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الىركة التأطيرًة للمؤثمز الذولي

عنىان املؤثمز الذولي

اقتصاد التراث:

أية مساهمة في التنمية المستدامة لممجاالت الهشة بالواحات والمناطق الجبمية؟
السياق العام
ًندزج السياق العام للمىضىع  :اكتصاد التراث :أًت مساهمت في التنميت املستدامت للمجاالث الهشت بالىاحاث واملناطم
الجبليت؟ في إطاز التىجه العام الري جىليه الدولت املغسبيت لالهتمام بالتنميت املحليت املستدامت بكل املجاالث
الجغسافيت التي ًتىفس جسابها على ملىماث جساجيت ،و ذلك باستثمازهره املىازد من خالل:
 جعلها أحد زوافد التنشيط السياحي والسينمائي.
 اعتبازها من زوافد التعسيف باملغسب مجاال و هىيت و جلافت.
 الاعتناء بها وجثمينها و جعلها محسن اكتصادي مهمباملناطم الهشت والجافت ،هما هى الحال بجهة درعة
ثافياللت (أكاليم وزشاشاث والساشيدًت وشاوىزة وجنغير وميدلت) ومختلف مجاالث الىاحاث واملناطم الجبليت
باملغسب وخازجه.
 ادزاجها في بسامج التعسيف بمختلف امللىماث الثلافيت املغسبيت بجهت دزعت جافياللت خاصت ،ومجاالت
الىاحات على الصعيذ املغاربي وإلافزيلي ودول الخليج أو على الصعيذ العاملي بصفة عامة.
 التعسيف بها و بملىماتها في اطار التعذد اللغىي و التنىع الثلافي الذي ًميزالحضارة املغزبية املتعذدة
الزوافذ.
 جحسيس الساهنت بأهميتها و العمل على احياء ما اندجس منها.
 جعل التراث في صلب التىافم املحلي حىل الليم املشترهت و الراهسة الجماعيت بجهة درعة ثافياللت خاصة،
ومختلف مناطم الىاحات باملغزب وخارجه بصفة عامة.


مىضىع املؤثمز الذولي

أصبحت مقاربة التراث تستؤثر باهتمام مشارب معرفٌة متعددة ،انطلقت مع الدراسات التارٌخٌة واألثرٌة ثم همت مٌادٌن
أخرى مثل الفن و األدب والهندسة المعمارٌة واألنثروبولوجٌا ...إلخ ،وأضحت الٌوم من مواضٌع علم االقتصاد الذي
أدرج الموروث بكل أبعاده و تجلٌاته ضمن القطاعات التً ٌمكن إن هً استغلت على الوجه األمثل ،ووفق شروط علمٌة
مدروسة ،أن تساهم فً تنمٌة المجاالت التً تحتضنها .والتنمٌة بهذا المفهوم تعتبر هدف ووسٌلة فً نفس اآلن ،بمعنى
تنمٌة المكونات التراثٌة من خالل المحافظة علٌها وصٌانتها وضمان استمرارٌتها ،واستعمال التراث كمكون لخلق الثروة
المادٌة و المعنوٌة.
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إن التركٌز على كل ما هو مادي فً التراث لم ٌعد فً الظرف الراهن لٌستجٌب لحاجٌات وطموحات المهتمٌن
و كتابات قدٌمة ،
بالموضوع ،ذلك أن الموروث قد انتقل من التركٌز على كل المخلفات المادٌة من معمار ومنحوتات
وصناعات تقلٌدٌة بمختلف أبعادها الهندسٌة والوظٌفٌة والجمالٌة والمعرفٌة ،إلى التركٌز على التراث بشكل شمولً،
ٌتضمن كل ما هو موروث عن الزمن الماضً ،فً إطاره المادي الطبٌعً أو الالمادي الثقافً ،الذي هو بمثابة نتاج
لتفاعل اإلنسان مع محٌطه البٌئً المعاش ،واستطاع بفضل حنكته ومعارفه ومهاراته الحٌة المتوارثة عن السلف على نقلها
لألجٌال القادمة لفترات طوٌلة مشٌدا بذلك حضارات عرٌقة فً أوساط هشة بٌئٌا.
تجلٌات المادٌة ا
والالمادٌة ،ثقافٌة كانت أو بٌئٌة ،عنصرا للجذب المجالً ومإهال
ه
ومن هذا المنطلقٌ ،عتبر التراث بمختلف
لضمان التوازن االقتصادي ومحددا للهوٌة والتماسك المجتمعً.و حٌن نقوم بدراسة المكو ن التراثً ،ال بد من التركٌز
على الجدوى االقتصادٌة منه ،و ذلك من خالل سبر أغوار العائدات المالٌة الممكن أن تنتج عنه ،وكذا كل المخرجات التً
ٌمكن أن تجعل منه دعامة اقتصادٌة قادرة على خلق دٌنامٌة تمتد لمختلف األنشطة المجالٌة ،وذلك بالتركٌز على مساهمته
فً التشغٌل وتنشٌط حركٌة الرواج التجاري و جذب السٌاح ،إلى جانب األدوار القبلٌة التً ٌلعبها خالل فترة الترمٌم
واإلحٌاء وتثمٌن عناصره ومكوناته.
و فً هذا الصدد ،تعتبر المجاالت الواحٌة والصحراوٌة ومختلف المناطق الجبلٌة خزانا مهما لكل أشكال التراث المادي
(القصبات ،القصور المخازن الجماعٌة ،النقوش الصخرٌة ،المتزهات والمحمٌات )....ا
والالمادي ( أهازٌج ،ورقصات،
وأسالٌب تدبٌر مٌاه الخطارات والمطفٌات وتدبٌر المجتمع...إلخ) .لذا تعتبر فضاء تراثٌا مفتوحاٌ ،مكن للزائر أو الدارس
أن ٌقف مباشرة على خصوصٌاته وٌنهل منها ،وٌتشبع بثقافتها المتنوعة .وٌبقى الهدف أٌضا من دراسة هذا الجانب ،هو
الكشف عن خباٌا التراث بالمناطق الهشة ،ومقاربتها من زواٌا مختلفة للتمكن من فهم أبعاد التراث الماثل ودالالته ،وجعل
كل المهتمٌن بمختلف مشاربهم ٌساهمون كل من خالل تجربته ودراٌته بتقدٌم مادة معرفٌة ،تساعد فً بلورة مشروع
اقتصادي أساسه التراثالمحلً ،ولما ال الرقً إلى مٌثاق أو توصٌات منهجٌة وإجرائٌة حول آلٌات جعله فً صلب مختلف
األنشطة المدرة للدخل ،والتً ما فتئت تتطور بالمجال ،من قبٌل جعل التراث فً مركز االهتمامات السٌاحٌة والسنٌمائٌة،
وأٌضا النهل منه فً مجال الصناعات التقلٌدٌة المحلٌة وكذا العصرٌة ،وإعادة إحٌاء بعض القٌم التراثٌة فً قطاع الفالحة
و تدبٌر الموارد المائٌة ومختلف القطاعات الحٌوٌة.
و تتلخص الغاٌة من هذا الملتقى فً تبٌان دور التراث الماثل فً العدٌد من مناطق المعمور وخاصة فً المناطق الواحٌة
و الجبلٌة  ،وكٌفٌة مساهمته فً بعث القٌم المجتمعٌة القبلٌة والكامنة ،وخلق قٌم جدٌدة تكفل له ا الستمرارٌة ،والمحافظة
على هوٌة وخصوصٌة المجاالت التً تحتضنه.كما ٌهدف الملتقى إلى إبرازالعوامل التً تجعل من إعادة االعتبار للتراث
 بالواحات والمناطق الجبلٌة -محط اهتمام مختلف الفاعلٌن فً ظل العولمة وتنامً مطالب العودة إلى كل ما هو محلًللحفاظ على الخصوصٌات المحلٌة  ،و تسلٌط الضوء على دوره فً توحٌد الشرائح المجتمعٌة المختلفة حول مشروع
مجتمعً موحد له ماض مشترك ٌجسد الوحدة،وحاضر متوافق علٌه ،ومستقبل ممتد فً الزمان.


إشكاليات مىضىع املؤثمز الذولي

تتمحور إشكالٌة هذا المإتمر حول مجموعة من التساإالت ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً:
 أي دور القتصاد التراث فً رد االعتبار للمكون التراثً بكل تشعباته؟ و أي منهج ٌمكن اعتماده لبلورة أنشطة مدرة
للدخل قصد استغالله فً الجذب السٌاحً و تنشٌط االقتصاد المحلٌخاصة بجهة درعة ثافياللت؟
 ما قٌمة التراث فً غٌاب استراتٌجٌات واضحة فعالة وفاعلة لحماٌته والمحافظة علٌه واستثمار مخرجاته على الوجه
األكمل؟
 هل ٌمكن اعتبار المكون التراثً بالمجاالت الواحٌة والجبلٌة الهشة ( بدرعة تافٌاللت وبالمجاالت المغربٌة وخارجه)
أحد أسس التنمٌة المحلٌة المستدامة؟
 ما هً الصعوبات التً تقف عائقا وراء رد االعتبار للتراث؟ وما هً الحلول الكفٌلة والواقعٌة لتجاوز ذلك؟
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ألاهذاف العامة من املؤثمز الذولي











البحث عن اآللٌات اإلستراتجٌة والضرورٌة لجعل التراث فً صلب العملٌات التنموٌة بالمجاالت التً تعانً من
الهشاشة و ضعف الموارد ،خاصة بالمجاالت الواحٌة و الجبلٌة والصحراوٌة بجهة درعة تافٌاللت وباقً المناطق
الواحٌة الغنٌة بالموارد التراثٌة بالمغرب وخارجه.
تبادل الخبرات واآلراء بٌن األكادٌمٌٌن والخبراء والباحثٌن وفعالٌات المجتمع المدنً  ،وفق مقاربة شمولٌة للرقً
بالمكون التراثً وجعله فً خدمة تنمٌة مجتمع الواحات والمناطق الجبلٌة.
االستفادة من التجارب العلمٌة بمختلف مناطق المعمور ،والتنسٌق بٌن مختلف الفاعلٌن و المتدخلٌن ،وتقدٌم مقترحات
عملٌة لجعل التراث المحلً محرك لالقتصاد ورافعة للتنمٌة.
تسلٌط الضوء على الظاهرة التراثٌة بكل تجلٌاتها فً المناطق الواحٌة والجبلٌة  ،وجعلها فً صلب إهتمام الفاعلٌن فً
أنشطة
المجال ،وتقدٌم مقترحات علمٌة وعملٌة لصناع القرارٌ ،مكن اعتمادها فً أي مشروع تنموي ٌروم خلق
اقتصادٌة مدرة للدخل ،تتؤسس على اعتماد التراث كركٌزة اقتصادٌة للتنمٌة المستدامة.
إعتماده فً خلق دٌنامٌة
الدعوة إلى مزٌد من البحث الجاد والهادف لجعل اقتصاد التراث خٌارا استراتٌجٌا ٌمكن
اقتصادٌة مغاٌرة فً المجاالت الهشة.
اإلشكاالت القائمة
البحث عن حلول عملٌة لتوظٌف اقتصاد التراث والخروج بإجابات حول مختلف التساإالت و
والمطروحة حول قضاٌا التراث بالمناطق الواحٌة والجبلٌة ،خاصة بجهة درعة ثافياللت والمجاالت الهشة بصفة
عامة.


املحاور العامة للمؤثمز الذولي

المحور األول :تدبٌر التراث البٌئً وصٌانة الموارد الترابٌة







المواقع التراثٌة الجٌولوجٌة واألركٌولوجٌة وإشكالٌة االستدامة
تدبٌر الواحات والمحمٌات وتشخٌص المقومات المحلٌة
تدبٌر التنوع اإلحٌائً بالواحات والمناطق الجبلٌة
استثمار المإهالت الطبٌعٌة والمحافظة على البٌئة ( الطاقة الشمسٌة والرٌحٌة ،المنتوجات المحلٌة)...
التراث الهٌدروفالحً والتنمٌة المجالٌة ( الفالحة ،الخطارات ،السواقً.)...
رصد تحدٌات صٌانة الموارد التراثٌة بالواحات والمناطق الجبلٌة.

المحور الثانً  :التراث المعماري و تدبٌر المجال





المكانة التارٌخٌة للمعمار التقلٌدي و مساهم ته فً اقتصاد التراث ( القصور و القصبات والمخازن الجماعٌة.)....
تدبٌر وإعداد المناطق التراثٌة المعمارٌة.
التراث المعماري والتحوالت السوسٌومجالٌة :عائدات الهجرة وانعكاساتها على الهندسٌة المعمارٌة المحلٌة
مساهمة األنشطة االقتصادٌة فً ضمان استمرارٌة التراث المعماري و االعتناء به.

المحور الثالث :التراث الالمادي والمحافظة على الموروث الثقافً المحلً





مكونات و أهمٌة التراث ا
الالمادي فً الحفاظ على الذاكرة الجماعٌة ( .التراث الشفاهً)...
الالمادي.
ة
آلٌات تسوٌق المإهالت التراثٌة
إكراهات صون التراث ا
الالمادي فً مواجهة التؤثٌرات الخارجٌة.
مبادرات محلٌة لصون التراث الالمادي.

المحور الرابع :التدابٌر التشرٌعٌة والقانونٌة لحماٌة التراثواستدامته




التشرٌعات والقوانٌن والتنظٌمات الكفٌلة بضمان استدامة التراث.
التكنولوجٌا الحدٌثة وأشكال تثمٌن التراث.
األسالٌب والمناهج المتبعة للحفاظ على التراث وحماٌته.
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العوامل و السلوكٌات المسإولة عن اإلساءة للتراث و أسالٌب تقوٌمها.

المحور الخامس :آلٌات تثمٌن التراث ودعم االقتصاد المحلً والتنمٌة المستدامة







االقتصاد السٌاحً وأهمٌته فً التروٌج للمكون التراثً الطبٌعً والثقافً.
دورالصناعة السٌنمائٌة فً تثمٌن التراث والنهوض بالتنمٌة المحلٌة.
المتاحف و مإسسات التسوٌق التراثٌة.
مكانة التراث فً ربط الماضً بالحاضر و أهمٌة إحٌاء مكوناته المهددة بالتالشً من أجل التثمٌن والتنمٌة.
المواقع الطبٌعٌة و البٌئٌة.
آلٌات و مظاهر صون التراث ب
د ورالفاعلٌن المحلٌٌن ( المجتمع المدنً ،الجامعات ،المجالس الترابٌة )....فً المحافظة على التراث وإحٌائه من خالل آلٌات
التعاون والشراكة.


لجنة ثنسيم املؤثمز الذولي



اٌذوزىس عضَض ثٓ اٌطبٌت
اٌذوزىس َىٔظ ثٍسغٓ
اٌذوزىسح أعّبء ثىعىَٕبد
اٌذوزىس عجذ اٌشزّبْ اٌذوبسٌ
اٌذوزىس ازغبَٓ صوى



د .عضَض ثٓ اٌطبٌت ( سئُظ اٌّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
دَ .ىٔظ ثٍسغٓ ( عُّذ اٌىٍُخ ِزعذدح اٌزخصصبد ثىسصاصاد)
دِ .بسَخ ٌىثض (ِشوض اٌذساعبد زىي األسوُىٌىخُب واٌفٓ وعٍىَ اٌزشاس ثدبِعخ وىاِجشا ثبٌجشرغبي)
د .فشَذ شىلٍ (أعزبر ثبزش وعضى ِؤعغخ وسصاصاد اٌىجشي ٌٍزُّٕخ اٌّغزذاِخ)
اٌغُذ زجُت إٌبصشٌ (ِؤعغخ وسصاصاد اٌىجشي ٌٍزُّٕخ اٌّغزذاِخ)
د .زغٓ خضَضٌ (ِذَش اٌّذسعخ اٌعٍُب ٌألعبرزح ،خبِعخ ِسّذ اٌخبِظ اٌشثبط)
اٌغُذح زُبح ثٕبٍٔ (ِؤعغخ وسصاصاد اٌىجشي ٌٍزُّٕخ اٌّغزذاِخ)
د .أعّبء ثىعىَٕبد (عضى ثبٌّىزت اٌزٕفُزٌ ٌٍّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
د .عجذ اٌشزّبْ اٌذوبسٌ (عضى ثبٌّىزت اٌزٕفُزٌ ٌٍّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
د .عجذ اٌشزّبْ أوخبِع (عضى اٌّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
د .اٌغعذَخ أِغشَش ( لبٔىُٔخ وعضى ثبٌّىزت اٌزٕفُزٌ ٌٍّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
دٔ .ىساٌذَٓ عبٌٍُّ (عضى اٌّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
ر عجذ اٌىشَُ اٌغُىطٍ ( ِهٕذط دوٌخ ثىسصصاد وعضى اٌّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
د .أزغبَٓ صوى (اٌىٍُخ ِزعذدح اٌزخصصبد ثىسصاصاد)
د َبعُٓ دسِبْ (اٌىٍُخ ِزعذدح اٌزخصصبد ثىسصاصاد)
د .صالذ اٌذَٓ وشَذ (اٌىٍُخ ِزعذدح اٌزخصصبد ثىسصاصاد)
د .عجذ إٌىس صذَك ُ( اٌّذسعخ اٌعٍُب ٌألعبرزح ،خبِعخ ِسّذ اٌخبِظ ثبٌشثبط)
رِ .سّذ ثىصبٌر (ِذَش  CERKASثىسصاصاد)
 اللجنة العلمية للمؤثمز الذولي



د .ثشاهُُ ألذَُ ( ٔبئت سئُظ خبِعخ عُذٌ ِسّذ ثٓ عجذ هللا ثفبط)
دَ .ىٔظ ثٍسغٓ ( عُّذ اٌىٍُخ ِزعذدح اٌزخصصبد ثىسصاصاد)
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د .اٌىجُش أوزدى ( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ االٔغبُٔخ ثأوبدَش)
دِ .بسَخ ٌىثض ( خبِعخ وىاِجشا ثبٌجشرغبي)
ر سافًُ أٌفُُٕ (اٌّذَشَخ اٌدهىَخ ٌٍثمبفخ إٌٔزدى ،إفىسا اٌجشرغبي)
د .فشَذ شىلٍ (أعزبر خبِعٍ وعضى ِؤعغخ وسصاصاد اٌىجشي ٌٍزُّٕخ اٌّغزذاِخ)
د .عجذ اٌعضَض ثبزى)اٌّذسعخ اٌعٍُب ٌألعبرزح ،خبِعخ ِسّذ اٌخبِظ ثبٌشثبط(
د .زغٓ سضىاْ ( ِذَش اٌّذسعخ اٌىطُٕخ ٌٍهٕذعخ اٌّعّبسَخ ثبٌشثبط)
د .ععُذح عضَضٌ ( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ االٔغبُٔخ ثّٕغُه اٌجُضبء)
د .اٌّذٍٔ ِٕزصش ( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ االٔغبُٔخ ثأوبدَش)
د .أزّذ أَذ ِىعً ( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ االٔغبُٔخ ثبٌّسّذَخ)
د .فشوبي أِضَبْ ( خبِعخ وشؤىثً ثفشٔغب)
د .زغُٓ سزُُ ( عُّذ خبِعخ ثشج ثىعشَشَح  -اٌدضائش)
د .أزغبَٓ صوى (اٌىٍُخ ِزعذدح اٌزخصصبد ثىسصاصاد)
د .صالذ اٌذَٓ وشَذ (اٌىٍُخ ِزعذدح اٌزخصصبد ثىسصاصاد)
دِ .صطفً واد سَُ (وٍُخ اِداة واٌعٍىَ االٔغبُٔخ ثبٌّسّذَخ)
دِ .سّذ أصهبس( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ االٔغبُٔخ ثبٌّسّذَخ)
د .عُذٌ ِسّذ اٌىزبٍٔ ( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ عبَظ ثفبط)
د .عٍٍ ثٕطبٌت ( ِذَش ِشوض اٌذساعبد اٌزبسَخُخ واٌجُئُخ ثبٌّعهذ اٌٍّىٍ ٌٍثمبفخ األِبصَغُخ ،اٌشثبط)
دِ .سّذ ِسٍُ اٌذَٓ ( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ ثّٕغُه ،اٌذاس اٌجُضبء)
دِ .صطفً أعفُش( اٌىٍُخ اٌّزعذدح اٌزخصصبد ثزبصح)
دِ .سّذ أودادا ( اٌىٍُخ اٌّزعذدح اٌزخصصبد ثأَذ ٍِىي)
دِ .سّذ ثّٕخٍىف ( وٍُخ اٌعٍىَ ثزطىاْ)
د .عجذ اٌىجُش ثبهٍٕ (اٌّعهذ اٌعٍٍّ اٌدبِعٍ .اٌشثبط)
دٌ .سغٓ وجُشٌ ( وٍُخ اٌعٍىَ واٌزمُٕبد ثبٌشاشُذَخ)
ر ِ .صطفً إٌبٍِ (ِذَشَخ اٌزشاس اٌثمبفٍ ثىصاسح اٌثمبفخ)
د .أزّذ أِىط (ِذَش إٌّزضٖ اٌىطٍٕ ٌٍفٓ اٌصخشٌ ثأوبدَش)
د .عجذ اٌّدُذ اٌغبٍِ (وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ ثبٌّسّذَخ)
رِ .سّذ ثىصبٌر (ِذَش  CERKASثىسصاصاد)
د .اثشاهُُ خعفش (ِذَش اٌىوبٌخ اٌدهىَخ ٌزٕفُز اٌّشبسَع ثدهخ دسعخ ربفُالٌذ)
د .عجذ هللا ِطُش ( ِفزش خهىٌ ٌٍزعُّش وإعذاد اٌزشاة ثبٌشاشُذَخ)
د .إدًَ عّشو) وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ ،خبِعخ ِىالٌ إعّبعًُ ثّىٕبط(
د .عالي اٌضسواٌٍ )وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ ،خبِعخ ِسّذ األوي ثىخذح(
دِ .سّذ زّدُك )وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ ظهش اٌّهشاص ،خبِعخ عُذٌ ِسّذ ثٓ عجذ هللا ثفبط(
د .عجذ اٌّدُذ هالي)وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ ثّشاوش – خبِعخ اٌمبضٍ عُبض )
دِ .بسَخ ٌىثض ( خبِعخ وىاِجشا ثبٌجشرغبي)
د .خّظ وشووىس (خجُش فٍ اٌغُبزخ االَىىٌىخُخ ،وٕذا).
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د .فُصً اٌششاَجٍ ( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخ ثعُٓ اٌشك اٌذاساٌجُضبء)
اٌغُذح زُبح ثٕبٍٔ ( فبعٍخ خّعىَخ ؤبشطخ زمىلُخ وِغزشبسح خهىَخ ثذسعخ ربفُالٌذ)
اٌغُذ ثىشعُت ثٍفبسط (ِؤعغخ وسصاصاد اٌىجشي)
ر .زىسَخ أوساغ (عضى ثبٌّىزت اٌزٕفُزٌ ٌٍّشوض وعىعُىٌىخُخ فٍ عٍه اٌذوزىساٖ)
ر .زٕبْ اٌغىَذٌ ( عضى ثبٌّشوض وثبزثخ فٍ عٍه اٌذوزىساٖ ثبٌّذسعخ اٌّسّذَخ ٌٍّهٕذعُٓ ثبٌشثبط )
د .عجذ إٌىس صذَك (أعزبر خبِعٍ وعضى ثبٌّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
د .عجذ اٌٍطُف اٌغّالٌٍ (عضى ثبٌّىزت اٌزٕفُزٌ ٌٍّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
د .اٌسغُٓ ثىضٍُت ( عضى ثبٌّشوض وخجُش فٍ اٌهدشح اٌذوٌُخ واٌزُّٕخ )
د .زٕبْ زّىدا ( وٍُخ اِداة واٌعٍىَ اإلٔغبُٔخثبٌشثبط)
دٔ .عُّخ شىُشٌ ( ووبٌخ اٌزُّٕخ االخزّبعُخ).
اٌغُذ عّش ٔبخب (فبعً خّعىٌ ثىسصاصاد)
دِ .ىالٌ ازّذ سضب (عضى ثبٌّىزت اٌزٕفُزٌ ٌٍّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىازبد وإٌّبطك اٌدجٍُخ)
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د .ثشاهُُ اٌسغٕبوٌ
اٌغُذ زغٓ أوفمُش
اٌغُذ زغٓ شجبوٍ
دِ .سّذ واعى
اٌغُذ اِجبسن رفىط
اٌغُذ ٌسُٓ ثٕعٍُبد
اٌغُذ سشُذ أدو
اٌغُذ ِسّذ أوساغ



اٌغُذ ِىالٌ ازّذ اٌجٍغُزٍ اٌعٍىٌ
اٌغُذ عجذ اٌهبدٌ ثعال
اٌغُذ طبسق اٌجخبرٍ
اٌغُذ اٌّصطفً اٌسغٕبوٌ
اٌغُذح ثششي ثىِهذٌ
اٌغُذ عجذ اٌشزُُ أَذ اٌطبٌت
اٌغُذ زىُُ ثٍمبعُ
اٌغُذ ِسّذ فىٌفىي































لجنة املتابعة واللىجستيك للمؤثمز الذولي



ثىاريخ هامة

تفتح المشاركة لكافة المهتمٌن بمٌدان التراث من الباحثٌن والخبراء والطلبة والمإسسات ومراكز البحث والمنظما ت
والجمعٌات والمإسسات الرسمٌة  ،سواء بتقدٌم عمل علمً أو دراسة مٌدانٌة أو تجربة ،كما ٌمكن المشاركة بالملصقات مع
ضرورة التقٌد بالتالً:
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 وجوب احترام اآلجال القانونٌة إلرسال الملخصات قبل  5مارس  2017وسٌتم اإلعالن عن المقترحات المقبولة قبل 15مارس  .2017وٌجب إرسال الملخص وفق االستمارة المرفقة.
 بالنسبة للمقبولٌنٌ ،عتبر تارٌخ  20أبرٌل  2017هو أخر أجل تلقً نصوص المقاالت. اإلعالن عن برنامج المإتمر 22 :أبرٌل 2017 ترسل جمٌع المقترحات للعنوان االلكترونً:congres.ouarzazate2017@gmail. com

 سٌتم إخبار المقبولٌن فٌما بعد بتفاصٌل اللوجستٌك الخاص بالمإتمر ،ومبدئٌا ٌتحمل المنظمون لهذا الملتقى الدولً نفقاتالمبٌت والتغدٌة بالنسبة للمشاركٌن طٌلة أٌام المإتمر..
 ٌوازي تنظٌم المإتمر خرجة مٌدانٌة لزٌارة بعض المآثر التراثٌة بورزازات تكالٌف التسجٌل فً المإتمر ستتم فً عٌن مكان انعقاد المإتمر :محددة فً  100درهم للطلبة و  300للباحثٌن المغاربةو  500درهم للباحثٌن األجانب
 -تتكلف اللجنة المنظمة بنشر أعمال المإتمر فً مجلة دولٌة محكمة.

لغات الممتقى الدولي حول التراث
تعتمد اللغات العربٌة و االنجلٌزٌة و الفرنسٌة .مبدئٌا ال تضمن اللجنة المنظمة للمإتمر الترجمة الفورٌة للمداخالت.











للمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال بالسادة:

ذ عزٌز بن الطالب ( 0661366902 :المركز الدولً للواحات والمناطق الجبلٌة )
ذ عبد الرحمان الدكاري(0666141561 :المركز الدولً للواحات والمناطق الجبلٌة)
ذ حسن شباكً(0652795500 :المركز الدولً للواحات والمناطق الجبلٌة)
ذ عبد الكرٌم السٌوطً( 0627182968 :المركز الدولً للواحات والمناطق الجبلٌة)
ذ عبد النور صدٌق ( 0672922385 :المدرسة العلٌا لألساتذة بالرباط)
ذ .أحساٌن زكو( 0661860212 :الكلٌة متعددة التخصصات بورزازات)
ذ ٌاسٌن درمان ( 0662842163 :الكلٌة متعددة التخصصات بورزازات)
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