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مقدمــــة
يعد موضوع " الجهوية "  ،وخاصة في السنوات األخيرة ،ضرورة ملحة إقتضاها
التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعمراني والثقافي ،وغدا مطلبا ملحا يسعى
إلى تحقيقه الجميع ،حيث أعلنت عنه العديد من الدول والسلطات العامة فيها ،وتبنته كل
القوى السياسية بدون استثناء ،والفاعلين المدنيين ،وخاصة المهتمين بقضايا التنمية
"المحلية" والشأن الثقافي باإلضافة إلى المؤسسات الدولية ،الحكومية منها وغير
الحكومية.
ويستقطب موضوع الجهوية في المملكة المغربية اهتماماً متزايداً ،كما في دول العالم
األخرى ،حيث يشكل إطاراً شامالً ومالئماً لبلورة استراتيجية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية والمحلية تقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ
ديمقراطية القرب وتطوير البناء الجهوي .
وفي نفس السياق ،أصبحت الجهوية في السنين األخيرة ،من اآلليات الرئيسة والمهمة
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .ذلك أن معظم السياسات االقتصادية واالجتماعية
المعاصرة تبنت خيار الجهوية في مختلف تجلياته ،باعتباره اإلطار األنسب لوضع
اإلستراتيجيات التنموية الفعالة والتخطيط الطموح.

أهمية الندوة
تنطلق أهمية هـذه الندوة من كونها تركـز على مبدأ يرتبـط أشـد االرتباط بمفهوم " الدولة
الحديثة "  ،وهـو مبدأ "الجهوية"  ،والذي يعكس الدور الكبير الذي تسهم به التطلعات
الجهوية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،ويبين ضرورة استنهاض همم الفاعلين
المحليين ،وتطوير كفاياتهم ودعم قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنفيذ
المبادرات وإنجاز المشاريع على مستوى مختلف الجماعات الترابية ،والمساهمة بشكل
حاسم في التنمية االقتصادية واالجتماعية على كافة المستويات الترابية واالقليمية
والوطنية .
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األهــداف
يتخلص الهدف الرئيس للندوة في إلقاء الضوء على الدور المهم الذي تسهم فيه
"الجهوية" ،مقرونة بالالمركزية والالتركيز  ،في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
لمختلف الدول على كافة المستويات الترابية واالقليمية والوطنية .وتشمل األهداف
الفرعية للندوة ما يلي :
 -1بيان مفهوم " الجهوية " ،وعالقتها بالالمركزية ،وعرض كافة أشكال تفاعلها معع
"التنظيم الترابي" وحدود ارتباطها " بالالتمركز اإلداري" .
 -2توضيح الدور الذي يمكن أن تقعوم بعه الجهويعة الموسععة فعي تعزيعز روح المبعادرة
وتحرير الطاقات الخالقة لدى المواطنين.
 -3التأكيد على دور المواطن واعتباره فعي صعلب العمعل لتحقيعق "الجهويعة" ،وتفعيعل
سعيه المتواصل لخدمة مجتمعه من أجل تطوير وتدبير الشأن الععام علعى المسعتوى
الترابي.
 -4التعععرف علععى مزايععا سياسععة القععرب وأهميععة تضععافر الجهععود بععين القطاعععات علععى
المستوى الجهوي والوطني .
 -5التعرف على الصعوبات والمعوقات اإلدارية والتنظيمية ،وسبل الحد منهعا ومعالجعة
سلبياتها.
 -6تعزيععز وتوسععيع نطععاق المشععاركة الفعالععة للمععواطنين لرفععع روح المسععئولية لععدى
العاملين في الدولة على كافة المستويات المحلية واالقليمية والوطنية.

المحاور األساسية والموضوعات
أوالً  :التنظيم الجهوي :
-

مفهوم الجهوية .

-

الجهوية والالمركزية.

-

المقومات األساسية للتنظيم الجهوي .

-

الجهوية وعالقتها بالتنظيم الجماعي.
2

ثانياً  :الجهوية والتنمية المستدامة :
-

دور الجهوية في تحقيق التنمية المستدامة.

-

الجهوية كأحد ركائز التنمية المستدامة.

-

الفرص والتحديات ذات العالقة .

ثالثاً  :التنمية والجهوية :
-

استراتيجيات التنمية االقتصادية.

-

استراتيجيات التنمية االجتماعية.

-

العالقة التكاملية بين الجهوية والتنمية .

-

الجهوية والحفاظ على مكتسبات التنمية.

رابعاً  :الجهوية وقضايا معاصرة :
-

الجهوية والعولمة.

-

الجهوية واالقتصاد المعرفي.

-

الجهوية والمواطنة.

-

الجهوية والشباب.

خامساً  :عرض ألهم التجارب :
-

تجارب محلية .

-

تجارب إقليمية .

-

تجارب دولية

مكان وتاريخ انعقاد الندوة :


تعقد الندوة في مدينة ( الجديدة ) بالمملكة المغربية خالل الفترة

مايو

.

لغة الندوة وأسلوب تنفيذها :
اللغة العربية أساس برنامج الندوة مع توفير الترجمة لألوراق المقدمة باللغة الفرنسية أو
االنجليزية في حال وجود باحثين من غير العرب  .ويتضمن برنامج الندوة ما يلي :
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محاضرات وأوراق عمل.
ورش عمل يشارك فيها المختصون والمسئولون إلى جانب الحضور.
زيارات لبعض المواقع المرتبطة بموضوع الندوة.
معرض مصاحب للندوة لعرض نماذج من التنظيمات الجهوية.

المشاركون والمستفيدون :


يشارك في تقديم األوراق العلمية والتجارب الباحثون والمختصون والمتخصصون
في مجاالت اإلدارة والتنمية المستدامة من الجامعات ومراكز البحوث والجهات
الحكومية والبلديات والقطاع الخاص والمنظمات ذات الصلة .



المستفيد من الندوة هم المختصون والمهتمون بقضايا اإلدارة والتنمية من
اإلداريين والمهندسين والفنيين والمسئولين عن الخدمات والمرافق.

المنظمـــون :
-

وزارة الداخلية المغربية  -المديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية تكوين
األطر اإلدارية والتقنية.

-

المعهد العربي إلنماء المدن ( منظمة المدن العربية )

التسجيل والسفر واإلقامة :




يتم التسجيل للمشاركة بتعبئة استمارة التسجيل المرفقة .
يتحمل المشارك بالحضور أو جهة عمله تكاليف السفر واإلقامة واإلعاشة.
على المشاركين الذين يتطلب حضورهم الحصول على تأشيرة دخول للمغرب،
التنسيق واالتصال في وقت مبكر مع الجهات المعنية في مديرية تكوين األطر
اإلدارية والتقنية بوزارة الداخلية المغربية
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جهة المراسـالت والتنسيق
ترسل جميع المراسالت على العنوان التالي :
المعهد العربي إلنماء المدن
ص .ب :

المملكة العربية السعودية

الرياض :

فاكس :

هاتف :

بريد الكتروني :
موقع المعهد :

 للتنسيق  :األستاذ  /وداعة اهلل عبداهلل حمراوي
تحويله

هاتف :
فاكس :
جـوال :

بريد الكتروني :

جهة التنسيق :
السيد  /عصام كبداني داوديا ـ منسق الندوة
مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية ـ المديرية العامة للجماعات المحلية
وزارة الداخلية  /الرباط  /المملكة المغربية
الهاتف الثـابت:
البريد االلكتروني :
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