
 
 الملتقى   البرلماني   للجهات

 -الدورة   الثانیة-
 16   نونبر   2017

 مشروع   البرنامج
  الجلسة   االفتتاحیة

10.30 – 09.00 
 كلمة   السید   رئیس   مجلس   المستشارین؛-
 كلمة   السید   رئیس   مجلس   النواب؛-
 كلمة   السید   رئیس   الحكومة؛-
 كلمة   السید   رئیس   المجلس   االقتصادي   واالجتماعي   والبیئي؛-
 كلمة   السید   وزیر   الداخلیة؛-
 كلمة   السید   رئیس   جمعیة   رؤساء   المجالس   الجهویة؛-
 كلمة   السید   رئیس   الجمعیة   المغربیة   لرؤساء   الجماعات؛-
 كلمة   السید   ممثل   مؤتمر   السلطات   المحلیة   التابع   لمجلس   أوروبا؛-
 تقدیم   التقریر   العام   لألشغال   التحضیریة   للملتقى.-

 
 الجلسة   األولى

12.00–10.30 
 الهیاكل   اإلداریة   وتدبیر   الموارد   البشریة   الجهویة

 مسیر   الجلسة:   السید   عبد   الصمد   قیوح،   الخلیفة   األول   لرئیس   مجلس
 المستشارین

 عرض   تقریر   تركیبي   لخالصات   األشغال   التحضیریة   لهذا   المحور،   األستاذ-
 ابراهیم   الزیاني؛

 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   المجلس   االقتصادي   واالجتماعي   والبیئي؛-
 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)وزارة   إصالح   اإلدارة   والوظیفة   العمومیة ؛-
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 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   وزارة   الداخلیة ؛-
  تفاعل   رؤساء   الجهات   والسادة   البرلمانیین؛-
 مناقشة   عامة.-
 

 
 الجلسة   الثانیة

13.30 –12.00 
 برنامج   التنمیة   الجهویة   والتصمیم   الجهوي   إلعداد   التراب:أسس   التنمیة   الجهویة
 مسیر   الجلسة:   السید   عبد   اإلاله      الحلوطي،   الخلیفة   الثاني   لرئیس   مجلس

 المستشارین
 -         عرض   تقریر   تركیبي   لخالصات   األشغال   التحضیریة   لهذا   المحور،   األستاذ

 محمد   المرغادي؛
 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   المجلس   االقتصادي   واالجتماعي   والبیئي؛-
 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   وزارة   إعداد   التراب   الوطني   والتعمیر   واإلسكان-

 وسیاسة   المدینة؛
 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   وزارة   الداخلیة ؛-
  تفاعل   رؤساء   الجهات   والسادة   البرلمانیین؛-
 مناقشة   عامة.-

 الجلسة   الثالثة
16.00–14.30 

 تعزیز   الموارد   المالیة   للجهات
 مسیر(ة)   الجلسة:   السید   أحمد      التویزي،   عضو   مكتب   مجلس   المستشارین

 عرض   تقریر   تركیبي   لخالصات   األشغال   التحضیریة   لهذا   المحور،   األستاذ-
 محمد   بوجیدة؛

  مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   المجلس   االقتصادي   واالجتماعي   والبیئي؛-
 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   المجلس   األعلى   للحسابات؛-
 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   وزارة   االقتصاد   والمالیة ؛-
 مداخلة   السید(ة)   ممثل(ة)   وزارة   الداخلیة   (مدیریة   الجماعات   المحلیة) ؛-
 تفاعل   رؤساء   الجهات   والسادة   البرلمانیین؛-
 مناقشة   عامة.-
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 الجلسة   الختامیة
17.30–16.15 

                               مسیر   الجلسة:      السید   رئیس   مجلس   المستشارین
 تقدیم   التقریر   التركیبي   ألشغال   الملتقى   البرلماني   الثاني   للجهات   (الخالصات-

 والتوصیات)   واقتراح   موضوعات   الدورات   المقبلة   للملتقى،    السید(ة)   عضو
  مكتب   مجلس   المستشارین؛

 تقدیم   مشروع   الوثیقة   الختامیة؛-
 المصادقة   على   التقریر   التركیبي   والوثیقة   الختامیة   وعلى   موضوعات-

 الدورات   المقبلة   للملتقى؛
 اختتام   أشغال   الملتقى   من   طرف   السید   رئیس   مجلس   المستشارین.-
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