برنامج الجامعة الشتوية الرابعة حول الديمقراطية والحكامة بتزنيت ايام  21-20-19يناير . 2019
تحت شعار  " :ال ديمقراطية دون احترام فعلي لحقوق اإلنسان "
التوقيت والمكان

النشاط

11:00-10:00
القاعة الكبرى لفندق
ايدو بتزنيت

اللقاء الجهوي الثاني حول
الحكامة والديمقراطية.

12:30 – 11:00
القاعة الكبرى لفندق
ايدو بتزنيت

" أي استراتيجية لتفعيل
تدابير المحور األول من
الخطة الوطنية في مجال
الديمقراطية وحقوق االنسان
على المستوى المجالي
والترابي.".

 20د

 15د

14:00-13:00

الورشات الفرعية

النقاش حول المحاور المقدمة

 45د

 30د

وجبة الغذاء

18:00-15:00

 120د  180-د

أشغال الورشات حسب المحاور الفرعية للخطة.

التوقيت

النشاط

10:45 – 9:00

الدورة التكوينية األولى حول:

11:00– 10:45

اآلليات القانونية المتعلقة
بالشفافية والنزاهة والمحاسبة
والحصول على المعلومة .

12:30 – 11:00

13:00 – 12:30

النشاط

16:30 – 15:00

دورة تكوينية حول اليات
الحماية  /الرصد  /التتبع

16:45 – 16:30

10:45 – 9:00
 15د

النشاط
 100د  105-د

12:30 – 11:00
13:15 – 12:30

 45د

14:30

الجلسة العامة:
 واقع مشاركة المواطن/ة في إعداد وتتبع وتقييم السياسيات العمومية ومخططات التنمية
المحلية.
 الجهوية وسؤال الديمقراطية والحكامة االدارية .
 أي منظور وأي مقاربة لترسيخ المساواة واإلنصاف والولوج العادل للحقوق على المستوى
المجالي والترابي ،أدوار الفاعلين والشركاء في التنمية.
 اليات الرقابة والمساءلة للمؤسسات العمومية و المنتخبة .
استراحة شاي

األحد  20يناير 2019

-

قاعة المقتصدية بتزنيت

الورشة التكوينية األولى حول:
 اإلطار القانوني المتعلق بالشفافية والنزاهة والمحاسبة والحصول على المعلومة.
 األليات الوطنية والجهوية الخاصة بالحكامة .
استراحة شاي
تتمة الورشة التكوينية األولى :
 آليات إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (طبيعة المسؤوليات ،أنواع المحاسبة ،كيفية
الحصول على المعلومة.)...
 آليات لتفعيل التدابير المتعلقة بالحكامة اإلدارية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .
وجبة غذاء
الورشة التكوينية الثانية حول  :اليات الرصد والتتبع في مجال حقوق االنسان.
استراحة شاي
االثنين  21يناير 2019

-

قاعة المقتصدية بتزنيت

التخطيط االستراتيجي للمنتدى 2021-2019

 20د
 80د –  90د

14:00-13:15

الجلسة االفتتاحية
 الكلمات.
 التعريف بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق االنسان 2021-2018

تتمة الورشة التكوينية الثانية حول :اليات التدخل للنهوض و حماية حقوق االنسان .

18:15 – 16:45
التوقيت

السبت  19يناير 2019

استراحة شاي
الورشات  :عرض النتائج وبناء خطة العمل للمنتدى.
الجلسة الختامية:

تقييم أشغال الجامعة الشتوية الرابعة  ،توزيع الشواهد.

 45د

وجبة الغذاء

 30د

المغادرة

مالحظة  :البرنامج قابل لتعديل حسب اللجنة التنظيمية للجامعة.

