احلكامة والسياسات العامة
يف الدول املغاربية

25 24

2019

اليوم األول 24 :فيفري 2019

اجللسة االفتتاحية 10:00 – 09:00
النشيد الوطين اجلزائري
كلمة أ .عشور عبد الكرمي رئيس امللتقى
كلمة د .فوزي نور الدين رئيس اللجنة العلمية للملتقى
كلمة املشرف العام على امللتقى أ.د  .دبابش عبد الرؤوف عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية
كلمة الرئيس الشريف للملتقى أ.د  .بوطرفاية أمحد مدير جامعة حممد خيضر بسكرة
االفتتاح الرمسي للملتقى الدويل من طرف السيد أمحد كروم وايل والية بسكرة

أ د .شليب حممد

منط تدخل الدولة وانعكاساته على فاعلية حكامة السياسات العامة يف بلدان املغرب العربي

اجللسة االوىل12:30 – 10:30 :
املتدخل

أ.

أ.

املداخلة اإلفتتاحية:

د .سهام زروال
د .فريدة طاجني
أ  .عبد الكريم واري
ط.د /نعيمة صادقي
د  .امحد كربوش
أ  .حممد تشعبت
أ.د  /عماد حمنان
د .فضيلة عكاش
د .نور الصباح عكنوش
د .شفيعة حداد

حتت رئاسة :أ.د لعجال اعجال حممد األمني جامعة بسكرة – اجلزائر
عنوان املداخلة

أ .د .حممد اجملين
د .عمر حموز
أ .خدجية معمر
د .سفيان منصوري

اجلامعة

Good Governance and Development: A Critical Analysis
of the Relationship

إشكالية مدى مالئمة مفهوم أدبيات ومعايري احلكامة للبيئة املغاربية
احلكم الراشد والسياسات العامة إطار نظري
مشروع احلوكمة الرشيدة يف تونس بني التشريع والتفعيل
احلوار االجتماعي املؤسسي كآلية حلوكمة السياسات االقتصادية واالجتماعية يف
اجلزائر :حتليل نقدي لنتائج جوالت الثالثية
La Privatisation de L état , Vers une Nouvelle Politique
? Publique

مناقشة عامة13.00 – 12.30 :

اجللسة الثانية16:30 – 14:30 :
املتدخل

جامعة اجلزائر 3

بسكرة
ورقلة
تيزي وزو
بسكرة
املركز اجلامعي أفلو
غرداية
جندوبة -تونس
تيزي وزو
بسكرة
باتنة 1

حتت رئاسة :أ.د عماد حمنان جامعة جندوبة  -تونس
عنوان املداخلة
دور الربملان املغربي يف تقييم السياسات العمومية

اجلامعة
ابن زهر اكادير /املغرب

مقاربة احلكامة احمللية يف تفعيل وترشيد السياسات العامة

وهران 2

تطوير السياسات التنموية الوطنية واحمللية من منظور احلوكمة

بومرداس

-دراسة مقارنة بني التجربة اجلزائرية واملغربية-

د .مجال درويش
د .دالل بن مسينة

فعالية اإلصالحات االقتصادية والربامج التنموية يف احلد من البطالة يف اجلزائر خالل

ط.د /عائشة خليف

الفرتة -2017-1990-

د .الصادق جراية

إقرتابات حتليل السياسة العامة :قراءة مفاهيمية ونظرية

بسكرة
الوادي

أ  .شكيمة ياسني
د .لقمان مغراوي

دور اجملتمع املدني يف اجلزائر يف تفعيل عملية صنع السياسات العامة
مناقشة عامة17.00 – 16.30 :

املدرسة الوطنية العليا
للعلوم السياسية

اليوم الثاني 25 :فيفري 2019
اجللسة االوىل10:30 – 08:30 :
املتدخل

حتت رئاسة :أ .د  /ديدي ولد السالك جامعة نواكشوط  -موريتانيا
عنوان املداخلة

اجلامعة

د  .عبد القادر كاس

إصالح اإلدارة العامة كآلية لرتسيخ احلكامة يف تنفيذ السياسات العمومية باجلزائر

اجللفة

أ.د /رقية عواشرية

االستفتاء وبناء احلكامة االنتخابية -املشاركة ،النزاهة والدميقراطية أمنوذجا-

باتنة 1

ط  .د /ليلي دراغلة
الدميقراطية التشاركية كآلية حلكامة السياسة العامة يف الدول املغاربية :رؤية

باتنة 1

د .بومدين حممد أمني

قياس أثر حوكمة القطاع العام واألداء احلكومي على فعالية وكفاءة السياسات العمومية

سعيدة

د .بن سكران البودالي

واختاذ القرار دراسة قياسية على دول املغرب العربي باستخدام مناذج بانل PANEL

د .يوسف جحيش

مستقبلية

د .فوزي نور الدين

2016-1990

احلكامة اجليدة يف الدول املغاربية :دراسة يف التحديات وسبل التفعيل

بسكرة

ط.د /وليد سليمان

مناقشة عامة11.00 – 10.30 :
اجللسة الثانية12:30 – 11:00 :
املتدخل

حتت رئاسة :أ  .د /حممد اجملين جامعة ابن زهر اكادير  -املغرب
عنوان املداخلة

اجلامعة

أ .د /ديدي ولد السالك

متطلبات احلكامة اليت حتتاجها موريتانيا ملواجهة الفساد

جامعة نواكشوط موريتانيا

أ .العلمي بن عطا اهلل

املشاركة اجملتمعية اإللكرتونية كآلية لتفعيل حوكمة السياسات العامة يف الدول املغاربية

غرداية

 مبادرة شراكة احلكومات املفتوحة يف كل من تونس واملغرب منوذجاًأ .د /مسعود شعنان
د .خالد تلعيش

إشكالية تطبيق احلوكمة احمللية يف اجلزائر

اجلزائر 3

جتديد السياسات العامة يف اجلزائر وإشكالية إنتاج الفواعل اجلدد :معوقات وممكنات

اجللفة

التفعيل
أ .شلغوم نعيم

إصالح السياسات العامة يف اجلزائر :بني ترتيبات مؤسسات احلكم ومتطلبات احلوكمة

أ .ميادة بن بريهوم
أ  .عمار معمر

سطيف 2
قسنطينة 3

صعوبات وحتديات السياسة العامة يف اجلزائر
مناقشة عامة13.00 – 12.30 :

13.30 13 00

بسكرة

برنامج الورشات
2019/02/24

الورشة األوىل:

12.30 – 10.30

القاعة رقم 01

رئيس الورشة :د .سعيدي السعيد جامعة بسكرة
عنوان املداخلة

اجلامعة

املتدخل

حتليل السياسة العامة :حتليل مفهوماتي

باتنة 1

ط.د /مسيحة طري

السياسات العامة تأصيل مفاهيمي نظري

ط.د /منري بسكري

اإلطار النظري للحكامة والسياسات العامة.

اجلزائر 3

ط .د /أنفال شواح

دور احلكامـــة اجليـدة يف ترشيد السياسات العامة

ط  .د /مها زقاع
ط  .د /بوراس وفاء

ط.د /زينب سامل
ط  .د /فطيمة عثماني
أ .عبد الكريم عشور

حتمية احلكامة كآلية ملكافحة الفساد وتوطني التنمية

بسكرة
بسكرة

اجلزائر 3
بسكرة

ط.د /فريال مغربي
أ.د /رابح خوني

احلكامة اجليدة كمدخل لتعزيز التنمية البشرية

بسكرة

د .نوال شنايف
أ.د /أمحد باي
ط.د /منري إسعادي
د  .عبد احلليم مرزوقي

دور الربملان املغربي يف صنع السياسة العامة على ضوء دستور 2011

باتنة 1

دور السلطتني التشريعية والتنفيذية يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر

بسكرة

د .أمينة رحياني
د .سعيدي السعيد

عالقة احلكامة بالدميقراطية والتنمية

ط.د /هشام دراجي
د .سامي مباركي

بسكرة
املسيلة

آليات احلكامة االقتصادية

ط.د /عزري محيد
د .صبيحة عبد الالوي

باتنة1

باتنة 1
بسكرة

اإلدارة باألهداف :آلية لقياس الفعالية واحلكامة اجليدة

البليدة 2

اجملتمع املدني املغربي ورسم السياسات العمومية يف ظل دستور2011

الوادي

ط.د /نور الدين براي

دور مؤسسات اجملتمع املدني يف تعزيز أبعاد احلكم الراشد وحتقيق التنمية

أم البواقي

ط.د /كوثر مرواني

املستدامة

ط.د /خدجية بتقة

حوكمة السياسة العامة من منظور النسوية

د  .نزيهة عمران

باتنة 01

2019/02/24

الورشة الثانية:

12.30 – 10.30

القاعة رقم 02

رئيس الورشة :د .مدوني علي جامعة بسكرة
املتدخل
د .علي دحامنية
ط.د /صونية نايلي
د .عادل رزيق

عنوان املداخلة

اجلامعة

تطور السياسة العامة للدولة اجلزائرية يف جمال تنمية املوارد الطبيعية من

بسكرة

االحتكار إىل احلوكمة -قطاع املوارد املائية منوذجا.-
احلوكمة احمللية الرشيدة ودورها يف التسيري األمثل للجماعات احمللية

ط.د /عنان أمال

بسكرة
الوادي

دور الفواعل غري الرمسية يف صياغة السياسة العامة يف اجلزائر

باتنة 01

د .عبد القادر اهللي

أثر اجلماعات الضاغطة على عملية صنع السياسات العامة يف الدول

أدرار

ط.د /كلثوم عطاب

املغاربية-دراسة مقارنة-

الوادي

دور الربملان يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر

سعيدة

د .خرية بن عبد العزيز
ط.د /سعيدة بلهادي

د .حيي كبري
ط.د /عائشة بن عاشور
د .ابتسام بدري
أ.د /عادل مستاري

تلمسان
املؤسسة الربملانية كفاعل رمسي يف صناعة التشريع والرقابة :دراسة

بسكرة

احلكامة مدخل حقيقي لإلصالح احلزبي يف اجلزائر

بسكرة

قانونية حتليلية للتعديل الدستوري 2016
د .عبد الرزاق حسن
د .هشام بن ورزق

مقاربة احلكم الراشد احمللية وإدماج الفاعلني احملليني يف التنمية

سطيف 02

حوكمة السياسات األمنية كآلية ملواجهة التهديدات الالمتاثلية يف الدول

بسكرة

ط.د /أمساء بليلي
د .فؤاد جدو
ط.د /إكرام خبوش

املغاربية

أ .فاطمة حدوش

االتصال العمومي كآلية لتفعيل احلكم الراشد يف البلدان املغاربية

سطيف 02

احلوكمة اإللكرتونية :رهان لتحسني املرفق العام يف اجلزائر

باتنة 01

الفواعل غري الرمسية يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر –دراسة حالة

املدرسة الوطنية العليا

مؤسسات اجملتمع املدني.

للعلوم السياسية

فواعل صنع السياسة العامة يف اجلزائر:

بسكرة

ط .د /يسرى أوشريف
ط.د /أم السعد رواغ

قسنطينة 03

ط .د /سعد لباز
ط.د /عبد الكريم سبع
ط.د /سامي حممد بونيف
ط.د /رحيمة يونس

جامعة اجلزائر3

بني استمرارية احتكار الفواعل الرمسية وهامش تدخل الفواعل غري الرمسية
أ  .زرزور بن نولي

الدميقراطية التشاركية كآلية لتحقيق احلكم الراشد :اجلزائر منوذجا

ط.د /سيت قوري

الطارف
تلمسان

ط.د /إدريس قندوز

دور اجلماعات احمللية (البلدية) يف ترشيد احلكامة البيئية يف اجلزائر

ط.د /مراد مقعاش

بلدية املعذر أمنوذجا

بسكرة

2019/02/24

الورشة الثالثة:

12.30 – 10.30

القاعة03 :

رئيس الورشة :أ.د  /أسعيد مصطفى جامعة بسكرة
املتدخل
د .عبد اللطيف باري

عنوان املداخلة

اجلامعة

تقييم السياسة العامة مبنظور احلوكمة

بسكرة

ط.د /علي شتيوي
أ.د /نسيمة طويل

احلوكمة يف الدول املغاربية بني مكافحة الفساد وسبل التفعيل

بسكرة

ط.د /صربينة فطوش
د .يوسفي نور الدين
د .حممد عبد املنعم بريش
د .حنان بن عبد الرزاق

اجملتمع املدني فاعل رئيسي للحد من الفساد

بسكرة

-من منظور احلكامة الصحية-

باتنة 01

منطق احلكامة يف املغرب من منظور مقاربة اجلهوية املتقدمة :الواقع والتحديات

بسكرة

ط.د /مخيسة عقابي
ط.د /صفاء عثمان

احلوكمة احمللية التعليمية يف اجلزائر :تشخيص وعالج

بسكرة

ط.د /ابتسام سويد
د .عبد الكريم هشام

حنو تأسيس حوكمة صحية يف اجلزائر

باتنة 01

ط.د /أمحد تناح

األسباب واحملاور

أ  .مسية أوشن

حوكمة املوارد الطاقوية يف اجلزائر يف ظل إقتصاد ما بعد البرتول

قسنطينة 03

أ  .راوية تبينة

اإلدارة اإللكرتونية كمدخل لرتشيد السياسة العامة.

البليدة1

ط .د /نور الدين حفيظي
ط.د /فوزية لبادي

باتنة1
دور احلكامة يف إصالح السياسة العامة يف اجلزائر -بني النظري والواقع-

للعوم السياسية.

ط.د /زينب شنوف
ط.د /هناء قيصران

املدرسة الوطنية العليا
بسكرة

السياسة السياحية يف اجلزائر ومتطلبات حوكمتها

بسكرة

ط.د /سهيلة هادي
د .منرية بودردابن
د .ليمان منري
ط.د /عبد احلفيظ حسناوي

معايري األمن البيئي يف حتقيق التنمية املستدامة :رؤية يف برنامج مكافحة التصحر

قسنطينة 03

وحتقيق الرشادة البيئية
احلكامة السياسية وإدراة التنوع الثقايف يف دول املغرب العربي – اجلزئر منوذج ًا –

بسكرة

ط.د /لبنى العلمي

واقع صنع وحوكمة السياسة العامة يف اجلزائر

بسكرة

ط.د /جالل قصار الليل

حنو حوكمة السياسة العامة احمللية يف اجلزائر

عنابة

ط.د /خريف ساملي
ط.د /رقية دهينة

حمورية احلكامة اجليدة يف النظام الدستوري املغربي  :بعد دستور 2011

بسكرة

2019/02/24

الورشة الرابعة:

16.30 – 14.30

القاعة01 :

رئيس الورشة :د .بدري ابتسام جامعة بسكرة
املتدخل
د .علي مدوني
ط.د /عبد الوهاب برحايل
أ.د مصطفى أسعيد
ط.د /وفاء بن سيدي إبراهيم
أ .نوري نعاس

عنوان املداخلة
سياسة تفويض املرفق العام يف اجلزائر-دراسة تقييمية-
حوكمة السياسات السياحة الصحراوية كآلية لتحقيق التنمية احمللية دراسة مقارنة

اجلامعة
بسكرة
بسكرة

بني اجلزائر واملغرب
دور مراكز الفكر والبحث يف ترشيد السياسات العامة يف دول املغرب العربي

ط .د /خليف كربوع

اجللفة
بسكرة

أ  .محدان حممد الطيب

دور اجملتمع املدني يف املساهمة يف التنمية وصنع السياسات العامة يف الدول النامية

بسكرة

د .بنادي حممد الطاهر

احلكامة األمنية يف الدول املغاربية واسرتاتيجيات تنفيذها – اجلزائر منوذجا-

بسكرة

ط.د /جناح سلطان
أ.د زواوي عباس

الفساد دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري واملغربي

ط .د /السبيت خاليفي
د .مسرية ناصري

بسكرة
املنار -تونس

توزيع السلطة من منظور السياسات العامة التشاركية

خنشلة

الدميقراطية التشاركية يف تونس امنوذجا-أ.لطفي دهينة

مساهمة اجملتمع املدني اجلزائري يف رسم السياسية العامة :اآلليات واملعوقات

قسنطينة 3

متطلبات تضمني مبادئ احلكم الراشد يف رسم السياسات العمومية

باتنة 1

السياسة الطاقوية يف اجلزائر بني الواقع والتحديات

الوادي

ط .د /سارة خبوش
د .نور الدين قلقيل
ط.د /رانيا هدار
ط.د /إمساعيل ساحيي
ط.د /مراد لعبيدي
أ.د /حممود شرقي

احلكامة اجليدة وانعكاسها على السياسات العامة

البليدة 2

محاية حقوق االنسان يف الدول املغاربية من منظور دولة احلق والقانون

بسكرة

فواعل احلكامة واشكالية املشاركة يف صناعة السياسات العامة يف اجلزائر

م .ج  .بريكة

ط.د /ابتسام مالكي
د .دبابش عبد املالك رسال
د .ونوغي نبيل
ط.د /عالء الدين يوسفي
أ.د رابح لعروسي

املسيلة

صنع السياسة العامة فــــي البلدان املتقدمة والنامية قراءة يف دور املؤسسات غري

اجلزائر 3

التكامل االقتصادي املغاربي لضرورة لتحقيق األمن الغذائي يف بلدان املغرب العربي

قسنطينة 3

الرمسية
أ  .صفاء بن عيسى
أ  .ميينة حناش

2019/02/24

الورشة اخلامسة:

16.30 – 14.30

القاعة02 :

رئيس اجللسة :د .عكنوش نور الصباح جامعة بسكرة
املتدخل
أ.د /فيصل نسيغة

عنوان املداخلة

اجلامعة

اإلدارة االلكرتونية كآلية لتحسني اخلدمة العمومية يف اجلزائر

بسكرة

ط.د /سامل قنينة
د .نور الدين حتحوت

حوكمة اجملتمع املدني ودوره يف عقلنة السياسة العامة يف اجلزائر

ط.د /راشدة موساوي
د .أسيا بلخري

بسكرة
الوادي

حتديات تطبيق احلكامة يف الدول املغاربية

قاملة

ط.د /فاطمة صاحلي
د .لزهر بن عيسى

دسرتة احلكامة يف املغرب بني الواقع واملمارسة

بسكرة

ط.د /سليمة ميموني
د .بدرة لعور

احلكامة وتطبيقات اجلودة الشاملة يف قطاع التعليم العالي :اجلزائر

أ .راضية لعور

منوذجا

د .حممد ملعيين

حنو تفعيل احلكم اجليد يف ظل احلكومة االلكرتونية يف ا اجلزائر (الواقع

بسكرة

ط.د /عقيب امال

– التحديات  -الرهانات)

باتنة 01

د .منى زنودة

إشكاليات بناء اقتصاديات الدول املغاربية على ضوء التحوالت

بسكرة

د .مسري باهي

السياسية بعد  :2011تونس منوذجا

أ  .براهيم بلمهدي

دور رقابة اجمللس الدستوري على التشريع يف بناء احلكم الراشد

بسكرة

بسكرة

د  .عقوني حممد
د .عبد املؤمن محودي

دور األحزاب السياسية اجلزائرية يف صنع السياسات العامة

قسنطينة 1

املؤسساتية بعد 2011
أ.د /زواقري الطاهر

احلكامة اجليدة بني قوى اجملتمع املدني لتحقيق التنمية يف بلدان

ط.د /رزيق رحيمة

املغرب العربي

أ  .أوعيل حكيم

احتاد املغرب العربي كآلية لتفعيل احلكامة والسياسات العامة

خنشلة
بسكرة

أ  .شعيب حممد توفيق
أ  .سليمة بن حسني

دور جملس احملاسبة يف تطوير احلكم الراشد يف اجلزائر

ط .د /صديق بن حسني
د .قروف موسى
ط .د /جرادي ياسني

بسكرة
جباية

فواعل صنع السياسة العامة يف اجلزائر واملغرب

بسكرة
االغواط

2019/02/24

الورشة السادسة

16.30 – 14.30

القاعة03 :

رئيس اجللسة :د .حروري سهام جامعة بسكرة
املتدخل

عنوان املداخلة

اجلامعة

د .مسري قط

احلكامة اجليدة كآلية لدعم قدرات النظام السياسي على التحديث وبناء االستقرار يف

بسكرة

ط.د /صباح كزيز

الدول املغاربية ":دراسة يف االشكاالت واملتطلبات"

أ.د عبد اهلل غامل

آليات احلوكمة احمللية ،معوقاتها وآفاقها يف اجلزائر

بسكرة

ط .د /مسعودة رداس
د .سهام حروري
د .نصر الدين عاشور

حوكمة السياسة األمنية يف اجلزائر :دراسة يف الفرص والتحديات

بسكرة

تنمية السياسات الدميقراطية كآلية لتفعيل احلوكمة يف الدول املغاربية

بسكرة
قسنطينة 3

ط.د /فوزية صادقي
أ.إهلام نايت سعيدي

دور الشفافية يف تعزيز احلكامة يف تونس

بسكرة
املدرسة الوطنية

ط .د /عماد الدين رمحاوي

العليا للعلوم
السياسية

أ  .عمر سعداوي

حنو حكامة جديدة لإلدارة العامة يف الدول املغاربية

ط.د /عبد احلميد حامدي
د .خلضر زرارة

بومرداس
الوادي

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز وتنمية شروط احلكامة اجليدة

باتنة1

ط .د  /رمحونة دبابش
ط.د /رندة لطرش

املعلومات كآلية لرتشيد السياسة العامة مشروع اجلزائر اإللكرتونية -منوذجا -

ط.د /تقوى شرقي

باتنة 1

ط.د /عمرة مهديد

مآالت رسم السياسة العامة االجتماعية يف اجلزائر يف ظل األزمة االقتصادية اجلديدة

ط .د /خليل فيشوش

-حنو فواعل وبدائل جديدة-

ط .د /خولة عبد الالوي

وهران 2

حوكمة السياسات العامة االقتصادية يف اجلزائر كآلية للنهوض باالقتصاد الوطين

اجلزائر 3
قسنطينة 3

ط.د  /فضيلة خلفون
د.عماد دمان ذبيح

احلكامة احمللية يف اجلزائر -الواقع والتحديات -

خنشلة

أ .مسية بهلول
د .روينة عبد السميع

حوكمة اإلدارة العمومية كآلية لتفعيل حوكمة السياسات العامة يف اجلزائر

بسكرة

د .غضبان حسام الدين
د .سليماني مباركة

احلوكمة اجليدة يف املغرب على ضوء دستور 2011

خنشلة

