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جلسة األسئلة الشفهيةمجلس المستشارين          

التاسعة الجلسة 2010دورة أكتوبر 1

:التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة 

أعضاء فريق األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين السادة ، محاربة العنف ضد النساء :آنيشفوي.

مساهمة وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن في مواجهة التطبيق السليم لمدونة  :شفوي

العربي خربوش، محمد عذاب الزغاري، أحمد الديبوني، عبد الواحد ادة للمستشارين المحترمين الس، األسرة

)التحالف االشتراكي. ف( .الشاعر، حسان الغزوي

:السياحة والصناعة التقليديةوزارة 

أعضاء الفريق الفيدراليللمستشارين المحترمين السادة ، تطوير القطاع السياحي :شفوي.

محمد يرعاه للمستشارين المحترمين السادة ، روع تاغازوتالتطورات التي يعرفها ملف مش :شفوي

)االستقاللي. ف( .السباعي، العربي سديد، علي قيوح، اسماعيل قيوح، بلعيد بنشمسي

الحبيب لعلج، خيري بلخير، لحسن للمستشارين المحترمين السادة ،  السياحية2020معالم رؤية  :شفوي

)التجمع الدستوري الموحد. ف( .نكليبيجديكن، عبد الرحيم العماني، الحسين أش

:الصحةوزارة 

أعضاء الفريق للمستشارين المحترمين السادة ، حداث مستشفى جامعي بجهة طنجةإضرورة  :شفوي

.االشتراكي

:طر والبحث العلمياأللوطنية والتعليم العالي وتكوين وزارة التربية ا

أعضاء الفريق السادة للمستشارين المحترمين ، غياب التأطير الثقافي داخل الحرم الجامعي :شفوي

.الحركي

أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

 من النظام الداخلي128المادة 

ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة .دقائق) 3(لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث 

.على األقل قبل افتتاح الجلسة

 من النظام الداخلي298المادة 

ول األعمال تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي األسئلة المدرجة في جد

  :على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية 

   يتجاوز ثالث دقائق ؛ التعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف: أوال 

  ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق : ثانيا 

   الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ىتعط: ثالثا 

  .يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز دقيقتين اثنتين: رابعا 

:30h14النصف  والثانيةتنطلق الجلسة على الساعة 


