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 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

االستقطاب✓ ذات العلیا والمدارس والمعاهد الجامعات ولوج         شفوي: مسطرة
 المحدود، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

أعضاء✓ السادة المحترمین والتكوین، للمستشارین التربیة لمهن الجهویة المراكز          شفوي: مآل
  فریق التجمع الوطني لألحرار.

 وزارة  التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
 شفوي:  النهوض بالموانىء المغربیة، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.✓
أعضاء✓ السادة المحترمین بالمغرب، للمستشارین السیارة للطرق الوقائي         شفوي: الحائط

 الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
 شفوي: تأهیل میناء سیدي إفني، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.✓

 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
المحترمین✓ ببالدنا، للمستشارین السیاحیة للموارد المؤدیة والمسالك الطرق         شفوي: أوضاع

 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیة:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین والهشاشة، للمستشارین الفقر نسبة         شفوي: تقلیص
 االستقاللي.

 وزارة الشغل واإلدماج المهني:
لجان✓ مستوى على األجراء مشاركة بتفعیل الشغلي القانون تطبیق           شفوي:

 المقاولة، للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل. .
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

العدالة✓ فریق أعضاء السادة المحترمین ببالدنا، للمستشارین السجون وضعیة          شفوي: حقیقة
  والتنمیة.

 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة:
أعضاء✓ السادة المحترمین الجنوبیة، للمستشارین الواحات داخل البیئة على          شفوي: المحافظة

 مجموعة العمل التقدمي.
____________________ 

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

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

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

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

1 
الثالثة الجلسة 2017 أبریل      دورة

 عشر



 مجلس المستشارین                                                                                                           جلسة األسئلة الشفهیة

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب،-
 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب،-

الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                یحتفظ
 المحدد له، للتعقیب أو الرد علیه.

:16h30  تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زواال 
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