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 مجلس المستشارين 

  األمانة العامة

        مصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

  

  

  

  
        

        ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

  رئيس مجلس المستشارين :الدكتور محمد الشيخ بيد اهللا 

        : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

عبد اللطيف أبدوح: السيد  
 

::::د األسئلة المبرمجةد األسئلة المبرمجةد األسئلة المبرمجةد األسئلة المبرمجةعدعدعدعد     
  10: أوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقع: الجلسةالجلسةالجلسةالجلسةمحور محور محور محور 

  
  

 جدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارين

ليوم المتعلقة بالسياسة العامةة الجلسة الشهري  

2013 ماي 08موافق  1434 جمادى الثانية 27 األربعاء  

السابعةالسابعةالسابعةالسابعةالسنة التشريعية السنة التشريعية السنة التشريعية السنة التشريعية / / / /  2015-2006: : : : الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية / / / /  2013    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة      
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    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية
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        ::::رئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومة
        

        ::::محور الجلسة محور الجلسة محور الجلسة محور الجلسة 

    ":":":":    أوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقعأوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقعأوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقعأوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقع""""
    

        .أعضاء فريق األصا* واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،أوضاع املغاربة املقميني يف املهجرأوضاع املغاربة املقميني يف املهجرأوضاع املغاربة املقميني يف املهجرأوضاع املغاربة املقميني يف املهجر    ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،ضام;ت القانون والواقعضام;ت القانون والواقعضام;ت القانون والواقعضام;ت القانون والواقعأوضاع املغاربة املقميني بد4ر املهجر بني أوضاع املغاربة املقميني بد4ر املهجر بني أوضاع املغاربة املقميني بد4ر املهجر بني أوضاع املغاربة املقميني بد4ر املهجر بني  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .الفريق Bسـتقاليل
    .احلريك فريقالأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،أوضاع املغاربة املقميني ببالد املهجرأوضاع املغاربة املقميني ببالد املهجرأوضاع املغاربة املقميني ببالد املهجرأوضاع املغاربة املقميني ببالد املهجر    ::::شفويشفويشفويشفوي �
التجمع فريق أعضاء دة للمستشارين احملرتمني السا    ،،،،أوضاع مغاربة العامل بني ضام;ت القانون والواقع املعاشأوضاع مغاربة العامل بني ضام;ت القانون والواقع املعاشأوضاع مغاربة العامل بني ضام;ت القانون والواقع املعاشأوضاع مغاربة العامل بني ضام;ت القانون والواقع املعاش ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .الوطين لألحرار
    .أعضاء الفريق Bشرتايكللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،أوضاع املغاربة املقميني Lملهجرأوضاع املغاربة املقميني Lملهجرأوضاع املغاربة املقميني Lملهجرأوضاع املغاربة املقميني Lملهجر ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق اQسـتوريللمستشارين احملرتمني السادة     وضعية اجلالية املغربية املقمية Lخلارج،وضعية اجلالية املغربية املقمية Lخلارج،وضعية اجلالية املغربية املقمية Lخلارج،وضعية اجلالية املغربية املقمية Lخلارج، ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     أوضاع مواطنينا يف بعض البYان األوروبية،أوضاع مواطنينا يف بعض البYان األوروبية،أوضاع مواطنينا يف بعض البYان األوروبية،أوضاع مواطنينا يف بعض البYان األوروبية،تأثري األزمة املالية عىل تأثري األزمة املالية عىل تأثري األزمة املالية عىل تأثري األزمة املالية عىل  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .فريق التحالف Bشرتايك
    .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،أوضاع املغاربة املقميني يف بY املهجرأوضاع املغاربة املقميني يف بY املهجرأوضاع املغاربة املقميني يف بY املهجرأوضاع املغاربة املقميني يف بY املهجر    ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء مجموعة Bحتاد املغريب للشغلالسادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،أوضاع املغاربة املقميني Lخلارجأوضاع املغاربة املقميني Lخلارجأوضاع املغاربة املقميني Lخلارجأوضاع املغاربة املقميني Lخلارج    ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء مجموعة للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    أوضاع املغاربة املقميني يف املهجر بني ضام;ت القانون والواقعأوضاع املغاربة املقميني يف املهجر بني ضام;ت القانون والواقعأوضاع املغاربة املقميني يف املهجر بني ضام;ت القانون والواقعأوضاع املغاربة املقميني يف املهجر بني ضام;ت القانون والواقع ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .Bحتاد الوطين للشغل Lملغرب
        
        
        
        
        
        
        
    

    ....أسـئh جيمعها وحدة املوضوعأسـئh جيمعها وحدة املوضوعأسـئh جيمعها وحدة املوضوعأسـئh جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    ::::تورتورتورتورمن اQسـ من اQسـ من اQسـ من اQسـ     100100100100الفصل الفصل الفصل الفصل 
ا أمام ا|لس ا}ي ا أمام ا|لس ا}ي ا أمام ا|لس ا}ي ا أمام ا|لس ا}ي تقدم األجوبة عىل األسـئh املتعلقة Lلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئh جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئh املتعلقة Lلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئh جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئh املتعلقة Lلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئh جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئh املتعلقة Lلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئh جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهن

    ....يعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا* األسـئh إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا* األسـئh إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا* األسـئh إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا* األسـئh إىل رئيس احلكومة
        

        ::::16h0016h0016h0016h00زوB  زوB  زوB  زوB      الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة 


