
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:

الجامعیة،✔ غیر واألقالیم المدن طلبة على العالي التعلیم منح تعمیم            شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

الشغل،✔ وإنعاش المهني التكوین مكتب في الصحیة التغطیة          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

للمستشارین✔ القروي، العالم في التعلیمیة المؤسسات وضعیة         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

للمستشارین✔ السكنیة، األحیاء من التعلیمیة المؤسسات تقریب         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات:
السادة المحترمین للمستشارین الحالي، الفالحي الموسم وضعیة آني:          شفوي

  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الفالحي، الموسم آني:          شفوي

  االشتراكي.
السادة المحترمین للمستشارین الحالي، الفالحي الموسم حصیلة آني:          شفوي

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
السادة المحترمین للمستشارین الحالي، الفالحي الموسم وضعیة آني:          شفوي

  أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
السادة المحترمین للمستشارین الفالحة، منها تعاني التي المشاكل          شفوي:

  أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القالعیة، الحمى مخاطر          شفوي:

 األصالة والمعاصرة.
السیدین✔ المحترمین للمستشارین الفالحیة، المنتوجات بعض في الغش          شفوي:

   عبد اللطیف أعمو وعدي شجیري.
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین لألغذیة، الصحیة المراقبة         شفوي:

  مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
السادة✔ المحترمین للمستشارین بالوالیدیة، للصید قریة إحداث مآل          شفوي:

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✔ الجبلیة، والمناطق القرویة التنمیة صندوق أداء تقییم          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
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للفالحة،✔ الوطنیة المدرسة خریجي الدولة مهندسي مآل         شفوي:
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✔ المحترمین للمستشارین ببالدنا، الغابویة المجاالت تدبیر         شفوي:
 أعضاء الفریق الحركي.

 وزارة الصحة:
على✔ الطبیة لألطر السنویة للعطل السلبیة االنعكاسات مشكل آني:           شفوي

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القروي، بالعالم الصحیة المراكز          سیر
  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

بالمكاتب✔ العاملة الطبیة شبه واألطر الممرضین حرمان آني:          شفوي
للمستشارین المهنیة، األخطار عن التعویض من الصحة لحفظ          الجماعیة

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 
أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین األدویة، أسعار في الزیادة آني:           شفوي

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
الصحیة،✔ الخدمات من المهاجرین الستفادة المعتمدة التدابیر         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
المحترمین✔ للمستشارین والصیدلة، الطب كلیة طلبة إضراب مشكل          شفوي:

  السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
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 أسئلة تجمعها 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.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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