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 :وزارة الصحة
 الاس تقاليلللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق  املس تعجالت،املشالك اليت تعرفها أأقسام  :أ ين شفوي.  

 احلريك.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،املس تعجالتتأأهيل  :أ ين شفوي  

 :الأصاةل واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،القروية الاستشفائية ابملراكز دويةالأ  توفري شفوي  

 :الأصاةل واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،العمومية ابملستشفيات الطبية الأهجزة وضعية شفوي  

 :العداةل والتمنيةللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،النفس ية الصحة قطاع يف املهول اخلصاص شفوي. 

صالح الإدارة وابلوظيفة العمومية: ةدلى رئيس احلكومة امللكف ةاملنتدب الوزارة  ابإ
 للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق  ،العموميةاإصالح النظام الأسايس العام للوظيفة  اسرتاتيجية :أ ين شفوي

  .الاشرتايك

 تشارين للمس  ،املغربيةظاهرة الإعفاءات والتنقيالت التعسفية اليت طالت مجموعة من الأطر ابلإدارة  :أ ين شفوي

  .مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلاحملرتمني السادة أأعضاء 

 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  املقبل، للمومس ابلنس بة الأقسام يف الاكتظاظ ملواهجة املتخذة التدابري شفوي

 الأصاةل واملعارصة.فريق 

 :العداةل والتمنيةللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،الأاكدمييات مع املتعاقدين الأساتذة تأأهيل شفوي.  

 :ادلس توري ادلميقراطي للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق  ،املهين التكوين يف العرصية الشعب شفوي

  .الاجامتعي

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل ،اخلاصة املدارس تفرضها اليت الرسوم شفوي . 

 التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء:وزارة 

 :العداةل والتمنيةللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،ببالدان السري حوادث شفوي.  

 :الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامةوزارة 

 :احلريك.فريق الللمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،القروي العامل كهربة تعممي شفوي  

 :للأحرار.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين  الرشيق، ابجلنوب املنامج قطاع وضعية شفوي  

 :الشغل والإدماج املهينوزارة 

 :دارة بني املشرتك التفاق مأ ل شفوي  القطاع عىل والوزارات الوصية الاجامتعي للضامن الوطين الصندوق اإ

الاحتاد املغريب للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  البرشية، املوارد توفري حول وبعض الفرقاء الاجامتعيني

  للشغل.
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 ابلشؤون العامة واحلاكمة: ةدلى رئيس احلكومة امللكف ةاملنتدب الوزارة

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء  ،العاملية الأسواق يف للأسعار ببالدان احملروقات أأسعار مواكبة عدم شفوي

 . الفريق الاس تقاليل

 ابلنقل: ةادلوةل دلى وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء امللكف كتابة
 :للأحرار.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين  ،ببالدان البحري النقل وضعية شفوي  

ادلوةل دلى وزير الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي امللكفة ابلصناعة  كتابة

 التقليدية والاقتصاد الاجامتعي:
 :الأصاةل واملعارصة.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،التقليديني للصناع الاجامتعية الأوضاع شفوي  

 :ادلوةل دلى وزير الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي امللكفة ابلس ياحة كتابة
 :الاحتاد العام ملقاولت املغرب.للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق  ،"0404 رؤية" برانمج حصيةل شفوي 

 ادلوةل دلى وزير الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة امللكفة ابلتمنية املس تدامة: كتابة

 :للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل ،املزنلية النفاايت لتدبري الوطين الربانمج شفوي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أأس ئةل جيمعها وحدة املوضوع 

____________________ 

 النظام ادلاخيل:من  002املادة 

 ميكن مض سؤالني أأو أأكرث جتمعهام وحدة املوضوع بطلب من الوزير)ة( املعين )ة(، أأو ابقرتاح من مكتب اجمللس بعد موافقة واضعي الأس ئةل.

 من النظام ادلاخيل: 020املادة 

لأس ئةل اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ابيق الأس ئةل املدرجة يف جدول الأعامل عىل تس متر جلسة الأس ئةل الشفهية بعد اإهناء اجلزء املتعلق ابلأس ئةل ال نية واجلزء املتعلق اب

 التالية:أأساس جتميعها تبعا للقطاعات أأو الوزارات املسؤوةل عهنا، وذكل وفق املسطرة 

 تعطى اللكمة لعضو اجمللس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:

 اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل  -

 ثالثة دقائق لالإجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب، -

 حيتفظ املتدخل، يف اإطار عرض السؤال أأو اجلواب عليه، حبقه فامي تبقى من احلزي الزمين احملدد هل، للتعقيب أأو الرد عليه.

 :14h00زوالا تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية  


