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 رئیس الحكومة:
 
 

 

 محور الجلسة  : " سیاسة الحكومة لما بعد رفع الحجر
 الصحي: أیة خطة إقالع اقتصادي لمعالجة اآلثار

 االجتماعیة لألزمة؟ "
 

إقالع✔ خطة أیة الصحي: الحجر رفع بعد لما الحكومة سیاسة            شفوي:
السادة المحترمین للمستشارین ، لألزمة االجتماعیة اآلثار لمعالجة          اقتصادي

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
إلقالع✔ خطة أیة : الصحي الحجر رفع بعد لما الحكومة سیاسة             شفوي:

السادة المحترمین للمستشارین  لألزمة، االجتماعیة اآلثار لمعالجة         اقتصادي
  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

التداعیات✔ ومواجهة الوطني االقتصاد إلنعاش الحكومیة الخطة         شفوي:
المحترمین للمستشارین ، المستجد كورونا فیروس عن الناتجة          االجتماعیة

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
✔، كورونا لجائحة واالجتماعیة االقتصادیة التداعیات تدبیر         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
للخروج✔ التهیىء ظل في االقتصادي لإلقالع الحكومة خطة          شفوي:

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ، الصحیة الطوارئ حالة من           التدریجي
  فریق التجمع الوطني لألحرار.

الحكومة✔ وخطة الصحي الحجر رفع بعد لما الحكومیة السیاسة           شفوي:
، كورونا فیروس ألزمة االجتماعیة اآلثار لمعالجة اقتصادي          إلقالع

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
إنطالقة✔ أجل من المتضررة االقتصادیة القطاعات ومواكبة دعم          شفوي:

الحمایة مجال وتوسیع تعزیز تكرس الوطني لالقتصاد وسلیمة          قویة
لمقاوالت العام االتحاد فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ،           االجتماعیة

  المغرب.
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إقالع✔ خطة أیة الصحي: الحجر رفع بعد لما الحكومة سیاسة            شفوي:
السادة المحترمین للمستشارین ، لألزمة االجتماعیة اآلثار لمعالجة          اقتصادي

  أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
السادة✔ المحترمین للمستشارین ، كورونا ألزمة االقتصادیة التداعیات          شفوي:

 أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
آثاره✔ ومعالجة االقتصادي النشاط إنعاش قصد للحكومة خطة أي           شفوي:

السادة المحترمین للمستشارین التشغیل، مستوى على خاصة         االجتماعیة
 أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

اإلقالع✔ خطة في العام المال ونهب الفساد جائحة مكافحة موقع            شفوي:
المحترم للمستشار ، كورونا ألزمة االجتماعیة اآلثار لمعالجة          االقتصادي

  السید رشید المنیاري .
____________________ 

 الفصل 100 من الدستور:
جلسة األسئلة لهذه وتخصص الحكومة، رئیس قبل من العامة بالسیاسة المتعلقة األسئلة على األجوبة                تقدم
إلحالة الموالیة یوما الثالثین خالل األمر یعنیه الذي المجلس أمام عنها األجوبة وتقدم شهر، كل                 واحدة

 األسئلة إلى رئیس الحكومة.
 

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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