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 جملس املستشارين               جلسة الأس ئةل امشفهية

 

ل   امثاهية ؼرش  اجللسة 2 2017دورة أأبًر

  

 : ابملغاربة امللميني ابخلارج وشؤون امهجرةة دلى وزير اخلارجية امللكفة املنتدباموزارة

 ادلس توري فًرق النلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء ،2017اس تؾدادات احلكومة لإجناح معلية ؼبور : أ ينشفوي

 .ادلميلراطي الاجامتؼي

: كتابةادلوةلدلىوزيرامتجهزيوامنللوانلوجستيكواملاءامللكفةابملاء
 نلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء رضورةامرفؾمنوثريةبرانجمامزتوًدادلاؼيباملاءامصاحلللرشببامؾاملاملروي،:شفوي

ق ال  .الاس تلاليلفًر

 شاكميةهدرةاملاءامصاحلللرشب،:شفوي فًرق النلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء اسرتاتيجيةاموزارةنللضاءؽلىاإ

 .الاشرتايك

 ق امطلباملزتاًدؽلىاملاء،:شفوي  .الأصاةل واملؾارصةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

 ق الأمناملائيباملغرب،:شفوي  .امؾداةل وامتمنيةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

ؽدادامرتاابموطنيوامتؾمريوالإساكهوس ياسةاملدًنة  :وزارةاإ
 ؽادةهيلكةاملراكزاملروًة،:شفوي ق اإ  .الأصاةل واملؾارصةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

 ق أأوضاؽامؾاملينبلطاؽامواكةل،:شفوي  .الاحتاد املغريب نلشغلنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

 ق رخصةتسوًةبناايتغريكاهوهية،:شفوي  .امؾداةل وامتمنيةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

 :وزارةامرتبيةاموطنيةوامتكوًناملهنيوامتؾلاميمؾاميوامبحثامؾلمي
 ق مالءمةامتكوًناملهنيلمتطلباتسوكامشغل،:شفوي  .الاحتاد امؾام مللاولت املغربنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاءفًر

 الاس تلاليلفًرق النلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء وضؾيةالأساتذةاملتدربيناملرس بني،:شفوي. 

 ق ،2018- 2017 عروفادلخولملدريس:شفوي  .امؾداةل وامتمنيةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

: وزارةامتجهزيوامنللوانلوجستيكواملاء
 ق تؾهدااتموزارةاملتؾللةابمربانجماموطنيامثاهيللطركاملروًة،:شفوي الأصاةل نلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

 .واملؾارصة

 احلريكفًرق النلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء تسؾريةامطركامس يارة،:شفوي. 

 :وزارةامصحة
 احلريكفًرق النلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء واكؾاملنغومةامصحيةببالدان،:شفوي. 

 :وزارةامطاكةواملؾادهوامتمنيةاملس تدامة
 ٍلوؽة امكوهفدرامية ادلميلراطية نلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء ضؾفاخملزوانلحتياطياخلاصباملنتوجااتمبرتومية،:شفوي

 .نلشغل

 ق النلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء تؾماميمكهربةاملروًة،:شفوي  .الاس تلاليلفًر

 

 



 جملس املستشارين               جلسة الأس ئةل امشفهية

 

ل   امثاهية ؼرش  اجللسة 3 2017دورة أأبًر

: امس ياحة وامنلل اجلوي وامصناؽة امتلليدًة والاكتصاد الاجامتؼيوزارة  
 ق النلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء تؾزيزامربطاجلوي،:شفوي  .الاس تلاليلفًر

: وزارةالأرسةوامتضامنواملساواةوامتمنيةالاجامتؼية
 ق حصيةلأأداءصندوكدؼٌلمامتساكلجامتؼي،:شفوي  .الأصاةل واملؾارصةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

: وزارة امشغلوالإدماجاملهين
 الاس تلاليلفًرق النلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء خلفياتواهؾاكسامتحارضامصلح،:شفوي. 

 : ادلوةل دلى وزير امطاكة واملؾادن وامتمنية املس تدامة امللكفة ابمتمنية املس تدامةكتابة
 كلميطاهطان،:شفوي ق امتجمػ اموطين اموضؾامبيئياملزرًباإ  .ملأحرارنلمستشارين احملرتمني امسادة أأؼضاء فًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أأس ئةل جيمؾها وحدة املوضوع. 

____________________ 

 : من امنغام ادلاخًل249املادة 

. ، أأو ابكرتاح من مكتب اجمللس بؾد موافلة واضؾي الأس ئةل(ة)املؾين  (ة)ميكن مض سؤامني أأو أأكرث جتمؾهٌل وحدة املوضوع بطلب من اموزير

:  من امنغام ادلاخًل254املادة 

هناء اجلزء املتؾلق ابلأس ئةل ال هية واجلزء املتؾلق ابلأس ئةل اميت تلهيا مناكشة ؽامة مبتابؾة ابيق الأس ئةل املدرجة يف جدول الأؼٌلل ؽىل  تس متر جلسة الأس ئةل امشفهية بؾد اإ

 :امتاميةأأساس جتميؾها تبؾا نللطاؽات أأو اموزارات املسؤوةل ؼهنا، وذكل وفق املسطرة 

: تؾطى املكمة مؾضو اجمللس مؾرض امسؤال ونلوزير نلجواب كٌل ًًل

ثالثة دكائق مؾرض امسؤال وامتؾليب ؽىل اجلواب،  -

جابة ؼن امسؤال وامرد ؽىل امتؾليب،  - ثالثة دكائق مالإ

طار ؼرض امسؤال أأو اجلواب ؽليه، حبله فامي تبلى من احلزي امزمين احملدد هل، نلتؾليب أأو امرد ؽليه . حيتفظ املتدخل، يف اإ

: 16h30امرابؾة وامنصفزوالا تنطلق اجللسة ؽىل امساؽة  


