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 :وrق�صاد اJٔخرض والرمقي  الصناlة والت�ارةوزارة 
 

 ن$لمس�شار� ،يف ظل حمنة فريوس |ورو� املقاو�التدابري املت�ذة ملوا�ة الصعوHت اليت تعرفها : شفوي حموري �
 . فريق اJٔصا� واملعارصةاحملرتمني السادة ٔ�عضاء 

 

احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن$لمس�شار� ،lىل املقاوالت والرشاكت الوطنية 19|وف�د تداعيات ٔ�زمة : شفوي حموري �
 . الفريق rس(تقاليل $لو�دة والتعادلية

  

يف الو�دات الصناعية واملراكز الت�ارية التدابري وإالجراءات احلكوم�ة ملنع ان�شار وHء |ورو� : شفوي حموري �
 .والتمنية فريق العدا�احملرتمني السادة ٔ�عضاء  نلمس�شار�$  ،الوHء lىل rق�صاد الوطينوالتخف�ف من تداعيات 

 

الفريق احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن$لمس�شار�، |ورو�إالجراءات القطاعية املت�ذة $لQد من تداعيات : شفوي حموري �
 . احلريك

 

اJٔخرض والرمقي يف موا�ة اليت اختذهتا وزارة الصناlة والت�ارة وrق�صاد التدابري وإالجراءات : شفوي حموري �
 . فريق التجمع الوطين لٔ»حراراحملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن$لمس�شار� ،�احئة |ورو�

 

احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن$لمس�شار� ،املواد rس(هتال|يةحملاربة املضارHت lىل بعض التدابري املت�ذة  :حموريشفوي  �
 . الفريق rشرتايك

 

توفر هذه ومدى  الصناعي $لمعايري ا<ولية الصحيةو�ٔ�زة التنفس مدى مطابقة الكاممات الواق�ة : شفوي حموري �
 . فريق rحتاد العام ملقاوالت املغرباحملرتمني السادة ٔ�عضاء  نمس�شار�ل $  ،Hلشلك الاكيف يف السوق ا<ا=يل املنت�ات

 

Hلقطاlات وسالمة العاملني لتلبية �اج�ات السوق الوطنية وضامن حصة التدابري الوقائية : شفوي حموري �
 . فريق rحتاد املغريب $لشغلاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن$لمس�شار� ،إالنتاج�ة

 

احملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن$لمس�شار� ،الت�اري وإالنتاج الصناعي�Vٓر وتداعيات |ورو� lىل الرواج : شفوي حموري �
 . الفريق ا<س(توري ا<ميقراطي rج½عي

  

 ،الوطين من rهنيارrق�صاد  ووقايةملتطلبات املر�N  الوطنيةمدى اس(ت�ابة الصناlة : شفوي حموري �
 . مجموlة الكونفدرالية ا<ميقراطية $لشغلاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن$لمس�شار�

 

  

  ٔ�س(ئN جتمعها و�دة املوضوع �
____________________ 

  :من النظام ا<ا=يل 293املادة 
  .ناقشة مواضيع ذات بعد وطين هاممل ميكن $لمس�شارات واملس�شار�ن ٔ�ن يتقدموا بÈٔس(ئN حمورية، مببادرة مهنم ٔ�و Hقرتاح من احلكومة، 

لسؤال مبوضوع ا غÌري املن�س(بني واJٔعضاءنية لسة، يبلغ الرئ"س الفرق واÊموlات الربملاوعندما يدرج املك�ب ٔ�س(ئN شفهية من هذا الصنف يف �دول ٔ�عامل اجل 
  .احملوري

  . ميكن ٔ�ن Ñشمل املناقشة قطاlني ٔ�و �ٔكرث يف نفس الوقت ٕاذا تعددت القطاlات احلكوم�ة املعنية Hملوضوع
  .Óري املن�س(بني اJٔعضاءوختصم من احلصة إالجاملية Jٔس(ئN الفريق ٔ�و اÊموlة ٔ�و ، وتدمج يف ٕاطار و�دة املوضوعتربمج اJٔس(ئN احملورية يف بداية اجللسة، 

 

  :12h00زوr  الثانية عرشتنطلق اجللسة lىل الساlة 


