
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 وزارة الصحة:

للمستشارین☑☑ العام، بالقطاع لألطباء الجماعیة االستقالة آني:         شفوي
  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

المحترمین☑☑ للمستشارین العام، القطاع أطباء استقاالت توالي آني:          شفوي
 السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

بعض☑☑ من العام القطاع ألطباء الجماعیة االستقالة ظاهرة آني:           شفوي
التجمع فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المملكة، مدن          مستشفیات

 الوطني لألحرار.
السادة☑☑ المحترمین للمستشارین العام، القطاع أطباء استقالة آني:          شفوي

  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
العام☑☑ بالقطاع الممارسین األطباء من كبیر عدد تقدیم آني:           شفوي

  الستقالتهم،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
القروي،✓✓ بالوسط واالجتماعیة المجالیة الفوارق تقلیص        شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:

أعضاء✓✓ السادة المحترمین للمستشارین الوقفیة، العقاریة االستثمارات         شفوي:
  فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
والسیاسات✓✓ منظم الغیر البناء لمعالجة االستعجالیة التدابیر         شفوي:

فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین انتشاره، من للحد          االستباقیة
 العدالة والتنمیة.

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
أعضاء✓✓ السادة المحترمین للمستشارین المدرسیة، المقررات مضامین         شفوي:

  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
والتكوین،✓✓ التربیة ولوج في الفرص وتكافؤ اإلنصاف تحقیق          شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
للمستشارین✓✓ القروي، العالم في المدرسیة والعطل التوقیت إشكالیة          شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.
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من✓✓ األسر على للتخفیف اتخاذها الحكومة تعتزم التي التدابیر           شفوي:
المحترمین للمستشارین الخصوصي، التعلیم مؤسسات أسعار غالء         وطأة

 السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
المسؤولیة،✓✓ لمناصب الترشح من األطر من مجموعة إقصاء          شفوي:

 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
السادة✓✓ المحترمین للمستشارین الحالي، والمدرسي الجامعي الدخول         شفوي:

  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:

المحترمین✓✓ للمستشارین بالمحمدیة، "السامیر" شركة مصفاة مآل         شفوي:
  السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

 
 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالنقل:

للمستشارین✓✓ الحدیدیة، للسكك الوطني المكتب خدمات تدني         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

السادة✓✓ المحترمین للمستشارین القطارات، مستعملي معاناة من الحد          شفوي:
  أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 كتابة الدولة لدى وزیر إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة المكلفة
 باإلسكان:

السادة✓✓ المحترمین للمستشارین الصاعدة، القرویة المراكز تنمیة         شفوي:
  أعضاء الفریق الحركي.

 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة:
السادة✓✓ المحترمین للمستشارین العشوائیة، العمومیة المطارح مشكل         شفوي:

  أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
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 أسئلة تجمعها 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.

:14h30 تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة والنصف زواال 
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