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 ينظم مركز جنوب شمال بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، ووالية فاس بولمان

 حول موضوع  دوليةايدل ندوة هانس س، ومجلس مدينة فاس وبدعم من مؤسسة والجهة

 1023 فبراير 7-6يومي  وذلك " المحليين والبرلمانيين المنتخبين كوينتالحكامة الجيدة و"

 .مدينة فاسبقصر المؤتمرات ب

الحكامة الترابية  منتخبين المحليين والبرلمانيين ودورأهمية تدريب ال لندوةناقش استو

 ونمحليالمنتخبون ال اللقاء يستفيد من هذاوسوف . الجيدة وإدارة الشؤون المحلية والوطنية

، والذين يرغبون بالشأن العام وبتدبير المجال الحضري والقروي من يهتم وكل البرلمانيونو

التطورات الدستور الجديد وفي ظل ضوء  على  وذلكمجال، هذا الفي تحديث معارفهم في 

 .التشريعية األخيرة

"  ارهسادس قرصاحب الجاللة الملك محمد ال أكد، 1002نوفمبر 6يوم  في خطابه

. دنابالخصوصيات االعتبار  بعين، والتي تأخذ "بطريقة تدريجية جهوية متقدمةبلوغ 

وقت مرور بعد أشهر قليلة من اعتماد الجهوية والدستور الجديد، وبعد ه الندوة هذستنظم و

 .البرلمانية وتنصيب الحكومة الجديدة 1022انتخابات عام  على قصير 

أهمية  والتركيز علىالمنتخبين  المساهمة في تكوينو والهدف من هذه الندوة ه

فهم عمل المؤسسات ووضع ل معارف الضروريةالب ينالتدريب و تزويد المنتخبالتكوين و 

أيضا إلى  ندوةهدف التو. ربياالمغ ناجتمعمث إدارتنا ويلو الذي آليات لمكافحة الفساد، 

 .هم فيما يتعلق بإدارة الشؤون المحلية والوطنيةمساعدة الساسة لتعزيز معارف

بصفة  إلى فهم وضع وتنفيذ ورصد الميزانيات الوطنية والمحلية ندوةهدف الكما ت

التي   دقيقةتطلب المزيد من المهارات الما ي. علمية وموضوعية بعيدا عن االرتجالية

 .تقريب اإلدارة من المواطنينلللحكامة الجيدة و أصبحت ضرورية 

 

 :المجاالت التاليةالندوة وسوف تناقش 

 آخر التطورات التشريعية• 



 التخطيط والتنمية المحلية• 

 الضرائبإشكالية • 

 والطبيعية والبشريةالموارد المالية تسيير • 

 دارةاإلمهارات • 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت• 

 ، والسياسة العامةتراب الوطنيالتواصل، وإدارة ال• 

في  المحليين صالح المنتخبينتدريبية لال ورشاتالسلسلة من  ندوةالهذه عقب أن تأملنا و

. المحلي والتنمية المستدامة، والصحة، والتعليم، واإلسكان مختلف المجاالت مثل التخطيط 

 ةأفضل قدر هم، وجعلوتحيينها تهمااستكمال خبربمسؤولين المنتخبين للهذا التدريب سيسمح و

هذه الدورات إلى تحسين معارف ومهارات تهدف كما . درة في مجتمعهمعلى العمل والمبا

 . المسؤولين المنتخبين

 .من الخبراء واألكاديميين وممثلي المجتمع المدنيتشارك في هذا اللقاء ثلة 
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 الدكتور موحى الناجي

 ندوةمدير ال

mennaji2002@yahoo.fr 


