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    ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

 رئيس مجلس المستشارين: الدكتور محمد الشيخ بيد اهللا 

    : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة
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::::عدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجة     
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    ::::استراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامةاستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامةاستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامةاستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة: : : : المحور األولالمحور األولالمحور األولالمحور األول
        

    .أعضاء فريق األصا$ واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    حماربة آفة الرشوةحماربة آفة الرشوةحماربة آفة الرشوةحماربة آفة الرشوة ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .5سـتقاليلفريق الأعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،    الفسادالفسادالفسادالفساد    ةةةةالوقاية من الرشوة وحماربالوقاية من الرشوة وحماربالوقاية من الرشوة وحماربالوقاية من الرشوة وحمارب ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .احلريكفريق الأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    إسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الرشوةإسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الرشوةإسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الرشوةإسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الرشوة ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق 5شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    ماكحفة الرشوةماكحفة الرشوةماكحفة الرشوةماكحفة الرشوة ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء الفريق السادة  للمستشارين احملرتمني    ،،،،    الرشوة وختليق احلياة العامةالرشوة وختليق احلياة العامةالرشوة وختليق احلياة العامةالرشوة وختليق احلياة العامة    إسرتاتيجية احلكومة حملاربةإسرتاتيجية احلكومة حملاربةإسرتاتيجية احلكومة حملاربةإسرتاتيجية احلكومة حملاربة ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .اCسـتوري
أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    وسائل وآليات احلد من الرشوة وتأثرياهتا السلبية عىل احلياة العامةوسائل وآليات احلد من الرشوة وتأثرياهتا السلبية عىل احلياة العامةوسائل وآليات احلد من الرشوة وتأثرياهتا السلبية عىل احلياة العامةوسائل وآليات احلد من الرشوة وتأثرياهتا السلبية عىل احلياة العامة ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .فريق التحالف 5شرتايك
أعضاء ادة للمستشارين احملرتمني الس    ،،،،    إسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الرشوة وختليق احلياة العامةإسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الرشوة وختليق احلياة العامةإسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الرشوة وختليق احلياة العامةإسرتاتيجية احلكومة يف جمال حماربة الرشوة وختليق احلياة العامة ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .الفريق الفيدرايل
    .أعضاء مجموعة 5حتاد املغريب للشغلللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    ختليق احلياة العامة وحماربة الرشوةختليق احلياة العامة وحماربة الرشوةختليق احلياة العامة وحماربة الرشوةختليق احلياة العامة وحماربة الرشوة ::::شفويشفويشفويشفوي �
    

        ::::األزمة االقتصادية العالمية وانعكاساتها على االقتصاد الوطنياألزمة االقتصادية العالمية وانعكاساتها على االقتصاد الوطنياألزمة االقتصادية العالمية وانعكاساتها على االقتصاد الوطنياألزمة االقتصادية العالمية وانعكاساتها على االقتصاد الوطني: : : : المحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثاني
        

أعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    عىل 5قتصاد الوطينعىل 5قتصاد الوطينعىل 5قتصاد الوطينعىل 5قتصاد الوطين    األزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتااألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتااألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتااألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .األصا$ واملعارصة

أعضاء الفريق  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،    تداعيات األزمة 5قتصادية العاملية عىل 5قتصاد الوطينتداعيات األزمة 5قتصادية العاملية عىل 5قتصاد الوطينتداعيات األزمة 5قتصادية العاملية عىل 5قتصاد الوطينتداعيات األزمة 5قتصادية العاملية عىل 5قتصاد الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .5سـتقاليل

أعضاء فريق للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    طينطينطينطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكسها عىل 5قتصاد الو األزمة 5قتصادية العاملية وانعاكسها عىل 5قتصاد الو األزمة 5قتصادية العاملية وانعاكسها عىل 5قتصاد الو األزمة 5قتصادية العاملية وانعاكسها عىل 5قتصاد الو  ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .التجمع الوطين لألحرار

أعضاء الفريق للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    األزمة 5قتصادية العاملية وانعاكسها عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكسها عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكسها عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكسها عىل 5قتصاد الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .احلريك

أعضاء الفريق رين احملرتمني السادة للمستشا    ،،،،    األزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .5شرتايك

    .أعضاء الفريق اCسـتوريللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    تداعيات األزمة العاملية عىل 5قتصاد الوطينتداعيات األزمة العاملية عىل 5قتصاد الوطينتداعيات األزمة العاملية عىل 5قتصاد الوطينتداعيات األزمة العاملية عىل 5قتصاد الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    إسرتاتيجية احلكومة ملوا`ة التأثريات السلبية لألزمة 5قتصادية العامليةإسرتاتيجية احلكومة ملوا`ة التأثريات السلبية لألزمة 5قتصادية العامليةإسرتاتيجية احلكومة ملوا`ة التأثريات السلبية لألزمة 5قتصادية العامليةإسرتاتيجية احلكومة ملوا`ة التأثريات السلبية لألزمة 5قتصادية العاملية ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق التحالف 5شرتايك
أعضاء الفريق للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    األزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .الفيدرايل
    



        مساءلة رئيس الحكومةمساءلة رئيس الحكومةمساءلة رئيس الحكومةمساءلة رئيس الحكومةجلسة جلسة جلسة جلسة                                                                                                                                        مجلس المستشارين        مجلس المستشارين        مجلس المستشارين        مجلس المستشارين         

2 األولىاألولىاألولىاألولىالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                                                                       2201أبريلأبريلأبريلأبريل    دورة

 
        
    

أعضاء مجموعة 5حتاد للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    انعاكسات األزمة 5قتصادية العاملية عىل املغربانعاكسات األزمة 5قتصادية العاملية عىل املغربانعاكسات األزمة 5قتصادية العاملية عىل املغربانعاكسات األزمة 5قتصادية العاملية عىل املغرب ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .املغريب للشغل

أعضاء مجموعة للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    األزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطيناألزمة 5قتصادية العاملية وانعاكساهتا عىل 5قتصاد الوطين ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .5حتاد الوطين للشغل

    

        ::::االستحقاقات االنتخابيةاالستحقاقات االنتخابيةاالستحقاقات االنتخابيةاالستحقاقات االنتخابية: : : : المحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالث
        

    .عضاء فريق األصا$ واملعارصةأللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    موعد 5نتخاeت امجلاعية املقبbموعد 5نتخاeت امجلاعية املقبbموعد 5نتخاeت امجلاعية املقبbموعد 5نتخاeت امجلاعية املقبb ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق 5سـتقاليل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،    5سـتحقاقات 5نتخابية5سـتحقاقات 5نتخابية5سـتحقاقات 5نتخابية5سـتحقاقات 5نتخابية ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرارللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    أجندة 5سـتحقاقات املقبbأجندة 5سـتحقاقات املقبbأجندة 5سـتحقاقات املقبbأجندة 5سـتحقاقات املقبb ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق احلريك للمستشارين احملرتمني السادة    ،،،،    5سـتحقاقات5سـتحقاقات5سـتحقاقات5سـتحقاقات ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق 5شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    5سـتحقاقات 5نتخابية املقب5bسـتحقاقات 5نتخابية املقب5bسـتحقاقات 5نتخابية املقب5bسـتحقاقات 5نتخابية املقبb ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    5سـتعداد القانوين واملؤسسايت لالسـتحقاقات 5نتخابية املقب5bسـتعداد القانوين واملؤسسايت لالسـتحقاقات 5نتخابية املقب5bسـتعداد القانوين واملؤسسايت لالسـتحقاقات 5نتخابية املقب5bسـتعداد القانوين واملؤسسايت لالسـتحقاقات 5نتخابية املقبb    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .مجموعة 5حتاد الوطين للشغل
    

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
    

    ....أسـئb جيمعها وحدة املوضوعأسـئb جيمعها وحدة املوضوعأسـئb جيمعها وحدة املوضوعأسـئb جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    ::::من اCسـتورمن اCسـتورمن اCسـتورمن اCسـتور    100100100100الفصل الفصل الفصل الفصل 
ا أمام ا�لس ا~ي ا أمام ا�لس ا~ي ا أمام ا�لس ا~ي ا أمام ا�لس ا~ي تقدم األجوبة عىل األسـئb املتعلقة eلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئb جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئb املتعلقة eلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئb جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئb املتعلقة eلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئb جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنتقدم األجوبة عىل األسـئb املتعلقة eلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئb جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهن

    ....إلحا$ األسـئb إىل رئيس احلكومةإلحا$ األسـئb إىل رئيس احلكومةإلحا$ األسـئb إىل رئيس احلكومةإلحا$ األسـئb إىل رئيس احلكومة    يعنيه األمر خالل الثالثني يوما املواليةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املواليةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املواليةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية
        

        ::::14h3014h3014h3014h30    و النصف زو5 و النصف زو5 و النصف زو5 و النصف زو5     الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة 


