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برنامج امللتقى مشروع   
 االفتتاحية ألشغال امللتقىلجلسة ا

10.00 – 30 .11 

 كلمة السيد رئيس مجلس املستشارين  •

 كلمة السيد رئيس الحكومة •

 كلمة السيد وزير الداخلية  •

 واإلسكان وسياسة املدينةإعداد التراب الوطني والتعمير كلمة السيدة وزيرة  •

 كلمة السيد رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي •

 السيدة رئيسة جمعية جهات املغرب كلمة  •

 لسيد رئيس مؤتمر السلطات املحلية والجهوية لدى مجلس أوروبا شرفية ل كلمة •

 استراحة شاي

30.11 – 00 .12 
 

 الجلسة األولى 

00.12 – 00 .14 

 الحصيلة واآلفاق  : أبعاد ورهانات التعاقد كآلية للشراكة بين الدولة والجهات

 اخشيشن، نائب رئيس مجلس املستشارينالسيد أحمد : الجلسةرئيس 

 املديرية العامة للجماعات الترابية مداخلة •

 التعاقد وآلية الترابية، "التخطيط الترابي والتنمية التخطيطمدير  - عامل ،فاتح حسن السيد -

 د(15) "والجهات الدولة بين

الهبطي  لسيدا - املحلية  -  عامل  ، مصطفى  العمومية  الشبكات  كآلية  "،  مدير  التعاقد  رهانات 

 (د15) "نموذجا تنزيل املخطط الوطني للماء بين الدولة والجهات: للشراكة

 ( د15مكناس )-، رئيس جهة فاس عبد الواحد األنصاري مداخلة السيد  •

 ( د15خنيفرة )-، رئيس جهة بني ماللعادل البراكاتمداخلة السيد  •

 (د10) بوعبيد عليمداخلة تفاعلية للخبير السيد  •

 ( د50) مناقشة عامة •

 غذاء

00.14 – 00 .15 



 

 الجلسة الثانية

00.15 – 17.00 
العالقات البينية فيما بين الجهات وفيما بينها وبين مجالس العماالت واألقاليم   على ضوء  االختصاصات سؤال

 ومجالس الجماعات 

 السيد عبد اإلله حفظي، عضو مكتب مجلس املستشارين: الجلسةرئيس 

القدميري   مداخلة السيد • الترابية:  املحليةمدير املؤسسات    -  عامل  ،محمد  ، "اختصاصات الجماعات 

 ( د15)  "التأطير القانوني وتحديات املمارسةبين 

 ( د15)  ونائب رئيس الجمعية املغربية للجهات  الحسيمة-تطوان-طنجة  جهة، رئيس  عمر مورومداخلة السيد   •

 ( د15ساء مجالس العماالت واألقاليم )، رئيس الجمعية املغربية لرؤ عبد العزيز الدرويشمداخلة السيد   •

 ( د15، رئيس الجمعية املغربية لرؤساء مجالس الجماعات )ليموريمنير مداخلة السيد  •

 (د10)إبراهيم الزياني مداخلة تفاعلية للخبير السيد  •

 ( د50) مناقشة عامة •

 

 الجلسة الختامية 

.0017 – .3017  
 رئيس الجلسة: السيد ... ...، عضو مكتب مجلس املستشارين

 ؛ألشغال امللتقى الوثيقة الختامية  مشروععرض  •

 تالوة نص البرقية املرفوعة إلى حضرة صاحب الجاللة بمناسبة اختتام أشغال امللتقى. •
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