
                                     

 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMME 

 البرنامج

mercredi 18 mai 2022 

 8h 30 – 9h :    Accueil des participants 

 9h – 10h    :                                         Séance d’ouverture 

             Allocutions           : - Azzedine  GHOUFRANE, Doyen de la FSJES- Soussi, Rabat. 

                                              - Omar HNICHE, Vice-Président de l’université Mohamed V-

Rabat, chargé des affaires académiques. 

                                            -Mounir AZZAOUI, Délégué  régional de la Fondation Hanns 

Seidel, Maroc-Mauritanie. 

              Témoignages          : 

              Propos introductifs : - Amal MECHERFI, Professeur à la FSJES-Souissi, Rabat. 

10h – 10h 30 : Pause-café 

 

 10h 30 – 13h                                    1
ère

 séance Plénière  

Modérateur : 

De la centralité politique à la centralité territoriale ou c’est quoi le territoire 

aujourd’hui ? 

Ali SEDJARI, Professeur à la FSJES-Agdal 

 

Droit et développement territorial : quelles interactions ? 

Aziz SAIDI, Professeur à la FSJES, Fès 

 

 حماية حقوق التراب  في الممارسات التنافسية                                                                

السويسي، الرباط                          -أستاذ بكلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية مهدي منير،

       

سنة على فعاليات الحوار الوطني حول إعداد التراب، تأمالت أولية حول الحصيلة        02مرور  بعد  

، أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية ، الجديدة رشيد لبكر  
 

  

12h 30 – 13h : Débat 

 



 
 

 

           

         

          Panel  1 
 

15h- 17h                                        2
ème

 séance 

 
Modérateur : 

 

Développement régional : objectif versus clé de succès 

Rachid Aasri, Professeur à la FSJES-Souissi, Rabat 

 

 تراب الجهة والتنمية المندمجة والمستدامة                                                                     

، أستاذ بكلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية، سال و مدير المجلة المغربية     أحمد بوعشيق

                                                                   لإلدارة المحلية والتنمية                        

                                                                                     

      دور الجهة في التنمية القروية                                                                            

 ، دكتور في الحقوق، عامل ووالي سابق                                                         عبد الكريم بزاع

                                                                           

لة و الجماعات الترابية ؟       النموذج التنموي الجديد، أي مقاربة جديدة في التدبير التشاركي بين الدو  

السويسي، الرباط                 -، أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةعبدالفتاح بلخال  

 

 االستثمارات والتنمية الترابية على ضوء اصالح المراكز الجهوية  لالستثمار                             

، أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكادير                             الحسين الرامي  

 
17h – 17h 30   Pause-café 

 

 

 17h 30 – 18h                                          3
ème 

 séance       

  Modérateur 

 

   Pourquoi les communes urbaines peinent-elles à développer leur territoire ? 

   Mounir ZOUITEN, Professeur à la FSJES-Souissi, Rabat 

 

 المدينة المغربية في مواجهة اكراهات التنمية المستدامة                                                      

المولى الموسعيد، أستاذ بكلية متعددة التخصصات، بني مالل                                           عبد       

    
 

La gouvernance métropolitaine 

Mostafa KHEIREDDINE, Phd, chercheur INAU-CERAU 
 

 

18h – 18h 30 : Débat 

 



 
 

      

 

 

 

 

 

                                                           Panel  2 
 

 15h -17h                                             4
ème

 séance 

 
Modérateur 

 

 الدور االقتصادي للجماعات الترابية                                                              

، القنيطرة                             السياسيةاستاذة بكلية العلوم القانونية و وردي،البشرى   
 

 

 دور برامج عمل الجماعات كآلية لتعزيز وتقوية التنمية المحلية                                             

، أستاذ بكلية متعددة التخصصات، بني مالل                                              سي محمد ألحيان  

                                          

 تقييم السياسات العمومية الترابية ورهانات التنظيم الالمركزي بالمغرب                                   

علوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية، سال                                 أستاذ بكلية ال محمد حيمود،  

 

 المحاكم المالية ورهان تقييم السياسات العمومية الترابية                                                    

                          رئيس غرفة سابقا بالمجلس األعلى للحسابات ومحامي            محمد بوجيدة،

 

 التدقيق الداخلي ورهانات التنمية الترابية في ظل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية                   

، أستاذ بكلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية، أكادير                                رشيد قاعدة  

 

الترابية الفاعلين االقتصاديين، متعهدي االتصاالت نموذج                                  االلتزامات  

السويسي، الرباط                -، أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعيةسي محمد بقالي  

 
 

17h – 17h 30    Débat 
 

 

 

 

 

 

  

 


