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 رئيس اجللسة: 

 للرئيس  ال ول: اخلليفة عبد الصمد قيوح الس يد 

 أ مني اجللسة:    

 أ محد تويزيالس يد: 

 عدد ال س ئل املربجمة: 

 18/ العادية:  01 الآنية:

 

 السادسة / الس نة الترشيعية    2021- 2015الوالية الترشيعية:    / 2021  أ بريل دورة  
  

 ال س ئل  مصلحة  
 questions.orales@gmail.com: البـريد الالكرتونـي /   www.parlement.ma: املوقـع الالكرتونـي

 0661.16.85.65  بلمختار: جنيب                                                                                                                                                            الربملان             

 0537.21.83.06الهاتف/ الفاكس:                                      *  السادسة   اجللسة   *                                                          جملس املستشارين

 289/   385/    1355الرمق ادلاخيل:                                                                                                                                      شارع محمد اخلامس/ الرابط   444ص.ب. 
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 : العلمي الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث  وزارة 
آن   شفوي  ✓    .ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيفريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، رمقنة اجلامعات املغربية  : أ

الفريق الاس تقاليل للوحدة احملرتمني السادة أ عضاء    نللمستشاري  ، وضعية ال طر االإدارية حاميل الشواهد العليا   :شفوي  ✓

   والتعادلية. 

   الفريق احلريك.احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، حياء اجلامعية ل  وضعية ا   :شفوي  ✓

آاثر تعدد مساكل املاسرت  :شفوي  ✓    فريق التجمع الوطين لل حرار.احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، أ

   . العداةل والتمنيةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، مسامهة اجلامعة يف التمنية اجلهوية   :شفوي  ✓

   . العداةل والتمنيةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، تعممي منح التعلمي العايل :شفوي  ✓

 .ال صاةل واملعارصةفريق  احملرتمني السادة أ عضاء    نللمستشاري  ، معادةل الشهادات العليا احملصل علهيا من اخلارج   :شفوي  ✓

 
 

 : الشغل واالإدماج املهين وزارة 
نعاش التشغيل والكفاءات يف التقليص من معدل البطاةل يف بالدان :شفوي  ✓  ن للمستشاري ، دور الواكةل الوطنية الإ

  .الاحتاد املغريب للشغلفريق احملرتمني السادة أ عضاء 

   .ال صاةل واملعارصةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، تقليص نس بة بطاةل الش باب ابلعامل القروي  :شفوي  ✓

  .مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، انتشار ظاهرة التشغيل املؤقت   :شفوي  ✓

  احملرتمني  نللمستشاري ، وضعية حراس ال من اخلاص واملنظفات العاملني والعامالت ابلرشاكت واالإدارات  :شفوي

   . العداةل والتمنيةفريق السادة أ عضاء 

  فريق التجمع الوطين احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، حتسني وضعية حراس ال من اخلاص ببالدان :شفوي

   لل حرار.

   . الاشرتايكالفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري  ، الوضعية الاجامتعية لفئة بوايب العامرات السكنية   :شفوي  ✓

الفريق الاس تقاليل للوحدة احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، وضعية العامالت الفالحيات ابملغرب  :شفوي  ✓

   والتعادلية. 

   والتعادلية. الفريق الاس تقاليل للوحدة احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، خروقات رشاكت املناوةل   :شفوي  ✓
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 : الثقافة والش باب والرايضة وزارة 

  .ال صاةل واملعارصةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، تعرث بعض املشاريع املهيلكة لقطاع الثقافة  :شفوي  ✓

احملرتمني السادة   نللمستشاري  ، عدم اس تجابة اخلدمات املقدمة للش باب بشلك اكف الحتياجاهتم ومتطلباهتم  :شفوي  ✓

  .ال صاةل واملعارصةفريق أ عضاء 

الفريق الاس تقاليل  احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، احتضان مؤسسات معومية ل ندية رايضية بعيهنا :شفوي  ✓

   للوحدة والتعادلية.

   .احلريكفريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ، حامية املعامل ال ثرية والتارخيية ابل قالمي اجلنوبية للمملكة  :شفوي  ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ س ئل جتمعها وحدة املوضوع  ❖
 ____________________ 

 

 )الفقرة ال وىل( من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين:   287املادة  

 ختصص جلسة يوم الثالاثء ل س ئل املستشارات واملستشارين وأ جوبة احلكومة عهنا. 

 

 من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين:   288املادة  

 تناقش ال س ئل املدرجة يف جدول ال عامل وفق املسطرة التالية:

 تعطى اللكمة لعضو اجمللس لعرض السؤال ولعضو احلكومة للجواب كام ييل: 

 ثالث دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب؛  -

جابة عن السؤال والرد عىل التع -  قيب. ثالث دقائق لالإ

د عليه.  د هل، للتعقيب أ و الرز طار عرض السؤال أ و اجلواب عنه، حبقه فامي تبقى من احلّيز الزمين احملدز  حيتفظ املتدخل، يف اإ
 

   : h0015  الثالثة زوالا تنطلق اجللسة عىل الساعة  


