
 تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس

 نصره اهللا

 ینظم مجلس المستشارین

 بشراكة مع المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي

 المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة االجتماعیة

 تحت شعار

 توسیع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمیة المستدامة واالستقرار"

 "االجتماعي

 البرنامج
 األربعاء 19 فبرایر 2020

 تسجیل المشاركین 9 :30 - 9 :00

 الكلمات االفتتاحیة: 10 :30 - 09 :30

 كلمة السید رئیس مجلس المستشارین−
 كلمة السید رئیس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي−
  كلمة ممثلة األمانة العامة لألمم المتحدة−
  كلمة نائب رئیس برلمان أمریكا الالتینیة والكراییب−
  كلمة ممثل الكونفدرالیة الدولیة للنقابات بأمریكا−

 

 

 

 

 



 الجلسة األولى:

 مكانة الطبقة الوسطى في األجندة المؤسساتیة الدولیة والوطنیة
30: 10 - 00: 12 

 مسیر الجلسة:
 السید  عبد الحمید
 الصویري،  الخلیفة
 الخامس لرئیس

 مجلس المستشارین

 مداخلة السیدة  شفیقة  أفاق ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي−
 مداخلة السید  ثارسیس  نكاناغو ، خبیر دولي−
 مداخلة السید  أحمد برادة ، نائب مدیر المیزانیة بوزارة االقتصاد−

 والمالیة وإصالح اإلدارة
 مداخلة  محمد  تعموتي ، ممثل بنك المغرب−

 مناقشة عامة
 

 الجلسة الثانیة :

 خصائص وممیزات الطبقة الوسطى
00: 12 - 30: 13 

 مسیر الجلسة:
 السید  عبد المقصود
 الراشدي،  عضو

 المجلس االقتصادي
 واالجتماعي والبیئ

  مداخلة السید  خالد  السودي ، المندوبیة السامیة للتخطیط−
  مداخلة األستاذ عبد  اهللا  ساعف−
 مداخلة األستاذ  محمد  الطوزي−
  مداخلة األستاذ  العربي  الجعیدي−

 مناقشة عامة

 

 الجلسة الثالثة:

 محددات وإعدادات بزوغ طبقة وسطى بالعالم القروي
00: 15 - 30: 16 

 مسیر الجلسة:
 السید  عبد اإلاله

 الحلوطي،  الخلیفة
 الثاني لرئیس مجلس

 المستشارین

 مداخلة  ممثل عن وزارة الداخلیة - مدیریة الشؤون القرویة−
 مداخلة  ممثل عن وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة−

 والمیاه والغابات
 مداخلة  السید  إبراهیم أرجدال،  مدیر مغرب المقاوالت الصغرى−

  والمتوسطة
 مداخلة  األستاذ  العربي  الزكدوني - أستاذ سابق بمعهد الحسن الثاني−

 للزراعة والبیطرة
 مداخلة  السید  عبد  العزیز  نیهو ، المرصد الوطني للتنمیة البشریة−

 مناقشة عامة
 

 الجلسة الرابعة:

 تعزیز الطبقة الوسطى، خیار استراتیجي في النموذج التنموي الجدید؟



30: 16 - 00: 18 

  مسیرة الجلسة:
 السیدة  حكیمة
 الناجي،  عضو

 المجلس  االقتصادي
 واالجتماعي  والبیئي

 مداخلة األستاذ  عبد اللطیف كمات ، عمید كلیة العلوم القانونیة−
 واالقتصادیة واالجتماعیة -عین الشق- الدار البیضاء

  مداخلة  األستاذ  مصطفى  الكثیري ، رئیس جمعیة االقتصادیین المغاربة−
  مداخلة  األستاذ  طارق  قصباوي ، جامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء−
 مداخلة  السید  بدر  الدین  الیتیم ، رئیس االئتالف الوطني من أجل العدالة−

  االجتماعیة والمناخیة
 مناقشة عامة

 
 

  الجلسة الختامیة:
 

00: 18 - 30: 18 

 مسیرة الجلسة:
 السیدة  أمال العمري،
 رئیسة فریق االتحاد

 المغربي للشغل

 تقدیم التقریر التركیبي ألشغال المنتدى: الخالصات والتوصیات−
  اختتام اشغال المنتدى

 من طرف السید رئیس مجلس المستشارین
 والسید رئیس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي

 


