
 امللتقى الربملاين الثالث للجهات برانمج 
 2018 دجنرب 19

 

 اجللسة الافتتاحية للملتقى الربملاين للجهات

09.00 – 10.30 

 تالوة الرساةل امللكية املوهجة للمشاراكت واملشاركني يف امللتقى، -

 الس يد رئيس جملس املستشارين؛لكمة  -

 والاجامتعي والبييئ؛لكمة الس يد رئيس اجمللس الاقتصادي  -

 اجمللس الوطين حلقوق الإنسان؛ رئيسة الس يدةلكمة  -

 لكمة الس يد رئيس مجعية رؤساء اجملالس اجلهوية؛ -

 لكمة الس يد رئيس امجلعية املغربية لرؤساء جمالس امجلاعات. -

 الورشة الأوىل

 )قاعة عاكشة(

10.30 – 12.45 

الإماكنيات املتاحة  اجلهوية: الاختصاصات

كراهو   ات املامرسةاإ

 الورشة الثانية

 )قاعة الندوات(

10.30 – 12.45 

 ومتطلبات احلاكمة اجلهوية الشراكة 

 الورشة الثالثة

 (8)القاعة 

10.30 – 12.45 

ادلميقراطية التشاركية ورهاانت تفعيل الهيئات 

 الاستشارية اجلهوية

  عبد القادر سالمة  الس يد: الورشة مسري

 لرئيس جملس املستشارين الرابعاخلليفة 

 ابراهمي الزايينمقرر الورشة: الس يد 

 كسريي عبد الرحمي الس يد: الورشة مسري

  اجلهوية املتقدمة ابجمللس  جلنةرئيس 

 الاقتصادي والاجامتعي والبييئ

 ايمسني الصاحليالورشة: الس يد)ة( مقرري 

 والس يد حسن طاطو

، لوطياحلالاله عبد  الس يد: الورشةمسري 

 اخلليفة الثاين لرئيس جملس املستشارين

  أأمحد حرضاين مقرر الورشة: الس يد

، ممثةل عن مينة الروشاطي ةمداخةل الس يد -

 اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛

 عن وزارة ادلاخلية؛  ممثل مداخةل الس يد -

عن  ممثل هواريالعبد العزيز  مداخةل الس يد -

 وزارة اإصالح الإدارة والوظيفة العمومية؛

 رؤساء اجلهات والسادة الربملانيني؛  تفاعل -

 مناقشة عامة؛ -

 املصادقة عىل التقرير والتوصيات. -

 ، ممثلاملوىل عبد املومينعبد  مداخةل الس يد -

 عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛ 

عن  ، ممثلمكوح عز ادلين مداخةل الس يد -

 وزارة الاقتصاد واملالية؛

عن وزارة الشؤون  ممثل مداخةل الس يد  -

 اخلارجية والتعاون ادلويل؛

عن وزارة ادلاخلية  ممثل مداخةل الس يد -

 )مديرية امجلاعات احمللية(؛

عن وزارة  فزي حفصة ةالس يدمداخةل  -

 الشؤون العامة واحلاكمة؛

ممثل الهيئة  خادل اليعقويبمداخةل الس يد  -

 املركزية للوقاية من الرشوة 

 رؤساء اجلهات والسادة الربملانيني؛ تفاعل -

 مناقشة عامة؛ -

 املصادقة عىل التقرير والتوصيات. -

عن  ، ممثلعبد الرحامن قنديةل مداخةل الس يد -

 اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛

ممثل عن  ،أأمحد توفيق الزينيبمداخةل الس يد  -

نسان؛ حلقوقاجمللس الوطين   الإ

عن الوزارة  ةيو هو  حسن الس يدمداخةل  -

 امللكفة ابلعالقة مع الربملان واجملمتع املدين؛

 رؤساء اجلهات والسادة الربملانيني؛  تفاعل -

 مناقشة عامة؛ -

 املصادقة عىل التقرير والتوصيات -

 اجللسة اخلتامية

14.30 – 15.30 

 الس يد رئيس جملس املستشارينمسري اجللسة: 
 تقدمي التقرير الرتكييب لأشغال امللتقى الربملاين للجهات؛ -

 .اختتام أأشغال امللتقى من طرف الس يد رئيس جملس املستشارين -

 


