
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة:

للمستشارین☑☑ القانونیة، الساعة اعتماد في الحكومي االرتباك آني:          شفوي
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

للمستشارین☑☑ للمملكة، القانونیة الساعة تغییر ودواعي أسباب آني:          شفوي
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

السنة،☑☑ طول الصیفي التوقیت على لإلبقاء العلمیة التبریرات آني:           شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

المحترمین☑☑ للمستشارین الرسمي، التوقیت على ساعة إضافة آني:          شفوي
  السادة أعضاء الفریق الحركي.

أعضاء☑☑ السادة المحترمین للمستشارین الصیفیة، الساعة جدوى         شفوي:
  مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

أعضاء✓✓ السادة المحترمین للمستشارین اإلداریة، الخدمات تدني آني:          شفوي
  فریق التجمع الوطني لألحرار.

المحترمین✓✓ للمستشارین التوظیف، بدل بالتعاقد القاضي المرسوم         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

المسؤولین✓✓ انتقاء في والشفافیة الكفاءة معاییر احترام مدى          شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الكبار،         والموظفین

  والمعاصرة.
 وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات:

المحترمین☑☑ للمستشارین الحالي، الفالحي للموسم االستعداد آني:         شفوي
  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

السادة☑☑ المحترمین للمستشارین الفالحي، للموسم االستعداد آني:         شفوي
  أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

للمستشارین☑☑ بمراكش، الحالي الفالحي الموسم انطالقة آني:         شفوي
 المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

أعضاء☑☑ السادة المحترمین للمستشارین الحالي، الفالحي الموسم آني:          شفوي
  الفریق الحركي.

للمستشارین☑☑ الحالي، الفالحي للموسم الحكومیة االستعدادات آني:         شفوي
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
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الفریق☑☑ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الفالحي، الموسم         شفوي:
 الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

فریق✓✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الفالحیة، المقاوالت دعم          شفوي:
 االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

العقاریة✓✓ للمحافظة الوطنیة الوكالة مستخدمي یطال الذي الحیف          شفوي:
الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین والخرائطیة، العقاري         والمسح

  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:

سوء✓✓ من المغاربة الحجاج معاناة من تداوله تم ما حقیقة            شفوي:
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین السنة، هذه حج موسم خالل           الخدمات

  فریق العدالة والتنمیة.
 

 
 وزارة الصحة:

الفریق✓✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المستعجالت، أقسام         شفوي:
  االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

البرد✓✓ موجة تبعات من تعاني التي بالمناطق الصحي الوضع           شفوي:
األصالة فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الثلجیة،         والتساقطات

  والمعاصرة.
للمستشارین✓✓ العام، القطاع أطباء قبل من الممنوحة الطبیة الشواهد           شفوي:

  المحترمین السادة 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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