
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 

 وزارة الداخلیة:
للمستشارین✓ الترابیة، للجماعات القضائیة المنازعات تدبیر        شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✓ والترابي، الجهوي التنظیم في الحر التدبیر مبدأ تفعیل           شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المتجولین، الباعة تنظیم          شفوي:

  األصالة والمعاصرة.
المحترمین✓ للمستشارین لالستثمار، المخصص العقاري الوعاء        شفوي:

  السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
بالحسیمة،✓ المتوسط منارة مشاریع تنزیل بشأن مالحظات         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
الترابیة،✓ الجماعات قطاع یعیشها التي المزریة األوضاع         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
السادة✓ المحترمین للمستشارین الترابیة، بالجماعات التوظیف إشكالیة         شفوي:

  أعضاء الفریق الحركي.
میثاق✓ صدور أفق في لالستثمار الجهویة المراكز إصالح          شفوي:

االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین اإلداري،         الالتركیز
  للوحدة والتعادلیة.

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المجالیة، التفاوتات         شفوي:
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
للمستشارین✓ المدرسي، الغش لمحاربة الحكومة مقاربة آني:         شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
للمستشارین✓ المغربیة، الجامعات داخل العنف ظاهرة تجدد آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
المتقدمة،✓ الجهویة بناء مسار في الجامعیة المؤسسات دور          شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
المحترمین✓ للمستشارین المغربیة، للجامعة المتدني الترتیب أسباب         شفوي:

  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:
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السادة✓ المحترمین للمستشارین الطرق، بناء في الجودة مراقبة          شفوي:
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الصحة:
العمومیة،✓ األماكن في التدخین لمنع التطبیقیة المراسیم غیاب          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 
 
 

 وزارة السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي:
للمستشارین✓ الخامس، محمد بمطار األولى الجویة المحطة مآل          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.
 وزارة الشباب والریاضة:

الدستوري✓ الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القرب، مالعب          شفوي:
  الدیمقراطي االجتماعي.

 وزارة الثقافة واالتصال:
المحترمین✓ للمستشارین الفنیة، االعمال لفائدة الدعم توزیع معاییر          شفوي:

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

مجموعة✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین األسعار، ارتفاع         شفوي:
  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة:
والمرافق✓ الخارجیة المصالح توطید لتسریع المتخذة التدابیر         شفوي:

للمستشارین المحدثة، باألقالیم العمومیة المؤسسات وفروع        اإلداریة
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

 
 

 
 
 
 
 

 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.

:11h00 تنطلق الجلسة على الساعة الحادیة عشر صباحا 
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