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 اليوم األول |برنامج الندوة 
 التفصيل التوقيت الفقرة

 التسجيل 09:00 8:00 

اجللسة 

 االفتتاحية

 ةـــاحيــتـتـات افــلمــك 09:30 09:00

09:30 10:30 

 

 :كلمة رئيسية

 متحولة ويف عامل تسوده العوملةاملغرب العربي ضمن منطقة 

 ي األسبقوزراء اجلزائرالرئيس  – د. أمحد بن بيتور
 

 تعقيب ونقاش:

 املدير العام بالوكالة ملركز دراسات الوحدة العربية – د. يوسف الصواني

 رئيس الوزراء املوريتاني األسبق – د. حييى ولد أمحد الوقف
 

    

 12:00 10:30 اجللسة األوىل

 اإلصالحات السياسية والدستورية يف املغرب العربي

 الدميقراطي والبناء السياسي اإلصالح

 التونسية الرئاسة باسم والناطق التاريخ أستاذ – منصر عدنان. د

 العربي املغرب دول يف الدستورية اإلصالحات

 مغربية وجامعية باحثة – املسعودي أمينة. د

 العربي املغرب يف املدني واجملتمع السياسية النخب رهانات

 لييب كاتبو االجتماع علم يف باحث – التري عمرمصطفى . د

 اسـتــراحـــة 12:30 12:00 

 14:00 12:30 انيةاجللسة الث

 مشاريع التنمية والعالقات االقتصادية: فرص وحتديات

 العربي  املغرب يف االقتصادية التحديات

 ليبية سياسية وحمللة كاتبة – الفارسي العز أم. د
 تعارض أم تكامل: املغاربية للدول التنموية اخليارات

 مغربية وجامعية باحثة – باليال نعيمة. د
 بعدها وما الثورة يف ودوره واقعه.. املغاربي الشباب

 موريتانية وسياسية جامعية – شيخاني بنت خرية. د

 الــغــداء 15:30 14:00 
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 تابع اليوم األول |برنامج الندوة 
 

 التفصيل التوقيت الفقرة
 

 اجللسة

 ةـالثالث
15:30 17:30 

 املنطقة على العربي الربيع تداعيات

 املغاربية  البينية العالقات على العربي الربيع تأثري

 جزائري برملاني ونائب سياسي – مقري الرزاق عبد. د

 املغاربي االقتصادي التكامل وضرورة العربية الثورات

 بتونس االقتصادية الشؤون وزير مستشار – الشابي علي. د

 العربي الربيع ثورات ظل يف املغاربي اإلقليمي األمن

 ليبية سياسية وناشطة حمامية – بوقعيقيص سلوى .د

 اسـتــراحـــة 18:00 17:30 

اجللسة 

 الرابعة
18:00 20:00 

 اإلقليمية وتأثرياتها مالي مشال أزمة

 املمكنة واملعاجلات اإلفريقي املوقف

 السابق السنغالي اخلارجية وزير – غاديو جتان الشيخ. د
 املغاربي الصعيد على واإلنسانية األمنية التداعيات

 موريتاني وكاتب سابق سفري – الكتاب ولد األمني حممد. د
 مالي مشال مشكلة جتاه املغاربية االسرتاتيجيات

 جزائري وجامعي باحث – عنرت بن النور عبد .د
 مالي يف األزمة من الدولية املواقف

 اإلفريقية الشؤون يف متخصص مغربي جامعي – موساوي عادل. د
 اليوم األولختام أعمال 
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 الثانياليوم  |برنامج الندوة 
 التفصيل التوقيت الفقرة

 

اجللسة 

 اخلامسة
09:00 10:30 

 األزمات وإدارة املغاربي االحتاد

 مثااًل واألمازيغية العروبة.. اهلويات ومسألة الثقايف التعدد

 للدراسات التميمي مؤسسة رئيسمؤرخ تونسي و – التميمي اجلليل عبد. د

 والتعايش االعرتاف إشكاالت.. صاعدة كقوة اإلسالميون

 مبوريتانيا تواصل حزب رئيس – منصور ولد مجيلحممد . د

 منوذجًا الغربية الصحراء.. اإلقليمية النزاعات

 العربي املغرب شؤون يف متخصصة – فينان حمسن خدجية .د
 

اجللسة 

 السادسة
10:30 12:00 

 والدولي اإلقليمي والسياق املغاربي االحتاد

 الشراكة سياسات..  األوروبي واجلار املغاربي االحتاد

 وزير الرتبية والتعليم املغربي األسبق وباحث أكادميي – ساعف اهلل عبد. د

 اإلقليمية التكتالت ورهانات املغاربي االحتاد

 املغرب يف والسياسية الدستورية الدراسات مركز مدير – احممد مالكي. د

 العربي املغرب منطقة على الدولي التنافس

 جزائري وجامعي باحث – مشري بن احلليم عبد. د

 اسـتــراحـــة 12:30 12:00 

اجللسة 

 السابعة
12:30 14:00 

 متداخلة سياقات ..العربي واملشرق العربي املغرب

 الراهنة التحوالت ضوء يف العربي املغرب وقضايا العربي املشرق

 العالقات العربية والدولية يف قطرمدير منتدى  – األمحري حممد .د

 العربي الربيع سياق يف واملغربي املشرقي الفضاءين بني العالقة جتسري

 الدوحةجز يف مركز بروكن احثب -شادي محيد . د

 التفاعالت والتأثريات يف احلاضر واملستقبلاحلركات اإلسالمية بني املشرق واملغرب.. 

 الدوحةجز احثة وزميلة زائرة يف مركز بروكنب –آمال بوبكر . د

 الــغــداء 15:30 14:00 
اجللسة 

 اخلتامية
15:30 17:30 

 نقاش مفتوح.. خالصات وتوصيات

 واخلارجية الداخلية الرهانات ضوء يف املغاربي االحتاد مستقبل

 الندوةختام أعمال 
 


