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 هجلس الوستشاريي 
األهاًت العاهت 

هديريت التشريع والوراقبت 

مصلحت األسئلت  

  

 
 
 
 
 

: رئيس الجلست

رئيس هجلس الوستشاريي  : السيد حكين بي شواش

:  أميه الجلست

إدريس الراضي : السيد
 

:عدد األسئلت المبرمجت  

سياست الحكىهت لوعالجت تحدياث التعلين والتكىيي الوهٌي :” محبور الجلست

 10 :“ والبحث العلوي ببالدًا
سياست الحكىهت في تدبير التىظيف في القطاع العام ورهاًاث تحديث اإلدارة  ”

 03“ :  العوىهيت

  
 

 

 

 

 جدول أعمبل مجلس المستشبريه

 الجلست الشهريت الوتعلقت بالسياست العاهت ليىم

 2019 هاي 21 هىافق 1440 رهضاى 15الثالثاء 
  

 

السنت التشريعيت  / 2021-2015: الىاليت التشريعيت/ 2019دورة أبريل 

 الرابعت
  

 

 

 مصلحت األسئلت 

 questions.orales@conseiller.ma: البـريد االلكتروًـي /  www.parlement.ma: الوىقـع االلكتروًـي 

 
 

 

 

 

 

 

 البرلمبن
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 :رئيس احلكومة

 
 ": س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي ببالدان " :احملور الأول

 نلمستشارين احملرتمني  س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي ببالدان، :شفوي

 .أأغضاء فريق الأضاةل واملؼارصةامسادة 

 نلمستشارين احملرتمني  س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي ببالدان، :شفوي

 .أأغضاء امفريق الاس تلاليل نلوحدة وامتؼادميةامسادة 

 نلمستشارين احملرتمني  س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي ببالدان، :شفوي

  .أأغضاء فريق امؼداةل وامتمنيةامسادة 

 ضالح امتؼلمي وامتكوين، :شفوي  .أأغضاء امفريق احلريكنلمستشارين احملرتمني امسادة  س ياسة احلكومة يف جمال اؤ

 نلمستشارين احملرتمني  س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي ببالدان، :شفوي

  .أأغضاء فريق امتجمع اموطين ملأحرارامسادة 

 نلمستشارين احملرتمني امسادة  س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي، :شفوي

 .أأغضاء امفريق الاشرتايك

 نلمستشارين احملرتمني  س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي ببالدان، :شفوي

  .أأغضاء فريق الاحتاد امؼام مللاوالت املغربامسادة 

 نلمستشارين احملرتمني  س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي ببالدان، :شفوي

  .أأغضاء فريق الاحتاد املغريب نلشغلامسادة 

 نلمستشارين احملرتمني  س ياسة احلكومة ملؼاجلة حتدايت امتؼلمي وامتكوين املهين وامبحث امؼلمي ببالدان، :شفوي

  .أأغضاء امفريق ادلس توري ادلميلراطي الاجامتغيامسادة 

 احملرتمني ن نلمستشاريمؼاجلة املضااي الآهية والاسرتاتيجية ملنظومة امرتبية وامتكوين وامبحث امؼلمي، :شفوي 

  .امس يدين غبد انلطيف أأمعو وػدي جشريي
 

 

 س ياسة احلكومة يف تدبري امتوظيف يف املطاع امؼام ورهاانت  ": احملور امثاين

 ":حتديث االؤدارة امؼمومية 
 نلمستشارين  س ياسة احلكومة يف تدبري امتوظيف يف املطاع امؼام ورهاانت حتديث االؤدارة امؼمومية، :شفوي

 .أأغضاء امفريق الاس تلاليل نلوحدة وامتؼادميةاحملرتمني امسادة 
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 أأغضاء امفريق نلمستشارين احملرتمني امسادة  تدابري امتوظيف يف املطاع امؼام وحتديث االؤدارة امؼمومية، :شفوي

 .احلريك

 نلمستشارين  س ياسة احلكومة يف تدبري امتوظيف يف املطاع امؼام ورهاانت حتديث االؤدارة امؼمومية، :شفوي

 .أأغضاء مجموػة امكوهفدرامية ادلميلراطية نلشغلاحملرتمني امسادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________ 

 : من ادلس تور100امفطل 

تلدم الأجوبة ػىل الأس ئةل املتؼللة ابمس ياسة امؼامة من كبل رئيس احلكومة، وختطص مهذه الأس ئةل جلسة واحدة لك شهر، وتلدم الأجوبة غهنا أأمام اجمللس اذلي 

ىل رئيس احلكومة  .يؼنيه الأمر خالل امثالثني يوما املوامية الؤحاةل الأس ئةل اؤ

 

 :11h00احلادية غرش ضباحا تنطلق اجللسة ػىل امساػة 


