
 

 

  



المستشارین   مجلس
 جلسة األسئلة الشفهیة

 
 

 وزیر الدولة المكلف بحقوق اإلنسان:
المحترمین✓ للمستشارین التعذیب، من للوقایة الوطنیة اآللیة آني:          شفوي

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 وزارة االقتصاد والمالیة:

الفریق☑ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین  الدرهم، تعویم قرار آني:           شفوي
  االشتراكي.

الشرائیة☑ والقدرة المقاولین على الدرهم تعویم انعكاسات آني:          شفوي
  للمواطنین،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

المحترمین☑ للمستشارین المغربي، الدرهم صرف نظام تغییر آني:          شفوي
 السادة أعضاء الفریق االستقاللي.

الوطني،☑ االقتصاد على المحتملة وانعكاساته الدرهم تعویم         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین المفلسة، الشركات عدد ارتفاع          شفوي:
 الفریق االستقاللي.

 شفوي:  وضعیة المقاوالت الصغرى والمتوسطة،  للمستشارین المحترمین✓
  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الدولة، سیارات حظیرة تدبیر          شفوي:
 فریق األصالة والمعاصرة.

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الخارجي، الدین نسبة ارتفاع          شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الصحة:
خنیفرة،✓ مالل بني بجهة اإلقلیمیة المستشفیات وضعیة آني:          شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.
الدعم،✓ من الدم لتصفیة الصحیة المراكز بعض استثناء آني:           شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
 وزارة الثقافة واالتصال:

للمستشارین✓ الوطني، الالمادي الثقافي التراث ذاكرة حفظ آني:          شفوي
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي.
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الشمالیة✓ بالمناطق األرضي والتلفزي اإلذاعي البث تقویة         شفوي:
الوطني التجمع فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشرقي،          والجنوب

  لألحرار.
 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث

 العلمي:
السادة✓ المحترمین للمستشارین القروي، بالوسط األولي التعلیم تعمیم          شفوي:

  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
المحترمین✓ للمستشارین  للتعلیم، الخاص القطاع لمؤسسات الترخیص         شفوي:

 السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
✓،2018-2017 الدراسیة السنة برسم المدرسي الدخول        شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل .
 
 
 
 

 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد
 االجتماعي:

ببالدنا،✓ السیاحیة للموارد المؤدیة والمسالك الطرق أوضاع         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

إطار✓ في المندمجة الساحلیة المحطات لدعم المواكبة التدابیر          شفوي:
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ،2020 رؤیة األزرق          المخطط

  االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
 

 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة
 بالتنمیة المستدامة:

الطاقة✓ عوض المتالشیة المطاطیة العجالت استعمال مخاطر         شفوي:
فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین النظیفة، والطاقة         األحفوریة

  االتحاد المغربي للشغل.
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 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیة:
المحترمین✓ للمستشارین الخاصة، االحتیاجات ذوي تمدرس دعم         شفوي:

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أسئلة یجمعها 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.

:16h30 تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة والنصف زواال 
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