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كغيرها من جهات المغرب   يةجهة الشرقالخالل العقدين األخيرين وخاصة مع مطلع األلفية الثالثة، عرفت 
ورغم التطور اإليجابي الناضور و بركان و تحوالت وتطورات ملحوظة، خاصة في الحواضر الكبرى كمدينة وجدة 

عدة  انعانييبصفة خاصة،  ويالقر  هاوعالمفة عامة، بص جهةالتزال  ما عدة جوانب اقتصادية وعمرانيةالمسجل في 
أساسا تلك التفاوتات  رتبطت. (هابين شمال الجهة وجنوب تباينال..( ومجالية )البطالة، الفقراختالالت اجتماعية )

 استراتيجي للمنطقة التي تقع على بإشكالية التنمية الترابية وبالحكامة، في غياب استراتيجية تراعي الوضع الجيو
 أبواب تخوم مغلقة ومتوترة، وما له من انعكاسات سلبية وجب معالجتها قبل فوات األوان.

هي نتاج تراكمات تاريخية وأسباب تعتريها نواقص عديدة. و  يةجهة الشرقالبالتنمية الترابية ال شك أن مسألة 
تحديات كبرى فالجهة تعيش اليوم  بغياب معايير وتوجهات معتمدة في بناء إستراتيجية تنموية فعالة ومالئمة. رتبطت

سياسي غير المستقر  يوموقعها الج . وذلك بسبب)التحدي المائي، وتدني مستوى التشغيل، واستمرار تفشي الفقر،(
 .2015منذ سنة  خنق حركية الحدودبعد خاصة سلبية اقتصادية واجتماعية تداعيات  الذي تبلورت عنه

 مفهومبال ها عن مراكز الثقل االقتصادي بعدمشاكل الجهة الشرقية على ما يترتب عن قتصر ال ت  
تلك  .جنوباجافة الشبه و وسطية شماال والجنوبية الجافة موقعها المناخي في العروض المت نأيضا عو الجغرافي، بل 

المخزون تناقص حيث ي. سلبي على معظم األنشطة الفالحية أثر من له بما المترددتسم بتوالي سنوات الجفاف تي تال
في تدني  لجهةلري ساهم هذا الواقع الطبيعي والبش قدل. تدهوريو الغطاء النباتي  تآكليو المائي السطحي والجوفي، 

 يينالمستو على  تهاتنميحقيق كما عرقل ت.  التوازن في تنظيم وتهيئة ترابها وفي خلق عدمبها المؤشرات التنموية 
من الناتج الداخلي الخام(،  %5المحلي والجهوي، نتيجة ضعف االستثمارات في كل ربوع جهة الشرق )في حدود 

 %14، والرباط سال والقنيطرة %21وتأخرها االقتصادي في الزمن عن جهات أخرى )الدار البيضاء سطات 
الهشة دفعت الدولة خالل العقدين األخيرين اللتان تتقدمان باقي الجهات(. هذه األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

في أفق  . وذلكالجهةاستثمار اإلمكانات االقتصادية والطبيعية التي تزخر بها هذه  تتوخى إلى تبني خطة تنموية
حسين على تلشغل و لخلق فرص قادرة على  ستقطاب استثماراتعلى ا شجعيقطبا تنمويا حقيقيا ومجاال علها ج

ستطع لحدود اآلن من المشاريع الكبرى، لكنها لم تخلقت العديد لقد سبق للدولة أن ظروف عيش الساكنة. 
 الجهة والتي تعوق إقالعها التنموي. هاتعانيرا لجسامة التحديات التي الكبرى نظ لمشاكلامعالجة 

والباحثات احثون فرصة يتداول فيها البفي هذا السياق الجهوي والوطني تأتي هذه الندوة العلمية لتشكل 
قضايا ذات الصلة بموضوع  -ن في مجال التنمية وإعداد الترابيخبراء مختصإلى جانب  - من عدة تخصصات
 للدولة، ويعد مدخال االستراتيجيةطابع الراهنية على مستوى التوجهات يكتسي  الموضوعف .تنمية جهة الشرق



من ي تستلزم وضع رؤية متكاملة االختالالت المجالية التعدد إلى تنظرا وذلك بال. أساسيا لمعالجة مسألة التنمية
سهام في تجاوز المشاكل الكبرى للتنمية المندمجة والمستدامة. فالتحديات كثيرة واإلشكاالت متشابكة شأنها اإل

 تجاوزرافد لبمثابة  . تكونى ابتكار الحلول القابلة للتطبيقتتطلب عملية التعاطي معها نهج مقاربة متجددة مبنية عل
 مجمل اإلكراهات الحقيقية التي تعانيها الجهة.

 . محاور الندوة:1

  جهة الشرق بين الهشاشة الطبيعية ورهان تحقيق التنمية المستدامة؛ األول:المحور 

  التحدي الجيوسياسي ورهان التنمية؛ الثاني:المحور 

  الترابي.جهة الشرق بين مخططات التنمية واستراتيجيات التدبير  الثالث:المحور 

 . أهداف الندوة :2

العمل على اقتراح حلول لإلشكاالت المطروحة في إطار الجهوية المتقدمة، سواء على المستوى  -1
االقتصادي واالجتماعي والثقافي بجهة الشرق، بمنظور يدمج التخصصات المتكاملة في شتى العلوم 

إلى مشاركة كل المهتمين بالتنمية في المجتمع  المهتمة بإعداد التراب وقضايا التهيئة والتنمية، باإلضافة
المدني، وأصحاب القرار، والفاعلين السياسيين والنقابيين وغيرهم، وذلك بطرح أسئلة جوهرية تهم 

 الممارسات والتجارب وتقييمها وانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين في الجهة لتحقيقها؛
 

تعميق النقاش حول المقاربات الترابية والتنموية المختلفة والكفيلة بتجاوز المشاكل الكبرى للتنمية  -2
 المندمجة والمستدامة بجهة الشرق؛

 

 تبادل التجارب والخبرات بين الباحثين والمختصين والفاعلين في حقل التراب والتنمية؛  -3
 

الطرائق الناجعة إلعداد وتهيئة التراب الجهوي وخلق بلورة اقتراحات وتصورات وتوصيات حول  -4
 التنمية.

 . طريقة المشاركة :3
ن في التنمية وإعداد التراب للمساهمة بمداخالت علمية متصلة ييفتح باب المشاركة لألساتذة والمختص

بموضوع الندوة. كما يفتح باب المساهمة بملصقات علمية في وجه الباحثين الذين هم في طور إنجاز أطروحاتهم 



لنيل الدكتوراه بمختلف الجامعات المغربية، أو الذين ناقشوا أبحاثهم في السنوات األخيرة بمواضيع تخص جهة 
 الشرق.

 . تواريخ هامة:4
 تواريخ هامة

 اآلجال المحددة المراحل األساسية
 2018ماي  04 إعالن عن الندوة

 2018ماي  18 آخر أجل للتوصل باالستمارة
 2018يونيو  01 اإلخبار بقبول املشاركات

 2018يونيو  10 اإلعالن عن الربنامج النهائي
 2018 دجنرب 08 - 07 تاريخ انعقاد الندوة

 . لغات الندوة:5
 العربية، الفرنسية واإلجنليزية.

 . خطوات المشاركة هي كاآلتي:6
 ملء استمارة املشاركة؛ -
  gmail.com2018Colloque.regional@:إرسال امللخصات إىل الربيد اإللكرتوين التايل -

 . شروط المشاركة في الندوة:7
 أن تعاجل املشاركة أحد حماور الندوة؛ -
كلمة، يتضمن موضوع البحث وأهدافه وإشكاليته، مع   500أن يقدم الباحث ملخصا لبحثه يف حدود  -

 تعبئة استمارة املشاركة، ويرسل ذلك عرب الربيد اإللكرتوين يف وقته احملدد. 

 . اللجنة العلمية:8 
 ذ. هرو عزي، أستاذ باحث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة؛ -

 در السباعي، أستاذ باحث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة؛ذ. عبد القا -

 ذ. الميلود زروقي، أستاذ باحث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة؛ -



 ذ. عبد الرحمان الحرادجي، أستاذ باحث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة؛ -

 اإلنسانية، الرباط؛ذ. موسى كرزازي، أستاذ باحث، كلية اآلداب والعلوم  -

 ذ. خالف الغالبي، أستاذ باحث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة؛ -

 ذ. محمد الصابري، أستاذ باحث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة؛ -

 ذ. خديجة بنربيعة، أستاذة باحثة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة؛ -

 ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة؛ذ. مصطفى اليزيدي، أستاذ باحث -

 ذ. محمد حدي، أستاذ باحث، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرباط -

 ذ. محمد عطواني، أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وجدة؛ -

 ؛ذ. إدريس الحفيظ، أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وجدة -

 ذ. محمد عسيوي، أستاذ بالمدرسة العليا لألساتذة، تطوان؛ -

 باحث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بني مالل. ذ. ميمون مهداوي، أستاذ -

 كلية المتعددة التخصصات، تازةالاحث، بذ. عبد الواحد بوبرية، أستاذ  -

 كلية المتعددة التخصصات، تازةالاحث، بأستاذ ذ. أبهرور محمد،  -

 . اللجنة المنظمة:9

ميمون بحكان، حكيم زروق، بالل بوجي، عمر مواديلي، محمد اهالل، عبد اإلله حواس، آمال حموتي،  - 

 ، يوسف بليط.، ميمون مهداويأمال الكور، محمد عسيوي، بنيونس بنعائشة، عبد الرحيم بنحامد
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