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2019فبراير  20ألربعاء ا  

 الجلسة االفتتاحية

 كلمة السيد رئيس مجلس املستشارين؛ -

 كلمة السيد رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ -

 كلمة السيد رئيس الحكومة؛ -

 كلمة السيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛ -

 .كلمة السيد رئيس جمعية رؤساء الجهات -

 

09:00 – 10:00 

 الجلسة األولى

 الحماية االجتماعية: رؤى متقاطعة

مجلس  الخليفة الخامس لرئيس، عبد الحميد الصويري مسير الجلسة: السيد 

 املستشارين 

، عضو املكتب التنفيذي للمجلس الدولي للرعاية دريس الكراوي إالسيد مداخلة  -

 االجتماعية؛

 لدى البنك الدولي؛، خبير Emil TESLIUCالسيد مداخلة  -

 ؛منظمة العمل الدوليةلدى خبير ،  Tharcisse NKANAGU  السيد مداخلة -

 تفاعل الفرقاء االجتماعيين. -

 

10:15 – 11:30 

 الجلسة الثانية

 حكامة أنظمة الحماية االجتماعية

أمال العمري، رئيسة فريق االتحاد املغربي للشغل وعضو  ة: السيدالجلسةمسير 

  مجلس إدارة منظمة العمل   الدولية 

 ، عضو باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛فؤاد بنصديقالسيد مداخلة  -

 ؛وزارة االقتصاد واملالية )ة(ممثل، عبد السالم بن عبوالسيد مداخلة  -

 وزارة الشغل واإلدماج املنهي ممثل ،السعديعبد اللطيف  السيدمداخلة  -

 مناقشة عامة.  -
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 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
 

 للعدالة االجتماعيةالرابع املنتدى البرملاني 

  تحت شعار 

   والتعميم " االستدامة الحكامة ورهانات"الحماية االجتماعية باملغرب: 

 البرنامج

 
 
 
 
 
 
 

        2 
 

 

 

 الجلسة الثالثة

 االستهداف في برامج الدعم االجتماعي

 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئيبعضو  ة زهرة الزاوي،: السيدالجلسةمسير 

 وزارة الداخلية؛ لة ممث ،بن عمر امينةة السيدمداخلة 

 ممثل وزارة، ، مدير التخطيط واملوارد املاليةباملدني عبد الوهابالسيد مداخلة  -

 ؛الصحة

انيالسيد مداخلة  - وزارة  ممثل، مدير التنمية االجتماعية، عبد الصمد العمر

 التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية؛

 مناقشة عامة. -

12:45 – 14:00 

 الجلسة الرابعة

 برامج الدعم وأنظمة الحماية االجتماعيةاستدامة وتمويل 

املجلس االقتصادي واالجتماعي ب، عضو السيد عبد املقصود الراشديمسير الجلسة: 

 والبيئي

 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ ب ، عضويشبليلى بر السيدة مداخلة  -

اناتالسيد  مداخلة -  االجتماعيينرئيس لجنة العالقات مع الشركاء  ،هشام زو

 املغرب؛ االتحاد العام ملقاوالتب

 االقتصاد واملالية؛  وزارة، ممثل عبد السالم بن عبوالسيد مداخلة  -

 ؛الشغل واإلدماج املنهي وزارةة ممثل ،نعيمة اهروشالسيدة  مداخلة -

 املندوبية السامية للتخطيط؛ ممثل ،السالمنده عبد  السيدمداخلة  -

 مناقشة عامة. -

15:30 – 16:45 

 الجلسة الختامية

 مسير الجلسة: السيد رئيس مجلس املستشارين

املنتدى، السيد األمين العام للمجلس االقتصادي  خالصات وتوصياتتقديم  -

 واالجتماعي والبيئي؛ 

من طرف السيد رئيس مجلس املستشارين والسيد رئيس  املنتدىاختتام أشغال  -

 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

16:45 – 17:30 

 


