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 موضوع المدينة مكانة أساسية في الوقت الحاضر بالنظر الرتفاع وثيرة التحضر المقترن يحتل

بالتقدم والتنمية في البلدان المصنعة واقترانه في بلدان الجنوب عموما بالبطالة والفقر وضعف التنمية 

أن أكثر من لهذا تؤكد التقارير العالمية " تحضر دون تنمية "األمر الذي جعل البعض يتحدث عن 

فالمدن تستقبل  نصف ساكنة العالم يعيش بالمدن وأن وثيرة نمو الساكنة الحضرية في تزايد متسارع،

مليون نسمة إضافية كل شهر،وكلما ارتفع حجم ساكنة المدن واتسعت رقعتها،كلما  5 في المعدل

ة لتلبية الحاجيات ازدادت الحاجة إلى تدبير فاعل للمدينة عبر تطوير السياسات العمومية المتبع

لهذا تطرح أهمية الحكامة في تدبير ...المتزايدة في مختلف الميادين العمرانية والبيئية واالجتماعية 

  .المدن قصد تحقيق تنمية مندمجة تستجيب لحاجيات الساكنة الحضرية

رة أما على الصعيد الوطني فإن المغرب ال يخرج عن هذا المد الحضري العالمي إذ عرف ظاه    

التحضر منذ القديم وعرف ظهور قوانين حديثة تخص تنظيم وتدبير المجال ووثائق التعمير مع ظهور 

مؤسسات مختصة في التخطيط والتعمير والسكن بيد أنه رغم المجهودات المبدولة لتطوير تدبير المدن 

المجالية واستراتيجية  السيما مع بروز مفاهيم متعددة تخص التنمية المستدامة والذكاء الترابي والتنمية

التنمية الحضرية فإن هناك الكثير من التحديات المرتبطة بتنامي ظاهرة التمدين بالمغرب تطرح اليوم 

أمام الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين المحليين السيما ارتباطا بالتدبير والحكامة السيما ما 

وتوفير ....ين الفاعلين واالرتقاء بالتخطيط الحضريالدفع بالحق في التنمية وتحقيق التنسيق بيخص 

البنيات التحتية والتجهيزات الكبرى وتجويد الخدمات العمومية من ماء وكهرباء ونقل وتطهير سائل 

البيئة عموما في اتجاه التأسيس لمدن دامجة قائمة على جعل تكافؤ الفرص في قلب  ةوصلب وحماي

ئة الحضرية والتخطيط الحضري على مقاربة حقوق اإلنسان ومختلف العملية التنموية مع ارتكاز التهي

الترابية تركز  تالمقاربات المرتكزة على المشاركة، السيما وأن القوانين التنظيمية الجديدة للجماعا

على مشاركة المواطنين في تدبير الشؤون المحلية، قصد بلوغ مدينة للجميع تضمن العدالة في 

خدمات األساسية ومدينة تنافسية وجدابة تجلب االستثمارات وتتطلع إلى على الشغل والالحصول 

   . مراتب المدن العالمية ومدينة تتحكم في تطورها عبر التخطيط وتطوير القدرات وتحسين أليات التدبير

وتطبيقها على  األدوار الجديدة للجماعات الترابية وأجرأة الجهوية المتقدمةوفي أفق تفعيل تبعا لذلك     

أرض الواقع  يأتي انعقاد هذه الندوة العلمية الوطنية حول موضوع تدبير المدن وتحديات الحكامة   

لتكون مناسبة علمية لألساتذة الباحثين والمختصين والممارسين لتعميق البحث والتفكير والنقاش وتبادل 

 في تدبير المدن بطة بتطبيق الحكامة الجيدةوكل التحديات المرت هاوإشكالياتالمدينة قضايا األفكار حول 

قمينة بالخروج باقتراحات وتوصيات من  أكاديمية من خالل دراسات علمية نظرية وميدانية وتحليالت

  .االرتقاء بالواقع الحضري وضمان التنمية الحضريةشأنها 
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   قانونية للفاعلني احملليني      تدبري املدن والصالحيات ال   :      احملور األول   ●        

   .تدبري املدن واحلكامة املالية :      احملور الثاين   ●        

  .    ة و البيئيةاملدن والتحديات االقتصادية واالجتماعي :  احملور الثالث     ●        

  . املدن وقضايا التعمري والعقار وإعداد التراب:    الرابع     احملور  ●       

  .    الذكيةاملدن :    اخلامس     احملور  ●       

 
  

  سابقا أستاذ باحث ورئيس شعبة القانون العام   
  ادير گـأ  بكلية احلقوق جامعة ابن زهر 
  وقانون البيئة وعلم اإلدارة متخصص يف القانون اإلداري

  .رئيس فريق البحث حول قانون وإدارة وسياسة البيئة 

رگـومغا ابراهيم.د             

 

  

 

 . تاريخ اإلعالن عن تنظيم الندوة ومراسلة املؤسسات العلمية املعنية:   2016  ينايرفاتح  •

  .تني على االكثريف صفح ملخصات العروض العلمية آخر أجل لتلقي   :  2016  يناير  31 •
 .كني بقبول العروض العلمية املقدمة للندوةآخر أجل إلعالم املشار:     2016فرباير   20 •

 .يف شكل حبث علمي آخر أجل لتلقي  العروض العلمية كاملة:     2016  مارس 31 •

  .انطالق أشغال الندوة   :   2016 مـاي    28 •
 

 .ميكن املشاركة بعروض علمية باللغتني العربية والفرنسية •

 .نشرهاأن التكون العروض العلمية قد سبق  •

اعتماد األصول العلمية املتعارف عليها يف األحباث العلمية من حيث األسلوب اللغوي  •
 .السليم ودقةالتوثيق

على الباحث أن يقدم حبثه مطبوعا على الورق  و  يف قرص مدمج مطبوع على احلاسوب وفق  •
  .WORDنظام 


