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  أ�مانة العامة
  مد�ریة ال�رشیع واملراق�ة

  مصل%ة ا�ٔس#ئ!
  

 
 
  

  ن-دول ٔ�عامل جملس املس�شار�
لیومعامة اجللسة الشهریة املتعلقة /لس#یاسة ال  

 2021 یونیو 22ق مواف 1442 ذو القعدة 11الثال6ء 
  

 

  رئ@س اجللسة:
  رئ@س جملس املس�شار�ن حكمي 	ن شامش:الس#ید 

  ٔ�مني اجللسة: 
  ٔ�محد تو�زيالس#ید: 

  

  :اجللسة حمور
1-  Nراهات الناجتة عن و/ءارج بة اجلالیة املغربیة املقمية /خلتدابري اس#تق�ال ومواNوف^د يف ظل إالN 19 :11 

  

 السادسةیعیة س#نة ال�رش / ال  2021- 2015: / الوالیة ال�رشیعیة2021 �ٔ	ریلدورة 
  

  أ�س#ئ! مصل%ة 
  questions.orales@gmail.com: ونـيال�ـرید dلكرت /  www.parlement.ma: ياملوقeع dلكرتونـ

  0661.16.85.65 بلمختار:جنیب                                                                                                                                                           الربملان           

  0537.21.83.06الهاتف/ الفاNس:                              * الثانیةاجللسة  *                                                                    س�شار�نمل جملس ا

  289/  385/  1355الرمق ا�ا�يل:                                                                                                                                  طشارع محمد اخلامس/ الر/ 444ص.ب.
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  :رئ@س احلكومة
  

  

  ارج يف ظل إالNراهات الناجتةبة اجلالیة املغربیة املقمية /خلتدابري اس#تق�ال ومواN  : "حمور اجللسة 
  "N 19وف^د عن و/ء 

 

 بة اجلالیة املغربیة :شفويN،تدابري اس#تق�ال وموا �شار� املعارصة. ا� و أ�ص ٔ�عضاء فریق دةلسامني ااحملرت  ن�لمس

 راهات الناجتة عن و :شفويNبة اجلالیة املغربیة املقمية /خلارج يف ظل إالNوف^د التدابري احلكوم^ة الس#تق�ال ومواN ء/
 dس#تقاليل �لو�دة والتعادلیة.  فریقالاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن�لمس�شار� ،19

 بة ااس#تق� :شفويNراهات الناجتة عن /خلارج ربیة یة املغال جلال ومواNوف^د يف ظل إالN شا�لم  ،19و/ء�احملرتمني  نر�س
 العدا� والتمنیة.  السادة ٔ�عضاء فریق

 ،التدابري املت�ذة لت�ٔمني عودة املغاربة املقميني /خلارج :شفوي �شار�  احلريك.  فریقالاحملرتمني السادة ٔ�عضاء  ن�لمس

 بة مٕاجراءات اس#تق�ال  :شفويNراهاومواNوف^د غاربة العامل يف ظل ٕاN ش ،19ت و/ء�السادة ٔ�عضاء  رتمنياحمل نار��لمس
 لٔ¤حرار. التجمع الوطين  فریق

 بة اجلالیة املغربیة  :شفويNوف^د /خلارج تدابري اس#تق�ال ومواN راهات الناجتة عن و/ءN،19يف ظل إال �شار� ن�لمس
 ايك. dشرت  فریقالاحملرتمني السادة ٔ�عضاء 

 بة املغاربة املقميني /خلارج يف  :ويشفNس#ت¦¥ائیة جلمواd ورو©ظل الظروفN ،احئة �شار�احملرتمني السادة  ن�لمس
 dحتاد العام ملقاوالت املغرب.  ٔ�عضاء فریق

 بة ااس#تق� تدابري :شفويNوف^د /خلارج جلالیة املغربیة ال ومواN راهات الناجتة عن و/ءNس �لم  ،19يف ظل إال�شار� ن
 يب �لشغل. dحتاد املغر مني السادة ٔ�عضاء فریقرت حملا

 ورو© 2021مرح�ا معلیة  :شفويN ،وظروف �شار�ا�س#توري ا�ميقراطي فریق ال احملرتمني السادة ٔ�عضاء ن�لمس
  dج¯عي.

 بة اجلالیة  :شفويNراهات الناجتتدابري اس#تق�ال ومواNوف^د املغربیة يف ظل إالN شا ،19ة عن و/ء�احملرتمني  ن�ر �لمس
 لشغل. قراطیة � درالیة ا�ميمجمو°ة الكونفالسادة ٔ�عضاء 

 بة اتدابري اس#تق� :شفويNوف^د /خلارج جلالیة املغربیة ال ومواN راهات الناجتة عن و/ءN،19يف ظل إال �شار� ن�لمس
   جشريي. عبد ا�لطیف ٔ�معو و°دي الس#ید�ناحملرتمني 

  

  

  

___________________  
 ا�س#تور: من 010ل صالف

/لس#یاسة العامة من ق�ل رئ@س احلكومة، وختصص لهذه ا�ٔس#ئ! -لسة وا�دة لك شهر، وتقدم ا�ٔجوبة عهنا ٔ�مام ا·لس ا¶ي تقدم ا�ٔجوبة °ىل ا�ٔس#ئ! املتعلقة 
 یعنیه ا�ٔمر �الل الثالثني یوما املوالیة ٕال�ا� ا�ٔس#ئ! ٕاىل رئ@س احلكومة.

 

d15  تنطلق اجللسة °ىل السا°ة الثالثة زوh00: 


