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 التقديمية الورقة

إن مماربة موضوع الجهوٌة المتمدمة، وصلتها بالحكامة والتنمٌة الترابٌة بجهة الشرق، ٌكتسً 

الموضوع ٌعد مدخال أساسٌا  طابع الراهنٌة على مستوى التوجه االستراتٌجً للمغرب، باعتبار هذا

لمعالجة االختالالت المجالٌة وااللتصادٌة التً تستدعً وضع رؤٌة واضحة ومتكاملة لتجاوز المشاكل 

الكبرى لمعضلة التنمٌة الترابٌة. فالتحدٌات كبٌرة تتطلب التعاطً معها بنهج مماربة مبنٌة على ابتكار 

راهات الحمٌمٌة التً ٌعانً منها اإلنسان المغربً. الحلول المابلة للتطبٌك، كجواب على مجمل اإلك

فالمستجدات المختلفة والمتعددة التً ٌعرفها المغرب فً اآلونة األخٌرة على نطاق واسع، وما ٌواكبها 

من متغٌرات مرتبطة بتطور بنٌات الدولة وتداخل الصالحٌات، والحاجة الملحة إلى خلك وتعزٌز التنمٌة 

عة للتنمٌة الوطنٌة والضامنة لالستمرار االجتماعً على المستوى الوطنً، تبرر المحلٌة باعتبارها راف

الغاٌة من وراء التفكٌر فً آلٌات تطوٌر الجهوٌة المتمدمة وتسرٌع تفعٌلها وتنزٌلها، ودعم الالتمركز، 

ت الضامنٌن لخلك حركٌة تنموٌة محلٌة تراعً الخصوصٌات المحلٌة لجهة الشرق، وتعتمد على الكفاءا

المحلٌة المادرة على االبتكار والتخطٌط تفادٌا لبروز ألسام ترابٌة مزدهرة ومنتجة ممابل مناطك مهمشة. 

واالستمرار  الترابً التدبٌر أسالٌب ولهذا ٌنبغً تحدٌد الرهانات الكبرى للتنمٌة بالجهة الشرلٌة وتطوٌر

 وتموٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة نمٌةالت رهانات فتحمٌك .متٌنة أسس على الدٌممراطً البناء فً توطٌد

 اإلطار باعتبارها المؤسسة الجهوٌة دور بتفعٌل ٌُرتهن بالضرورة المحلٌة والدٌممراطٌة الالمركزٌة

 للتنمٌة. جهوي متكامل مشروع إطار فً الفاعلٌن لتعبئة المالئم

انحكبيخ  أيجـــذ ٕطٛذخٛـــبسا اســـزشارٛغٛب اخزـــبسِ انًغـــشة نز أضحذ بنغٕٓٚـــخ انًزمذيـــخف

ُٚبٚش 3 ٕٛو نفٙ انخطبة انًهكٙ  عبءانزضبيٍ انًغبنٙ، كًب  ٔرحمٛكانزشاثٛخ ٔرفؼٛم سٛبسخ انمشة 

ِ انسٛبسخ فٙ رذثٛش انزشاة انٕطُٙ فشطخ نغٓخ انششق نزذشٍٛ ػٓذ عذٚذ ٓزن انذٔنخ رجُٙ ٔٚؼزجش .2010

يٍ سشػخ  ٔرفؼٛم اٜنٛبد انًؤسسبرٛخ نهغٓخ لظذ انشفغ يسهسم اإلػذاد ٔانزًُٛخ انغٕٓٚخ انًسزذًٚخفٙ 

 انغٓبد األلسبو انزشاثٛخ انًكَٕخ نغٓخ انششق، ٔثُٛٓب ٔثٍٛ إٚمبع انزًُٛخ انًحهٛخ انًزٕاصَخ ثٍٛ عًٛغ

  ٕطُٙ.انًكَٕـخ نهزـشاة ان األخشٖ

 هذُٚبيٛبدن سٛبسٙان ْزا اإلطبس ٔرٕعّٛ احزٕاءيذٖ سٛكٌٕ يٍ انًٓى عذا يؼشفخ ٔاسزششاف ٔ

 انًغًٕػبدػهٗ رُشٛظ  اناليشكضٚخ انًؤسسبد يذٖ لذسحٔ انًسزمجهٛخ ٔأ انحبنٛخ ٔانغٕٓٚخ انًحهٛخ

 ػهٗ حفبظٔان ،انًحهٛخٔانكفبءاد   انًٓبساد سزغاللٔا ،االلزظبد انزضبيُٙ ٔرشغٛغ ،انًحهٛخ انجششٚخ

ػًهٛبد إػذاد يٍ خالل   ،انًزٕخبح انزًُٛخ انًسزذًٚخ ثُغٛخ رحمٛك انًسزمجم ٔاسزششاف، انضمبفٙ اإلسس



3/4 
 

رشاػٙ رظبيٛى عٕٓٚخ إلػذاد انزشاة إَغبص ، ٔيحهٛخ ٔعٕٓٚخ ٚخٕثشايظ رًُٔ يشبسٚغ إػذادٚخ ٔرزجغ

فٓم سزُغح انخظٕطٛبد انطجٛؼٛخ ٔانجششٚخ انًحهٛخ ٔيمٕيبد انغٓخ، دٌٔ إغفبل انزحٕالد انؼبيخ نهجالد. 

 أكضش يخططبد فٙ رظٕس ٔإَغبص ،ػهٗ يسزٕٖ انغٓخ انششلٛخ انًزمذيخ انغٕٓٚخ رفؼٛمًهٛبد رُضٚم ٔػ

 انًسزٕٖ ػهٗرجبُٚبد  اإلكشاْبد انزٙ خهفذ رغبٔص عمأ يٍ انًحهٛخ نهزًُٛخ ٔٔالؼٛخ إعشائٛخ

إسمبط  ُْ٘ٔب ٚظجح يٍ انضشٔس ؟يضذ طٛهخ ػمٕد انجٛئٙ رشاكًذٔٔاالعزًبػٙ  انسٛبسٙٔ انًؤسسبرٙ

فبػهٍٛ انًحهٍٛٛ ٔنهُخت هن انًزمذيخ، انضبيُخ نإلششان انسهٛى انغٕٓٚخ يضبيٍٛ انضٕء ػهٗ أْى

 يبٔ .انًزمذيخ ثبنغٕٓٚخ شرجطخانً ٔانمبََٕٛخ انذسزٕسٚخ نهًمزضٛبد ٔانذًٚمشاطٙ انسهٛى هزُضٚمن ،هًُزخجٍٛٔن

 بدانًخطط إػذاد ٔرزجغ فٙ يؤسسبد انغٓخ ػهٗ اخزالف اخزظبطبرٓب رذخالد حذٔد ْٙ

االسزششافبد انًسزمجهٛخ ألشكبل  ْٙ ٔيب ؟انغٓخ انششلٛخ نزشاة خٔانضمبفٛ خٔاالعزًبػٛ خااللزظبدٚ خانزًُٕٚ

 ؟انًمٕيبد انًزبحخٔ حممخزانً انًكزسجبد ظم فٙانزًُٛخ انًضيغ رحممٓب فٕق انزشاة انغٕٓ٘ ثبنششق 

 ٔطهجخ )أسبرزح انجبحضٍٛ ثٍٛ انًؼشفٙ نزٕاطما إنٗ إربحخ فشص انؼهًٙ انهمبء ْزا ٔٚطًح

 ٔانمبََٕٛخ...( االلزظبدٚخ انؼهٕو انغغشافٛخ، انزبسٚخ، االعزًبع، )ػهى انؼهًٛخ يخزهف انحمٕل انذكزٕساِ( يٍ

ٔثٍٛ انًسؤٔنٍٛ ػهٗ ارخبر انمشاس ثًخزهف يؤسسبد انغٓخ انزٙ رُؼُٗ ثزذثٛش انزشاة يٍ عٓخ  ،يٍ عٓخ

 انزًُٛخثذٔس انغٕٓٚخ انًزمذيخ فٙ    انًشرجظ انًٕضٕع ْزا فٙ يُبلشخ وبٓسنإل بيخصبَٛخ. ْٔٙ يُبسجخ ْ

 ْزا انزٙ ٚضٛشْب ٔاإلشكبالد انزسبؤالدٔإعبثبد ػٍ  ٔخالطبد ثبلزشاحبد ٔانخشٔط انغٕٓٚخ، انزشاثٛخ

ٚؼزجش يفظهٛب فٙ انٕلذ انشاٍْ فٙ انحٛبح انسٛبسٛخ ٔانزًُٕٚخ نهًغشة ػًٕيب ٔنهغٓخ  انز٘ٔ ،انًٕضٕع

 انششلٛخ ػهٗ ٔعّ انزحذٚذ.

 الندوة: محاور 

 غٓخ ٔانغٕٓٚخ انًزمذيخ ثبنًغشة ثٍٛ األيس ٔانٕٛو: انزفؼٛم انزذسٚغٙان .1

 .ثبنغٓخ انششلٛخ انًزمذيخ انغٕٓٚخ آفبقٔ رًُٛخ انزشاةانغٓخ فٙ  يؤسسبددٔس  .2

 انغٕٓٚخ ًزطهجبدن يٕاكجخ انًحهٛخ انزًُٛخ حشكٛخٔرسشٚغ فٙ رُشٛظ  انًحهٍٛٛ ٍٛانفبػهدٔس  .3

 .انًزمذيخ

 يمٕيبد انزًُٛخ ثغٓخ انششق: ثٍٛ اإليكبَبد انًزبحخ ٔإكشاْبد انزغٛٛش. .4

 َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ كذػبيخ أسبسٛخ فٙ ارخبر انمشاس ٔانًسبػذح ػهٗ انزخطٛظ. .5
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 :اللجنة المنظمة 

ػجذ انحك  ر. -انٛضٚذ٘ انًظطفٗ  ر. - ثسالودمحم  ر. -صسٔلٙانًٛهٕد  ر. -ْشٔ ػض٘  ر. -طبثش٘ ر. دمحم 

 حكٛى صسٔق. -ثالل ثٕعٙ  -ر. ػسٕٛ٘ دمحم  - ػجذ انشحًٍ انحشاعٙ ر. -انظذق 

 :اللجنة العلمية 

ر. ػجذ  -ظطفٗ انٛضٚذ٘ ر. انً -ر. انًٛهٕد صسٔلٙ  -ر. دمحم ثسالو،  -ر. ػض٘ ْشٔ  -ر. دمحم طبثش٘ 

  .ر. ػجذ انشحًٍ انحشاعٙ -انحك انظذق 

 :الجدولة الزمنية 

 تواريخ هامة

 الدراسً الٌوم عن اإلعالن
 2012ماي  22

 الملخصات لتلمً أجل آخر
 2012ٌونٌو   25

 2012ٌونٌو  30 اإلعالن عن نتائج الملخصات الممبولة

 2012شتنبر   30 آخر أجل إلرسال المماالت الممبولة

 2012 أكتوبر 04 اإلعالن عن البرنامج النهائً للٌوم الدراسً

 2012أكتوبر  31 تارٌخ انعماد الٌوم الدراسً

 :ملحوظة 

ػهٗ انشاغجٍٛ فٙ انًشبسكخ فٙ انٕٛو انذساسٙ رؼجئخ االسزًبسح سفمزّ، ٔإسسبل انًهخظبد ثبنهغخ انؼشثٛخ 

 أٔ انفشَسٛخ، يشاػٍٛ انضٕاثظ اٜرٛخ:

 .رُمذو انًهخظبد فٙ طفحخ ػهٗ األكضش 

  6ال ُٚجغٙ أٌ ٚزغبٔص ػذد انكًبد انًفبرٛح. 

 .ُّٚجغٙ أٌ ٚزضًٍ انًهخض يٕضٕع انجحش ٔإشكبنٛزّ ٔأْذافّ ٔيُٓغٛزّ َٔزبئغ 

  :ُٙٚجؼش ثبالسزًبسح ثؼذ رؼجئزٓب إنٗ انهغُخ انؼهًٛخ ػجش انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ انزبن 

journ.regio.devl@gmail.com 

 

 المنظمة للجنةا أعضاء مع للتواصل

Email : 

Journ.regio.devl@gmail.com 
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