
 

 
 

 امللتقى الربملاين للجهات
 -ادلورة التأ سيس ية-

 حتت شعار

 

 "اخنراط جامعي مسؤول يف حبث ممكنات التزنيل ورهاانت التفعيل"
 عىل ضوء التوصيات الصادرة عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ

 6600 ويوني 60

 مرشوع الربانمج

 

 اجللسة الافتتاحية للملتقى الربملاين للجهات

60.66 – 06.66 
 لكمة الس يد رئيس جملس املستشارين؛ -

 لكمة الس يد رئيس جملس النواب؛ -

 لكمة الس يد رئيس احلكومة؛ -

 لكمة الس يد وزير ادلاخلية؛ -

 لكمة الس يد رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛ -

 الرئيس ال ول للمجلس ال عىل للحساابت؛ لكمة الس يد -

 لكمة الس يد رئيس اجمللس الوطين حلقوق الإنسان؛ -

 لكمة الس يد رئيس مجعية رؤساء اجملالس اجلهوية. -

 

 

 اململكة املغربية       

 الربملان          

جملس املستشارين    



 اجللسة ال وىل

06.01 – 00.16 

 الالتركزي ونقل الاختصاصات من ادلوةل اإىل اجلهات
 مسري اجللسة: أ حد أ عضاء مكتب جملس املستشارين

 ممثل عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛مداخةل  -

  ؛مداخةل ممثل عن رئاسة احلكومة -

  ؛مداخةل ممثل عن وزارة ادلاخلية -

 رؤساء اجلهات؛ مداخالت -

 مداخالت رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات الربملانية؛ -

 مناقشة عامة. -

 

 

 اجللسة الثانية

00.16 – 01.66 

 تعزيز املوارد املالية للجهات
 اجللسة: أ حد أ عضاء مكتب جملس املستشارين مسري

 مداخةل ممثل عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛ -

  ؛مداخةل ممثل عن وزارة الاقتصاد واملالية -

 ؛مداخةل ممثل عن وزارة ادلاخلية )مديرية امجلاعات احمللية( -

 مداخةل ممثل عن اجمللس ال عىل للحساابت؛  -

 رؤساء اجلهات؛ مداخالت -

 مداخالت رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات الربملانية؛ -

 مناقشة عامة. -

 

 

 

 

 

 

 



 اجللسة الثالثة

00.66 – 01.16 

 اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التمنية املس تدامة
 مسري اجللسة: أ حد أ عضاء مكتب جملس املستشارين

 مداخةل ممثل عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛ -

 ؛سة احلكومةمداخةل ممثل عن رئا -

 تفاعل القطاعات احلكومية؛ -مداخالت -

 رؤساء اجلهات؛ مداخالت -

 مداخالت رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات الربملانية؛ -

 مناقشة عامة. -

 
 اجللسة الرابعة

01.16 – 00.66 

 ادلميقراطية التشاركية: رافعة لإجناح ورش اجلهوية املتقدمة
 ارينمسري اجللسة: أ حد أ عضاء مكتب جملس املستش

 مداخةل ممثل عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛ -

 مداخةل ممثل عن اجمللس الوطين حلقوق الإنسان؛ -

 ؛مداخةل ممثل عن وزارة ادلاخلية -

 ؛مداخةل ممثل عن الئتالف املدين من أ جل هجوية دميقراطية -

 رؤساء اجلهات؛ مداخالت -

 ؛مداخالت رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات الربملانية -

 مناقشة عامة. -

 
 اجللسة اخلتامية

00.01 – 00.66 
 مسري اجللسة: أ حد أ عضاء مكتب جملس املستشارين

تقدمي التقرير الرتكييب ل شغال امللتقى الربملاين للجهات )اخلالصات والتوصيات( واقرتاح موضوعات ادلورات  -

 ؛-أ حد أ عضاء مكتب اجمللس  -املقبةل للملتقى 

 رتكييب وعىل موضوعات ادلورات املقبةل للملتقى؛املصادقة عىل التقرير ال -

 اختتام أ شغال امللتقى من طرف الس يد رئيس جملس املستشارين؛ -

ىل صاحب اجلالةل. -  تالوة الربقية املرفوعة اإ


