
   

 

 

السياسية والقانون العام،  الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، ومختبر الدراساتركز م

 ، ومركز تكامل للدراسات وألابحاثجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس

 :ينظمون 

 

 :موضوعفي وطنية ندوة 

 "الديمقراطية الترابية: قراءات متقاطعة"

 رياض ي بمدينة الحسيمة باملركب السوسيو، 0209يونيو  91السبت 

 

 البرنامج 

 

 09h30 – 09h00  استقبال وتسجيل املشاركين والحضور 

 

10h00 - 09h30  : الجلسة الافتتاحية

 جواد بودان؛ عضو مركز الدراسات القانونية والاجتماعية د. تسيير  
 

 ؛د. دمحم بوزالفة؛ عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس -

 بالحسيمة؛د. دمحم أمزيان؛ رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية   -

  ؛فاسب بكلية الحقوق القانون العام د. سعيد الصديقي؛ مدير مختبر الدراسات السياسية و  -

 .د. عبد الرحيم العالم؛ عن مركز تكامل للدراسات وألابحاث -

 

 



 10h40 - 10h00 : الجلسة ألاولى

 رشيد املرزكيوي؛ أستاذ باحث بجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، فاسد. :برئاسة

 ذة. صبية بوزمبو، باحثة في سلك الدكتوراه املقررة :

              باحث بجامعة القاض ي عياض، مراكش: الغالي؛ أستاذد. دمحم  -1

الديمقراطية الترابية: الفرص الرهانات، التحديات، املعيقات على ضوء التقرير العام "

 "للنموذج التنموي في أفق مغرب

                                       جامعة دمحم الخامس أكدال، الرباط:د.عبد الحميد بنخطاب؛ أستاذ باحث ب  -2

 "البعد الترابي للمشاركة السياسية للشباب"

        :ور ث بالكلية متعددة التخصصات بالناظيوسف عنتار؛ أستاذ باح د. -3

 "العدالة املجالية جوهر مداخل ترسيخ مرتكزات الديموقراطية"

 11h40 - 11h00  :الجلسة الثانية

  العيساوي؛ أستاذ باحث، عضو املكتب التنفيذي ملركز تكامل للدراسات وألابحاث ادمحمد. :برئاسة

 ذ. ادمحم أمزيان، باحث في سلك الدكتوراه املقرر : 

 :فاس هللا،اوي؛ أستاذة باحثة بجامعة سيدي دمحم بن عبد دة.فتيحة بشت -1

 "الاستثمار في الرأسمال الترابي كعامل لتحقيق التوازن املجالي"

      :، عضو مركز الدراسات القانونية والاجتماعيةدكتور في الحقوق د. دمحم بنيوسف؛  -2

 "التدبير الحر لشؤون الجماعات الترابية: ارتباط ديمقراطي الختيار سياس ي"

                                    :ور ث بالكلية متعددة التخصصات بالناظدمحم الغلبزوري؛ أستاذ باحد.  -3

 "الاستقاللية املالية للجماعات الترابية باملغرب: مدخل للديمقراطية الترابية"

                                   :دمحم املرابطي؛ أستاذ باحث بجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، بفاسد. -4

 "في ألاعطاب واستشراف للحلول  الترابي: قراءة "الالتمركز إلاداري والتدبير

 

 حق الشعوب في تقرير املصير صور ومقاربات منهجية" :إلاصدار الجديد للدكتور دمحم بنيوسفتوقيع  مع  حفل شاي"  

 



 13h00 - 12h00  :ثالثةالجلسة ال

 سعيد الصديقي؛ أستاذ باحث بجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، فاسبرئاسة: د.

 اسماعيل الصديقي، باحث في سلك الدكتوراه املقرر : ذ.                             

                                        باحث بجامعة القاض ي عياض، مراكش:د.عبد الرحيم العالم؛ أستاذ  -1

 "دور ألازمة في رصد املكانة املمنوحة للحكم املحلي: حالة جائحة كورونا"

                                    :د.رشيد عدنان؛ أستاذ باحث بجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، بفاس -2

 املحددات املوضوعية"التعاون لدى الجماعات الترابية: من املحددات الذاتية إلى "

                                   :؛ أستاذ باحث بجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، بفاسالحق بلفقيهعبد د.  -3

كراه دستورانية الجماعات الترابية: مبدأ التعاون الجماعي بين تحدي الشرعية القانونية وإ"

 "التدبير الحر

                                   :ور بالناظدمحم أبركان؛ أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات د. -4

 طاعية والترابية وسؤال الالتقائيالسياسات العمومية الق"

                                   :عبد الفتاح أشهبار؛ باحث في العلوم إلادارية، إطار إداري ذ.  -5

 "على الديمقراطية املحلية وانعكاساتهتدخل الدولة في شؤون الجماعات الترابية "

 عامة مناقشة 

 تنسيق أشغال الندوة: -

 .د.عبد الرحيم العالم، د.ادمحم العيساوي، د.دمحم أمزيان، ذ.دمحم بنيوسف

 :العلمية /التحضيرية اللجنة -

دمحم الغالي، د. ، د.ادريس جردان،دة.نجاة العماري، د.الحسن الوارث ،د.سعيد الصديقيد.دمحم بوزالفة، د.رشيد المرزكيوي، 

، د.فاروق البضموسي، د.سعيد الحاجي، الزيانيد.المدني احميدوش، د.عبد الحميد بنخطاب، د.أحمد اجعون، د.دمحم السعدي، د.عثمان 

المرابطي، ذ.احمد حمد أ، د.جواد بودان، د.د.دمحم المرابطي، دة.رقية أشمالد.رشيد لبحيح، د.عبد المنعم لزعر، د.دمحم الغلبزوري، 

.فكري العاللي، ذ.سمير افالح، ذ.نور الدين الشكوطي، ذ.عبد الكريم الصديقي، ذ.عبد العزيزالعيساوي، وعيسى، دأشوخي، د.دمحم أ

 ذ.أمين بابا.


