوي إلخماد الحرائق، تتم طبقا لخطة محكمة، منبثقة من التوجهات املحددة 
في املخطط املديري للوقاية من حرائق الغابات ومحاربتها.

إعادة التشجير وتأهيل النظم الغابوية

إن البرامج املتعلقة بإعادة التشجير تهدف باألساس إلى تأهيل النظم الغابوية الطبيعية. 
وتساهم هاته األخيرة بشكل مباشر في محاربة التعرية املائية والريحية وإنتاج األخشاب 
وإنتاج الكأل في الجهات التي تعرف ضغطا رعويا وتحسين ظروف  في املناطق املناسبة، 

عيش الساكنة. 

الدراسات اإلستراتيجية  انطالقا من معطيات  التدخالت  بهذه  املعنية  املناطق  حّدُد 
ُ
وت

لتهيئة  الوطني  للتشجير واملخطط  املديري  كاملخطط  السامية،  املندوبية  لدى  املتوفرة 
وبتناسق مع توجهات مخططات  األحواض املائية واملخطط الوطني ملحاربة التصحر، 

تهيئة الغابات. وقد تم إدماج كل ذلك في البرنامج العشري 2005-2014.

كما أن انتقاء األنواع املعتمدة في عمليات إعادة التشجير يرتكز على األصناف املستوطنة 
الفليني واألركان والعرعار املغربي والسرو األطل�شي والخروب،  األصلية كاألرز والبلوط 
ومن أجل  العوامل الطبيعية لبالدنا.  التحمل والتكيف مع  بالنظر لقدرتها على  وذلك 
فقد اتخذت عدة تدابير على مستوى املسارات التقنية املتبعة  إنجاح هاته العمليات، 

وكذا اإلجراءات الخاصة بالتنفيذ.

ارتفعت الوتيرة السنوية للتشجير إلى 44.000 هكتار إلى متم2013   مقارنة مع 25.000 
منها  بقي  املشجرة كحصيلة صافية  االجمالية  املساحة  بلغت  كما   .2005 قبل  هكتار 
الغابوي  واالستغالل  الحرائق  شملتها  التي  املساحات  احتساب  بعد  هكتار   627.000

املنصوص عليه في برامج التهيئة. 

املحافظة على التربة واملوارد املائية في املناطق الجبلية 

في مسلسل تدهور املوارد الطبيعية ويمس بحدة مختلفة،   
ً
يمثل انجراف التربة حلقة

في أعالي األحواض، عن طريق  جزءا كبيرا من مناطق املغرب. ويمكن معاينة آثاره سواء 
إتالف التربة كأساس لإلنتاج الزراعي والرعوي والغابوي، أو في سافلتها وذلك من خالل 
التأثيرات السلبية على توفير املوارد املائية والتي تمثل عنصرا حيويا للتنمية االجتماعية 

واالقتصادية للبلد.
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بعض  في  املائية،  التعرية  عن  الناتج  التربة  إتالف  يفوق  األحواض،  لعالية  فبالنسبة 
مما  كما هو الشأن في منطقة الريف،  طن في الكيلومتر املربع سنويا،   5.000 األحيان 
يؤثر سلبا على إنتاجية األرا�شي. أما بالنسبة لسافلة األحواض، فإن نسبة توحل حقـينة 
السدود تقدر بـ 75 مليون متر مكعب في السنة، وهو ما يقلص من إمكانية التخزين لهذه 
السدود بـ %0,5 سنويا، مع ما يترتب عنه من حد كمي وكيفي في توفير املياه وفقدان ما 

يعادل الكمية الكافية لري 10.000 هكتار من األرا�شي الزراعية.

لذا، فإن التهيئة املندمجة لألحواض املائية تعتبر رهانا إستراتيجيا في مجال املحافظة على 
املوارد الطبيعية، عبر اعتماد تدبير مستدام للمياه والتربة في عالية األحواض، واملحافظة 
على املنشآت الهيدروفالحية والتجمعات السكنية والبنية التحتية والحد من اختالالت 

توازن النظم البيئية الساحلية.

ويمثل املخطط الوطني لتهيئة األحواض املائية إطارا استراتيجيا يحدد أولويات التدخل 
ويقترح املقاربات وامليكانيزمات املالية واملؤسساتية إلنجازها. حيث تمت برمجة جزء منها 

في البرنامج العشري 2005-2014.

وبالفعل فإن هذا املخطط يو�شي بإعطاء األولوية لبرنامج عمل، يهم على مدى 20 سنة، 
معالجة مساحة تقدر بـ 1,5 مليون هكتار على مستوى 22 حوض مائي.

كما  18 حوض مائي.  هكتار بـ   650.000 وقد شملت االنجازات في هذا امليدان معالجة 
2011 معالجة مجاري السيول ببناء  إلى   2005 همت املنجزات خالل الفترة املمتدة من 
متر مكعب في   100.000 أي بمعدل  متر مكعب من سدود الترسيب،   722.000 ما يفوق 

السنة، مقابل أقل من 50.000 متر مكعب قبل هذه الفترة.

محاربة زحف الرمال باملناطق الساحلية والقارية

واملناطق  الجنوبية  األقاليم  كل  باألساس  الرمال  الريحية وزحف  التعرية  تهم عوامل 
الساحلية. وتركز املندوبية السامية في تدخالتها ملحاربة هذه الظاهرة على تثبيت الكثبان 
بإنشاء  وذلك  السكنية،  والتجمعات  والواحات،  الطرقية،  املنشآت  لحماية  الرملية 
حواجز وقائية منها "ميكانيكية" وبيولوجية، كما تولي أهمية بالغة إلنشاء أحزمة خضراء 

حول املدن، خاصة باألقاليم الجنوبية، وذلك بشراكة مع الجماعات املحلية.
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هذا وقد شملت اإلنجازات خالل الفترة 2013-2005، تثبيت ما يفوق من 4.300 هكتار من 
الكثبان الرملية بـ 18 إقليما، مما رفع املساحة اإلجمالية للكثبان املثبتة إلى 37.600 هكتار.

املحافظة على املناطق املحمية وتثمينها

تشكل الغابات الرافد األسا�شي للتنوع البيولوجي الغني الذي يتوفر عليه املغرب على 
بسبب  بالتدهور  مهددة  الثروة  هذه  أن  إال  املتوسط.  األبيض  البحر  منطقة  صعيد 
وتفاقم  الحيوانية  األصناف  مواطن  وتدمير  الطبيعية  للمجاالت  املفرط  االستغالل 
الظروف املناخية الغير املالئمة، حيث أصبح العديد من أنواع النباتات والحيوانات ذات 

أهمية تراثية مهددة باالنقراض.

ترٍجم مصادقة املغرب على االتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي سنة 1996، انخراط 
ُ
وت

بالدنا في املحافظة على التنوع البيولوجي، من جهة، وحماية األنواع املهددة باالنقراض، 
 متزايدا من طرف املنظمات الدولية.

ً
من جهة أخرى. وتلقى هذه السياسة دعما

الذي مكن من تحديد شبكة وطنية مكونة  ويشكل املخطط املديري للمناطق املحمية، 
من 154 موقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تغطي مساحة تناهز 2,5 مليون هكتار، 

إطارا مرجعيا للمحافظة على هذا التنوع البيولوجي وتنميته وتثمينه.

وتتلخص منهجية هذا املخطط في: )أ( إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية )ب( وتهيئة 
وتنمية املناطق املحمية )ج( وتثمين املؤهالت الطبيعية للمناطق املحمية.

وتهدف هذه السياسة إلى وضع شبكة وطنية من املناطق املحمية تغطي جميع النظم 
البيئية عبر مجموع التراب الوطني.

تازكة،  توبقال،  )سوس ماسة،  التي تم إحداثها  فعالوة على املنتزهات الوطنية العشر، 
إيريقي(  خنيفرة،  الشرقي،  الكبير  األطلس  اخنيفيس،  الحسيمة،  تلسمطان،  إفران، 
تتوفر بالدنا على ثالث مجاالت مصنفة  منطقة رطبة املسجلة على قائمة رامسار،  و24 
كمحميات للمحيط الحيوي من طرف اليونيسكو، ويتعلق األمر بمحمية املحيط الحيوي 
لألركان ومحمية املحيط الحيوي لواحات جنوب املغرب ومحمية املحيط الحيوي للربط 
القاري املتوسطي، باإلضافة إلى محمية املحيط الحيوي الرابع لغابات األرز، والتي توجد 

في طور اإلحداث.
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الدين أوشفيق جمال 
التصحر والغابات ومحاربة  للمياه  السامية  بالمندوبية  الغابوية  التنمية   مدير 

املقاربة الت�شاركية يف القطاع الغابوي: 
احل�شيلة والرهانات
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املتصلة  والتطورات  البشرية  األنشطة  ضغط  تحت  البيئية  التوازنات  اختالل  إن 
بالتغيرات العامة، يجعل القطاع الغابوي في قلب التنمية املستدامة للبالد. وتمثل حاليا 
إذ توفر  للمجال الترابي،  املناطق الغابوية ترابطات عدة مع قطاعات ومكونات أخرى  

العديد من املنتوجات والخدمات للمجتمع ..

إن تطور استعماالت املجال الغابوي يعد السبب الرئي�شي في تعدد وتنوع املتدخلين مع 
اختالف وتداخل اختصاصاتهم. ومن أهم املتدخلين:

  ذوي حقوق االنتفاع )الرعي، حطب التدفئة، الحرث، مجال للعمل ...(؛
  الجماعات املحلية )املداخيل املالية، البرامج التنموية(؛

  املؤسسات العمومية )تنمية املشاريع ذات املصلحة العامة، املادة الخام، ...(
  املستثمرون )مشاريع تنموية(، 

  املهنيون )تثمين املواد الغابوية، انجاز األشغال الغابوية في إطار الصفقات العمومية(؛
  الخبراء والباحثين العلميين؛

  جمعيات املجتمع املدني )حماية البيئة، التنمية املحلية...(
  الزوار )الترفيه، التربية على البيئة، السياحة البيئية، ...(.

والتدريجي  املستمر  التطور  الى  أدى  الغابوي  املجال  الستعماالت  السريع  التطور  إن 
ملقاربات ومناهج العمل للمندوبية السامية في تدبير املجال الغابوي. وجاء التبني التدريجي 
للمقاربة التشاركية مسايرة للتغيرات الهامة والسريعة التي عرفها تدبير املجال الغابوي 
ويتلخص هذا التدرج في املرور  على الصعيد السوسيو-اقتصادي والبيئي واملؤسساتي. 

من التدبير في إطار املواجهة إلى التدبير التشاركي التعاقدي. 

المحور األول
المندوبية التشاركية محور أساسي في إستراتيجية عمل  المقاربة 

إستراتيجيتها  لتفعيل  أسا�شي  كمبدأ  التشاركية  املقاربة  السامية  املندوبية  تبنت 
غير  املنظمات  املحلية،  الجماعات  فيهما  بما  الشركاء  مختلف  مع  تفاوضية  وكقاعدة 
مع  القائم  التعاون  صعيد  على  وكذا  واالجتماعيين  االقتصاديين  الفاعلين  حكومية، 
وقد ارتبط مفهوم املقاربة التشاركية بمصطلح الحكامة الجيدة في  ًاملنظمات الدولية. 
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الغابات تطورا  وقد عرفت منهجية العمل التشاركي في مجال  الغابوية.  تدبيراملجاالت 
يمكن تلخيصه كما يلي:

1 املقاربة الكالسيكية

 تميزت هذه املقاربة بكونها اهتمت في السابق أساسا على جانب التدبير األحادي مع ضعف 
وقد أسست هذه البرمجة العمودية املبنية على مركزية  في منهج التشارك والشراكة. 
القرار إلى تدبير املجال الغابوي في إطار املواجهة والسيطرة مع هاجس السلم االجتماعي. 
وقد أبانت أغلب التدخالت عن محدوديتها في ضبط االستغالل املفرط للموارد وتدهور 

املوروث الغابوي.

واملالحظ أن هذه املقاربة الكالسيكية ال تثمن الجوانب البيئية واالجتماعية لذلك ال   
يمكن اعتمادها كآلية للتنمية املستدامة للمناطق الغابوية واملحادية للغابات. 

2 املقاربة التشاركية املعتمدة

جميع  إشراك  على  الغابوية  التنمية  مخططات  في  تبنيها  تم  التي  املقاربة  هذه  تتميز 
الحكومية  وغير  الحكومية  واملنظمات  املحلية  الجماعات  غرار  على  املعنيين،  الفاعلين 
والسكان، في اتخاذ القرارات التي تتعلق بانجاز مشاريع حماية وتنمية املجاالت الغابوية 
وتثمين منتوجاتها بما يخدم مشاريع التنمية املستدامة مع تحسين ظروف عيش الساكنة 

القروية املجاورة للغابات.

التصادم  عن  بعيدا  والتعاقدية،  التشاركية  للمقاربة  التدريجي  التبني  مبدأ  ويعد 
واملواجهة مع األطراف املعنية بالفضاءات الغابوية واملحادية للغابات، سياسة واضحة 
املعالم تتوخى املندوبية من خاللها مسايرة التغيرات الهامة والسريعة التي عرفها التدبير 

املجالي على الصعيد السوسيو-اقتصادي والبيئي واملؤسساتي. 

وقد مكن هذا الوعي املبكر بضرورة االنفتاح على املتدخلين في املجال الغابوي واإلرساء 
التدريجي للمقاربة التشاركية إلى تنظيم إشراك الساكنة املحلية في االقتصاد الغابوي 
القروية  للجماعات  والذي خول   ،1976 الشريف لسنة  الظهير  تفعيل مقتضيات  عبر 
منها في مشاريع تنمية  االستفادة من املداخيل الغابوية على أساس إعادة استثمار جزء 
املوارد الغابوية وتوفير الخدمات السوسيو اقتصادية لفائدة الساكنة املجاورة للغابات، 
إال أن هذه املقتضيات لم تتم أجرأتها وفق منظور التنمية املستدامة للمجاالت الغابوية. 

البد أن نشير إلى أن هذا املفهوم التشاركي عرف تطورا ملحوظا مما مكن من إرساء 
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مراجع وطنية في هذا املجال يمكن توظيفها في إطار شراكات مع الفاعلين األساسيين. إن 
تراكم التجارب العديدة في مجال التنمية الغابوية مكن من تطوير حزمة من منهجيات 
التدبير التشاركي املندمج وذلك من خالل املشاريع الناجحة )مشاريع واد سرو، خنيفرة، 

الشاون، املنتزه الوطني الفران، واد لخضر، ...(. 

ومن اجل تحقيق التنمية املستدامة باملناطق الغابوية، اعتمدت املندوبية السامية منذ 
املناظرة الوطنية التي نظمت بمدينة افران سنة 1996 تبني استراتيجية أساسها املقاربة 
التشاركية كمنهج لتدبير املجال الغابوي. فتم من خالله إعداد مخططات وبرامج وطنية 
تشكل سلسلة خطوات متعددة ومترابطة فيما بينها على املدى البعيد تبتدئ بالتشخيص 

االستراتيجي وتنتهي باإلنجاز التوافقي بإشراك مختلف الفرقاء املعنيين. 

في نسخته األولى  التصحر،  الوطني ملحاربة  البرنامج  أن إعداد  وتجدر اإلشارة كذلك، 
سنة 2001 ونسخته الثانية سنة 2011، تمت بلورته على أساس تشاركي على املستوى 
لتمكين  الحكومية  غير  واملنظمات  الحكومية  السلطات  بمشاركة  والجهوي  اإلقليمي 

االلتقائية في السياسة القطاعية على املستوى املجالي. 

كما ان اعداد البرنامج العشري )2014-2005( اعتمد املقاربة التشاركية ملدخلين رئيسيين 
يتجليان في البعد املجالي ومكافحة التصحر كانشغاالت كبرى لبلورة جميع املشاريع.

وقد مكنت املقاربة املتبعة من تحديد املشاريع املجالية وفق منهجية تشاركية تصاعدية 
اذ أسفرت هذه النظرة االستراتيجية على بلورة األهداف  بإشراك الفاعلين املعنيين، 
املنشودة من خالل إعداد وأجرأة البرنامج العشري بنهج مقاربة مجالية وتخطيط عملي 

تشاركي، منبثق عن استشارة محلية موسعة. 

الثاني المحور 
التشاركي بالمنهج  العمل  إطار 

1. املتدخلون في مجاالت الشراكة والتشارك

النجاعة الالزمة للتدبير املستدام للمجال الغابوي يبقى رهينا بمدى اشراك  إن إعطاء 
كل الفرقاء املعنيين في تفعيل وإنجاح اإلستراتيجية املعتمدة وفق مبدأ استباقي وتشاركي. 

أسا�شي  واملنتفعين كشرط  الفاعلين  إدماج  دون  بلورتها  يمكن  ال  التوجهات  هذه  كل 
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للحكامة من خالل أشكال تنظيمية مناسبة. إذ أن التدبير الغابوي ال ينحصر فقط على 
أسس تقنية محضة بل يستدعي األخذ بعين االعتبار تعدد املتدخلين وتنوع االستعماالت 

التي تؤثر بشكل أو بآخر على ديمومة املوارد الغابوية.

ومن جهة أخرى، فقد أصبحت الشراكة آلية لتوحيد الرؤى وتعزيز اإلمكانيات من اجل 
أنجع  فعالية  وضمان  املجالي  املستوى  على  التنمية  مشاريع  بين  أكبر  اندماج  تحقيق 
لتنفيذها من خالل اتفاقيات شراكة مع الفاعلين املؤسساتيين من اجل تدبير مندمج 

للمجال الغابوي. 

2. أدوات تنفيذ العمل التشاركي

أ ( األدوات القانونية

1917-( الظهائر  من  رصيد  على  الغابوي  القطاع  تؤطر  التي  القانونية  اآلليات  تتوفر 
واملراسيم التطبيقية املتعلقة بتدبير املجال الغابوي على مختلف   )1922-1923-1976
 1948 إضافة إلى ظهير  القنص..(.  الصيد،  )استغالل الغابات، حق االنتفاع،  األصعدة 

كما تم تحيينه الذي يتعلق بتنظيم وتنمية العمل التعاوني. 

ونذكر من بين القوانين ذات األهمية بهذا الخصوص قانون املحميات الطبيعية وقانون 
منح املقاصة لحماية املناطق املشجرة.

ب (  األدوات التقنية

تعد الدراسات املتعلقة بالتهيئة التشاركية للغابات ومروج الحلفاء، واملراعي واألحواض 
املائية، أدوات علمية ضرورية من أجل برمجة تدخالت املندوبية السامية. 

ت (  األدوات التنظيمية

 وعيا منها بنجاعة املقاربة، تعطي املندوبية أهمية قصوى لدعم قدرات املوارد البشرية 
إلى توظيف  باإلضافة  وخلق مصالح جهوية لتعبئة وتأطير العمل في املجال التشاركي. 

وتكوين املنشطين في ميدان التنمية املحلية.
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الثالث المحور 
 الحصيلة في مجال الشراكة والتشارك

1.تعزيز الشراكة

نظرا لتعدد الفاعلين في القطاع الغابوي واختالف الرؤى واملفاهيم املعتمدة في تدبير 
املجاالت الغابوية واستغالل مواردها، فإن الشراكة أصبحت آلية ضرورية الندماج أكبر 

بين املشاريع وفعالية أحسن في التنفيذ وكذا في تحديد املسؤوليات.

بإبرام عدة  قامت  املنهجية،  لهذه  وتفعيال  السامية،  املندوبية  فإن  السياق،  وفي هذا 
اتفاقيات شراكة، تهدف في مجملها إلى: 

السدود من جهة  من خالل التنسيق بين سياسة بناء  تكامل إدارة املوارد املائية،    
وعمليات املحافظة على املياه والتربة في عالية األحواض املائية من جهة أخرى؛

  تنمية األنشطة الزراعية واملشاريع املدرة للدخل في املناطق الجبلية املجاورة للغابات؛
  إعداد وتجهيز الغابات داخل املجاالت الحضرية وشبه الحضرية وخلق أحزمة خضراء 

تهدف إلى خلق فضاءات للترفيه؛
التعليمية  املؤسسات  داخل  البيئة،  على  املحافظة  مجال  في  والتحسيس  التربية    

واملخيمات الصيفية؛
  التنسيق وتفعيل املقتضيات املتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها؛

  تنمية األنشطة املتعلقة بالقنص والصيد في املياه القارية؛
اإلسراع في تبسيط املساطر وتسريع وتيرة تامين القطاع الغابوي بمعية املحافظة    

العقارية،
  تنسيق الجهود الرامية للحد من املخالفات الغابوية؛

  تبادل الخبرات والوسائل في مجال البحث الغابوي.

ومن أجل التنسيق وتفعيل املقتضيات الدولية، فان إطار العمل التشاركي الذي تتبناه 
املندوبية السامية للمياه والغابات يعرف عدة مشاريع للتعاون والشراكة الدوليين مع 

كل من: 

  منظمة األغذية والزراعة )صحة الغابات، استغالل الغابات..(
وتنفيذ  )إستراتيجية تدبير النباتات العطرية والطبية،    برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

نموذج التدبير التشاركي للغابات...(،
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  وكالة التنمية األملانية )الغابة والتحوالت املناخية(،
  املكتب الوطني للغابات بفرنسا )صحة الغابات ومكافحة الحرائق(

  االتحاد األوروبي )برنامج دعم السياسة الغابوية، مشاريع ميدا... (،
)... UICN،  FEM، WWF( و منظمات دولية غير حكومية   

إلى أن هناك عدة مجاالت أخرى للشراكة قد تم تبنيها في إطار  وتجدر اإلشارة كذلك، 
التعاون الثنائي أو متعدد األطراف، وذلك من أجل االنخراط في الديناميكية الدولية أو 
الذي  ال�شيء  وبانسجام تام مع االتفاقيات البيئية التي صادق عليها املغرب،  الجهوية، 

سيمكن من تعبئة الخبرات التقنية واملوارد املالية.

لحقوق  وخاضعة  محيطها  على  مفتوحة  مجاالت  الغابوية،  املجاالت  لكون  واعتبارا 
االنتفاع، ولتجاوز منهجية التدبير الزجري التي أبانت عن محدوديتها وعدم فعاليتها، فإن 
إشراك الساكنة املجاورة للغابات في الحفاظ على املوارد الغابوية وتثمينها، أصبح أمرا ال 

محيد عنه. ويتجلى ذلك في تنظيم املنتفعين في جمعيات رعوية وتعاونيات غابوية.

2. تنظيم ذوي حقوق االنتفاع 

أ (  خلق جمعيات رعوية والتعويض عن حق الرعي باملناطق املحمية

لذلك  إن عملية التشجير والتخليف تتطلب منع الرعي باملناطق املعنية لبضع سنوات.  
لتعويض الساكنة عن حق الرعي باملناطق املحمية وذلك   ،2002 تم سن قانون منذ 
املنتفعين  السكان  لفائدة  للهكتار املحمي  درهم سنويا   250 بقيمة  عبر صرف مقاصة 

واملنظمين داخل جمعيات رعوية.

درهم   350 فيقدر هذا التعويض املتعلق باملقاصة بقيمة  أما بالنسبة لغابات األركان، 
للهكتار سنويا ، وتحدد املساحة التي تؤسس حولها جمعية املستعملين  في 100  هكتار.

ومن أجل دعم املجهودات املتخذة إلنجاح برامج التشجير والتخليف وإعادة  وهكذا، 
تأهيل الغابات، فإن املندوبية السامية تقوم منذ سنة 2005 بتعويض الساكنة املنظمة 
في إطار جمعيات رعوية، عن تخليها عن حق الرعي في املحيطات املعنية. وقد شملت هذه 
املبادرة إلى نهاية سنة 2013، خلق 143 جمعية رعوية تضم 14.500 منخرط للمساهمة 

في حماية 80.000 هكتار من الغابات.
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وكتقييم للحصيلة في هذا الباب، فقد تبين جليا أن املقاربة التشاركية املعتمدة تشكل 
إذ تم  السبيل األمثل لضمان نجاح املشاريع املندمجة التي تقوم بها املندوبية السامية. 
إحداث جمعيات رعوية استفادت من منحة اجمالية للمقاصة بحوالي 105 مليون درهم 

ما بين 2005 و2013. 

ب (  تنمية التعاونيات الغابوية

وموازاة مع ذلك، فإن إدماج الساكنة املحلية في البرامج املتعلقة بتثمين املوارد الغابوية، 
حيث  غابوية.  تعاونيات  في  ودمجهم  املنتفعين  تنظيم  خالل  من  وستقوى  ستتواصل 
تعاونية غابوية، تضم 14 مجموعة ذات   136 مكنت هذه املنهجية فيما سبق من خلق 
منخرط بمدخول   7.600 استفاد منها  برنامج،  ـ  عقدة   116 وإبرام  النفع االقتصادي، 
كما أن عدد أيام العمل التي تم خلقها بلغ في  درهم لكل أسرة.   2.000 شهري يقدر ب 

مجموعه مليوني يوم من العمل في هذا اإلطار.
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الخاتمة

نظرا لتعدد الفاعلين في القطاع الغابوي واختالف الرؤى واملفاهيم املعتمدة في تدبير 
املجاالت الغابوية واستغالل مواردها، فإن مفهوم الشراكة والتشارك أصبح آلية ضرورية 

الندماج أكبر بين املشاريع وفعالية أحسن في التنفيذ وكذا في تحديد املسؤوليات.

وعليه فإن هذا التوجه تم اعتماده من طرف املندوبية السامية مع األخذ بعين االعتبار 
االتجاهات الكبرى التي تؤثر على دينامية النظام الغابوي، والتي تترجم عبر:

التنمية البشرية والتي تؤثر على نظام ونمط الحياة والوضعية االجتماعية للساكنة   -
املجاورة للغابات؛ 

- التنسيق والتكامل بين سياسات التنمية، والتي تستند في غالبها على املقاربة القطاعية 
البعد  وال تدمج   ،)... التحتية األساسية  والبنى  والتهيئة الحضرية  )الزراعة والسياحة 

البيئي إال بشكل جزئي.
- انخراط الفاعلين واملنتفعين كشرط أسا�شي للحكامة املحلية في إدارة مشاريع التنمية 

من خالل الشراكة وتنظيمات مالئمة؛
- البحث عن توازنات جديدة تأخذ بعين االعتبار القدرة اإلنتاجية للمجاالت الغابوية.

ستواصل املندوبية السامية تطوير  مكتسبات وخالصات التجارب املنجزة،  على ضوء 
السوسيو  للخصوصيات  ومواكبتها  التشاركية  للمقاربة  والتنظيمية  التقنية  اآلليات 

اقتصادية الجهوية واملحلية. 

تقوم املندوبية بتدعيم أدوات  ومن اجل ترسيخ مبدأ الشراكة في مختلف برامجها،   
التحفيز ودعم برامج التحسيس والتأطير وتأهيل إطار العمل ملواكبة ديناميكية املقاربة 

التشاركية واالندماج في السياسات القطاعية.
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العوني  عبد السالم 
للمياه  السامية  بالمندوبية  والمنازعات  القانونية  والشؤون  الغابوي  الملك  مدير 

التصحر ومحاربة  والغابات 

الغابوي:  للقطاع  القانوين  الإطار 
والتطبيق املحتوى 
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مقدمة

سعيا وراء تثمين وتعزيز وظائف وأدوار املجاالت الغابوية، واعتبارا للمناخ االقتصادي 
وضع  تم  الغابوية،  بالثروات  املحيطة  واملستقبلية  الحالية  والرهانات  واالجتماعي 
ترسانة قانونية تم تطويرها وإغناءها في مراحل مختلفة لتستجيب للتحوالت الكبرى 
التي عرفتها بالدنا على جميع املستويات وخاصة ما يتعلق بضرورة مالءمتها للمعاهدات 
السياسات  توحيد  تروم  والتي  املغرب  عليها  صادق  التي  الدولية  واالتفاقيات 
في أفق تحقيق  البيولوجي وسبل تثمينه  التنوع  والتشريعات في مجال املحافظة على 

تنمية مستدامة للمجاالت الغابوية.

األولى  تتعلق  محوريتين  نقطتين  إلى  خاصة  بصفة  التطرق  سيتم  املداخلة،  هذه  في 
على  الثانية  في  التركيز  وسيتم  الغابوي  للملك  املؤطر  والتشريعي  القانوني  باإلطار 
إلى مخطط  اإلشارة  مع  الغابوي  امللك  وتحفيظ  لتحديد  املنظمة  القانونية  املسطرة 
النتائج  والى  املجال  هذا  في  التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية 

.2014-2005 املحصل عليها خالل العشرية 

المحور األول
الغابوي للملك  المؤطر  والتشريعي  القانوني  اإلطار 

على غنى الترسانة القانونية املنظمة للملك الغابوي بمختلف  من أجل تسليط الضوء 
مكوناته مع األخذ بعين االعتبار التنوع الذي يميزه والتفاعالت املعقدة التي ينسجها مع 
تناول هذا املحور من خالل تصنيف  سيتم  والبيئي،  محيطه االجتماعي واالقتصادي 
النصوص القانونية حسب مواضيعها أو غاياتها الكبرى مع االعتماد على مقاربة تاريخية 
تروم إبراز أهم التطورات التي عرفها التشريع الغابوي ليواكب ويتالءم مع املتغيرات التي 

عرفتها بالدنا.

وباإلضافة إلى النصوص الخاصة بامللك الغابوي، فإنه سيتم اإلشارة الى بعض النصوص 
العامة التي يتم العمل بمقتضياتها.
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أ . التشريع الغابوي

يمكن أن نصنف التشريع الغابوي الى ثالثة أقسام كالتالي:  

  تحديد وتحفيظ امللك الغابوي

الغابوية  واالمالك  الغابات  تلعبها  التي  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  لألدوار  نظرا 
للدولة  خاص  كملك  القانونية  وضعيته  حماية  ينبغي  مشتركا  ملكا  باعتبارها  االخرى 
االنتفاع  حقوق  ضمان  مع  حوله  العقارية  النزاعات  وتفادي  النهائية  حدوده  ورسم 
والتصرف املعترف بها للساكنة املجاورة، تم استصدار مجموعة من القوانين التي تكرس 

هذه املبادئ نذكر منها: 

املوجهة إلى العمال والقياد والقضاة للحفاظ على الغابات   1912 دورية فاتح نونبر   
ومنع استغاللها.

تفويت  وتنظيم  العدلية  تنظيم  بشأن   1914 يوليو   17 في  الصادر  الشريف  الظهير   
العقارات.

مع االشارة الى أن هذين النصين بينا طبيعة العقارات التي ال يكمن ألحد أن ينفرد بتملكها 
حق االستغالل الذي أعطي للقبائل املجاورة لها  وال تفويتها من بينها الغابات مع إبقاء 
الرخص التي بواسطتها  بالرعي أو التحطيب.كما منع على العمال والقياد إعطاء  سواء 

يمكن إثبات ملكية أرا�شي غابوية وإقرار البيع والهبة والقسمة واملقايضة.

 ظهير 3 يناير 1916 الخاص بتأسيس نظام خصو�شي لتحديد األمالك املخزنية كما تم 
تغييره وتتميمه بظهير 17 غشت 1949، وقد صدر هذا القانون من أجل تكريس مفهوم 
العقارات املخزنية، من خالل وضع حدود واضحة لألمالك املخزنية حتى ال يقع نزاع مع 
األمالك املجاورة لها بهدف حفظ حقوق الدولة في شأن مادة العقار ورسم حدود نهائية 

للملك الغابوي. 
 ظهير 24 مايو 1922 املتعلق بتحفيظ امالك الدولة املحددة طبق لظهير 3 يناير 1916 
 الظهير الشريف الصادرفي 4 مارس 1925 يتعلق بوقاية غابات شجر أركان وبتحديدها 
على الخصوص كيفية مباشرة حقوق االنتفاع فيما يتعلق باألشجار وثمارها واالنتفاع 
تلك  أجانب عن  أناس  وبين  املذكورة  القبائل  بين  إحالة  أو  معاملة  كل  ومنع  باألرض 

القبائل.
لألرا�شي  عدلي  ضابط  بجعل  املتعلق   1928 غشت   15 الصادرفي  الشريف  الظهير   
باعتبارها جزءا من أمالك الدولة الخاصة نظرا لخصوصية هذه  املغروسة بالحلفاء 
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املجاالت وتميزها عن االرا�شي املشتركة بين الجماعات واالرا�شي املخصصة للرعي.

  املحافظة على الغابات واستغاللها

الغابات  على  باملحافظة  الخاص   1917 أكتوبر   10 في  الصادر  الشريف  الظهير   
واستغاللها، وقد أدخل في حكمها األحراش والغابات وحدد كيفية ضبطها وإدارة شؤونها 
وإثبات  الغابات  وإحياء  األشجار  وتفقد  القطع  مباشرة  وكيفية  املحصوالت  بيع  وفي 

املخالفات.

ومن املبادئ األساسية التي أتت بهما هذه القوانين التوفيق بين حقوق األفراد واملصالح 
الجماعية والوعي بتحديد املجال الغابوي وتكريس حقوق االنتفاع للساكنة املجاورة 
واحترام حقوق األغيار وارساء مبدأ عدم قابلية امللك الغابوي للتفويت وتعبئته في حاالت 
وعليه فإن هذا القانون  وأن محتوياته تفي باملواصفات والضوابط.  مضبوطة ومقننة. 

يتوفر على كل األسس املتعارف عليها للحيلولة دون تدمير املوارد الطبيعية. 

ويستنتج جليا أن هذه القوانين كان لها، في الشكل واملضمون، مقاربة استباقية ملا ُيعرف 
حاليا بالتنمية املستدامة.

الصعوبات  وملواجهة  اليومية  املمارسة  أظهرتها  التي  الثغرات  بعض  لسد  منه  وسعيا 
املرتبطة بتطبيق للنصوص القانونية قصد مالءمتها للتطورات االجتماعية واالقتصادية 
القانونية  النصوص  التي مست  التعديالت  وكذا من أجل مواكبة  البالد،  التي عرفتها 
أدخل املشرع الغابوي عبر عدة مراحل تعديالت  الجاري بها العمل في املجاالت األخرى، 
تعديال تجلت في تتميم وتغيير ونسخ بعض مقتضيات ظهير   17 مهمة بلغت في مجملها 
توفق بين ضرورة الحفاظ على املوارد الغابوية وضمان حقوق األغيار   10/10/1917

وصيانة مبدأ االنتفاع لذوي الحقوق في حدود ما تستلزمه التوازنات البيئية:

األموال  استعمال  إعادة  تنظيم  بشأن   1929 دجنبر   7 في  الصادر  الشريف  الظهير   
املخزنية.

الذي حدد كيفية تفويت بعض املواد   1951 نونبر   21 في  الظهير الشريف الصادر   
من خالل السمسرة العالنية وذلك باعتماد أسلوب  )غابات الفلين األخضر(  الغابوية 

طلب عروض؛
 الظهير الشريف الصادر في 17 ابريل 1959 الذي ألغى الجزء األول من ظهير 10 أكتوبر 
وتعويضه بمقتضيات جديدة عرفت بالنظام الغابوي وبينت العقارات التابعة   1917
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القرينة  ومبدأ  للتفويت  الغابوي  امللك  قابلية  عدم  مبدأ  أسس  كما  الغابوي،  للملك 
القانونية.

وعلى هذا األساس فإنه بين األرا�شي الخاضعة للنظام الغابوي والتي تشمل باإلضافة 
غابات الجماعات القابلة للتهيئة واالستغالل بصفة منتظمة والغابات  للملك الغابوي، 
املتنازع عليها بين الدولة وجماعة ساللية أو بين أحد هذين الصنفين من املالكين وأحد 
الرعي  وأرا�شي  جديد  من  ستغرس  التي  أو  غرسها  املعاد  الجماعية  واألرا�شي  األفراد 
كما حدد  الجماعية واألرا�شي املعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأرا�شي الرعي. 
بالحلفاء  املغطاة  واألرا�شي  املخزنية  الغابات  وهي  الغابوي  للملك  التابعة  العقارات 
املسماة »منابت الحلفاء والتالل القارية والتالل البحرية إلى حد امللك العمومي البحري 
واملنازل الغابوية وملحقاتها واملسالك الغابوية واألغراس واملشاتل املحدثة في الغابات 
غرسها  املعاد  املخزنية  واألرا�شي  الغابوي  للملك  وهبت  التي  األرا�شي  وكذا  املخزنية 
باألشجار أو التي ستغرس من جديد واألرا�شي التي اشتراها امللك الغابوي إلعادة غرسها.

من  أصبح  حيت  للتفويت،  الغابوي  امللك  قابلية  مبدأ عدم  التعديل  هذا  كما أسس 
للدولة إال عن طريق الفصل  الغابوي  غير املمكن إخراج أي قطعة غابوية من امللك 
ألجل املنفعة العامة أو عن طريق املقايضة العقارية بهدف ضم امللك الغابوي للدولة، 

وتوظيف عائد عملية الفصل في اقتناء عقارات جديدة قصد غرسها.

القانونية  القرينة  الذي نص على مبدأ   1960 يوليو  في21  الصادر  الشريف  الظهير   
معتبرا أن األرا�شي التي تحتوي على  الطابع املخزني على الغابات غير املحددة،  إلضفاء 

نباتات عودية طبيعية النبت تابعة للملك الغابوي، ما دام تحديدها لم يتم. 
 الظهير الشريف الصادر في 31 دجنبر 1990 الذي رفع قدر مبالغ الغرامات لتعزيز الردع 
1991 مبالغ الغرامات املنصوص عليها كما  حيث ضربت في عشرة ابتداء من فاتح يناير 

.1953 وقعت الزيادة فيها بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 يونيو 
ونظرا للطبيعة الخاصة التي تميز مجاالت شجر األركان وكذا منابت الحلفاء، فقد صدرت 

ظهائر خاصة لضبط استغاللهما، ونخص بالذكر:
 الظهير الشريف الصادر في 4 مارس 1925 املذكور أعاله. 

املتعلق باملحافظة على نباتات الحلفاء   1930 غشت   01 الظهير الشريف الصادر في   
واستغاللها. 

  التنوع البيولوجي
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 الظهير الشريف 11الصادر شتنبر 1934 القا�شي بإحداث املنتزهات الوطنية 
 ظهير 21 يوليوز1923 يتعلق بمراقبة القنص. ولسد بعض الثغرات في مجال املحافظة 
على الوحيش وتنميته، فقد تم تتميم هذا النص التشريعي بواسطة القانون رقم 54-03 
به هذا القانون إحداث  يوليوز 2006. أهم ما جاء   3 املنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 
 )Licences( وإحداث ثالثة أنواع من إجازات   ، امتحان للحصول على رخصة القنص 
وتقنين  والقنص السياحي(  قنص الطرائد املهاجرة،  )قنص الطرائد املستقرة،  القنص 
نشاط القنص السياحي وتكريس دور الجامعة امللكية املغربية للقنص في تدبير شؤون 

القنص وتحديد شروط إيجار حق القنص.
 ظهير 11 أبريل 1922 يتعلق بصيد األسماك في املياه البرية.  وقد تم تحيينه بواسطة 
1961 وظهير 17 غشت 2011. وقد ارتكزت هذه  16 يونيو  23 يناير 1957 وظهير  ظهير 
املراجعة على الزيادة في مبالغ الغرامات عن املخالفات والجنح وتحيين بعض املصطلحات 

وتوسيع نطاق تطبيق املقتضيات الخاصة بالسمك إلى جميع القشريات.
املهددة  املتوحشة  النباتات والحيوانات  أنواع  يتعلق بحماية   05-29 قانون رقم   

 2 بتاريخ  القانون الصادر  باالنقراض ومراقبة االتجار فيها والذي تم تحيينه بواسطة 
ولقد تم وضع هذا القانون لتوفير تشريع خاص بحماية أنواع النباتات   .2011 يوليوز 
االتفاقية حول  لتوصيات  يستجيب  بشكل  باالنقراض  املهددة  املتوحشة  والحيوانات 
 .)CITES( باالنقراض  املهددة  املتوحشة  والحيوانات  النباتات  أنواع  في  الدولي  االتجار 
الطبيعي  للتراث  تنمية مستدامة  اجل  من  أساسية  قانونية  دعامة  يشكل  بذلك  وهو 
الذي يزخر به املغرب واملتميز بأنواع نادرة من النباتات والحيوانات وبأنظمة إيكولوجية 
ومناظر طبيعية ذات قيمة عالية. غير أن هذه الثروة اإلحيائية الطبيعية الغنية والهشة 
في نفس الوقت تخضع لالستغالل واالتجار الدولي بشكل متزايد، وخاصة األنواع املهددة 

باالنقراض من نباتات وحيوانات متوحشة. 
إحداث وتدبير املناطق املحمية  ويهم   يتعلق باملناطق املحمية،   22-07 قانون رقم   
واملحافظة عليها وذلك في إطار تعزيز التشريع الخاص باملحافظة على الطبيعة وحماية 
التنوع  تدبير  في  العالم  عبر  املعتمدة  الجديدة  املقاربة  مع  ومالءمته  اإلحيائي  التنوع 
البيولوجي من جهة واالستجابة ملقتضيات االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادق 

عليها املغرب من جهة أخرى.

  مشاركة الساكنة في تدبير املجاالت الغابوية وفي االقتصاد الغابوي

املتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي.   ظهير 20 شتنبر 1976 
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وقد صدر هذا القانون لتكريس مساهمة موارد امللك الغابوي في التنمية املحلية من 
خالل دفع منتوج هذه املوارد إلى ميزانية الجماعات املحلية. ومن أجل ضمان استمرارية 
هذه املوارد حرص املشرع على إلزامية إعادة استثمار الجماعات املستفيدة لقسط ال 

يقل عن %20 من هذه املداخيل في مشاريع للتنمية الغابوية.

 ومن أجل تحقيق األهداف املتوخاة من وضع هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بإعادة 
استثمار نسبة %20 من املداخيل الغابوية، فقد تم تعديل الفصل 14 والفصل 15 منه 
وذلك بتجميع ناتج النسبة املتعين إعادة استثمارها )%20 من املداخيل الغابوية( على 
مما سيمكن من خلق ظروف التضامن بين   .)FNF( مستوى الصندوق الوطني الغابوي 
الجماعات داخل الجهة وتمكين إعادة تأهيل كافة النظم الغابوية الهشة. علما أن هذا 
التعديل حافظ على جوهر النص وذلك لكون موارد هذا الصندوق ترصد إلنجاز مشاريع 

تتعلق باملحافظة على املوارد الغابوية وتنميتها. 

ب-قوانين في طور التحيين:

 1922 11 أبريل   القانون رقم 07.10 املغير واملتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 
بشأن الصيد في املياه البرية؛

مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية لفائدة موظفي   
املياه والغابات

الغابات  بحفظ  املتعلق  الشريف  الظهير  ويتمم  يغير   13-24 رقم  قانون  مشروع   
واستغاللها الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1917 وذلك من أجل:

• مالئمة النص القانوني مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها املغرب 
وكذا املصطلحات للتنظيم القضائي للمملكة وحذف بعض املسميات التي لم يعد 
املراقبة  واملدنية،  األهلية  األمور  إدارة  فرنسية،  محاكم  فرن�شي،  )ضابط  مبرر  لها 

املدنية...(؛

• التصدي ألنواع جديدة من املمارسات والجرائم تهدد امللك الغابوي؛

• تعزيز الطابع الردعي للعقوبات، من خالل إقرار العقوبات السالبة للحرية، بجعلها 
إجبارية بدال من اختيارية، وتشديدها بالنسبة لجرائم النهب والتهريب للمواد الغابوية 

والترامي على امللك الغابوي من أجل زراعة القنب الهندي؛

• التنصيص على وجوب الحكم باملصادرة لفائدة الدولة، لكل وسائل النقل املستعملة 
واإلغالق مؤقتا أو نهائيا ملراكز تحويل هذه املواد وملحالت  في تهريب املواد الغابوية، 
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النجارة التي تضبط بها؛

للظروف  نظرا  والغابات،  املياه  القانون ملهند�شي وأعوان  التنصيص على حماية   •
الصعبة التي يعملون فيها؛

وتحديد الحاالت  تقنين حمل السالح من طرف مهند�شي وأعوان املياه والغابات،   •
التي تستلزم استعماله فيها، والتنصيص على تفتيش وسائل النقل املشبوه فيها، وفي 

استعمال الوسائل املمكنة إليقافها وضبطها و حجزها؛ 

التنصيص على منح مكافآت ملحرري املحاضر بشأن املخالفات والجنح الغابوية،   •
وتحديد مبالغ هذه املنح وطرق أدائها؛

الحضرية  الجماعات  مدارات  داخل  املتواجدة  الغابات  حماية  على  التنصيص   •
واملراكز املحددة واملجموعات العمرانية واملناطق املحيطة بها.

• مشروع مرسوم بتطبيق القانون املتعلق باملناطق املحمية

والحيوانات  النباتات  انواع  بحماية  املتعلق  القانون  بتطبيق  مرسوم  مشروع   •
املتوحشة ومراقبة االتجار فيها.

ج (  النصوص العامة

 الظهير الشريف الصادر سنة 1914 املتعلق بتنظيم استغالل املقالع
 الظهير الشريف الصادر سنة 2003 املتعلق بالتأثير على البيئة

 قانون املسطرة الجنائية
 قانون املسطرة املدنية

الثاني المحور 
الغابوية الوطنية  الثروة  تأمين 

سيتم تناول هذا املحور من خالل مناقشة الثالث نقط األساسية التالية:

   االستراتيجية املتبعة في تأمين امللك الغابوي
   املسطرة القانونية لتحديد وتحفيظ امللك الغابوي

العشرية  خالل  املسجلة  االنجازات  وحصيلة  الغابوي  للملك  القانونية  الوضعية    
األخيرة.
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أ ( االستراتيجية املتبعة في تأمين امللك الغابوي

بهدف تجنب كل ما من شأنه أن يعيق تنمية الثروة الوطنية الغابوية وحمايتها وضمان 
لكل ترام عليها أو حدوث أي تداخل بين امللك   

ً
حقوق الساكنة املجاورة للغابة ومنعا

فقد تم بشكل مستمر القيام بعمليات تحديد امللك الغابوي  الغابوي وامللك الخاص، 
تهدف إلى تحقيق االهداف والغايات التالية:

  تأمين امللك الغابوي عبر إرساء حدود قارة وواضحة بين امللك الغابوي للدولة وأمالك 
الخواص. 

  املحافظة على الثروات الغابوية وتنميتها للحفاظ على التوازنات البيئية
للملك  املجاورة  لألرا�شي  بالنسبة  امللكية  حق  عبر ضمان  الخواص  حقوق  تأمين    

الغابوي وممارسة حقوق االنتفاع املنصوص عليها قانونيا،
وتساهم هذه العمليات وبشكل جلي في:

  بلورة اهداف االستراتيجية الوطنية املتعلقة بتوضيح وضبط النظام العقاري لألرا�شي 
  تحسين العالقات مع الساكنة املحلية املجاورة للغابات، 

  تخفيف الضغط على املحاكم
تهييئ الظروف املالئمة إلنعاش االستثمار داخل األرا�شي الخاصة واألمالك الغابوية    

للدولة على حد سواء،

أضحت  فقد  والتقنية،  القانونية  العمليات  هذه  تكتسيها  التي  باألهمية  منها  ووعيا 
اهتمامات وانشغاالت  أولى  بين  للدولة من  الغابوي  للملك  العقارية  الوضعية  تصفية 
التشخيص  تبين من خالل  اذ  التصحر،  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية 
وحمايتها  الغابوية  الثروات  على  املحافظة  أن  الحالية،  للوضعية  الدقيقين  والتحليل 
يتعرض  الغابوي  امللك  وأن  تنمية مستدامة  لضمان  اعتبارهما ضرورة حتمية  يمكن 
امللك  تحديد  عمليات  وأن  مختلفة،  باستعماالت  مرتبطة  وضغوطات  أطماع  لعدة 
املنطقة  في  تعقيداته  بكل  العقاري  النظام  منها:  االكراهات  بعض  تعترضها  الغابوي 
ومحاوالت  وتعرضات الجماعات الساللية والسكان على عمليات التحديد،  الشمالية، 
تمليك أرا�شي امللك الغابوي عن طريق التعشيب ومحو معالم القرينة القانونية املتعلقة 

بملكية املجاالت الغابوية للدولة. 

املجاالت  على  باملحافظة  املتعلقة  البرامج  انجاز  ومستوى  وتيرة  أن  كذلك  اتضح  كما 
الغابوية وتنميتها خاصة منها التشجير وتخليف النظم الغابوية تظل رهينة بتأمين الوعاء 

العقاري للملك الغابوي. 
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وفي هذا اإلطار وضعت املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برنامج عمل 
ببلورة وتفعيل املخططات  الغابوي وذلك  امللك  إلى استكمال تحديد وتحفيظ  يهدف 
مع  العشرية الجهوية وتعبئة املوارد البشرية واملالية والتقنية واللوجيستيكية الالزمة، 

االعتماد على مبادئ الشراكة والتشارك والتوافق والحوار.

لذلك، فمن بين املحاور االساسية التي ارتكزت عليها هذه االستراتيجية يمكن ذكر ما يلي:

 تعزيز مقاربة تشاركية مع الساكنة املحلية تنبني على نهج مقاربة توافقية لحل النزاعات 
في إطار يضمن التوافق بين الحقوق املشروعة للساكنة املعنية ومصالح امللك الغابوي. 
ولتحقيق هذه الغاية املرجوة، فقد كان لزاما القيام بعمليات تهدف الى توعية وتحسيس 
التي تمر منها مسطرة  الغابوي واطالعهم على جميع املراحل  التحديد  بأهمية  السكان 
التحديد وشرح الطرق لتمكينهم من تقديم مالحظاتهم على التحديد ومن سلك املساطر 

املعمول بها للبت فيها؛

 تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات اإلدارية ذات الصلة. 

وعيا منها بأهمية العمل في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء املعنيين بعمليات 
تحديد وتحفيظ امللك الغابوي من أجل تحقيق االهداف املرجوة في هذا املجال وكذا 
فقد  النزاعات بطريقة حبية وتوافقية،  الى فض  الرامية  الحكومية  السياسة  بتفعيل 
عمدت املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تبني هذه املقاربة التي 

تعتبر أحد املبادئ االساسية التي تؤطر مناهج العمل والتدبير التي تنتهجها. 

وقد توجت هذه املبادرات من خالل عقد اتفاقيتين للشراكة وتكوين مجموعة من لجن 
العمل املشتركة، والتي يمكن ان نوردها كما يلي:

 اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية 
والتي حددت اإلطار العام للتعاون والتنسيق لتحقيق األهداف التي وضعتها الحكومة في 

مجال التحديد اإلداري والتحفيظ العقاري للملك الغابوي للدولة.
 اتفاقية شراكة مع مديرية أمالك الدولة والتي تروم تحقيق تسوية النزاعات القائمة 
في إطار عمل اللجنة املشتركة وكذا تعزيز التنسيق والتعاون بين اإلدارتين من أجل الدفاع 

على امللك الخاص للدولة وامللك الغابوي.
مع  تكوين لجن مشتركة لدراسة امللفات من أجل تسوية النزاعات القائمة، سواء   
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وزارة التجهيز والنقل فيما يخص التداخالت بين امللك الغابوي وامللك العمومي البحري أو 
املائي، أو مع مديرية الشؤون القروية فيما يخص النزاعات املرتبطة باألرا�شي الجماعية.

ب ( مسطرة تحديد وتحفيظ امللك الغابوي

إن التحديد اإلداري يعتبر مجموعة من العمليات القانونية والتقنية التي تخضع ملسطرة 
طويلة. وترتكز هذه املسطرة على املبادئ التالية:

   ضرورة االخبار واالشهار

   حضور ومشاركة الساكنة املحلية في عملية التحديد.

   الحق في الدفاع عن امللكية الخاصة.

   امكانية البث في النزاعات عن طريق الترا�شي.

فإن عملية التحديد تمر عبر مراحل متعددة يمكن أن نوجزها  ولتحقيق هذه املبادئ، 
كما يلي:

املتدخلوننوع العملياتاملراحل

مصالح املياه والغاباتعملية تقنيةالتحديد املؤقت

التحديد النهائي
األمانة العامة للحكومة ومصالح املياه والغاباتعملية قانونية

اللجنة القانونية )السلطات املحلية واملياه والغابات(عملية تقنية

املحافظة العقارية والسلطات املحلية ومصالح املياه عملية قانونيةاإليداع
والغابات

املصادقة على 
األمانة العامة للحكومة ومصالح املياه والغاباتعملية قانونيةالتحديد
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   الوضعية قبل التحديد

تعتبر االمالك الغابوية مجاالت مفتوحة 
باستعماالت سوسيو-اقتصادية  مثقلة 
التي  الضغوطات  بين  ومن  متعددة. 
محاوالت  باملغرب  البيئي  النظام  تهدد 
الترامي على األرا�شي الغابوية عن طريق 
أجل  من  والبناء،  والحرث  التعشيب 
وبالتالي  الغابوية،  القرينة  معالم  محو 
الخاصة  االرا�شي  ملكية  دائرة  توسيع 
التابعة  الغابوية  األمالك  حساب  على 
للدولة بهدف إحداث مشاريع استثمارية 
محظورة  زراعات  غرس  أو  خاصة 
السيما ببعض أقاليم  )القنب الهندي( 

الشمال من اململكة.

 

 

 
 

 

 

 

عمليات التعشيب

ومن أجل التصدي لهذه املمارسات التدميرية للمجاالت الغابوية والتي تشكل تهديدا 
حقيقيا الستمرار التوازنات البيئية، فإنه يتم العمل على مباشرة تحديدها كأحد مداخل 

التصدي لهذه االعتداءات.

   التحديد املؤقت

القانونية،  القرينة  مبدأ  أساس  على  تنبني  للدولة  الغابوي  امللك  تحديد  عملية  إن 
املنصوص عليه في ظهير 10 أكتوبر 1917، املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها. 
الحلفاء،  بسهوب  املغطاة  واألرا�شي  الدولة  غابات  فإن  املبدأ،  هذا  وبمقت�شى 
والتالل الرملية الساحلية والقارية واألرا�شي املخزنية املشجرة أو القابلة للتشجير، كما 
ان العقارات التي تضم الدور الغابوية وملحقاتها واملسالك الغابوية واملشاتل، تعتبر جزء 

ال يتجزأ من األمالك الغابوية للدولة.

ومن أجل تسهيل تطبيق هذا املبدأ فيما يخص غابات الدولة، فقد تم توضيح مفهومه 
 26 ومدلوله بواسطة الفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 1-60-126 الصادر بتاريخ 
كل قطعة  »تعتبر غابة للدولة،  والذي ينص على أنه   )1960 يوليوز   21(  1380 محرم 
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أرضية مكسوة بنباتات عودية وطبيعية«.

تتم عملية املعاينة امليدانية للمجال الغابوي املراد تحديده  وباالعتماد على هذا املبدأ، 
والتي تمكن من إنجاز عملية تحديده املؤقت والتي تتم عبر وضع حدود طبيعية ووضع 
أنصاب مؤقتة. وخالل هذه العملية االولية يتم استثناء بشكل تلقائي كل االرا�شي التي 
ال تستوفي شروط القرينة القانونية كاألرا�شي الفالحية والتجمعات السكنية وكذا الدور 

املنعزلة ويتم فصلها عن امللك الغابوي على شكل محصورات.

واعتمادا على املعطيات التي تم قياسها خالل هذه املعاينة امليدانية يتم اعداد ملف   
حدوده  ويبين  االدارية  وضعيته  يوضح  الغابوي  للعقار  مخطط  من  أساسا  يتكون 

ومساحته بشكل تقريبي.

مرفقا  التحديد  ملف  احالة  تتم 
بمشروع مرسوم يأمر بإجراء عمليات 
العامة  االمانة  على  النهائي  التحديد 
للحكومة التي بعد أن تخضعه لصك 
رئيس  السيد  على  تعرضه  املطابقة، 

الحكومة من أجل التوقيع عليه.

وبعد استصدار مرسوم التحديد الذي 
انطالق  ومكان  وساعة  تاريخ  يحدد 
عملية التحديد، يتم العمل على نشره 
بالجريدة الرسمية ملدة شهر. كما يتم 

خالل نفس املدة إشهاره

 

 محصورات
 غابوية

حدود 
 مؤقتة

1 

العالمة الغابوية 
 األوىل

   التحديد النهائي

عن طريق اللصق في االماكن املخصصة بمكاتب بعض االدارات العمومية واملناداة في 
القرى واألسواق وذلك من أجل إثارة انتباه مالكي األرا�شي املجاورة للغابات.

املعامالت  جميع  تعليق  يتم  املرسوم  هذا  صدور  من  ابتداء  أنه  على  التأكيد  ويجب 
املتعلقة بإنجاز العقود وغيرها لألرا�شي املوجودة داخل املحيط املشمول بالتحديد إال 
في حالة الحصول على شهادة تسمح بذلك من طرف اإلدارة املعنية كما ال يمكن وضع 

مطلب تحفيظ ألي قطعة توجد بهذا املحيط إال كإثبات للتعرض على التحديد.
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تباشر عملية التحديد النهائي للملك الغابوي من طرف لجنة قانونية مختصة مكونة 
من قائد امللحقة التي توجد بترابها الغابة املعنية كرئيس للجنة وضابط للمياه والغابات 

ويمكن أن يرافق هذه اللجنة عند االقتضاء عدالن وأعوان السلطة املحلية.

وتجرى هذه العملية بعلم وبحضور السكان املحليين الذين يمكنهم إثارة املالحظات التي 
تلك اللجنة التي لها  تعرضاتهم أمام اللجنة املختصة بالتحديد،  يرونها ضرورية وإبداء 
السكان إلثبات حقوقهم.  بها  يدلي  التي  والحجج  املستندات  لدراسة جميع  الصالحية 
ويخول القانون لهذه اللجنة كامل الصالحية للبت في النزاعات املطروحة خالل جريان 
إحداث  أو  الغابوي  امللك  حدود  على  تغييرات  بإدخال  تقوم  فهي  ثم  ومن  التحديد 

محصورات جديدة في إطار تسوية بعض النزاعات عن طريق الترا�شي. 

على  تعمل  فإنها  فيها،  الفصل  اللجنة  على  يتعذر  والتي  املقدمة  للمالحظات  وبالنسبة 
إدراجها بمحضر التحديد قصد إحالتها على القضاء.

وتختم اللجنة االدارية أعمالها بإعداد ملف للتحديد النهائي موقع من طرف أعضائها، 
ويتكون امللف من محضر للتحديد معزز بمخطط وبجدول لألنصاب الغابوية يحتوي 

على جميع القياسات الطبوغرافية املتعلقة بحدود العقار املحدد.

   ايداع ملف التحديد

يتم وضع محضر التحديد بين يدي السلطة املحلية التي باشرت عملية التحديد وكذا 
لدى املحافظة العقارية التي يقع تحت نفوذ ترابها العقار املحدد وذلك خالل ثالثة أشهر 

ابتداء من تاريخ إيداع محضر التحديد.

ويتم نشر اإلعالن املتعلق بإيداع محضر التحديد بالجريدة الرسمية وإشهاره عن طريق 
اللصق على صعيد اإلدارات املعنية املركزية واملحلية وكذا عن طريق املناداة في القرى 
واالسواق ملدة شهر قبل اتمام عملية ايداع املحضر لدى السلطتين االداريتين املشار 

اليهما أعاله.

ويعتبر هذا االجراء فرصة للذين تعذر عليهم تقديم تعرضاتهم أثناء مرور لجنة التحديد 
أن يقدموها أمام السلطة املحلية. 

فإن القانون يلزم  وخالل الثالثة األشهر املوالية التي تلي فترة إيداع محضر التحديد،   
املتعرضين على التحديد بتقديم مطالب للتحفيظ إلى املحافظة العقارية املعنية. 
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 وبعد م�شي هذا األجل األخير فإن التعرضات التي لم يتم تثبيتها تسقط بمقت�شى القانون 
الجاري به العمل.

وتجدر االشارة في هذا الصدد أن املشرع أتاح إمكانية فض النزاعات املتعلقة بمطالب 
التحفيظ املودعة كتأكيد للتعرضات املقدمة ضد عملية التحديد، وذلك تحت إشراف 

السيد املحافظ على االمالك العقارية.

وتحال امللفات املتعلقة بمطالب التحفيظ التي لم يتم تسويتها عن طريق الترا�شي على 
القضاء من أجل البت فيها.

   املصادقة على عملية التحديد

بعد انصرام مدة إيداع محضر التحديد وطبقا للفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر 
26 رمضان 1340 )25/05/1922( املتعلق بتحفيظ األمالك الخاصة للدولة التي  بتاريخ 
جرى تحديدها طبقا للمسطرة املبينة بالظهير الشريف املؤرخ بسادس وعشرين صفر 
الصادر في النظام الخاص لتحديد أمالك   1916 املوافق لثالث يناير سنة   1334 عام 
السامية  املندوبية  لهذه  املركزية  املصالح  إلى  املحافظ  السيد  يرسل  الخاصة،  الدولة 

شهادة إدارية تبرز وجود أو عدم وجود:

   رسوم عقارية ومطالب التحفيظ تم إيداعها قبل صدور مرسوم التحديد؛ و/أو
   طلبات التحفيظ التي سجلت لتثبيت التعرضات على التحديد؛

مستثنية القطع األرضية  وتتم مباشرة إجراءات املصادقة على التحديد بشكل جزئي، 
موضوع الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ السالفة الذكر في حالة وجودها، أو بشكل 

كلي وشامل في حالة عدم وجودها.

تضبط  وتتم املصادقة على عملية التحديد بواسطة مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية، 
للعقار  غابوي  القانونية كملك  والوضعية  املادية  الحدود  فيها  ثابتة وال رجعة  بصفة 

موضوع التحديد.

    التحفيظ العقاري

إن تحفيظ امللك الغابوي يعتبر ذا أهمية قصوى في تطهير العقار وتصفية وعائه بصفة 
نهائية بالرغم من أن املصادقة على التحديد اإلداري تؤدي إلى نفس النتائج بالنسبة 

لحقوق امللكية.
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وتندرج هذه العملية في إطار اإلستراتيجية الوطنية لتوضيح الوضعية العقارية لألرا�شي، 
بحيث انها تمكن من صيانة حقوق األغيار وتوحيد مساطر رسم حدود العقارات املجاورة 
للملك الغابوي سواء كانت أرا�شي خاصة أو جماعية أو غيرها والحد من التعرضات على 
وبذلك فهي تهدف الى تصفية النزاعات وتحسين  مطالب التحفيظ في حالة التداخل. 
العالقات مع الساكنة املجاورة وتحسين الظروف لتشجيع االستثمار على مستوى أرا�شي 

الخواص وامللك الغابوي على حد سواء. 

عمليات  على  املصادق  للدولة  الغابوية  لألمالك  العقاري  التحفيظ  عملية  وتباشر 
تحديدها في إطار مسطرة التحفيظ الخاصة املنصوص عليها في الظهير املتعلق بتحفيظ 
أمالك الدولة املحددة حسب مسطرة الظهير املتعلق بسن نظام خاص لتحديد أمالك 
الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه املشار اليه أعاله. وهي كذلك تخضع ملقتضيات قانون 

التحفيظ العقاري.

وبذلك فإن مسطرة التحفيظ لألمالك الغابوية تباشر من خالل إيداع مطالب لتحفيظها 
مهندسين  طرف  من  الطبوغرافية  تصاميمها  وإنجاز  العقارية  املحافظة  مصالح  لدى 
مساحين وإجراء عمليات مراجعة حدودها من طرف أطر مصالح املسح العقاري للتأكد 

من مطابقة حدودها مع ملفات التحديد اإلداري املصادق عليه املتعلقة بها.

ومن املعلوم أن مسطرة التحفيظ العقاري تقيد في السجالت العقارية بشكل نهائي وال 
وبذلك فإن  رجعة فيه الحقوق العقارية املعترف بها داخل العقار موضوع التحفيظ. 
االنتفاع  حقوق  ممارسة  مع  تتناقض  ال  الغابوية  لألمالك  العقاري  التحفيظ  عملية 
التي  املنجزة  اإلدارية  التحديدات  في  النظر  إعادة  تعني  وال  املحلية  للساكنة  املخولة 

أصبحت نهائية وال رجعة فيها بقوة القانون.

ج( الوضعية القانونية للملك الغابوي وحصيلة االنجازات

تتلخص الوضعية القانونية للملك الغابوي كالتالي:

املساحة املصادق على تحديدها:             6.4 مليون هكتار )71%(
منها مساحة محفظة:                              1.8 مليون هكتار )25%(
املساحة في طور املصادقة على التحديد:   1.2 مليون هكتار )13%(
املساحة في طور التحديد النهائي:                1.2 مليون هكتار )13%(

املساحة في طور التحديد املؤقت:               0.24 مليون هكتار )02%(
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وقد تم تحقيق هذه املستويات املتقدمة في مجال تأمين امللك الغابوي بفضل تظافر 
وخاصة من طرف مصالح الوكالة الوطنية  الجهود املبذولة من طرف جميع الشركاء 
للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية والتي تعززت بفضل توقيع اتفاقية إطار 
تروم تسريع وتيرة انجاز عمليات تحديد وتحفيظ االمالك الغابوية طبقا للمقتضيات 

القانونية املعمول بها.

وباألرقام يبرز الجدول أسفله النتائج املحصل عليها خالل العشرية االخيرة باملقارنة مع 
تم تسجيله منذ البدئ في عمليات التحديد والتحفيظ في بدايات القرن املا�شي والتي 

تظهر سرعة في وتيرة االنجازات: 

العـمـلـيـة
الفترة )2005-2013(الفترة )2004-1916(

املساحة املنجزة 
)بالهكتار(

الوتيرة السنوية 
)بالهكتار(

املساحة املنجزة 
)بالهكتار(

الوتيرة السنوية 
)بالهكتار(

7.431.50083.5001.342.600149.200التحديد املؤقت

6.418.70072.120980.150109.000التحديد النهائي

املصادقة على 
3.652.80041.0002.456.500273.000التحديد

10.7001201.780.176197.800التحفيظ العقاري

طرف  من  املعتمدة  للمقاربة  األمثل  بالتطبيق  االيجابية  النتائج  هذه  تفسير  ويمكن 
املندوبية السامية ملياه والغابات والتي تشجع منهجية حل النزاعات عن طريق الترا�شي 
املجهودات  عن  األمثلة  بعض  مختصر  بشكل  نورد  يلي  وفيما  املجابهة.  أسلوب  بدل 
املبذولة لحل بعض اإلشكاليات العقارية املطروحة وكذا لحل بعض النزاعات العقارية 
مع الساكنة املجاورة ولتمكين املالكين من الشواهد اإلدارية الضرورية إلنجاز عقود 

امللكية أو الرسوم العقارية ألمالكهم الخاصة:

  تسوية وضعية بعض الدواوير املحدثة داخل امللك الغابوي، ومن بينها:

مرسوم املقايضة في طور املصادقة من طرف األمانة العامة  -دوار سيدي الرباط:     
للحكومة،
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     -دواوير بتراب تارودانت: في طور تدقيق املساحة املعنية 
     -دواوير بالحسيمة: في طور الخبرة

     -دواوير بآسفي: اتصاالت جارية لتكوين امللف

ويمكن أن  التسوية عن طريق الترا�شي للتعرضات املقدمة ضد مسطرة التحديد،    
نذكر بعض الحاالت التالية: 

     -غابة بوحسوسن بخنيفرة
     -غابة أكرودار بصفرو 

     -غابة بني مسعود بطنجة
     -رفع اليد عن التعرضات املقدمة ضد مطالب التحفيظ

     -محاضر التسوية املبرمة بين لجن التحديد والساكنة

  تسليم الشواهد االدارية لألغيار في إطار الدورية حول خطة العدالة.

خاتمة
استنتاج وبشكل  يمكن  فإنه   ، تقديمها بشكل مختصر  تم  التي  املعطيات  من خالل 
في  الغابوي  للملك  املؤطرة  القانونية  الترسانة  لعبتها  التي  الجليلة  االدوار  تلقائي 
املحافظة على التراث الوطني الغابوي التي تزخر بها بالدنا وضبط استغالله لتحقيق 
وهذا ما يبرهن أن هذه الترسانة كان  تثمين املوارد الغابوية وتنميتها بشكل مستدام، 

لها في الشكل واملضمون مقاربة استباقية ملا يعرف حاليا بالتنمية املستدامة.

بالدنا  تشهده  التي  املتغيرات  مع  القانونية  الترسانة  هذه  مالءمة  ضرورة  أجل  ومن 
أعدت  فقد  الدولية،  االتفاقيات  إطار  في  املغرب  بالتزامات  يتعلق  فيما  وخاصة 
والتي  التحيينية  النصوص  مشاريع  من  مجموعة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية 

هي في طور املصادقة.

وفي األخير، فإنه ينبغي التأكيد على أن تأمين امللك الغابوي يعتبر ضرورة ملحة لضمان 
حقوق  يكرس  الذي  الغابوي  التشريع  إطار  في  الغابوية،  املجاالت  وظائف  ديمومة 
االنتفاع التي تعتبر الضامن لتحقيق االحتياجات املعيشية االساسية لطيف واسع من 

الساكنة القروية باملغرب.
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ملحاوي يوسف 
 مهندس غابوي خبير في تدبير الموارد الطبيعية وتطوير النماذج 

المالئمة

التدبري امل�شتدام للقطاع الغابوي:
م�شل�شل ت�شاركي وتراكمي للخربة واملعرفة
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المحور األول
العالم والبيئة في  الغابات  إشكالية حماية 

نبذة تاريخية عن العمل البيئي/الغابوي الدولي

العالم خالل القرن العشرين قفزة نوعية و تقدما و تطورا     ملحوظا على  لقد عرف  
جميع األصعدة:  التكنولوجية و الصناعية و االقتصادية و التجارية و كذا العسكرية ..  
إال أن كل هذه اإلنجازات كانت في أغلب الحاالت على حساب بيئة كوكبنا  و استنزاف 
ثرواتنا الطبيعية و خاصة املائية منها  و الغابوية. فضغط اإلنسان على  هذه الثروات 
نوع نباتي و حيواني   100 كانت سببا في تراجع التنوع البيولوجي مما أدى إلى إتالف  
مليار إنسان مرتبطة باملوارد   1,6 كما أن حياة  باملناطق االستوائية فقط.  في اليوم  
حرق  فعمليات اجتثات و   الطبيعية نظرا للفقر املتف�شي باملناظق املجاورة للغابات. 

باملائة من االنبعاثات الغازية العاملية.    25 الغابات ساهمت في 

تدهور  بخطورة  منها   املتقدمة  و خاصة  املجتمعات  وعي  ازداد  السبعينيات:   خالل 
جمعيات و حركات دولية و  إنشاء  الغابات و االهتمام بقضايا البيئة مما ساهم في   

وطنية تناضل من أجل حماية البيئة فأصبح لها دور    مؤثر داخل الدول. 

قامت هذه املنظمات  غير الحكومية بحمالت  خالل الثمانينيات و بداية التسعينيات:  
تطالب  فكانت  الطبيعة"،   العالمي  "الصندوق  و  األخضر"  "السالم  مثل   نضالية 
آثار سلبية على املستوي  و هكذا كانت لحمالت املقاطعة  بمقاطعة أسواق الخشب. 

اإلقتصادي و اإلجتماعي و البيئي: 

• غضب الحكومات.
• غضب الصناعيين و العمال.

الصورة السيئة للمنظمات البيئية غير الحكومية.    •
التهديد باستبدال الخشب بالبالستيك.   •

مدينة  في   نوعها   من  االولى  لالرض  قمة  لعقد  الدعوة  كانت  السياق،  هذا  ففي   
اإلشكالية  ملدارسة  الدولي  العمل  بدأ  هنا  من  و   ،1972 عام  السويدية  ستوكهولم 

البيئية و البحث عن سبل الحفاظ عليها.                           
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5 قمم كونية تميزت من بينها قمة ريو بنتائجها و توصياتها.  و هكذا تم لحد االن عقد 

البيئة البشرية   :  1972 قمة األرض األولى في ستوكهولم 
.1982 قمة األرض في نيروبي 

1992: البيئة و التنمية  قمة األرض في ريو  
التنمية املستدامة   :    2002 قمة األرض جوهانسبرغ 

2012 : االقتصاد األخضر قمة األرض ريو 20+   
أهم القرارات التي اتخذت خالل هذه القمم:

 1972 قمة ستوكهولم 

 تأسيس برنامج االمم املتحدة للبيئة.
 اعتبار يوم الخامس من يونيو يوما للبيئة يحتفل به سنويا. 

 االتفاق على اجتماع رؤساء العالم و قادته كل عشر سنوات في نفس املوعد.

1992 قمة ريو  

  وضع برنامج عمل شامل للعمل العالمي في جميع مجاالت التنمية املستدامة: جدول 
.21 األعمال القرن 

سلسلة من املبادئ التي تحدد حقوق  مبدأ:   27 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية    
ومسؤوليات الدول.  

وهي مجموعة من املبادئ التي يقوم عليها التدبير  مبدأ:   15 بيان مبادئ الغابات    
العالم. املستدام للغابات في جميع أنحاء 

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ.
اتفاقية التنوع البيولوجي.   

مفهوم االستدامة و قمة ريو

بمفهوم و وصف جديد للتنمية و لتدبير املوارد  في خضم هذه األزمةجاءت قمة ريو  
. الطبيعية.  و هو مفهوم ”االستدامة“ 

املساس  الحاضر دون  الوقت   باحتياجات  تفي  التي  التنمية  هي  املستدامة  "التنمية 
بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة." 

متبصر  ”التدبير املستدام للغابات هو طريقة تسهر على احترام البيئة عبر استعمال  
.” للثروات الطبيعية بحيث تصبح دائمة على املدى البعيد 
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فالتحدي الذي كان مطروحا انذاك هو كيف نقيس هذه اإلستدامة؟  

على  الحكومية  غير  املنظمات  و  الحكومات  بعض  انكبت  املؤتمر،  أشغال  انتهاء  منذ 
"شهادات التدبير الجيد للغابات".  و مناهج إلصدار  "االستدامة"  إعداد نظم لقياس 

ونذكر من أهم هذه املبادرات:

 ترتكز نظم قياس "اإلستدامة" على احترام مجموعة من الضوابط تحتوي على مبادئ 
تتفرع عن كل واحد منها معايير يتم تقييمها من خالل تحقيق عدد من املؤشرات.

أما مسلسل التصديق اإلثباتي فيمر عبر افتحاصين أولي و نهائي لطريقة تدبير املوارد 
الغابوية قبل إصدار شهادات التدبير الجيد للغابات.

المحورالثاني
بالمغرب الغابوي  القطاع  لتدبير  الحالي  النظام  تقييم 

إكراهات حماية النظم البيئية الغابوية:

ذلك  و  املحلية  الساكنة  طرف  من  مهولة  لضغوط  الغابوية  البيئية  النظم  تتعرض 
ضعف  و  محدودية  أخرى  جهة  من  و  جهة  من  اقتصادها  هشاشة  و  فقرها  بسبب 
املفرط  الرعي  يعتبر  و  تأمين حدوده.  و  الغابوي  املجال  لتدبير  الحالي  النظام  نجاعة  
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و قطع األشجار الغير املشروع من أجل الطهي و التدفئة و الصناعة من أهم عوامل 
تدهور الغطاء الغابوي. لهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم اثار سلبية كثيرة نذكر 
منها على الخصوص تراجع التنوع البيولوجي، تحطيم املوائل، تعطيل عملية التخليف 

التصحر. تدهور بنية و هيئة األحراج،  الطبيعي، 

تقييم النظام الحالي لتدبير القطاع الغابوي باملغرب:

الوطنية  السياسة  الغابوي  القطاع  لتدبير  الحالي  النظام  يعكس  أن  املفترض  من 
)التشجير،  الفرعية  القطاعية  االستراتيجيات  و  الوطني(  الغابوي  )البرنامج  الغابوية 
على مستوى املجال و كذا   )... األحواض املائية،  محاربة الحرائق،  محاربة التصحر، 
املغرب.  عليها  وقع  التي  الدولية  االتفاقيات  و  الغابوية  التشريعات  تطبيق  و  تفعيل 
الصمود  عن  ما  حد  إلى  عجز  الذي  التدبيري،  النظام  هذا  تحليل  و  قراءة  خلصت 
أمام التحديات التي تواجه القطاع الغابوي و حلحلة إشكالية التدهور البيئي للنظم 
إبراز مواطن القوة و مواطن  إلى   الغابوية و التثمين الغير املستدام للثروات الغابوية، 

ضعف هذا النظام. 

أهم مواطن القوة:

البرمجة و التخطيط و التعاقد مع املديريات الجهوية.  -
إعداد مخططات عشرية.  -

تعبئة املوارد املالية والبشرية لتنفيذ البرامج السنوية.  -
اجتماعات نصف سنوية للتتبع و التقييم.  -

- الحرص عل حفظ  حقوق الساكنة  املجاورة للغابات )نظام املقاصة(.
 . للغابات منذ 2007  - االنخراط في مسلسل التصديق اإلثباتي  

- توفر القطاع الغابوي على موارد بشرية تقنية و إدارية كفئة و ذات خبرة مميزة.
- وجود شبكة من التعاونيات الغابوية. 

- وجود تشريعات غابوية و استراتيجيات و مساطر تساعد على تدبير الغابات.     

أبرز الحلقات الضعيفة التي تحتاج إلى تقوية:
  1921/01/15 كمرسوم  املعطلة  الغابوية  التشريعات  بعض  تفعيل  على  العمل   -

املتعلق بتنظيم حق الرعي داخل الغابات.
الذي تم إرسائه في إطار املشروع املندمج  ”نظام تدبير املعلومة“  و تعميم  تفعيل    -

لغابات األطلس املتوسط. 
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الغابوية وفق معايير  التهيئة  كناش التحمالت املتعلق بدراسات مخططات  تحيين    -
التدبير املستدام للغابات وجعل مخططات التهيئة ملزمة لكل األطراف. 

- تطوير عملية التخليف االصطناعي املحصورة في األشجار املنتجة للخشب إلى عملية 
الترميم االيكولوجي للنظام البيئي الغابوي برمته.       

تعزيز شراكات عملية مع مختلف األطراف على مستوى املجال و ذلك قصد تحقيق   -
االلتقائية و االندماج. 

األطر و التقنيين في امليدان بقرب الساكنة و الفاعلين  تكثيف حضور   العمل على    -
املحليين و تشجيع املبادرات و تقوية التواصل الداخلي.

 بعض الحلقات املفقودة التي تتطلب اإلدماج:
إعداد مرجعية وطنية الستخالص الدروس و العبر من التجارب املتراكمة في مجال   -

تدبير الغابات و املحافظة عليها.
- إعداد و تنفيذ منهجية للعمل مع ذوي الحقوق و مساهمتهم في تدبير مشترك للموارد 

الغابوية. 
املستوى  على  وااللتقائية  االندماج  يحقق  مركزي  مؤسساتي  تشاركي  إطار  وضع   -

الوطني.
)دراسة  الغابوية  التهيئة  مخططات  إعداد  عند  البيئي  البعد  االعتبار  بعين  األخذ   -
جرد و حماية أصناف التنوع البيولوجي النادرة  الواقع البيئي و االجتماعي للتدخالت، 

و املهددة باالنقراض...(.

و نقدم في األخير نموذج لتدبير مستدام للغابات تم تطويره  بطريقة تشاركية بجماعتين 
ميدلت(  بإقليم  تانوردي  جماعة  و  بوملان  بإقليم  مداز  سكورة  )جماعة  نموذجيتين 
لقد تم  باألطلس املتوسط و ذلك في إطار املشروع املندمج لغابات األطلس املتوسط. 
على ثالث دعائم رئيسية  الذي يحتاج إلى تقوية و تجربة و تعميم،  هذا النموذج،  بناء 

فيما بينها. يشترط عند إرساءها االلتزام بالتماسك العمودي و األفقي  

"النظام التقني لتدبير املوارد  فال يمكن تحقيق االستدامة اعتمادا فقط على دعامة 
الغابوية" ولو كان متصفا بالحكامة الجيدة. فهي، أي الدعامة، تحتاج، لبلوغ األهداف 
املتوخاة، إلى إشراك  ذوي الحقوق املجاورين للغابات في تدبير املجال الغابوي الرعوي 
و ذلك من خالل  دعامة املسلسل التشاركي. و بموازاة ذلك، العمل على عقد شراكات 
تحقيق  قصد  ذلك  و  املركزي  املستوى  على  كذا  و  املجال  مستوى  على  استراتيجية 

االندماج و اإللتقائية.
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تطوير نماذج التدبير المستدام للغابات
GIFMA المشروع المندمج لغابات األطلس المتوسط : نموذج

الدعائم الثالث للنموذج

المسلسل
التشاركي مع 
ذوي الحقوق

تحديد هوية ذوي  -
.الحقوق

.تنظيم السكان - 
.تقوية القدرات -
المساهمة  - 

.و المشاركة

النظام التقني 
لتدبير الموارد 

الغابوية

الجيدة الحكامة -
ترميم النظام -
البيئي للغابات  
االستجابة  -

لمتطلبات التصديق 
.اإلثباتي

التدبير المشترك  -
.للموارد

عقد شراكات لالندماج 
واإللتقائية

الفالحة، البيئة، وكاالت  -
التنمية ، السلطات المحلية،  
الجماعات المحلية، المبادرة 

الوطنية  للتنمية البشرية 
...و جمعيات  المجتمع المدني

إرساء نظام لمقاسمة  -
المعلومات

التماسك األفقي

ي
ود

عم
 ال

ك
س
ما

لت
ا

رعوي فالحي  غابويمخطط مندمج 
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تمة خا
 

تطوير  من  املزيد  إلى  الطبيعية  موارده  و  الغابوي  امللك  لتدبير  الحالي  النظام  يحتاج 
آليات االشتغال مع الساكنة املحلية من ذوي الحقوق و االنفتاح على كل الفاعلين 
الغابوي  املعنيين قصد عقد و تنفيذ شراكات استراتيجية تساهم في إخراج القطاع 

من األزمة التي يعاني منها.

أول أولويات املرحلة هو ترتيب البيت الداخلي:

مستوى   على  بالخصوص  و  للقطاع  الحالية  الهيكلة  في  النظر  إعادة  من  إبتداء    
و  تعطيل طاقات  و عدم  البشرية   املوارد  تدبير  و  يعرف فراغا مقلقا،  الذي  املجال 

كفاءات تقنية و إدارية خاصة على الصعيد املركزي و الجهوي،  

الغابوية  املوارد  لتدبير  التقنية  بالنظم  املرتبطة  الحكامة  جودة  بتحسين  ومرورا    
و  التكنولوجية الحديثة  باعتماد املفاهيم و التصورات املتطورة و استعمال  و ذلك 

تفعيل التشريع الغابوي رغم قصور بعض القوانين منها،

للتواصل الداخلي و الخارجي و نظام لتدبير املعلومة يرتكز  نماذج   بإرساء  و انتهاء      
على استنباط الدروس و العبر من املشاريع و التجارب السابقة و الحالية.  

: إلى دعائم سياسة نجملها في  تحتاج لتنفيذها،  وعليه  فخريطة الطريق هذه، 

-1  ضرورة توفر إرادة سياسية ، ثم دعم تشريعي مقرون بوضوح الرؤية .

تثمين  بغرض  الغابوي  املجال  تدبير  في  املغربية  التجربة  تقييم  على  الوقوف   2-
املكتسبات والوقوف عند الثغرات ثم االنفتاح على اإلرث اإلنساني  فيما يتعلق بآليات 

تطوير هذا املجال الحيوي.
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هاشمي علوي سيدى محمد
بالمغرب لغابويين  ا لتقنيين  ا جمعية  رئيس   

النهو�س  واآفاق  الغابويني  التقنيني 
الغابوي بالقطاع 
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أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة نائبات  في البداية أيتها السيدات والسادة، 
. ونواب األمة على العناية التي يولونها لقطاع املياه والغابات 

كممثل  الدرا�شي  اليوم  هذا  أشغال  حضور  بدعوتي  واعتزازي  فخري  عن  اعبر  كما 
لفئة التقنيين الغابويين عن دعم هذه الفئة باملغرب للمهام املنوطة لهذه املؤسسة 

. التشريعية العريقة 

خدمة  مناسبا  ماترونه  اتخاذ  وقصد  الحضور  لتنوير  هذه  بمداخلتي  أتقدم  وعليه 
تنزيال  التشريعية  املؤسسة  هذه  في  بها  تضطلعون  التي  االساسية  واملهام  لألهداف 
بشرية مستدامة،  تنمية  تحقيق  في  املغربي  املواطن  لحق  الدستور وضمانا  ملضامين 
من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى 

. حقوق األجيال القادمة 

على  الضغط  وتيرة  استمرار  يفرز   ، الغابوي  القطاع  لوضعية  الحالي  التشخيص  إن 
ظل  في  تواجهها  التي  املخاطر  وتعدد  الغابوية  التشكيالت  وتدهور  الطبيعية  املوارد 
تنامي الجرائم الغابوية التي أضحت ترتكب من طرف عصابات منظمة واستمرار وتيرة 
زراعة القنب  الرعي الجائر،  االجتنات،   ، الغابوي على خلفية الحرائق  تراجع الغطاء 
املصاحبة  الحالية  املتغيرات  تفرضه  باتت  الذي  والتصحر  الرمال  زحف  الهندي، 

. لظاهرة التغيرات املناخية 

الوطنية  املناظرة  في  إليه  التطرق  تم  ما  الظرفي اليختلف كثيرا عن  التشخيص  هذا 
 ،1996 21و22و23مارس  بإفران أيام  20 سنة   حول الغابة التي انعقدت قبل حوالي 
والتي عبر املتدخلون خاللها عن الوعي العميق بالدور الهام الذي تلعبه الغابة وتأثيراتها 
التنمية  بإشكاليات  وكذلك  للبالد  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  التوازنات  على 

. املستديمة للغابة في ظل هشاشة النظم البيئية الطبيعية 

 ، املناظرة  هذه  الصادرة عن  التوصيات  من  تمت صياغة مجموعة  ذلك  اثر  وعلى  
يستجيب ملجموعة من  أفرزت وضع اطار استراتيجي تشاركي لتدبير املجاالت الغابوية، 
 2005/2014 وتنفيذه على ارض الواقع عبر البرنامج العشري  االكراهات واملعيقات  

. ووفق برامج ومخططات استراتيجية واضحة وملموسة 

ومن أهم التوصيات التي أفرزتها املناظرة الوطنية إلفران  لتدبير قطاع املياه والغابات 
القطاع  هيكلة  إعادة   ، املستقبلية  والتحديات  الراهنة  الظرفية  تقتضيه  ما  وفق 
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يعهد إليها القيام بتنسيق   ، عبر إحداث وكالة وطنية أو مكتب وطني لتنمية الغابات 
في  للحكومة  العامة  التوجهات  تطبيق  املنتخبة،   والهيئات  الحكومية  السلطات  مع 
مجلس  ويديرها  املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  وتتمتع  القطاع  تدبير  مجال 
من  ويتكون  لدنه  من  املفوضة  الحكومية  السلطة  او  الحكومة   رئيس  يترأسه  إدارة 
 ، وممثلين للهيئات الحكومية وباحثين وخبراء  كل الفاعلين في امليدان من موظفيين  
إال انه نظرا للظرفية االستثنائية   ، ويتمتع بجميع السلط والصالحيات الدارة الوكالة 
تم احداث املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  التي طبعت الفترة، 
انيط بها تدبير هذا القطاع الحيوي تحت رئاسة املندوب السامي، حيث تم تسجيل   ،
تغيير في السياسة الحكومية لهذا القطاع عن طريق االعتماد على ثقافات ومخططات 
وتوجهات استراتيجة واضحة املعالم وتدبير تشاركي للمجال الغابوي وفق ما تقتضيه 

. الظرفية الحالية 

للبرامج  الفعلي  التطبيق  في  السامية  املندوبية  اعتمدت  الغرض  هذا  ولتحقيق 
وفي مقدمتهم  بها  العاملين  التقنيين  املوظفين  القائمة على  االستراتيجية  واملخططات 
تطبيق  الغابوية  النظم  وتنمية  حماية  على  بالسهر  املكلفون  الغابويون  التقنيون 
على أن هذا املسار عرف تعثرا كبيرا في اعتقادنا بالنظر ملا   ، االستراتيجيات املجالية 
شابه من اختالالت في التدبير االستراتيجي للموارد البشرية نظرا لصعوبة التواصل مع 
املسؤولين وعدم تطبيق التدبير التشاركي في إعداد املخططات والبرامج ومدى مالئمتها 
للقطاع   الحقيقية  للفعاليات  تهميش  مع  املرصودة   واإلمكانات  التأطير  نسب  مع 

. والتراجع عن املكتسبات التي كانت الحافز االسا�شي للعاملين به 

ومازالت تواجه هذه الفئة من  االكراهات التي واجهت   نورد بعض   وفي هذا الصدد، 
: املوظفين لتفعيل هذه البرامج واملخططات 

في ظل التسيب االمني الذي  تنامي االعتداءات على امللك الغابوي والعاملين به،   
مع االعتداء   2009 تعرفه بعض املناطق والتي تم دق ناقوس الخطر حوله منذ سنة 
في الحدود   الشنيع الذي تعرض له مجموعة من التقنيين الغابويين بمنطقة أغبالة  
استعملت   ، حيث تم تسجيل اعتداءات خطيرة  املتاخمة القليمي خنيفرة وبني مالل، 
وذلك خالل السنوات الثالثة  عونا غابويا،   171 طالت   ، فيها مختلف انواع االسلحة 
هذا امام غياب اإلطار القانوني لتدخالت رجال املياه والغابات في مثل هذه   ، االخيرة 
)وزارة  رغم استصدار الدورية املشتركة بين الوزارات املتدخلة في امليدان   ، املواقف 
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التصحر(  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  ،واملندوبية  الداخلية  وزارة   ، العدل 
تعرفه  الذي  األمني  التسيب  حجم  عن  أبانت  التي  السالح  استعمال  حاالت  وتنامي 

. املناطق املستهدفة وكذا املسؤولية الجنائية الشخصية املترتبة عن ذلك 

 غياب رؤيا واضحة في صياغة آليات مواجهة صعوبات واكراهات العمل املتواصل 
كون التدخالت تكون في مجملهاخارج اوقات العمل املحددة   ، ساعة في اليوم(   24(
التقنيين املشتركة بين الوزارات  طبق ما ينص عليه النظام االسا�شي الخاص بهيئة  
باملياه  العاملين  باملوظفيين  الخاص  االسا�شي  والنظام  العمومية   الوظيفة  وقانون 

والغابات وفي غياب اي تعويضات عنها.

لها  في ظل االجراءات املصاحبة  الخارجية   املصالح  لنتائج هيكلة  تقييم  غياب   

 2009 نظرا للتطبيق املتسرع لهذه الهيكلة سنة   ، واملوارد البشرية واملادية املسخرة 
بسبب تقليص عدد املراكز  والذي ضاعف من مساحات املناطق املفروض مراقبتها، 
والتقليص  منطقة غابوية،   422 فرز و مقاطعة ودورية للقنص الى   863 الغابوية من 
والتي التأخذ بعين االعتبار  من عدد املسؤولين عنها مع ضعف االمكانيات املرصودة  
مما ساهم بشكل كبير في استفحال ظاهرة االعتداء  خصوصيات كل جهة على حدا،  

على املنظومات الغابوية والعاملين بها.

املالية  املهام في ظل رفض وزارة  التعويضات الحالية عن  ضعف وهزالة قيمة   

ملقترحات اخرى في عالقة باكراهات املهنة )حمل السالح، االخطار, الساعات االضافية 
.) ,الحجز....الخ 

.  غياب أبسط وسائل العيش الكريم في املراكز الغابوية 
 غياب وسائل التحفيز سواء منها املادية او املعنوية ، حيث أن االعتمادات املرصودة 
املركزية  املصالح  كبيرة  بنسبة  منها  تستفيد   2005/2014 العشري  البرنامج  لتفعيل 

. على حساب املصالح الالممركزة التي تتكلف بتنفيذ عقود البرامج السنوية 
 غياب سياسة واضحة في تدبير األعمال االجتماعية مع ضعف االعتمادات املرصودة 
التي ال ترقى إلى تطلعات املوظفين العاملين بالقطاع، قياسا مع الخصاص الذي يعرفه 

القطاع ومقارنة مع قطاعات أخرى تتوفر على عدد أقل من املوظفين.

الجديد  الدستور  مضامين  تنزيل  قوامها  جديدة  ديمقراطية  تجربة  خضم  في  ونحن 
العاملون  خاضها  التي  التجارب  لكون  ونظرا  تشاركي،  إطار  في  العام  الشأن  وتدبير 
بتصور  ضرورة تجديد مهام هذا القطاع   أفرزتا   بالقطاع عامة والتقنيون خاصة، 
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املناظرة  توصيات  ووفق  الحكومي،  البرنامج  من  املرجوة  االهداف  تحقيق  يضمن 
التي من املفروض العمل على تقييم مرحلي لها او  الوطنية حول الغابة لسنة1996 
يفرضها تقييم السياسة الحكومية الحالية في   ، الدعوة الى عقد مناظرة وطنية ثانية 
على  في ظل اقبال املندوبية السامية    2005/2014 القطاع وخاصة البرنامج العشري 
نرى  فإننا   ، املتبعة  للسياسة  وتكميلي  تصحيحي   2015/2024 برنامج عشري  مقترح 

ضرورة األخذ بعين االعتبار مجموعة من التوصيات:

وتعزيز  ودعم  الغابوي  امللك  تحفيظ  استكمال  أجل  من  الجهود  تضافر  ضرورة    
العمليات  في جميع  املجاورة  الساكنة  إشراك  مع  لذلك،  التأطير  التجهيزات ووسائل 

. واملحافظة على حقوق االغيار وفق ما تقتضيه املقتضيات التشريعية والتنظيمية 
من  القطاع  في  العاملين  حماية  أجل  من  الغابوي  التشريع  تحيين  على  العمل    

, االعتداءات املتكررة التي تطالهم 
نهج سياسة تشاركية وتنموية في املناطق الغابوية وفق البرامج الحكومية املسطرة    

تراعي االلتزامات واالتفاقيات الدولية املبرمة، في امليدان، 
,    دعم  التكوين العلمي والتقني والبحث في املجال الغابوي 

املستديمة  للتنمية  خدمة  الغابوي  املجال  في  االستثمار  فرص  توفير  على  العمل    
, ومراعاة للبرامج املسطرة 

العمل على دعم مؤسسة االعمال االجتماعية للموظفين العاملين باملياه    

والغابات.

التحليل العام للوضعية  إن هذه التوصيات تبقى ظرفية و قابلة للنقاش على ضوء 
وإذ نقوم بطرحها في هذه الظرفية   ، الراهنة و الهيكلة الجديدة للحكومة واملؤسسات 
العاملين   لنبض  االستجابة  أجل  من  الالزم  باالهتمام  تحظى  أن  نتمنى   ، الخاصة 
له من طرف  املسطر  الحكومي  البرنامج  بتحقيق  الكفيلة  السبل  وتوفير  القطاع  بهذا 

, املوقرة  حكومتكم  

"وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم  وفي األخير وفقكم هللا ملا فيه مصلحة هذا الوطن، 
 " ورسوله واملؤمنون 

والسالم عليكم ورحمة هللا 
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التو�شيات 
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التشريعي المستوى  1. على 
املتعلق  تحديدا   10/10/1917 ظهير  و  عموما  الغابوي  التشريع  تحيين  مواصلة   
تمليها  جديدة  بمقتضيات  إغنائه   بمواصلة  واستغاللها  الغابات  على  باملحافظة  

مستجدات املحافظة على املوارد الغابوية.
مالئمة النصوص القانونية املعمول بها في هذا املجال مع االتفاقيات الدولية التي   

صادق عليها املغرب؛
تحيين املصطلحات املتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة قصد مالئمتها ومقتضيات   

قضاء اململكة وحذف بعض املسميات التي أصبحت غير ذات جدوى أو معنى ؛
املنظم و على  سن مقتضيات تمكن من مواجهة استفحال بعض مظاهر اإلجرام   
الخصوص التنصيص على الحماية القانونية ملهند�شي واعون املياه والغابات في ظل 
الظروف الصعبة التي يعملون فيها وضمان سالمتهم أمام ظاهرة الجريمة املنظمة التي 

بدت بوادرها في بعض املناطق ؛
استكمال تحديد وتحفيظ امللك الغابوي باعتبار ه أساسا لكل عمل تنموي داخل   
وضع  ومعرفتها،  املوارد  املوالية)جرد  التنموية  للعمليات  ومرتكزا  الغابوي  امللك 
امللكية  تطهير  زيادة على  التصديق االشهادي،  في مساطر  االنخراط  التهيئة،  تصاميم 

واستقرار املعامالت العقارية(.

وهكذا تكون التوصية االساسية هي مضاعفة جهود التحسيس لدى الساكنة بأهمية 
الستيالء  وتالفيا  الجميع  لحقوق  ضمانا  اآلجال  أقرب  في  إنهائه  وحتمية  التحديد 

البعض على حقوق الكل وتعزيزا للمقتضيات القانونية في هذا املجال.

التدبيري المستوى  2. على 
إن معضلة املوارد الغابوية تكمن في كونها تشكل في عدة مناطق موردا أساسيا    
وأي حل اليأخذ بعين االعتبار ضرورة  يرتبط به نمط عيش الساكنة بصفة حيوية، 
ووطني  تضامن جهوي  إطار  في  محلية،  تنموية  مشاريع  من خالل  االرتباط  هذا  فك 

يخلق مصادر بديلة للدخل اليمكن أن يكون مجديا.

غير أن هذا الطرح اليمكن ان يشمل ممارسات اإلجرام املنظم والذي يمارس غالبا من 
غير ذوي الحقوق حيث يبقى الزجر الفعال هو الحل. 

)السياحة  بالغابات  املتعلقة  واملشاريع  البرامج  التقائية  استحضار  على  العمل    
(وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات املعنية بهذا املجال. والفالحة والبيئة 
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  إعادة هيكلة القطاع الغابوي  بما يتالءم والوضعية الحالية وكذا اآلفاق املستقبلية 
العمل  لفائدة  الغابوية  باملناطق  الفردي  النظر في جدوى العمل  لتطويره مع مراعاة 

الجماعي بطرق فعالة وشفافة.

اللوجيستيكي المستوى  على   .3
الغابة  زيادة عدد حراس  والكافية من  الضرورية  اللوجيستيكة  التجهيزات  توفير    
وتزويد كافة أقاليم اململكة بالتجهيزات واآلليات الالزمة للعمل وخاصة تلك املتعلقة 

بالتدخل عند اندالع الحرائق..

4. على مستوى البحث العلمي 
إبداع حلول  بهدف  وتنميتها  الغابة  في مجال حماية  العلمي  البحث  دعم وتطوير    
مستقبل  وبناء  استشراف  قصد  الالزمة  باألبحاث  والقيام  الراهنة  للمشاكل  عملية 

للغابة. افضل 

5. على مستوى الموارد البشرية 
أمناء  ليكونوا  والتحفيز  التكوين  صعيد  على  الغابوية  األطر  عمل  بمستوى  الرقي   
ومسؤولين عن تنمية الغابة ومحيطها باعتمادهم على الجانب التوعوي بحيث تكون 
مع  االيجابي  التواصل  خالل  من  املطلوب،  الردع  تحقق  ووقائية  تنموية  مهام  لهم 
تحفيزهم وتمكينهم من  وكذا من خالل   املواطنين املجاورين للغابات بالدرجة األولى، 

التجهيزات الكافية خاصة وسائل النقل ووسائل االتصال.
 اإلسراع في إخراج مؤسسة األعمال االجتماعية للموظفين العاملين باملياه والغابات. 
سن قانون خاص بموظفي املياه والغابات يراعي خصوصية ظروف عملهم ويخلق   
ويربط  جهة  من  والشفافية  الفعالية  يكرس  بشكل  مهامهم  ملمارسة  املالئم  اإلطار 

؛ النتائج على أساس التعاقد 

خارطة  إعداد  إلى  التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامة  املندوبية  دعوة  وأخيرا 
طريق لتنزيل هذه التوصيات على ارض الواقع وكذا حرص مجلس النواب على تتبع 

وتقييم ما يتم انجازه من خالل اللجنة املعنية بهذا القطاع.
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للقطاع  املوؤطرة  القوانني 
الغابوي 
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 ظهير 9 جمادى الثانية 1332 )5 ماي 1914(بشأن  تنظيم استغالل املقالع .1

ظهير 26 صفر 1334 )3 يناير 1916  ( بمثابة نظام خاص لتحديد أمالك الدولة .2

3

ظهير 20 ذي الحجة 1335 )10اكتوبر 1917 (حول املحافظة على الغابات واستغاللها كما 
وقعت الزيادة فيه بالظهير الشريف بتاريخ 2شوال 1372)29 يونيو 1953 ( وبالقانون رقم 
56.90 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.90.194 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1411)31 

دجنبر 1990(.

4
ظهير 12 شعبان 1340  )11 أبريل 1922(  حول الصيد باملياه القارية وقد تم تحيينه 

بواسطة ظهير 23 يناير 1957 وظهير 16 يونيو 1961 وظهير 17 غشت 2011.

5
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 ماي 1922 املتعلق بتحفيظ عقارات الدولة املحددة طبقا 
للمسطرة املحددة بظهير 3 يناير 1916 )26 صفر 1334( بسن نظام خاص لتحديد أمالك 

الدولة .

ظهير 6 ذي الحجة 1341) 21يونيو 1923 ( حول شرطة القنص .6

ظهير 8 شعبان 1343 )4 مارس 1925 ( بشأن حماية غابة أركان وتحديدها  .7

ظهير 22 محرم 1349 ) 20يونيو 1930( بشأن املحافظة على منابت الحلفاء واستغاللها.8

ظهير فاتح جمادى الثانية 1353 )11 شتنبر 1934 ( بشأن إحداث املنتزهات الوطنية .9

10
ظهير شريف بمثابة قانون  رقم 1-76-350 بتاريخ 25 رمضان 1396 )20 شتنبر1976 ( املتعلق 

بتنظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي .

11

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-75-301 بتاريخ 5 شوال 1397 ) 5 أكتوبر 1977 (يغير 
بموجبه املرسوم امللكي رقم 66-114 الصادر في 9 رجب 1386 ( 24 اكتوبر 1966( بمثابة 
قانون يطبق بموجبه في املنطقة الشمالية السابقة نظام التحفيظ العقاري املعمول به في 
املنطقة الجنوبية وتحدث بموجبه مسطرة خاصة لتحديد العقارات املوضوعة لها رسوم 

عقارية.

12
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-75-291 ل24 شوال 1397 ) 8 اكتوبر1977( املتعلق 
بتدابير التفتيش من حيث السالمة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية واملواد الحيوانية أو 

ذات أصل الحيواني .

13
الظهير الشريف رقم 130-02-1 الصادر في فاتح ربيع اآلخر 1423  )13 يونيو 2002(  بتنفيد 

القانون رقم 08-01 املتعلق باستغالل املقالع .

14
الظهير الشريف رقم 123-10-1 الصادر في 3 شعبان 1431 املوافق 16 يوليو 2010 بتنفيد 

القانون رقم 22.07 املتعلق باملناطق املحمية .

15
قانون رقم 29.05 املتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض 

ومراقبة االتجار فيها والدي تم تحيينه بواسطة قانون الصادر بتاريخ 2 يوليو 2011.

16
مرسوم رقم 1371-58-2 الصادر  في 29 ذي القعدة1378  ) 6يونيو 1959( بشان تحديد تأليف 

اللجنة املكلفة بإبداء رأيها في فصل أمالك  عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونه.
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17
املرسوم امللكي رقم 16-114 الصادر  في 9 رجب  1386 )24 اكتوبر1966( بمثابة قانون 
يطبق بموجبه في املنطقة الشمالية السابقة نظام التحفيظ العقاري املعمول به في املنطقة 

الجنوبية وتحدث بموجبه مسطرة خاصة لتحديد العقارات املوضوعة لها رسوم عقارية.

18
مرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 )16 يونيو 1994( في شأن النظام األسا�سي 

الخاص باملوظفين التقنيين والعلميين العاملين باملياه والغابات .

19
مرسوم رقم 2.11.01 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1432 )20 ماي 2011( 

بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 )21 يوليو 1923( املتعلق بمراقبة القنص.

20
قانون رقم 29.05 املتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض 

ومراقبة االتجار فيها والدي تم تحيينه بواسطة قانون الصادر بتاريخ 2 يوليو 2011.

21
قانون رقم 07.10 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 )11 

أبريل 1922( بشأن الصيد في املياه البرية.

22
القرار الوزيري الصادر في 27 ذي القعدة 1336 )4 شتنبر 1918(بشأن  بتنظيم  شروط 

استغالل بيع ونقل الخفاف وقشر الدبغ –والبلوط والفحم والخشب ومحروقات الخشب 
واملنتجات الصمغية .

23
القرار الوزيري الصادر في 27 ذي القعدة 1336 )4 شتنبر 1918( بشان  التدابير الواجب 

اتخاذها للوقاية من حرائق الغابات .

24
القرار  الوزيري  الصادر في 5 جمادى األولى 1339 )15 يناير 1921( بشان  تنظيم كيفية التمتع 

بحق الرعي في الغابات املخزنية .

25
القرار الوزيري الصادر في 5 15 شعبان 1340 )14 ابريل 1922 ( بشان نظام تطبيق ظهير 11 

ابريل 1922 ) 12 شعبان 1340 ( حول الصيد باملياه القارية .

القرار الوزيري )23 محرم 1349 ( املتعلق بتنظيم استغالل الحلفاء .26

27
القرار البين الوزيري الصادر في 20 أكتوبر 1959 املطبق بموجبه في منطقة الحماية اإلسبانية 
السابقة وإقليم طنجة الظهير الشريف الصادر في 26 صفر 1334 املوافق 3 يناير 1916 بسن 

نظام خاص لتحديد أمالك الدولة.
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اليوم  ح�شور  لئحة 
الدرا�شي
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الصفةاالسم الكاملالرقم 

إسماعيل العلوي 1
وزير سابق ورئيس لجنة الحوار الوطني حول املجتمع املدني 

واألدوار الدستورية الجديدة .

رئيس فريق التجمع الوطني لألحراروديع بن عبد هللا 2

رئيس فريق العدالة والتنمية عبد اله بووانو3

عبد الرحيم حومي 4
الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 

التصحر 

إدريس مصباح 5
املفتش العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 

التصحر

عبد السالم العوني 6
مدير امللك الغابوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 

التصحر

نائبة برملانيةفاطمة كيحل 4

رئيس قسم التهيئة الغابوية ملديرية التنمية الغابوية نكار املصطفى8

رئيس جمعية التضامن الغابوي والقا�ضي سعيد9

رئيس مصلحة املحافظة على النباتات والحيوانات املتوحشة حياة مصباح 10

أستاذ جامعي صابير محمد 11

نائب برملاني موح الرجدالي 12

أستاذ جامعي محمد قرو 13

رئيس مصلحة التنسيق وتتبع اتفاقية محاربة التصحرمحمد غانم 14

أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس محمد فنان 15

نائبة برملانية نعيمة فراح 16

رئيس جمعية خريجي املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسال الحبيب أجدي 17

مهندس عام متقاعداإلدري�ضي امحمد18

مهندس غابوي متقاعدزوهري موحى بن علي19

مهندس غابوي متقاعداحمد ازروال 20

نائب برملاني محمد خيري 21

نائب برملاني عبد الحليم عالوي 22

نائب برملانيجمال املسعودي23

مهندس باملندوبية س م غ م ت سعد الكامل24

رئيس قسم املوارد البشرية باملندوبية السامية م غ م ت البطحاوي عبد الكريم 25

عضو جماعي ورئيس تعاونية آيت حماضة الغابوية باسزاز جواد حسني26
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الصفةاالسم الكاملالرقم 

كاتب عام النقابة الوطنية للمياه والغابات ادريس عدة 27
أستاذ باملدرسة امللكية الغابوية بسالكمال منزو28
أستاذ باملعهد الغابوي بسالعي�سى شخيشخ 29
نائب برملانيبلعيد اعاوالل30
نائب برملانيرشيد عبد اللطيف 31
تقني غابوي املسناوي محمد زكرياء32
رئيس جمعية اللجنة الوطنية للتقنيين )الهيئة الوطنية(بوكنوس أحمد33
أستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد القادر الطالب34
رئيسة مصلحة باملندوبية س م غ م ت طاهري صباح 35

هاشمي العلوي سيدي 36
رئيس جمعية التقنيين الغابويين باملغرب محمد 

نائب رئيس جمعية التقنيين الغابويين باملغربايدحمان العيا�سي37
مهندس عام باملندوبية س م غ م ت حمودي عبد العزيز 38
مدير التنمية الغابوية باملندوبية س م غ م تشفيق جمال الدين39
مهندس غابوي وخبير في تدبير املوارد الطبيعية يوسف امللحاوي 40
مدير عام منتدب شركة أوكافوريستعبد العزيز الرميلي41
مدير البرمجة والتعاون باملندوبية س م غ م ت فيصل بنشقرون 42
مدير محاربة التصحر وحماية الطبيعة باملندوبية السامية محمد انضي�سي 43
نائبة برملانيى فاطمة كميمة مازي 44
نائب برملانيىنور الدين البركاني 45
مندوب وزاريتوفيق الغرباوي46
رئيس مصلحة التشريع والتنظيم باملندوبية س م غ م تفلولي رشيد47
ممثل وزارة العدلمحمد لطيف48
مهندس باملندوبية س م غ م ت حجاج سعيد49
نائب الرئيس األول لجمعية التقنيين الغابويين يدحمان العيا�سي50
مهندس باملندوبية س م غ م تعادل توفيق51
رئيس مصلحة املحافظة على التربة وتهيئة األحواض املائية عبد القادر أورايني52

زينب العلوي تأميم 53
وزيرة بحكومة الشباب املوازية الداري 

وزير االقتصاد واملالية بحكومة الشباب املوازية نوفل فودة 54
نائب رئيس جمعية التقنيين الغابويين حميد عدة 55
نائبة برملانية مينة زنيبر56

املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي مكاك السعيد57
بالقنيطرة 

مهندس غابوي حميد محمد58



يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول واآلفاق -  16 أبريل 862014

الصفةاالسم الكاملالرقم 

مهندس غابوي ومدير مكتب الدراسات اونيكونسولت بالرباطعلى اباللي59
مهندس غابويحسايني عبد العزيز60
أستاذ بالثانوي وعضو جمعية ازرو نوستاحياعماد الحرافي61
إطار بوازارة الصحة احماموش رشيد62
أستاذ ت إ ورئيس جمعية ازرو نوستاحيا عبد الواحد خرو63
نائب برملانيرشيد سليماني64
إطار بحزب األصالة واملعاصرة عدي الهيبة 65
رئس قسم املنتزهات واملحميات الطبيعية باملندوبية س م غ م ت أمهاوش زهير66
قسم الشؤون القانونية واملنازعات باملندوبية س م غ م ت الصغير فتاح67
رئيس قسم تدبير الوحيش وتربية األسماك باملياه القارية مهنة حسن 68
رئيس قسم الدراسات والبرمجة والتعاون عماد اللبار69
ممثل مؤسسة محمد السادس للبحث والحفاظ على شجرة اركانشهبون عبد الرزاق70
رئيس تعاونية غابوية ومتصرف بGIEمحمد الكر�شي 71
رئيس تعاونية غابوية ومتصرف ب GIE إدريس الشقيرني72
رئيس تعاونية غابوية ومتصرف ب GIE إدريس املطال�شي73
منسق وطني ملشروع GIFMA لتدبير الغابة في االطلس املتوسطنور الدين تاحسا74
أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد املالك السعدي بتطوان عبد الرحمان مرزوقي75
رئيس قسم امللك الغابوي باملندوبية س م غ م ت بن عبو عبد القادر76
رئيس مركز البحث الغابويحجيب سعيد 77
رئيس قسم التشجير باملندوبية س م غ م تطاروق موراد78

املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للرباط سال زمور رشيد الكردودي79
زعير

رئيس مصلحة الصيد وتربية األسماك باملياه القارية لعمير محمد بدر 80
فاعل جمعوي كريم محمد81
مدير املوارد البشرية والشؤون اإلدارية محمد افربو82
رئيس ديوان املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحريوسف باحدو 83
نائبة برملانيةاعتماد الزاهيدي 84
نائبة برملانية أمينة ماء العينين 85
أستاذ باحث وفاعل جمعويمنير فؤاد86
أستاذ باحث متقاعدبلقاري باخيي87

عضو النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة لالتحاد املغربي  حليوي نادية 88
للشغل 

عضو اللجنة املركزية و لحزب التقدم واالشتراكية هناء شهاب89
رئيس جماعة سكورة –مدار اقليم بوملانعلي اإلدري�شي 90
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إطار بفريق التجمع الوطني لألحرار بوهاج صاحب91
طالب باحثعصام عدنان92
مستشار املندوب السامية للمياه والغابات محاربة التصحر أمين بوخرسة 93
نائب برملاني محمد الزويتن94
نائب برملانيعبد هللا آيت شعيب95
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