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    .أعضاء الفريق اMسـتوريللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الزتامات املغرب يف إطار أهداف األلفية للتمنيةالزتامات املغرب يف إطار أهداف األلفية للتمنيةالزتامات املغرب يف إطار أهداف األلفية للتمنيةالزتامات املغرب يف إطار أهداف األلفية للتمنية ::::شفويشفويشفويشفوي �
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    .8شرتايك
    .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،لتمنيةلتمنيةلتمنيةلتمنيةاأللفية ل األلفية ل األلفية ل األلفية ل     حصي= أهدافحصي= أهدافحصي= أهدافحصي= أهداف ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء مجموعة للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،حصي= الربYمج املرتبط بتحدي األهداف التمنوية لأللفيةحصي= الربYمج املرتبط بتحدي األهداف التمنوية لأللفيةحصي= الربYمج املرتبط بتحدي األهداف التمنوية لأللفيةحصي= الربYمج املرتبط بتحدي األهداف التمنوية لأللفية ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .8حتاد املغريب للشغل
أعضاء مجموعة 8حتاد الوطين للشغل للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،أهداف حتدي األلفية من أجل التمنيةأهداف حتدي األلفية من أجل التمنيةأهداف حتدي األلفية من أجل التمنيةأهداف حتدي األلفية من أجل التمنية ::::شفويشفويشفويشفوي �
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