
 
  

1 

 
الجلسة 2020 أبریل      دوة

  الخامسة



 

 وزارة االقتصاد والمالیة و إصالح اإلدارة  :
 
جائحة❖ ظل في المغربیة المقاولة لدعم المتخذة التدابیر : محوري            شفوي

  كورونا ،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
وفعالیة❖ كورونا أزمة أمام الوطني االقتصاد صمود مدى : محوري            شفوي

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین لمواجهتها، المتخذة         التدابیر
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

كورونا❖ جائحة تداعیات لمواجهة الحكومیة اإلجراءات : محوري          شفوي
العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، الوطني االقتصاد           على

  والتنمیة.
وما❖ كورونا جائحة ظل في الوطني االقتصاد وضعیة : محوري            شفوي

  بعدها،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
❖، الوطني االقتصاد على كورونا جائحة تأثیرات : محوري           شفوي

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
الحكومة❖ ستنهجها التي والمالیة االقتصادیة االختیارات محوري:         شفوي

للمستشارین ، كورونا أزمة بعد وما ظل في االقتصادیة الدورة            لتحریك
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

للمستشارین❖  ، الوطنیة المقاوالت وتنافسیة إنتاجیة تعزیز : محوري           شفوي
  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

اتخذتها❖ التي والمالیة االقتصادیة واإلجراءات التدابیر : محوري          شفوي
تداعیات من العاملة والطبقة الوطني االقتصاد حمایة أجل من           الحكومة
االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، 19 كوفید كورونا            جائحة

 المغربي للشغل.
كورونا،❖ جائحة تداعیات ظل في الوطني االقتصاد : محوري           شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
واإلجراءات❖ كورونا جائحة بعد الوطني االقتصاد وضعیة : محوري           شفوي

مؤقتا، المتوقفة الشغل مناصب على للحفاظ اتخاذها تعتزمون          التي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
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 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع❖
____________________ 

 المادة 293 من النظام الداخلي:
الحكومة، من باقتراح أو منهم بمبادرة محوریة، بأسئلة یتقدموا أن والمستشارین للمستشارات              یمكن

 لمناقشة مواضیع ذات بعد وطني هام.
الفرق الرئیس یبلغ الجلسة، أعمال جدول في الصنف هذا من شفهیة أسئلة المكتب یدرج                وعندما

 والمجموعات البرلمانیة واألعضاء غیر المنتسبین بموضوع السؤال المحوري.
 یمكن أن تشمل المناقشة قطاعین  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومیة المعنیة بالموضوع.
اإلجمالیة الحصة من الموضوع،وتخصم وحدة إطار في وتدمج الجلسة، بدایة في المحوریة األسئلة               تبرمج

 السئلة الفریق أو المجموعة أو األعضاء غیر المنتسبین .
 

:12h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة عشر زواال 
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