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 وزارةإعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:

العالم✓ خصوصیات مراعاة دون التعمیر قانون تطبیق         شفوي: مشكل
 القروي، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.

 شفوي: أزمة العقار، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.✓
 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

بالعالم✓ والثانوي اإلعدادي الثانوي التعلیم       شفوي: وضعیة
 بالقروي، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء✓ السادة المحترمین القروي، للمستشارین العالم في        شفوي: التمدرس
 الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین التعلیمیة، للمستشارین       شفوي: السیاسة
 االستقاللي.

أعضاء✓ السادة المحترمین المدرسیة، للمستشارین الداخلیات       شفوي: وضعیة
 الفریق االشتراكي.

 وزارةالتجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
أعالي✓ في الصید ورخص الرمال مقالع من         شفوي: المستفیدین

الدیمقراطیة الكونفدرالیة مجموعة أعضاء السادة المحترمین        البحار، للمستشارین
 للشغل.

 وزارة الصحة:
مناطق✓ من العدید في المعدیة األمراض بعض         شفوي: انتشار

 المملكة، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
الكلوي، للمستشارین✓ القصور مجال في العاملة الجمعیات        شفوي: دعم

 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.
الخاصة✓ المواعید طول إشكالیة لتجاوز وزارتكم        شفوي: إجراءات

فریق أعضاء السادة المحترمین الجراحیة، للمستشارین العملیات        بإجراءات
 العدالة والتنمیة.

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:
إزاء✓ االجتماعیة السیاسات وضعف الفقر       شفوي: استفحال

 الفقراء، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
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أعضاء✓ السادة المحترمین الشباب، للمستشارین بطالة نسبة        شفوي: ارتفاع
 فریق األصالة والمعاصرة.

أعضاء✓ السادة المحترمین العلیا، للمستشارین الشهادات حاملي        شفوي: مصیر
 الفریق االستقاللي.

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین البطالة، للمستشارین نسبة        شفوي: ارتفاع
 الحركي.

المهنیة، للمستشارین✓ المخاطر عن المترتبة األضرار عن        شفوي: التعویض
 المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

 
 
 
 

 
 

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
التي✓ االجتماعیة األعمال جمعیات لبعض واإلداریة المالیة         شفوي: الحكامة

العدالة فریق أعضاء السادة المحترمین العام، للمستشارین النفع صبغة          تكتسي
 والتنمیة.

السادة✓ المحترمین عقلیة، للمستشارین بأمراض المصابین       شفوي: السجناء
 أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء الملكفة بالماء:
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین الصغیرة، للمستشارین السدود        شفوي: إنجاز

 األصالة والمعاصرة.
الصالح✓ الماء من القرویة المناطق بعض استفادة         شفوي: عدم

 للشرب، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 
 
 
 
 
 
 

2 
 دورة أبریل 2017                                                                                                                الجلسة األولى





األسئلة جلسة المستشارین     مجلس
 الشفهیة

 
 
 

 
 
 
 

 أسئلة یجمعها وحدة الموضوع.☑
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
مكتب من باقتراح أو (ة)، المعني الوزیر(ة) من بطلب الموضوع وحدة تجمعهما أكثر أو سؤالین ضم                  یمكن

 المجلس بعد موافقة واضعي األسئلة.
 المادة 254 من النظام الداخلي:

تلیها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنیة باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهیة األسئلة جلسة                تستمر
أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                مناقشة

 الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالیة :
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزیر للجواب كما یلي:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب،-
 
 

 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب،-
له، المحدد الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                  یحتفظ

 للتعقیب أو الرد علیه.
:16h30تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة والنصف زواال 
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