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 مركز جنوب شمال ينظم
 بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

تعاون مع والية فاس، جهة فاس بولمان ومجلس المدينة وبدعم من مؤسسة هانس سيدلوب  
ندوة دولية حول موضوع    

ينالحكامة الجدية وتكوين المنتخبين المحليين والبرلماني  

 
 قصر المؤتمرات، فاس، 

  3102فبراير  6-7

 
  البرنامج 

 
 

 3102فبراير  6األربعاء 

 

 صباحا

 استقبال الضيوف 01:11 -  21: 9

 افتتاح الندوة   01:01 - 11: 01

 كلمة السيد والي جهة فاس بولمان

 كلمة السيد رئيس مجلس المدينة

 كلمة السيد رئيس جهة فاس بولمان

 كلمة السيد رئيس جامعة سيد محمد بن عبد هللا

 سة هانس سيدلكلمة السيدة ممثلة مؤس

 كلمة السيد مدير الندوة ورئيس مركز جنوب شمال

 كلمات أخرى

 

  حفل شاي    01: 00 – 01: 01

 

 الحكامة الجيدة والجهوية وسياسة المدينة: األولىالجلسة 

 فاطمة صديقي:  الجلسةرئيسة 

 محمد مبتسم: المقرر

 (جامعة محمد الخامس، الرباط)ري اعلي سدج   01: 00 

 لماذا وكيف؟: تقوية كفاءات المنتخبينالحكامة و

لبرنامج األمم المتحدة من سابق   مقيم خبير في االقتصاد وممثل )إمانييل  دييركس دو كاستيرلي  21: 00

 ، بلجيكا ( PNUD)   أجل التنمية 

 التنمية البشرية اإلقليمية في أقاليم الجنوب 

 (جامعة محمد الخامس، الرباط)مهدي لحلو 01: 00

 وتفويض إدارة الخدمات العامة المنتخبين ن تكوي



 2 

 (سفارة سويسرا في المغرب)دكمار شميدث  11: 03

 السياسة  اللغوية لسويسرا

 (جامعة موينستر)نوربيرت كرستين  01: 03

 الجهوية والدمقرطة والتنمية المحلية

 مناقشة        11: 02_21: 03 

 

 مساء

 مة الجيدة والمالية العامة والتنميةالحكا: الجلسة الثانية    06:01 - 01:11

 موحى الناجي: رئيس الجلسة

 ادريس غماري: المقرر

 (جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا)يري هعبد الرزاق ال 11: 01

 تحديث تسيير الميزانية من أجل حكامة جيدة للمالية العامة في المغرب 

 (جامعة سيدي محمد بن عبد هللا)جو حعبد السالم أو 01: 01

 الفعل العمومي المحليالضرائب المحلية وتمويل 

 (الجزائر)ي اوخيأرسالن ش 21: 01

 حكامة رشيدة : منتخبون محلييون أكفاء 

 (جامعة بليدة، الجزائر)نعودة بمليكة  01: 01

 الحكامة الرشيدة كآلية للتنمية المحلية  تقييم الوضع في الجزائر

  مناقشة  21: 06 -11: 06

 حفلة شاي   01: 21-06: 06

 

  الورشات

06 :01 – 01 :21 

 تدبير الموارد البشرية والجماعات المحلية: 0القاعة : 0الورشة 

 رياعلي سدج: المسير

 كريمة نور العيساوي: المقررة

 : المتدخلون

 (جامعة سيد محمد بن عبد هللا)وي عبد الخالق العال-

 (الجامعة المستقلة ببرشلونا)كزافيي باالر  -

 مناقشة مفتوحة

 

 

 

 

 

 

 

06 :01 -01 :21 
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 الدستور والتكوين والجماعات المحلية  :3القاعة : 3الورشة 

 أمل كرامي: المسير

 محمد ياشولتي: المقرر

 : المتدخلون

 (وجدة، األولجامعة محمد )لوي حيحيى -

 (جامعة تونس)سلوى الحمروني -

 مناقشة مفتوحة

 3102فبراير  7الخميس 

 صباحا

 

 الورشات  01: 01 -11: 19 

 

 التواصل وإدارة التراب الوطني وتكوين المنتخبين:  0القاعة: 0الورشة

 حسن الرحموني: المسير

 سعاد سالوي: المقرر

 : المتدخلون

 (فولبرايت، الواليات المتحدة اإلمريكية)دافيد داروين -

 (مصر)عمار علي حسن -

 (العالم المحلي، باريس شريك)نكادي الإدريس -

 قشة منا-

 الحكامة الجيدة ومشاركة النساء والجماعات المحلية: 3القاعة : 3الورشة 

 عبد العزيز صقلي: المسير

 سعيد كفايتي: المقرر

 : المتدخلون

 (جامعة تونس)أمل كرامي -

 (جامعة وهران)عبد القادر بنحمادي -

 (البيضاءالمرصد المغربي إلدماج المرأة في الحياة السياسية، الدار )محمد الروضي -

 مناقشة -

 حفلة شاي      11: 00- 01: 01

 

  الجهوية ومحاربة  الفساد والحكامة الجدية:  الجلسة الثالثة

 كنزة غالي: رئيسة الجلسة

 رشيد الوردي:  المقرر

 (جامعة السوربون) نجيرار فرانسوا ديمو  11: 00

 فة في البلدان األوربية دروس من الحلول المختل: مؤسسات الحكامة الترابية              

 (بروفانسأن إكس    معهد الدراسات السياسية،) ييف ليشير   01: 00

 ضرورة ديموقراطية من أجل حكامة جيدة: تكوين المنتخبين             
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 (جامعة أورجن ) دافيد ماكموراي  21: 00

 بعض مشاكل الفساد وسبل معالجتها في بعض المدن اإلمريكية  

 (، الجزائر(جامعة بليدة)بنشويخ  رشيد 01: 00

 المسؤولية الجنائية للمنتخب المحلي و دوره في مكافحة الفساد  

 (الدار البيضاء المعهد المغربي للعالقات الدولية،)جواد كردودي   11: 03

 ومقترحات اللجنة االستشارية الجهوية 96-07صالحيات المجلس الجهوي في قانون  

 مناقشة 01: 03 – 01: 03

03 :01 – 02:01 

 كلمة السيد محمد القباج-             

 قراءة التوصيات-              

 اختتام-              

 

 اللجنة المنظمة

 دردوريالمحمد 

 حميد شباط  

 نجاة زروق

 موحى الناجي

 فاطمة صديقي 

 فارسي السرغيني

 جولييت بورسنبوركور

 عبد العزيز الصقلي

 محمد ملوكي

 سعيد بنعمر

 سعيد الناجي

 ةحسن سليغو

 رشيد الوردي 

 حسان حجيج

 محمد مبتسم

 دريس غماري

 تيـسعيد كفاي

 كريمة نورعيساوي

 محمد ياشولتي


