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 رئيس اجللسة: 

 للرئيس  الرابع: اخلليفة  عبد القادر سالمةالس يد 

 أ مني اجللسة:    

 تويزيأ محد الس يد: 

 عدد ال س ئل املربجمة: 

 19/ العادية:  02 الآنية:

 

 السادسة / الس نة الترشيعية    2021-2015الوالية الترشيعية:    / 2021  أ بريل دورة  
  

 ال س ئل  مصلحة  
 questions.orales@gmail.com: البـريد الالكرتونـي /   www.parlement.ma: املوقـع الالكرتونـي

 0661.16.85.65  بلمختار: جنيب                                                                                                                                                            الربملان             

 0537.21.83.06الهاتف/ الفاكس:                                      *  الثامنة   اجللسة   *                                                          جملس املستشارين

 289/   385/    1355الرمق ادلاخيل:                                                                                                                                      شارع محمد اخلامس/ الرابط   444ص.ب. 
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 : اجلوي والاقتصاد الاجامتعي الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل وزارة 

  آن   شفوي نعاش   خطة   : أ  . الاشرتايكفريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، الس ياح   القطاع   ا 

  نعاش القطاع الس ياح يف ظل وابء كوفيد  :شفوي فريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، برانمج ا 

   . الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

آن  شفوي  ✓ احملرتمني السادة  نللمستشاري ، كوروان جاحئة  ظل  يف  ادلاخلية  الس ياحة  لتشجيع  املتخذة  اال جراءات  :أ

 .ال صاةل واملعارصةفريق أ عضاء 

 . العداةل والتمنيةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري  ، تمثني املواقع الس ياحية ابجلهة الرشقية  :شفوي  ✓

  .الاحتاد املغريب للشغلفريق احملرتمني السادة أ عضاء  ن للمستشاري ، ابلس ياحة ادلاخلية دمقرطة والهنوض    :شفوي  ✓

   .احلريكفريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، وضعية الصناعة التقليدية  :شفوي  ✓

 فريق التجمع الوطين لل حرار.احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، دمع تعاونيات الصناع التقليديني  :شفوي  ✓

الاحتاد العام فريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، مشالك التصدير يف قطاع الصناعة التقليدية :شفوي  ✓

   .ملقاوالت املغرب

 ن للمستشاري ، 2020-2010تقيمي اال سرتاتيجية الوطنيـة للهنـوض ابالقتصاد الاجامتعي والتضامنـي  :شفوي  ✓

  .ال صاةل واملعارصةفريق احملرتمني السادة أ عضاء 

الاس تقاليل للوحدة فريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، تقيمي منظومة التكوين للصناع التقليدين  :شفوي  ✓

   . والتعادلية

صدار النصوص التطبيقية للقانون  :شفوي  ✓ يواء ال خرى املتعلق ابملؤسسات  14-80ا    ، الس ياحية وأ شاكل اال 
   . العداةل والتمنيةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري

   الس يدين عبد اللطيف أ معو وعدي جشريي.احملرتمني  نللمستشاري ، اخملطط اجلهوي للس ياحة   :شفوي  ✓

  .ال صاةل واملعارصةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، تمثني الس ياحة القروية واجلبلية  :شفوي  ✓

احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، استامثر املؤهالت الس ياحية الوطنية لضامن اس تقرار نشاط القطاع  :شفوي  ✓

   . الاس تقاليل للوحدة والتعادليةفريق ال

  .مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، معاانة أ جراء القطاع الس ياح   :شفوي  ✓

احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، تدهور وضعية املرشدين الس ياحيني بسبب تداعيات جاحئة كوروان  :شفوي  ✓

   .ال صاةل واملعارصةفريق 

   فريق التجمع الوطين لل حرار.احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري  ، تأ هيل وتمثني املوارد الس ياحية اجلبلية :شفوي  ✓
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 : العدل وزارة 
   الفريق احلريك.احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، تقيمي برانمج تأ هيل وعرصنة حمامك اململكة :شفوي  ✓

   . الاس تقاليل للوحدة والتعادليةفريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، ظاهرة الاستيالء عىل عقار الغري  :شفوي  ✓

ادلس توري فريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، احملامكة عن بعد وضامن حق احملامكة العادةل  :شفوي  ✓

   .ادلميقراطي الاجامتعي

احملرتمني السادة  نللمستشاري ، العدل التضييق عىل املشاركني يف الاحتجاجات اليت خاضهتا نقاابت قطاع  :شفوي  ✓

   . العداةل والتمنيةفريق أ عضاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 أ س ئل جتمعها وحدة املوضوع  ❖
 ____________________ 

 

 )الفقرة ال وىل( من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين:   287املادة  

 واملستشارين وأ جوبة احلكومة عهنا. ختصص جلسة يوم الثالاثء ل س ئل املستشارات 

 

 من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين:   288املادة  

 تناقش ال س ئل املدرجة يف جدول ال عامل وفق املسطرة التالية:

 تعطى اللكمة لعضو اجمللس لعرض السؤال ولعضو احلكومة للجواب كام ييل: 

 ثالث دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب؛  -

جابة عن السؤال والرد عىل التعقيب. ثال -  ث دقائق لال 

د عليه.  د هل، للتعقيب أ و الرز طار عرض السؤال أ و اجلواب عنه، حبقه فامي تبقى من احلّيز الزمين احملدز  حيتفظ املتدخل، يف ا 
 

   : h0015  الثالثة زوالا تنطلق اجللسة عىل الساعة  


