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  دعوة للمشاركة
 

ومركز الدراسات و األبحاث حول الحكامة و المواطنة و   PRCEJUS مجموعة البحث  

وكلية العلوم   ONDHومرصد الشمال لحقوق اإلنسان  CERCIGOD التنمية 

وماستر القانون و أكاديمية التغيير  , FSJESبتطوان  القانونية واالقتصادية و االجتماعية

 والسياسات العمومية 

 

 بشراكة مع :مون ينظ

 ، عمالة المضيق الفنيدق، ول الحكامة و السياسات العمومية حمركز الدراسات -

 .جامعة ليون بإسبانيا  و (UNCEF) يسفاليون

 

 

 المؤتمر الدولي في دورته الثانية

 "الحكامة والمواطنة ودولة القانون "

 0101أكتوبر  01,9,8

 

 تحت عنوان 

 "واألفاقالتحديات  والتنمية المستدامة:الحكامة  "
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 أرضية المؤتمر 

 
ع تآكل لذلك، م تميزت العقود األخيرة بتطور تكنولوجي واقتصادي مثير، تساوق، كنتيجة طبيعية

فتحت ضغط منافسة شرسة وسعيا لالستجابة لمقتضيات  وتدهور شديد للمحيط الطبيعي واإليكولوجي.

ومتطلبات سوق دائم التحول، فإن مختلف االقتصادات لم تتردد في تكثيف وتكريس استغالل واستهالك 

 ددها.مختلف الموارد الطبيعية؛ التي غالبا ما تكون ناضبة، أو من الصعوبة تج

علما أن هذا التآكل الذي يطال المحيط الحيوي يبدوا أنه قد وصل إلى مستويات مقلقة، بحيث لم  

تكف أعراضه عن إنذارنا: النفايات، واالحتباس الحراري، وارتفاع منسوب المحيطات، والتصحر، 

 وتناقص وضعف التنوع الطبيعي إلخ..

ساؤل عن مصير ومآل هذا التطور وهذا النمو للتطارح والت ومسئولونوعليه فقد انبرى باحثون 

 الناضبة. مهددة بتدمير ال رجعة فيه للموارد الطبيعية استمرار يتهالذي أمست 

فمنذ تسعينيات القرن الماضي حدث تغير في منظور وطريقة فهم وتمثل التنمية، وهو التغير الذي 

" نتاجيةاإلالصناعية القائم على النزعة " ساعيا إلى إحداث قطيعة مع نموذج التنمية الترسيخلم يكف عن 

)الكمية(، في اتجاه نموذج تنمية مستدامة يقوم على حماية البيئة، ويرنوا إلى "تلبية حاجيات الحاضر 

 .( Brundtlandدون المساس وتقويض قدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها")تقرير 

ثالثة محاور: حماية البيئة، والعدالة االجتماعية، والنجاعة التي تتمفصل، أساسا، حول  إنها التنمية

 االقتصادية. ووضعه موضعه التنفيذ يظل مشروطا باعتماد أسلوب ونمط حكامة فعال ومالئم.

وبما أن التنمية المستدامة تتشكل من خالل عمليات تغيير، واختيار، ومواءمة، وتكييف، فإن نظام 

 الرسوخ والنمو والتطور.و الذي يمكنه من الحكامة، عبر مختلف قراراته، ه
وبصيغة أخرى؛ لما كانت الحكامة هي التي تضبط العالقات بين مختلف المتدخلين واألطراف، فاألمر 

يعود لها الستحداث وإرساء الميكانيزمات واآلليات االقتصادية والقانونية الالزمة لجعل االقتصاد 

 .نمستداماوالمجتمع 

ترح هذه الندوة إلقاء المزيد من الضوء على العالقات التي يمكن أن تقيمها وفي هذا اإلطار، تق

الحكامة بمختلف مظاهرها؛ االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والبيئية، مع التنمية المستدامة 

والعدالة بالمعنى الواسع؛ بهدف مناقشة المشكالت، وتجلية التحديات والرهانات، واقتراح الحلول. وذلك 

  .من خالل تقاطع وتفاعل األفكار واألنظار

 
 :مقترحةالمحاور ال                        

 
   والفعل العموميالسياسات العمومية  الحكامة،المحور األول: 

 وإصالح اإلدارة العمومية. سياسات الحكامة 

 .الحكامة والمقاربة التشاركية 

  التنمية.العالقة بين الدولة والجماعات الترابية، ورهان 

 .الجهوية والسياسات الترابية والتنمية 

     
  والتنميةالحكامة  الثاني:المحور 
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 .الذكاء الترابي والتنمية المستدامة 

 .حكامة المدن والمواطنة الحضرية 

  سياسة المدينة والتنمية.والتخطيط الحضريالتعمير ، 

  والتعمير وسؤال التنميةالعقار  

 والبيئية والتفاوتات المجاليةحكامة الترابية ال  

 
  وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامةالبيئية  الثالث:المحور 

 .مقاربات التنمية الترابية ومناهضة اإلقصاء والفقر 

 المجالية والبيئية. الحكامة الترابية وغياب العدالة 

 .العدالة االجتماعية والمجالية 

 .العدالة الجنائية والتنمية 

  البيئي وحماية البيئة.القانون 

  والعدالة البيئيةالحق في البيئة . 

 
 المحور الرابع : المقاولة و االستثمار و التنمية المستدامة 

  ةلوالمسؤوبلورة تصور للمنظمة المواطنة. 

 .االستثمار المسؤول اجتماعيا ورهان التنمية 

 .الحكامة المجتمعية والمسؤولية االجتماعية للمقاولة 

  المقاولة والتنمية المستدامة.حكامة 

 .األخالق التطبيقية، أخالق األعمال والتدبير األخضر 

 .ريادة األعمال االجتماعية وريادة األعمال التضامنية 

 دخار المواطنة والحكامة البنكية والمالية..المالية المواطنة، األبناك األخالقية، واإل

 التضامني.

 ة و التنمية التكنولوجيا الحديثالمحور الخامس : 
 تأثير وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية للتكنولوجيات الجديدة على التنمية المستدامة. 

  اإلدارة االلكترونية و األنظمة المعلوماتية لإلدارة العمومية 

 حث لباالمعرفة و  دور الذكاء االصطناعي في تحقيق التنمية ) التعليم ، الصحة ، تجويد

 العلمي ...(
 

 للمؤتمر الجدولة الزمنية  : 
 رسال الملخصات إل اخر اجل: 10/0101/ 01

 على الملخصات  جواب اللجنة العلمية:  01/10/0101

 النهائيةالمقاالت  اخر اجل إلرسال:  01/51/0101

 النهائي لقبول المقاالت  الجواب:  00/10/0101

 النهائيالتسجيل : 0101/ 19/ 01غشت الى  01من 

 أشغال المؤتمر  :  0101 أكتوبر 19/01/ 18من 
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 لجنة التنسيق : 

 ذة.مارية بوجداين , ذ.أحمد التاقي 

 

  : اللجنة التنظيمية 

ور نذة.مارية بوجداين ،ذ. أحمد التاقي ، ذة زعام حورية ، ذة. نزهة الخلدي ، ذ. 

 ذة.عائشة،  ، ضياء السمن الدين الفقيهي ، ذ. محمد التليدي ، ذة. أحالم العليمي

كوثر الشعلي. سراج ذ. يوسف التبر ، ذ.جواد الرباع .  سلمان ، ذ.محمد السطي ،

 ، رشاد الميلاعروبي

 

 طلبة الباحثين في سلك الدكتوراه  :لاللجنة التنظيمية ل 

، وئام بوجداين ، محمد  براهيم بوتافرتإسعد الله سعدي ، مريم ال سي الغازي ، 

زرادي ، اسماعيل بلفقيه ، نجية شموط ، سلمى العمراني ، جمال المجاوي ، ايوب 

سناء  ، ، ياسين السكاكي ، يسرى السعيدي ، محمد خرباش ، سهيل الكيرالعثماني 

 ، أحمد الفالحالسكاكي

 

  : اللجنة العلمية 
 –دكتورة في القانون العام بجامعة بواتييه فرنسا –محمد محمود نقري  -

 –أستاذ باحث و رئيس مجلة اتجاهات السياسية جامعة المنار تونس –سامي الوافي  -

 –استاذ باحث بالجامعة العالمية تركيا –هود محمد ابوراس -

 –العزيز السعودية استاذ باحث بكلية االعمال برابغ جامعة الملك عبد –هيثم حامد المصاورة -

 –استاذة باحثة بكلية القانون جامعة بنغازي ليبيا –سلوى فوزي الدغيلي -

 –استاذة باحثة بجامعة امحمد بوقرة بومرداس الجزائر –حساين سامية  -

 –استاذ باحث بجامعة قسطنطية–عبد اللطيف بوروبي -

 –استاذ باحث بجامعة الغرادية الجزائر –الحاج البشير دجيدور -

 –أستاذ باحث بجامعة ليون اسبانيا–سيزار بادرو باولينو -

  -استاذة باحث بجامعة الفلسفة غرناطة  –مرسيديس ارياغا فلوريز  -

 -أستاذ بجامعة ليون إسبانيا  -لوبيز كوينتا توماس -

   -أستاذ بجامعة ليون إسبانيا  –رودريغز  سوزانا -

  –أستاذة بجامعة ليون إسبانيا  –انا برانا  -

  -أستاذة بجامعة ليون إسبانيا  –يز اوريليا الفار -
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 –استاذ باحث  بكلية الحقوق مكناس –احمد حمومي       -

 –استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس –بشرى النية        -

 –استاذ باحث بكلية الحقوق مراكش –محمد العابدة         -

 –باحث بكلية الحقوق ايت ملول اكادير استاذ –جواد الرباع          -

 –استاذ باحث بكلية الحقوق السويسي الرباط –عبد الفتاح بلخال     -

  -استاذ باحث بكلية الحقوق السويسي الرباط –عبد الحفيظ ماموح   -

 –استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية باكدال الرباط –فاطمة رومات       -

 -بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بمكناسأستاذ باحث –ى المناصفي مصطف -

 -أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بمكناس–فريدة محمودي  -

 -أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بكلية علوم التربية بالرباط –رشيد ابن الطيبي   -

 -لعلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بطنجةأستاذة باحثة بكلية ا–أسماء الشطيبي     -

 –أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بطنجة -شفيق بكور            -

 -أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بطنجة–إيمان الصروخ       -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–   حميد أبوالس -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–رشاد الميل      -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–توفيق السعيد    -

 -احثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطواناستاذة ب–ضياء السمن    -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–كمال مرصلي     -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–نزهة الخالدي    -

استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان و نائب  –سعيد اطريطح   -

 -العميد بكلية متعددة التخصصات بالعرائش 

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –محمد بن حساين  -

 –و االجتماعية بتطواناستاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية –احمد الوجدي     -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –بالل المويني        -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –محمد راجع         -

 -ة و االجتماعية بتطواناستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادي–حرية الزعام       -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصاديةو االجتماعية بتطوان–مارية بوجداين      -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–احمد التاقي          -
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 -ادية و االجتماعية بتطواناستاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتص –محمد التليدي       -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –سميرة بوقويت    -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–حسناء القطني     -

 -دية و االجتماعية بتطوان استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصا–احمد الدرداري      -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–محمد الشواي       -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–نور الدين الفقيهي   -

 -دية و االجتماعية بتطواناستاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصا–العزوزي هشام       -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –جمال براد            -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–عائشة سلمان       -

 -االقتصادية و االجتماعية بتطواناستاذ باحث بكلية العلوم القانونية –عبد السالم الطويل   -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–يوسف هركان        -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–احالم عليمي         -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان–حنان النحاس        -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –يوسف التبر        -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –رشيدة بن سرغين  -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –عبد إله محبوب       -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –بشير زميزم         -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –سمير الشحواطي    -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –محمد أبو عوض      -

 -استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –كوثر الشعلي           -

 -ة بتطواناستاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعي –محمد زاوجال          -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –سراج اعروبي          -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –صفاء اللوزاري         -

 -االجتماعية بتطواناستاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و  _         زهير محمودي -

 -استاذ باحث بكلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية بتطوان –محمد السطي         -

  - إطار عالي بعمالة المضيق الفنيدق – أحمد صبحي           -

اطار في أكاديمية التربية و التكوين حاصل على دكتوراه في القانون العام –يوسف الحمدوني      -    

 بتطوان .
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 :ضوابط المساهمة  

 يتعين احترام مقترحات المساهمات للضوابط التالية :

 التحرير في شكل Word ،أن ال بحيث اال يتجاوز التلخيص صفحتين فقط ،

 للغات األخرى. 00للغة العربية و 01يتجاوز الحجم 

  المتدخل وعنوانه  عنوان المداخلة و اسم إلى في الصفحة األولىاإلشارة

  .إلى المؤسسة التي ينتمي إليها باإلضافةاإللكتروني ورقم هاتفه 

  يمكن أن تحرر المداخلة باللغة العربية أو الفرنسية أو االسبانية أو

  .االنجليزية

 ترسل األعمال الى العناوين االلكترونية التالية :

 

icgcrl.cercigod@gmail.com 

 

mme.maria.idrissi@gmail.com 

 

  : رسوم التسجيل 

 

 أورو  011لألستاذة األجانب) خارج المغرب ( 

 درهم  0111لألساتذة المغاربة 

 أورو 111 ) خارج المغرب (  األجانب للطلبة الباحثين

 درهم  111للطلبة الباحثين 

 بالنسبة للمقاالت والمؤلف الجماعي ألشغال المؤتمر رسوم التسجيل تغطي حقيبة المؤتمر

  و شهادة المشاركة المقبولة

 

 و للمزيد من االستفسار المرجو اتصال باالرقام التالية :

 

 ستاذة مارية بوجدايناأل   13.30.09.10.11

 أحمد التاقيستاذ األ   13.30.01.00.19

 باحث في سلك الدكتوراه سعد الله سعديال الطالب   13.90.08.01.11

 زيالغا يطالبة باحثة في سلك الدكتوراه مريم ال سيد 13.00.00.80.30
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