
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، التعمیر وضعیة          شفوي:
  الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

باالنهیار،✓ المهددة المنازل بخصوص الحكومیة البرامج تقییم         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 وزارة الصحة:
بالمغرب،✓ الوالدة حدیثي واألطفال الخدج وفیات ارتفاع آني:          شفوي

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
للمستشارین✓ الصحیة، المنظومة لتحسین الحكومیة السیاسة آني:         شفوي

  المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.
بحوالي✓ للمستشفیات االستیعابیة الطاقة بزیادة الحكومة التزام         شفوي:

أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الوالیة، هذه خالل سریر 10.000         
  الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

المحترمین✓ للمستشارین المهربة، باألدویة المغربیة السوق غزو         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

"رامید"،✓ الطبیة المساعدة نظام یعرفها التي االختالالت         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح االدارة والوظیفة العمومیة:
السادة✓ المحترمین للمستشارین الرشوة، محاربة استراتیجیة آني:         شفوي

  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
المحترمین✓ للمستشارین للموظفین، األساسیة األنظمة تعدد آني:         شفوي

  السادة أعضاء الفریق الحركي.
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:

للمستشارین✓ الرقمي، اإلعالم خالل من اإلسالمیة الثقافة نشر          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:
المهیكل،✓ غیر القطاع تنظیم وإعادة الصغیرة بالمقاولة النهوض          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
البالستیك،✓ أكیاس منع قرار جراء البالستیك مهنیو معاناة          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
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المحترمین✓ للمستشارین ببالدنا، النسائیة للمقاولة البطيء التطور         شفوي:
  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

لفائدة✓ العقاري الرصید تعبئة مجال في الحكومة سیاسة          شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         االستثمار،

  والتعادلیة.
 
 
 
 

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:
البدیلة،✓ الطاقات استخدام تشجیع بشأن الحكومة التزامات مآل          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
الخام،✓ الداخلي الناتج على وتأثیرها المعدنیة الثروة عائدات          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:

للمستشارین✓ القروي، بالعالم الخاصة االحتیاجات ذوي وضعیة         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
ببالدنا،✓ واالحتكار المضاربة لوبیات بسبب األسعار ارتفاع         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.
 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین بالممتلكات، التصریح قانون         شفوي:
  فریق العدالة والتنمیة.

 كتابة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة:
المحترمین✓ للمستشارین والمبیدات، لألسمدة العشوائي االستعمال        شفوي:

  السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 

 
 
 

 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع☑
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
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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.

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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