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 وزارة الصحة:
العقارب✔ لسعات لضحایا الضروریة واألمصال العالجات توفیر آني:          شفوي

السادة المحترمین للمستشارین القرب، مستوصفات مستوى على         واألفاعي
  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

والممرضین✔ لألطباء القروي بالعالم الصحیة المراكز افتقار آني:          شفوي
الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین زاكورة)، إقلیم (نموذج          واألدویة

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
السادة✔ المحترمین للمستشارین الصحة، بوزارة البشریة الموارد نقص          شفوي:

 أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
في✔ العمل بمقرات االلتحاق عن األطباء عزوف ظاهرة تنامي           شفوي:

التجمع فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین والنائیة، القرویة          المناطق
  الوطني لألحرار.

البشریة✔ للموارد متوازن وانتشار توزیع لضمان المتخذة التدابیر          شفوي:
 الطبیة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المستعجالت، مخطط تقییم          شفوي:
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✔ العمومیة، بالمستشفیات الدم مخزون انخفاض مواجهة         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة العدل:
القضائیة،✔ األحكام تنفیذ إشكالیة لمواجهة الحكومة مقاربة         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
  وزارة الشغل واإلدماج المهني:

التصریح✔ خصوصا القانون تطبیق من الشركات بعض تهرب          شفوي:
للمستشارین لألجور، األدنى والحد االجتماعي، الضمان صندوق لدى          بالعمال

 المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 شفوي:  القانون المتعلق بالنقابات،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق✔

 االشتراكي.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الذاتیة، المقاوالت تشجیع          شفوي:

 التجمع الوطني لألحرار.

1 
 دورة أبریل 2019                                                                   ج                                                     الجلسة الثالثة

  عشر



  مجلس المستشارین                                                                                                            جلسة األسئلة الشفهیة

القرویة،✔ المناطق في للشباب الذاتي التشغیل لتطویر برنامج إطالق           شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

للمستشارین✔ ،2025 أفق في للتشغیل الوطنیة اإلستراتیجیة         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

السادة✔ المحترمین للمستشارین االجتماعي، الضمان مصحات مشاكل         شفوي:
 أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

للمستشارین✔ الشغل، تفتیش بهیئة الخاص األساسي النظام مراجعة          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

الفریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشغل، مفتشي وضعیة          شفوي:
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 
 
 

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة:
العمومیة،✔ بالوظیفة األجور منظومة تعرفها التي االختالالت         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالنقل:

المحترمین✔ للمستشارین الطرقیة، السالمة مجال في الحكومیة السیاسة          شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 كتابة الدولة لدى وزیر إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة المكلفة
 باإلسكان:

أعضاء✔ السادة المحترمین للمستشارین الكركرات، الحدودي المعبر تأهیل          شفوي:
 الفریق الحركي.

 كتابة الدولة لدى وزیر الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي المكلفة باالستثمار:
المحترمین✔ للمستشارین تافیاللت، درعة بجهة صناعي برنامج إطالق          شفوي:

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 
 
 

 
 

 
 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
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 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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