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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
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en coopération avec
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MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION DU ROYAUME DU MAROC

Séminaire régional pour les hauts cadres de l’administration
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“GOUVERNEMENT OUVERT”
Centre d’Accueil et de Conférences
Avenue Essanouabar, HAY RIAD, Rabat, Maroc
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PROGRAMME
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تنظم اللجنة األوروبية للديمقراطية و القانون
(لجنة فينسيا)
بتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث
اإلدارة
ندوة جهوية لألطر العليا تحت عنوان

"الحكومة المنفتحة"

من  4إلى  7أبريل  2016بمركز االستقبال
والمؤتمرات
شارع الصنوبر ،حي الرياض ،الرباط ،المغرب
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برنامج الندوة
االثنين  4أبريل 2016
9:30

كلمة ترحيبية بالضيوف
 السيد أحمد العمومري ،الكاتب العام بالنيابة،
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ،المغرب
 السيدة كارولين مارتن ،قسم التعاون مع دول
الجوار ،لجنة فينيسيا ،مجلس أوروبا.

9:45

مقدمة عامة
 السيد خالد الناصري ،أستاذ القانون الدستوري،
كلية الحقوق بالدار البيضاء ،وزير سابق ،عضو لجنة
فينيسا فرع المغرب

 13:00 – 10:00الجلسة األولى
 11:15 – 11:00استراحة شاي
مبادئ الحكومة المنفتحة وكيفية تنفيذها
 السيد أحمد العمومري ،الكاتب العام بالنيابة،
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ،المغرب
 السيد جاكلين دو غويونشميدت ،عضو المجلس
الدستوري سابقا بفرنسا ،عضو سابق بلجنة
فينيسا فرع فرنسا ،عضو لجنة مراقبة تقنيات
االستخبارات بفرنسا.
مواضيع الجلسة:
 مبادئ الحكومة المنفتحة وكيفية تنفيذها؛
مبادئ
المنفتحة:
الحكومة
 مبادئ
قانونية/دستورية ،ومبادئ سياسية/ديمقراطية؛
 تنفيذ الحكومة المنفتحة :اإلطار المؤسسي
والسياسي والسياسات المختصة.
منسق الجلسة :السيد خالد الناصري ،عضو لجنة
فينيسا فرع المغرب
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14:30- 13:00
17:30- 14:30
16:15-16:00

غذاء
الجلسة الثانية
استراحة شاي
مشاركة المواطنين
بالدوسي،

أستاذ

بجامعة

 السيد ماسيمو
فلورانس ،إيطاليا؛
مناقشة
 السيدان عبد الرحمان سيديني وعبد الوهاب
دجالل ،التجربة الوطنية الجزائرية؛
مناقشة
 السيدة حليمة غيات ،رئيسة قسم الشؤون
القانونية والعالقات العامة ،الوزارة المكلفة بالعالقات
مع البرلمان والمجتمع المدني ،المغرب
مناقشة
مواضيع الجلسة:
 بلورة السياسات العمومية؛
 تطوير سياسات إشراك المواطنين؛
 االنفتاح على أراء ومقترحات المواطنين ومنظمات
المجتمع المدني.

منسق الجلسة :السيد خالد الناصري ،عضو لجنة
فينيسا فرع المغرب
الثالثاء  5أبريل 2016
/13:00 - 9:30
17:30-14:30

الجلسة الثالثة

11:00-9:30

الشفافية وشفافية الميزانية ،ربط المسؤولية
بالمحاسبة ،والولوج إلى المعلومة
الشفافية

11:15- 11:00
12:00-11:15

 السيد غيرهارد غريل ،مستشار رئيسي ،مكتب
الوسيط األوروبي ،االتحاد األوروبي؛
مناقشة
 السيد محمد سالم محمد سعيد ،التجربة
الوطنية الموريتانية؛
مناقشة
استراحة شاي
الشفافية والمسؤولية

CDL-UD(2016)001prog

13:00-12:00

 السيدتان شاطحة كرشولي وفاطمة إرشاد،
التجربة الوطنية للسلطة الوطنية الفلسطينية
مناقشة
شفافية الميزانية
 ممثل وزارة االقتصاد والمالية ،المغرب
مناقشة

14:30-13:00
16:00-14:30

غذاء
الولوج إلى المعلومة

16:15-16:00

 السيد غيرهارد غريل ،مستشار رئيسي ،مكتب
الوسيط األوروبي ،االتحاد األوروبي؛
مناقشة
 السيدتان شاطحة كرشولي وفاطمة إرشاد،
التجربة الوطنية للسلطة الوطنية الفلسطينية؛
مناقشة
 السيدة روضة هلول والسيد سفيان عبد
الجواد ،التجربة الوطنية التونسية في مجال الولوج
إلى المعلومة؛
مناقشة
استراحة شاي
خالصات
السيد خالد الناصري ،عضو لجنة فينيسا فرع المغرب
مواضيع الجلسة:






األربعاء  6أبريل 2016
/13:00 - 9:30
17:30-14:30

بلورة السياسات العمومية واإلدارية؛
الشفافية وشفافية الميزانية؛
ميزانية تعكس متطلبات مقاربة النوع ؛
ربط المسوؤلية بالمحاسبة في مجال تدبير
الميزانية؛
الولوج إلى المعلومة

الجلسة الرابعة
نزاهة القطاع العام ومكافحة الفساد

9:30

مقدمة عامة
 السيدة نيلة شعبان ،أساتذة القانون العام بكلية
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العلوم القانونية ،جامعة قرطاج ،مديرة مدرسة
دراسات الدكتوراه ،كاتبة دولة سابقا ،عضو بديل
بلجنة فينسيا فرع تونس؛
 السيد ديك مارتي ،مستشار سابق للدولة
(عضو مجلس الشيوخ) ،وكيل عام سابقـا،
مستشار سابق للدولة (وزير) (كانتون تيسينو)،
سويسرا ،نائب رئيس المنظمة العالمة لمناهضة
التعذيب.
مناقشة
11:15-11:00

استراحة شاي

14:30-13:00

 السيد عبد العزيز الهواري ،رئيس مصلحة ،وزارة
الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ،المغرب
غذاء
نزاهة القطاع العام
 السيدتان نور دويري ووئام أبو حنتاش ،التجربة
الوطنية األردنية
مناقشة

16:15-16:00

استراحة شاي
مواضيع الجلسة:





نزاهة القطاع العام؛
القيم األخالقية بالقطاع العام؛
مدونة السلوك؛
مكافحة الفساد :القواعد القانونية والمؤسساتية
والسياسات المفتوحة والشاملة لمكافحة الفساد،

منسقة الجلسة :السيدة نيلة شعبان عضو بديل بلجنة
فينسيا فرع تونس
الخميس  7أبريل 2016
/13:00 - 9:30
17:30-14:30

الجلسة الخامسة

– 11:00
/11:15
16:15-16:00

استراحة شاي

الحكومة اإللكترونية في خدمة سياسة االنفتاح
والمشاركة
 السيدة كاترين نايمان ميتكالف ،أستاذة القانون
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والتكنولوجيا ،جامعة تالين للتكنولوجيا ،مديرة
األبحاث ،أكاديمية الحكومة اإللكترونية ،إستونيا
مناقشة
 السيدة روضة هلول والسيد سفيان عبد
الجواد ،التجربة الوطنية التونسية؛
مناقشة
11:15-11:00

استراحة شاي
 السيدة سارة العمراني ،مديرة نظم المعلومات،
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ،المغرب؛
مناقشة
 السيدان جهاد رياشي وداني فياد ،التجربة
الوطنية الليبية؛
مناقشة

14:30-13:00

غذاء
خالصات عامة
 السيدة نيلة شعبان منسقة الجلية وعضو بديل
بلجنة فينسيا فرع تونس
الجلسة الختامية
كلمة االختتام وحفل تسليم الشهادات
 السيد أحمد العمومري ،الكاتب العام بالنيابة،
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ،المغرب
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