
 

 

 

 

 

 امللتقى الوطني ألاول للتشاور العمومي

 " التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية" تحت شعار

 باملركز الوطني للرياضات  موالي رشيد سال 9102دجنبر  7و 6بام أ

 رنامج املـؤقـتـالب
 

 الموضوع التوقيت اليوم

 اليوم االول

دجنبر  6
9102 

ن  03:41  استقبال وتسجيل المشاركي 

 الجلسة االفتتاحية

 03:41 – 06:03  

  لمانكلمة السيد  وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البر
  رئيس جماعة سالالسيدكلمة 
  ي حولل الوطنية لجنةالرئيس كلمة السيد

ي و  لحوار الوطنن
األدوار المجتمع المدنن

 الدستورية الجديدة 
  يط فيديو حول  تجربة التشاور العمومي بسالعرض شر

احة شاي 06:03  اسبر

 الجلسة األوىل : التشاور العمومي و سؤال الديمقراطية التشاركية

 دمحم حازم -سفيان اوشن مقرري الجلسة :            األستاذة أمينة أوشلحتنشيط : 

03:61 – 

00:11  

 ي العلوم االجتماعي  مداخلة االستاذ عبدهللا الساعف
 مدير مركز الدراسات واألبحاث فن

 

  نائب عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية  –مداخة االستاذ مصطفن منار
ي التجارب المقارنة ":  واالجتماعية بسال 

 " التشاور العمومي فن

  األستاذ دمحم المكليف    أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مداخلة
ي للتشاور العمومي ":بسال

 " التأطب  الدستوري و القانونن

 مناقشة عامة 

 

 



 

 

 الموضوع التوقيت اليوم

ي  اليوم
 الثانن

دجنبر  7
9102 

,: تجارب ترابية  الجلسة الثانية :  آليات و أدوات التشاور العمومي

 ادريس العالوي -احمد المختاري مقرري الجلسة :       ل بلشقرامأاألستاذة  األستاذتنشيط:          

13:61 – 

00:11 

 الدينامية التشاورية بمدينة سال   تجربة مدينة سال  : 

 عبد القادر دينيا  األستاذ

 يل آليات الديمقراطية التشاركية بجماعة تطوان: تجربة مدينة تطوان ن  مراحل تبن

 الوهابالسيدة أمينة ابن عبد 

 انية التشاركية:  تجربة مدينة شفشاون ن  المب 

دعي  األستاذة  سلوى البر

  : ي التشاور العمومي تجربة مدينة تارودانت
 تجربة مدينة تارودانت فن

 
  :ي مجال التشاوربرنامج تشارك

 التعاون الدوىلي وتعزيز القدرات فن

ي العلوم السياسية ةاألستاذ
 صفاء الحلوطي باحثة فن

 مناقشة عامة 

احة شاي 00:33  اسبر

؟  وتطوير التشاور العمومي
ن ي لتحسي 

 الجلسة الثالثة : أي اطار قانونن

ي تسيب  الجلسة :  
 بدر الشافعي  - خولة هاديمقرري الجلسة :        كمال الكوشر

00:11 – 

06:11 

  ي مواكبة
لمان فن اتيجية وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البر اسبر

 آليات الديمقراطية التشاركية وإرساء التشاور العمومي تفعيل 

 رئيسة قسم بالوزارة –األستاذة حليمة غيات 

 ح قانون المتعلق بالتشاور العمومي ، مبادرة
 جمعوية"  " مقبر

ي الحكامة الديمقراطية - احمد جزوىلي  األستاذ 
 خبب  عام فن

  ح قانون المتعلق بالتشاور العمومي
 تعقيب عىل مقبر

 التعليم العاىلي بجامعة دمحم الخامس ذ ن دمحم استادبو  األستاذ

 مناقشة عامة 

 الجلسة الختامية : 

03:11 – 03:41  
تالوة التقرير العام للملتفر   -  

 سال حول التشاور العمومي  اعالن -

 وجبة غذاء 03:41

 


