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 الرباط/المغرب – 19الشقة  4حي النهضة إقامة البستان عمار ب - مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم

 Email : fondecs.maroc@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 0661484828الهاتف النقال : 

 

 

 برنامج الندوة

    

 الفترة الصباحية 

9h30    افتتاح الندوة : 

 عرض شريط -

 كلمة األستاذ محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر -

 

10h00    : مؤسسات واألحزاب السياسيةال مداخالت 

 

10h15   : حكيم بنشماس السيدالرئيس : مجلس المستشارين. 

10h30   : السيد عبد اإلله بنكيران.األمين العام : حزب العدالة والتنمية 

 10h45   : السيد حميد شباطاألمين العام : حزب االستقالل 

 11h00   : العماري إلياسالسيد األمين العام : حزب األصالة والمعاصرة 

11h15   : السيد صالح الدين مزوارالرئيس : حزب التجمع الوطني لألحرار 

          
11h30   : السيد إدريس لشكرالكاتب األول : حزب االتحاد االشتراكي 

 11h45   :    : السيد محند العنصراألمين العام حزب الحركة الشعبية        

 12h00  : السيد محمد ساجدالرئيس : حزب االتحاد الدستوري 
12h15   : عبد هللانالسيد نبيل باألمين العام : حزب التقدم واالشتراكية 

 

15h00    :العروض األكاديمية 
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 الرباط/المغرب – 19الشقة  4حي النهضة إقامة البستان عمار ب - للتنمية والثقافة والعلوممؤسسة فكر 

 Email : fondecs.maroc@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 0661484828الهاتف النقال : 
 

 :  ىاألول الجلسة

 أحمد العاقد  .رئيس الجلسة: ذ                                

15h00   :  جدلية القطيعة واالستمرارية  2011دستور : 

 خالد الناصري ذ.      

15h15   .استقاللية السلطة القضائية : خمس سنوات من النقاش المؤسساتي والعمومي : 

 ذة.نزهة مزيان       

15h30  الدستور وتوازن السلط : القضاء نموذجا : 

 عبد الكبير طبيح ذ.       

15h45    : 2011تطور بنية ووظيفة البرلمان المغربي من خالل دستور. 

 نجيب الحجوي ذ.       

16h00   .الصياغة الدستورية والقانونية : إشكاالت في المصطلح وانعكاس على األداء : 

 ذة.أمينة هكو       

16h15    : إشكاالت الغرفة الثانية في المغرب 

 ذ.الغازي صبح هللا.                                                 

16h30    من الدستور.19: القضية النسائية والفصل 

 ذ.بنيونس المرزوقي       

 

16h45    :استراحة. 
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 الرباط/المغرب – 19الشقة  4حي النهضة إقامة البستان عمار ب - مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم

 Email : fondecs.maroc@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 0661484828الهاتف النقال : 

 

 

 :  ةالثاني الجلسة

 الموساوي العجالويذ. رئيس الجلسة:                                 

 

17h15    2016-2012محاولة تقييم فترة : : التشريع واإلصالح  

 عبدهللا ساعف ذ.       

17h30   .السلطة التنفيذية في القطاعات الحكومية بين اإلكراهات القانونية والصعوبات المالية : 

 ة يبحسن عبا ذ.       

17h45    2011: هيآت الحكامة في دستور 

 ذ.جمال حطابي       

18h00    2011: السياسة الخارجية المغربية على ضوء دستور. 

 ذ.ادريس الكريني       

18h15    في مسارات إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات أولية : قراءة 

 ذ. ندير المومني                                                

 مدير الدراسات والبحث والتوثيق                                                

 بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان                                               

18h30  : مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق والواسع في دستور 

 .بعد أربع سنوات : قراءة في صعوبات التنزيل   2011           

 محمد يحيى. ذ.       

    

 


