
األسئلة جلسة المستشارین      مجلس
 الشفهیة

 
 وزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء:

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المائي، التضامن آني:          شفوي
  الحركي.

السیار،✓ بالطریق وطنجة فاس مدینتي ربط مشروع مآل آني:           شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

والحسیمة،✓ فاس بین الرابط السریع الطریق غیاب آني:          شفوي
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة✓ المحترمین للمستشارین "البراق"، السرعة فائق القطار آني:          شفوي
  أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

للمستشارین✓ المائیة، الموارد توزیع في المجالي التضامن         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 وزارة الصحة:
المحترمین☑ للمستشارین الموسمیة، االنفلونزا ضد التلقیح فعالیة آني:          شفوي

  السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
أعضاء☑ السادة المحترمین للمستشارین الموسمیة، االنفلونزا آني:         شفوي

  الفریق الحركي.
السادة☑ المحترمین للمستشارین الخنازیر، انفلونزا انتشار خطر آني:          شفوي

  أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
للمستشارین☑ الخنازیر، إنفلونزا بمرض اإلصابة حاالت ظهور آني:          شفوي

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
المحترمین☑ للمستشارین الخنازیر، انفلونزا بسبب وفیات تسجیل آني:          شفوي

  السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
للمستشارین✓ القروي، بالعالم الصحیة الخدمات تحسین آني:         شفوي

 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة:

للمستشارین✓ القروي، بالعالم القرآنیة الكتاتیب ودعم إحیاء         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.

 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
المدرسي،✓ الزمن ضمن والموازیة المندمجة األنشطة إدماج         شفوي:

 للمستشارین المحترمین السیدین عبد اللطیف أعمو وعدي شجیري.
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للمستشارین✓ الخارج، إلى المغربیة والكفاءات األدمغة هجرة نزیف          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل.

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المدرسي، الهدر         شفوي:
 االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

للمستشارین✓ المشروطة، للمساعدة تیسیر برنامج تنفیذ تتبع         شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

 
 
للمستشارین✓ الخصوصي، التعلیم مؤسسات أسعار وتحدید مراقبة         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.
 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة:

السادة✓ المحترمین للمستشارین االجتماعیة، والفوارق الفقر من الحد          شفوي:
  أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة:
للمستشارین✓ العمومیة، باإلدارات مناسبة استقبال فضاءات توفیر         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 كتابة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالنقل:

المنظم،✓ القطاع في المهیكل غیر للبضائع الطرقي النقل إدماج           شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

الطرقات،✓ عبر للنقل االستثنائي للترخیص المعتمدة المعایر         شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 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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