
 
 

دي محمد سیشعبة القانون العام بكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، 

، وبشراكة مع مركز تكامل للدراسات واألبحاث، ومؤسسة بن عبد هللا، فاس

 ینظمون: ھانس زایدل

 :موضوعفي  دولیةندوة 

اإلصالح الدستوري وسؤال التنمیة السیاسیة بالبلدان 
 یةالمغارب

سیدي بكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، ، 2021فبرایر  04/05الخمیس والجمعة 
 محمد بن عبد هللا، فاس.

 

 البرنامج 
 

 2021فبرایر  04 الخمیسالیوم األول: 
 

  09h30-10 h00: استقبال وتسجیل المشاركین والحضور
 
 10H00-10H30 :الجلسة االفتتاحیة

 ؛فاس ،كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، سیدي محمد بن عبد هللاعمید كلمة السید  -

بكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، سیدي محمد رئیس شعبة القانون كلمة السید  -

 ؛فاس ،بن عبد هللا
 ركز تكامل لألبحاث والدراسات؛م ممثل كلمة -

 .األلمانیة كلمة ممثل مؤسسة ھانس زایدل -



 10.30إلى 12.00: الجلسة األولى
 أستاذ باحث، كلیة الحقوق، فاس. ؛د.عسو منصوررئیس الجلسة: 

 :الرباط ،أكدالكلیة الحقوق، ، في القانون الدستوريأستاذ باحث  ؛أتركیند.محمد  -1

في فرضیة میالد القانون الدستوري   المغربي أو"الكتابة القضائیة للدستور 

 "لالجتھاد القضائي

	، فاس:كلیة الحقوق ،العامأستاذ باحث في القانون  ؛أحمد مفیدد. -2

 "وآفاق التعدیلالتنزیل : خالصات 2011 "عشر سنوات على دستور

 اض: القاضي عیجامعة ، الفكر السیاسي والقانون الدستوريأستاذ  ؛د.عبد الرحیم العالم -3

  "إنجازات وانتظاراتُعشریة المطالب واالستجابات: "

 : مراكش ،كلیة الحقوق القانون العام، باحث في أستاذ ؛محمد منار باسكد. -4

 "األحزاب السیاسیة والمسألة الدستوریة بالمغرب"

محمد البشیر اإلبراھیمي، جامعة ، علوم السیاسیةفي ال ةباحث ةأستاذ ؛طواھریةمنى دة. -5

 : الجزائر

 "یةنستوالو یةالجزائر نتجربتیالفي صالحات الدستوریة ضوء اإل في ةآفاق الدیمقراطی"

 مناقشة §

 استراحة شاي 12:30إلى  12:00

 14.00إلى 12.30 :الجلسة الثانیة

  باحث، كلیة الحقوق، فاس. ةأستاذ ؛دة.زبیدة النكازرئیس الجلسة: 

 فاس: كلیة الحقوق،، عامالقانون الأستاذ باحث في  ؛عبد الواحد القریشيد.  -1

 "الثابت والمتغیر في مسار الدیمقراطیة الترابیة بالمغرب"

 فاس: كلیة الحقوق،، عامالقانون الأستاذ باحث في  ؛أحمد دحمانيد. -2

 "؟الالمج داري لتدبیرإم شكل أ رب: تحول في بنیة الحكمدسترة الجماعات الترابیة بالمغ" 



 وجدة: كلیة الحقوق،، عامالقانون الأستاذ باحث في  ؛مصطفى عبديد.  -3

 "الدیمقراطیة التشاركیة بین حداثة القواعد الدستوریة وتقلیدانیة التدبیر المحلي"        

 عبد الحمید بن بادیس/مستغانم، الجزائر: أستاذة القانون الدولي، ؛بلباي إكرامدة.  -4

 "الدستوریة بالبلدان المغاربیةإسھامات المجتمع المدني في الدینامیة "

 :الكلیة المتعددة التخصصات، تازةالقانون العام، باحث في أستاذ  ؛مصعب التیجانيد. -5

التجربة  إمكانات االستفتاءات كآلیة لتوسیع المشاركة المواطنة؛"حدود و

 "ضوء التجارب المقارنة فيالمغربیة 

 مناقشة §

 

 2021فبرایر  05 الجمعة: ثانيالیوم ال
 11:30إلى 10.00 :ثالثةالجلسة ال

 أستاذ باحث، كلیة الحقوق، فاس. ؛تھامي بن احدشرئیس الجلسة: 

 القانون العام، الكلیة المتعددة التخصصات، تازة:باحث في أستاذ  ؛عبد المجید بوكیرد. -1

واختصاص رئیس  الملك لطة التأسیسیة الفرعیة بین صالحیات"الس

 "2011 دستور ضوء في الحكومة

 :كلیة الحقوق، فاس، القانون العامأستاذ باحث في  ؛عبد الغني مریدةد. -2

 "بالمغرب: إشكاالت مفاھیمیة ومخاطر متنوعة الدستور والدستورانیة"

، قوقكلیة الح، القانون الدستوري والعلوم السیاسیةفي أستاذ باحث  ؛اإللھ سطيعبد د. -3

 : أیت ملول

في  الدستوریة للوثائق أي دور..من األنظمة الھجینة إلى الدساتیر الرخوة"

 ؟من المغرب ومصر وتونس الدیمقراطي في كلٍّ ل ات التحوّ عملیّ 

 في القانون العام، جامعة معسكر، الجزائر: ةأستاذة باحث ؛زھیرة بن علي د. -4

 "2020الحقوق والواجبات في الدستور الجزائري لسنة  ترسیخسؤال "



 :فاسكلیة الحقوق،  ،القانون العامأستاذ باحث في  ؛عبد الحق بلفقیھد. -5

المشرع:  ما بین مفھومي اإلرادة العامة وإرادة الدیمقراطیة الدستوریة"

 حالة سؤال الدفع بعدم الدستوریة"

 ، موریتانیا:العلوم السیاسیة، جامعة نواكشوط في أستاذ باحث ؛أحمد أنداريد. -6

 "التجربة الدستوریة في موریتانیا: تقییم ونقد"

 مناقشة §

 12.00إلى  11.30 استراحة شاي

 13:30إلى 12.00 :رابعةالجلسة ال

 أستاذة باحثة، كلیة الحقوق، فاس. ؛دة.صلیحة بوعكاكةرئیس الجلسة: 

 :كلیة الحقوق، فاس، القانون العامفي  ةباحث ةأستاذ ؛خدیجة أولغازيدة. -1

 "السیاسیة للتنمیة أ المناصفة كمدخلمبد"

 الكلیة المتعددة التخصصصات، تازة:، في القانون العام أستاذ باحث ؛إسماعیل حموديد. -2

 ل "أثر تغییر العقیدة األمنیة في الدستور الجزائري المعدّ 

 "قات المدنیة العسكریةالعال على

 ، مراكش:نون العام، كلیة الحقوقأستاذ باحث في القا ؛ھشام خلفادیرد. -3

 "المغاربیةفي الحالة ستثناء: نظرة الالدستورانیة وحالة ا"

وم العلكلیة الحقوق وأستاذة باحثة في العلوم السیاسیة،  ؛رمضانيالزھراء فاطمة دة. -4

 :السیاسیة؛ جامعة أبي بكر بلقاید؛ تلمسان، الجزائر

 ": بین معالم الدولة الجدیدة ورھان التغییر الحقیقي2020ي لسنة رالتعدیل الجزائ"

 السویسي/سال: الحقوق،، كلیة العامأستاذ باحث في القانون  ؛محمد الغواطيد. -5

لواقع صعب  : تحول دیمقراطي لحمایة الحقوق والحریات أم تكریس2011"دستور 

 التجاوز"

 :في القانون العام باحث ؛عویمريقاسم الد. -6

 "قراءة في عشریة تقییم السیاسات العمومیة ظیفة الدستوریة للبرلمان المغربي:الو"



 14:00إلى  13:30الجلسة الختامیة: 

 تنسیق أشغال الندوة: -

 عبد اإللھ سطي.د. - عبد الرحیم العالم.د -د.أحمد مفید   - حجووأعبد السالم د.

 :العلمیةاللجنة  -

 زبیدةدة. -	توفیق فاظمة، دة.السعداني غاليد. -	احدش بن تھاميد. -ورمنص عسود.

 عبدد. -دة.نجاة العماري  -ادریس جردان د. –محمد أتركین د. - المرزكیوي رشیدد. - النكاز

 الصدیقي سعیدد. - الھواس نادیةدة. - العربي الحلیم عبدد. - فقیھي محمدد. - العزوزي الحق

 د.محمد المساوي. - ةبوعكاك صلیحةدة. - الوارث حسند. - مكودي وفاءدة. -

 :التنظیمیة اللجنة -

 -د.سعید بوفریوى  - بوزوبع العالي عبدد. - دة.ملیكة الزخنیني -نور رضا محمدد.

امحمد د. – القریشي الواحد عبدد. -د.ربیع أوطال  - امریدة الغني عبدد. - أولغازي خدیجةدة.

 -د.سعید الحاجي  - طاھر إللھا عبدد. - أشمالل محمدد. -د.ادریس الطاھري  –العیساوي 

 حمودي إسماعیلد. - صالح خالدد. -د.عبد المنعم لزعر  - الھامل ودیعد. - الخملیشي مریمدة.

 .د.الطاھر بكني -األخضر  مریمدة. - البضموسي فاروقد. -


