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 ال مانة العامة

 راقبة رية الترشيع واملديم
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 ين جملس املستشار   ول أ عامل د ج 

ليوماجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة   

 2019  دجنرب  10 موافق  1441  الثان ربيع    13الثالاثء  
  

 

 جللسة: رئيس ا 

 رينتشا رئيس جملس املس  شامش:حكمي بن الس يد 

 لسة:  أ مني اجل 

دريس الراالس يد:   يضا 
 

 : سة اجلل   وريم 

   08: الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حقوق ال نسان، التحدايت والآفاق -1

 05  :ةطبيعي ات املناخية والكوارث ال س ياسة احلكومة ملواهجة التغي  -2

 
 امسة ال يعية  نة الترش الس  /    2021-2015يعية:  ية الترش لول ا   / 2019  ر توب أ ك دورة  

  
 ئل  س  ال  مصلحة  

 comles@gmails.oranestioqu.: البـريد الالكرتونـي /   www.parlement.ma: ـياملوقـع الالكرتون 
 0661.16.85.65  بلمختار: جنيب                                                                                                                                                            الربملان             

 0537.21.83.06اكس:  الهاتف/ الف                                  *  الثانية اجللسة    *                                                                    جملس املستشارين

 289/   385/    1355الرمق ادلاخيل:                                                                                                                                               ط شارع محمد الامس/ الراب   444ص.ب. 
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 : رئيس احلكومة 
 

 
 

 "   الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حقوق ال نسان، التحدايت والآفاق   " :  احملور ال ول 
 
 

 . ال صاةل واملعارصة فريقني السادة أ عضاء رتماحمل نللمستشاري ،س ياسة احلكومة يف جمال حقوق ال نسان   :وي شف  ✓

الاس تقاليل   فريقالة أ عضاء احملرتمني الساد نللمستشاري ،ال نسان  ل حقوق الس ياسة العامة للحكومة يف جما  :وي شف  ✓

 . يةللوحدة والتعادل 

احملرتمني  نللمستشاري ،ببالدن وض بواقع حقوق ال نسان الس ياسة العامة للحكومة من أ جل مواصل الن  :وي ف ش ✓

   .عداةل والتمنيةلا فريقالسادة أ عضاء 

احملرتمني السادة أ عضاء  نيتشار للمس  ،والآفاق ال نسان، التحدايت  قوق ل ح الس ياسة العامة للحكومة يف جما  :وي شف  ✓

 احلريك.  فريقال
سادة أ عضاء احملرتمني ال  نللمستشاري ،فاق ل حقوق ال نسان، التحدايت والآ الس ياسة العامة للحكومة يف جما  :وي ف ش ✓

  .الاحتاد املغريب للشغل فريق

  امتعي.الاج قراطي ادلمي ادلس توريفريق ال ءسادة أ عضارتمني ال حملا نللمستشاري ،ال نسان حقوق    :شفوي  ✓

أ عضاء احملرتمني السادة  نللمستشاري ،والآفاق ل حقوق ال نسان، التحدايت الس ياسة العامة للحكومة يف جما  :وي ف ش ✓

  .لميقراطية للشغادلة مجموعة الكونفدرالي 

عبد  ينالس يداحملرتمني  نللمستشاري ،ديةوالفر امجلاعية  س ياسة احلكومة محلاية حقوق ال نسان واحلرايت  :شفوي  ✓

  .اللطيف أ معو وعدي جشيي
 

 "   ة طبيعي ات املناخية والكوارث ال س ياسة احلكومة ملواهجة التغي   " :  الثان احملور  
 

 فريقني السادة أ عضاء رتماحمل نللمستشاري ،الطبيعية يات املناخية والكوارث ة التغس ياسة احلكومة ملواهج  :وي ف ش ✓

 . ملعارصةال صاةل وا

 فريقالاحملرتمني السادة أ عضاء  نمستشاريل ل  ،الطبيعيةيات املناخية والكوارث  ة التغس ياسة احلكومة ملواهج   :وي شف  ✓

 . ةيالاس تقاليل للوحدة والتعادل 
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 قرتمني السادة أ عضاء فرياحمل نللمستشاري ،الطبيعية ات املناخية والكوارث س ياسة احلكومة ملواهجة التغي  :وي ف ش ✓

  رار.حلل  التجمع الوطين 

 فريقالأ عضاء  احملرتمني السادة نللمستشاري ،الطبيعية ات املناخية والكوارث س ياسة احلكومة ملواهجة التغي  :وي ف ش ✓

   الاشرتايك.

 فريقأ عضاء  احملرتمني السادة نللمستشاري ،الطبيعية وارث خية والك ات املنا س ياسة احلكومة ملواهجة التغي  :وي ف ش ✓

  .ولت املغربام ملقاعلالاحتاد ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجملس املستشارين  سة الشهرية بني رئيس احلكومة  الاص ابجلل توزيع التوقيت  

 دقيقة   89 الس يد رئيس احلكومة 

 دقيقة   89 جملس املستشارين 

 

 

 

 الربملانية   ة توزيع التوقيت بني الفرق واجملموع 
 دقيقة   16 فريق ال صاةل واملعارصة 

 دقيقة   16 لية  للوحدة والتعاد الفريق الاس تقاليل 

 دقيقة   10 فريق العداةل والتمنية 

 دقائق   08 الفريق احلريك 

 دقائق   07 فريق التجمع الوطين لل حرار 

 دقائق   07 الفريق الاشرتايك 

 دقائق   06 فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب 

 دقائق   06 فريق الاحتاد املغريب للشغل 

 دقائق   05 الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي 

 دقائق   04 مجموعة الكنفدرالية ادلميقراطية للشغل 

 دقائق   04 املستشاران عبد اللطيف أ معو وعدي جشيي 

 
 

 ____________________ 

 من ادلس تور:   100الفصل  

تقدم ال جوبة عنا أ مام اجمللس اذلي  ، وختصص لهذه ال س ئل جلسة واحدة لك شهر، و ابلس ياسة العامة من قبل رئيس احلكومة جوبة عىل ال س ئل املتعلقة تقدم ال  

ىل رئيس احل الية ل ح ل مر خالل الثالثني يوما املو يعنيه ا   كومة. اةل ال س ئل ا 

 

 : 15h00 تنطلق اجللسة عىل الساعة الثالثة زوالا 


