حتت امرعاية امسامية مصاحب اجلالةل املكل دمحم امسادس هرصه هللا

املهتد ى امربملاين ادلوميامثامث نلعداةل الاجامتعية
حتت شعار
"رهانات العدالة الاجحماعية واملجاليةومقومات النموذج الحنموي الجديد"

 19-20فرباير 2018

امربانمج

الإجنني  19فرباير 2018
 09 :30اس تلبال املشاركني08 :30
اجللسة الافتتاحية()10:30-09:30
 ثالوة امرساةل امللكية امسامية املوهجة اإىل املشاراكت واملشاركني؛
 لكمة امس يد حكمي بن شامش ،رئيس جملس املستشارين؛
 لكمة امس يد حلبيب املاميك ،رئيس جملس امنواب؛
 لكمة امس يد سعد ادلين امعامثين ،رئيس احلكومة؛
 لكمة امس يد ادريس امزييم ،رئيس اجمللس اموطين حللوق الإوسان.
اجللسة ا ألوىل)(10:30-12:30
مسري اجللسة :امس يدعبد املادر سالمة ،اخلليفة امرابعلرئيسجملس املستشارين
العدالة الاجحماعية واملجالية ف قل النموذج الحنموي :رؤى وثجارب محقاطعة
 مداخةل ا ألس تاذة  ،Rosana PEROTTIرئيسة مركز امعلوم امس ياس ية جبامعة هوفسرتا ابمولايتاملتحدة ا ألمريكية؛
 مداخةل اخلبري امس يد  ،FrankGOTTHARDعرض جتربة أأملاهيا يف جمال امتمنية وامعداةلالاجامتعية؛
 مداخةل امسيناثور امس يد  ،BizimanaEVARISTEعرض جتربة رواهدا يف جمال امتمنية؛ مداخةل اخلبري امس يد  ،SergeiSOARESعرض جتربة امربازيل يف جمال امتمنية وامعداةل الاجامتعيةواجملامية؛
 مداخةل امس يداإدريس امكراوي،ا ألمني امعامللجملس الاكتصادي والاجامتعي وامبييئ؛ ثفاعل امسادة امربملاهيني؛ -مناكشة عامة.

اجللسةامثاهية()14:00-15:30
مسري(ة) اجللسة :امس يد عبد الإله حفظي،رئيس فريق الاحتاد امعام مللاولت املغرب مبجلساملستشارين
النهوض باالسخثمار والخسريع الصناعف وثحقيق الحقائية الاستراثيجيات القطاعية،
ورهان الحنمية املدمجة واملسحدامة
 مداخةل امس يددمحم امعلوي ،عضو اجمللس الاكتصادي والاجامتعي وامبييئ؛ مداخةل امس يدعبد امسالم بنعنبو ،انئب مدير املزياهية بوزارة الاكتصاد واملامية؛ مداخةل امس يدعبدامرحميأأكصيب ،ممثلوزارة امصناعة والاستامثر وامتجارة والاكتصاد امرمقي؛ مداخةل امس يد(ة) رجاءشافيل،مديرة امرصد وادلراسات وامتخطيطبكتابة ادلوةل امللكفة ابمتمنية املس تدامة؛ مداخةل امس يد حكاميملراكيش ،انئب رئيسالحتاد امعام مللاولت املغرب؛ ثفاعالمسادة امربملاهيني؛ مناكشة عامة.اجللسةامثامثة()15:30-17:30
مسري(ة) اجللسة :امس يد أأمحدامتويزي،عضو مكتمبجلس املستشارين
مأسسة الحوار الاجحماعف وجعزيز املفاوضات والاثفا يات الجماعية ،وأولوية إ امة
عقد اجحماعف جديد من أجل صعود مجحمعف منصف ومسحدام
 مداخةل امس يد امليلودميوخاريق ،ا ألمني امعام مالحتاد املغريب نلشغل؛ مداخةل امس يدعالمبلعريب ،انئب اماكثب امعاملمكوهفدرايلة ادلميلراطية نلشغل؛ مداخةل امس يد عبدالإلهاحللوطي ،اماكثب امعام مالحتاد اموطين نلشغل ابملغرب؛ مداخةل امس يد امنعمميارة ،اماكثب امعام مالحتاد امعام نلشغامني ابملغرب؛ مداخةل امس يد عبداذليدفتيحي ،اماكثب امعام نلفدرامية ادلميلراطية نلشغل؛ مداخةل مس يد عليلطفي ،اماكثب امعام نلمنظمة ادلميلراطية نلشغل؛ مداخةل امس يدة سلميةامعظمي ،ممثةل وزارة امشغل والإدماج املهين؛ مداخةل امس يدجاممبلحرش ،انئب رئيسالحتاد امعام مللاولت املغرب؛ ثفاعالمسادة امربملاهيني؛ -مناكشة عامة.

امثالاثء  20فرباير 2018
اجللسة امرابعة()09:30-11:00
مسري اجللسة :امس يد املهدي عمثون ،رئيس جلنة ادلاخلية وادلاعات امرتابية وامبنيات ا ألساس يةمبجمس
املستشارين
الحنمية الجهوية والحكامةالترابية :رافعة لححقيق العدالة الاجحماعية واملجالية
ومرثكز أساس ي لقنموذج الحنموي الجديد
 مداخةل امس يدعبدامرحامهلنديةل ،عضو اجمللس الاكتصادي والاجامتعي وامبييئ؛ مداخةل ممثل وزارة ادلاخلية؛ مداخةل امس يد اماكثب امعاملوزارة اإصالح الإدارة واموظيفة امعمومية؛ مداخالت-ثفاعل رؤساء اجلهات؛ ثفاعل امسادة امربملاهيني؛ مناكشة عامة.اجللسة اخلتامية ()11:00-12:00
مسري اجللسة :امس يد عبد الإلهاحللوطي ،اخلليفة امثاين مرئيس جملس املستشارين
 ثلدمي امتلرير امرتكييب وامواثئق اخلتامية ألشغال املنتدى ،امس يد رش يداملنياري ،عضو مكتب جملساملستشارين؛
 -اختتام أأشغال املنتدى.
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